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DARBS VAI POPULISMS

Kandavas novada domē jau
par ierastu kļuvusi situācija, ka
daudzas labas un iedzīvotājiem
vajadzīgas ieceres, kuras rosinājusi domes vadība, sastopas ar atsevišķu deputātu klaju pretestību,
kas balstīta uz populisma bāzes
un, patiesībā, robežojas ar kaitniecību. Lieki pat runāt par deputātu
ētiku – bieži vien sarunas pārvēršas savstarpējos apvainojumos,
kas nedara godu ne pašiem, ne
apkārtējiem. Un ja vēl šajās mākslīgi organizētajās kara
spēlēs izdodas ieraut kādu lētticīgu vai politiski angažētu
žurnālistu no tuvējā novada, tad, šķiet, mērķis ir sasniegts,
jo vēlēšanas taču ir tik tuvu. Tikai jūs, cienījamie deputāti esat aizmirsuši par iedzīvotājiem, par tiem kas jūs ir
ievēlējuši un gaida no jums konstruktīvu darbu. Nereti
domes sēdēs ir dzirdēti viedokļi, ka projektiem un investīcijām paredzēto naudu labāk būtu izdalīt trūkumcietējiem. Acīmredzot šie deputāti nesaprot, ka saimniekojot
pēc viņu prāta, ātri vien pienāks brīdis, kad arī trūkumcietējiem vairs nebūs ko dalīt. Neieguldot līdzekļus infrastruktūrā, nesakopjot vidi un nerūpējoties par novada
attīstību mēs nodarīsim pāri ne tikai sev, mēs nodarīsim
pāri nākošajām paaudzēm. Piemēri nav tālu jāmeklē. Tā
tas bija ar autoceļiem – domes vadība meklēja iespējas, kā
sakārtot Zemītes un Jelgavas ielas kā tranzītielas, bet atsevišķu deputātu vēstules ceļoja pretējā virzienā, stāstot, ka
Kandavas novada iedzīvotājiem tas nav vajadzīgs un, ka tā
ir lieka naudas šķērdēšana. Tāpat bija ar katlumāju. Mēs
rosinām jaunas idejas un meklējam investīcijas , lai varētu
apvienot vairākas katlu mājas vienā, meklējam izdevīgāko
un ekonomiskāko risinājumu, taču sastopamies ar to pašu
deputātu populistisko pretestību. Tas pats attiecas uz ēku
renovāciju. Ir uzsākta Baznīcas ielas ēkas rekonstrukcija
un mēs jau dzirdam jautājumus ar zemtekstu – kāpēc tieši
Baznīcas iela? Es gribu uzsvērt, ka pēdējo gadu laikā Kandavā vispār nav renovētas mājas. Šī ir pirmā iespēja, kad
mēs, kaut vai pieliekot arī domes līdzekļus, taču varam
ēku atjaunot. Un manuprāt tas ir tikai ceļa sākums, lai atjaunotu arī citas ēkas un radītu iniciatīvu arī iedzīvotājos,
to darīt. Ja mēs kaut ko nesāksim, tad arī citi nesāks un
neviens darbs uz priekšu neies. Pavisam nesens piemērs
ir nams Talsu ielā - kad mēs lēmām par šīs mājas renovāciju, tad atkal atradās deputāti, kuriem svarīgāks ir savs
populisms - ka nevajag to darīt, par dārgu. Bet tad, kad
kādam uzkritīs ķieģelis uz galvas vai šī ēka sabruks, tad
atkal vainos domi, ka dome neko nav darījusi cilvēku labā.
Tādēļ pēdējā domes sēdē, neraugoties uz to, ka daži deputāti neatbalstīja ēkas pirkšanu un savešanu kārtībā, tika
pieņemts lēmums , ka ēka tiks norobežota ar sietu un uzstādīta zīme, ka ir bīstami. Laikus brīdinām iedzīvotājus,
ka šāda veida siets radīs neērtības gan autobraucējiem,
gan gājējiem. Turpmāk mēs vēl plašāk atspoguļosim domes sēdes un deputātu balsojumus, lai iedzīvotāji varētu
tos rūpīgāk izvērtēt. Novēlot visiem Priecīgas Lieldienas,
es gribu uzsvērt, ka šie svētki ir arī garīga augšāmcelšanās.
Atvērsim plaši acis, nodalīsim graudus no pelavām un darīsim darbu tā, lai Kandavas novads varētu ar to lepoties.
Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Rolands Bārenis

AKTUALITĀTES

Filmēšana pie
kandavnieka
Pētera Brieža

Top filma par mūsu novadniekiem
2012.gads ir Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu
solidaritātei.
Mūsu novadā saistībā ar Eiropas gada prioritātēm tiek uzņemta filma par cienījamiem vecāka gada gājuma ļaudīm- mūsu
novadniekiem. Filma tiek veidota sadarbībā ar novada Izglītības
pārvaldes vadītāju Silviju Tiltiņu, bet tās idejas autors ir Inārs
Švarcs, kurš vēlas izveidot darbu, kurā tiktu atainotas filmas varoņu sajūtas un personības, ne tikai vēsturiski fakti.
Sarunā ar Ināru Švarcu, par to kā radusies ideja par filmas uzņemšanu, ārsts psihiatrs-psihoterapeits pēc profesijas, bet fotogrāfs pēc aicinājuma, pastāstīja, ka doma ir ļoti sena, tā briedusi
ilgi un lēnām, jo laiks ir nepielūdzams, tas turpina savu gaitu, ne
ar vienu nerēķinoties. „ Mēs varam to tikai konstatēt un ieraudzīt tā darbības sekas. Ik dienu laiks mūs vada tālāk un tālāk no
notikumiem, kas mūsu tautai ir bijuši bezgala nozīmīgi, tie kā
ar nazi griezuši mūsu vecvecāku dvēseles un mainījuši likteņus.
Laiks aiznes zudībā to cilvēku atmiņas un stāstus par savā mūžā
piedzīvoto, kuri bija liecinieki šiem notikumiem, tas aizslauka
bezgala daudz gudrības, ko var dot cilvēki, kuri aiziet mūžībā.”
Jaunā paaudze, kā sacīja Inārs Švarcs, pasauli redz savādāku kā
tie, kuri piedzīvojuši okupācijas režīmus. Viņaprāt Kandavā un
mūsu novadā dzīvo cilvēki, kuru stāstītais par aizgājušiem laikiem, par mūsu zemes likteni ir bezgalīga vērtība.
„Tieši tāpēc es uzskatu,- sacīja Inārs Švarcs – ka nepieciešams
izveidot filmu, kurā tiktu fiksēti veco, daudz piedzīvojušo ļaužu
stāsti par faktiem, kas nav minēti nevienā vēstures grāmatā, bet,
kas veido mūsu tautas kopējo likteņstāstu.”
Filmas tapšanā tika iesaistīti jaunieši, kuri interesējas par vēsturi
un žurnālistiku- trīs meitenes- Maija un Ieva no Kandavas tehnikuma un Madara, kura aizraujas arī ar fotografēšanu, no vidusskolas.
„Jauniešu līdzdalība filmas tapšanā rosina viņus domāt par
savas tautas likteņgājumu, par dzīves vērtībām un attieksmi pret
savu tautu un tās valodu šodien, jo tikai pašiem sevi apzinoties un
cienot, to varam sagaidīt arī no citiem” - tā uzskata Inārs Švarcs.
Švarca kungs pastāstīja, ka patreiz ir nofilmēti trīs likteņstāsti. Kā pirmais savu stāstu par pagātni izstāstījis novada represēto
biedrības vadītājs Pēteris Briedis. Viņš sniedzis arī savu atbalstu,
domājot par nākošajiem filmas varoņiem. Pārējos filmas varoņus
nenosaukšu, lai saglabātu intrigu līdz filmas pabeigšanai. Nākamā filmēšana sarunāta pirms Lieldienām, un būs notikusi, kad
iznāks šis avīzes numurs, bet vismaz vēl trīs stāstu varoņi ir padomā. Kā sacīja Inārs Švarcs, īstenībā jau tas ir bezgalīgais stāsts,
jo katram cilvēkam ir sava likteņgaita, kura ir ievērības vērta.
Filmas idejas īstenošanā iesaistījies arī jauniešu centrs “Nagla” un tā vadītāja Jana Kašlaja. Viņasprāt, tā ir iespēja jauniešiem
aktīvi līdzdarbojoties, sajust paaudžu vērtības un novērtēt tās.
Jana ir priecīga par to, ka jaunieši, kuri iesaistījušies šajā projektā, ideju veidot filmu par mūsu novadniekiem uztvēruši ar lielu
entuziasmu un aizrautību.
Gribas ticēt, ka filma izdosies un, ja labi veiksies, tad daļu no
tās iedzīvotāji varēs noskatīties jau šajā vasarā.
Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
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Priecīgas Lieldienas !
Tuvojas Lieldienas un tas ir laiks,
kad tumsa atkāpjas un dienas paliek
aizvien gaišākas. Un tas nav tikai fiziskā
nozīmē, bet arī garīgā nozīmē! Kristīgā
pasaule gatavojas Lieldienām, kad svin
Dieva Dēla Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētkus, kas simbolizē Dieva gaismas uzvaru pār ļaunā tumsu. Lai nokļūtu līdz uzvarai, Jēzum bija jāiziet ciešanu
un moku pilns ceļš cauri tam, ka Viņš
tika apcietināts, apspļaudīts, nonievāts
un beigās piesists krustā. Viņš gāja šo
ceļu Dieva Tēva sūtīts visas pasaules un
ikviena atsevišķa cilvēka dēļ.
Pirms Lieldienām kristīgā Baznīca
atzīmē 40 dienu Gavēņa vai Ciešanu
laiku ar mērķi iziet līdzīgu ciešanu
ceļu, kādu izgāja mūsu Kungs Jēzus.
Kad mēs tuvojamies Kristus Augšāmcelšanās svētkiem, nereti arī mēs
izejam cauri ciešanām, grūtībām vai
pārbaudījumiem. Ciešanu laika sākums Baznīcā tiek atzīmēts ar Pelnu
trešdienu, kad tiekam apzīmēti ar pelniem un atceramies, ka Dieva priekšā
mēs esam putekļi un par tādiem mēs
atkal kļūsim pēc savas zemes dzīves
beigām. No vienas puses mūsu dzīve,
kad mēs grēkojam, ir niecība un tukša
vēja ķeršana (tā saka pasaules gudrākais cilvēks Sālamans), no otras puses
tā ir pilna dzīvības, kad mēs sastopamies ar Dzīvības Devēju -Dievu. Lai
mēs varētu piedzīvot dzīvību savās

