
1.

2015. gada septembris Nr. 9 (125)
Kandavas novada domes 
informatīvs izdevums

www.kandava.lv

KANDAVAS NOVADĀ MĀCĪBAS UZSĀK 1822 AUDZĒKŅI

Zantes pamatskolas pirmā klase jaunajās skolas formās kopā ar klases audzinātāju Daigu Pošku

„Šurp, grāmatas uz skolu, es būšu 
teicamnieks…” Droši vien katrs no 
jums, liels vai mazs, atceras šo skolas 
laiku pantiņu un bieži vien pirmajā sep-
tembrī to klusu skandina pie sevis.

Laiks kopš šī dzejolīša sacerēšanas 
pagājis ilgs, laiki mainījušies un šodie-
nas skolēns arī. Tagad mums ir pieejams 
internets, dažādi sociālie tīkli, televīzija 
un citi masu mediji, tāpēc par infor-
mācijas trūkumu žēloties nav pamata. 
Esam komunikabli, atvērti visam jauna-
jam. Tomēr par spīti mūsdienu tehno-
loģijas brīnumiem, bērni tāpat kā agrāk 
ar satrauktām sirdīm pirmajā septembrī 
pirmoreiz dodas uz skolu vai atgriežas 
tajā pēc vasaras brīvlaika, skolotāji gata-
vojas nopietnam darba cēlienam, bet ve-
cāki poš savus lolojumus zinību gaitām.

„Debesīs ātrāk skrien mākoņu kalni, 

bet dārzos asteres kā krāsains paklājs 
mūs priecē. Ir klāt laiks, kad skolas at-
kal piepilda bērnu balsis,- tā vai līdzīgi, 
uzrunājot kolektīvus Zinību dienā, sacī-
ja novada skolu direktori, aicinot klases 
audzinātājus ievest zālē pirmklasniekus, 
biklus, nedaudz nobijušos un ļoti no-
pietnus. Tik svarīgām sejām viņi iesoļo-
ja skolu zālēs, vēl neapzinoties, cik šeit 
būs daudz jāmācās, jāapgūst jauna un 
nezināma. Šogad pirmā skolas diena 
Kandavas novadā bija 97 pirmklasnie-
kiem.

Kopumā Kandavas novada izglītības 
iestādēs 1.septembrī mācības uzsāka 
1822 audzēkņi. Cēres pamatskolā kopā 
ar pirmsskolas programmu mācīsies 
94 bērni, Zemītē -74, Vānē- 113, Zantē 
-122, Kandavas internātvidusskolā -339, 
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā- 436 

skolēni, pirmsskolas izglītības iestādē 
„Zīļuks” – 210, profesionālās izglītības 
kompetences centrā „Kandavas Valsts 
lauksaimniecības tehnikums”- 434 au-
dzēkņi. 

Kandavas novada Iespēju fonds par 
novada iedzīvotāju un uzņēmēju sazie-
dotajiem līdzekļiem šajā mācību gadā 
atkal dāvina stipendijas 12 novada ta-
lantīgajiem bērniem, pa trīs audzēk-
ņiem mūzikas, mākslas, sporta un deju 
skolās.

Pirmais septembris ir svētki, bet pēc 
tam sākas ikdienas darbs, grūts un ne-
atlaidīgs. 

Lai piepildās Kandavas internātvi-
dusskolas direktores Elitas Lavrinovičas 
vēlējums, par to, lai it visā šogad ir iz-
cilība.

Dagnija Gudriķe
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Sācies jaunais mācību gads. Prieks 
par to, ka mūsu novadā šogad mācī-
bas uzsākuši vairāk skolēnu nekā pa-
gājušajā gadā. Tas ir pozitīvs rādītājs. 
Prieks arī par to, ka skolas pacentušās 
godprātīgi, savu iespēju robežās veikt 
kosmētiskos remontus, klašu labie-
kārtošanu un citus darbus, ar nopiet-
nu pieeju gatavojušās jaunajam darba 
cēlienam. Apsekojot novada izglītības 
iestādes augusta beigās, bija patīkami 
vērot skolu sakoptību. Ir gandarījums 
par to. Šogad ar savu iniciatīvu, ieviest 
skolas formas, nāca Zantes pamatsko-

KONFERENCĒ TIEKAS NOVADA IZGLĪTĪBAS DARBINIEKI

la. Šo iniciatīvu mēs atbalstījām un 
bija patīkami vērot 1.septembrī skais-
ti sapostos Zantes skolēnus. Tagad 
novadā jau divās skolās – Kandavas 
vidusskolā un Zantes pamatskolā - ir 
skolēnu formas tērpi. Formas pozitī-
vi vērtē ne tikai skolotāji, bet arī sko-
lēnu vecāki un paši to nēsātāji. Vēlu 
veiksmīgu Jauno mācību gadu skolo-
tājiem, audzēkņiem un pacietību un 
līdzdarbošanos viņu vecākiem!

Strauji tuvojas apkures sezona, 
tāpēc jautājums par kvalitatīvas ap-
kures nodrošināšanu novadā ir viens 
no galvenajiem šajā brīdī. Ir apstip-
rināts projekts par vienotas siltum-
apgādes sistēmas izbūvi Kandavā, 
bet ir bažas par projekta realizācijas 
termiņu. Tā kā Latvijas Investīciju un 
Attīstības aģentūra kavējās ar lēmu-
ma pieņemšanu, esam pazaudējuši 
daudz laika, tādēļ lūgsim pagarināt 
projekta izpildes laiku. Ja pagarinā-
jums netiks dots, projekts nav īste-
nojams šādā termiņā. Lai samazinā-
tu apkures izmaksas iedzīvotājiem, 
Ķiršu ielas katlu mājā tiks uzstādīts 
granulu apkures katls.

Novada sociālās aģentūras vadī-
tājs kopā ar būvvaldi ir veikuši Mat-
kules sākumskolas apsekošanu, tiek 

izstrādāts pasākumu plāns, kas atbil-
stu visiem normatīviem, lai skolu pie-
lāgotu sociālās pansijas vajadzībām. 
Jautājums tiks vēlreiz skatīts septem-
bra mēneša domes sēdē. Skolas ēka 
nepaliks tukša, šobrīd tiks apdzīvots 
viens stāvs, paralēli strādāsim ar Lab-
klājības ministriju, kā saglabāt Mat-
kules skolas ēku ilgtermiņā.

Braucot pa pagastiem skolu pie-
ņemšanās un apmeklējot Zinību die-
nu, nācās secināt, ka Valsts autoceļi ir 
diezgan sliktā kvalitātē, īpaši ceļš uz 
Zanti. Bija pārrunas ar Valsts ceļu uz-
turētāju un pāris dienu pēc sarunas, 
ceļa segums tika atjaunots. 

Gribu vēlreiz aicināt iedzīvotājus 
sakārtot savus īpašumus, turpināt 
atjaunot namu fasādes vecpilsētā, 
prieks par tiem iedzīvotājiem, kuri 
atsaukušies aicinājumam un to jau 
dara. Mēs paši veidojam savu apkār-
tējo vidi un sakoptā vidē ir daudz pa-
tīkamāk dzīvot. 

Lai veiksmīgs rudens ražas no-
vākšanas periods novada lauksaim-
niekiem un skaista atvasara! 

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs
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Pēc apbalvošanas: (no labās) Inese Cīrule, Zaiga Puriņa, Ilona Raginska, 
Elita Brahmane, Vēsma Skrazlovska, Ņina Zalcmane, Ilze Baumane

Katru gadu augusta beigās notiek 
Kandavas novada izglītības iestāžu 
darbinieku konference. Šogad novada 
izglītības darbiniekus 28.augustā sir-
snīgi uzņēma Valdeķu kultūras namā. 

Konferenci atklājot, Kandavas no-
vada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija 
Tiltiņa sacīja lielu paldies pedagogiem, 
tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem, 
sponsoriem, atbalstītājiem, novēlot labu 
veselību, gana daudz mīlestības, radošu-
mu un veiksmes. 

„Augusts jau izskan. Mūsu tikšanās 
katru gadu augusta nogalē. Katrs gads 
ir savādāks, un šogad publiskajā telpā 
izskanēja frāze- izglītība krustcelēs. Jā, 
ir lietas, ko var izdarīt skolotājs, bet ir 
lietas, kur mēs tiešām esam krustcelēs- 
sacīja Silvija Tiltiņa- Ir pienācis jaunais 
mācību gads un atkal neziņas krustceles. 
Esam saņēmuši iepriekšējā mācību gadā 
ministru kabineta noteikumu projektus, 
projektus un projektus, bet cik no tiem 
ir pieņemti? Mēs gaidām un gribam 
skaidrību. Un gribētos, lai šajās krust-
celēs, kurās gadu no gada stāv skolotājs 
pirms pirmā septembra, būtu vairāk 
gaismas un skaidrības. Mūsu izglītības 
ministre Mārīte Seile teica tādus vār-
dus- mums ir jāpanāk, lai katrs bērns, 
neatkarīgi no tā, kur viņš ir dzimis un 

kam viņš ir dzimis, saņemtu labu izglītī-
bu. Un te man jāsaka ar lepnumu, ka jūs, 
pedagogi, savās skolās piedāvājat labu 
izglītību. To pierāda mūsu sasniegumi 
olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos 
darbos, konkursos, skatēs, sporta sacen-

sībās, to pierāda jūsu ikdienas darbs.” 
Paldies par darbu un lielo ieguldīju-

mu jaunās paaudzes izglītošanā pedago-
giem teica novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Štoferts. ”Mēs lepojamies ar 
to, ka mūsu novadā ir tik labas izglītības 
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iestādes, un tas ir kopīga darba rezul-
tāts.” - sacīja domes priekšsēdētājs.

Izglītības darbinieku konference 
katru gadu ir svētki, kuros tiek godināti 
labākie. Šogad balvu „Par mūža iegul-
dījumu” saņēma Kandavas internātvi-
dusskolas skolotājas Biruta Rācenāja un 
Valda Upeniece, kā arī Vānes pamatsko-
las direktore Ausma Pileniece. 

