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Kandavas novada vēstnesis
AKTUALITĀTES

SAVSTARPĒJA SAPRATNE –
PAMATS KOPĪGAM DARBAM

Laiks pirms Ziemassvētkiem ir piedošanas,
izlīguma un arī pārdomu laiks, vērtību izvērtēšanas laiks. Manuprāt ,
ļoti svarīga ir savstarpējā sapratne un uzmanība
vienam pret otru. Un ne
tikai pirms Ziemassvētkiem. Ir jāpārtrauc meklēt negācijas un jācenšas saprast vienam otru,
saskatīt labo un to novērtēt, norobežojoties no
politiskām ambīcijām un intrigām.
Protams, neviena laba lieta nenotiek bez
kāda iniciatīvas. Aizvadītā gada laikā mēs esam
daudz paveikuši, lai sakārtotu Kandavas novada vidi un infrastruktūru. Es gribu aicināt gan
Kandavas novada uzņēmējus, gan tos iedzīvotājus, kuri vēl nav iesaistījušies uzņēmējdarbībā, būt aktīvākiem un radīt jaunas darba vietas,
dibināt kaut vai mazos – mikrouzņēmumus un
veicināt novada attīstību. Pašvaldība var vienīgi
sekmēt uzņēmējdarbību, radot atbilstošu vidi
un apstākļus un par to mēs arī rūpēsimies.
Atzinīgi gribu novērtēt Kandavas tehnikuma darbu. Es domāju, ka šajā iestādē attīstībai
dots pareizs virziens un nākotnē kā kompetenču centrs tā varētu vairāk piesaistīt arī Eiropas
līdzekļus. Vienmēr esmu teicis, ka Kandava
ir koledžas novads un tā ir mūsu bagātība. Es
augstu novērtēju arī vietējo cilvēku entuziasmu un viņu paveikto kultūras jomā, ne tikai
novada centrā, bet arī pagastos. Mēs turpināsim atbalstīt šo darbu un meklēsim vajadzīgos
līdzekļus arī vietējo kultūras iestāžu sakopšanai un renovācijai, tāpat kā mēs atbalstam mazās skolas. Izglītība un kultūra iet roku rokā
un ir ļoti svarīgi, lai šis darbs būtu attīstīts arī
pagastos, lai cilvēki nebrauktu prom, sakot, ka
tur nekas nenotiek.
Ziemassvētku laikā arī pār Kandavu „nolaidīsies eņģeļi”. Kandavas novada izglītības
iestādēs bērni gatavo rotājumus ar eņģeļu attēliem, kuri greznos Kandavas Ziemassvētku
egli, kuras iedegšana paredzēta 15. decembrī.
Gan mūsu mājas lapā, gan arī šajā avīzē ir izsludināts ziedojumu konts, lai varētu sniegt
palīdzību bērniem, kuriem tā ir ļoti nepieciešama. Es aicinu visus atbalstīt šo labdarības
akciju. Lai Ziemassvētku miers un gaišums
ienāk ikkatrā mājā un ģimenē ! Priecīgus un
saticīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu Jauno gadu!
Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Rolands Bārenis

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Atklāta Kandavas Promenāde
Promenādes atklāšanā Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Rolands Bārenis uzrunāja kandavniekus un viesus: „Kad LIAA izsludināja projektu pieteikšanu, mums bija divas izvēles- renovēt
Pulvertorni vai veidot kaut ko jaunu, izvēlējāmies Promenādes
projektu. Man ir liels prieks, jo šis būs ilgdzīvojošs projekts.”
Kandavas Promenāde izveidota projekta „Kandavas vecpilsētas
centra daļas atjaunošanas un tūrisma infrastruktūras attīstības”
ietvaros. Kandavas vēsturiskais centrs veidojies jau 14. gadsimtā,
taču ģeoloģisko īpatnību dēļ (purvains, daudz pazemes avotu) lielākā daļa teritorijas, kurā izveidota Promenāde, nav tikusi izmantota līdz pat mūsdienām.
Projekta gaitā labiekārtots laukums, kuru ierobežo Talsu, Ūdens
un Baznīcas ielas un Kandavas luterāņu baznīcai piederošais zemesgabals. Promenāde veidota kā atpūtas vieta gan pieaugušajiem,
gan bērniem. Tajā izveidoti divi bērnu rotaļlaukumi un laukums
dažādu pasākumu un koncertu organizēšanai. Īpaši padomāts par
jaunlaulātajiem- pār promenādes teritorijā esošo strautu izveidoti
septiņi tiltiņi, atbilstoši kāzu tradīcijām. Tā ir vienīgā vieta Latvijā,
kur vienkopus ir 7 tilti. Promenādes centrā izaugusi varena ozolzīle
(skulptūra). Kandavas simbols– ozolzīle dominē visā promenādes
teritorijā- bruģēto celiņu malās izvietotas kopumā desmit ozolzīles, kuras vēsta par Kandavas vēsturi. Patīkamu noskaņu krēslas
stundās Promenādē rada ierīkotais apgaismojums- izgaismotais
strauts, dīķis, senlaiku stilā veidotās laternas.
Kandavas Kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte Začeste, promenādes atklāšanā uzsvēra, ka Promenāde ir vieta, kur satiekas cilvēki, tā savā veidā ir cilvēces vēstures veidotāja. „Promenāde pastāv
cauri gadsimtiem, tādēļ šodien šeit satiksies gadsimti.” Tiešām,
Promenādes atklāšanā arī satikās gadsimti. Blakus bērniem, kuri
rotaļājās Promenādē jaunizveidotajos rotaļu laukumos, bija redzami dažādi tēli viduslaiku tērpos. Šeit varēja sastapt līgavu un līgavaini, kuri devās pāri promenādē izveidotajiem septiņiem tiltiem,
leijerkastnieku, senlaiku fotomākslinieku un citus tā laika Promenādes apmeklētājus.
Kandavas tūrisma informācijas centra vadītāja Ilze Dravniece
saka: „Kandavas vārds līdz šim daudziem pilsētas viesiem nebija
svešs. Tomēr ja līdz šim Vecpilsētas laukums īsti tūristus nepiesaistīja, tad līdz ar Promenādes atklāšanu tas ir ieguvis jaunu elpu. Gan tūristiem, gan kandavniekiem – tā ir vieta kur pulcēties, lai satiktos un
kopīgi svinētu svētkus. Tā ir vieta kur ģimenēm pabūt kopā ar bērniem. Bērnu mirdzošās acis un ļaužu pulcēšanas šai vietā arī vakara
stundās ir pierādījums tam, ka šādu vietu vajadzēja radīt. Protams,
vēl jāiegulda liels darbs, lai veicinātu Promenādes atpazīstamību.
Lai kāzinieki šurp dotos meklēt septiņus tiltus. Lai jaukas pastaigas
būtu papildinātas ar iespēju radoši darboties. Nākotnē Promenādē
paredzēts izveidot amatnieku darbnīcu un suvenīru veikaliņu, vecajos mūros - omulīgu kafejnīcu. Aicinu visus pilsētas iedzīvotājus un
viesus – saudzēsim, lolosim un pilnveidosim šo vietu, lai mums un
mūsu bērniem būtu jauka vieta kur atpūsties!”
Projekts: „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība” (Līgums Nr. L-PPA-10-0015). Projekta ietvaros tika izveidoti bukleti, pastkartes un plakāti, kā arī video sižeti (pieejami www.kandava.lv)
Baiba Vītoliņa
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Skolēnu Labie darbi
Straujiem soļiem tuvojas gada nogale. Laiks izvērtēt kāds bijis šis gads. Kādi
labi darbi padarīti un vēl ieplānoti. Ko Tu šogad darīji? Priecājies un skumi.
Smējies un raudāji. Mīlēji un dusmojies. Iepazini un iepazinies. Pavadīji un atvadījies. Runājies, dažreiz strīdējies. Biji laimīgs? Sapņoji?
Šajā avīzes numurā par to, kādus labus darbus veikuši novada skolu audzēkņi.
Matkules sākumskolas bērni noskaidrojuši vai tuvākajā apkārtnē nedzīvo kāds, kuram pietrūkst sirds siltuma šajā
gadu mijā. 12. decembrī Ziemassvētku ieskaņas pasākumā
kopā ar vecākiem tika ceptas, apgleznotas un iesaiņotas piparkūkas, apgūtas dziesmas un dzejoļi. No 13. līdz 16. decembrim skolēnu grupiņas ar audzinātājiem dosies pie šiem
cilvēkiem, lai kopā izjustu, cik ļoti labs darbs, no sirds veltīts
otram, dara bagātāku pašu darītāju.
Vānes pamatskolā Ziemassvētku gaidīšanas laikā organizētas divas labdarības akcijas: „Iepriecināsim cits citu”
un „Ienes gaismiņu sirdī”. Šo akciju laikā tika vāktas lietas,
kuras pašam nevajag, bet, iespējams, ļoti vajag kādam citam
un pašu rokām veidotas mīļas dāvaniņas un apsveikumi, lai
iepriecinātu pagasta vientuļos pensionārus, pensionētos skolotājus, maznodrošinātos cilvēkus. Dāvaniņas šiem cilvēkiem
nogādās skolas rūķi.
Zemītes pamatskolas skolēni izrotājuši skolas telpas.
Tāpat kā katru gadu darbojas Ziemassvētku pasts. Skolēni
gatavo apsveikumu kartiņas saviem labvēļiem Ālandu salās
un pensionētiem skolotājiem. Jau otro gadu skolas ansambļi
viesojas Kandavas veco ļaužu pansijā ar svētku koncertu un
pašceptām piparkūkām, šogad koncerts plānots 23. decembrī. Visi gatavojas Ziemassvētku koncertam skolā, kas būs
pārsteigums vecākiem un skatītājiem. Skolas vecāku padome
iejūtas rūķu ādās un paši gatavo Ziemassvētku paciņas, bet
skolas darbinieki rūpējas par skolas fasādes un parka vides
svētku rotu, lai svētku prieks raitiem soļiem no nebēdnīgā
skolēnu pulka aizdipina arī līdz pagasta ļaudīm.
Cēres pamatskolas kolektīvs savus labos darbus izstāstījuši dzejoļa veidā:
Sabira sniegpārslas, Ziemassvētkus gaidot,
Sabira darbiņi, Ziemsvētkiem nākot.
Rotātas klases, uzposta skola Sniegpārslas, zvaigznes, rūķi un liesmiņas.
Bērni dzied dziesmas, būs skanīgi svētki,
Piparu kūciņas smaržo un kraukšķ.
Zantes pamatskolas audzēkņi un skolotāji priecājas par
pirmajā semestrī paveiktajiem labajiem darbiem- 1. vieta
novada bioloģijas olimpiādē (9. klases skolnieks Krišs Labsvārds, skolotāja Anita Gaile), 3. vieta novada sociālo zinību
olimpiādē (7. klases komanda Klinta, Jana, Renārs, skolotāja
Laila Šaicane); un jau ceturto gadu pēc kārtas var lepoties ar
Starptautiski atzītu novērtējumu- Ekoskolas Zaļo karogu pie
skolas ēkas. Viņi ir lepni arī par Zantes mazpulcēnu veikumu, kas tika novērtēts valsts mērogā.
Adventa laikā Kandavas internātvidusskola līdzinās
jaukam piparkūku namiņam, kur katrs pielicis savu roku, lai
izjustu Ziemassvētku smaržu. Mājturības kabinetā bērni cep
piparkūkas, klasēs tiek gatavoti apsveikumi gan skolotājiem,
gan vecākiem, gan draugiem. Ziemassvētku pasts darbojas kā
katru gadu. Skolā mājo klusais rūķītis Ināra Saks, kurš kopā
ar palīgiem – skolas bērniem dara vidi mājīgu un gaumīgu ne
tikai Ziemassvētkos, bet arī ikdienā. Ar Ziemassvētku uzvedumu tiks iepriecināti pansionāta ļaudis. 18. decembrī, 5. b
klases skolēni kopā ar audzinātājām dosies uz Rīgu un piedalīsies Labdarības dienā „Eņģeļi pār Latviju”, ziedojot sakrāto