dzīvēs, Jēzus Lielajā Piektdienā mira
pie krusta, kļūstot par grēku mūsu vietā. Pēc trīs dienām Viņš augšāmcēlās
no nāves un sēdās pie Debesu Tēva labās rokas, no kurienes Viņš savā laikā
nāks tiesāt pasauli.
Lieldienās kristīgā draudze atzīmē
šo pasaules lielāko notikumu, proti,
dzīvības uzvaru pār nāvi. Lieldienās
kristīgā draudze godina Dievu Tēvu,
kurš mīlēdams pasauli un cilvēkus,
sūtīja Savu Dēlu mirt mūsu grēku dēļ.
Mēs pateicamies Jēzum Kristum, kurš
neturēja par ieguvumu palikt pie Tēva
debesu valstībā, bet paklausībā Tēvam,
gāja šo krusta ceļu, lai mēs būtu brīvi
no nāves bailēm.
Lieldienas kristīgajā Baznīcā ir vislielākie svētki, jo pasaulē notika kaut kas
tāds, kas līdz tam nebija noticis – kāds,
kurš nomiris, pieceļas no nāves. Tas ir
brīnums! Tā ir Dieva mīlestība un žēlastība, kas notikusi ar mērķi, lai ikviens cilvēks, kurš tam tic, varētu iet to pašu ceļu!
Šajās Lieldienās es personīgi un
domāju, ka ikviens ticīgais novēl ikvienam cilvēkam uz pasaules, - lai Kristus augšāmcelšanās notikums aizskar
Tavu sirdi un ved pretim brīvībai, ko
Tas Kungs mums ikvienam piedāvā!
Priecīgas Lieldienas!
Svētības vēlot,
mācītājs Raimonds Mežiņš

Hei! Gatavojamies Kandavas
novada svētkiem!

2012.gada 25. – 27.maijā
Kandavā notiks ikgadējie

Kandavas novada svētki
„Lustīga dzīvošana”
Šā gada tēma: „Tā nav dzīve, tas ir kino”

Aicinām Kandavas novada iestāžu
darbiniekus, uzņēmējus, skolniekus,
nevalstisko organizāciju dalībniekus
un visus aktīvos cilvēkus piedalīties
lielajā svētku gājienā, kurš notiks
sestdien, 26.maijā plkst. 18:30,
un kurā atspoguļosim visdažādākos
personāžus un sižetus no Latvijas
un pasaules kino fondiem.
Ir pietiekami daudz laika, lai mēs
piestrādātu katrs pie sava tēla un
izspēlētu šajā jautrajā pasākumā
savus iemīļotos kino varoņus.
Gājiens noslēgsies Ozolāju estrādē ar
grupas „Labvēlīgais tips” koncertu.
Novada svētku programmā
atgriežas peldošo objektu brauciens pa Abavas upi
„Titānika atgriešanās”.
Svētdien, 27.maijā pl.13:00 tiks gaidīts ikviens oriģināls kuģotājs, lai
veiktu kopīgo distanci un piedalītos
ne gluži nopietnos pārbaudījumos.
Gan par veiklību, gan oriģinalitāti
saņemsiet īpašus apbalvojumus!
Lai mūsu svētki tālu skan!
Kandavas novada Kultūras pārvalde

Lieldienu pasākumi Kandavas novadā 8.aprīlī
Zemīte

11:00 „Liela diena, Liela diena - Jau saulīte gabalā!”
Amatierkolektīvu koncerts un Lieldienu spēles un
aktivitātes lieliem un maziem Zemītes tautas namā.
14:00 Lieldienu dievkalpojums un Tradīciju ansambļa
koncerts Zemītes ev.lut.baznīcā.

Matkule

11:00 Lieldienas Buses pilskalnā
Diskotēka Matkules kultūras namā

Cēre

12:00 „Nāc, nākdama Lieldieniņa” pie Cēres pamatskolas.

Vāne

12:00 „Pervēsim, māsiņas, raibas oliņas, šķiņķosim
bāliņam Lieldienas rītā!”
Kopā ar deju kolektīviem „Sadancis” un „Imuliņa” jautras
atrakcijas un olu kaujas Vānes atpūtas parkā „Spāres”.
20:00 „ Liela, liela šī dieniņa”- jauniešu deju kolektīva
„Imuliņa” koncerts Vānes kultūras namā.

Zante

12:00 Lieldienu ieskandināšana, Zantes amatierteātra
iestudētās Ā. Alunāna lugas „Pašu audzināts” pirmizrāde,
olu izstāde „Krāšņākā ola”, atrakcijas, loterija un tirdziņš
Zantes kultūras namā.
22:00 Lieldienas kopā ar Aināru Oliņu – Zantes kultūras namā.

Valdeķi

13:00 Koncerts,
šūpošanās, mīklu
minēšana un citas
aktivitātes Valdeķu
kultūras namā.

Kandava

6:00 agrais tumsas/
gaismas dievkalpojums
(pēc dievkalpojuma
sadraudzība
Veras plaša debestiņa
draudzes mājā ar
Atnāk gaiša Lieldieniņa!
siltu zupu)
10:00 svētku
dievkalpojums
12:00 ģimeņu
dievkalpojums
Foto Jolanta Brigere
14:00 Kandavas
Bruņinieku pilskalnā
(sliktos laika apstākļos Kandavas kultūras namā)
„Lieldienas klāt!”
Olu ripināšana, sportiskas aktivitātes, šūpošanās, koncerts
ar popgrupas” Taustiņi” un deju skolas piedalīšanos,
popkorns, cukurvate un citi labumiņi.