Balvu „Gada skolotājs” saņēma 
Pirmsskolas pedagogs - Vēsma Skraz-
lovska - Kandavas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde “Zīļuks”; Sākumskolas 
pedagogs - Elita Brahmane - Kandavas 

Kārļa Mīlenbaha vidusskola; Pamatsko-
las pedagogs - Zaiga Puriņa - Kandavas 
novada Zantes pamatskola; Vidusskolas 
pedagogs - Ņina Zalcmane - Kandavas 
internātvidusskola; Profesionālās ievir-
zes pedagogi- Ilze Baumane - Kandavas 
Mākslas un mūzikas skola; Inese Cīrule 
- Kandavas Deju skola un Profesionālās 
izglītības pedagogs - Ojārs Sūnaitis - 
PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības 
tehnikums.

Jaunajā mācību gadā darbu sāka 
jauni izglītības iestāžu vadītāji: Dace 
Rozentāle - PIKC Kandavas Valsts lauk-

saimniecības tehnikums un Ivars Lasis - 
Vānes pamatskola. Jauni direktoru viet-
nieki: Ilze Oliņa - Kandavas internātvi-
dusskola, Sintija Vīndedze - Kandavas 
Mākslas un mūzikas skola, Kaspars Šev-
čuks - PIKC Kandavas Valsts lauksaim-
niecības tehnikums.

Kandavas novada „Gaismas nesējs 
2015” balvu saņēma mamma un au-
džumamma Ilona Raginska no Cēres 
pagasta.

Dagnija Gudriķe

Intervija ar balvas „Gaismas nesējs 
2015” laureāti Ilonu Raginsku no Cēres 
pagasta.

Novada izglītības darbinieku 
konferencē tev pasniedza simbolisko 
„Gaismas nesēja” balvu. Kā juties brī-
dī, kad saprati, ka izglītības pārvaldes 
vadītāja Silvija Tiltiņa, piesakot balvas 
laureātu, runā par tevi?

- Brīdī, kad tika pieminēti seši bērni, 
četri mazbērni un pieci audžubērni, es 
sapratu, ka tā esmu es. Protams, man uz-
reiz bija asaras acīs, bija jāraud, nedaudz 
dusmojos uz savu meitu skolotāju, kas 
man iepriekš to nepačukstēja, nebiju 
gatavojusies, tajā mirklī man vienkārši 
trūka vārdu, šāds tituls man bija negai-

dīts. Es gan domāju, ka īpaši neatšķiros 
no citām mammām, vienīgi man ir tā 
Dieva laime- kuplais bērnu pulciņš, kas 
īstenībā arī uztur mani pie dzīvības, liek 
visu laiku būt modrībā par viņu veselī-
bu, izglītību, laimes un nelaimes mir-
kļiem, būt vienmēr modernai mammai, 
iet līdzi laikam. Cēres skolā mani bērni 
mācās jau divdesmit trīs gadu garumā. 
Vecākā meita Jolanta, kurai šobrīd ir 29 
gadi, strādā Cēres skolā par sākumskolas 
skolotāju, bet pastarītim Valteram ir 8 
gadi un mācās 3.klasītē. Vēl skolā mācās 
14 gadīgais Alekss – 9.klasē. Ja parēķinu 
šos gadus, tad tas ir ļoti ilgs laiks. Pati kā 
tehniskais darbinieks- ēdnīcas vadītāja, 
skolā esmu nostrādājusi divdesmit ga-
dus no 1985.gada līdz 2005.gadam. Man 
ļoti patīk bērni un es mīlu viņus visus, es 
mīlu savu ģimeni – bērnus, mazbērnus, 
audžubērnus, vīriņu, vedekliņu, znoti-
ņus, un visi turamies kopā. Man šķiet, 
ka tas ir tik pašsaprotami un normāli, kā 
sievietei – pavarda turētājai.

Bet varbūt, ka tieši ar to- mīlestību 
pret visiem- arī atšķiries?

- Ne par velti saka, ka Dievs uzliek 
cilvēkam tikai tik, cik viņš spēj nest. Sa-
vos 50 gados esmu ar milzīgi lielu dzī-
ves pieredzi, esmu gājusi ļoti smagiem 
dzīves posmiem cauri, bet vienmēr ar 
smaidu un ticību Dievam. Esmu daudz 
laba sasniegusi ar savu neatlaidību un 
mērķtiecību. Esmu cilvēks, kurš vien-
mēr saka, ko domā, izsaka savu viedokli 
un reizēm tas nav viegli. Priecājos, ka 
varu kādam palīdzēt. Esmu optimiste, 
nekad nesūkstos, ka man ir grūti. Dzī-
vē jau tā iekārtots, ka tumšie brīži mijas 
ar gaišajiem. Pēdējo 10 gadu laikā šķiet, 
ka to saulaino dienu vien ir, jo bērni cits 
pēc cita veiksmīgi beidz skolas un augst-
skolas ar labiem sasniegumiem, turpina 
celt augstākus sasniegumus atkal citās 
skolās.

Tu pieminēji vecāko meitu Jolantu, 
kas ir skolotāja, divus jaunākos dēlus, 
kas vēl mācās skolā, pastāsti, lūdzu par 
pārējiem?

- Jolanta ir ģimenes vecākais bērns, 

beigusi Liepājas Pedagoģijas akadēmi-
ju, znots Reinis – strādā uzņēmumā Lat 
La�, viņu ģimenē aug dēliņš – Linards. 
Meita- Lana, gadu jaunāka, viņa ir iegu-
vusi maģistra grādu sociālajās zinātnēs, 
pabeigusi Rīgas Tehnisko universitāti, 
kopā ar dzīvesbiedru Jāni, kurš strādā 
Cēres karjerās, šobrīd audzina divus 
bērniņus - Tomasu un Dārtu. Dēls Jānis 
ir 26 gadus vecs, strādā Latvijas Valsts 
ceļu uzturētājos, viņa sieviņa Sana ir 
pirmsskolas skolotāja un arī strādā Cē-
res pamatskolā, viņu mazais dēliņš Hel-
vis šobrīd ir mans jaunākais mazbērniņš. 
Jolanta un Jānis dzīvo manu nesen aiz-
saulē aizgājušo vecāku mājā. Pēc vecāku 
nāves viņu divstāvīgā māja palika bez 
saimnieka un gluži dabiski bērni aizgā-
ja dzīvot uz turieni. Katram savs stāvs, 
sava ieeja, skaista māja skaistā vietā. Es 
vienmēr esmu gribējusi, lai bērni ne-
aizbrauc uz ārzemēm dzīvot un strādāt, 
tādēļ kopīgi cīnāmies par labu izglītību, 
par darbu, par skolu, par jauniešiem, lai 
viņi varētu izdzīvot, atrast šeit savu vie-
tu dzīvē un palikt Latvijā. Jā, visi mani 
bērni ir atgriezušies mājās – tepat Cēres 
pagastā. Mans dēls Jurģis šogad veik-
smīgi pabeidza Rīgas Valsts 2.ģimnāziju 
ar labām sekmēm, iestājās Rīgas Stradi-
ņa universitātē, iekļuva budžeta grupā, 
būs ārsts - �zioterapeits. Visus deviņus 
gadus, mācoties Cērē, nesa skolas sla-
vu, pat republikas mērogā, bija pirmais 
visās olimpiādēs, organizēja un vadīja 
skolas un klases pasākumus, pabeidza 
Kandavas Mākslas skolu, septiņus gadus 
nodejoja Kandavas Deju skolā. Jurģis ir 
ļoti patstāvīgs, pēc devītās klases aizgāja 
mācīties uz Rīgu, īrēja kopā ar audžudē-
lu dzīvokli, visus trīs gadus bija labākais 
skolnieks klasē, dejoja deju kolektīvā, 
dziedāja skolas korī. Arī šobrīd dejos 
Stradiņu universitātes deju kolektīvā 
„Ačkups.” Mīlestība uz deju ir laikam 
viņam šūpulī ielikta. Dēlam Aleksim 
ļoti patīk tehniskie darbi, daudz palīdz 
tētim saimniecībā, ir aktīvs sportists, 
spēlē futbolu, �orbolu un vairākus ga-
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dus dejoja deju skolā, šobrīd – jauniešu 
deju kolektīvā „Imuliņa”. Arī pastarītis 
Valters jau piekto gadu dejo Kandavas 
Deju skolā. Visi trīs puiši piedalījās šo-
vasar skolēnu Dziesmu un deju svētkos. 
Arī es biju vienā no koncertiem, tas 
bija brīnišķīgi. Vienreiz dzīvē ir jāredz 
18.novembra salūts galvaspilsētā, kā arī 
Dziesmu un Deju svētki klātienē. Man 
ļoti patīk, ka bērni dzied un dejo, viņiem 
ir cita stāja, cita domāšana un augstāks 
pašvērtējums. Šī interešu izglītība bēr-
nus motivē, lai sasniegtu ko augstāku. 

Tu esi ne tikai laba mamma, bet arī 
rūpīga audžumamma. Cik tev ir au-
džubērnu?