Kandavas mākslas skolā top labestības enģeļi
naudiņu slimajiem bērniņiem. Šis laiks liek aizdomāties par
to, cik daudz paliek nepamanīts ikdienas steigā, aicina paskatīties pasaulē caur labestības un mīlestības prizmu, apstāties
un iemācīties, ieklausīties - varbūt tepat blakus kādam ir vajadzīga palīdzība.
Kandavas Mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji vēlas
dāvināt patīkamas emocijas, tāpēc aicina ikvienu uz Ziemassvētku ieskaņas koncertiem Kandavas ev. lut. baznīcā 15. decembrī plkst. 16:00 un 18. decembrī plkst. 11:00.
Popgrupa „Taustiņi” 21. decembrī plkst. 14:00 Kandavas
internātvidusskolā priecēs klausītājus ar muzikālu uzvedumu „Sniega karaliene”; 23. decembrī plkst. 16:00 Sabiles
kultūras namā un 29. decembrī plkst. 16:00 Zantes kultūras
namā.
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas tradicionālie
labie darbi ir apsveikumu gatavošana Kandavas novada pensionāriem, Ziemassvētku apsveikuma koncerts Kandavas
novada veco ļaužu pansionātā un skolas pensionēto skolotāju
apciemošana Adventa laikā.
Kandavas Mākslas skolas audzēkņi sagatavojuši Ziemassvētku izstādi, kura būs apskatāma galerijā „Vējspārns”. No 13.19. decembrim skolotājiem atrādīs mācību darbus skatēs, lai pēc
tam ar prieku varētu sagaidīt svētkus un nopelnītās dāvanas.
Jauniešu centra ”Nagla” un Award jauniešu grupa
(KKMV) 21. decembrī plkst. 16:00 ar Ziemassvētku ieskandināšanas koncertu „Baltā ziema- klusie svētki” iepriecinās
Kandavas veco ļaužu pansijas iemītniekus. Jaunieši paši sagatavojuši dzejoļus, dziesmas un apsveikuma kartiņas.
Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā daudz
labu darbu veikti renovācijas un mācību kabinetu aprīkojuma
jomā. 70% no visiem audzēkņiem saņem Eiropas sociālā fonda
mērķstipendiju. Augstus rādītājus sasnieguši autosporta specialitātes audzēkņi profesionālās meistarības konkursos valsts
mērogā. Reinis Kindzulis kļuvis par pasaules junioru čempionu svaru stieņa spiešanā guļus. ”Tehnikuma Lepnums” ir audzēkņi- Kristaps Daņiļēvičs, Jānis Krūmiņš, Kaspars Rubiķis,
Jānis Vikštrems, Jānis Krastiņš, Līga Teberniece, Mārcis Misjuro, Annija Grosa, Kristīne Rudgale, Krista Leimane.
Un tā ir tikai maza daļiņa no Labajiem darbiem!
Lūk - eglē sveču liesmas gail
Tās šonakt sadedzinās visu drūmo, lai nav bail
Sākt jaunu rītu, jaunu dienu, gadu
Ar labu domu, darbu kādu.
Lai Ziemassvētkos apjaušam, ka brīnumu
Ikkatrs pats nesam,
No sirds to dāvinot gan mazam, jaunam, vecam.....
(S. Vasiļevska)
Kandavas novada Izglītības pārvalde novēl gaišām
emocijām un labiem darbiem bagātu Ziemassvētku laiku un
sapņiem piepildītu jauno 2012. gadu!
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Pasniegti Kandavas novada apbalvojumi
Latvijas Republikas proklamēšanas
93. gadadienas svinīgajā pasākumā 18.
novembrī Kandavā tika godināti novada ļaudis, kuri bija izvirzīti apbalvošanai vairākās nominācijās. Kā svētku
uzrunā sacīja Kandavas novada domes
priekšsēdētājs Rolands Bārenis, mūsu
novada ļaudis ir krietni strādājuši, lai
sagaidītu šos svētkus.
„Mūsu bagātība ir mūsu cilvēki, tas
ir mūsu zelta fonds. Tādēļ tik svarīga ir
tradīcija katru gadu valsts svētkos teikt
paldies par īpašu attieksmi, par labiem
darbiem, par būšanu šeit un veikumu
šeit, mūsu valstī, mūsu novadā.”
Pateicības rakstu par augstu profesionalitāti un atbildību, vadot Kandavas novada Bāriņtiesu, saņēma Bāriņtiesas vadītāja Laila Henzele.
Goda rakstu nominācijā „Gada uzņēmējs” par veiksmīgu lauku tūrisma
uzņēmuma vadīšanu un aktivitāti kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
un popularizēšanā saņēma lauku sētas
„Indāni” saimniece Signe Ezeriņa.
Par sniegto atbalstu novada ainavu apzaļumošanā un labiekārtošanā
Goda rakstu nominācijā „Gada labdaris” saņēma SIA „Zaļais serviss” valdes
loceklis Artis Vītiņš, kurš vairākkārtīgi ziedojis novadam košuma krūmus
un stādus.
Par ilggadēju darbu pagasta pārvaldes vadīšanā un aktīvu līdzdarbību sabiedriskajos pasākumos Matkules pagastā Goda rakstu nominācijā
„Kandavas novada sabiedriskais darbinieks” saņēma Matkules pagasta
vadītāja Dzidra Jansone, kuru visi
pazīst kā vienmēr smaidošu, laipnu un
atsaucīgu kolēģi un zinošu pārvaldes
vadītāju.
Par ieguldījumu muzikālā uzveduma „Abavas teiksma” iestudēšanā un
inovatīvu muzikālo projektu īstenošanu Kandavas kultūras namā, Goda
rakstu un nomināciju „Gada lepnums”
saņēma grupas Cold Flame vadītājs Jānis Tabūns, kurš ir brīnišķīgās mūzikas
autors uzvedumam „Abavas teiksma”.
Par ilggadēju Matkules amatierteātra vadīšanu un radošo darbu muzikālā uzveduma „Abavas teiksma”
iestudēšanā Goda rakstu nominācijā
„Gada lepnums” saņēma arī Matkules
sākumskolas direktore un muzikālā
uzveduma „Abavas teiksma” teksta
autore Ilze Oliņa.
Goda rakstu un nomināciju „Novada Goda pilsonis” par iniciatīvu un
aktīvu darbību politiski represēto kus-

tības atjaunošanā Kandavas novadā
saņēma novada represēto apvienības
vadītājs Pēteris Briedis.
Pēc apbalvojumu saņemšanas svinīgā pasākuma dalībniekiem bija dota
iespēja vēlreiz noskatīties muzikālo
uzvedumu „Abavas teiksma”, kas tāpat
kā vasarā, guva plašu publikas atzinību
un ovācijas.
„Novada Goda pilsonis” Pēteris
Briedis atzina, ka apbalvojuma saņemšanas brīdis bija saviļņojošs un, ka
šādi brīži dzīvē bijuši vairāki:

-Pirmais šāds brīdis bija atgriežoties Kandavā pēc izsūtījuma no Sibīrijas. Toreiz man bija tikai vienpadsmit
gadi. Tad ļoti saviļņojošs bija brīdis,
kad, būdams Akadēmijas pēdējā kursa
students, aizbraucu uz izsūtījuma vietām satikt mammu un brāli, kurus nebiju redzējis daudzus gadus, jo viņi vēl
nebija atbrīvoti. Atcerējos tās vietas pie
Jeņisejas, kur bērnībā biju, izstaigāju
visas bērnības takas.
Patīkams brīdis bija, vadot Vissavienības institūta Baltijas filiāli, kad
par izstrādāto agrotehnisko un tehnoloģisko pasākumu kompleksu graudaugu intensīvai audzēšanai (zemnieki to
vienkāršoti iesaukuši par „tehnoloģisko
sliedi), zinātnieku grupas sastāvā 1989.
gadā saņēmu tā laika augstāko apbalvojumu- Valsts prēmiju. Tagad pēc šīs
tehnoloģijas strādā visā Latvijā, un
man ir prieks, braucot garām graudaugu laukiem, vērot sava darba rezultātu.
Atmiņā palikušas arī tās nedēļas,
kad strādāju par tiesnesi Maskavas
Olimpiskajās spēlēs.
Saviļņojoši bijuši arī brīži, kad dzimuši mani bērni un mazbērni.
Runājot par šodienas apbalvojumu,
nebiju domājis, ka var manu darbu tik
augstu novērtēt. Nav jau nekas tāds darīts, man liekas pats par sevi saprotams,
strādāju kā esmu darījis visu mūžu, lai
pašam nav jākaunas.
Tomēr Jūsu darbs ir pamanīts un
novērtēts. Vai jūtat gandarījumu par to?
-Es domāju, tas ir mans pienākums.

Tas ir ikdienas darbs, kas man patīk. Es
uzskatu, ka man tas jādara manu senču un radu piemiņai, visu izsūtīto piemiņai. Katru gadu Ikšķilē tiekoties tas
no jauna tiek atgādināts.
Pēdējā laikā masu medijos daudz
tiek runāts par patriotismu. Izskatās,
ka latvietim pašapziņa par savu zemi
tomēr ir pamodusies. Kā Jūs izjūtat jēdzienu- patriotisms?
-Grūti tā pateikt. 2006. gadā, kad
iznāca mana grāmatiņa „Briežu dzimta laika un likteņa griežos”, Bauskas
rajona skolas caur redakciju lūdza šo
grāmatu izsūtīt visām skolām, lai ar
to varētu iepazīties skolēni, izzinot tā
skarbā laika notikumus. Šo grāmatu ir
saņēmušas arī visas mūsu novada skolas un bibliotēkas. Arī Kandavas vidusskolā man bija atklātā vēstures stunda. Patriotisms ir grūti formulējams
jēdziens, tas nāk arī no audzināšanas.
Man tas liekas pats par sevi saprotams,
ka es stāvu un krītu par vietu, kur dzīvoju. Pat iedomāties nevaru, ka tagad
mūža nogalē, varētu aiziet no savas
Kandavas. Tā vieta, kur esi piedzimis,
tev jāmīl, tas ir pats par sevi saprotams.
Ko Jūs gribētu vēlēt savam novadam un cilvēkiem svētkos?
-Ne tikai svētkos, bet skatoties tādā
drusku tālākā perspektīvā, gribu vēlēt,
lai tad, kad mēs virzīsim mūsu labākos
un gudrākos novada cilvēkus nākamajām domes vēlēšanām, visi atcerētos,
ka mēs nevēlam saeimu, kur ir kašķi,
intrigas, nodevība, bet mēs vēlam sava
novada domi. Mums nedrīkstētu būt
nekādas frakcijas un daudzās partijas.
Mums visiem taču ir viens mērķis, lai
novadā būtu labāk, lai celtos mūsu kopīgā labklājība. Svarīgākais, ko gribu
vēlēt, ir - būt vienotiem sava novada
izaugsmei!
„Gada uzņēmējs” Signe Ezeriņa
uzskata, ka apbalvojums ir visai ģimenei:

-Es viena nekas nebūtu, ja man
nebūtu tik stipra ģimene. Pateicoties
saviem „Indāniem”, savai ģimenei, sa-
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viem vecākiem un vecvecākiem, savai
stiprajai aizmugurei, es šo atzinību
saņemu. Mīlestība pret zemi man ir
no vecmāmiņām. No vectētiņa man ir
viss latviskais, visas patriotisma lietas,
dzimtenes mīlestība. Mani vecvecāki
bija īsti savas zemes patrioti, bez pompozuma un uzspēles. Mēs arī Dievam
ļoti ticam, un es gribu teikt, ka ticība
mūsu ģimeni sargājusi no visām likstām paaudžu paaudzēs.
Patriotisms manī ļoti dziļi sēž, tā
kārtīgi, ne pa jokam. Ziemassvētki,
Lieldienas, Līgo vakars, 18. novembrisšie svētki mums ir bijuši visos laikos. Arī
tad, kad tie bija aizliegti, mēs ģimenes
lokā tos atzīmējām. Patriotisms nevar
būt nekas uzspiests, tas tevī pašā, tavā
ģimenē veidojas no paaudzes paaudzē.
Cik ilgi jau esat lauku sētas „Indāni” saimniece? Kā nokļuvāt „Indānos”?
-No tā laika, kad „Indāni” atjaunoti, pagājuši divdesmit gadi. Šogad
mums apaļa jubileja. Šis īpašums
mums tika piešķirts 1991. gada 11.
janvārī. Nopirku to par sertifikātiem.
Bet šī sēta kā „Indāni” bija jau senāk.
Vecie saimnieki bija miruši un mantiniece Silvijas kundze meklēja kādu
ģimeni, kam šo vietu atdot jeb uzdāvināt. Mani vecvecāki dzīvoja kaimiņos
un vasarā, ciemojoties pie viņiem, es
„Indānos” nejauši iemaldījos, aiz intereses, apskatīt kā tur kaimiņos izskatās. Tur bija aizaudzis ābeļdārzs, pilns
ziliem taureņiem(tie zilie taureņi pie
mums ir arī tagad), ziedēja un smaržoja vīgriezes, un es savam Normundam
teicu, ka mēs varētu šeit dzīvot, jo es
ļoti gribu dzīvot laukos, lai man būtu
zirgi un suņi. Mans mīļais ventspilnieks
gan teica, ka laukos nedzīvošot, bet,
kad Silvijas kundze manai krustmātei
piedāvāja paplašināt saimniecību un
ņemt „Indānus”, un krustmāte zvanīja
man un teica, lai nākam šurp un dzīvojam laukos, viņš piekrita. Tā tas sākās
un veiksmīgi turpinās jau divdesmit
gadus.
No 2000. gada Jūs nodarbojaties ar
lauku tūrismu. Vai Jūs darbojoties šajā
jomā vairāk gūstat prieku un gandarījumu, vai saskaraties ar grūtībām?
-Lauku tūrisms pie mums atnāca
pats. Mans vīrs strādāja algotu darbu
pilsētā, es tā kā vairāk pa māju, vajadzēja domāt, ko darīt, ar ko nodarboties. To, ka nenodarbošos ar piena lopkopību, sapratu uzreiz, jo tik agri, kā
jāceļas govis slaukt, es nevaru piecelties.
Zeme mums ir smaga, tātad dārzeņu
kultūras arī atkrīt... Uzbūvējām priekš
sevis lauku pirtiņu un tad sāka braukt
pērties draugi un draugu draugi. Toreiz sākās tā saucamais lauku tūrisma

