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AKTUĀLĀ INTERVIJA Ir vajadzīgi 
stipri pamati

Novembris mūsu 
valsts un tautas vēsturē 
ir īpašs mēnesis. Godi-
nāsim un atcerēsimies 
tos, kuri atdeva savas 
dzīvības par Latvijas 
brīvību un neatkarību, 
tos, kuri ar nesavtīgu 
un pašaizliedzīgu darbu 
ir stiprinājuši Latvijas 
valstiskumu. Gribētos 
ticēt, ka ikvienam no 

mums gan Lāčplēša diena, gan 18. novembris nav 
tikai atsevišķi iezīmēti datumi kalendārā – tās ir 
mūsu piederības zīmes – savai valstij un savai tau-
tai. 

 Lai mūsu valsts būtu stabila un attīstīties spējī-
ga, tai ir vajadzīgi stipri pamati, un tos mēs turpinām 
būvēt un stiprināt ikdienā – ar savu darbu. Es domā-
ju, ka viens no būtiskiem pamatakmeņiem ir izglītī-
ba. Mūsu novads var lepoties ar daudzām izglītības 
iestādēm un šoreiz es īpaši gribu pieminēt Kandavas 
vidusskolu. Nesen Kandavas vidusskolā notika dis-
kusija kurā tika skarta tēma – kas ir prestiža skola. 
Varu teikt, ka Kandavas vidusskolai ir visi priekšno-
teikumi par tādu kļūt un arī pieminētā diskusija ir 
solis šajā virzienā – lai veicinātu sapratni starp pe-
dagogiem un vecākiem. Jaunās vidusskolas direkto-
res vadībā aizvadīto dažu mēnešu laikā ir notikušas 
daudzas pozitīvas pārmaiņas – mēs redzam, kā ir 
nostabilizējies skolas kolektīvs, uzlabojušās savstar-
pējās attiecības. Par prestižu mēs jau šodien varam 
saukt mūsu tehnikumu, internātvidussskolu un tāda 
noteikti būs arī Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola. 
Es bieži sastopu cilvēkus, kuri atbraucot uz Kanda-
vu stāsta, cik mūsu pilsēta ir skaista, kādas pozitī-
vas pārmaiņas tā ir piedzīvojusi. Arī mums pašiem 
vajadzētu to novērtēt. Tas, vai mūsu skola, pilsēta, 
novads būs prestiži, ir atkarīgs no mums pašiem un 
pirmkārt, no mūsu domāšanas. 

Šis gads ir iezīmīgs ar apjomīgiem infrastruk-
tūras projektiem. Kandavas ielas tiešām brīžiem 
atgādina būvlaukumu – līdztekus tam, ka celtnieki 
šobrīd steidz pabeigt ūdenssaimniecības un kanali-
zācijas projektu, ir uzsākta tranzītielu rekonstrukcija 
un, protams, ka tas sagādā neērtības pilsētas iedzīvo-
tājiem, taču pavasarī visi varēs novērtēt rezultātu un 
es ceru, ka tas šīs neērtības kompensēs – būs sakār-
totas arī Jelgavas un Zemītes ielas, izbūvēts aplis sa-
tiksmes drošībai, Abavas kreisais krasts Kandavā būs 
ieguvis sakārtotas vides skatu un arī tas būs solis, lai 
mēs teiktu, ka esam lepni par savu pilsētu. 

Sirsnīgi sveicu visus Kandavas novada iedzīvo-
tājus Latvijas valsts dzimšanas dienā! Novēlu Jums 
stipru veselību un darba mīlestību. Lepojieties ar 
savu novadu un savu valsti!

Kandavas novada domes priekšsēdētājs 
Rolands Bārenis

Nepazaudēt māju sajūtu
Novembra sākumā 75 gadu jubileju nosvinēja kandav-

nieks Ilgvars Dišlers, cilvēks, kurš 50 gadus nostrādājis vienā 
darba vietā Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā, 
saglabājis kārtīgu latvieša humora dzirksti un dzīvesprieku, 
ar vienlīdz lielu entuziasmu un atdevi, strādājot gan savā tie-
šajā darbā gan mājās. Ciemojos pie Ilgvara „Videniekos” , lai 
parunātos par viņa dzīves gājumu, vērtībām, prioritātēm un 
atziņām, kas gūtas dzīves laikā. Mēs ar Ilgvaru esam uz „tu”, 
jo esam pazīstami no tiem tālajiem laikiem, kad kopā spēlē-
jām dramatiskajā kolektīvā.

Kur aizsācies Tavs mūža gājums? Kādā ģimenē Tu piedzimi 
un kas bija Tavi vecāki?

– Mans dzīves gājums iesākās Zentenē – Silmuižā, zemnieku 
ģimenē, mani vecāki rentēja un apstrādāja zemi, tas bija 1937. 
gadā, tā saucamajos ”ulmaņlaikos”. 

Kas Tev iespiedies atmiņā no bērnībā piedzīvotā?
– Zini, kas palicis atmiņā!? Es esmu redzējis Ulmani. To-

reiz Kārlis Ulmanis brauca no Dzirciema uz Zenteni, un mēs 
gājām goda vārtus celt, es sēdēju tēvam uz pleciem, man varēja 
būt kādi trīs gadiņi, bet šo faktu atceros ļoti spilgti, uzcēlām tos 
goda vārtus un gaidījām Ulmani, kad viņš ar mašīnu brauks ga-
rām. Vēl atceros, kā melnām mutēm ar brāli, kurš bija desmit 
gadus vecāks, tēva laukos strādājām. 

Un cik ilgi skolojies?
– Septiņas klases Zentenes pamatskolā pabeidzu, skola at-

radās pilī, bet tas jau bija pēc kara, kara laikā Zentenes pilī bija 
lazarete, kādā četrdesmit piektajā gadā sāku mācīties. 

Ko darīji pēc skolas beigšanas?
– Sāku strādāt kolhozā par kultorgu – kādu laiciņu, tad aiz-

gāju mācīties par mehanizatoru uz Apes mehanizācijas skolu, 
pēc tam atnācu strādāt par traktoristu uz Kandavas mašīnu 
traktoru staciju jeb MTS, kā toreiz sauca. 

Nu un tas zemes darbs bija Tev pie sirds, vai gribējās darīt 
kaut ko citu?

– Man patīk zemes darbi. Bet toreiz jau viss bija savādāk, 
smagi bija jāstrādā, neko diži arī nemaksāja, nostrādā kolhozā 
visu gadu un graudus algā saņem…1957. gadā mēs ar Helgu ap-
precējāmies, tad arī uz Kandavu dzīvot pārcēlāmies. Helga skolā 
strādāja un tad skolotāju mājā dzīvoklīti– vienu istabu– dabū-
jām. Drīz mani armijā paņēma, trīs gadus nodienēju, vispirms 
gadu aviācijas skolā pie Staļingradas un pēc tam divus gadus 
Čerņahovskā, biju bortinženieris. Kad atgriezos no dienesta, 
meita Baiba jau bija paaugusies. Toreiz tehnikuma direktors bija 
Vilnis Kleinbergs, viņš mani aicināja darbā, un tā 1962. gadā 
es sāku darba gaitas Kandavas tehnikumā, sākumā par buldo-
zeristu, tad par laborantu, vēlāk iestājos neklātienē, pabeidzu 
elektriķus, „uzdienējos” līdz instruktoram – pasniedzējam. Un 
tad vienā reizē Vilnis Kleinbergs sāka mani pierunāt – nu vai tu 
nevari pārnākt uz to arodbiedrību, uz vienu gadiņu, tikai vie-
nu gadiņu! Piekritu – uz vienu gadiņu – un 1972. gadā sāku 
strādāt par arodbiedrības priekšsēdētāju, toreiz biju atbrīvotais 
priekšsēdis, par darbu algu saņēmu. Saimniecība mums bija pa-
matīga, pāri par 1000 strādājošo, tā tie gadi aizskrēja, līdz 1997. 
gadam biju atbrīvotais, tad 60 gados aizgāju pensijā, un paliku 
arodbiedrības līdera godā sabiedriskā kārtā līdz pat šai dienai. 