- Man 10 gadus bija divi aizbildnie-
cības bērni no Kandavas novada – brālis 
un māsa -Deivis un Linda. Deivis šogad 
pabeidza Rīgas Pārdaugavas profesionā-
lo vidusskolu – ir sausās būves meistars, 
bet ļoti veiksmīgi jau otro gadu darbojas 
kā modelis. Viņš man ir kā bilde, ļoti rū-
pējas par sevi, savu izskatu, drēbēm, vi-
ņam tā ir svēta lieta. Modeļu aģentūras, 
kurās viņš strādā, nekādu lielu naudu 
jau nemaksā, bet šad tad uzdāvina de-
monstrētās drēbes vai apavus, viņš mūs 
palutina ar savām skaistajām bildēm 
internetā, pēdējā bija Ērenpreisa velosi-
pēdu reklāma. Viņš arī turpina mācīties, 
iestājās Rīgas Tūrisma un radošās in-
dustrijas tehnikumā, jo līdz 24 gadiem 
no valsts saņem apgādnieka zaudējuma 
pensiju, ir gatavs mācīties vēl un vēl, ir 
ļoti tālredzīgs. Puisim būs jau 21 gads, 
bet es turpinu būt viņa mamma, tad, 
kad ir grūti, vienmēr zvana man. Deivja 
māsa Linda pēc Cēres pamatskolas beig-
šanas iestājās tehnikumā, bet mācības 
neturpināja, ar draugu, kas mācās tehni-
kumā, abi izveidojuši kopdzīvi, un tikko 
kļuvuši par vecākiem mazajai Enijai, nu 
vēl par vienu mazbērniņu man vairāk. 
Vēl mūsu ģimenē ir trīs audžubērni no 
Babītes novada. Dzīvo pie mums jau 
vienpadsmito gadu. Lielais brālis Kris-
taps ir pilngadīgs un strādā Mērsragā 
kokapstrādē. Māsa Marika šogad pabei-
dza Cēres pamatskolu un iestājās Kan-
davas internātvidusskolā, mazākā māsa 
Marianna ir ar īpašām vajadzībām, mā-
cās Dzirciema skolā. Es darbojos ne tikai 
Cēres, bet arī Dzirciema skolas padomē, 
man patīk šī skola, jūtos tur kā mājās, 
bērniem ir daudz praktisko darbu, pasā-
kumu ārpus skolas, dzied un dejo, tur ir 
ļoti labi skolotāji. Darbojamies kopā ar 
bērniem radošajās darbnīcās, vienmēr 
ir kopīgs pusdienu galds. Ļoti jauka gai-
sotne. 

Viss ko es daru, man patīk un iz-
dodas. Līdztekus vēl paspēju darboties 
pagasta iedzīvotāju konsultatīvajā pado-
mē, kopā ar pensionāru padomes vadī-
tāju Intu Orsti un skolotāju Ivetu Ozolu 
esam nodibinājušas biedrību „CĒRES 

SPĒKS”. Iepriekšējos gados kopīgi orga-
nizējām pasākumus Adventes laikā, kat-
ru svētdienu aicinājām pagasta ļaudis uz 
tikšanos skolā, notika dažādas radošās 
darbnīcas, protams, pie tējas un ka�jas 
tases, bija nelieli koncerti, modes skates. 
Esam iesaistījušies arī Kandavas novada 
Iespēju fonda un Kandavas Partnerības 
projektos. Pats galvenais ir nepazaudēt 
skolu Cērē, jo tā ir kā multifunkcionāls 
centrs, kultūras un sporta dzīves centrs. 
Šogad pirmajā klasē mācības uzsāka ti-
kai trīs skolēni, tādu situāciju piedzīvoju 
pirmo reizi dzīvē, bet nākamie gadi vieš 
optimistiskāku skatu, piecgadnieki un 
sešgadnieki ir kādi desmit vai divpad-
smit, bet mazie, divus līdz četrus gadus 
vecie, ir jau kādi sešpadsmit. Jaunajiem 
ir vajadzīgas darbavietas, lai mēs nepa-
zaudētu viņus un viņu bērnus. Tādēļ, 
aicinu ikvienu iedzīvotāju iesaistīties 
sabiedriskās dzīves uzlabošanā – kopīgi 
tas mums izdosies.

Tu esi ļoti aktīva, vienmēr aizņem-
ta. Kā uz to skatās tavs dzīvesbiedrs? 

- Jā, viņš tā arī saka, ka es vienmēr 
darbos. Bet es cenšos arī viņu iesaistīt 
pasākumos, ja kaut kur vajadzīga pa-
līdzība. Man ir saprotošs un labs vīrs. 
Kādam jau mājās arī jāstrādā, tā Juris ik 
pa laikam saka…. Ļoti daudz palīdz bēr-
ni, vieni jau to nevarētu. Mūsu ģimenes 
bērni, gan lielie, gan mazie prot visus 
mājas un saimniecības darbus. Ar to jau 
tās lielās ģimenes atšķiras no citām – ta-
jās ir milzīgs spēks.

Pa kuru laiku paspējat apsaimnie-
kot savu lielo saimniecību?

- Vīrs paspēj ne tikai apdarīt darbus 
pašu saimniecībā, bet palīdzēt arī tuvā-
kajiem kaimiņiem, mums ir visa tehni-
ka, savs kombains. Savus 65 hektārus 
apstrādājam, bērni palīdz, kūtī mums 
ir 18 slaucamas govis, 15 teles, vairākas 
nobarojamās cūkas. Cūciņas mēs baro-
jam tikai savai iztikšanai. Piens ir mūsu 
bizness, to mēs pārdodam. Šobrīd piena 
situācija ir dramatiska ne tikai Latvijā, 
bet visā Eiropā. Reizēm vīrs saka, ka 
varbūt labāk pārmesties uz graudiem… 
bet šogad arī tiem nekādas cenas nav. 
Graudus audzējam tikai lopbarībai, no-
drošinot savu saimniecību. Govis slaucu 
pati, vakaros un vasarās palīdz bērni, 
pie lauku darbiem pieraduši visi. Ja mēs 
ar vīru kaut kur aizbraucam ceļojumos, 
izlīdz arī vecākie bērni. Mēs ar tēti va-
ram droši aizbraukt uz divām, trīs die-
nām un būt mierīgi, ka mājās viss būs 
kārtībā. 

Vai šajā dzīves steigā, tev atliek 
laiks, kad apsēsties, padomāt, atlicināt 
kādu brīdi tikai sev, kādam mīļam ho-
bijam? 

- Protams, atliek laika gan frizētavai, 
gan teātriem, koncertiem, ballītēm, lasu 
laikrakstus, žurnālus, gan tiekos ar mī-
ļajiem draugiem. Mana draudzene oper-

dziedātāja Evita Zālīte, kura arī ir audžu-
mamma četriem bērniem, bieži atbrauc 
pie manis vienkārši iedzert ka�ju, sēžam 
dārzā, runājamies. Evita ir iegādājusies 
māju Cērē, tagad tikpat kā vietējā, ļoti 
gaišs un atvērts cilvēks, mums saskan 
uzskati. Reizēm es domāju, no kā man 
tas gaišums un optimisms? Mana mam-
mīte nāk no Latgales, bija vetfeldšere, 
tētis – kurzemnieks, strādāja par mehā-
niķi un gāzes meistaru. Bija ļoti sabied-
riski, 13 pārus laulības dzīvē ieveduši. 
Viņiem katra lauku sēta pazīstama bija, 
tādēļ jau arī no savas bērnības esmu te 
visu iepazinusi. 

Ko vēl tev patīk darīt, bez visa jau 
nosauktā?

- Man tuva ir dziesma, mūsu plašajā 
radu saimē visi tēta radi lieli dziedātāji 
bija. Tēva brālis Džonis spēlēja akor-
deonu, un visi dziedāja, un tā no ma-
zotnes arī mēs pie dziesmas pieradām. 
Šobrīd dziedu sieviešu vokālajā ansam-
blī Cērē, patīk kaut ko noorganizēt. Man 
patīk darīt prieku citiem, darīt citus lai-
mīgus. Savā pagastā pazīstu katru iedzī-
votāju, satiekoties varu ar katru mīļu 
vārdu parunāt, pajautāt - kā tev klājas? 
Tagad aktīvi padarbošos biedrībā. Pado-
māsim par pagasta attīstību.

Bet viegli tas nav… Vai ir kāda lie-
ta, ko tu ļoti vēlētos, kāds sapnis, kas 
vēl nepiepildīts?

- Ļoti vēlētos, lai miers virs zemes 
valdītu, lai kara draudi mūsu zemi ne-
skartu, lai cilvēki saprotošāki un drau-
dzīgāki, lai starp visiem vienlīdzība 
būtu. Viss nāks ar laiku, tikai pašiem 
sev jānotic. Mana nama durvis vienmēr 
ir atvērtas bērniem, mazbērniem un 
audžubērniem, viņi var droši paļauties 
uz savu vecāku palīdzību, sapratni un 
atbalstu. Ja kāds sapnis nav piepildījies, 
to noteikti bērni un mazbērni piepildīs. 

Kā tu domā, kas ir tavas dzīves gal-
venā misija?

- Mana misija?( smejas) 
Kādēļ mēs dzīvojam un strādājam? 

Lai palīdzētu saviem bērniem, mazbēr-
niem un līdzcilvēkiem, priecājos par 
katru viņu sasniegumu. Gribu, lai vi-
ņiem ir labi, lai viņi paliktu Latvijā. Kat-
rā vietā ir savs darbs ar savu garoziņu, 
arī ārzemēs, kur tik daudzi laimi meklē. 
Es ar visiem spēkiem arī turpmāk cen-
tīšos savējos noturēt dzimtajā vietā. Es 
būšu mamma uz mūžu ne tikai saviem 
sešiem bērniem, bet arī visiem audžu-
bērniem. Man būs viņiem jāpalīdz, jā-
palīdz un jāpalīdz. Paldies, Cēres skolas 
kolektīvam, kas mani pieteica titulam 
– Gaismas nesējs. Paldies, Izglītības pār-
valdei par manas kandidatūras atbalstī-
šanu. Es esmu vienkāršs cilvēks, tāda 
pati mīļa mamma kā citas, tikai Dievs 
man ir uzlicis drusku vairāk, bet ne vai-
rāk kā spēju nest!

Intervēja Dagnija Gudriķe



5.DOMES LĒMUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 27.08.2015.
Kandavas novada domes sēdē tika 

izskatīts 31 jautājums. Domes sēdē at-
taisnotu iemeslu dēļ nepiedalījās 4 de-
putāti V.V.Dreimanis, I.Lasis, I.Priede 
un N.Štoferts. Domes sēdi vadīja domes 
priekšsēdētāja vietnieks Alfreds Ķieģe-
lis.

Deputāti vienbalsīgi atbalstīja lē-
mumu par �nansējuma piešķiršanu 
Kandavas novada 5.klašu audzēkņu 
brīvpusdienām, tādējādi, „ejot vienu 
solīti pa priekšu” valstī noteiktajam, ka 
brīvpusdienas tiek piešķirtas 1.-4.klašu 
audzēķniem. Finansējumu brīvpusdie-
nām pirmajā mācību pusgadā 1243,92 
EUR un otrajā pusgadā 14194,32 EUR 
apmērā nolēma paredzēt no Kandavas 
novada Izglītības pārvaldes budžeta. 