bums, veidojās tūrisma centri, un arī
mēs sākām domāt par to, ka varbūt varētu nodarboties ar šo jomu. Kā tagad
atceros mūsu pirmos viesus- pārīti, kuri
ieradās uz mūsu lauku pirtiņu un vēlējās ne tikai izpērties, bet arī pārnakšņot. Mums tolaik nakšņošanas vieta
pirtsaugšā vēl nebija izbūvēta un mēs
izdomājām, ka ielaidīsim viņus savā
viesistabā, bet paši nakšņosim otrajā
stāvā. Otrā rītā visi kopīgi brokastojām.
Viesi bija stāvā sajūsmā par visu, un
mēs sapratām, ka ideja varētu izdoties.
Tā tas āķis bija lūpā, tā sākām.
Nākamajā vasarā sakārtojām pirts
augšu nakšņošanai, nolēmām, ka viesus iekārtosim tur un uzņemsim tos
tikai vasaras sezonā. Drīz pie mums
sāka braukt arī ģimenes ar bērniem.
Jau 2002. gadā mums piedāvāja startēt
„Sējēja” balvas iegūšanai, bet es nejutos
gatava tam un atteicos. 2003. gadā atkal zvanīja Pētersona kungs un aicināja piedalīties eko tūrisma nominācijā
„Sējējā”. Vispirms atbrauca vietējie, pēc
tam Rīgas lielā bargā komisija, kurā
bija vairāki ļoti zaļi domājoši cilvēki, pa
pļavām izskraidījāmies, pie zirgiem bijām... Apskatījās komisija un aizbrauca. To, ka esi uzvarējis, jau nevienam
nesaka līdz beigām. Tikai dienu pirms
apbalvošanas ceremonijas, mums sāka
zvanīt lielie laikraksti un televīzija.
Viņiem rezultāti bija zināmi. Kad apbalvošanas ceremonijā mūs nosauca kā
Eko tūrisma Goda laureātus, es biju gatava apraudāties....
Pēc tam mūs iemīlēja televīzija. Sākās viss ar „Likteņa līdumniekiem”, kurus filmēja arī Kandavā un es un mani
lopiņi- cūka, aita, zirgs- piedalījāmies
filmēšanā masu skatos. Tad sekoja Panorāma, Bez tabu, LNT ziņas, Sirmā
ēdienkaratē, filma „Mazie laupītāji”,
un šovasar TV šovs Lauku sēta.
Ar kādām emocijām atceraties
šova filmēšanas laiku savā sētā? Tas jau
nebija īss, filmēšana notika gan jūnijā,
gan jūlijā, tie ir daudzi cilvēki uzņemšanas laukumā, šova varoņi, filmēšanas specifika, dažādas nianses, par kurām skatītājs nezina un pat nenojauš.
-Šova producenti pie mums atbrauca maijā, izstaigāja visu saimniecību,
apskatīja, izrunājās ar mani un vīru un
atzina mūsu sētu par labu esam. Jūnijā
sākās filmēšana. Filmēšanas laiku atceros ar normālām emocijām. Galvenais
jau ir neķert kreņķi par visu notiekošo,
lai iznāk dabiski un īsti, bez uzspēles
un izlikšanās. Kāda es patiesībā esmu,
tādu mani redz televīzijas skatītāji kā
Lauku sētas saimnieci šovā.
Kur dzīvojās Jūsu bērni šova uzņemšanas laikā?
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-Turpat jau dzīvojās, pa istabu, kad
notika filmēšana, pa sētu skraidīja, kad
kameras tika izslēgtas. Lielā meita kameru otrā pusē strādāja, bija gaismu
un skaņu operatora palīdze un šis darbs
viņai ļoti patika.
Jūs darbojaties arī Kandavas Partnerības padomē, esat atbalsta grupā
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolai,
Abavas ielejas attīstības centrā, zinu,
ka Jūsu hobijs ir floristika, kas arī paņem daudz laika. Ko vēl neesmu nosaukusi?
-Tūrisms, Latvijas bioloģiskā lauksaimniecība, Kurzemes tūrisma asociācija, ka tik kaut ko pati neaizmirstu!
Mēs esam arī audžuģimene jau daudzus gadus, vēl no aizbildņu laikiem.
Mana lielā audžumeitene Līga jau precējusies un dāvājusi mums mazmeitiņu Elizabeti. Patreiz mūsu ģimenē aug
divas audžumeitenes - māsas Aija un
Rita.
Katra diena Jums salikta pa plauktiņiem, vai atliek laika elpu atvilkt?
-Jā, atliek, tagad arī atpūšos sarunājoties ar Jums. Ja grib, tad visu var! Un,
jo vairāk darāmā, jo vairāk var iespēt.
Kandavas novada Bāriņtiesas vadītāja Laila Henzele bija apmulsusi un
pārsteigta par apbalvojumu, jo nebija
gaidījusi, ka viņas darbs tiks novērtēts
kā augstas profesionalitātes paraugs.

Teicāt, ka esat ļoti pārsteigta, par
apbalvojumu valsts svētkos, ka nebijāt
gaidījusi tik augstu novērtējumu savam darbam.
-Jā, ziņa par apbalvojumu mani ļoti
pārsteidza. Nekad nebiju domājusi, ka
darbs bāriņtiesā varētu tikt tik augsti
novērtēts. Šo apbalvojumu neuztveru
kā savu, bet gan kā bāriņtiesas kolektīva darba vērtējumu. Viens cilvēks šo
darbu nav spējīgs padarīt, tas ir tikai
kopīgi darāms. Esmu gandarīta, ka
kolēģi ir veltījuši tik daudz labu vārdu,
es gan domāju, ka tie ir avansā. Mūsu
darba rezultāts ir atkarīgs no sadarbības ar citām iestādēm– sociālā dienesta, pašvaldības policijas, izglītības iestādēm, mediķiem un citiem. Mūsu sadarbības partneri ir atbalstoši, saprotoši un izpalīdzīgi. Protams, mūsu darbs
turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

nav iedomājams bez domes vadības
un deputātu atbalsta un sapratnes.
Par saviem sadarbības partneriem
saucam aizbildņu un audžuģimenes.
Šie cilvēki ir devuši mīlestību un mājas
bērniem, kuriem tās ir nepieciešamas
grūtā brīdī. Bez viņiem mūsu darbs
nav iedomājams.
Vai jūtat gandarījumu par darbu, ko darāt ikdienā, jo šis darbs nav
viegls un bieži vien nav arī no tiem
patīkamajiem, tas ir arī emocionāli
smags.
-Šogad visām Latvijas bāriņtiesām
ir svētku gads –15 gadi, kopš valstī tās
izveidotas. Pa šiem gadiem ir mainījusies un pilnveidota likumdošana
bāriņtiesu jomā, pieaugušas prasības
bāriņtiesu darbiniekiem, viņu zināšanām un prasmēm. Mainījušās un pieaugušas problēmas, arī ar vecāku došanos uz darbu un dzīvi citās valstīs.
Patīkamas lietas ir salīdzinoši maz.
Mēs savā kolektīvā esam iemācījušās
priecāties arī par mazām lietām. Par
sarunu ar bērnu, ja viņš ir priecīgs
un stāsta, ka viņam ir labi. Izdevies
viņam atrast ģimeni, kurā bērns jūtas aprūpēts, mīlēts. Priecājamies, ja
dažkārt bērni atnāk uz bāriņtiesu pastāstīt par sevi, arī par to, ka satiekot
uz ielas, bērni ar smaidu mūs sveicina.
Vislielākais gandarījums ir tad, kad
bērni tiek adoptēti, viņi iegūst jaunas
mājas un ģimenes. Gadā tās ir aptuveni divas ģimenes. Protams, prieks ir
par katru bērnu un ģimeni, kurai varam būt noderīgi un palīdzēt.
Arī Jums es gribētu uzdot jautājumu par patriotismu. Kā Jūs to izprotat?
-Domāju, ka par patriotismu cilvēkiem varētu būt dažāda un ļoti atšķirīga izpratne. Man liekas, ka ne vienmēr
skaļi izskanējušie saukļi un paustie viedokļi liecina par patriotismu. Dažkārt
šo cilvēku darbi liecina pretējo. Domāju, ka ir daudzas dzimtas un ģimenes
arī mūsu novadā, kuras ārēji neizrāda
un neuzsver savu patriotismu, bet ar
savu darbu un attieksmi, tiešām ir Latvijas un sava novada patrioti.
Ko Jūs gribētu vēlēt saviem novadniekiem svētkos?
-Ne tikai svētkos, arī ikdienā gribas vēlēt ikvienam atrast laiku saviem
tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem, savām ģimenēm, bērniem. Atrast laiku
ar viņiem parunāt, ieklausīties viņos,
vienkārši pabūt pēc iespējas vairāk
kopā.
Intervēja
Dagnija Gudriķe

Labdarība Dieva pieskāriens
Šajā klusajā Adventa laikā cilvēku domas un izjūtas mainās, un
mēs katrs aizdomājamies, par to, kā
dzīvojam paši un kā dzīvo mūsu līdzcilvēki, vai viņi ir siltumā un paēduši. Pirms Ziemassvētkiem daudzi no
mums ziedo labdarībai.
Bet mūsu vidū ir cilvēki, kuri ar
Dieva svētību kalpo un palīdz līdzcilvēkiem katru dienu. Arī mūsu novadā un pilsētā tādu nav mazums. Pirmajā Adventā tikos ar Kandavas ev.
lut. baznīcas draudzes mācītāju Uģi
Brūkleni, draudzes locekli Zigrīdu
Pelīti un diakonijas vadītāju Mudīti
Grenevicu, lai uzklausītu viņu domas
un izjūtas, sagaidot Ziemassvētkus.
Kandavas ev. lut. draudzes mācītājs Uģis Brūklene sacīja, ka šajā laikā, domājot par labdarību, un par to,
kas mūs uz to motivē un iedvesmo,
kas izraisa šo vēlmi, liekot domāt par
līdzcilvēkiem, mēs saprotam, ka viennozīmīgi tas izriet no tā, ko mēs esam
ieraudzījuši pie paša Dieva.
-Viņa mīlestība izpaužas ļoti konkrēti, tā nav teorētiska, -sacīja Uģis
Brūklene, -Dievs pats ir kā dāvana.
Un tieši Ziemassvētkos mēs saņemam
šo dāvanu, pašu Dievu, kurš nostājas
mums līdzās. Caur labdarību Dievs
praktiski pieskaras tiem, kuriem mēs
sniedzam palīdzību dotajā brīdī. Mēs,
kas kalpojam un kas darbojamies
labdarībā, paši esam iedvesmoti no
tā, cik Dievs mums ir kalpojis. Darot
labu citiem, mēs saņemam pretī sajūtu, ka arī paši esam mīlēti. Esmu
patiesi priecīgs par to, ka Kandavā
ir daudzas ģimenes un cilvēki, kas ir
iedvesmoti nodarboties ar labdarību.
Redzamākie, protams ir tie cilvēki, kas
darbojas tādās oficiālās organizācijās
kā zupas virtuve vai diakonija, bet patiesībā šādu cilvēku ir krietni vairāk.
Cilvēki, kas darbojas zupas virtuvē
nenoliedzami katru dienu dara lielu
labdarības darbu. Ar sirdi un dvēseli
šajā darbā kalpo Zigrīda Pelīte, kura
ir atbildīga par zupas virtuves darbu,
viņa ar savu entuziasmu un enerģiju
spēj paveikt neiespējamo.
Zigrīda Pelīte, pastāstīja, ka zupas
virtuves darbība pilnībā atkarīga no
ziedotājiem.
-Atsaucība ir pārsteidzoši liela un
tā ir Dieva svētība, ka šis darbs ir ie-

spējams. Par šo lielo Dieva svētību es
pati esmu pārsteigta, - sacīja Pelītes
kundze, - Nekad neticēju, ka būs tāda
līdzcilvēku atsaucība. Mūsu lielākie
ziedotāji zupas virtuvei ir ārzemnieki.
Pirmie, kas ziedoja 2009. gada rudenī, bija dāņi, mācītājs Torstens un
viņa komanda, kuri toreiz viesojās
pie mums. Viņi saziedoja tik daudz
līdzekļu, ka varējām paēdināt 40 cilvēkus katru darba dienu sešus mēnešus. No privātpersonām Dānijā ziedojumus vāc laulātais pāris Kirstena
un Fins. Tikpat dāsna ir organizācija
„Kristīgā ģimenes dzīve” un mācītājs
Donalds Klerijs no Amerikas, ārzemju
latvietis Franks Pavasars un ziedotāji
no Vācijas. Daudz līdzekļu ziedojuši cilvēki Latvijā un mūsu novadā.
Es ļoti augstu vērtēju šos cilvēkus,
kuri ziedo mums. Un nav jau svarīga
naudas summa- svarīgs ir pats fakts.
Mūsu ziedojumu kastītes ir veikalos,
baznīcā. Un cilvēki ziedo. Mans ikdienas darbs ir sarakste un atskaites
ziedotājiem par to, kā viņu saziedotie
līdzekļi izlietoti. Šajā darbā man neatsverams palīgs ir Dace Avota, kura
tulko manu saraksti.
Piemēram, novembrī uz zupas virtuvi nākuši vidēji 53 cilvēki dienā, bet
no 2009. gada 12. oktobra, kad virtuve
sāka darboties līdz š. g. novembrim ir
izsniegtas pavisam 28133 porcijas. Tas
nav mazs cipars. Tātad virtuve ir nepieciešama. Bet neziedo jau tikai naudas līdzekļus, ziedo arī pārtiku. Īpaši
aizkustinošs bija fakts, kad šoruden
Zemītes skolas skolēni bija savākuši
dārzeņus un atveda mūsu virtuvei.
Tā labā doma, kas bija radusies šiem
bērniem, domājot par saviem līdzcilvēkiem, ir tik aizkustinoša. Zupas
virtuves komandā darbojamies kopīgi
ar Gitu Zuzi, Alfrēdu Ķieģeli, Astrīdu
Lapu, Agri Peremežu un vēl citiem.
-Labdarība ir katru dienu, kaut
vai kā prieka izpausme, kādu satiekot,
–domu turpināja mācītājs Uģis Brūklene -Kaut vai, apturot mašīnu un paņemot līdzbraucēju un palīdzot viņam
nokļūt galamērķī. Labdarība ir viss tas,
ko mēs darām, lai uzlabotu otra cilvēka dzīvi. Ļoti liels atbalsts ir arī humānā palīdzība, kuru mēs saņemam, un
varam palīdzēt ar apģērbu, apaviem,
saimniecībā vajadzīgām lietām.
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Par humānās palīdzības sūtījumiem un diakonijas darbu pastāstīja
diakonijas vadītāja Mudīte Grenevica.
-Humāno palīdzību mēs saņemam
no savām sadraudzības draudzēm.
Mums palīdz arī organizācija ”Pakāpieni”, Jēzus draudze no Rīgas, un
protams, privātie ziedotāji. Saņemtās
mantas šeit uz vietas tiek šķirotas un
sakārtotas. Humāno palīdzību var
saņemt ne tikai draudzes locekļi. Trešdienās uz diakoniju var nākt jebkurš,
kam šī palīdzība nepieciešama. Pieņemam mīlestībā jebkuru, palīdzam,
uzklausām, ja nepieciešama arī morāla palīdzība. Vienu reizi gadā dalām humāno palīdzību visām novada
draudzēm. Sadarbojamies ar sociālo
centru un organizācijām, meklējam
ziedotājus. Vecajiem vientuļajiem ļaudīm reizi gadā organizējam „Baltās
sestdienas”. Ir mums arī tāda mājapmeklējumu grupa, kas apciemo vientuļos vecos draudzes cilvēkus, kuriem
nepieciešama palīdzība, palīdzam ar
transportu, ja nepieciešams atvedam
uz baznīcu un vēl citās lietās. Vadāmies pēc principa- noskaidrot kādas
ir vajadzības un iespēju robežās tās
apmierināt. Kopā ar svētdienas skolas bērniem, pirms Ziemassvētkiem
cepam piparkūkas, rakstām apsveikumus un ejam ciemos uz sociālo pansi-

ju. Katru gadu pirms Ziemassvētkiem
mēs organizējam labdarības akciju ar
konkrētu mērķi, kad izliekam baznīcā
lādi, kurā katrs var ielikt savu ziedojumu. Pagājušā gadā palīdzējām Zantes
krīzes centram, šogad vāksim dāvinājumus Sabiles jaunajam dienas centram ”Stāvu augstāk”. Pasakām arī to,
kādas mantas nepieciešamas. Mīlestībā pieņemam katru ziedojumu.
-Dodot mēs paši pretī saņemam
vairāk nekā esam iedevuši. –sarunu
turpinot, sacīja mācītājs Uģis Brūklene, -Ar labdarību var nodarboties
katrs, jautājums tikai, vai saskatām,
ka esam uz to aicināti. Labdarībai ir
arī grāvja otra mala, -jā, jā, -es daru
labu, bet kāda ir mana motivācija?! Ja
tu, piemēram, vēlies pašvaldības vēlēšanās iegūt vairāk balsu, vai esi gaidījis, ka tev visi teiks paldies, tad tu esi
domājis tikai par savu egoismu. Tu esi
manipulējis. Un tā nav labdarība.
Mana lielākā vēlēšanās, ne tikai
šajā Adventes laikā, ir, lai mūsu novada ļaudis varētu dzīvot labklājībā,
lai zupas virtuve nebūtu vajadzīga, lai
mums visiem būtu ko ēst, kur dzīvot
un ko vilkt mugurā. –sacīja Zigrīda
Pelīte, -Kad mēs zināsim, ka mūsu
cilvēki ir nodrošināti ar darbu un pajumti, tad mums būs svētki. Visvairāk
man sāp sirds par bērniem. Man gribētos, lai bērniem atnākot mājās, vi-