No tāliem savas bērnības laikiem, kad mani vecāki ama-
tierteātrī spēlēja, zinu Tevi kā aktīvu pašdarbnieku, gan orķes-
trī, gan dramatiskajā kolektīvā darbojies. 

– Sākumā kopā ar brālēnu ar to muzicēšanu aizrāvāmies, es 
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pūtu trubu, viņš – akordeonu vilka, bet 
Vilnis Zutis bungas sita, tā tas aizgāja, 
toreiz jau muzikantu daudz nebija. 

Un kā Tu dramatiskajā uz skatu-
ves dēļiem nokļuvi?

– Nu, tur bija vesela „istorija”, reži-
sors Tērauds Alfrēds, palūdza dekorā-
cijas aizvest, aizvedu, uzstādījām, bet 
tie aktieri tādi noraizējušies un ner-
vozi staigāja, „Dullo Baronu Bunduli” 
spēlēja, izrādās – viens aktieris nebija 
atbraucis, tas kurš Grebenšteinu tēlo-
ja, bet cilvēki jau sanākuši, pierunāja 
mani „ielēkt” tajā lomā, ietērpos grāfa 
drānās, „čukstiņš” turpat blakus, toreiz 
jau man dzirde vēl laba bija, un kaut 
kā to izrādi nospēlējām. Velnam mazo 
pirkstiņu iedevu un viss turpinājās il-
gus gadus, viena luga, otra, trešā. Tās 
labākās lugas, ko atceros pie Tērauda, 
bija Blaumaņa „Ļaunais gars” un „No 
saldenās pudeles”, Mirdza Kasparova 
„Zītaru dzimtu” un „Striptīzu akmen-
ssanatorijā” iestudēja. Spēlēju teātri, 
kopā ar orķestri balles, radio rūpnīcas 
vīru ansamblī dziedāju un vēlāk arī 
skolotāju korī „Vanema” daudzus ga-
dus darbojos. 

Kā Tev liekas, vai Tavs mūžs inte-
resants bijis?

– Jā, mūžs man ļoti interesants bi-
jis, daudz ceļojām, visu Padomju Sa-
vienību apskatījām. Arodbiedrībā bija 
tā – vienu reizi ceturksnī ceļazīmes da-
līja, labākās un interesantākās atlasīju, 
sanatorijas pa visu Savienību un tepat 
pa Latviju, vislielākās grūtības bija at-
rast cilvēkus, kuri gribētu šīs ceļazīmes 
izmantot. 

Tātad iespēju atpūsties, ārstēties 
un ceļot bija daudz, bet nebija to, kuri 
gribētu tās izmantot, tas tā paradok-
sāli izklausās? Un kādi bija iemesli, 
vai naudas problēmas?

– Kādas naudas, viss taču par velti 
bija, simtprocentīgi, ar visu ēšanu, kā 
tagad saka – viss iekļauts!

Kāpēc tad negribēja braukt?
– Nu, visiem jāstrādā bija, skolotā-

jiem brīvas tikai vasaras, bet tad mājas 
darbi veicami, sava zemīte jāapkopj, 
nu kā jau laukos, lopkopējiem arī dar-
ba pilnas rokas, tiem vispār brīvdienu 
nebija, kāda tur ceļošana, it sevišķi uz 
mēnesi aizbraukt un saimniecību un 
darbu pamest, kurš to varēja atļau-
ties… Bet iespējas bija plašas, tūristu 
vilcieni uz visām plašās dzimtenes 
malām, parasti 24 dienas, ceļojumi ar 
kuģi, tā saucamie kruīzi, visas iespē-
jamās sanatorijas un atpūtas nami… 
Arodbiedrības līdzekļi bija neizsme-
ļami. Daudzas ceļazīmes „sadega”, kad 
nevarēju braucējus atrast, par to es no 
augstākās priekšniecības „pa mizu” 
dabūju! Toreiz darbaļaudīm iespējas 
atpūsties un ceļot, un pie tam par velti, 
bija nesalīdzināmi lielākas, pamēģini 
tagad kaut kur aizbraukt – par visu 
kārtīga naudiņa jāskaita! Attieksme 
pret vienkāršo cilvēku bija citādā-
ka, viņu novērtēja. Varbūt ārstēšanās 
līmenis nebija tik augsts, komforta 
līmenis nebija tāds kā tagad. Bet ne-
bija jau arī tādu prasību. Pati brīniš-
ķīgākā ekskursija atmiņā palikusi tā, 
kad ar jauno tehnikuma mācību ma-
šīnu, sametinot rāmi, ar 16 sēdvie-
tām „kuzavā”, uzliekot virsū jumtu ar 
uzrulējamām malām, veselu mēnesi 
ar kolektīvu ceļojām pa Baltkrieviju, 
Ukrainu, šķērsojām Dņestru, Mol-
dāviju apskatījām, Krimu izbraucām, 
Jaltas un Soču pludmalē sauļojāmies, 
Gruzijas kara ceļu izbraucām, unikālo 
Ricas ezeru apskatījām, Erevānā bijām 
un Sevana ezerā peldējāmies. Teltīs 
gulējām, matrači un viss pārējais bija 
līdzi, bet lielākajās pilsētās skolās pār-
nakšņojām. Maršrutu paši izstrādā-
jām. Kas tā par uzņēmību, bet tas bija 
brīnišķīgi! Toreiz jau mēs ar sievu vēl 
jauni bijām – tas bija tālais 1965. gads. 

Tātad abi ar sievu esat bijuši pa-
matīgi piedzīvojumu meklētāji! Iz-
braukājuši visu Padomju Savienību 
un Baltijas valstis?

– Jā, tas gan, bet citur nekur aiz ro-
bežām, kapitālismā, neesam bijuši. Un 
vienmēr atgriežoties mājās, jau šķērso-
jot Latvijas robežu ir bijis tā, ka gribas 
iesaukties – nekur nav tik labi kā mā-

jās!!! Mājas ir tās, kas vienmēr gaida, 
kurās vienmēr gribas atgriezties. Mēs 
jau esam tāds padomijas produkts, 
mums bija labi tā kā bija, bija mums 
arī mašīnas – „zapiņš”, tad „Žigulītis”, 
nebija „mercedess”, vai kas cits eksklu-
zīvs, bet pārvietoties varēja labi. Iztik-
šana bija normāla, pelnījām pietiekoši. 
Noslāņošanās tautas vidū bija mazāka, 
ierindas traktorists pelnīja tikpat cik 
speciālists. Toreiz Padomju Savienība 
visu diktēja, tagad Eiropas Savienība 
prasības uzstāda. 

Vai Tavu ģimeni arī ir skāris pēdē-
jais latviešu izceļošanas vilnis?

– Nē, mūsu ģimenes locekļus tas 
nav skāris, bet rados ir divas brāļa 
mazmeitas, kuras pēc skolas beigša-
nas darbu nevarēja dabūt un aizbrauca 
strādāt uz Angliju. 

Kā Tev liekas, kā šo aizceļošanas 
problēmu varētu atrisināt, kā latvie-
šus mājās atgriezt?

– Es domāju, ka vaina slēpjas tajā 
apstāklī, ka jau atmodas laika sākumā, 
vieglprātīgi tika iznīcinātas visas lielās 
rūpnīcas un laukos fermas un saim-
niecības. Un nu vairs nevar pacelt. 
Ejam no viena grāvja uz otru. Tāpat 
ir ar patriotismu, gribam to ar varu 
iemācīt, bet tā sākums ir ģimenēs. Ja 
bērnam dzimteni mīlēt neiemācīs ve-
cāki ar savas dzīves piemēru, tad nāka-
mā paaudze nebūs savas zemes patrio-
ti, viņi nemīlēs ne dzimteni, ne valsti, 
kurā piedzimuši. Mums vecajiem pat-
riotisms vēl ir sirdīs. Savukārt jauna-
jiem, un it sevišķi tiem, kas aizbrauku-
ši, patriotisms ir pilnīgi pazudis. Un tie 
bērni, kuri piedzimst svešumā, Latvijai 
ir zuduši…. Nu vēl izņēma pasēs ārā 
tautību, tagad visi būsim eiropieši…

Tuvojas Latvijas dzimšanas diena 
– 18. novembris. Ko Tu gribētu vēlēt 
Latvijai un latviešiem, sagaidot svēt-
kus?