Apstiprināja Kandavas novada Iz-
glītības pārvaldes vadītājas S.Tiltiņas zi-
ņojumu par Kandavas novada izglītības 
iestādēm, 2015./2016.mācību gadu uz-
sākot. Plašāku informāciju par skolām 
un to audzēkņu skaitu šajā mācību gadā 
varat lasīt šajā numurā.

Deputāti nolēma nodot zvērinātam 
tiesu izpildītājam divas lietas par nekus-
tamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā.

Nolēma dzēst likvidētā uzņēmuma 
SIA “Eko Plosti” parādu 28,46 EUR ap-
mērā par būvvaldes pakalpojuma – ar-
hitekta uzdevuma izsniegšanu. 

Deputāti pieņēma zināšanai in-
formāciju par projektiem “Kandavas 
kultūras nama energoefektivitātes uz-
labošana” (no balsošanas atturējās 
G.Indriksons) un “Brīvdabas estrādes 
“Ozolāji” otrās kārtas būvniecība” (at-
turējās S.Ezeriņa, L.Gudakovska un 
S.Zvirgzdiņa).

Nolēma nosūtīt komandējumā uz 
Moldovu novada domes priekšsēdētā-
ju Normundu Štofertu, dalībai Latvijas 
Pašvaldību Savienības projektā „Ad-
ministratīvi teritoriālās reformas un 
�nanšu decentralizācijas sinerģija labas 
pārvaldības stiprināšanai Moldovā”, no 
2015. gada 21. septembra līdz 25. sep-
tembrim.

Apstiprināja I.Gruntes atskaiti par 
komandējumu uz Lietuvu ( Žagare) 
no 2015.gada 30.jūlija līdz 3.augustam. 
Komandējumā, Kandavas novada do-
mes delegācijas sastāvā bija N.Štoferts, 
L.Gudakovska, E.Bariss, I.Grunte, 
S.Freimane - Fjodorova, A.Ķēniņa, 
T.Prodaņuks, L.Strazdiņa, Z.Zvirgzdiņa 
un E.Libeks.

Deputāti izskatīja jautājumu par 
Matkules sākumskolas ēkas turpmāko 
izmantošanu un nolēma:

1. Atbalstīt Kandavas novada do-
mes pašvaldības aģentūras „Kandavas 

novada sociālais dienests” koncepciju 
par sociālās pansijas izveidi Matkules 
sākumskolas ēkā.

2. Uzdot Kandavas novada domes 
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājai 
S. Bērziņai veikt nepieciešamās darbī-
bas Matkules sākumskolas nosaukuma 
maiņai.

3. Uzdot Kandavas novada Būvval-
des vadītājam – arhitektam J. Jefremo-
vam organizēt Matkules sākumskolas 
ēkas apsekošanu un veikt nepieciešamās 
darbības būves tipa maiņai, kā arī sep-
tembra domes sēdē iesniegt tāmes par 
nepieciešamajiem remontdarbiem.

4. Uzdot Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas no-
vada sociālais dienests” direktoram I. 
Leitartam:

4.1. sagatavot grozījumus amatu sa-
rakstā un iesniegt izskatīšanai septem-
bra doms sēdē;

4.2. sagatavot pansijas, kas atradīsies 
Matkules sākumskolas ēkā, nolikumu 
un iekšējās kārtības noteikumus.

5. Kandavas novada domes septem-
bra sēdē lemt par Matkules sākumskolas 
ēkas nodošanu Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūrai „Kandavas nova-
da sociālais dienests”.

Tāpat deputāti lēma par siltum-
tīkla posma izbūvi no Kandavas inter-
nātvidusskolas katlu mājas līdz Ķiršu 
ielas dzīvojamām mājām Nr.8., Nr.10. 
un Nr.12. Realizējot projektu, plānots 
izbūvēt siltumtīkla posmu ( trasi) no in-
ternātvidusskolas katlu mājas līdz Ķiršu 
ielas dzīvojamām mājām Nr.8., Nr.10. 
un Nr.12., Kandavā. Pēc projekta pa-
beigšanas pašvaldībā tiks nodrošināta 
kvalitatīva siltumapgādes pakalpojumu 
sniegšana Ķiršu ielas 8., 10. un 12. māju 
iedzīvotājiem. Projektu tika nolemts no-
teikt kā prioritāru investīciju projektu 
(no balsošanas atturējās G.Indriksons).

Nolēma izīrēt pašvaldības nelabie-
kārtotu vienistabas dzīvokli “Dzelzceļ-
nieki”-2, Kandavas pagastā, Kandavas 
novadā, Sanitai Piksei, pašvaldības ne-
labiekārtotu divistabu dzīvokli “Gais-
mas”-1, Zantes pagastā, Kandavas no-
vadā, Alfonam Gunāram Ozolam, bet 
dzīvokli “Gaismas”-5, Zantes pagastā, 
Kandavas novadā, izīrēt Ivetai Ozolai, 
īres līgumus noslēdzot uz 1 gadu.

Nolēma atļaut atsavināt nekustamo 
īpašumu „Incītes”, Zantes pagasts, Kan-
davas novads organizējot otru izsoli ar 
augšupejošu soli, noteikt, ka nekustamā 
īpašuma „Incītes”, otrās izsoles sākum-
cena EUR 1400,00, izsoles solis EUR 
50,00 un nodrošinājums 10% apmērā 
no sākuma cenas.

Nolēma atļaut atsavināt nekustamo 
īpašumu „Smilgas”, Cēres pagasts, Kan-
davas novads, organizējot nekustamā 
īpašuma „Smilgas”, izsoli ar augšupejo-
šu soli un noteikt, ka izsoles sākumcena 
EUR 1400,00 izsoles solis EUR 50,00 un 
nodrošinājums 10% apmērā no sākuma 
cenas.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.17 „Gro-
zījumi Kandavas novada domes 2009. 
gada 30. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.5 „Kandavas novada domes noli-
kums”. Grozījumi bija nepieciešami, jo 
2015. gada 26. februāra Kandavas nova-
da domes sēdē tika nolemts (prot. Nr. 3 
1.§) reorganizēt Matkules sākumskolu 
un Vānes pamatskolu, tās apvienojot 
un izveidojot jaunu vispārējās izglītības 
iestādi, piešķirot nosaukumu – Vānes 
pamatskola, nosakot, ka jaunizveidotā 
skola īsteno visas izglītības program-
mas, kas tika īstenotas abās reorganizē-
tajās skolās.

Deputāti apstiprināja domes 
priekšsēdētāja vietnieka A.Ķieģeļa un 
izpilddirektora E.Dudes pārskatus par 
paveikto augusta mēnesī, kā arī akcep-
tēja domes amatpersonu izdotos rīkoju-
mus.

Tika pieņemti lēmumi par nekus-
tamajiem īpašumiem Kandavas nova-
dā (nosaukuma un adreses piešķiršanu 
(maiņu) nekustamajiem īpašumiem, 
zemes lietošanas mērķa maiņu, īpašu-
mu apvienošanu un nosaukuma piešķir-
šanu, nekustamā īpašuma iznomāšanu, 
zemes lietošanas mērķa maiņu, sadali, 
zemes ierīcības projekta izstrādes uz-
sākšanu u.c. jautājumi).

Domes sēdes protokols pieejams 
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība- do-
mes sēdes.

Kārtējās komiteju sēdes 
notiks 17.septembrī 

no plkst. 13:00

Domes sēde notiks 
24.septembrī plkst. 13:00

21.oktobrī plkst. 17:00 
Kandavas kultūras namā 

notiks iedzīvotāju sapulce. 

Piedalīsies domes vadība un spe-
ciālisti, pašvaldības iestāžu vadītāji, 
Valsts policijas pārstāvis. 

Lūgums jautājumus iesūtīt savlai-
cīgi uz e-pastu dome@kandava.lv. 

Esiet laipni aicināti!



6. VĒSTURE PAGASTOS

KANDAVAS ĒRĢEĻU BŪVĒTĀJS

TĀ SVĒTKUS SVINĒJA ZEMĪTĒ

Kandavā patstāvīgu darbību sāka 
un ilgāku laiku strādāja viens no izci-
lākajiem ērģeļu meistariem Kurzemē 
- Peters Karls Oto Hermanis. 

Viņš ir dzimis 1807.g. 15. oktobrī 
Saldū, kur viņa tēvs strādāja par rakst-
vedi. Četrpadsmit gadu vecumā K. Her-
manis sāka mācekļa gaitas pie ērģeļu 
būvētāja Burharda, un devās viņam līdzi 
pasūtījumu veikšanā uz Rīgu un Pēter-
burgu. 1830.g. K. Hermans sāka strādāt 
par Kandavas baznīcas ērģelnieku, un 
tieši Kandavā sāka patstāvīgu ērģeļu bū-
vētāja darbu. 1836.g. viņš pārcēlās strā-
dāt uz Dobeli, bet 1843.g. – uz Liepāju, 
kur izveidoja pastāvīgu ērģeļu būvēša-
nas darbnīcu. 

Viņa lielākais darbs bija 1773. – 
1780.g. būvēto Liepājas Sv. Trīsvienības 
baznīcas ērģeļu pārbūvēšana un papil-
dināšana. Diemžēl nāve 1868.g. 4. sep-
tembrī pārtrauca ieplānotā darba pilnī-
gu īstenošanu. K. Hermans uzbūvējis arī 
Liepājas Sv. Annas baznīcas ērģeles. 

Savos 38 darba gados viņš uzbūvējis 
pavisam 79 jaunas baznīcu ērģeles un 53 
mazās ērģeles jeb pozitīvus skolām, to 
skaitā 57 ērģeles un 49 pozitīvus Kurze-
mē un 19 ērģeles Lietuvā.

1831.g. K. Hermanis apprecējās ar 
Luīzi Ostenu. Laulībā dzimuši 9 bērni. 
Dēlu Karlu Aleksandru viņš bija apmā-
cījis ērģeļu būvēšanas amatam, un dēls 
turpināja tēva darbu Liepājas darbnīcā.