7.
ņus sagaidītu mīlošie vecāki, siltums
un ēdiens galdā. Bet tas iespējams
tikai tad, ja vecākiem ir darbs. Vecākajiem ļaudīm gribu vēlēt, lai viņi sajustu ne tikai savu tuvinieku mīlestību
un gādību, bet arī valsts rūpes. Lai viņiem būtu cilvēka cienīgas vecumdienas. Gribētu vēlēt, lai mūsu novads attīstās, lai attīstās uzņēmējdarbība, lai
rodas jaunas darba vietas, jo tad būs
viss pārējais. Lai mēs spētu viens otru
pieņemt mīlestībā, redzētu vairāk labo
un mazāk slikto, un skatītos, kur katrs
pats varam pielikt savu roku.
-Ir labi tas, ka mēs nebaidāmies ar
labu vārdu viens otru iedrošināt un
pateikt arī paldies. Gadās arī tā, ka
bieži cilvēki, kuri nodarbojas ar labdarību tiek apsūdzēti lietās, kuras nav
patiesība, un šāda apsūdzība nokauj
visvairāk. Es parasti tad saku, ka šis
apsūdzību izsakošais cilvēks uz dzīvi
skatās caur savām brillēm, kuras ir
noķēpātas ar dubļiem, un tāpēc viņš,
caur savām brillēm skatoties, arī visus pārējos redz netīrus, dubļainus un
melnus. Ir ļoti svarīgi šajā brīdī pateikt
paldies tam cilvēkam, kuru nepatiesi
apvaino. Lai visiem mūsu novada ļaudīm šis Adventes laiks atnāk svētīgs un
Dieva mīlestības apskaidrots.- sarunas nobeigumā sacīja mācītājs Uģis
Brūklene.
Dagnija Gudriķe

Novembra svētku nedēļa novadā
11. novembris ir nozīmīgs datums
Kandavas internātvidusskolas zēnu
kora dalībniekiem, jo tieši tad - Lāčplēša dienā tiek gaidīti mīļi draugizēnu kori no citām Latvijas pilsētām.
Tad Kandavas kultūras namā notiek
tikšanās ar tiem, kuri ziedojuši savu
jaunību un spēkus, riskējuši ar savām
dzīvībām, nesūrojušies par grūtībām,
nežēlojuši savu veselību, lai šodienbrīvā Latvijā zēnu balsis varētu vienoties dziesmā.
Tie zēni, kuri svētkos piedalījās
pirmajā sadziedāšanās reizē pirms
desmit gadiem, jau izauguši. Tagad
laiks jaunai paaudzei- un šogad Kandavas internātvidusskolas zēnu kora
aicinājumam atsaucās zēnu kori no
Talsu sākumskolas, Talsu 2. vidusskolas, Ventspils 4. vidusskolas un Tukuma 2. pamatskolas.
Dziesmām mijoties ar svētku uzrunām, atmiņu stāstījumiem, Kandavas internātvidusskolas literārā pulciņa priekšnesumiem un karavīru su-

mināšanai aizritēja laiks, kurā koru
zēni mācījās patriotismu un nesavtīgu Dzimtenes
mīlestību. Mūsu
puikas, kā jau puikas ļoti dažādi- to
varējām dzirdēt
priekšnesumos.
Karavīru dziesmas
nomainīja
izjustas dzimtās
zemes mīlestības
dziesmas, brašas
stipru vīru un nerātnas mazu puišu
dziesmas. Koncerta izskaņā skanēja
kopkora dziesmas. Tajās klausoties
radās pārliecība, ka mums aug laba
jaunā paaudze- ar stingru gribu un
siltām sirdīm.
Pēc koncerta jau tradicionāli zēnu
kori devās uz Kandavas internātvidusskolu, kur sporta skolotāju un

vecāko klašu skolēnu vadībā spēkojās
stafetēs. Šeit nu varēja redzēt puiku
enerģijas daudzumu, cīņas sparu un
komandu saliedētību. Un, kaut gan
šajās sacensībās vienmēr uzvar draudzība, saskaitot punktus, izrādījās,
ka šoreiz vislabāk paveicies mājiniekiem.
turpinājums 8.lpp.

8.
turpinājums no 7.lpp.

Visi zēnu koru diriģenti saka lielu
paldies, par iespēju Kandavā piedalīties tieši Lāčplēša dienas svinībās, jo
šie puikas taču būs tie, kuri veidos
mūsu Latvijas nākotni, un viņu tikšanās klātienē ar tiem, kuri veidoja
mūsu valsts šodienu, ir nepārvērtējami svarīga un nozīmīga.
Kandavas internātvidusskolas zēnu
kora diriģente Inta Pakalns-Paleja
Lāčplēša dienā Zantes pamatskolas skolēni piedalījās militārajās stafetēs, kuras notika Kurzemes cietokšņa muzeja teritorijā. Startēja piecas
komandas, no 4.- 9. klašu skolēniem.
Katrā komandā bija pieci dažāda vecuma skolēni. Sava veiklība, attapība un
zināšanas bija jāparāda astoņos etapos
(šķēršļu josla ar pārrāpšanos, izlīšanu,
līdzsvara baļķi; vecās labās brezenta
telts uzsliešana, granātu mešana mērķī,
ātrā zāģēšana, ar gaisa pistoli jāsašauj
baloni, jātiek galā ar morzas ābeces
šifrētu ziņu, attēlos jāatpazīst Kārlis
Ulmanis, Oskars Kalpaks, Lāčplēša
kara ordenis, valsts ģerbonis, Andris
Bērziņš, kā arī jātransportē cietušais).
Vislabāk skolēniem patika šaušana,
šķēršļu josla un šifrētā ziņa.

Labi veicās visām komandām, bet
ātrākā un ar mazāko soda punktu skaitu
bija komanda A- kurā startēja 9. klases
zēni Mārtiņš Poškus, Krišs Labsvārds,
Edvīns Todlebens un 5. klases meitenes– Laura Besere, Kristīne Sergejeva.
Laila Šaicane
11. novembrī par godu Lāčplēša
dienai Zemītes pamatskolā notika
svinīgā līnija, kurā tika pieminēti Zemītes ciemā dzīvojušie Lāčplēša ordeņa kavalieri Kārlis Štāls, Aleksandrs
Timmermanis, kā arī Žanis Magnuss
Jomerts Grenču ciemā. Pēcpusdienā
tika organizēta piemiņas vietas kritušajiem Latvijas brīvības cīnītājiem sakopšana Baznīckalnā jeb Labais darbs,
kā to bija nosaukuši tā organizētāji.
Labajā darbā piedalījās ap trīsdesmit
skolēnu un pieaugušo. Tika sakopta
ne tikai krusta teritorija, bet arī daļa
no Baznīckalna. Skolotāja Olita Tuti-
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ņa mudināja skolēnus iesaistīties šajā
aktivitātē un pati rosīgi līdzdarbojās.
Talkas izskaņā pie piemiņas krusta
tika iedegtas svecītes, lai mūsu sirds
siltums un labās domas aiznestu lielus
pateicības vārdus visiem tiem cīnītājiem, kuri, lai gan dažādos laikos, bet
vienoti cīnījās par Latvijas brīvību.

17. novembrī Zemītes skolā notika
svinīgais koncerts skolas kolektīvam,
bet vakarpusē tautas namā koncerts
„No ozoliem taviem mēs spēku smeļam”. Koncertā piedalījās Zemītes pamatskolas kori, ansambļi, sarīkojumu
deju pulciņš, tautas nama meiteņu vokālais ansamblis „Spārni”, vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs „Zemīte”, Eiropas deju kolektīvs „Ozolzīles”.
Dzeju lasīja amatierteātra dalībnieki.
Koncerts izvērtās plašs un emocionāls.
18. novembrī pagasta ļaudis pulcējās uz jau tradicionālo „Sveču Latvijas”
veidošanu skolas parkā. Katrs nāca ar
savu sveces gaismiņu, ko pievienoja
kopīgai Latvijas kontūras izveidei.
Zemītes tautas nama vadītāja
Ērodeja Kirillova.
Jau 10 gadus Cēres pamatskolā
Latvijas dzimšanas dienu svin, ieklausoties 5.-9. klases zēnu patriotiskajā
dzejā. Skolotāja Inta Orste, kur dzejas
kompozīciju saturu neatkārto. Šogad
zēni savus klausītājus un skatītājus
uzrunāja ar dzejnieces Ārijas Elksnes
dzejas rindām. Priekšnesuma devīze
bija „Ar koku saknēm caurausta šī
zeme” – tā ir rinda no dzejoļa „Mantojums”. Sagatavošanās periodā atbildīgākais darbs ir dzejoļa saturu, tajos
ietverto domu, padarīt saprotamu zēniem. Tas ir nepieciešams, lai izrunātais vārds rastu atbalsi klausītājos.
Ticam, ka tas izdevās, jo 26 zēnu
staltā stāja, atbildība un lepnums par
savu Latviju bija nepārprotams. Noskaņu paspilgtināja 9.klases zēnu un
meiteņu dziedātās dziesmas, flautas
solo saviļņoja ikvienu. Pagasta sabiedrību priecēja arī citas muzikālās
uzstāšanās, sasniedzot varenumu uzveduma izskaņā. Paldies skolotājām
Intai, Drosmiņai un Valijai.
Jolanta Gūtšmite

17. novembra vakarā pa sveču izgaismotu celiņu uz Latvijas valsts 93.
gadadienai veltīto svētku koncertu kultūras namā pulcējās Zantes pagasta ļaudis. Liels prieks bija redzēt zanteniekus
tik kuplā skaitā. Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis sveicot visus
sanākušos svētkos atgādināja, ka „18.
novembris ir visas latviešu tautas lolots
un piepildīts sapnis. Diena, kad ikviens
aizdomājas par devumu un ieguldījumu Latvijai”. Šogad Latviju izdejojām
un izdziedājām caur cilvēka mūža ritējumu– „vārdu pa vārdam, no sirds uz
sirdi, no atmiņas atmiņā, no paaudzes
paaudzē” gan ar bērnu bezrūpību, čalām
un smiekliem, gan ar jauniešu spītu un
enerģiju, gan pieaugušo dzīves gudrību.
Šajā svētku reizē tika godināti tie mūsu
pagasta ļaudis, par kuriem var teikt
„Zantes Lepnums 2011”:
-ilggadējā Zantes pagasta padomes priekšsēdētāja Silvija Tiltiņa- par
nozīmīgu ieguldījumu Zantes pagasta
izaugsmē un attīstībā;
-Zantes ģimenes krīzes centra
direktore Aija Švāne– par atsaucību,
pašaizliedzību, sirdsdegsmi un ieguldīto enerģiju Zantes ģimenes krīzes
centra attīstībā;
-Kurzemes cietokšņa muzeja vadītājs Ilgvars Brucis– par ieguldījumu
Zantes pagasta atpazīstamībā;
-skolotāja Daiga Poška– par sapratni, iejūtību un sirdsgudrību, veicot pedagoģisko darbu Zantes pamatskolā;
-Ivars Ēdolfs – par ilggadēju un
aktīvu piedalīšanos Zantes pagasta
pašdarbības kolektīvos;
-Pošku ģimene– par vienotību un
atsaucību, atbalstot skolas, kultūras
nama un pagasta pasākumus.
Koncertā piedalījās Zantes pamatskolas 5.- 9. klases skolēnu vokālais
ansamblis (vadītāja Kristīne Elksnīte),
1- 4. klases bērnu vokālais ansamblis
(Ērika Bogataja) Zantes vīru vokālais
ansamblis (Kristīne Elksnīte), skolas
bērnu teātra kolektīvs ar Maijas Laukmanes dzejas kompozīciju „Zīmējumi
mākoņos” (Antra Grundmane), Kabiles senioru deju kolektīvs ”Kamēr vari”
un Kabiles vidējās paaudzes deju kolektīvs „Meždzirnas” (Andra Eimane).
Pēc koncerta ikvienam zanteniekam
par prieku tumšajās novembra debesīs
iemirdzējās krāšņas ugunspuķes, bet
svētki noslēdzās ar jauku ballīti, kuru
spēlēja grupa „Lustīgais Blumīzers”.
Zantes kultūras nama vadītāja
Egija Lāce
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Mums jau 15!