– Gribētu novēlēt jaunajai paau-
dzei saglabāt savu sakņu sajūtu, sagla-
bāt ģimenes saites, nepazaudēt savas 
mājas. Lai mums katram būtu šīs mā-
jas, kurās atgriezties mūsu bērniem, 
mazbērniem un mazmazbērniem. Lai 
latvieši spētu saglabāt ģimenes pa-
vardu. Lai mums izdotos nepazaudēt 
māju sajūtu. Man liekas, ka tas ir pats 
galvenais. Lai mūsu kopīgās mājas 
būtu Latvija, un lai katram būtu arī sa-
vas tēva mājas, kur vienmēr atgriezties 
un būt gaidītam. 

Paldies par sarunu!
Intervēja 

Dagnija Gudriķe
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AKTUALITĀTES

20. oktobrī Matkulē un Vānē no-
tika pirmie Kandavas novada iedzī-
votāju forumi. Vietējie iedzīvotāji bija 
gatavi diskutēt un rast risinājumus 
pagastā esošajām problēmām. No-
vada forumu orgnizē biedrība „Kan-
davas partnerība” kopā ar Kandavas 
novada Kultūras pārvaldi, to atbalsta 
Borisa un Ināras Teterevu fonds un 
Kandavas novada dome. Iedzīvotāju 
foruma mērķis ir aicināt iedzīvotājus 
aktīvi piedalīties vietējās attīstības plā-
nošanā un plānotā īstenošanā. Visas 
foruma aktivitātes tiek īstenotas brīv-
prātīgi, balstoties uz pašu iedzīvotāju 
interesi un iniciatīvu. 

Foruma dalībnieki strādāja 8 da-

Iedzīvotāju forumi pagastos

Diskusija par Kandavas K. Mīlenbaha 
vidusskolas nākotni

25. oktobrī vecāki un skolotāji pul-
cējās Kandavas Kārļa Mīlenbaha vi-
dusskolā, lai diskutētu par to, kādas 
pārmaiņas būtu nepieciešamas skolā. 
Diskusijā piedalījās Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs Rolands Bārenis, 
bijušie absolventi Olafs Baltgalvis, Al-
vis Kunkulbergs, Toms Prodaņuks, 12. 
klases skolnieks Artis Kauliņš un pirm-
klasnieka tēvs Jānis Šimkēvičš. 

Pirms diskusijas tika aptaujāti 5. – 9. 
kā arī vidusskolas klašu skolēni, lai uzzi-
nātu viņu domas par vidusskolu, kas ir 
labs vai tieši otrādi – kas jāmaina, jāuzla-
bo. Vairums aptaujāto skolnieku minēja, 
ka skolā ir saprotoši, zinoši skolotāji, kuri 
spēj iemācīt, patīk skolas izremontētās 
telpas, skolas formas. Vēl pozitīvi esot tas, 

žādās interešu grupās – sadarbība, 
vide, uzņēmējdarbība, izglītība, bēr-
ni un jaunieši, sociālā joma, kultūra, 
sports un aktīvs dzīvesveids, kurās viņi 
diskutēja par esošajām problēmām un 
meklēja to risinājumus, kurus pēc tam 
prezentēja. Kamēr diskusiju dalībnie-
kus izklaidēja dažādi priekšnesumi, 
tikmēr eksperti izvēlējās 8 idejas, ku-
ras varētu realizēt. Foruma otrajā daļā 
iedzīvotāji meklēja konkrētus risināju-
mus lai varētu īstenot šīs idejas. 

Matkules pagasta iedzīvotāji nolē-
ma: iztīrīt dīķi un sakārtot peldvietu, 
rīkot regulāras talkas, lai sakoptu pa-
gasta teritoriju, aktivizēt konsultatīvās 
padomes darbību, rīkot veselības vin-

grošanu un izveidot stāvvietas divrite-
ņiem. 

Vānes pagastā iedzīvotāji uzskatī-
ja, ka nepieciešams izveidot projektu 
grupu, kas spētu rakstīt projektus. Vēl 
Vānē nepieciešams izveidot jauniešu 
centru, izremontēt bērnudārza kori-
doru un izveidot tūrisma informācijas 
stendu, labiekārtot laukumu un izvei-
dot apstādījumus pie kultūras nama. 

Savukārt 3. novembrī iedzīvotāju 
forumi notika Zantē un Zemītē. Ie-
dzīvotāji lēma, ka, tāpat kā Matkulē, 
arī Zantes pagastā ir nepieciešams 
iekārtot peldvietu pie dīķa, izveidot 
konsultatīvo padomi, aktivizēt spor-
ta organizatora darbību un izveidot 
dabas taku, kā arī rīkot talkas. Zemī-
tes pagastā iedzīvotāji veidos sporta 
laukumu Grenčos, sporta un aktīvās 
atpūtas vietu Vēdzeles upes krastā. 
Iedzīvotāji uzskatīja, ka arī Zemītē ir 
nepieciešama konsultatīvā padome un 
uzņēmējdarbības konsultants. 

Daļu ideju spēs īstenot iedzīvotāji, 
pārējām idejām, kuras iedzīvotāji ne-
spēs realizēt saviem spēkiem, risinā-
jumu mēģinās rast Kandavas novada 
dome. 

 Kandavas novada iedzīvotāju fo-
rums notiks 10. novembrī plkst. 10:00 
Kandavas kultūras namā. Aicinām ie-
dzīvotājus aktīvi paust viedokli un do-
māt tieši par tām lietām ko var īstenot 
pašu spēkiem, veidojot savu novadu 
vēl skaistāku un labāku. 

Baiba Vītoliņa
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turpinājums 6. lpp. 

ka ir iespējams labot sliktās atzīmes. 
Skolnieki vēlētos mainīt mācību meto-
des, lai stundas būtu interesantākas un 
saistošākas, modernizēt mācību ka-
binetus, vidusskolas klasēs varētu būt 
vairākas svešvalodas, izvēles program-
mas. Jaunieši atzina, ka nepieciešams 
garāks pusdienu starpbrīdis, jo šobrīd 
esošais ir pārāk īss, lai varētu paēst. 
Lielākā daļa skolnieku minēja, ka vi-
dusskolas klasēs varētu saņemt stipen-
diju, lai būtu tā kā tehnikumā, jo dau-
dzi 9. klases absolventi stipendijas dēļ 
izvēloties mācības turpināt Kandavas 
Valsts lauksaimniecības tehnikumā. 

5. novembrī Kandavas jaunie-
šu centra „Nagla” izstāžu un kon-
ferenču zālē tika atklāta jauniešu 
fotokluba izstāde „Rudens blūzs”. 
Izstādē piedalās pieci jaunie foto-
grāfi – Rūta Laura, Madara Vītola, 
Rūta Zvaigzne, Miķelis Kārkliņš 
un Visvaldis Pētersons, kā arī pats 
fotokluba vadītājs Inārs Švarcs, un 
slaidšovā apskatāmi Leldes Strazdi-
ņas darbi. 

Izstādes atklāšanā Inārs Švarcs 
uzsvēra, ka priecājas par to, ka jau-
niešu centra zāle beidzot atdzīvo-
jusies un zāles baltās sienas sākušas 
visus uzrunāt ar mūsu vietējo jau-

Atklāta foto izstāde „Rudens blūzs”

Viena no diskusijas tēmām bija 
– kā celt skolas prestižu, veicināt tās 
atpazīstamību ne tikai novadā, bet arī 
visā Latvijā. Diskusijas dalībnieki mi-
nēja, ka nepieciešams kaut kas oriģi-
nāls, kāds mācību novirziens – fizikas 
un matemātikas vai teātra mākslas vai 
informācijas tehnoloģiju ievirze, dabas 
zinības. Pirmklasnieka tēvs Jānis Šim-
kēvičš minēja, ka būtu nepieciešama 
individuāla pieeja – katram bērnam 
atrast to, kas viņam vislabāk patīk un 
padodas un virzīt uz to, lai attīstītu 
viņa talantu. 