K. Hermaņa Liepājā darinātās ēr-
ģeles ar 18 reģistriem Kandavas ev. lut. 
baznīcā tika svinīgi iesvētītas Pļaujas 
svētkos, 1864.g. 4. oktobrī. To uzbūvēša-
na izmaksāja 1700 rubļus, ko apmaksāja 
Kandavas draudzes muižnieki Karls fon 
Renne un Anna Elizabete fon Grothūza. 
Jāatzīmē, ka ērģelēs tika uzstādītas divas 
jaunas un divas simts gadus vecas plēšas 
no Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas. 
Ērģeļu prospekts tika izgatavots pēc Lie-
pājas arhitekta Heinriha Ceha projekta, 
un izmaksāja 500 rubļus.

1936.g. meistars no Liepājas Jēkabs 
Jauģietis Kandavas baznīcas ērģeles pa-
plašināja ar trīs reģistriem otrā manuālī, 
iebūvēja motoru gaisa dzīšanai, žalūziju 
- virināmo kasti, kas regulē stabuļu bal-
sis, kā arī tremolo - gaisa kanālā ierīkotu 
membrānu. 

1851.g. K. Hermanis. uzbūvēja arī 
Dzirciema baznīcas ērģeles un prospek-
tu, kuras papildināja viņa dēls 1878.g.

Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks 

Svētku atklāšanu kuplināja Zemītes dziedošās meitenes

29.augustā pagasta svētkus „Nāc 
lustēt Zemītē!” svinēja Zemītes pagas-
ta ļaudis. Citos novada pagastos svētki 
jau nosvinēti, bet zemītniekiem ir tra-
dīcija svinēt tos augusta beigās. 

Svētkus pie Zemītes pils rīta pusē 
atklāja Kandavas novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Alfreds Ķieģelis, vēlot 
visiem priecīgu noskaņojumu, jauku 
dienu un labus panākumus sporta spē-
lēs un sacensībās. Priecīgus svētkus, 
sportisku garu, možumu un nenobīties 
no Dieva dotās vēsās dušas, kas tobrīd 
nāca no debesīm lietus veidā, vēlēja arī 
pagasta pārvaldes vadītāja Rita Diduha. 
“Turu īkšķi par saviem zemītniekiem- 
futbola komandu! Parādiet labu spēli, jo 
jūs esat vislabākie!”

„Zemītnieki ir pierādījuši, ka prot 
gan labi strādāt, gan labi atpūsties”, - 
vēlāk sarunā sacīja pārvaldniece Rita 
Diduha. „Rīts ar spirgto lietutiņu, cilvē-
kus nenobiedēja, pamazām sporta lau-
kumā sapulcējās gan sportot gribētāji, 
gan līdzjutēji. Ja pat šaušanā bija vairāk 
nekā četrdesmit dalībnieku, tad tas jau 

nav slikts rādītājs. Arī bērni bija sajūs-
mā par piepūšamo atrakciju, lielo leļļu 
izrādi „Medus rausis” un iespēju kopā 
ar lellēm iet rotaļās. Īpaši Zemītes ļau-
dīm patika ielu vingrotāji „Street war-
riors” un viņu rādītais šovs jeb paraug-
demonstrējumi. Pārsteidza tas, ko jauni 

puiši var izdarīt, ja nopietni trenējas, 
nelieto apreibinošus dzērienus un ne-
smēķē. Vietējie jaunieši viņus izjautāja 
par dažādām tēmām, puiši nebija lepni, 
atbildēja uz visiem jautājumiem, parādī-
ja kā labāk izpildīt trikus vai pievilkties 
pie stieņa.” 
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VASARAS DRUDZIS SKEITPARKĀ

ATRAST LAIKU NOADĪT RAKSTAINUS CIMDUS

Zaiga Puriņa Zinību dienā ar saviem audzēkņiem

Vakarā pirms koncerta notika Zel-
ta kāzu gaviļnieku Emeritas un Viļņa 
Šukstu godināšana. „Nemaz jau nav tik 
daudz laulāto pāru, kuriem izdodas no-
dzīvot 50 gadus kopā un atzīmēt šādus 
skaistus svētkus. Man prieks, ka varējām 

visi kopā viņus sumināt. – sacīja Rita 
Diduha - Aktieris Andris Bērziņš savā 
koncertā veltīja jubilāriem dziesmu un 
arī vēlāk uzstāšanās laikā viņus piemi-
nēja. Atsauksmes no koncerta apmek-
lētājiem bija labas, Andris Bērziņš prata 

ieinteresēt visu gada gājumu klausītājus, 
ar anekdotēm un stāstiem iz dzīves, jo 
katrai dziesmai bija savs stāsts.” 

Pagasta svētki, kā jau kārtīgos svēt-
kos pierasts, noslēdzās ar lustīgu balli.

 Dagnija Gudriķe

Augusta otrajā pusē Kandavā jau-
niešu centra „Nagla” pagalmā norisi-
nājās pasākums „Vasaras drudzis”. 

Šis pasākums bija plānots kā vasa-
ras karstākā ballīte pirms jaunā mācība 
gada iesākuma un tā galvenais notikums 
bija INLINE (skrituļošana) paraug-
demonstrējumi skeitparkā. Pasākuma 
idejas autors Mārcis Baumgarts, bija uz-
aicinājis ciemos inlainerus no Liepājas, 
kuri sniedza priekšnesumus. Liepājnie-
ki, sava trenera Dana Fosa vadībā, šajā 
sporta veidā trenējas jau daudzus gadus. 
Tāpēc bija iespēja vērot galvu reibinošus 
trikus, kuri atstāja lielu iespaidu uz vie-
tējiem jauniešiem. Labākā trika izpildī-
tājs- Roberts Ludāns tika nominēts par 
skeitparka karali konkursā, kas notika 
tovakar. Liepājnieki palika Kandavā trīs 
dienas, tā bija kā neliela treniņnometne, 
kuras laikā viņi dalījās savā skrituļoša-
nas pieredzē ar vietējiem jauniešiem, kā 
pareizi izpildīt trikus, kā pareizi krist, lai 
negūtu nopietnas traumas. 

 Jautrās stafetes rīkoja jauniete Santa 
Demidova, tajās bērniem un jauniešiem 
vajadzēja sevi pārbaudīt gan izturībā, 
gan precizitātē. Bērni par saviem sasnie-
gumiem saņēma balviņas.

 Mārcis Baumgarts bija atbildīgs 
par konkursu rīkošanu. Jaunieši varēja 
pārbaudīt arī savus spēkus disciplīnā- 
pievilkšanās pie stieņa. Par pievilkšanās 
karali tika nominēts Rūdolfs Seilis.

 Vispieprasītākā radošā darbnīca 
bija „Mākslas Stūrītis”, kuru vadīja Ane-
te Elerte. Viņa zīmēja hennas zīmēju-
mus uz ķermeņa, tika zīmēti ļoti skaisti 
un oriģināli raksti. Mākslas stūrīti bija 
iespēja arī zīmēt uz asfalta ar krītiņiem 

kopā ar Aneti.
 Pasākuma noslēgumā visi tika aici-

nāti uz soļankas ēšanu, kas tika gatavota 
vienā no darbnīcām kopā ar topošo pa-
vāru Māri Berļizovu. 

Šis bija jauks neformāls pasākums 
jauniešiem, kur satikties un labi pavadīt 
savu brīvo laiku.

Jana Kašlaja
Jauniešu centra „Nagla” vadītāja

Intervija ar Zantes pamatskolas sko-
lotāju Zaigu Puriņu.

Šogad ieguvāt balvu „Gada skolo-
tājs 2015”. Kādas bija pirmās izjūtas, 
uzzinot par apbalvojumu?

- Par apbalvojumu man paziņoja 
skolas direktore, kad atgriezos darbā 
pēc atvaļinājuma. Protams bija samul-
sums un domas par to, vai šādu apbal-
vojumu esmu pelnījusi, jo arī citi kolē-
ģi ir daudz un ar labiem panākumiem 
strādājuši iepriekšējā mācību gada laikā.

Vai Zantes pamatskola ir Jūsu pir-
mā darba vieta? Cik gadus esat nostrā-
dājusi izglītības jomā?

- Darba gaitas Zantes skolā uzsāku 
1986.gadā, nostrādāju divus gadus, tad 
dzima bērni. Kad bērni sāka mācīties 
skolā, strādāju Zantes pagasta bērnu-
dārzā, kas vēlākos gados apvienojās ar 
skolu un atgriezos skolā par sākum-
skolas skolotāju. Izglītības jomā Zantes 
pamatskolā esmu nostrādājusi 23 gadus.
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NOĶĒRĀM VASARU!

Velodienas dalībnieki pie Sabiles Vīna kalna

Vai tas bija Jūsu bērnības sapnis- 
kļūt skolotājai? Ja- nē, tad par ko vēlē-
jāties kļūt, un kāpēc jūsu domas mai-
nījās un nokļuvāt skolā?

- Negribētu teikt, ka bērnības sapnis, 
bet skolotāja darbs man ir paticis vien-
mēr. Mācoties skolā vienmēr vēroju sko-
lotājus un sapratu, ka man patīk viss, kas 
saistīts ar šo profesiju. Man pašai nav 
brāļu un māsu, varbūt tāpēc šāda izvēle, 
vienmēr atrasties bērnu vidū.

Zantes pamatskola ir iesaistījusies 
starptautiskajā Ekoskolu programmā, 
tāpēc padziļināti strādā ar dažādiem 
vides projektiem, kā starptautiskās 
jauniešu apmaiņas programmas, Vi-
des olimpiāde, Vides izziņas spēļu 
konkurss un vēl citas lietas. No 2008.
gada jūsu skolai piešķirts Zaļais ka-
rogs par veiksmīgu darbu šajā prog-
rammā.

Pastāstiet sīkāk par Jūsu darbu, 
jo, kā sacīja skolas direktore Kristīne 
Elksnīte, tieši pateicoties Jūsu ieguldī-
tajam darbam, skola nes zaļo karogu.