4.
AKTUALITĀTES

Kandavas novada vēstnesis

CILVĒKI MUMS LĪDZĀS

Joprojām daudzi jaunieši nespēj atrast darbu Latvijā un dodas laimes meklējumos plašajā pasaulē. Arī Kristīne un Egils devās svešumā, taču atgriezās tēva
mājās un nodibināja savu zemnieku saimniecību “Zīles”. Lai gan darbu ir daudz,
pagaidām iztiek ar pašu spēkiem. Šobrīd saimniecībā ir 16 govis, pienu nodod AS
“Tukuma piens”. Nākotnē plānots paplašināties.
Janvārī abi jaunieši kļuva par vecākiem meitiņai- Elīzai. Elīza ir pirmā 2012.
gadā reģistrētā meitenīte Kandavas novadā un jaunās Zemītes pagasta pārvaldnieces Ritas Diduhas pirmais deklarētais bērniņš. Kopā ar Kandavas novada domes priekšsēdētāju un Zemītes pagasta pārvaldnieci devāmies apsveikt jaunos
vecākus. Kristīne stāsta, ka vēl tā īsti nav apradusi, brīžiem liekas, ka nekas nav
mainījies, bet tomēr ir savādāk, ir atbildības sajūta.
Kā jūs iepazināties?
jā pārnakšņot, bet Egila tēvs piezvanīja
Abi mācījāmies Saldus profesionā- un teica: “ja jau esi pusceļu nobraucis,
lajā vidusskolā, es kursu augstāk- Vies- brauc tik tālāk”. Ne viņam miegs nāca,
nīcu servisa programmā, Egils kursu ne nogurums bija, apmēram 24 stundās
zemāk Būvniecības programmā. Nebi- atbraucām. Atgriezāmies 2010. gada jūju viņu pamanījusi līdz pat ceturtajam nijā. Slikti jau nebija, bet mājās tomēr
kursam, kad devāmies kopīgā ekskur- labāk. Egils arī kā cilvēks izmainījās,
sijā, tur arī iepazināmies. Kopā esam kad atgriezāmies Latvijā.
Bija pārsteigums par bērna piejau piecus gadus, sestais rit.
Kur jūs tagad strādājat?
dzimšanas pabalstu- 200ls?
Kādēļ izlēmāt aizbraukt uz LielPirms aizbraucām uz Angliju strāJā, tas bija pārsteigums, nebijām pirms
britāniju?
dāju Jaunpils pilī par viesmīli, kā arī tam dzirdējuši, ka piešķir tādu naudu. TiEgils bija tikko beidzis skolu, celtnie- viesnīcā strādāju. Kad atgriezos, pils kai, kad piedzima bērniņš uzzinājām, ka
cībā bija krīze, darba nekur nebija, domā- priekšniecība bija pretimnākoša un tāds pabalsts Kandavas novadā ir. Īsti gan
jām ko darīt, nolēmām aizbraukt un pa- aicināja mani atpakaļ, tagad gan tikai nezinājām kur griezties, aizbraucām bērmēģināt. Aizbraucām 2009. gada augustā. viesnīcā strādāšu. Egils strādā jauniz- niņu deklarēt, tad pastāstīja, ka jāraksta
Pamēģinājām, nepatika, atgriezā- veidotajā zemnieku samniecībā “Zīles”. iesniegums. Draudzene, kura dzīvo Jūrmies un paliksim. Tur jau vairs nevar
Jaunpils pils nāk pretī tev kā jau- malā, teica, ka esot saņēmusi 50ls, prieks,
tā pelnīt, kā kādreiz, likās- aizbrauksi, najai māmiņai?
ka par mums Kandavas novadā tā rūpēnopelnīsi mašīnu, tad tev būs mašīna,
Jā, mums ir ļoti labs kolektīvs, īpaši jas. Tas ir atbalsts jaunajiem vecākiem., tā
būs māja. To pašu var Latvijā, ja tev priekšnieks. Par pagastu nezinu, vai pa- tomēr ir diezgan liela nauda.
ir darbs. Tur viss ir dārgs, dzīvošana, līdz, es deklarējos šeit, jo Egils pateica,
Kā iztērējāt pabalstu?
ēdiens. Tur varēja dzīvot priekš sevis, ka meitu tikai “Zīlēs” var deklarēt, nePērkam visu, ko mazajai vajag- rabet arī Latvijā to visu var, ja grib.
kur citur - nācās arī man deklarēties te. tiņus, drēbītes, grabulīšus.
Sākumā lasījām ābolus, bet tas
Kāpēc tāds vārdiņš Elīza?
Dzīvojat vienā mājā ar Egila vedarbs Egilam nepatika, teica, ka brauks
No sākuma nevarējām izdomāt vār- cākiem. Nav problēmu sadzīvot?
mājās. Tad pārvācāmies uz citu, mazu du, tad paņēmām kalendāru un šķirstīAr divu paaudžu sadzīvošanu
un klusu pilsētiņu, tādu kā Latgalē - vi- jām, meklējām. Atradām vairākus vār- problēmu nav, mēs viens otru netraudes maiņa, mainījās darba vieta (strā- dus, un izrakstījām katrs uz lapiņām cējam, tieši otrādi - palīdzam.
dāja fabrikā), dzīvesvieta. Domāju, ka tos, kuri patika. Sakrita Gabija, vēl
Kādēļ neesat precējušies? Vai esat
ar laiku iepatiksies, bet nē, neiepatikās. Elizabete, pēc tam atradām vārdiņu Elī- domājuši par laulībām?
Kāpēc atgriezāties?
za, lasījām vārdu skaidrojumus, patika
Par laulībām esam runājuši un
Egilam bija depresija, viņš ir mājas rakstītais. Egilam no sākuma nepatika, vēlamies salaulāties, taču nevēlamies
cilvēks, pieradis pie savām mājām Zemī- vēl ieminējās, ka varbūt kādu citu vēl tādēļ ņemt kredītu, gribam paši tam
tē. Vienmēr kopā ar tēvu strādājis, lauku jāpameklē, bet bija jau pierasts - vēlreiz naudiņu nopelnīt. Šobrīd naudu nedarbus darījis. Strādāt svešumā un fab- šķirstījām kalendāru, bet citu vārdu jau pieciešams ieguldīt jaunajā saimniecīrikā, tas nav priekš viņa. Anglijā tomēr vairs neredzējām un neatradām.
bā, meitiņai u.c. lietām.
neiedzīvojās, visu laiku gribēja doties
mājās, bija sajūta, ka kaut kas pietrūkst.
INFORMĀCIJA
24.un 25.aprīlī
Atceros, bijām atbraukuši brīvdieKandavas
novada
domē
notiks
seminārs
nās uz Latviju un ar mašīnu braucām
par mājražošanu. 24.04. plkst. 10:00 – 17:00
atpakaļ uz Lielbritāniju, likās, ka būs
1. Nozares nozīmība lauku teritoriju sociāli- ekonomiskajā attīstībā.
labi. Bet pēc kāda laika Egils man jauAmatnieku un vietējā pārtika. Pārtikas kvalitāte un kvalitātes shēmas.
tāja: “Varbūt braucam mājās?” Kad es
2. Pārtikas mājražotāja vieta un iespējas tirgū. Mājražošanas uzsākšanas un
piekritu, Egils vēl pārjautāja vai tiešām
sekmīgas darbības būtiskākie aspekti.
gribu braukt mājās. Kad atbildēju jā,
3. Higiēnas prasības un paškontroles sistēma. Mājražotāju savstarpējā
viņš aizgāja piepumpēja mašīnai riepu,
sadarbība un iespējamie risinājumi interešu aizstāvībai. (lektore Ligita Melece)
sakrāmēja čemodānus un teica: “Brau25.04. plkst.9:00 – 17:00
cam?”. Es pārsteigta pārjautāju: ”Kā
1. Nosacījumi produkcijas ražošanai mājas apstākļos. (lektors PVD pārstāvis)
šodien?”. Egils atbildēja: „ Jā, tagad”. Tā
2. MK noteikumi, LEADER projekta veidlapas aizpildīšana. (Inta Haferberga)
nu 15 minūšu laikā savācām mantas un
3. Personīgā pieredze augu izcelsmes produktu pārstrādē mājas apstākļos.(Antra Gaisa)
braucām atpakaļ uz Latviju. Braucām
4. Personīgā pieredze kazas siera ražošanā mājas apstākļos. (Aija Rence)
bez apstāšanās, sākumā domājām Poli-
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Represēto piemiņas diena Kandavas novadā
Represētie tiekas Vānes pagastā

25.martā uz atceres brīdi represēto
piemiņas vietā pulcējās Vānes pagasta
iedzīvotāji un represētie. Ar klusuma
brīdi, godinot tos, kuri neatgriezās,
noliekot ziedus un aizdedzot sveces,
kavējoties atmiņās par tām skarbajām
dienām.
No Vānes pagasta mājās Latvijā atgriezās no Tomskas apgabala Kriviošeinas rajona Dzidra Saldeniece 1957.
gada 29.augustā, Vera Kocere 1956.
gada 19.decembrī, Gunārs Eiermanis
1956.gada 6.oktobrī, Mirdza Lēnerte
1956.gada 19.decembrī, Milija Antone no Tomskas apgabala Piškinotrickas rajona 1957.gada 5.janvārī, Austra
Puķe no Omskas apgabala Uļjanovskas rajona 1957.gada22.aprīlī.
1949. gada 25. marta notikumi
mūsu tautas vēsturē ir kā viena vienīga melna svītra laika ritumā, kas
cilvēkus ierāva baigā virpulī, pat atvarā. 1949. gada 25. marts ir viena no
sāpīgākajām dienām gan Latvijā, gan
Vānes pagastā, kad notika padomju
varas organizēta un īstenota latviešu
tautas iznīcināšanas un sanaidošanas
akcija. Visas deportācijas akcijas bija

ļoti stingri noteiktas no Maskavas. Tur
viss bija reglamentēts – kad, cikos, no
kurienes uz kurieni. Arī no Vānes pagasta 25.martā 1949.gadā tika izvestas
ģimenes- bērni, sirmgalvji, sievas un
vīri. Iedzīvotāji nemaz nenojauta, ka
daudziem tās ir pēdējās dienas savās
dzimtajās mājās, dzīvokļos, ka tālāk
sāksies garš, moku pilns ceļš uz Krievijas Tālo Austrumu novadiem, lielai
daļai uz neatgriešanos. Nāve tautas
nešķiro. Tā cilvēkus nešķiro arī pēc
vecuma, sociālās piederības, aroda vai
izglītības. Lopu vagonos tika aizvesti
zemnieki, skolotāji, garīdznieki. Izsūtītie tika iekārtoti darbos kolhozos,
sovhozos, zelta ieguves rūpniecībā,
kokmateriālu sagatavošanas uzņēmumos. Nometinājuma vietās tika organizētas speckomandantūras, visi izsūtītie ņemti uzskaitē, un visiem noteikts
stingrs režīms un administratīvā uzraudzība. Bet šī „speciālā uzdevuma”
īstenotājus par „godam paveiktajām
deportācijām” gaidīja augsti apbalvojumi.
Kad, 1945. gadā sākās čekas aresti,
bet 1949. gada 25. martā – deportācija,
cilvēku apziņā folklorizējās J. Klīdzē-

Veltījums visiem 1949.gada 25.martā
uz Sibīriju izsūtītajiem bērniem
Rīts aust tik auksts un tālē sliedes klaudz
To duna atmiņā arvien vēl dzīva
No tālā laika- bērnu dienu miņām
Tā palikusi vienmēr manā dzīvesziņā.
Jau atkal pavasaris marta otrā puse
Ir Māras diena kalendārā
Un sliedes klaudz, sauc mani ārā,
Pār kokiem kailiem salti vēji staigā
Liek skaudro dienu atkal skatīt vaigā.
(Dagnija Gudriķe)

Atmiņā sliedes klaudz

25.marts – komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena ir smaga diena mūsu tautai. Tā atgādina cik ļoti
esam lauzti, locīti un mocīti, bet cik
savā garā stipri. Kopumā 1949.gada
25.marta deportācijas skāra turpat 44
tūkstošus Latvijas iedzīvotāju-galvenokārt zemnieku ģimenes ar bērniem
un sirmgalvjiem, no kuriem mājās
Latvijā daudzi neatgriezās un viņu pīšļus glabā skarbā Sibīrijas zeme.
Pēc skopiem statistikas datiem,
katrā trešajā latviešu ģimenē kāds ģimenes loceklis vai radinieks ticis izsūtīts uz Sibīriju 1941.vai 1949.gadā.
Nezinu, vai tā ir vienkārši sagadīšanās, bet cik šo dienu atceros es, tā bi-

Piemiņas brīdis Kandavas
stacijā pie represēto akmens
jusi salta un vējaina, tikpat salta, kāda
saglabājusies izsūtīto atmiņās 1949.
gada 25.marta diena. Arī šis gads nebija izņēmums, vējš pluinīja kokus un
cilvēkus tiešā un pārnestā nozīmē, gan
Kandavas stacijā pie sliedēm represēto
piemiņas vietā, kur ar klusuma brīdi
novada represētie godināja daudzos
tautiešus, kurus aizveda restotie vagoni, gan kalnā pie represēto akmens
Kandavā, gan Vānē, Zantē un Matkulē,
kur notika piemiņas pasākumi. Daudzu sanākušo sirdīs šī sāpe vēl arvien
ir tik dzīva, ka par to runāt vienkārši
nav iespējams.
Atmiņās par 1949.gada 25.martu,
to tālo, bet nekad neaizmirsto dienu
pirms 63 gadiem, ar mani piekrita dalīties kandavnieki dzīvesbiedri Ilga un
Ilgonis Kalniņi.
„Mani vecāki skaitījās turīgi,- atmiņu stāstu sāka Ilgas kundze,- jau
1948.gadā, kad sākās kolektivizācija,

ja smeldzīgā dziesma „Brūnacīte”. To
dziedāja svešumā, domājot par tiem,
kas palika mājās:
„Dievs to vien zina, ko tālā diena
Svešumā man dos;
Draugs, būs dziesmiņa šī viena
Skumjos vakaros.”
Guna Ošeniece
Vānes kultūras nama vadītāja
tēvam uzlika milzīgus nodokļus un
visu atņēma, viņa sirds to neizturēja –
tajā pašā gadā viņš ar sirdstrieku mira,
mamma un es no mūsu mājām aizgājām dzīvot pie tantes, netālu no Grenču skolas. Jau toreiz runāja, ka būs izvešanas, visi ļoti baidījās. Bet mēs jau
domājām, ka mūs šis liktenis neskars,
jo viss jau bija atņemts. Tomēr tā nebija. 1949.gadā es biju pusaudze, man
bija trīspadsmit gadi, mācījos skolā,
atceros, todien mums izdeva liecības.
Jau no paša rīta garām skolai visu laiku brauca mašīnas ar cilvēkiem, mums
tā drūmi bija, vēl nezināju, ka mana
mamma arī ir paņemta. Te uzreiz klasē
ienāca mūsu skolas direktors Vītols,
un vaicāja, vai Dudei, tas mans meitas
uzvārds, jau liecība izsniegta. Man jau