Tā par sevi nu saka Matkules amatierteātra kolektīvs, kurš 5. novembrī
aicināja savus skatītājus un draugus uz īstām dzimšanas dienas svinībām.
Atkāpe vēsturē: Teātra spēlēšanas tradīcijas Matkules pagastā meklējamas tālā pagātnē. Pirmā zināmā fotogrāfija, pēc kādas nezināmas izrādes,
ir uzņemta ap 1930. gadu. Vēlāk vietējo teātri vadījuši vairāki režisori, bet
vairāk kā 30 gadus dramatisko pulciņu vadīja skolotāja Emīlija Lūkase.
Tuvāk mūsdienām: Matkules amatierteātris sevi pirmo reizi pieteica
1996. gadā ar A. Hupvuda komēdiju „Mūsu mazā kundze”. Toreiz režisore
un kolektīva vadītāja Ilze Oliņa teātra trupu veidoja galvenokārt no vietējās
skolas skolotājiem un darbiniekiem, taču drīz vien kolektīvs pārnāca kultūras nama paspārnē. Katru gadu tiek gatavota viena liela izrāde, un nu jau 3
gadus pirmizrāde ir Matkules Līgo svētku neatņemama sastāvdaļa. Šogad
izrādi noskatījās neredzēti liels pulks – ap 500 skatītāju. Pašlaik kolektīvā
ir 14 aktieri: Anita Šteinberga, Raimonds Šenbergs, Gunta Šmite, Mārtiņš
Užāns, Una Budžena, Aivars Bērziņš, Ojārs Budžens, Gunita Birģele, Ģirts
Bērziņš, Māris Andersons, Inguna Insberga, Jānis Budžens, Agnese Užāne, Valdis Kronbergs. Par muzikālo ietērpu visus 15 gadus rūpējies Ainārs
Oliņš. Kopš 2002. gada teātris deju soļu iestudēšanu uzticējis horeogrāfam
Gintam Skribānam.
Balle: Savu dzimšanas dienas balli aktieri atklāj ar gaismas meklēšanas
vārdiem, jo teātris sabiedrībā vienmēr ir bijis gaismas nesējs. Skan A. Oliņa komponētā dziesma ar M. Laukmanes vārdiem „Teātris”. Bet pēc mirkļa
jau skatuvi savā varā pārņēmuši velosipēdi, jo tā „mēs sabraucam, sanākam,
sarodamies, uzrodamies, atrodamies”, lai izrāde taptu. Tad sākas īsts lampu
drudzis pirms izrādes– tiek stumtas mēbeles, meklēti tērpi, frizēti aktieri, pazaudēti un atrasti rekvizīti– pa vidu tam visam atceroties daudzu gadu laikā
izteiktos režisores norādījumus par murmuļošanu un virpuļošanu, pazušanu
un nevajadzīgu atrašanos, par nesmukiem pirkstiem un laikus nepieliktiem
punktiem. Turpmāko uzvedumu teātra kolektīvs veido kā stāstu par to, kā visi
gatavojas šo dzimšanas dienu svinēt. Tiek izmantoti fragmenti no agrāk iestudētām izrādēm, tos savieno dažādu izrāžu dejas. Aktieri zibenīgi pārtop dažādos tēlos, maina tērpus, rekvizītus, dejo un runā, darbojas tik daudzveidīgi, ka
negribas ticēt, ka visu šo uzvedumu veido tikai 14 cilvēki. Skatītājam apslēpti
paliek unikāli skati aiz kulisēm, kur aktieri brīžam pa trim ģērbj vienu, kam
tūlīt jābūt uz skatuves. Atbrīvoti un jautri tiek nodejota pēdējā no uzvedumā
skatītajām 8 teatrālajām dejām un, skanot aplausiem, uz skatuves tiek aicināti
tie 19 bijušie aktieri, kas ilgāku vai īsāku laika posmu Matkules amatierteātri
saukuši par savējo. Kopīgi ar ciemiņiem dziedot par tām debesīm, kas atkal
ir pušu, ļoti iespējams, aktieri apzinās to savu misiju– likt krāsainus ielāpus
ikdienas pelēkajam frencim.
Skan paldies režisorei Ilzei Oliņai no kolektīva un kultūras pārvaldes.
Kolektīvs saņem pateicību no pagasta pārvaldes un kultūras nama svētku
tortes izskatā. Un tad jubilāri mirkli var atpūsties, jo savus apsveikumus izrunā, izspēlē, izdejo viesi no Cēres, Zemītes, Zantes, Šķēdes, Strazdes, Sabiles, Pūres, Dobeles, Sēmes un Rendas amatierteātriem. Sveicienu no tuvākajiem kaimiņiem atnesusi Vānes kultūras nama vadītāja G. Ošeniece.
Un tad jau– balle var sākties! Dejots un smiets līdz rīta pirmajiem gaiļiem. Pēc pusnakts vēl visiem dalītas kūkas un kliņģeri, lai skaidri zina– teātra 15 ir nosvinēti tā pa riktīgam!
Matkules kultūras nama vadītāja Agnese Užāne

9.

Eņģeļi pār Kandavu
Laiks pirms Ziemassvētkiem allaž ir bijis
īpašs. Laiks, kad mēs aizdomājamies ne tikai
par sevi, bet arī par līdzcilvēkiem, atverot
sirdis labdarībai. Katrs no mums kaut reizi
ir ziedojis, vai nu iemetot naudu ziedojumu
kastītēs, vai dažādās labdarības akcijās, ziedojot pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem. Gada
sirsnīgākā labdarības akcija „Eņģeļi pār Latviju” arī šogad aicina palīdzēt bērniem, kuriem iedzimtu slimību vai traģisku nelaimes
gadījumu dēļ ir nepieciešama specifiska un
ilgstoša ārstniecība un rehabilitācija.
15. decembrī plkst. 17:00 iedegs Kandavas pilsētas lielo egli, kura šogad tiks rotāta ar
īpašiem eņģeļu rotājumiem. Kandavas novada dome atsaucās aicinājumam pievienoties
akcijai „Eņģeļi pār Latviju”, izveidojot īpašo
eņģeļu egli Kandavā. Eņģeļus veidoja Kandavas novada skolu skolēni.
Sargeņģeļu gaidītāju vidū ir arī mazā kandavniece Marta Java. Martiņa jau kopš dzimšanas ir nenogurstoši cīnījusies par sevi, par
iespēju dzīvot un redzēt šo daudzkrāsaino pasauli. Meitenītes diagnoze ir bērnu cerebrālā
trieka ar kustību traucējumiem. Viņa nerunā,
bet visu saprot. Martiņa mācās speciālajā skolā. Viņa ļoti mīl dzīvi, uzticas Dievam un zina,
ka Dievs viņu mīl. Viņš vienmēr palīdzējis
Martiņai grūtajos brīžos, kad viņu mūsu vidū
ir noturējusi vienīgi ticība. Vienpadsmit gadīgajai Martai nepieciešams intensīvs kompleksas rehabilitācijas kurss Bad Krocingenā, Vācijā. Kopā nepieciešami 2398 LVL un 3000 EUR.
Lai savāktu nepieciešamo naudu rehabilitācijai decembra sākumā Kandavas ev. lut.
baznīcā notika labdarības koncerts. Koncertā muzicēja Kandavas Mūzikas skolas vijoles
spēles pasniedzējas Ingas Rubenes -mazās
Martiņas mammas - audzēkņi ar koncertmeistari Gunu Rozi un absolventi. Tajā piedalījās arī Martas ģimene – Martas dvīņu
māsa Elza, jaunākā māsa Lienīte, māsīca Paula, tētis Arnis un mamma Inga.
Cilvēku atsaucība bija neticami liela, koncerta laikā tika saziedoti 478,82 Ls. Šīs nauda
pietiks, lai Marta varētu iziet rehabilitāciju tepat Latvijā. Martas ģimene saka lielu paldies
visiem ziedotājiem un Kandavas ev. lut. draudzei, par siltumu un iespēju būt kopā, iepriecinot Martiņu un palīdzot viņai. Dieva klātesamība koncertā bija sajūtama visu sirdīs.
Aicinām ikvienu iesaistīties akcijā un
ziedot smagi slimajiem bērniem, kļūstot par
sargeņģeli kādam bērnam.
Fonds “Ziedot”
Reģ. Nr 40008078226, Swedbank,
bankas kods: HABA LV 22
konta nr: LV95HABA0551006150241
mērķis: “Enģeļi pār Latviju 2011
Ja vēlaties palīdzēt tieši Martiņai, tad veicot maksājumu, maksājuma mērķī jānorāda,
ka ziedojums paredzēts Martai Javai.
Palīdzēsim eņģeļiem nolaisties pār Kandavas novadu!

10.
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Kandava tagad un pirms 100 gadiem
18. novembrī galerijā „Vējspārns”
tika atklāta foto izstāde „Kandava toreiz un tagad”, kura tapusi sadarbībā ar
Kandavas Tūrisma informācijas centru un novada muzeju.
Kā izstādes atklāšanā sacīja galerijas vadītāja Ilzīte Grīnberga, tad šajās

Senās fotogrāfijas no muzeja arhīviem tapušas aptuveni pirms 100 gadiem un to autors ir Kārlis Veinbergs.
Kandavas šodienas fotogrāfiju lielākā
daļa fotografētas pagājušajā vasarā un
šajā rudenī. Dažas no izstādītajām bildēm jau bijušas tūrisma informācijas

fotogrāfijās ir izstāstīts brīnišķīgs stāsts,
jo fotogrāfija ir kā ļoti liela dāvana. Tajā
brīdī, kad fotogrāfija top, to redz tikai
viens cilvēks, tās autors, bet, kad tā nonāk pie cilvēkiem, šo dāvanu ierauga un
saņem desmiti un simti. Šoreiz dāvanas
autori ir kandavnieki Daiga un Egils Rēdmaņi, bet līdzautori- tūrisma informācijas centra vadītāja Ilze Dravniece un
novada muzeja darbiniece Diāna Isaka.

centra foto arhīvā.
Par to, kā radās izstādes ideja, pastāstīja Ilze Dravniece. ”Ideja radās
pavisam vienkārši. Mēs bieži sazvanāmies ar muzeja vēsturnieku Agri, viņš
raksta ļoti skaistus rakstus par Kandavu mūsu avīzē, un reiz es viņam ieteicos, ka pietrūkst bilžu, kur Kandava
būtu redzama toreiz un tagad, ja klāt
katrai ēkai būtu bilde, tas vairāk uz-

DOMES LĒMUMI
2011. GADA 30. NOVEMBRA
KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE
Kandavas novada domes sēdē tika skatīts 51 jautājums.
Tika apstiprināti:
-Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 „Par
teritorijas ēku un būvju uzturēšanu Kandavas novadā”; Nr. 17
„Par administratīvo atbildību Kandavas novadā”; Nr. 18 „Par
ielu un ēku nosaukumu, ēku un dzīvokļu numuru izvietošanas kārtību Kandavas novadā”.
Tika nolemts galvot SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”; SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” un SIA „Tukuma slimnīca” projektu īstenošanai.
Tika apstiprināts SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības
attīstības projekts Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā”.
Nolēma izstāties no Rīgas plānošanas reģiona un iestāties
Kurzemes plānošanas reģionā.
Tika apstiprināts Kandavas novada domes 2010. gada
publiskais pārskats. Pārskats ievietots interneta mājas lapā
www.kandava.lv

KULTŪRA
runātu cilvēkus. Egilu jau daudzkārt
par skaistajām bildēm bija suminājuši
gan Balttour izstādēs, gan kā Rūmenes
muižas skaistāko fotogrāfiju autoru un
arī šoreiz, neprasot nekādu samaksu
par savu darbu, viņš ir dāvājis mums
lielu prieku, kopā ar Daigu, izveidojot
šo brīnišķīgo izstādi”.
Lielu paldies izstādes autoriem
teica arī novada domes priekšsēdētāja
vietniece Leonārija Gudakovska, uzsverot, ka mūsu cilvēki tā ir mūsu bagātība, un viņi ir jānovērtē.
Daiga Rēdmane atzina, ka bildēšana jau nenotika vienā dienā.”Mēs gaidījām, kad būs labāks laiks, saule, kad
viss laistās krāsās, kas parasti notiek
agri no rīta, tad cēlāmies un gājām skatīties, kā izskatās vieta, kas jāiemūžina
bildē. Salīdzinājām ar veco fotogrāfiju,
staigājām un meklējām no kura skatu
punkta tā uzņemta, kāpām kalnā, atkāpāmies, pētījām no visām pusēm. Šoruden bija īpaši skaistas un košas kļavas, arī tās tika iemūžinātas fotogrāfijās
ar pilskalniem.”
Daudz kas ir mainījies pēdējos gados Kandavas vaibstos, arī šobrīd pilsēta turpina augt un veidoties, jo tāpat
kā Rīga– tā nekad nebūs gatava.
Tā šīs fotogrāfijas tapa, lai saglabātos nākamajām paaudzēm, kuras
savukārt varēs pētīt, kāda tad Kandava
izskatījusies pirms 100 gadiem.
Izstāde būs atvērta līdz 16.decembrim.
Dagnija Gudriķe

Tika nolemts atsavināt šādus īpašumus: „Aizrūmene”
Kandavas pagasts, zemes vienību „Arumi” Zemītes pagasts.
Tika apstiprināts ieguldīt SIA „Kandavas namsaimnieks”
pamatkapitālā Kandavas novada domes bilancē esošos nekustamos īpašumus.
Tika nolemts atbalstīt īpašumus apsaimniekotāja SIA „M
un V” ierosināto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Kūrorta ielā
Nr. 3, 5, 7 Kandavā jumta stāvu projektēšanu un izbūvi minēto ēku siltināšanas projektu ietvaros.
Tika nolemts apstiprināt Kandavas novada teritorijas plānojumu 2011.-2023. gadam un kā Kandavas novada domes
saistošos noteikumus Nr.19 „Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam „Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” izdot tā grafisko daļu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Lēmumu,
ar kuru apstiprināts Kandavas novada teritorijas plānojums
2011.‑2023. gadam, ievietot interneta mājas lapā www.kandava.lv un publicēt laikrakstā „Neatkarīgās Tukuma Ziņas”,
domes informatīvajā izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Divu nedēļu laikā pēc
saistošo noteikumu Nr.19 „Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam „Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” stāšanās spēkā iesniegt
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu vietējās

11.