- Skolu starptautiskajā EKO skolu 
programmā iesaistīja skolotāja Helēna 
Bērziņa. Kad skolotāja nolēma vairs ne-
strādāt, kādam šis darbs bija jāpārņem. 
Tā es kļuvu par skolas EKO darba va-
dītāju. Zaļais karogs skolai ir jāizcīna 
katru gadu atsevišķi, tas netiek piešķirts 
mūža lietošanā. Mācību gada sākumā ir 
jāaizpilda starptautiskā Zaļā karoga pie-
teikuma anketa, jānorāda izvēlētā gada 
EKO tēma, jāveic skolas apkārtējās vides 
izvērtējums, jāizveido darbības plāns, 
jāievēl skolas EKO padome. Ir septiņi 
eko darba virzieni, katru gadu jāizvēlas 
viens. Mācību gada laikā skola strādā 

savā izvēlētajā EKO darba virzienā, plus 
papildus nedaudz arī pārējos sešos vir-
zienos. Pasākumi, ekskursijas, pārgājie-
ni, svētki, tradīcijas, konkursi, spēles, 
projekta nedēļa-tiek pakārtoti konkrētā 
gada EKO virzienam. Jūlijā un februārī 
kopā ar skolēniem piedalos Ekoskolu 
forumos, kas notiek dažādās Latvijas 
vietās. Mācību gada beigās aizpildu ap-
jomīgu atskaiti, pēc kuras arī komisija 
izvērtē mūsu skolas darbu šajā jomā. 
Visgrūtāk ir sagaidīt septembra beigas, 
kad tiek paziņoti rezultāti.

Vai esat dzimusi un uzaugusi Zan-
tē, vai šeit ienācēja? Kā jums šeit patīk?

- Esmu dzimusi un augusi Zantē. 
Īsta zanteniece! Bērnību pavadīju lauku 
mājā, bet no piecpadsmit gadu vecu-
ma dzīvoju Zantes centrā, dzīvoklī. Šeit 
ir izauguši mani bērni. Zantē man ļoti 
patīk! Šeit ir labi un atsaucīgi cilvēki, te 
dzīvo mani draugi. Zante ir skaistākā 
vieta pasaulē.

 Cik bērnu ir Jūsu ģimenē? 
 - Man ir divi pieauguši bērni. Mei-

ta Ance-24 gadi, beigusi Latvijas Lauk-
saimniecības Universitāti. Dēls Mā-
ris-26 gadi, beidzis Saldus profesionālo 
vidusskolu. Abiem ir labi darbi. Jau de-
viņus gadus esmu audžumamma. Šajos 
gados pie manis ir dzīvojušas piecas 
meitenes vecumā no 4-11 gadiem. Paš-
laik audzinu sešgadīgu meitenīti.

 Kā vērtējat šodienas jauno paau-
dzi? Bieži izskan frāze- kad mēs au-
gām, tad gan tā nebija! Vai varat tai 
piekrist? Kādu atceraties savu skolas 
laiku? Vai tās ir patīkamas atmiņas?

- Šodienas jaunā paaudze ir gudrāka 
tehnoloģiju jomā, daudz atvērtāka un ar 
lielāku pašapziņu. Kad mēs augām, bija 

citas lietas, ravējām garās biešu vagas, 
rudenī jau no 4.klases devāmies padom-
ju saimniecībā „Zante” palīdzēt kartu-
peļu ražas novākšanā. Kad pati mācījos 
Zantes pamatskolā, kurināšanas sezonas 
laikā paši sanesām malku. Skolā, kā jau 
skolā-bija daudz jāmācās. Patīkamas 
atmiņas saistās ar pārgājieniem un eks-
kursijām skolas laikā. Tika apskatītas 
daudzas vietas Latvijā, ceļojām uz Mas-
kavu, pabijām Lietuvā.

Vai esat gandarīta par savu darbu?
- Gandarījuma sajūta rodas tad, kad 

mani audzēkņi, sākumskolas skolēni 
nokļūst pamatskolas klasēs un saņem 
labus vērtējumus. Kad kolēģi saka, ka 
šai klasei ir iemācītas konkrētas lietas un 
viņi tās ievēro arī turpmāk. EKO darba 
jomā gandarījums ir tas, kad redzu ko-
pīgiem spēkiem sakoptu skolas apkārt-
ni, prieku bērnu acīs, kad skolā viesojas 
Cūkmens, iegūtus labus rezultātus Vi-
des-izziņas spēlēs vai konkursā „Skolēni 
eksperimentē”, kad esam izglābuši ko-
kus savācot makulatūru, vai balvā iegūtu 
ekskursiju par nolietoto elektroiekārtu 
savākšanu.

Ko gribat novēlēt citiem skolotā-
jiem, ko skolēniem un ko pati sev?

- Citiem skolotājiem gribas novēlēt 
veselību, pacietību un izturību. Sko-
lēniem - veiksmi mācībās, saņemt tā-
dus vērtējumus, kādus paši ir pelnījuši, 
daudz prieka un enerģijas jaunajā mācī-
bu gadā. Pati sev arī vēlu labu veselību 
un veiksmi. Atrast laiku atpūtai, noska-
tīties teātra izrādi, izlasīt labu grāmatu 
un noadīt rakstainus cimdus.

Intervēja 
Dagnija Gudriķe

30. augusta rītā bariņš velobrau-
cēju pulcējās Kandavas autoostā pie 
Abavas ielejas attīstības centra, lai 
kopīgi dotos izzinošā Abavas senlejas 
velo braucienā „Noķer vasaru”. 

Brauciena maršruts veda no Kan-
davas līdz Sabilei un atpakaļ, iekļaujot 
vairākus populārus Abavas senlejas ap-
skates objektus. Kopā aktīvie dalībnie-
ki pieveica vairāk nekā 40 km, atklājot 
Abavas senlejas skaistākās vietas.

„Esam nogājuši kājām ceļu no Kan-
davas līdz Sabilei, izstaigājuši Abavas 
senlejas dabas takas, pētījuši kukaiņus 
un augus, daudz redzējuši un uzzinā-
juši. Šoreiz vēlējos, lai pasākums būtu 
maksimāli aktīvs, tādā veidā bija iespēja 
uzrunāt citādāku auditoriju, tāpēc šo-
reiz devāmies iepazīt Abavas senleju ar 
velosipēdiem. Tā bija lieliska pieredze 
un iespēja redzēt atkal mazliet savādāku 
Abavas senleju un izvērtēt savu �zisko 
sagatavotību”, -pastāstīja pasākuma or-

ganizatore un Abavas ielejas attīstības 
centra vadītāja Iveta Piese. 

Neapšaubāmi bija vieglāki un grūtā-

ki posmi, pārbaudījums bija uzbraukša-
na kalnā virzienā no Kandavas uz Sabili. 
Tomēr Zviedru cepuri visi sasniedza 
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FERMU DIENA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBĀ „KRIKŠI”

Par savu pieredzi pļavu un ganību sēšanā stāsta z/s „Krikši” īpašniece 
Santra Celmiņa

veiksmīgi un ātrāk nekā plānots. Šeit 
aktīvākie iemēģināja prasmes braukša-
nā ar rodeļiem, citi atpūtās un ieturēja 
maltīti. No Zviedru cepures, gar pašu 
Abavas upi līdz Sabiles Ēģiptei ved vie-
na no Abavas senlejas takām - Zirgu 
taka. Ēģiptē tika atklāts šīs vietas raša-
nās noslēpums. Viens no gaidītākajiem 
notikumiem bija relaksējošais brauciens 
ar plostu pa Abavas upi, baudot Abavas 
senlejas skaistumu un ūdens mieru. 

Pārsteidzošs bija amatnieka Andra 
Millera koka rotaļlietu muzejs. Šeit re-
dzami dažnedažādi koka dzīvnieciņi – 
kaķi, putni, zirgi. Tieši dzīvnieki ir tie, 
ko vislabāk patīk izgatavot amatniekam, 
tiem var piešķirt emocijas. Katrai rotaļ-

lietai ir savs stāsts, bet, lai būtu vēl in-
teresantākas, tās visbiežāk ir mehāniski 
lietojamas. Pirms došanās atpakaļ uz 
Kandavu, paviesojāmies Sabiles Vīna 
kalnā. Šobrīd šeit sāk gatavoties vīn-
ogas, tāpēc kalna apmeklējums bija jo 
īpaši baudāms. 

Pēdējais pieturas punkts bija „Plost-
krogs”, kur braucēji atvilka elpu, baudīja 
mieru un gardu ka�ju pie Abavas upes. 
Īpašs paldies „Plostkroga” saimniekam 
Uldim Bajelim, kurš parūpējās par dā-
vanām tām ģimenēm, kas piedalījās 
Abavas senlejas velodienā – „Plostkro-
ga” dāvanu kartēm.

„Šoreiz pasākumu neapmeklēja tik 
daudz interesentu kā ierasts citos Aba-

vas senlejas attīstības centra pasākumos, 
tomēr atbraukušajiem viss ļoti patika un 
nelielais cilvēku skaits radīja lielāku ko-
pības sajūtu”, - sacīja Iveta. Abavas sen-
lejas velodienā „Noķer vasaru” piedalī-
jās 10 braucēji.no Kandavas un Tukuma. 
Liels prieks bija par Edvīna kungu no 
Tumes, kuram ir gandrīz 80 gadu, viņš 
bija vecākais dalībnieks. Viņa velosipēds 
izraisīja interesi, jo ir aprīkots ar nelielu 
motoriņu, lai vieglāk pārvarēt kalnus.

Abavas senlejas Velodiena notika 
projekta „Ej droši dabā” ietvaros, kuru 
�nansē Latvijas Vides aizsardzības fonds 
un Kandavas novada dome.

Laura Markusa-Mārtinsone projekta 
“Ej droši dabā” koordinatore

Kandavas novada zemnieku saim-
niecībā „Krikši”, kurā saimnieko 
Santra un Andris Celmiņi, augustā   
notika kārtējā „Zālēdāju projekta” fer-
mu diena. Šoreiz tās aktualitāte – „Pa-
razitofaunas izplatības intensitāte ga-
ļas liellopu ganāmpulkā un tās ietek-
me uz gaļas liellopu produktivitāti”.