Vēl jaunieši vēlējās, lai notiktu ār-

pusklases nodarbības – pulciņi. Ja pa-
matskolēniem tādu ir vairāk nekā 10, 
tad vidusskolēniem ir tikai auto apmā-
cības nodarbības. Arī vecāki piekrita 
bērnu viedoklim, ka nepietiek pēc-
stundu nodarbības, kurās bērni varētu 
radoši izpausties. 

Diskusijas noslēgumā Kārļa Mīlen-
baha vidusskolas direktore Daiga Puga 
izteica cerību, ka šāda veida diskusija 
nav pēdējā, ka arī turpmāk vecāki būs 
gatavi iesaistīties, diskutēt un rast risi-
nājumus kā uzlabot savu bērnu ikdie-
nu skolā. 

Baiba Vītoliņa

niešu fotogrāfijām. Inārs Švarcs 
iepazīstināja viesus ar talantīgu 
puisi – Visvaldi Pētersonu, kurš 
ir radījis brīnumu ne no kā, viņš 
jau vairākus gadus aizrāvies ar 
fotografēšanu, fotografējot put-
nus, sīkbūtnes, mušas, kukai-
ņus, un tamlīdzīgas lietas, un šī 
nu beidzot ir viņa pirmā izstāde 
un sastapšanās ar publiku. Vis-
valdim piemīt vēl viens talants 
– prasme atdarināt putnu balsis, 
ko viņš nodemonstrēja izstādes 

atklāšanā. Inārs Švarcs sacīja, ka ar 
Silvijas Tiltiņas un vairāku citu cil-
vēku atbalstu un labvēlīgu apstākļu 
sakritību, ir tapusi vēl viena alterna-
tīva izstāžu zāle Kandavā. Viņš sacīja, 
ka jau agrāk ir paudis domu, ka būtu 
jauki, ja šīs izstādes apmeklētu arī 
jauniešu vecāki, un šeit nebūtu tikai 
fotogrāfijas, bet būtu arī tie mākslas 
darbi, kurus rada Kandavas Mākslas 
skolas audzēkņi, un tādā veidā jau-
niešu centra zāle iegūtu īstu dzīvību. 
Minētajā izstādē ir apskatāma tikai 
neliela daļa no fotogrāfiju klāsta, ku-
ras radījuši talantīgie jaunieši šo trīs 
gadu laikā, kamēr fotoklubs darbojas. 

Inārs Švarcs uzsvēra, ka trīs talantī-
gajām meitenēm tagad pievienojies 
arī viens talantīgs puisis – Miķelis 
Kārkliņš, kura pirmo veiksmīgo bil-
di ‘Rudens atnācēji” var apskatīt šajā 
izstādē. 

Uz talantīgiem ļaudīm, un ļau-
dīm, kas spēj otram dot, balstās pa-
saule, šo atziņu izstādes atklāšanā 
pauda arī Izglītības pārvaldes vadītāja 
Silvija Tiltiņa, sakot, ka mūsu novads 
ir bagāts ar daudziem talantīgiem cil-
vēkiem, to skaitā arī ar jauno fotogrā-
fu vadītāju Ināru Švarcu, kurš nesav-
tīgi dalās savās fotogrāfa prasmēs ar 
jauniešiem, ievedot viņus sarežģītajā 
fotogrāfijas pasaulē. Viņa novēlēja, 
lai rudens blūzs, aiziet ziemas blūzā, 
lai atnāk pavasara blūzs, tad vasaras 
un viss atkal turpinās no jauna. Jau-
najiem fotogrāfiem Silvija Tiltiņa no-
vēlēja saskatīt skaistumu tur, kur citi 
nereti paiet garām. Notvert skaisto 
mirkli un vēlāk dāvāt to citiem. 

Izstāde „Rudens blūzs” jauniešu 
centrā „Nagla” būs apskatāma līdz 5. 
decembrim centra darba laikā. 

Izstādes atklāšanā piedalījās 
Dagnija Gudriķe

2012. gada 25. oktobra domes sēde DOMES LĒMUMI
Tika izskatīti 32 jautājumi. 
– Nolēma ar 2013. gada 1. janvā-

ri ieviest centralizētu grāmatvedības 
uzskaiti visās Kandavas novada paš-
valdības izglītības iestādēs, nosakot ka 
grāmatvedības uzskaiti veic novada Iz-
glītības pārvaldes grāmatvedība  (pret 

– D. Rozenfelds, S. Horste, G. Indrik-
sons, nebalso – S. Tiltiņa). Līdz 2013. 
gada 10. janvārim Izglītības pārvaldei 
uzdeva veikt novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu kā nodokļu maksātāju 
struktūrvienību pārreģistrāciju Valsts 
ieņēmumu dienestā normatīvajos ak-

tos noteiktajā kārtībā (pret – G. Ind-
riksons, S. Horste, nebalso – S. Tilti-
ņa). 

– Apstiprināja novada domes iek-
šējo normatīvo aktu– noteikumus 
„Par grozījumiem Kandavas novada 
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domes iekšējos noteikumos Nr. 1– 
3/54 „Grāmatvedības uzskaites pamat-
principi Kandavas novada domē un 
tās padotībā esošajās iestādēs”  (pret 
– S. Horste). 

– Nolēma līdz 2. 11. 2012. iesniegt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijā projekta pieteikumu 
„Vānes pamatskolas energoefektivitā-
tes uzlabošana”. 

– Apstiprināja Kandavas K. Mī-
lenbaha vidusskolas sniegto maksas 
pakalpojumu cenrādi tiem autoapmā-
cības kursantiem, kuri nav minētās vi-
dusskolas audzēkņi. 

– Apstiprināja pašvaldības aģen-
tūras „Kandavas novada sociālais die-
nests „direktora I. Leitarta atskaiti par 
darbu 2012. gada 3. ceturksnī. 

– Apstiprināja sociālos līmeņus 
Kandavas novadā  (maznodrošinātī-
bas līmenis tiek noteikts vienāds ar 
trūcīguma līmeni valstī; garantētais 
minimālais ienākuma pabalsta līmenis 
vienai personai tiek noteikts vienāds 
ar valstī noteikto līmeni; iztikas mini-
muma līmenis uztura līguma slēgšanai 
tiek noteikts 90,– Ls). 

– Apstiprināja pašvaldības aģen-
tūras „Kandavas novada sociālais die-
nests” darba plānu 2013. gadam. 

– Apstiprināja Kandavas nova-
da Pašvaldības policijas priekšnieces         
A. Dārznieces ziņojumu par darbu un 
finanšu izlietojumu 2012. gada deviņos 
mēnešos (pret – D. Rozenfelds, atturas 
– A. Petrevica, nebalso –I.Bambis)

– Apstiprināja SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” iesniegto 
aktualizēto tehniski ekonomisko pa-
matojumu projektiem „Ūdenssaim-
niecības attīstība Kandavas novada 
Valdeķu un Cēres ciemos” (pret –     
D.Rozenfelds). 

– Izskatīja virkni jautājumu, kas 
saistīti ar nekustamajiem īpašumiem: 

par nekustamā nodokļa parāda 
piedziņu bezstrīda kārtībā;

par adrešu piešķiršanu; 
par zemes ierīcības projektu ap-

stiprināšanu;
par nekustamo īpašumu sadalīša-

nu;
par būvniecības publiskās apsprie-

šanas rezultātiem  (veikals – noliktava 
Kandavā Rūmenes ielā 35). 

Apstiprināja grozījumus Kanda-

vas novada domes 2010. gada 27. 05 
un 2012. gada 27. 09. sēdes lēmumos 
„Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu Kandavas novadā” (nebalso –     
I.Lasis); 

Piešķīra adreses dzīvokļu īpašu-
miem sociālajā dzīvojamā mājā Kan-
davā Baznīcas ielā 1 (pret – D. Rozen-
felds). 

Piešķīra īres tiesības vairākiem 
dzīvokļu rindā esošiem Kandavas no-
vada iedzīvotājiem (pret – S. Horste, 
G. Indriksons, D. Rozenfelds, nebalso 
– R.Bārenis). 