Ilga un Ilgonis Kalniņi
turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

tā jocīgi palika, kāpēc par mani jautā. Skolotāja saka, nē, vēl nav izdota,
un tad ātri izdeva liecības, D burts jau
sākumā, saņēmu liecību, un direktors
teica, ka mani gaidot koridorā. Jā, mani
gaidīja „istrebiķeļs” ar lielu šauteni. Tad
devāmies no Grenču skolas prom uz
Sātiem, uz „Vidusrojām”, kur bija ciema
padome, tur bija sabraukušas smagās
mašīnas ar savāktajiem cilvēkiem, gājām kājām, atceros, ceļš bija dubļains,
tā kā tāds šļūdonis, gājām mēs abi divimeitene un cilvēks ar šauteni. Mamma,
mani ieraudzījusi, bija kā ārprātā, ka
mani atraduši, viņa nebija neko līdzi
priekš manis paņēmusi, kā tagad atceros, braucot uz Sibīriju, man bija tikai
mans zilais mētelītis un zābaciņi, vairāk
nekā nebija. No Sātiem mūs aizveda uz
Tukuma otro staciju, sasēdināja vilcienos un tālāk ceļš veda …” ,- Ilgas kundzes balss aizlūza un tālāk viņas stāstu
turpināja dzīvesbiedrs Ilgonis.
„ … uz plašo dzimteni. Paēst iedeva
kaut kur stacijās, šķidru kāpostu zupu
ar maizi. Katram jau kaut kas ēdams
bija paņemts līdzi no mājām, ja bija…
Stacijās bija grūti atrast tīrāku vietu,
kur nokārtot dabiskās vajadzības, jo
vilcieni nāca no visām pusēm. Tikai
īss apstāšanās brīdis un prom tālāk uz
Austrumiem. Mani izveda no Talsu
rajona Balgales ciema. No rīta ejot uz
skolu, paņēma mani un māsu. Manus
vecākus mājās neatrada, jo viņi bija
no tām aizgājuši. Mani izveda kopā
ar radiem. Vēlāk vēl mēs rakstījām uz

DOMES LĒMUMI
2012.gada 29.marta
Kandavas novada domes sēde

Kandavas novada domes sēdē tika
izskatīti 47 jautājumi.
Tika pieņemts zināšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Pašvaldību attīstības departamenta Attīstības nodaļas vadītāja
Arņa Šulta viedoklis par novada pašvaldības pieņemto lēmumu izstāties
no Rīgas plānošanas reģiona un iestāties Kurzemes plānošanas reģionā.
Tika pieņemta zināšanai Latvijas
Valsts prezidenta kancelejas vēstule „
Par pašvaldību ģerboņiem saistībā ar
administratīvi teritoriālo reformu” , kā
arī nolemts Kandavas novada ģerboņa
skiču komisijai turpināt darbu pie novada ģerboņa skices izveides par pamatu atstājot Kandavas pilsētas ģerboni.
Tika atcelts 23.februāra 2012.g. domes sēdes lēmums „ Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu

Latviešu celtais Pionieru nams
Šegarkā ( 1953.-1954.g.)
Maskavu, lai ļauj apvienot ģimeni, domājot, ka tā es tikšu atpakaļ uz Latviju,
bet iznāca otrādi- vienu dienu, tas jau
bija 1951.gadā, pusdienlaikā biju atlaidies uz nārām atpūsties, strādāju par
piekabinātāju uz traktora, tikko biju
nodevis maiņu, kad mani modināja
saimniece, sakot, ka kāds mani meklē. Samiegojies izgāju, skatos – mans
tēvs un mamma…” ,- arī Ilgoņa kunga balss aizlūza, tik spēcīgas pat pēc
63 gadiem ir šīs atmiņas, kas aizspiež
kaklu un liek asarām saskriet acīs arī
man, cilvēkam, kurš toreiz vēl pat dzimis nebija.
„ Satikāmies mēs ar Ilgoni rajona
centrā Šegarkā.- atmiņu stāstu pēc brīža turpināja Ilgas kundze,- es dzīvoju
Markelovas sādžā 50 km no Šegarkas,
Ilgonis Batkatā 25 km no rajona centra. Bet Ilgoņa tēvs bija muzikants,
latvieši jau muzikāla tauta, Šegarkā
organizējās pūtēju orķestris un tā Ilgoņa ģimene pārcēlās dzīvot uz turieni.
Es pabeidzu septīto klasi Markelovā
domes priekšsēdētājam R. Bārenim”.
Nolēma noteikt par Kandavas novada nozīmes attīstības centriem Kandavas pilsētu, Cēres ciemu, Matkules
ciemu, Valdeķu ciemu, Vānes ciemu,
Zantes ciemu un Zemītes ciemu.
Tika nolemts izveidot darba grupu jaunas katlumājas Kandavas pilsētā
būvniecībai sekojošā sastāvā: Normunds Štoferts, Ivars Lasis, Guntis
Glepers, Jānis Čupriks, Solvita Horste,
Dainis Rozenfelds un pieaicinātais siltumapgādes nozares eksperts. Minētajai darba grupai jāizstrādā nosacījumi
katlumājas un siltumtrašu būvniecībai
un vietas izvēlei un jāiesniedz izvērtēšanai Vides aizsardzības komunālo
jautājumu komisijai 2012.gada maijā.
Lēmumu par katlumājas un siltumtrašu būvniecību Kandavas pilsētā, domei pieņemt līdz 2012.gada 1.jūlijam,
izsludinot starptautisku konkursu.
Tika pieņemta zināšanai biedrības „
Sporta klubs „ Kandava”” valdes priekšsēdētāja Andra Bambja informācija par
sporta pasākumiem novadā 2012.gadā.

un biju izdomājusi iet uz topogrāfijas
tehnikumu Tomskā, uz turieni mani,
protams, nepalaida, bet turpināju mācības Šegarkā, kur Ilgoni arī satiku.
Mēs abi aktīvi nodarbojāmies ar sportu. Ilgonis vienu laiku pat bija Tomskas apgabala čempions diska mešanā.
Tā mums draudzība iesākās un turpinās jau vairāk kā piecdesmit gadus,
pagājušo gadu nosvinējām zelta kāzas.
Es atgriezos Latvijā 1956.gada rudenī,
tiklīdz dabūju brīvlaišanu, tā mājup,
pat mammu negaidīju. Ilgonis atgriezās 1957….”
„Jā, 1957.gada 9.aprīlī iebraucu
Kandavas stacijā, - dzīvesbiedres teikto papildina Ilgoņa kungs,- neviens
klases biedrs mani nepazina, laikam
biju izmainījies. Ilga jau gan mani dabūja gaidīt vēl trīs gadus, jo 1957.gada
nogalē mani iesauca armijā. Apprecējāmies 1961.gadā.”
„Atmiņas vissmeldzīgākās ir par to
brīdi, kad bija jāaiziet no dzimtajām
mājām un jāatstāj Latvija, vēlāk jau
jaunības optimisms ņēma virsroku, ar
vietējiem sapratāmies labi, latvieši bija
strādīgi, iemācījāmies valodu. Smagāk
noteikti bija mūsu vecākiem, jo bērni
uz dzīvi skatās ar piedzīvojumu alkām,
visu uztver savādāk. Tās atmiņas par
Sibīriju ir nezūdošas, tās aizies tikai
kopā ar pašu cilvēku”, - sarunas nobeigumā sacīja Ilgas kundze.
Represēto piemiņas pasākumos
piedalījās un atmiņu stāstus uzklausīja
Dagnija Gudriķe
Tika nolemts piešķirt finansējumu
28 000 Ls apmērā Kandavas internātvidusskolai jauna jumta uzlikšanai
internāta ēkai no pamatbudžeta papildus līdzekļiem.
Nolēma sniegt līdzfinansējumu 350,Ls biedrībai „ Mēs par bērniem” projekta
„ Sabiedrība ar dvēseli 2012.” īstenošanai
un Vānes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „ Sadancis” līdzfinansējumu 264,50 Ls, projekta „ Sabiedrība ar dvēseli 2012.” īstenošanai.
No izskatāmajiem jautājumiem
23 bija saistīti ar nekustamajiem īpašumiem: par lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienībai, par zemes
ierīcības projektu uzsākšanu, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu bezstrīda kārtībā, par
adreses maiņu un adreses piešķiršanu,
par zemes lietošanas mērķa maiņu,
par nekustamo īpašumu iznomāšanu.
Tika skatīta arī virkne citu jautājumu.
Domes sēdes protokols pieejams
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.
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Kārtējās komiteju sēdes notiks
2012.gada 19.aprīlī no plkst.13:00
Kārtējā domes sēde
2012.gada 26.aprīlī plkst.13:00
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Ūdens iela - Kandavas īsākā ieliņa

Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr. 2
„Grozījumi Kandavas novada domes
31.03.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Kandavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu un
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.pantu

Izdarīt 2010. gada 31. marta Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Kandavas novadā” (Kandavas Novada
Vēstnesis, 2010, 14. (63.) nr.) (turpmāk
– noteikumi) apstiprināti Kandavas
novada domes 2010. gada 31. marta
sēdē (prot. Nr. 3 1.§) šādus grozījumus
un aizstāt noteikumu 5. un 6. punktā
vārdu „zeme” ar vārdiem „nekustamo
īpašumu”.

Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr. 4
„Grozījumi Kandavas novada
domes 26.01.2012. saistošajos
noteikumos Nr.3
„Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību
Kandavas novadā 2012.gadā””

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 46.pantu un likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
otrās daļas 9.1 punktu,3.panta 1.4 daļu,
9.panta otro daļu un pārejas noteikumu
40.un 41.punktu

Izdarīt Kandavas novada domes
2012.gada 26.janvāra sasitošajos noteikumos Nr. 3 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas novadā 2012.gadā”( turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”46.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”1.panta otrās daļas 9.1.punktu, 3.panta 1.4 daļu,
9.panta otro daļu un pārejas noteikumu 40.un 41.punktu”
2. Svītrot noteikumu 5.punktā vārdus „papildus likumā „Nekustamā īpašuma nodokli” 3.pantā noteiktajam”.

Krieviski Ūdens iela saukta Vodjanaja uļica, vācu valodā – Wasserstrasse. Šo nosaukumu, domājams, devis
gar ieliņu tekošais strauts, kas izmantots notekūdeņu aizvadīšanai. Šī ir visjaunākā vecpilsētas iela, kas izveidota
19.gadsimta pēdējā ceturksnī, atdalot
divus gruntsgabalus no Tirgus laukuma. Ūdens ielā atrodas tikai divas mājas, bet abas ir uzmanības vērtas.
Ūdens iela 2 ir pašvaldības īpašums. Ķieģeļu mūra divstāvu dzīvojamā un veikalu ēka, būvēta 19.gs. beigās,
ar bagātīgi rotātu fasādi – dekoratīvām
logu apmalēm, starpstāvu joslu un balkonu. 1894.g. īpašnieks bija namnieks
Aleksandrs Heidingers; uz gruntsgabala bija uzbūvēti mūra dzīvojamais
nams ar tirgotavu, koka ērbeģis un
smēde. 1922.g. īpašnieki bija Heidingera mantinieki. 1930.g. Juris Birznieks
te izveidoja savu grāmatu apgādu, kur
strādājusi viņa māsa – dzejniece Birznieku Latiņa. 1935.g. ēkā atradās Leibas
Hiršberga manufaktūras preču tirgotava un Vilmas Liepas frizētava. Pēc otrā
pasaules kara ēkā atradās dzīvokļi un
grāmatu veikals. Arī mūsdienās šajā

namā ir izvietoti dzīvokļi, bet pirmajā
stāvā grāmatu un kancelejas preču veikals „Laipa“.
Ūdens iela 4 ir privātīpašums. Ķieģeļu mūra divstāvu dzīvojamā un veikalu ēka, būvēta pēc 1908.gada. Dzīvojamā ēka sētā jeb ērbeģis būvēts pirms
1894.gada. 1894.g. gruntsgabala īpašniece bija namniece Marija Brigena;
uz gruntsgabala atradās koka dzīvojamais nams un mūra ērbeģis. 1908.g.
tika izstrādāts jaunbūves projekts
divstāvu dzīvojamai ēkai ar balkonu
un iebrauktuvi uz Kiršteina grunts.
1912.g. īpašnieks bija Fricis Kiršteins;
ēkā atradās īpašnieka sīkpreču tirgotava. 1922.g. uz Kiršteina mantinieku
gruntsgabala atradās dzīvojamā akmeņu ēka, divi veikali un divi akmeņu ērbeģi. 1935.g. īpašnieki bija Voldemārs
Kiršteins un Emma Veronika Skudre,
dzimusi Kiršteina. Ēkā atradās Marija
Kiršteinas zobārsta kabinets. 1995.g.
īpašuma tiesības atjaunotas V. Kiršteina brāļa meitai Karīnai Koškinai. Uz
doto brīdi nams ir neapdzīvots.
Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja vēsturnieks

Ka s s a g a i d a Ve l n a a k m e n i ?
Melderu Velna akmens jeb tautas
valodā saukts - Velnakmens, kas atrodas mūsu novada teritorijā kalnā pie
Abavas netālu no Melderu mājām, ir
Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis un pieder dižakmens kategorijai.
Ir saglabājies ticējums, ka Velnakmens varot piepildīt pie tā klusi domās
izteiktās vēlēšanās, ja akmenim divreiz
apiet apkārt saules gaitas virzienā, un
vienreiz – pretēji saules gaitai.
Teika vēsta, ka Velns ar akmeni
gribējis aizdambēt Abavu, taču pēdējā
brīdī iedziedājies gailis un nelabajam
bijis jāmūk, nometot akmeni tagadējā
vietā.

Uz ziemeļaustrumiem no akmens,
dziļas gravas smilšakmens kraujā atrodas Velna ala. Iespējams, ka senatnē
Velnakmens apkārtnē veikti rituāli,
kas veicināja dziedināšanu un garīgo
izaugsmi.
Bet kāpēc mēs vispār par to rakstām? Rakstām tāpēc, ka Velnakmens
un Velnalas, kā tūrisma apskates objektu, liktenis ir apdraudēts. Jau ilgāku laiku Kandavas novada domei
nav bijis iespējams rast sadarbību ar
zemes īpašnieku, jo zeme uz kuras atrodas abi minētie tūrisma objekti, ir
turpinājums 8.lpp.
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privātīpašums. Ja akmens kalna galā,
protams paliks vienmēr, tad par to,
vai saglabāsies Velna ala, ir stipras
šaubas. Pirms vairāk kā 20 gadiem
līdz Velnalai varēja nokļūt pa zemē
ieraktajiem pakāpieniem. Pašreiz tie
ir nolietojušies un tādēļ arī kā tūrisma objekts Velna ala nav popularizējama nepieejamības un riska dēļ. Un
tomēr- tā taču ir vissenākais apskates objekts Abavas senlejā. Šī vieta ir
pieminēta vācu tūrisma ceļvežos jau
19.gadsimta beigās.
Kā pastāstīja biedrības „ Abavas
ielejas attīstības centrs” vadītāja Iveta Piese, realizējot biedrības ”Abavas
ielejas attīstības centrs” projektu pie
Velnakmens tika novietoti stendi ar
planšetēm- informāciju par abiem
apskates objektiem- viena pie stāvlaukuma kalnā, otra – pie upes. Tika
uzstādīti arī divi galdiņi un atkritumu
tvertnes. Diemžēl, abas planšetes tika
nozagtas. Projekta gaitā no kritušajiem
kokiem un krūmiem tika atbrīvota
taka gar Abavas upi un izveidota Velna
taka. „Tā ir ļoti slidena un lietus laikā
pat bīstama, -sacīja Iveta Piese - Pa to
var nokļūt līdz Velnalai, par kuras eksistenci dzirdējuši visi, bet to redzējuši
droši vien daudzi nav, jo alu var atrast
tikai zinātāji. Par vietas apmeklējumu
maksa netiek prasīta. Lūgums iedzīvotājiem, apmeklējot Velnalu un Velnakmeni, nepostīt izveidotās norādes un
stendus un neatstāt atkritumus, kā arī
ievērot dabas parka „ Abavas senleja”
noteikumus un nebraukt pa pļavu ar
mašīnu vai kvadracikliem. Saudzēsim
savus dabas objektus un cienīsim citu
darbu!”
Pirms dažām dienām, biedrībā
„Kandavas Partnerība” tika iesniegts
projekta idejas pieteikums, kura mērķis ir, veicināt Abavas senlejā tūrisma zivsaimniecības nozares attīstību, projekta gaitā plānots sakopt arī
Velnakmens un Velna alas apkārtni.
Kandavas novada dome izsaka cerību,
ka izdosies sakopt šo unikālo tūrisma
objektu un saglabāt to nākamajām paaudzēm.
Uzklausīsim arī novada iedzīvotāju domas šajā jautājumā. Rakstiet
vai zvaniet uz novada domi, telefons
63107362, e-pasts dagnija.gudrike@
kandava.lv .
Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

KULTŪRA

Kandavas novada vokālo
ansambļu sadziedāšanās Matkulē

Dzied Valdeķu jauktais ansamblis „ Do, re, mi”
23.martā Matkules kultūras namu
pieskandināja skanīgas dziesmas, priecējot skatītājus un simboliski vēstot par
tuvojošos pavasari. No visa Kandavas
novada bija sapulcējušies vokālie ansambļi, lai ne tikai ievingrinātu balsis
skatei, bet arī vienkārši tāpēc, lai radītu svētkus sev un citiem. Dziedāja gan
sieviešu un meiteņu vokālie ansambļi,
gan vīri no dažādiem pagastiem, un,
lai padarītu muzikālos svētkus ritmiskāki spraigākus, uzstājās arī dejotājas
no Stendes. Koncertā piedalījās ansambļi ar daudzu gadu dziedāšanas
pieredzi un arī tādi dziedātāji, kas tikai
pavisam nesen sanākuši kopā, bet tas
nebūt nenozīmēja, ka viņi dziedāja ar
mazāku atdevi un degsmi. Pasākuma
īpašie viesi bija sieviešu ansamblis no

Tumes un Bikstu pagasta vīru vokālais ansamblis „Optimisti”, kas priecēja
skatītājus ar lielisku vokālo izpildījumu un rotaļīgu sniegumu. Sēžot skatītāju rindās un baudot priekšnesumus,
sirdi pildīja prieks un pārliecība, ka
mēs joprojām esam, lai arī neliela, bet
toties ņipra tauta, kam patīk un kas var
sanākt kopā, lai dziedātu, strādātu un
dāvātu prieku arī citiem.
Mūsu novada vokālie ansambļi
piedalīsies gan starpnovadu skatē Tukumā, gan Kurzemes reģiona vokālo
ansambļu skatē, kura notiks 14.aprīlī
Kandavas kultūras namā.
Lai mūsējiem skatē labi skan dziesmas!
Andris Zlaugotnis
Matkules vīru ansambļa dalībnieks