Kandavas novada vēstnesis
pašvaldības teritorijas plānojumu zināšanai:
1.1 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.
gadam eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu lēmuma, ar kuru apstiprināts Kandavas novada
teritorijas plānojums 2011.-2023. gadam un izdoti Kandavas
novada domes saistošie noteikumi, publikācijai laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”;
1.2 Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajā nodaļai
grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu eksemplāru papīra formā, kā arī grafiskās daļas karti
(plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (elektroniski vektordatu formā, LKS 92
koordinātu sistēmā);
1.3 Ventspils reģionālajā vides pārvaldei Kandavas novada teritorijas plānojumu 2011. -2023. gadam elektroniski;
1.4 Rīgas plānošanas reģionam Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu lēmumam, ar kuru
apstiprināts Kandavas novada teritorijas plānojums un izdoti
pašvaldības saistošie noteikumi, publikācijai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.19
„Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.- 2023. gadam
„ Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušus Kandavas
novada domes 27. 08. 2009. saistošos noteikumus Nr. 7 „Par
teritorijas plānojumiem”.
Ar apstiprināto Kandavas novada teritorijas plānojumu
2011.- 2023. gadam var iepazīties Kandavas novada domē, Dārza
ielā 6, Kandavā un interneta mājas lapā www.kandava.lv.
Tika nolemts iznomāt nekustamos īpašumus: „Silavu
zeme’, Cēre, „Galenieki”, Zemītes pagasts, Kūrorta iela 11,
Kandava, „Mustenes dārziņi” Kandavas pagasts, „Centrs”
Zemīte, „Vānes aptieka”, Vāne, „Auriņi”, Vānes pagasts, Rožu
iela 1A, Matkules pagasts, „Stikuti”, Vānes pagasts, „Zvirgzdiņi”, Kandavas pagasts, „Pie novadniekiem” Zemītes pagasts,
„Dangas”.
Nolemts sadalīt īpašumus: „Dangas”, Cēres pagasts, „Virši”, Vānes pagasts, „Paeglāji”, Kandavas pagasts.
Apstiprināta dzīvokļu rinda uz 21. 11. 2011.
Vēl domes sēdē tika izskatīti virkne jautājumu, kas saistīti
ar nekustamo īpašumu sadalīšanu, zemes ierīcības projektu
iztrādes uzsākšanu un apstiprināšanu, kadastra datu labošanu un robežu izmainīšanu (grozīšanu), adreses piešķiršanu,
zemes vienības daļu iznomāšanu u.c.
Domes sēdes protokols pieejams interneta mājaslapā
www.kandava.lv

Saskaņā ar 30. 11. 2011. Domes sēdē pieņemto lēmumu, kārtējās komiteju sēdes notiks 22. Decembrī no
plkst. 13.00; Domes sēde 29. Decembrī plkst. 15:00.
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.15
„Par autoceļu uzturēšanas klasēm Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās
daļas 13. punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224
„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.apakšpunktu
1. Saistošie noteikumi nosaka autoceļu uzturēšanas klases
Kandavas novadā ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim).
2. Autoceļu uzturēšanas klases ziemas un vasaras sezonā
tiek noteiktas, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Autoceļu uzturēšanas klases Kandavas novadā:
3.1. Cēres pagasta teritorijā (1.pielikums);
3.2. Kandavas pagasta teritorijā (2.pielikums);
3.3. Matkules pagasta teritorijā ( 3.pielikums);
3.4. Vānes pagasta teritorijā (4.pielikums);
3.5. Zantes pagasta teritorijā (5.pielikums);
3.6. Zemītes pagasta teritorijā (6.pielikums).
1.pielikums
Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15
apst. domes sēdē 27.10.2011. (prot.Nr. 12 2.§)
Cēres pagasta,
Kandavas novada pašvaldības ceļu saraksts
Nr.
kartē
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Autoceļa
uzturēšanas
klase
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Adrese
Autoceļa nosaukums
no līdz
Cēres apeja – Raibāji
V 1435 – Korģeļciems – Puģi
V 1432 – Robežnieki
Ceļš.nr.3 – Frančkrātiņi
Savieno V 1431 ar V 1393
Vecandziņi – Priedaine
A – 10 Mežmaļi
A – 10 Beikas – V 1431
Mežmaļi – Drēģi
V 1435-Kraujas
Cēres apeja –Birziņi
Frančkrātiņi – Rogas
Grantskalni – Mežzīles
V 1393 – Cīruļi
Ceļš nr.2 – Korģeļciema kapi
V 1432 – Vecciema kapsēta
V 1435 – Kārkliņi
V 1432 –Rudeņkalni
Ceļš Nr.8 – Priedaine
Korģeļciems – Čunčas
V1431 – Ķeņģi
V1393 – Rotas

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.3
2.3
3.1
0.3
1.1
2.3
1.7
3.6
0.5
0.8
0.9
1.1
0.8
0.8
0.3
0.2
0.6
0.6
0.6
0.7
0.2
0.3

Svarīgākie
parametri
Autoceļiem
gaseguma
rums
veids
km
1.3 Grants
2.3 Grants
3.1 Grants
0.3 Grants
1.1 Grants
2.3 Grants
1.7 Grants
3.6 Grants
0.5 Grants
0.8 Grants
0.9 Grants
1.1 Grants
0.8 Grants
0.8 Grants
0.3 Grants
0.2 Grants
0.6 Grants
0.6 Grants
0.6 Grants
0.7 Grants
0.2 Grants
0.3 Grants

2.pielikums
Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15
apst. domes sēdē 27.10.2011. (prot.Nr. 12 2.§)
Kandavas pagasta,
Kandavas novada pašvaldības ceļu saraksts
Autoceļa
Nr. uztukartē rēšanas
klase

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Adrese
Autoceļa nosaukums

Kandava-Lejas Aizubēji
Kandava-Daigone
V 1445-Mežmuiža
P-109 – Baujas
Aizdzire-Rugājkalns
Aizdzire-Auči
Aizdzire-Dzeguzītes-Kalnmuiža
Ceļš Nr.7 – Kalniņi -Zāģeri
Valdeķi-Aizdzire
Ceļš Nr.7-Jaunkrūšas-V1471
P-130 – Cikundes kapi
Dimžu ielas -Ceļš Nr.13
P-130-Uidas-Senlejas
P-130 –Kārumi-Kandava
Ceļš Nr.14 – P-130
Ceļš Nr.18 –Zvejnieku tilts
Ozolu iela - P-130
Valdeķi –Mustene-Aizdzire

Svarīgākie
parametri
Autoceļiem

no

galīdz rums seguma
veids
km

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3.0
2.2
4.3
2.2
3.8
2.0
8.0
2.6
2.8
2.3
0.7
3.3
7.4
2.1
1.3
0.6
0.8
3.4

3.0
2.2
4.3
2.2
3.8
2.0
8.0
2.6
2.8
2.3
0.7
3.3
7.4
2.1
1.3
0.6
0.8
3.4

Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Asfalts
Grants
Grants
Grants
Grants

12.

Kandavas novada vēstnesis

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
52.
53.
54.
55.
56.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

57.

D

58.
59.
60.

D
D
D

Savieno P-130 ar V 1465
Savieno V 1433 ar V 1466
Savieno V 1433 ar ceļu Nr.55
Ceļš Nr.55 –Upesjāņi
V 1434 – Dārznieki
V 1433 –Ķikuļu kapi
P-130 – Stari
P-109- Oriņi
P-109 – Kalnenieki
V 1470 – Kuzmini
Ceļš Nr.5- Zaigas
Dzeguzītes – Vīkšņu purvs
V 1435 –Kandavas stacija
P 109-Urļi
P 109 -Dauģi- V 1445
Savieno ceļus Nr.9 un Nr.18
Ceļš Nr.3-Graudiņi
Ceļš Nr.3-Caunas
Ceļš Nr.21-Kreiļu kapi
P 130-Zvejnieku tilts
P 109 - Muzikanti
Ceļš Nr.18 –Grants karjers
Ceļš Nr.13 – V 1433
P 130 –Grīvas
V 1466-Ošstrauti
V 1466 –Galviņas
Kandava – Rakumi - V 1465
P 130-Sproģi- Ceļš Nr.38
Ceļš Nr.13-Bites
Ceļš Nr.41-Rempuļi
Ceļš Nr.41-Griepkalniņi
V 1467-Griepkalniņi
V 1433 – Skuju tilts
Ceļš Nr.53-Stigu krustojums
Magazīnieki-Žagariņi
Smilškalni-Kandava
Kandava-Līgciema stacijaTiltukrogs
Mazrūmene-Griebciems
Ošlejas-Rugājkalns-Noras
Valdeķi-Aizdzire-Kalnmuiža

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.3
1.6
1.2
1.5
0.2
0.5
1.2
2.2
1.6
0.9
1.2
2.8
0.9
0.9
2.4
0.8
0.4
0.6
0.2
1.9
1.1
1.0
3.7
1.6
1.3
0.9
1.6
3.7
0.7
0.9
0.4
1.2
1.3
0.9
3.5
1.6

0.3
1.6
1.2
1.5
0.2
0.5
1.2
2.2
1.6
0.9
1.2
2.8
0.9
0.9
2.4
0.8
0.4
0.6
0.2
1.9
1.1
1.0
3.7
1.6
1.3
0.9
1.6
3.7
0.7
0.9
0.4
1.2
1.3
0.9
3.5
1.6

Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants

2.1 10.4

8.3 Grants

0.0
0.0
0.0

2.9 Grants
2.0 Grants
9.4 Grants

2.9
2.0
9.4

3.pielikums
Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15
apst. domes sēdē 27.10.2011. ( prot.Nr. 12 2.§)
Matkules pagasta,
Kandavas novada pašvaldības ceļu saraksts
Autoceļa
Nr. uztukartē rēšanas
klase

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Svarīgākie parametri
Autoceļiem
galīdz rums seguma
veids
km

Adrese
Autoceļa nosaukums
no

V 1474 – Ķempji
V 1474- Vecsīmaņi
Aiznoras-Vītiņi
V 1474- Buses pilskalns
Buses- Bienes
V 1474-Ceļš Nr.4
V 1474-Svilumu kapi
V 1402-Ceļš Nr.6
Rugāji – ceļš Nr.8
V 1402 ar Dzirnavu ielu
V 1402 – Avotnieki
V 1402 – Kalniņi
V 1402 – V 1261
Ceļš Nr.14 – Zaļkalni
V 1261 – Jaunmeti
V 1261 – Diegi – V 1261
Ceļš Nr.17 – Sāti
V 1261 –Virši
V 1261-Krastiņkrumuļi
Ceļš Nr.24 –Baloži
Ceļš Nr.24 – Dzirmuiža

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3.5
2.5
2.3
2.5
0.5
1.3
0.2
2.7
1.7
1.2
2.3
1.2
3.3
1.7
0.8
5.3
1.3
0.7
0.7
1.1
0.6

3.5
2.5
2.3
2.5
0.5
1.3
0.2
2.7
1.7
1.2
2.3
1.2
3.3
1.7
0.8
5.3
1.3
0.7
0.7
1.1
0.6

Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants

23.
24.
25.
26.

D
D
D
D

P- 121 – Ķērķēni
P-121 – V 1261
Savieno ceļus V1402 ar V1261
Pauguri – Čakšu ceļš

0.0
0.0
0.0
0.0

1.2
6.6
0.3
1.0

1.2
6.6
0.3
1.0

Grants
Grants
Grants
Grants

4.pielikums
Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15
apst. domes sēdē 27.10.2011. (prot.Nr. 12 2.§)
Vānes pagasta,
Kandavas novada pašvaldības ceļu saraksts

Autoceļa
Nr. uzkartē turēšanas
klase

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Svarīgākie
parametri
Autoceļiem
līdz ga- seguma
rums veids
km

Adrese
Autoceļa nosaukums

no

Zīles-Kūdras purvs
Rudeņi-Remesi
Ēlendnieki-Sārcene
Gobzemji-Birznieki
Vāne-Mehdarbnīcas-Bēlerti
Zemgaļi-Brieži
Upmaļi-Vēderiņi
Amberģi-Viesturi
Dzīvesprieks-Upenieki
Raitnieki-Cimmermaņi
Ratnieki-Dzintari
Kurši-Pūķi
Uskumi-Trikauļi
Mazpurviņi-Mežmuiža-Liepas
Mežmaļi-Ķieģeļceplis
Ceriņi-Mācītājmāja
Ceriņi-Āboltiņi
Dzirnavas-Teteri
Vāne-Alejas
Jaunsāti-Pabērzi
Ceriņi-Kannenieki
Apses-Zaļumi
Raitnieki-Pormaļi
Jaungraudi-Pakalni
Varieba-Zutēni
Zūpji-Strautiņi
Teņi-Pavasari
Jēči-Pupiķi
P121-Miezīši
Palmas-Briņķi
Zeltiņi-Zemzari

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,2
1,1
1,4
1,6
4,1
0,6
2,6
4,9
0,6
3,1
1,3
2,3
1,3
0,8
2,4
1,2
1,5
0,8
1,3
1,1
1,2
2,5
1,9
2,5
5,0
2,2
0,8
2,6
0.1
0,9
0,35

1,2
1,1
1,4
1,6
4,1
0,6
2,6
4,9
0,6
3,1
1,3
2,3
1,3
0,8
2,4
1,2
1,5
0,8
1,3
1,1
1,2
2,5
1,9
2,5
5,0
2,2
0,8
2,6
0,1
0,9
0,35

Asfalts
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants

5.pielikums
Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15
apst. domes sēdē 27.10.2011. (prot.Nr.12 2.§)
Zantes pagasta,
Kandavas novada pašvaldības ceļu saraksts
Autoceļa
Nr.
uzturēša- Autoceļa nosaukums
kartē
nas klase

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Jaundziras-Rasiņas
Dumpji-Miezāji
Sudmalas-Leiši
Strautnieki-Plāņi
Cirpnieki-Centrs
Eglītes-Centrs
Skudrītes-Eglītes
Graudi-Kalduri
Galiņi-Ziemeļi
Valsts meži-Mirtes
Incītes-Zantiņi
Venteri-Leļi
Lienkāji-Vilciņi
Leiši-Strazdiņi
Venteri-Novadnieki
Ares-Plāņu lauki

Svarīgākie parametri
Autoceļiem
garums seguma
līdz
km
veids

Adrese
no

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7,1
4,1
3,7
3,4
2
3,3
3,4
1,5
2,5
1,1
2,2
1,9
1
3
1,2
1,79

7,1
4,1
3,7
3,4
2
3,3
3,4
1,5
2,5
1,1
2,2
1,9
1
3
1,2
1,79

Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants

Kandavas novada vēstnesis
6.pielikums
Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15
apst. domes sēdē 27.10.2011. (prot.Nr. 12 2.§)
Zemītes pagasta,
Kandavas novada pašvaldības ceļu saraksts
Autoceļa
Nr. uzturēkartē šanas
klase