Nolēma uzsākt nekustamo īpašu-
mu „Dobumi” un „Kalviņas” Vānes 
pagastā atsavināšanu, rīkojot izsoles;

Izskatīja jautājumu par nekusta-
mā īpašuma ”Karjers” Cēres pagastā 
zemes vienības iznomāšanu. Nolēma 
uzdot Pašvaldības mantas un īpašumu 
atsavināšanas un iznomāšanas izsoles 
komisijai rīkot konkursu par zemes 
nomas tiesībām un licences saņemša-
nu. Uzaicinājumu par konkursu pub-
licēt www. kandava. lv un Kandavas 
novada domes informatīvajā izdevu-
mā „Kandavas Novada Vēstnesis” un 
laikrakstā „Latvijas Avīze” (pret – D. 
Rozenfelds, S. Horste, G.Indriksons). 

– Apstiprināja „Kultūras manto-
juma objektu – Kandavas viduslaiku 
pils pilsdrupu un Pulvertorņa attīs-
tības stratēģiju 2014. – 2019. gadam”. 
Nolēma uzdot domes attīstības un 
plānošanas nodaļai līdz 2012. gada 
23. novembrim izstrādāt un iesniegt 
LR Kultūras ministrijā projekta pietei-
kumu „Kultūras mantojuma objektu 
Kandavas viduslaiku pils pilsdrupas 
un Pulvertornis atjaunošana” (atturas 
– S. Horste). 

– Pieņēma zināšanai domes 
priekšsēdētāja un izpilddirektora pār-
skatus par paveikto oktobra mēnesī un 
akceptēja domes amatpersonu izdotos 
rīkojumus (pret –  D. Rozenfelds, S. 
Horste, atturas – G. Indriksons, nebal-
so – R. Bārenis). 

Domes sēdes protokols pieejams 
www. kandava.lv sadaļā Pašvaldība. 

Kārtējās komiteju sēdes notiks 
22. novembrī no plkst. 13:00

Domes sēde notiks 
29. novembrī plkst. 13:00

Izraksts no 
Kandavas novada domes 

apbalvojumu 
piešķiršanas komisijas sēdes 
protokola Nr. 1 02. 11. 2012. 

Izskatot iesniegtos priekšlikumus 
un saskaņā ar „Kandavas novada do-
mes apbalvojumu nolikuma projektu”  
(apstiprināts domes sēdē 24. 02. 2011., 
protokols Nr. 2,10. §) komisija vien-
balsīgi nolēma:

1. Apblvojumu „Kandavas novada 
Goda pilsonis” piešķirt Andrim Bam-
bim, biedrības „SK Kandava” valdes 
priekšsēdētājam;

2. Goda rakstu „Kandavas novada 
sabiedriskais darbinieks” piešķirt Pē-
terim Šenbergam, „SK Kandava” Mat-
kules un Vānes pagasta sporta darba 
organizatoram;

3. Goda rakstu „Kandavas novada 
Gada labdaris” piešķirt Inesei Klein-
bergai;

4. Goda rakstu „Kandavas novada 
Gada lepnums” piešķirt Tomam Kazi-
mirisaņecam, sieviešu vokālā ansam-
bļa „CANTABILE” vadītājam;

5. Goda rakstu „Kandavas novada 
Gada uzņēmējs” piešķirt Aināram Vil-
kaušam, SIA „Kalve Kandavā” valdes 
priekšsēdētājam;

6. Apbalvojumu „Kandavas nova-
da Pateicība” piešķirt Astrai Dīriņai, 
SIA „Vecā aptieka Kandavā” aptiekas 
„Ozolāji” vadītājai;

7. Apbalvojumu „Kandavas no-
vada Pateicība” piešķirt Ņinai Zalc-
manei, Kandavas internātvidusskolas 
skolotājai;

8. Apbalvojumu „Kandavas no-
vada Pateicība” piešķirt Ivetai Ozolai, 
Cēres pamatskolas skolotājai;

9. Apbalvojumu „Kandavas novada 
Pateicība” piešķirt Egijai Lācei, Zantes 
pagasta kultūras nama vadītājai. 

Apbalvojumi tiks pasniegti 18. no-
vembra Latvijas proklamēšanas 94. ga-
dadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 
Kandavas kultūras namā. 

22. novembrī 
no plkst. 9:30 – 13:00 
Kandavas novada sociālās 

palīdzības dienesta telpās notiks 
Donoru diena. 

Aicinām piedalīties!
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VĒSTURE

Lai runā vēsture…
Matkules pagastā ziņas par pirmo 

skolu sniedzas līdz 1818. gadam, bet 
tagadējā ēka savas durvis pirmoreiz 
102 skolēniem un 2 skolotājiem vēra 
1879. gada 15. oktobrī. Šis datums tad 
arī tiek uzskatīts par skolas dzimšanas 
dienu. Skolai toreiz bija viens stāvs, 
mācības visiem notika vienā lielā tel-
pā, bērni rakstīja uz grifeļu tāfelītēm, 
bet skolotājs – uz krāsns. 

1. Pasaules kara laikā skolas telpās 
atradās franču karagūstekņu nomet-
ne. Atmiņas no tiem laikiem glabā arī 
nama vecie mūri, jo sienas tika izraibi-
nātas ar buļļu asinīm. 

1922. gadā skolā bija jau 5 klases. 
No 1925. gada te strādāja 4 skolotā-
ji. Viens no viņiem – Jānis Graudiņš, 
kurš gandrīz visu mūžu bija skolotājs 
un direktors Matkulē, par saviem lī-
dzekļiem iegādājās mūzikas instru-
mentus, organizēja pūtēju orķestri un 
pagasta kori. 

1928. gadā skolas ēkai uzcēla otro 
stāvu. Tam līdzekļus sagādāja skolas 
kolektīvs, rīkojot vakarus ar priekšne-
sumiem un koncertus, izrādot teātri. 

1953. gadā uzbūvēja trešo stāvu, 
un skola ieguva pašreizējo izskatu. 

Skola piedzīvojusi nosaukuma 
maiņas: Matkules pagastskola, 1. Mai-
ja astoņgadīgā, tad deviņgadīgā skola, 

Matkules skola laiku lokos

atkal Matkules pamatskola. Arī saim-
nieki bijuši vairāki: Talsu, pēc tam 
Kandavas apriņķis, Tukuma rajons, 
Kandavas novads. 

Pārmaiņu vējos
Ar 2010. septembri skolā tika 

slēgts internāts, un skola no pamatsko-
las kļuva par sākumskolu ar 4 klasēm. 
Taču no šī gada septembra skolā atvēr-
ta 5. klase, bet nākamgad septembrī 
skolā saimniekos jau sešas klases, un 
skola kļūs par pilnvērtīgu sākumskolu. 
Šogad skolā mācās 35 skolēni, strādā 6 
skolotāji. Bērnudārza 24 bērni mitinās 
pagasta centrā. 

Skolai dzimšanas diena
Tradīciju katru gadu 15. oktobrī 

svinēt dzimšanas dienu skolai esam 
pārmantojuši no pamatskolas laikiem. 
Pirms kādiem astoņiem gadiem ārpus-
klases darba organizatore Elita Lavri-
noviča pirmo reizi skolas kolektīvu 
aicināja svinēt dzimšanas dienu savai 
skolai. Mainījušies skolēni, mainījušies 
skolotāji, skolai nu cits statuss, bet tra-
dīcija izrādījusies tik dzīvotspējīga, ka 
šie svētki kļuvuši par vieniem no gai-
dītākajiem visai skolas saimei. 

Šogad skolas nams tika godināts 
nu jau savā 133. dzimšanas dienā. Šo-
reiz uz svētkiem aicināti tika arī visi 
novada skolu direktoru vietnieki au-
dzināšanas darbā, jo tur jau tā sāls – 

svētkus svinēt ir jāmācās! Un kā tad 
šogad šī diena gaidīta un aizvadīta?