Andreja Ģērmaņa gleznas Kandavā
„Dziļi pazemes avoti plūst ar
visgaišāko gaismu
Tieši tāpēc un tieši caur tiem,
apvārsnī sazied skaistums....”
Šie Maijas Laukmanes vārdi patiesi
raksturo gleznotāja Andreja Ģērmaņa
mākslu. Kandavnieki Andreju Ģērmani iepazinuši vairākkārt un galerijā
„Vējspārns” martā skatāmā izstāde bija
kārtējā atkal satikšanās ar gleznotāju.
Andrejs daudz glezno plenēros.
Nav daudz šodien mākslinieku, kuri
tik uzticīgi dabas studijām. Arī Kandavas plenēros Ģērmanis kopā ar savu
dzīvesbiedri Olitu Gulbi ir vienmēr
klāt. Mākslinieka otas raksts ir spēcīgs
un temperamentīgs, krāszieds spožs
un mažors.Galvenokārt viņš glezno
ainavas, arī klusās dabas, portretus,
figurālus darbus.Andrejs Ģērmanis ir
arī ļoti veiksmīgs akvarelists, žēl, ka
šis viņa darbības veids vēl nekad nav
ticis redzams kandavniekiem. Akvarelis ir ļoti grūta un sarežģīta tehnika.
Ģērmaņa akvarelī gleznotie portreti ir
īsti meistarības paraugi. Mākslinieks
ļoti aktīvi piedalās izstādēs - gan vietē-

Andrejs Ģērmanis ar
dzīvesbiedri Olitu Gulbi
plenērā Kandavā

jās, gan ārzemju. Ir notikušas daudzas
personālizstādes. Arī Tukuma mākslinieku grupas izstādēs un pasākumos
Andrejs Ģērmanis vienmēr ir viens
no aktīvākajiem dalībniekiem. Viņš
pazīstams kā mākslas erudīts. Daudz
raksta presē recenzijas par atsevišķiem
māksliniekiem un dažādiem ar mākslu
saistītiem notikumiem.
„Vējspārnā” šoreiz bija apskatāmas
galvenokārt ainavas - mazpilsētu skati,
ainavas ar pļavām un ūdeņiem. Izstādītas bija arī divas pagājušās vasaras
plenērā gleznotās Kandavas ainavas.
Andrejs Ģērmanis pie mums Kandavā
ir un vienmēr būs gaidīts.
Toms Šliseris
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SPORTS

Sporta jaunumi

Martā tika noskaidroti labākie novada zolītes un novusa spēlmaņi. Ne tikai Kandavā, bet arī pagastos aktīvi notika galda spēles: zolīte, novuss, riču –račs,
galda teniss, pokers un vēl citas spēles.

Kandavas čempionāta basketbolā
uzvarētāji „Kandava 86”
Un kur gan Kandava bez basketbola! Šajā mēnesī tika sadalītas vietas Kandavas čempionātā basketbolā.

1.vietu ieguva komanda „Kandava 86”
(komandā spēlēja R.Vilkaušs, E. Krūmiņš, A. Rudzītis ,A. Balsers, E. Zariņš,
K. Sevčuks, I. Jansons, V. Rozenbaums
, A. Bisenieks), 2.vietu „Walterclan”,
3.vietu - „Futbolisti”. Paralēli vietējām
spēlēm, komanda „SK Kandava” visu
mēnesi cīnījās Rietumu līgas spēlēs.
Tāpat kā basketbols, lielā cieņā
pie mums ir volejbols. Marta mēnesī
Rietumu līgas spēlēs volejbolā vīriešiem tika noskaidrotas komandas, kas
turpināja cīņu pusfinālā un finālā. Par
Rietumu līgas uzvarētājiem kļuva komanda „ ozollietas.lv” no Kuldīgas.
Savukārt, marta mēnesī sieviešu
volejbola komandas jau ir noskaidrojušas labāko komandu . Kandavas kausa izcīņā volejbolā, kas notika 25.martā, 1.vietu ieguva „SK Kandava” (E.
Grundmane, L. Čabaja, L. Zaļevska, L.
Bērziņa, D. Priede, L. Vēciņa), 2.vietu - K. Mīlenbaha vidusskola, 3.vietu
- Lapmežciema komanda.
Protams, nevaru nepieminēt arī
futbolistus, kuri šobrīd cīnās par Kan-

PROJEKTI

SK Kandava sieviešu volejbola komanda
davas čempionu titulu telpu futbolā
(notikusi ir 1. un 2.kārta. 3.kārta paredzēta 28.aprīlī ).
Aprīlī paredzēta arī Rietumu līgas
spēle basketbolā vīriešiem, ceturtdaļfināla spēle SK Kandava – Pāvilosta.
Norisināsies Kandavas čempionāta telpu futbolā 3.kārta, kā arī novada finālsacensības šautriņu mešanā, novusā,
dambretē, galda tenisā, un ikmēneša
zolītē un novusā.
Egita Grundmane

INFORMĀCIJA

Namīpašumi jāsakopj
atbilstoši noteikumiem
Renovēs sociālo dzīvojamo
māju “Eglāji”
Kandavas novada dome īsteno projektu “Sociālās dzīvojamās mājas “Eglāji”, Zantes pagastā, Kandavas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Pašvaldības ēka “Eglāji” ir viena no piecām sociālām dzīvojamām ēkām Kandavas novadā, kura tika pieteikta projekta konkursam, tā
atbilda konkursa prasībām, tādēļ tika izstrādāts un iesniegts
projekta pieteikums. Līgums par būvdarbu veikšanu, pēc
iepirkumu procedūras, noslēgts ar SIA Telms. Renovācijas
darbus plānots uzsākt aprīlī.
“Eglāji” ir divstāvu dzīvojamā ēka ar četriem divstāvu
dzīvokļiem. Ekspluatācijā nams nodots 20. gs. sešdesmito
gadu sākumā un tā tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Lai
uzlabotu nama energoefektivitāti, paredzēts siltināt un renovēt ārsienas, nomainīt jumta segumu, siltināt cokola daļu
un pārsegumu, kā arī nomainīt logus un durvis. Tiks sakārtota arī vēdināšanas un apkures sistēma.
Renovācijas un rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt
2012. gada augustā. Plānotās projekta kopējās izmaksas Ls
90 502, 80 Ls, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums ir 75 %, pašvaldības līdzfinansējums- 25%.
Projekta identifikācijas Nr.SMS/3.4.4.2.0/10/02/046, vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Nr.LSMS-10-0007.
Baiba Vītoliņa
Kandavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Ir pienācis pavasaris, laiks sakopt un sakārtot savu apkārtni – pagalmus, ielas, mājas. Laiks notīrīt ziemas atstātos
putekļus un sagaidīt pavasara saulīti tīrā un sakoptā vidē.
Daudzi no Jums droši vien ir nolēmuši sakopt savas
ēkas fasādi, logus vai jumtus. Tādēļ aicinu ieplānotos darbus veikt saskaņā ar noteikumiem, kādi attiecas uz katru
namīpašumu.
Mūsu pilsēta var lepoties ar vēsturisko apbūvi un savdabīgo pilsētas plānojumu, ar ko raksturojas tieši Kandava.
Kandavas pilsētas vēsturiskais centrs ir aizsargājams kultūras piemineklis, kurā ir īpašas prasības apbūvei, fasādes apdares materiāliem un pat būvdetaļām. Lai šo īpašo vecpilsētas auru un senatnīguma sajūtu nepazaudētu, Jums Kandavas centra iedzīvotāji un ēku īpašnieki, ir jārūpējas par saviem īpašumiem atbilstoši noteiktām prasībām – Kandavas
novada domes izdotiem saistošajiem noteikumiem Nr.16
“Par teritorijas, ēku un būvju uzturēšanu Kandavas novadā”,
fasādes renovāciju, logu nomaiņu vai jumta seguma maiņu
saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem.
Namīpašumiem, kuri atrodas kultūras pieminekļa “Kandavas pilsētas vēsturiskais centrs (15. - 19.gs.)”aizsardzības
Nr. 7452 teritorijā, logu nomaiņa, fasādes remonts un krāsošana tiek veikta saskaņā ar noteikumiem, ko nosaka Vispārīgo būvnoteikumu punkts 37.2 Tas nozīmē, ka šāda veida darbiem ir jāpiesaista sertificēts arhitekts, kurš izstrādā
fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, kurā
tiek uzrādīti visi paredzētie veicamie fasādes renovācijas
darbi, tai skaitā arī logu nomaiņa, fasādes krāsojums un
jumta seguma maiņa, ja tāda ir plānota. Šāda veida dokuments ir nepieciešams, lai veicot atsevišķu logu nomaiņu,
turpinājums 10.lpp.
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tiktu saglabāts ēkas vēsturiskais veidols un ēkas kopskats būtu vienots
arhitektonisks ansamblis, nevis katrs
logs būtu dažādā dalījumā un materiālā, līdz ar to sabojājot ēkas un pilsētas
centra arhitektonisko koptēlu. Visas
šāda veida darbības ir jāsaskaņo arī
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.
Gribam vērst Jūsu uzmanību uz to,
ka Kandavas novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus, kas paredz
pašvaldības palīdzību vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai
vai restaurācijai, balkonu atjaunošanai
vai restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma
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atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa “Kandavas vēsturiskais
centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī
Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām.
Jūs esat aicināti izmantot šo iespēju un
pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam! Informāciju par Kandavas vēsturiskā centra robežām Jūs varat iegūt arī
mājas lapā http://www.kandava.lv/file/
planosanasdokumenti/kandavas_pils_
plan_izm.pdf
Logu nomaiņa ārpus Kandavas
pilsētas vēsturiskā centra un tā aizsargjoslas ir jāveic saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu punktu 37,3 kur

noteikts, ka Šo noteikumu 37.2 punktā
minētā ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte nav nepieciešama, ja ēkai, izņemot valsts aizsargājamus kultūras pieminekļus, plānots
nomainīt tikai logus, neveicot citus fasādes būvdarbus, un tiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.
Ar jautājumiem par logu nomaiņu, fasādes renovāciju vai jumta seguma maiņu aicinām griezties Kandavas novada Būvvaldē (tel. 63107377;
63107372).
Veiksmīgus Jums pavasara darbus
un sargāsim savu Kandavu!
Baiba Beķere
Kandavas novada domes arhitekte

Kandavas novads gatavojas Lielajai Talkai
Tāpat kā citus gadus, arī šogad Latvijā tiek organizēta Lielā Talka. Šogad
talka notiks 21.aprīlī. Visas talkas vietas būs aplūkojamas Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv.
Katrā oficiāli pieteiktajā talkas vietā būs savs atbildīgais, kurš nodrošinās
talciniekus ar atkritumu maisiem un
norādīs, kur jāatstāj piepildītie maisi.
Reģistrēt un 21.aprīlī organizēt savu
talku var jebkurš, mājas lapā www.talkas.lv. Sava izvēlētā talkas vieta Kandavas novadā jāsaskaņo ar Lielās Talkas
koordinatori novadā Sandru Bērziņu(
telefons 28304430). Lai veiksmīgāk
saplānotu darbus, saskaņotu atkritumu novietošanas vietas, talcinieki jau
tagad var pieteikties Kandavas novada
domē pie Sandras Bērziņas vai savās
pagastu pārvaldēs. Informācija par
Lielās Talkas norisi novadā tiks publicēta mājas lapā www.kandava.lv , kā
arī afišās. Atkritumu maisi būs pieejami talkošanas vietās talkas dienā.
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Turpinās konkurss
„Radi Kandavai”.