1.
2.
3.
4.
8.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Svarīgākie
parametri
Autoceļiem
galīdz rums seguma
veids
km

Adrese
Autoceļa nosaukums
no

P-121 - Kazāki
P-121-Vecvagari
P-121-Spiņņi -Zemītes skola
Pils iela – P-121
Upes iela - P-109
P-109-Jaunzemji-P-121
P-121-Auriņi
Dīķsaimniecība
P-121-Bumbieri
Krūmiņi-Kukaiņi-Rītarāji
Burtnieki-Teikas-Ciemati
P-121-Purviņi-Grenči
Savieno ceļu Nr.17 ar Nr.20
Ceļš Nr.17- Vārpas
P-121-Lapsas-P-121
P-121-Duntes-Skujenieki
Ceļš Nr.21-Nr.1461
Ceļš Nr.21-Spuri
P-121-Jāņvēveri
Ceļš Nr. 24 – Jaņķi
P-121-Silmeži
P-121-Kaudzītes
Ceļš Nr.21- Kanduru kapi
P-109-Zari
P-121-Kannenieki
P-121-Pekas
P-109-Tilgaļi
Ceļš Nr.14-Rasas
P-109-Rožkalni

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.4
1.5
2.3
0.1
0.3
1.6
1.9
1.0
3.9
2.5
2.0
3.9
0.8
0.7
4.6
4.2
1.6
1.1
1.4
0.6
0.7
0.8
0.3
0.5
0.3
0.6
0.9
0.7
0.3

2.4
1.5
2.3
0.1
0.3
1.6
1.9
1.0
3.9
2.5
2.0
3.9
0.8
0.7
4.6
4.2
1.6
1.1
1.4
0.6
0.7
0.8
0.3
0.5
0.3
0.6
0.9
0.7
0.3

Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants

SPORTS

13.
Ražas svētku balle
Decembra sākumā Valdeķu kultūras namā notika ikgadējā ražas svētku balle. Tajā apsveica novada zemnieku
saimniecības, kuras devušas lielu ieguldījumu novada lauksaimniecības attīstībā. Kandavas novada dome pasniedza
pateicības rakstus un dāvanas, kuras bija sarūpējuši mūsu
novada uzņēmēji un zemnieki: z. s. „Basteji” īpašnieks Sergejs Ušakovs, SIA „Zaļais serviss” Artis Vītiņš, SIA „Vītoli”
Marija Arāja un SIA „Kandavas ceļi” Ivars Marašinskis. Pateicības rakstu saņēma:
cēres pagasts
z/s „Līvas” – Ilona un Juris Raginski
z/s „Čunčas” – Gita un Guntis Krūmiņi
p/s „Jaunmājas” – Valentīna un Aleksandrs Voronovi.
kandavas pagasts
z/s „Stungas” – Aldis Āboltiņš
z/s „Sarmas” – Marits Jansons
z/s „Grīvas” – Aira un Arvils Čabaji
matkules pagasts
z/s „Dziras” – Arta un Valdis Leimaņi
z/s „Jaunmeti” – Dace un Jānis Rudēvici
z/s „Sniķeri” – Aksana un Jānis Graudēvici
vānes pagasts
z/s „Sarmas” – Jautrīte Ozola
I/I „Inguna” – Inguna Ēdolfa
z/s „Madaras” – Ainārs Demobovskis
zantes pagasts
s-ba „Zeltiņi” – Dainuvīte un Mirons Buti
s-ba „Caunītes” – Inese un Ilgvars Kronbergi
s-ba „Rogas” – Andrejs un Ilga Klenbergi
zemītes pagasts
z/s „Lapsas” – Arita un Guntis Krūmiņi
z/s „Madaras” – Astrīda un Guntis Zekundes
Ražas svētku ballē apsveica arī zemnieku saimniecības:
Celmiņu ģimenes saimniecību „Krikši” un Kauliņu ģimenes saimniecību „Lieknes”, kuras piedalījās konkursā „Sējējs 2011”.

PROJEKTI

Reinis Kindzulis - pasaules čempions jauniešiem
14. novembrī Rīgā sākās
pasaules čempionāts WPC
versijā svara stieņa spiešanā
guļus un spēka trīscīņā jeb
powerliftingā. Pirmajā dienā
spiešanā guļus startēja arī Kandavas Valsts lauksaimniecības
tehnikuma audzēknis Reinis
Kindzulis. Reinis startēja jauniešos svara kategorijā līdz 110
kg. Uzspiežot 200 kg, viņš uzstādīja jaunu Latvijas Republikas
rekordu un izcīnīja 1. vietu savā svara kategorijā.
Savu pirmo Latvijas rekordu jauniešiem Reinis uzstādīja pagājušā gada decembrī Jelgavā, uzspiežot 175 kg, šogad septembrī -195 kg un tagad viņa rekords ir jau 200 kg.
Novēlam Reinim arī turpmāk trenēties tikpat neatlaidīgi un
progresēt, lai kļūtu par vienu no spēcīgākajiem vīriem Latvijā!

Kandavas tehnikuma meitenes- trešās labākās republikā

Novembrī Rīgā notika Latvijas Republikas tehnikumu
čempionāts galda tenisā, kurā piedalījās arī Kandavas Valsts
lauksaimniecības tehnikuma meitenes Jana Lange, Viktorija
Lange un Kristīne Rudgale. Komandu vērtējumā tika izcīnīta
trešā vieta, zaudējot tikai spēcīgajām Daugavpils un Jēkabpils
komandām.
Negaidīti labi individuālajā turnīrā nostartēja Jana Lange,
spēcīgajā konkurencē izcīnot 3. vietu.

R. Egle

Gājēju ietve Talsu ielā

2011. gada 7. novembrī tika pabeigts Kandavas novada domes
projekts „Satiksmes drošības uzlabošana Talsu ielā, Kandavā” (Vienošanās Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/095/048).
Projekta ietvaros tika izbūvēta gājēju ietve 1105 m garumā Talsu
ielas posmā no Bērzu ielas līdz Ķiršu ielai, labiekārtots krustojums,
izveidotas gājēju pārejas un uzstādītas ceļu zīmes. Būvniecības darbus veica SIA „Kandavas Ceļi”.
Projekta kopējās izmaksas ir 106 056,38 Ls. No projekta attiecināmajām izmaksām 85% finansēja ERAF, 3% valsts budžeta dotācija pašvaldībai, 12 % Kandavas novada pašvaldība.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē

Kandavas pilsētas iedzīvotājus, ka projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Kandavā” 1 kārta noslēgusies un ūdensvada
un kanalizācijas trases ir nodotas ekspluatācijā. Iedzīvotāji tiek aicināti pieslēgties pie jaunizbūvētajām un renovētajām ūdensvada
un kanalizācijas trasēm. Jaunās ūdensvada un kanalizācijas trases ir
izbūvētas Zemītes, Priežu, Jelgavas, Rūmenes, Talsu, Lapu, Uzvaras
un Raiņa ielās. Tikai ūdensvada trase bez kanalizācijas tīkliem ir izbūvētas Ķiršu un Daigones ielās.
Par pieslēgšanās iespējām informāciju var iegūt SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” birojā pēc adreses: „Robežkalni” Kandavas pagasts, Kandavas novads vai zvanot pa tālruņiem: 63126072
un 63126188.

14.
Kandavas novada vēstnesis
PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
DECEMBRIS

KULTŪRA UN IZKLAIDE

14. decembrī
18:00 Kandavas “Dāmu klubiņa” pasākums.
Sīkāka informācija pa tālr. 26533060 (Anita).
Veikalā - kafetērijā “Kafijas pauze” (Kandavas autoostas ēkā)
19:00 Jauna koncertprogramma “Riču kāzas”.
Jauns repertuārs, skaistas dejas, asprātīgi joki.
Ieeja: Ls 3,00 un Ls 4,00. Biļešu iepriekšpārdošana
biļešu paradīzes un kultūras nama kasēs.
15. decembrī
16:00 Mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts.
Kandavas ev. lut. baznīcā
17:00 Kandavas pilsētas egles iedegšana.
Depo (Vecpilsētas) laukumā
16. decembrī
11:00 Labdarības leļļu teātra izrāde “Rūķis sveču lējējs”ieeja brīva. Kandavas kultūras namā
12:00 Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma bērniem.
Kandavas kultūras namā
13:00 Ziemassvētku labdarības pasākums
“Svētki ar Gotlandes rūķiem”, Zantes pagasta ģimenēm ar
bērniem. Zantes kultūras namā
14:00 “Kad mirklis pārtop brīnumā...” Adventes pasākums
lasītāju klubiņam. Kandavas pilsētas bibliotēkā
13:00 Senioru tējas pēcpusdiena- gaidot Ziemassvētkus.
Vānes kultūras namā
17:00 Ziemassvētku labdarības pasākums Zantes pagasta
pensionāriem. Zantes kultūras namā
17:00 Vānes sieviešu kluba „GUNNA“ jubilejas pasākums.
Vānes kultūras namā
19:00 “Piena balle” ar muzikantiem pie galdiņiem “ar groziņiem”. Dalības maksa 5Ls, pieteikšanās pie Artas 29216538
vai Agneses 29198283, būs loterija. Matkules kultūras namā
17. decembrī
13:00 Kandavas novada pensionāru klubiņa “Atvasara”
Ziemassvētku balle kopā ar draugiem. Matkules kultūras namā
18. decembrī
Ceturtās Adventes koncerts. Kandavas kultūras namā.
Afišu skatīt šeit.
20:00 Koncerts “Ziemassvētku zvaigzne”.
Matkules kultūras namā
19. decembrī
15:00- 16:00 Budēlīšu viesošanās pagasta iestādēs un
uzņēmumos. Zemītes pagasta teritorija
16:00 Āra egles atklāšana un raganas tējnīca. Pie Zemītes TN
20. decembrī
10: 00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
Cēres pamatskolā
12:00 Ziemassvētku labdarības koncerts. Cēres pamatskolā
22. decembrī
16:00 Egle Zemītes pamatskolai. Zemītes TN
Ziemassvētku pasākums Vānes pamatskolai. Vānes kultūras
namā
23. decembrī
11:00 Ziemassvētku pasākums mazajiem bērniem.
Zantes kultūras namā
12:00 “Ziemassvētki klāt” tematisks pasākums
Cēres bibliotēkā
12:00 Ziemassvētku eglīte kopā ar leļļu teātri pirmskolas
vecuma bērniem. Vānes kultūras namā
24. decembrī
15:00 Ģimeņu dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu un Sv.
skolas bērnu piedalīšanos (aicinātas ģimenes ar bērniem).
Kandavas ev. lut. baznīcā
15:00 Kandavas Romas kataļu baznīcā Ziemassvētku dievkalpojums

18:00 Ziemsvētku priekšvakara dievkalpojums.
Kandavas ev.lut.baznīcā
25. decembrī
21:00 Groziņu vakars. Spēlē „Kolēģi” no Engures
Ieeja: 2,50 Ls. Zemītes TN
20:00 Ziemassvētku koncerts-...
klusi, klusi gaismai skanot... Piedalās Vānes kultūras nama
pašdarbnieki. Vānes kultūras namā
22:00 Ziemassvētku balle. Spēlēs kapella “Vāne”,
ieeja 2Ls. Vānes kultūras namā
11:00 Ziemsvētku dievkalpojums. Kandavas ev.lut. baznīcā
26. decembrī
12:00 Kandavas Deju skolas Ziemassvētku koncerts.
Ieejas maksa 1.50, bērniem līdz 12 gadiem 1.00 ls.
Kandavas kultūras namā
Pasākums “Ziemassvētki Kandavā”. Kandavas pilsētā
13:00 Matkules bērniem Ziemassvētku vecīša sagaidīšana.
Matkules kultūras namā
28. decembrī
10:00 Egle pirmskolas vecuma bērniem (sociālā).
Zemītes TN
11:00 “Piparkūku darbnīca” pasākums bēniem
Zantes kultūras namā
13:00 Koncerts– eglīte pensionāriem. Zemītes TN
29. decembrī
Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Valdeķu kultūras namā
30. decembrī
22: 00 Vecgada balle Cēres sporta hallē
31. decembrī
Jaunā gada sagaidīšana. Atpūtas bāzē “Zviedru cepure”
Jaungada balle. Kandavas kultūras namā
22:00 Sagaidīsim Jauno gadu karnevālā ar DJ Musha.
Liesim laimes, ieskatīsimies nākotnes sapņos, dziedāsim
karaoke. Ieeja 2Ls. Matkules kultūras namā
23:45 Jaunā gada sagaidīšana. Depo (Vecpilsētas) laukumā
00:30 Jaungada balle- spēlē Gints Birkenšteins un
Ojārs Vītoliņš ( GO ) un diskotēka,
ieejas maksa 3.- ls. Kandavas kultūras namā
IZSTĀDES
līdz 16. decembrim
10:00-16:00 Kandava fotogrāfijās un gleznās. Fotoizstāde
“Kandava - toreiz un tagad”. Autori: Egils un Daiga Rēdmaņi, Kārlis Veinbergs. Galerijā “Vējspārns”. Ieeja: Ls 0,50.
Visu mēnesi
I.Bekmanes spilvenu izstāde. Matkules pagasta bibliotēkā
Apskatāma Ilzes Pauliņas gleznu izstāde „TATRU IMPRESIJAS”. Zantes kultūras namā
1.- 27. decembrim
Adventes vainagu izstāde. Zemītes bibliotēkā
5.- 28. decembrim
Žurnālistam,dzejniekam- Egilam Zirnim- 50.
Kandavas pagasta bibliotēkā
5.- 31. decembrim
Latvijas Valsts prezidentam A. Kviesim-130. Vānes bibliotēkā
Ziemassvētku izstādēAr klusumu baltu
Saulgrieži nāk,
ar ķekatu dziesmām
un prieku.
(V. Toma) Vānes bibliotēkā
Rakstniekam Zigmundam Skujiņam - 85 Vānes bibliotēkā
12.- 20. decembrim
Moduļu origami izstāde. Vānes bibliotēkā
12.- 23. decembrim
Piparkūku mājiņu izstāde. Cēres pagasta pārvaldē

15.