Sena gudrība vēsta – pirms svētkus 
svinēt, sakop savu pagalmu! Nu tad 
kopām arī – visi skolas bērni, skolotāji, 
darbinieki, daudzi vecāki – visi kopā 
vienā draudzīgā pulkā – zemei atdotās 
lapas grāba, veda, stūma, lai svētku sa-
jūta pašiem un ciemiņiem! 

Skolā darbojas 8 interešu izglītības 
pulciņi, kam pirmā uzstāšanās reize 
parasti ir tieši šie svētki. Tāpēc jau no 
mācību gada sākuma skolēni gatavo 
skanošas, kustīgas, lustīgas un skais-
tas dāvanas skolai. Šogad pasākuma 
devīze bija „Skolas putni”, tāpēc vadī-
tāji bija Papagailis (Agnese Užāne) un 
gudrais Pūcis (Andris Millers). Dzies-
mu, deju, rotaļu, smieklu, teātru, joku 
un dāvanu karuselis griezās gandrīz 
divu stundu garumā. Skolai tika dāvā-
tas arī gluži praktiskas dāvanas, tā, 4. 
klases skolēni bija izgudrojuši recepti 
un pagatavojuši veselu tūtu ar skolas 
īpašajām konfektēm, bērnudārza bēr-
ni savām rokām bija veidojuši skaistu 
rotājumu, 5. klases skolēni uzdāvāja 
direktorei īpašo skolas putnu, bet 1. 
klases skolēni katrai klasei dāvāja pašu 
darinātu ābolu. 

Un bija viens mirklis, kad vecais 
skolas nams aizkustinājumā elpu aiz-
turēja – skolas korim dziedot par to, ka 
nekur nav tik skaisti un labi kā dzim-
tenē, kā Matkulē – visi piecēlās kājās. 

Pirms svētku pusdienām vēl ti-
kai tapa kopējs foto, tad lielais saimes 
galds un – labu apetīti! Bet tas vēl nav 
viss – nu jau trešo gadu skolas pavārīte 
Inese Brencsone skolas dzimšanas die-
nā cep lielo kūku! Un to nu gaida visi 
– gan lieli, gan mazi. 

Matkules skola saka paldies visiem, 
kas atcerējās, kas apsveica, kas kopā ar 
skolas saimi svinēja! Līdz nākamajam 
gadam!

Ilze Oliņa
Matkules sākumskolas direktore

STIPRO ĢIMEŅU STĀSTIGalvenais ir sapratne un mīlestība
Zemītes pagasta ļaudis bija pirmie, 

kuri šogad atsaucās Kandavas no-
vada domes un Kultūras pārvaldes 
aicinājumam atsākt tradīciju godi-
nāt sava pagasta stiprās ģimenes. 
Tās tika godinātas Zemītes 575 gadu 
jubilejas svinībās, kad ziedus un pa-
teicības saņēma Skricku, Priežu un 
Ivutu laulātie pāri. 

Ciemojos pie Gaidas un Raita 

Priedēm, kuri šogad nosvinēja savu 
kāzu 30. jubileju jeb pērļu kāzas, lai 
sarunā izzinātu, kur slēpjas viņu ģi-
menes spēks un stiprums. 

Vai vēl atceraties to dienu, kad abi 
viens otru ieraudzījāt pirmo reizi?

Raitis:
– Ļoti labi atceros! Tas notika bēr-

nības drauga kāzās… (dziļdomīgs klu-
sums) Patiesībā, kā man vēlāk pateica, 

tas, ka mums jābūt kopā, esot ticis iz-
lemts no Gaidas puses jau pašā sāku-
mā, tikko mani pirmo reizi ieraudzīja 
un otrajā dienā pēc iepazīšanās jau 
tika izmēģināts jaunais paraksts!

Gaida:
– Ko tu, nemaz tā nebija!  (abi sme-

jas)
Un kāda Tev Gaida palikusi atmiņā 

no jaunības?
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Raitis:
– Nu, smuka! Ar gariem lokainiem 

matiem, zilganpuķainā kleitiņā…
Un vai tas „klikšķis”, kā tagad mo-

derni saka, Jums uzreiz notika?
Raitis:
– Nu viņai tas klikšķis jau bija noti-

cis agrāk, kad manu fotogrāfiju ierau-
dzījusi! Tad arī nolēmusi, ka šis puisis 
jādabū, vai tur lūst vai plīst! Laikam 
viņai dziļi tie zemūdens akmeņi bijuši, 
klusie ūdeņi, kā saka…. 

Gaida:  (smejas) 
– Zemapziņa strādāja, jā! Tas jau 

īstenībā bija uz balles beigām, kad 
sākām sadancoties, Raitis, atceros 
„kļošenēs”, tolaik jau tādas bija modē, 
krekls bija tāds ar gariem spiciem stū-
riem, lieliem atlokiem!

Kā tālāk risinājās Jūsu attiecības?
Gaida:
– Tālāk… tālāk Raitis aizgāja armijā. 
Raitis:
– Uzreiz jau nē. Armijā aizgāju 1980. 

gadā. Kāzas mums bija armijas laikā – 
1982. gada februārī, kad man pēc hos-
pitāļa bija mēnesis atvaļinājums, tad 
apprecējāmies, bet no armijas atnācu 
tā paša gada rudenī. 

Kur tad svinējāt kāzas?
Gaida:
– Kāzas mums bija Kursīšos, Saldus 

rajonā ir tāda vieta, esmu no turienes, 
dzimtas mājās arī kāzas svinējām. Sa-
rakstījāmies Brocēnos, jo mūsu „zagsā 
„remonts bija. 

Vai tā bija Jūsu vienīgā tikšanās 
divu dienesta gadu laikā?

Raitis:
– Nē, vēl vienu reizi tikāmies pirms 

kāzām, kad Gaida pie manis ciemos uz 
Dienvidukrainu, kur dienēju, atbrau-
ca. Tur jau arī tos pamatus ielikām, 
kad atgriezos mājās – mantinieks jau 
bija priekšā!  (Abi sirsnīgi smejas) 

Tātad, ja pareizi sapratu, Zemīte 
nav Jūsu dzimtā vieta?

Raitis:
– Nē, mana dzimtā vieta ir Kanda-

va, bet Gaidai – Kursīši. Uz Zemīti 
atnācām kādu mēnesi pēc manas at-
griešanās no dienesta. Atceros, sāku 
strādāt Zemītes darbnīcās 1982. gada 
4. decembrī. Šeit bija darbs un deva arī 
dzīvokli. 

Saka, ka pirmie desmit laulības gadi 
esot tie grūtākie, vai arī Jūs tā varat 
sacīt? Vai daudz un ilgi slīpējāt savu 
raksturu šķautnes līdz pieslīpējāt?

Raitis:
– Patiesībā tāda milzīga slīpēšanās 

jau nenotika, diezgan veiksmīgi sa-
dzīvojām, jo nebija jau laika kašķēties, 
bija jāstrādā, jāiekārto dzīves vieta, 

bērni jāaudzina… 
Kāds ir bijis Jūsu darba mūžs?
Raitis:
– Nu, es tepat Zemītē par motoristu 

divdesmit piecus gadus nostrādāju. 
Gaida:
– Es savukārt tirdzniecībā ilgus ga-

dus strādāju, vispirms Saldū, tad Kan-
davas universālveikalā, vēlāk veikala 
noliktavās, komisijas veikalā, kādu lai-
ciņu strādāju arī veikalā Zemītē, kad to 
nolikvidēja, aizgāju strādāt uz skolu… 
Es kurinu skolu, tātad strādāju fiziski 
smagu darbu, pavisam bez romanti-
kas, pavisam nesievišķīgu…. 

Dzimtas turpinājums ir bērni, kā 
paši stāstījāt, pirmais mantinieks 
jums jau armijas laikā pieteicās…

Raitis:
– Jā, tā bija. Mums ir divi dēli, 1986. 

gadā jaunākais piedzima. Vecākais 
dēls Gatis Liepājas pedagoģisko insti-
tūtu pabeidza, tūrisma menedžmentu 
studēja, viņš dzīvo Rīgā un strādā „Tal-
link” kompānijā. Ir noenkurojies un 
nostabilizējies dzīvē. Ģirts, jaunākais, 
Latvijas Valsts universitātē ģeogrāfus 
pabeidza, pašreiz ir darba meklēju-
mos…

Gaida:
– Viņš paspējis arī izbaudīt dzīvi 

svešumā, kad strādāja Ālandu salās, 
mazajā latviešu komūnā, jeb Zemītes 
komūnā, kur daudzi mūsējie dzīvo un 
strādā. 