Lai sniegtu iedzīvotājiem
plašāku informāciju, publicējam
šī konkursa nolikumu
Konkursa „Radi Kandavai!”
nolikums
1. Vispārējais apraksts
1.1. Konkursu rīko Kandavas novada Kultūras pārvalde, Kandavas
pilsētas bibliotēka Radošuma nedēļas
RADI ietvaros.
1.2. Konkurss notiek no 2012.
gada 12.marta -1.maijam.
1.3. Papildus informāciju par kon-

No 19.-21.aprīlim Kandavas pilsētā un pagastos iedzīvotājiem tiks
nodrošināta iespēja atbrīvoties no
lielgabarīta atkritumiem. Lielgabarīta
atkritumus lūdzam novietot tikai norādītajās vietās un norādītajā laikā:
Zemītes pagastā Zemītē pie katlu mājas
Valdeķos –
pie kultūras nama katlu mājas
Matkules pagastā –
Matkulē pie katlu mājas
Cēres pagastā –
Cērē darbnīcu teritorijā
iezīmētā laukumā
Vānes pagastā –
Vānē pie katlu mājas
Zantes pagastā –
Zantē pie katlu mājas
Kandavā – „Liepās” pie dalīto atkritumu konteineriem; Uzvaras ielā 20
pie gāzes grupas ķieģeļu nožogojumā;
Dārza ielā 1 pie katlu mājas; Ozolu ielā
6A pie katlu mājas; Abavas ielā 36 pie

atkritumu konteineriem; Kūrortu ielā
7A pie katlu mājas; pie Kandavas internātvidusskolas katlu mājas.
Kandavas novada dome aicina iedzīvotājus palīdzēt sakopt dažādas
publiskās teritorijas mūsu novadā,
akcentu liekot uz ūdeņiem pieguļošo
teritoriju sakopšanu. Tos, kuri piedalīsies talkā, aicinām ierasties 21. aprīlī plkst. 9:00 sekojošās pulcēšanās
vietās:
- pie Tūrisma informācijas centra
Kandavā;
- pie Valdeķu kultūras nama Kandavas pagastā;
- pie Cēres, Matkules, Vānes, Zantes
un Zemītes pagastu pārvaldes ēkām.
Aicinām ne tikai vākt atkritumus,
bet darīt arī citus labus darbus- stādīt
kokus, veidot puķu dobes, labiekārtot
māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus un soliņus.
Sakopsim savu novadu, lai būtu
prieks pašiem un novada viesiem!

kursu var iegūt Kandavas pilsētas bibliotēkā pa tālruni 63122625
2. Konkursa mērķis
2.1. Izveidot Kandavas pilsētai
savu moto (reklāmas saukli), kā arī literāro darbu veltījumu krājumu.
2.2. Dot iespēju iedzīvotājiem literāri, radoši izpausties.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā aicināts piedalīties
ikviens Kandavas novada iedzīvotājs,
kurš vēlas iesaistīties interesantā un
radošā procesā.
4. Konkursa uzdevumi
4.1. Konkursa dalībnieki pēc izvēles raksta veltījuma dzejoli, eseju, miniatūru, moto Kandavai.
5. Konkursa darbu iesniegšana
5.1. Literārais darbs jāiesniedz salasāmā rokrakstā vai datorrakstā.

5.2. Literārā darba apjoms nav noteikts.
5.3. Konkursa darbu iesniegšanas
termiņš – 2012. gada 1.maijs.
5.4. Literārais darbs jāiesniedz:
Kandavas pilsētas bibliotēkā.
5.5. Darbus var sūtīt arī pa e-pastu
: kandbibl@ inbox.lv
6.Konkursa darba vērtēšana
6.1. Konkursa darbus vērtē Kandavas novada Kultūras pārvaldes izveidota žūrija
6.2. Vērtēšanas kritēriji: satura atbilstība tematam un formas un stila tīrība.
6.3. Labāko darbu autori tiks apbalvoti Kandavas novada svētku laikā
2012.gada maijā.
Kandavas novada
kultūras pārvalde

11.

Kandavas novada vēstnesis

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
K U LT Ū R A

UN IZKLAIDE

9. aprīlī
15:00 Svētku koncerts Otrajās Lieldienās
(Kristīne Adamaite- ērģeles, Ilze Kirsanova- vijole,
Ilze Pence- vijole). Kandavas ev. luteriskajā baznīcā
11. aprīlī
17:00 Tradicionālie rokdarbi (tamborētas, adītas,
mezglotas somas)- Amatnieku b- bas telpās
12. aprīlī
14:00 Banku diena. Kandavas novada sociālās palīdzības
dienesta zālē
17:00 Pavasarīgas sarunas par dārzu, dārza darbiem un
priekiem- kopā ar īpašu ciemiņu! Matkules kultūras namā
18:00 Nacionālā filmu festivāla “Lielais Kristaps” ietvaros
Arvīda Krieva filma “Dancis pa trim” nominēta desmit
“Lielā Kristapa” kategorijās. Ieeja: Ls 1,00. Vānes kultūras namā
13. aprīlī
12:00 Koncerts Mātes dienā. Cēres pamatskolā
19:00 Kandavas TIC 10 gadu jubilejas pasākums.
Kandavas kultūras namā
14. aprīlī
12:00 Kurzemes zonas vokālo ansambļu skate.
Kandavas kultūras namā
15:00 Koncerts “Riču kāzas”. -Vānes kultūras namā
18. aprīlī
13:00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena “Tortes, kūkas,
kūciņas...”. Zantes kultūras namā
17:00 Tautastērpu darbnīca (tautiskais krekls).
Amatnieku biedrības telpās
19. aprīlī
10:00 Muzikāls stāsts bērniem “Pingvīni nāk!”
Kandavas kultūras namā
16:30 Deju diena “Zirneklīša piedzīvojumi”.
Kandavas internātvidusskolas sporta zālē.
20. aprīlī
11:00 Atvērto durvju diena. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”
21. aprīlī
10:00 Pavasara talkas diena.
11:00 Pērļu aušana. Amatnieku biedrības telpās
19:00 Kandavas novada Kultūras pārvaldes Ziedu balle.
Kandavas kultūras namā
25. aprīlī
17:00 Tradicionālie rokdarbi (čības). Amatnieku biedrības telpās
26. aprīlī
Zemītes pamatskolas Teātra diena. Zemītes tautas namā
27. aprīlī
9:00 Tūrisma objektu sakopšanas talka Kandavā.
28. aprīlī
10:00 Radošā darbnīca “Konfekšu pušķi”. Zantes kultūras namā
14:00 Pensionāru pēcpusdiena. Valdeķu kultūras namā
29. aprīlī
12:00 Multfilmas bērniem “Meža pasakas - 2”. Zantes kultūras namā
16:00 Jautrais koncerts “Smejies vesels!” - piedalās mākslinieciskās pašdarbības pulciņi u.c. Kandavas kultūras namā
1. maijā
11:00 Suņu diena “Svētki mūsu mīluļiem”, pavasara tirgus Kandavā.
2. maijā
17:00 Tautastērpu darbnīca (tautiskais krekls).
Amatnieku biedrības telpās
4. maijā
11:00 Vokālo ansambļu “Triole” un “Cantabile” koncerts
veltīts Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 22. gadadienai. Zemītes tautas namā
17:00 Pļavas mācība ar Līgu Reiteri. Amatnieku biedrības telpās
5. maijā
10:00 Pavasara tirdziņš: stādi un citas nepieciešamas lietas.
Matkules kultūras namā
20:00 Vārda došanas svētki vidējās paaudzes deju kolektīvam “Saule”. 1. daļā - koncerts kopā ar citiem deju kolektīviem. 2. daļā - svētku balle visiem. Matkules kultūras namā
6. maijā
Pavasara stādu gadatirgus Vānē

SPORTS

9. aprīlī
11:00 Sabiles kausa izcīņa basketbolā sievietēm 4. posms.
Kandavas sporta hallē
15. aprīlī
11:30 Swedbank Jaunatnes basketbola līgas LR čempionāts
U-17 meitenes. Spēlē: Kandavas BJSS - Pārdaugava.
Kandavas sporta hallē
20. aprīlī
19:00 Zolītes vakars vīriem. Matkules kultūras namā
21. aprīlī
11:00 Swedbank Jaunatnes basketbola līgas LR čempionāts
1. divīzija meitenes U-17. Spēlē: Kandavas BJSS - Kolibri.
Kandavas sporta hallē
27. aprīlī
10:00 Kurzemes kausa izcīņa šķēpa mešanā.
Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma stadionā