Pasākumu „Krikšos” apmeklēja 
sešdesmit dalībnieki no dažādām ve-
cuma grupām un vairākiem Latvijas 
novadiem- Saldus, Kuldīgas, Skrundas, 
Jēkabpils, Tērvetes, Kandavas un vēl 
citiem. Priecē fakts, ka gaļas liellopu 
audzētāju sabiedrību papildina arvien 
gados jauni saimnieki, kuri atzīst, ka 
zināšanas gaļas liellopu kvalitatīvā izau-
dzēšanā ir nepieciešams papildināt.

Uzziņai: z/s „Krikši” atrodas Kanda-
vas pagastā. Audzē Šarolē šķirnes gaļas 
liellopus. Saimnieko, ievērojot bioloģis-
kās lauksaimniecības un lopkopības me-
todes. Apsaimnieko vairāk nekā 200 ha 
lauksaimniecībā izmantojamas zemes. 
Dzīvniekus audzē gan vaislai, gan no-
baro gaļas ieguvei. Dzīvnieku ēdināšanā 
izmanto saimniecībā saražoto lopbarī-
bu, vasaras periodā veic Šarolē lopu ga-
nīšanu ganībās un piebarošanu, ziemas 
periodā lopus baro ar sienu, skābbarību 
un salmiem, nobarojamajiem dzīvnie-
kiem izbaro arī maltus vai placinātus 
graudus. Saimniecībā ir pielāgotas dzīv-
nieku novietnes ar izveidotiem pastaigu 
laukumiem, kas paredzētas dzīvnieku 
turēšanai atnešanās sezonā un nobaro-
jamajiem dzīvniekiem intensīvās noba-
rošanas periodā. Dzīvnieku imunitātes 
paaugstināšanai saimnieki Santra un 
Andris dzīvniekiem izbaro ķimenes, 
ķirbju sēklas un nestandarta ķiplokus. 

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja 
iepazīties ar Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra Lopkopības kompe-
tenču centra vadītājas Anitas Siliņas sa-
gatavoto ekonomiskās analīzes apskatu 
par gaļas liellopu nozarei svarīgiem rā-
dītājiem: dzīvnieku skaita statistiku un 
dinamiku pēdējo 10 gadu laikā, kā arī 
Zālēdāju projekta laikā analizēto sara-
žotās produkcijas pašizmaksu 2013. un 
2014. gadā.

Zinātniskā konsultante Mag. vet. 
med. Anna Krūklīte no Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes Veterinār-
medicīnas fakultātes Zālēdāju projekta 
fermu dienas dalībniekus iepazīstināja 
ar demonstrējuma laikā konstatēto pa-

razītu izraisītajām saslimšanām un se-
kām, kā arī ar iespējamiem līdzekļiem 
un veidiem, kā ierobežot parazītu izpla-
tību gaļas liellopu ganāmpulkos.

Saimniecības īpašniece Santra Cel-
miņa dalījās pieredzē ar klātesošajiem 
par to, kā ar minimāliem �nanšu līdzek-
ļiem ir iespējams apsaimniekot ganības, 
lai dzīvniekiem nodrošinātu labu barī-
bas bāzi ganību un ziemas periodā.

Fermu dienas noslēgumā pasākuma 
dalībnieki apskatīja z/s „Krikši”, diskutē-
ja un uzdeva jautājumus par viņus inte-
resējošām tēmām.

Skaidrīte Šneidere 
Lauku attīstības konsultante

“LATVIJAS MEDNIEKU APMĀCĪBU CENTRS” ORGANIZĒ KURSUS JAUNAJIEM MEDNIEKIEM UN 
MEDĪBU VADĪTĀJIEM KANDAVĀ. 

15 cilvēku grupai arī jebkurā pagastā. Kvalitatīva, profesionāla apmācība. 
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tel.29282027 vai mājas lapā www.lmac.lv
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

SIA „KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 
INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

SIA “Kandavas komunālie pakalpo-
jumi”, kas novadā rūpējas par ūdens-
saimniecību, saņēmuši vairākus zvanus 
no Kandavas iedzīvotājiem, pie kuriem 
ieradušies izplatītāji, piedāvājot iegādā-
ties ūdens �ltrus un apgalvojot, ka krā-
na ūdenim ir slikta kvalitāte, tādējādi 
maldinot iedzīvotājus. Pirms kāda laika 
uzņēmuma darbiniekiem bija izdevies 
sastapt šādu darboni un pārliecināties 
par metodēm, kā tiek noteikta ūdens 
kvalitāte.

SIA “Kandavas komunālie pakalpo-
jumi” regulāri pārbauda ūdens kvalitāti 
serti�cētās laboratorijās un Kandavas 
novada iedzīvotāji var būt droši par 
dzeramā ūdens kvalitāti. Ūdens satur 
dažādus ķīmiskos elementus, ar kuriem 
var manipulēt, izmantojot ķīmijas vai 
�zikas metodes, ko savās prezentācijās 

arī izmanto �ltru piedāvātāji. Vēlamies 
informēt, ka līdzīgi tirgoņi uzdarbojas 
arī citās pilsētās, par ko rakstījuši arī lie-
lākie Latvijas laikraksti un ziņu portāli.

Ko tad piedāvā šie �ltru izplatītāji? 
Būtībā ūdens pēc apstrādes ar šiem 

�ltriem kļūst par dejonizētu. Tas nozī-
mē, ka tas vairs nav dabisks ūdens, bet 
gan dejonizēts, tur nav ne kalcija, ne 
magnija, ne citu vielu, kas cilvēka orga-
nismam ir nepieciešamas un būtiskas. 
Jau 1980.gadā Vispasaules veselības 
aizsardzības organizācija, ilgstoši veicot 
pētījumus, nāca klajā ar paziņojumu, ka 
dejonizēta ūdens lietošana uzskatāma 
par kaitīgu cilvēka organismam. Pētī-
jumu rezultātā tika secināts, ka lietojot 
ūdeni, kuram sāļu saturs ir mazāks par 
100 mg/l, no organisma tiek izvadīti 
nātrijs, kālijs, kalcijs un hlorīdi. Piemē-

ram, nātrijs un kālijs ir būtisks nervu 
sistēmas uzturēšanai, kalcijs kauliem, 
bet magnijs – sirds un asinsvadu sistē-
mai. Dzerot dejonizētu ūdeni, samērā 
ātri var attīstīties osteoporoze, jo no 
kauliem tiek izskalots kalcijs. Tātad paši 
par savu naudu, savas nezināšanas dēļ, 
kaitējam savam organismam.

Jebkurš Kandavas novada iedzīvo-
tājs, kas vēlas pārliecināties par dzeramā 
ūdens kvalitāti, ko lieto ikdienā, to var 
izdarīt, zvanot vai personīgi ierodoties 
SIA “Kandavas komunālie pakalpoju-
mi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads.

Gadījumos, ja esat apjukuši un nezi-
nāt ko darīt, vai ticēt �ltru izplatītājiem, 
droši zvaniet SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” ūdenssaimniecības spe-
ciālistiem pa tālruni: 26677434 (Egils).

 11.septembrī
14:00 “Manu lellīti sauc Lolīti”  Raiņa 
un Aspazijas jubilejas gadam veltīts 
pasākums. Vānes kultūras namā
14.septembrī
18:15 Svaigēšanas nodarbība ar zāļu 
sievu Līgu Reiteri. Kandavas novada 
Amatnieku biedrība(Talsu ielā 11)
15.septembrī
14:00 Dzejas balle- ar dzejnieka El-
māra Augusta Rumbas un mūziķa 
Viktora Krasta piedalīšanos- Kandavas 
novada muzejā
16.septembrī
15:00 Jauniešu diskusiju klubiņa pir-
mā nodarbība- Jauniešu centrā „Nagla” 
16:00 Keramikas nodarbība ar Lindu 
Romanovsku. Kandavas novada Amat-
nieku biedrība(Talsu ielā 11)
18.septembrī
19:00 Vandzenes amatierteātra izrāde 
“Savedējs”. Kandavas kultūras namā. Ie-
eja: EUR 2,00.
19.septembrī
13:00 Ražas balle. Kandavā Pensionāru 
dienas centrā
14:00 – 16:00 Dzejoļi draiskojas –pa-
sākums bērniem- Kandavas kultūras 
namā
21.septembrī
15:00 Atbalsta seminārs audžu ģime-
nēm. Lektore psiholoģe A.Grūbe.  Zantes 
kultūras namā
25. septembrī
Pasākums “Ņammīgie krājumi”. Zemī-
tes tautas namā
26.septembrī
17:00 Zantes pamatskolas 130 gadu 
jubilejas salidojums. Zantes kultūras 
namā
27.septembrī
9:00 Miķeļtirgus Kandavā. Skvēriņā 

pie Bruņinieku pilskalna. Tirgošanās, 
umurkumurs, atrakcijas, dziesmas, de-
jas. Sīkāka informācija pa tel. 63122789 
(Kandavas kultūras nams).
10.oktobrī
17:00 Valmieras teātra viesizrāde 
“Klaidoņa lūgšana”. Kandavas kultūras 
namā. Biļetes uz izrādi “Klaidoņa lūg-
šana” pieejamas visās “Biļešu paradīzes” 
kasēs, www.vdt.lv un www.bilesuparadi-
ze.lv. 