Vai tad daudz zemītnieku tur aiz-
braukuši?

Raitis:
– Daudz, kādi trīsdesmit būs, ja ne 

vairāk, daudzi tur nopirkuši mājas, 
nostabilizējušies ar visām ģimenēm, 
viņi diez vai atpakaļ Latvijā atgriezī-
sies. 

Gaida:
– Jā, bet Ģirts Ālandās neiedzīvo-

jās, viņš gribēja atgriezties dzimtenē, 
domājam ka gan jau atradīs darbu arī 
šeit – Latvijā. Vai tad tāpēc augstskolu 
pabeidza, lai gurķus siltumnīcās lasī-
tu?! Vecākais Gatis jau izveidojis savu 
ģimeni un dāvājis mums pirmo maz-
bērnu– mazdēliņu Valteru, kuram ir 
trīs gadiņi. 

Kā domājat, kur tieši slēpjas Jūsu 
ģimenes stiprums?

Raitis:
– Man liekas, ka tādas speciālas re-

ceptes nav. Viss tā diezgan mierīgi ir 
gājis, bez lieliem kašķiem un domstar-
pībām, bez lieliem kārdinājumiem no 
malas, tādas milzīgas problēmas nav 
bijis jārisina, smagi pārbaudījumi mūs 
nav piemeklējuši…

Gaida:
– Ja dusmas bijušas, tad mute ciet 

un nerunā, tā Raitis dara, parasti esam 
tās norijuši, bez eksplozijas, trauki pa 
gaisu arī nav lidojuši. Es no viņa no-
skatījos, arī klusēšanas maratonam 
piebiedrojos. Pamazām dusmas no-
rimst, vēlāk vairs nesaproti, par ko īsti 
sapīkuši bijām. 

Raitis:
– Jā, to krupi parasti esam norijuši 

un gājuši tālāk. 
Vai Jums ir arī kādi kopīgi vaļas-

prieki vai hobiji?
Gaida:
– Abi krustvārdu mīklu risināšanas 

fani esam. Bet nedarām to kopīgi, katrs 
savā stūrī. Vēlāk gan apmaināmies ar 
informāciju, bet Raitis vairāk par mani 
zina. Man ļoti patīk ceļot, bet Raitim 
nepatīk, tāpēc ceļoju viena, viņš mani 
labprāt palaiž pasauli apskatīt. 

Un kā tajā dziesmā dzied – es zinu, 
ka kādreiz man dārziņš būs! Vai tas 
arī bija?

Gaida:
– Dārziņš mums vienmēr ir bijis, 
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kad atceros, kā nācās strādāt, biešu 
lauki, kartupeļi, siens, kā no darba mā-
jās tā laukā iekšā, un tad vēl lopi …. 
pamatīgi esam rāvušies, gan govis, gan 
cūkas un buļļi, vistas, pīles un zosis 
arī esam audzējuši, bērni arī agri lau-
ku darbus pieredzēja, nācās kopā ar 
mums strādāt, atlaižu jau nebija, tikai 
tagad gan nekā vairs nav. Bet ir prieks, 
ka nav vairs tā jāplēšas…

Raitis:
– Un pāris lopus turēt nav arī ekono-

miski, vairāk izdod nekā atpakaļ dabū. 
Bet mēs bez darba nepaliekam, esam 
jauku atpūtas vietu pie mūsu daudz-
dzīvokļu mājas izveidojuši, kur visiem 
atpūsties. 

Nu un tagad, kad tik daudz kopīgu 
gadu aizvadīti, bērni izauguši, ir taču 
vēl tas, kas jūs saista, tā dzirkstelīte 
taču ir palikusi?

 (Abi Priedes sirsnīgi smejas)
Raitis:
– Nu, kur tad nu tagad vairs viens 

bez otra spruks! Tagad jau rutīna un 
pieradums!

Gaida:
– Kas, kas, rutīna un pieradums, 

iedomājies tikai! Man nemaz tā nav! 
Man varbūt vēl ir tā dzirkstelīte!

Raitis:
– Tad jau biežāk ceļojumos būs jā-

palaiž, lai ilgāk saglabājas! Greizsirdīgs 
jau arī pār mēru neesmu. 

 Nu Jums tāda smuka sieva, ja nu 
kāds aci uzmet!!

Raitis:
– Tepat jau Zemītē viss notiek, viss 

uz vietas, acu priekšā, nekas tāds nav 
manīts, lai tik pamēģina… (abi sme-
jas)

Tad jau droši līdz zelta kāzām, vēl 
tikai divdesmit gadi palikuši!

Raitis:
– Kad tas sāls puds kopā apēsts, kur 

tad tu skriesi, kur spruksi, un nav jau 
arī vēlēšanās kaut ko mainīt. Nav slikti 
tā kā ir. Tā ir vairāk tāda situēto pil-
soņu mode tagad – sešdesmitgadnie-
kiem ņemt divdesmitgadīgas sievas. 

Gaida:
– Man liekas, ka mūsdienu jaunieši 

pārāk ātri šķiras, ir neiecietīgāki viens 
pret otru, mēs bijām piekāpīgāki, vai-
rāk viens otram piedevām, pacietām, 
varbūt tas tāpēc, ka tagad dzīve stre-
saināka. Un vēl jau daudz no svara, vai 
tu laukos vai lielpilsētā dzīvo, laukos 
dzīve ir mierīgāka. 

Raitis:
– Mums ir labi kopā, un jaunajiem 

gribam vēlēt kopīgu sapratni un mīles-
tību, tad arī pārējais būs. 

Ar Gaidu un Raiti Priedēm 
sarunājās Dagnija Gudriķe

KULTŪRADaudzpusīgā Animācija

Kafijas un Tējas svētku ietvaros 
Kandavas novada muzeja jaunajā iz-
stāžu zālē, kuru turpmāk „apdzīvos” 
Kandavas Mākslas galerija, notika 
jautras un izzinošas izstādes „Ani-
mācija” atklāšana. Izstādes atklāšanā 
piedalījās arī multiplikācijas filmiņu 
mākslinieki Ingrīda Pičukāne un Al-
vis Misjuns no Rīgas. 

Kā atklāšanā sacīja galerijas vadī-
tāja Linda Romanovska, tad viņai ir 
daudz ieceru par to, kā veidot izstādes 
arvien dažādākas, daudzpusīgākas un 
interesantas plašām apmeklētāju gru-
pām. Linda sacīja, ka gribētu parādīt 
dažādus mākslas veidus, to, ka māksla 
var būt ne tikai gleznas un fotogrāfijas, 
to, ka māksla ir ļoti daudzveidīga, un 
viņas pirmā, nu jau īstenotā ideja, ir šī 
izstāde „Animācija”. 

„Multfilmas skatās visi – lieli un 
mazi, tādēļ šajā izstādē ir iespēja ieska-

tīties animācijas aizkulisēs, – pastāstī-
ja Linda – Jā, arī animācija ir māksla, 
filmiņu tapšanā ir iesaistīti daudzi 
mākslinieki, kuri strādā pie tā, lai mēs 
– skatītāji, redzētu galarezultātu, smu-
kas „multenītes””. 

Šajā izstādē apmeklētājiem ir ie-
spēja redzēt filmiņas pašu sākumu, ar 
skicēm, ar kadrējumiem, zīmējumiem, 
redzēt to, kā filmiņa taps un attīstīsies. 
Ir iespēja apskatīt vairākus animācijas 
veidus, ir gan zīmētā animācija, gan 
leļļu animācija, kas arī ir dažāda – 
plastilīna, aplikācijas, datorā veidota 
un vēl citu veidu. 

 Linda uzsvēra, ka šī izstāde viņai 
ir tāda ļoti izmīlēta, jo veidojot to, viņa 
iepazinusies ar daudziem interesan-
tiem cilvēkiem un atklājusi daudz kā 
jauna par jau it kā zināmām lietām. 