I Z S T Ā D E S

Visu aprīli
Kandavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
“Krāsaini sapņi pār mums”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
2. - 13. aprīlis
Lieldienām veltīta izstāde “Lieldieniņa braukšus brauca
Asnus veda vezumā”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
2. - 16. aprīlis
Izstāde - Lieldienas - pavasara saulgrieži. Valdeķu bibliotēkā
2. - 16. aprīlis
Izstāde “Rakstniekam, humoristam A. Skailim - 85”.
Matkules pagasta bibliotēkā
Izstāde “Dzejniecei K. Apškrūmai - 75”. Matkules pagasta
bibliotēkā
2. - 20. aprīlis
Literārā izstāde “2. aprīlis - Starptautiskā bērnu grāmatu
diena”. Vānes bibliotēkā
2. - 20. aprīlis
Literārā izstāde “Idejas Lieldienām”. Vānes bibliotēkā
2. - 30. aprīlis
Izstāžu cikls bērniem, veltīts Latvijas dzīvniekiem “Apsēdos mežmalā putnu dziesmas klausīties”. Vānes bibliotēkā
Literārā izstāde “Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 75”.
Vānes bibliotēkā
Literārā izstāde “Rakstniecei Ilzei Indrānei - 85”. Vānes bibliotēkā
5. - 30. aprīlis
Izstāde “Latviešu rakstniecei - Veltai Spārei - 90”.
Valdeķu bibliotēkā
10. - 17. aprīlis
Literārā izstāde “Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 75”.
Cēres bibliotēkā
12. - 20. aprīlis
Jubilejas izstāde “Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 75”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
12. - 30. aprīlis
Izstāde “Dzejniecei Kornēlijai Apšukrūmai - 75”.
Valdeķu bibliotēkā
13. - 20. aprīlis
Jubilejas izstāde “Aktierim Uldim Pūcītim - 75”
(1937-2000). Kandavas pilsētas bibliotēkā
No 16. aprīļa
G.Gorohova un P.Lakša darbu izstāde. Ieeja: Ls 0,50.
Galerija “Vējspārns”
16. - 30. aprīlis
Izstāde “Rakstniecei I. Indrānei - 85”. Matkules pagasta bibliotēkā
18. - 30. aprīlis
Ilonas Lazdānes kolekcionēto vardīšu izstāde. Cēres bibliotēkā
20. - 30. aprīlis
Jubilejas izstāde “Bibliotekāram, grāmatu izdevējam Jānim
Misiņam - 150” (1862-1945). Kandavas pilsētas bibliotēkā
23. - 29. aprīlis
Bibliotēku nedēļai veltītas izstādes: “Iemīļotākās “Jumavas” grāmatas”;

Sērijas “Lasītprieks” grāmatas bērniem. Matkules pagasta bibliotēkā
23. - 30. aprīlis
Izstāde “Ilzei Indrānei (Undīne Jātniece) - 85”. Valdeķu bibliotēkā
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Kandavas novada vēstnesis
INFORMĀCIJA UN SLUDINĀJUMI

Lai Jums vairāk balto dienu
turpmāk dzīvojot būtu,
lai tās zelta guldeņos pārtaptu,
un no draugiem cīruļu vieglumu
saviem nākošiem gadiem gūtu!
Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās jubilejās
aprīļa jubilārus!

Anna Tihomirova, Ansis Bērziņš, Izidors Blūzma,
Katrīna Kristberga, Alma Jaunzemniece, Elga Cēbere,
Ērika Radziņa, Monika Ērvalde, Biruta Tropiņa, Gunta Salma,
Eduards Videnieks, Anna Miezīte, Rūdolfs Ķēpulis,
Ausma Krievāne, Ausma Ansonska, Ilmārs Stelps,
Ārija Circene, Ausma Celmiņa, Laimdota Buiķe,
Anna Staprāne, Ādolfs Brazdauskis, Mārtiņš Baltgalvis,
Hilda Krastiņa, Konstantīns Aperčojs, Marija Henzele,
Ilgvars Kodols, Nodars Peikrišvili, Antonija Rusmane
Kandavas novada pensionāru biedrība

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā martā
reģistrēti 7 jaundzimušie
Gabriela, Laura, Nika,
Paula, Oskars, Rauls, Roberts

PATEICĪBA
Izsakām lielu pateicību SIA „Kandavas namsaimnieks”
valdes priekšsēdētājai Sanitai Irbei par to, ka mums šogad ir
gan malka, gan siltums, kā arī kurinātājam Andrim Kažum
par teicamu darbu - viņš gan zāģē, gan skalda,
gan visu sakopj pēc darba.
Ozolu ielas 7; 9 Kandavā pensionāru vārdā O.Vinogradova

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
12. aprīlī plkst. 14:00 Kandavā sociālās palīdzības dienesta
telpās Jelgavas ielā 4a, notiks Banku diena. Swedbank, SEB,
Citadele, Hipotēku un zemes bankas pārstāvji stāstīs par to
piedāvātajām iespējām uzņēmējiem un lauksaimniekiem.
Aicināti visi interesenti.

Eiropas lauku pašvaldības harta sanāks Kandavā

Jau vairākus gadus Kandavas novada pašvaldība aktīvi darbojas
Eiropas lauku pašvaldības hartā (Charter of European Rural Communities). Hartas mērķis ir izveidot draudzības tīklu starp Eiropas valstu
iedzīvotājiem. Organizācija nav politiska rakstura un nav politiskiem
mērķiem. Organizējot pasākumus visās Eiropas valstīs, harta sniedz
iespēju lauku pašvaldību iedzīvotājiem atrast draugus citās valstīs, iepazīt citu valstu iedzīvotājus, kultūru, paradumus.
Katru gadu hartas valde organizē visu dalībvalstu tikšanos vienā no
Eiropas valstīm. Pēdējos divos gados tā bija Polija (2010.) un Īrija (2011.).
Kā jau rakstījām janvāra numurā, šogad Eiropas lauku pašvaldības hartas tikšanās notiks Kandavā no 5.-8.jūlijam.
Lai īstenotu hartas mērķi- veidot draudzības tīklu starp valstu iedzīvotājiem, pasākumu laikā viesi tiek izmitināti viesu ģimenēs. Tās ir
ģimenes, kas brīvprātīgi piekrīt uzņemt divus vai trīs ārzemju viesus
savā mājā, parūpēties par viņiem četras dienas un piekrīt piedalīties
pasākuma aktivitātēs.
Eiropas lauku pašvaldību hartas pasākuma organizatori Kandavā
vēlreiz aicina pieteikties novada iedzīvotājus, kuri brīvprātīgi vēlas
uzņemt savā mājā ārzemju viesus. Brīvprātīgajiem lūdzam pieteikties
zvanot 29206599 Ārijai vai rakstīt arija@kandava.lv.
Eiropas lauku pašvaldības hartas
darba grupa Kandavā

Makšķernieku zināšanai

Klāt aktīvākā makšķerēšanas sezona, tādēļ vēlos atsvaidzināt atmiņā makšķerniekiem nozīmīgas lietas, kas ļaus izvairīties no nepatīkamiem brīžiem pie ūdeņiem.
Latvijā makšķerēšanas kārtību iekšējos ūdeņos nosaka Ministru
Kabineta noteikumi, kas ir obligāti visām personām, kuras dodas
makšķerēt. Īsumā atgādināšu svarīgākās lietas.
Ikvienam makšķerniekam jābūt līdzi personību apliecinošam dokumentam, kurā norādīti viņa vārds uzvārds un personas kods. Tā
var būt arī pases vai autovadītāja apliecības salasāma kopija. Makšķerniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadu vecumam klāt jābūt arī derīgai
makšķerēšanas kartei. Personām, kuras jaunākas par 16 gadiem un
vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem atļauts makšķerēt bez makšķerēšanas kartēm, bet klāt jābūt personību apliecinošam dokumentam vai tā salasāmai kopijai, invalīdiem arī invalīda apliecībai vai tās
salasāmai kopijai. Vietās, kur noteikta licencēta makšķerēšana, papildus makšķerēšanas kartei klāt jābūt arī makšķerēšanas licencei.
Vēžošana atļauta tikai saskaņā ar MK noteikumiem, kur norādītas
ūdenstilpnes, kurās atļauta licencētā vēžu ieguve.
Makšķerēšana dabas parka „Abavas senleja” teritorijā atļauta saskaņā ar MK noteikumiem „Dabas parka „Abavas senleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
Saskaņā ar MK noteikumiem, iekšējos ūdeņos ikvienam makšķerniekam vienlaicīgi atļauts lietot ne vairāk kā divus makšķerēšanas
rīkus, kas aprīkoti ar diviem jebkura veida āķiem.
Kategoriski aizliegts: visu gadu ķert nēģus, lašus un taimiņus, izņemot licencētās ūdenstilpnes. Aizliegta makšķerēšana no tiltiem un zem
tiltu konstrukcijām, makšķerēšana no laivām no 1.marta līdz 30.aprīlim.
Tāpat aizliegts atrasties ūdenstilpnēs vai to tiešā tuvumā-ar zivju vai vēžu
ieguves rīkiem, ja to lietošana attiecīgajā laikā un vietā nav atļauta.
Informēju, ka katrā makšķerēšanas piederumu veikalā (arī Kandavā) var saņemt Zivju fonda sagatavoto brošūriņu „Makšķerēšanas
noteikumi Latvijas Republikas ūdeņos”. Pirms dodaties pēc loma, aicinu makšķerniekus ar tiem iepazīties!
Noteikumu neievērošanas gadījumā iestājas administratīvā atbildība. ko nosaka Administratīvā pārkāpuma kodeksa 80.pants:
1.d. Par makšķerēšanas noteikumu vai licencētās makšķerēšanas
noteikumu pārkāpšanu — uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma
priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas.
2.d.Par zvejas noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma
izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tajā skaitā pārkāpuma
rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez
konfiskācijas un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai
bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām — no divsimt līdz
trīstūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tajā skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā
arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas un atņem
zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.
Veiksmīgus lomus vēlot,
Kandavas novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks
Kārlis Skvarcovs
Pašvaldības policijas diennakts tālrunis 22302707

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā martā reģistrēti mirušie:
Artūrs Grants (1928.) Kandava
Marija Gricmane (1933.) Kandava
Skaidrīte Janemane (1930.) Kandava
Juris Lisovskis (1972.) Kandava
Leopolds Lisovskis (1940.) Kandava
Juzefa Magdeburgere (1935.) Kandava
Lilija Roze (1931.) Kandava
Aivars Kašlajs (1975.) Kandavas pagasts
Irma Sproģe (1922.) Zantes pagasts
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