Kandavas novada vēstnesis
12.- 31. decembrim
“Sarunas ar jāņtārpiņiem”- rakstniekam Z. Skujiņam 85.
Matkules pagasta bibliotēkā
Līdz 19. decembrim
“Volta Disneja filmu varoņi grāmatās” izstāde bērniem.
Matkules pagasta bibliotēkā
Rīgas amatniecības skolas audzēknes Lusijas Bergas darbu
izstāde. Matkules pagasta bibliotēkā
17.- 30. decembris
“Nāk Ziemassvētki pāri zemei atdzimšanas soļiem
Un sirdīs cerību un mīlestību dedz.” Ziemas saulgriežiem
veltīta izstāde. Kandavas pilsētas bibliotēka
17.- 30. decembrim
Kandavas novada pamatskolu audzēkņu domrakstu
konkursam „Mans vectētiņš, vecmāmiņa pastāstīja...”
iesniegto darbu izstāde. Kandavas novada muzejā
19.- 24. decembrim
Rakstniekam Edvardam Vulfam - 125. Zemītes bibliotēkā
19.- 26. decembrim
Ziemassvētku noslēpums. Kandavas pagasta bibliotēkā
19.- 30. decembris
“Rakstniekam Zigmundam Skujiņam- 85” jubilejas izstāde.
Kandavas pilsētas bibliotēka
„Latviešu rakstniekam Zigmundam Skujiņam-85”.
Cēres bibliotēkā
20. 12- 17. 02
“Pasaka ienāk muzejā” Rītiņu ģimenes no “Salmu darbnīcas”
izstāde Kandavas novada muzejā
20. 12- 16. 01
Kandavas mākslas skolas audzēkņu Ziemassvētku izstāde.
Galerijā “Vējspārns”
20.- 31. decembrim
Garīdzniekam, rakstniekam, sabiedriskajam darbiniekam
Jurim Rubenim - 50. Zemītes bibliotēkā
Ziemassvētki.
„Kā eņģeļu asaras baltas
Sniegs pasaules acīs kad kūst,
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes
Ikvienam nes debesu gaismu….” Zemītes bibliotēkā
Rakstniekam Zigmundam Skujiņam – 85 (1926)
„Tavs darbs kā irbe baltu ceļu tek…” Zemītes bibliotēkā
21.- 31. decembrim
“Tradīcijas tēvu sētā”- no Ziemassvētku vēstures.
Izstāde Matkules pagasta bibliotēkā
22.- 31. decembrim
Zigurdam Skujiņam- 85. Kandavas pagasta bibliotēkā
SPORTS
15., 22., 29. decembrī
18:00 Kandavas novada čempionāts Zolītē. Vairāk informācijas pa tel. 28848478 (Arnis). K. sporta hallē
Kandavas sporta hallē
14.decembrī
19:30 Kandavas čempionāta spēle basketbolā vīriešiem.
Spēlē: BJSS - Kandava 86. Kandavas sporta hallē
19. decembrī
19:30 A.Pūces kausa izcīņas spēle basketbolā vīriešiem.
Spēlē: S/K Kandava 86 - Brīvsolis. Kandavas sporta hallē
25. decembrī
Ziemassvētku balvu izcīņa. Kandavas sporta hallē
10:00 Basketbols sievietēm (sporta zālē)
11:00 Riču račs (kafejnīcā)
12:00 G.Grundmaņa piemiņas kausa izcīņa dambretē
(kafejnīcā)
16:00 Volejbols 4:4 (sporta zālē)
17:00 Zolīte (kafejnīcā)
27. - 29. decembris
Starptautisks turnīrs basketbolā jauniešu komandām
(1996.g. dz. zēniem, 1999.g. dz. zēniem, 2001.g. dz. zēniem,
1999.g. dz. meitenēm). Kandavas sporta hallē

INFORMĀCIJA
Kandavā viesojas Eiropas lauku
pašvaldības hartas prezidents

2. decembrī vizītē Kandavā ieradās Eiropas lauku pašvaldības hartas prezidents Frans Ronnes un sekretāre Helma Van
Drunen. Viņu vizītes mērķis bija apspriest jūlijā gaidāmo Hartas dalībvalstu tikšanās programmu, apzināt pasākumu norises
vietas. Nākamgad šī tikšanās notiks Kandavā, no 5.- 8. jūlijam,
uz kuru ieradīsies desmit viesi no katras Eiropas valsts, kopā ap
300 cilvēku. Organizējot pasākumus visās Eiropas valstīs, harta
sniedz iespēju lauku pašvaldību iedzīvotājiem atrast draugus citās valstīs, iepazīt citu valstu iedzīvotājus, kultūru paradumus.
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 aicina pieteikties novada iedzīvotājus, kas brīvprātīgi vēlas uzņemt savā mājā ārzemju viesus. Brīvprātīgajiem
lūdzam pieteikties, zvanot 29206599 Ārijai vai rakstīt arija@
kandava.lv.

Par apkures maksājumiem

Lai savlaicīgi iegādātos labas kvalitātes malku par iespējami zemāku cenu, tika pieņemts lēmums sastādīt iedzīvotājiem
un iestādēm vasaras maksājumu par apkuri 30% apmērā no
iepriekšējās sezonas vidējās m² cenas. Tas tika darīts, lai par
zemāk redzamajā tabulā norādīto summu ziemas mēnešos
(novembris – marts) rēķini būs mazāki.
Adrese
Dārza iela 2
Kūrorta iela
Ķiršu iela 8
Ķiršu iela 12
Lielā iela 26
Ozolu iela 7
Ozolu iela 9
Zīļu iela 12
Liepu iela 9, Zante
Skolas iela 9, Zante
Vāne

Izcenojums Ls/ m²
0,19
0,238
0,292
0,317
0,19
0,247
0,217
0,240
0,167
0,203
0,22

Daļa iedzīvotāju veica šos vasaras maksājumus un daļa iedzīvotāju, dažādi pamatojot savu lēmumu, šo maksājumu neveica.
Vēršam uzmanību uz to, ka šos vasaras maksājumus jāuzskata kā tekošos mēneša rēķinus, nevis kā avansa maksājumu
rēķinus. Neveicot šos vasaras maksājumus iedzīvotājiem, ir
izveidojušies parādi, kuri būs jānodzēš līdz apkures sezonas
beigām.
Tie iedzīvotāji, kuri veica apmaksu par šiem vasaras maksājumiem, turpmāk saņems rēķinus kā parasti.
PIEMĒRS: ja Ķiršu ielā novembrī 1 m² cena par siltumu pēc
faktiskā patēriņa būs 0,80 Ls/m², tad maksājums būs 0,48 Ls/
m² (0,80 Ls/m² mīnus vasaras maksājums 0,317 Ls/m² = 0,48
Ls/m²).
Katru mēnesi tiks sastādīts akts, kurā būs veikts detalizēts
aprēķins par apkures cenu maksu, ar kuru varēs iepazīties pie
māju vecākajiem.
Ceram uz sapratni un ražīgu sadarbību ar māju vecākajiem.
SIA „Kandavas namsaimnieks”

16.

Kandavas novada vēstnesis
Izsludina dzimtu vēstures pētījuma konkursu

Mīlēsim sevi, kad steidzīgais laiks
Dienu pinekļos pinas
Mīlēsim sevī to gaismu, kas san
Mūsu sirdspukstu dejā.

/S.Upesleja/

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās jubilejās!
Decembra jubilāri:
Milda Kalnmeiere, Ilga Zlaugotne, Zofija Sprukte,
Mirdza Elksnīte, Mirdza Alksne, Maigonis Brukšteins,
Vladimirs Liholats, Silvija Riekstiņa, Haralds Lejnieks,
Austra Frīdentāle, Anna Melne, Ārija Dravniece,
Valdis Gebauers, Leons Kreicbergs, Gaļina Šendo,
Anna Kristāla, Melita Kunkulberga, Česlavs Rosickis,
Valentīna Arbidāne
Kandavas novada pensionāru biedrība
Kandavas novada dome

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
novembrī reģistrēts 1 jaundzimušais:

Evelīna

SVEICAM VECĀKUS!

Kandavas novada dome

Sirsnīgs paldies devīgajiem rūķīšiem!

„Nevis tas ir laimīgs, kuru pūlis uzskata par tādu un kura
rokās satecējis daudz naudas, bet tas, kuram viss labums ir
viņa dvēselē”, ar šiem dižgara Senekas vārdiem no sirds pateicamies bērnudārza „Zīļuks” Iestādes padomes priekšsēdētājai
un uzņēmējai Dacei Rozentālei. Viņa ir sarūpējusi, sagādājusi
un uzdāvinājusi mūsu iestādei veļas žāvētāju, kurš šajā drēgnajā un vēsajā laikā būs liels palīgs un atvieglojums veļas mājas
saimniecei Dzintrai.
Tāpat no sirds pateicamies visiem iesaistītajiem Kandavas
uzņēmējiem – Uģim Petrovičam, Gatim Leimanim, Normundam Štofertam, Viesturam Dreimanim, Ivaram Marašinskim,
Guntaram Indriksonam, kuri atbalstīja Daci, bija pretimnākoši
un ziedoja savus līdzekļus veļas žāvētāja iegādei.
Kolektīva vārdā vadītāja Agnija Ose- Pelnēna

Aptauja par Kandavas Bruņinieka pilskalna
apkārtnes labiekārtošanu

Kandavas pilsētas centrā atrodas mūsu vēsturiskais lepnums – Bruņinieku pilskalns un tā pakājē laika gaitā izveidojies neliels atpūtas skvēriņš ar strūklaku. Lai uzlabotu mūsu
pilsētas tēlu un padarītu vidi patīkamāku, Kandavas novada
Dome rīko aptauju, ar kuras palīdzību vēlamies uzzināt iedzīvotāju un pilsētas viesu redzējumu par Bruņinieku pilskalna
apkārtni. Iegūto informāciju pēc tam apkoposim un iespēju
robežās tā tiks izmantota parka uzlabošanai un attīstībai.
Anketas pieejamas Kandavas novada mājas lapā www.kandava.lv, kā arī Kandavas novada Domē, Kandavas novada Sociālajā palīdzības dienestā, TIC, Kandavas pilsētas bibliotēkā, Kandavas novada muzejā, kafejnīcā „Ieviņa”, Kafejnīcā Pils. Lūdzam
tās aizpildīt un iesniegt līdz 31. janvārim vietā kur esat saņēmuši
aptaujas anketu vai Kandavas novada Domē informācijas centrā.

Kandavas novada muzejs un Kandavas novada dome izsludina Kandavas novada dzimtu vēstures pētījumu konkursu “Īstenā
sakne”, kura mērķis ir Kandavas novada iedzīvotāju piederības sajūtas Kandavas novadam un intereses par novada vēsturi veicināšana, izpētot savas dzimtas vēsturi.
Konkursā var piedalīties Kandavas novada iedzīvotāji un ģimenes, kuri līdz 2012. gada 1. oktobrim būs izstrādājuši savas
dzimtas vēstures pētījumu: dzimtas ģenealoģisko koku ar informatīvajiem un ilustratīvajiem pielikumiem, un iesnieguši to Kandavas novada muzejā Kandavā, Talsu ielā 11.
Komisija darbus vērtēs pēc sekojošiem kritērijiem: dzimtas pētījumu plašums, informācijas ticamība, pētījuma grafiskais noformējums. Apbalvošanai tiks izvirzīti trīs labākie darbi. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks Latvijas neatkarības dienas
svinību pasākumu Kandavas novadā ietvaros 2012. gada novembrī.
2012. gada 12. janvārī plkst. 17:00 Kandavas novada muzejā
tiks rīkots seminārs, kurā visi interesenti tiks iepazīstināti ar dzimtas pētījumu metodēm un dzimtu vēstures materiālu krātuvju izmantošanas iespējām Latvijā.
No 01. 01. 2012. Kandavas novada sociālās palīdzības dienestā
var saņemt AS „Latvenergo” dāvanu karti „Elektrības norēķinu
karte” 53.70 Ls vērtībā. Karte paredzēta ģimenēm ar bērniem,
kas nav saņēmušas divas iepriekšējā projekta kartes un daudzbērnu ģimenes, kas nav pieteikušās 2400 Kw atlaižu projektā.

IN MEMORIUM
Atvadu vārdi Jānim Znotiņam
10.02.1949.- 19.11.2011.

21. novembra rīts Kandavas novada domē atnesa skaudru ziņunegaidīti pēkšņā nāvē sestdienā 19. novembrī no mums aizgājis
mūsu kolēģis darba aizsardzības speciālists Jānis Znotiņš.
Jānis Znotiņš dzimis 1949. gada 10. februārī Preiļu rajona Vārkavas pagastā. 1972. gadā beidzis Latvijas Lauksaimniecības
akadēmiju, ieguvis specialitāti inženieris - mehāniķis. Līdz
1979. gadam strādājis Preiļu rajonā, bijis kolhoza galvenais inženieris, vēlāk Preiļu rajona pārvietojamās mehanizētās kolonnas priekšnieka vietnieks.
1979.gadā Jānis Znotiņš atnāca dzīvot uz Kandavu un strādāja
Kandavas lauksaimniecības tehnikumā, vispirms par pasniedzēju, bet no 1989. līdz 2006. gadam par direktora vietnieku.
1998. gadā Jānis Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguva
pedagoģijas maģistra grādu.
No 2006. gada aprīļa Jānis Znotiņš strādāja Kandavas novada
domē par darba aizsardzības speciālistu.
Jāņa dzīvē svarīgākā bija ģimene, tad otra ģimene- tehnikuma
audzēkņi.
Jāņa Znotiņa mūžs negaidīti ir aprāvies, bet darba biedru atmiņā viņš paliks kā dzīvespriecīgs, zinošs, akurāts, krietns un
atsaucīgs darba kolēģis.
Izsakām dziļu līdzjūtību Jāņa Znotiņa tuviniekiem.
Kandavas novada dome un darba kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā novembrī reģistrēti mirušie:
Pauls Lejiņš
(1931.) Kandava
Marta Peipare
(1931.) Kandava
Jefrosēnija Tarasova (1926.) Kandava
Jānis Znotiņš
(1949.) Kandava
Milda Šplīte
(1921.) Kandavas pagasts
Gundars Kraskovs (1966.) Zantes pagasts
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru padome

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, tālr. 631 82028; fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
Kandavas novada domes informatīvais izdevums. Par publicētās informācijas saturu atbild Kandavas novada dome.
Metiens 3000 eks. Maketēts un iespiests SIA „Tipogrāfija Universums A“