SPORTS
18.septembrī
2015.gada kausa izcīņa basketbolā 
„Zelta roka”
18:00 „Kandava 86” – Lapmežciems 
(KVS sp.z.) 
18:20 „Universālie sportisti” – „Valauto” 
Jelgava (Halle) 
20:45 „Ģeodēzists” Liepāja – „Kandava 
86” (Halle) 
21:00 Z/K „Grifs” Ventspils – „Universā-
lie sportisti” Kandava (KVS sporta zāle)
19:00 Riča piemiņas kauss volejbolā 
-Komandā 4 cilvēki. Komandas pieteikt 
līdz 16. septembrim pa tel. 26239843 
(Līga)- Cēres sporta hallē
19.septembrī
2015.gada kausa izcīņa basketbolā 
„Zelta roka” 
10:00 Lapmežciems – „Ģeodēzists” Lie-
pāja
11:30 „Valauto” Jelgava – Z/K „Grifs” 
Ventspils 
13:00 spēle par 5.-6.vietu 
14:30 spēle par 3-4.vietu 
16:00 spēle par 1.2.vietu
28.septembrī
Orientēšanās sacansības- Cērē- Sīkāka 
informācija, rakstīt e-pastā: uvecins@
gmail.com

IZSTĀDES
01.09. - 14.09.  “Latviešu rakstniekam 
Vladimiram Kaijakam-85. Matkules 
pagasta bibliotēkā
01.09. - 14.09. “Rit mūži mūžī-
bā” rakstniecei Melānijai Vanagai - 110. 
Matkules pagasta bibliotēkā
01.09. - 20.09.  “Vēsture zem putek-
ļiem”. Vānes pagasta bibliotēkā
01.09. - 30.09. A.Pauliņa gleznu izstā-
de. Kandavas kultūras nama izstāžu zālē 
“Vējspārns”
07.09. - 28.09. Rakstniekam Sudrabu 
Edžum - 155. Vānes pagasta bibliotēkā
07.09. - 28.09.  Rainim - 150. Vānes 
pagasta bibliotēkā
07.09. - 28.09. Vladimiram Kaijakam - 
85. Vānes pagasta bibliotēkā
09.09. - 17.09.  “Dzejniekam, drama-
turgam Rainim - 150”. Kandavas pilsē-
tas bibliotēkā
14.09. - 30.09.  “Pastāvēs, kas pārvēr-
tīsies” - Rainim 150. Matkules pilsētas 
bibliotēkā
14.09. - 30.09. Angļu rakstniecei 
Agatei Kristi 125. Matkules pagasta 
bibliotēkā
17.09. - 25.09.  “Dzejniekam Auseklim 
- 165” . Kandavas pilsētas bibliotēkā
25.09. - 30.09. “Dzejniecei Velgai Kri-
lei - 70”. Kandavas pilsētas bibliotēkā  
29.09.-02.10. “Zantes rekorddārzenis - 
2015”. Zantes kultūras namā 
1.09.- 31.10. „Klāt rudens”- Imanta 
Riekstiņa fotogrā�jas – Kandavas no-
vada muzejā
9.09.-17.09. Dzejniekam, dramatur-
gam Rainim- 150 – Kandavas pilsētas 
bibliotēka, Kandavas pagasta bibliotēka
14.09- 18.09. Rudens veltes – Valdeķu 
kultūras namā



11.INFORMĀCIJAINFORMĀCIJAPROJEKTI

BIEDRĪBA “KANDAVAS PARTNERĪBA” AICINA PIEDALĪTIES 

NOVADA DOMES DARBINIEKI STĀDA KOKUS KANDAVĀ

Aicinām piedalīties iedzīvotāju sa-
nāksmēs/semināros par attīstības virzie-
niem un prioritātēm Kandavas Partne-
rības teritorijā

Iedzīvotāju sanāksmes/semināri tiek 
rīkoti, lai uzklausītu iedzīvotāju viedok-
li par to, ko būtu nepieciešams uzlabot/
ieviest Kandavas Partnerības teritori-
jā nākamajā Latvijas Lauku attīstības 
programmas posmā 2014.–2020. gadam 
pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai 
attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā at-
tīstība)”. Kandavas novada teritorijā sa-
nāksmes/semināri notiks šādos laikos:

- 18.septembrī plkst.16.00 Cēres pa-

gasta bibliotēkā
- 21.septembrī plkst. 17.30 Matkules 

kultūras namā
- 29.septembrī plkst. 18.00 Valdeķu 

kultūras namā
- 1.oktobrī plkst.18.00 Zantes kultū-

ras namā
- 5.oktobrī plkst.17.00 Zemītes tau-

tas namā
- 8.oktobrī plkst.16.00 Vānes pagasta 

pārvaldē
- 13.oktobrī plkst.17.30 Kandavas 

novada muzejā
Aicināti piedalīties novada iedzīvo-

tāji, tajā skaitā nevalstisko organizāciju 

pārstāvji, uzņēmēji, pašvaldību pārstāv-
ji, jaunieši, pensionāri. 

Zināšanai: 2014.-2020.gada plāno-
šanas periodā sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības pieejas galvenie mērķi 
un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku 
kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās 
attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo 
situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi 
dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku 
teritoriju attīstībai.

Kandavas Partnerības teritorija ap-
tver visu Kandavas novadu un Jaunpils 
novadu, un Tukuma novada Pūres, Sē-
mes un Irlavas pagastus. 

Vairāk informācijas pa e-pastu: in-
taha@inbox.lv vai tel.28390394 (Inta 
Haferberga)

Jau vairākus gadus Kan-
davas novada pašvaldība 
iesaistījusies Meža dienu 
projektos. 

Tā arī šogad, 8. septem-
brī domes darbinieki stādīja 
purpura vilkābeles un krāš-
ņās veigelas Kandavā Jelgavas 
ielā pie skulptūras „Atvars”. 
No ūdens iznirstošā granīta 
zivs jeb vides mākslas objekts 
„Atvars” ir tēlnieka Ojāra 
Feldberga roku darbs. Tā 
tika atklāta 2012.gada janvā-
rī jaunizveidotajā skvērā pie 
Abavas vecupes, bet šīs teri-
torijas pilnīgumam vēl arvien 
trūka zaļās un ziedošās rotas. 
Iestādot purpura vilkābeles 
un krāšņās veigelas, kas pava-
saros un vasarās bagātīgi zie-
dēs, šī vieta kļūs tūristiem un 
vietējiem pievilcīgāka, rādot 
piemēru, ka labiekārtošanas 
darbus var darīt pakāpenis-
ki, atbilstoši konkrētā brīža 
iespējām. 

 Savukārt, Abavas ielā 
starp tranzītielu un gājēju ce-
liņu, kur pēdējos gados tika 
izzāģēta veco koku rinda, tika 
iestādītas platlapu liepas. Ve-
cie koki bija jānozāģē, jo dažu 
mūžs bija sasniedzis jau tuvu 
85 gadiem, tie bija satrupēju-
ši, izpuvušiem vidiem un kļu-
vuši bīstami ceļu satiksmei 
un kājāmgājējiem. Nozāģēto 
koku vietā iestādīt jaunus- tā 
ir saimniekošana ilgtermiņā, 
lai Kandava nezaudētu savu 
zaļās vides pievilcību. 

Dagnija Gudriķe



12.

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās septembra jubilārus!

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrā�ja UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 11.09.2015.

LĪDZJŪTĪBA

Zinaida Vecriņķe (1927.) Kandava
Biruta Birziņa (1933.) Kandavas pagasts

Austra Čube (1929.) Vānes pagasts

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
augustā reģistrēti mirušie:

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
augustā reģistrēts 1 jaundzimušais:

Viktorija

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2015.GADA SEPTEMBRIS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Dzīvo tā, lai tava dzīve
Tā kā sudrabota stīga
Apvij mūža ietās takas,
Tavu vārdu, smieklus tavus.
(H. Ļebedeva)

Lonija Linde, Mirdza Šmite, Žanis Jirgensons, 
Leonīds Šteinbergs, Lidija Mincenberga, Ivars Ēdolfs, 
Jānis Rudzītis, Jānis Dronka, Voldemārs Mundiciems, 

Jānis Dakstiņš, Māra Kartava, Ruta Liepiņa, 
Ģirts Špērs, Jadviga Bučiene, Vija Mortukāne, 

Juris Bērziņš, Monika Novikova

Caur gadiem skan vēl kāzu maršs,
Skan svinīgs, aicinošs kā todien,
Jūs atskatoties zināt šodien,
Cik daudz kas kopā jāpārvar.

Sveicam Ināru un Oskaru Asarus Vānē 
Zelta kāzu jubilejā!

Aldis un Benita no Kandavas

Mūžs kopā pavadīts, un daudz kā tajā bijis,
Daudz prieka un daudz asaru ir lijis
Ir gadi piecdesmit nu zeltā kalti
Un jūs arvien vēl kopā stalti!.

Sveicam Veltu un Aivaru Fībigus zelta kāzās 
 Zantes pagasta pensionāri

Pateicība
Kandavas novada represēto biedrība izsaka sirsnīgu 

pateicību novada Izglītības pārvaldes vadītājai Silvijai 
Tiltiņai par laipni sagādāto iespēju piedalīties Latvijas 
politiski represēto apvienības gadskārtējā salidojumā 
Ikšķilē un gūt daudz neaizmirstamu iespaidu.

SPECIĀLĀ PEDAGOGA NODARBĪBAS 
PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM

Kandavas novada Sociālais dienests aicina pieteik-
ties pirmsskolas vecuma bērnus (3-7 g.v.) uz speciā-
lā pedagoga nodarbībām. Pieteikties varat pa tālruni 
29422623 vai personīgi Sociālajā dienestā Kandavā Jel-
gavas ielā 4A.

ATSĀKUSIES RADOŠO NODARBĪBU SEZONA 
KANDAVAS APKĀRTNES ĢIMENĒM AR BĒR-
NIEM PROJEKTĀ „DARĀM KOPĀ KANDAVĀ!”

Nodarbības ir bez maksas un notiek amatnieku 
biedrības telpās Kandavā Talsu ielā 11 (otrajā stāvā). 
Pirmā šīs sezonas tikšanās ar nodarbību vadītājiem 19. 
septembrī plkst.11:00 

Mīļi gaidīti visi, kas vēlas radoši darboties!
Informācija pa tel. 26113310 un www.puralade.lv

22.SEPTEMBRĪ ATSĀKSIES 
GLEZNOŠANAS NODARBĪBAS 

Laipni gaidīti visi interesenti! Lūdzam iepriekš pie-
teikties pa tālruni 26018067. 

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS 
ORGANIZĒ B KATEGORIJAS

 AUTOVADĪTĀJU MAKSAS KURSUS. 
BRAUKŠANAS APMĀCĪBA 
JUMS IZDEVĪGĀ LAIKĀ.

Pieteikšanās tehnikuma mācību darbnīcās 
(9.kabinetā) no šā gada 1.septembra. 
Mācību sākums – 2015.gada oktobris
Sīkāka informācija pa tālr. - 29907416