Sveicienus izstādes atklāšanā Lin-
dai nesa Kultūras pārvaldes vadītāja 

Ziedīte Začeste, novēlot, lai izstādēs 
allaž būtu silta un omulīga māju un 
ģimenes sajūta, lai idejas, kuru ir tik 
daudz un dažādas, piepildās un īsteno-
jas dzīvē, lai muzejs un mākslas galeri-
ja ir vieta, kur tikties un nākt ģimenei, 
un lai tā priecē it visas paaudzes. Tas 
ir simboliski, ka šī izstāde tika atklā-
ta Kafijas un Tējas svētkos, kad visur 
bija jūtams tik pazīstamais aromāts, 
jo kafijas un tējas smarža piepilda arī 
mūsu ģimenes ligzdas brīvdienu rītos, 
kad visi savas ģimenes lokā nesteidzī-
gi pulcējas uz kopīgām brokastīm un 
sarunām. 

Pasākuma ietvaros visi sanākušie 
kopīgi skatījās filmiņas, „uzgrauza” 
popkornu, malkoja kafiju un sarunājās 
par dzīvi. 

 Bērni varēja arī paši izmēģināt 
roku filmiņu zīmēšanā un kopīgi ar 
filmu veidotājiem tās noskatīties, uz-
dodot jautājumus un saņemot atbildes 
par katru interesējošu lietu. 

Muzeja vadītāja Sarma Anģēna sa-
cīja, ka katrai paaudzei ir sava domā-
šana un uztvere, un ir labi, ka jaunā 
paaudze ienāk muzejā, ienesot jaunas 
vēsmas un idejas, kuras varbūt nekad 
nerastos pieredzējušo darbinieku prā-
tos. Vēlot labus ceļavārdus Kandavas 
Mākslas galerijai, kura atradīsies mu-
zeja telpās, Sarma sacīja, ka tagad mu-
zejs būs vēl daudzveidīgāks un intere-
santāks tā apmeklētājiem. 

 Dagnija Gudriķe
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PAGASTOSTematiskā ēdienu pēcpusdiena 

„Kartupelis – tupenītis”
24. oktobra pēcpusdienā aktīvā-

kās Zantes saimnieces pulcējās kul-
tūras namā, lai tiktos šīs sezonas pir-
majā ēdienu pēcpusdienā ar rudens 
noskaņai atbilstošiem ēdieniem. Šī ir 
jau ceturtā tematisko ēdienu pēcpus-
dienu sezona un šajā reizē galdā tika 
celts „kartupelis– tupenītis”. 

 Kartupeļu ēdienu klāsts bija gana 
plašs – „Kartupeļu pankūkas ar gaļu 
un sīpoliem”, „Ar dārzeņiem pildīti 
kartupeļi mārrutku mērcē”, „Kartupe-
ļu– dārzeņu salāti”, „Pildītas kartupe-
ļu kotletes ar gaļu un ķiploku mērci”, 
„Kartupeļu– mārrutku salāti”, „Kartu-
peļu kanapē”, „Kartupeļu pārslu grozi-
ņi ar avokado pildījumu”, „Kartupeļu 

ezīši alus mīklā ar siļķes mērci majo-
nēzē” un „Kartupeļu ābolu kūka”. Īpa-
šu apbrīnu un sajūsmu izpelnījās Ilzes 
Puškinas ceptā „Kartupeļu baltmaize” 
un „Kartupeļu marcipāns ar riekstiem 
un karamelizētām auzu pārslām šo-
kolādē ”. Kas to būtu domājis, ka no 
kartupeļa var tik daudz ko dažādu pa-
gatavot!

Lai šo tikšanās reizi darītu atrak-
tīvāku, kultūras nama vadītāja, pēc 
ēdienu baudīšanas, pārbaudīja saim-
nieču runas spējas, liekot ātrā tempā 
izrunāt dažādus „mēles mežģus”. Tas 
izklausījās pietiekoši uzjautrinoši un 
skaidrs ir viens – Zantes saimnieces 
spēj visu!

Pēcpusdiena, kā allaž, izvērtās jau-
ka un interesanta, jo varēja ne tikai 
baudīt dažādos kartupeļu ēdienus, ap-
mainīties receptēm un uzzināt jaunus 
kartupeļu pagatavošanas veidus, bet 
kas ir galvenais – patīkami pavadīt 
laiku, uz mirkli aizmirstot ikdienas 
steigu. Visi kartupeļu kārumi bija bez-
gala garšīgi! Kopā taču vienmēr garšo 
labāk! 

Varbūt arī citu pagastu ļaudis vē-
las sekot mūsu paraugam, un dalīties 
savās pavāru prasmēs vai arī nogaršot 
Zantes saimnieču veikumu, tad nā-
kamreiz brauciet ciemos, padalīsimies 
ar receptēm!

Egija Lāce 

SPORTSOktobra sporta apskats
Futbols
Noslēdzies Tukuma novada atklā-

tais čempionāts futbolā, kurā sporta 
kluba „Kandava” komanda izcīnīja 2. 
vietu, piekāpjoties vien Tukuma „Brā-
ļi” komandai, kura startē LR 2. līgas 
čempionātā. Par čempionāta Vērtīgā-
ko spēlētāju tika atzīts Mareks Solov-
jovs. Mūsu komandas treneris ir Igors 
Zaļevskis. 

Basketbols
Pirmās četras sezonas spēles Rietu-

mu līgā aizvadījusi sporta kluba „Kan-
dava” basketbola komanda, kura Vēr-
galē tikās ar Pāvilostas novada koman-
du, kuras sastāvā spēlē vairāki bijušie 
LBL spēlētāji. Dramatiskajā spēlē bija 
vajadzīgi divi pagarinājumi, un nobei-
gumā pelnītu uzvaru ar 92:89 svinēja 
kandavnieki. Rezultatīvākie spēlētāji 
bija J. Bambis, kurš ieguva 27 punk-
tus, E. Ķilps – 14p, A. Balsers – 12p, G. 
Puite – 11p. 

20. oktobrī notika otrā Rietumu lī-
gas basketbola spēle, kurā smagā cīņā 
mājinieki – SK Kandava guva uzva-
ru pār Rojas komandu, kas šosezon 
Rietumu līgā ir jaunpienācēji. Spēle 
beidzās ar rezultātu 100 : 74. Rezulta-
tīvākie spēlētāji bija G. Brikovs – 26; E. 
Ķilps – 22; J. Bambis – 20 un E. Viļum-
sons 10 punkti. 

28. oktobrī mūsējie tikās ar Tuku-
ma SS komandu un atkal svinēja uz-
varu. Arī šoreiz cīņa bija saspringta 
un beidzās ar rezultātu 84:78 mūsējo 
labā. Mūsu rezultatīvākie spēlētāji bija 
E. Ķilps – 26 punkti, A. Bisenieks – 14 
punkti, J. Bambis – 17 punkti un M. 
Bērziņš – 12 iegūti punkti. 

Oktobra mēnesi mūsējie noslēdza 
ar ceturto uzvaru pret BK Saldus 2 
komandu, pārspējot saldeniekus ar re-
zultātu 81: 47. Varētu teikt, ka nemaz 
nebijām viesmīlīgi, jo uzvarējām cie-
miņus, bet sports paliek sports. Mūsu 

rezultatīvākie spēlētāji bija A. Rudzītis, 
E. Ķilps, E. Viļumsons un M. Bērziņš. 

Lai nu arī turpmāk mūsējiem tik-
pat labi veiktos!

Zolīte
Oktobris veiksmīgi aizvadīts arī 

Kandavas zolītes turnīrā. Kopvērtē-
jumā uzvarētāju trijnieks sekojošs: 1. 
vieta – Arnis Kleinbergs; 2. vieta– Ed-
gars Stepiņš, 3. vieta – Andis Dūniņš. 
Nākamais posms Kandavā turpināsies 
jau novembrī, vieta un laiks nemainās. 
Ir dots starts arī Matkules zolītes tur-
nīram un pēc pirmās kārtas rezultāti 
sekojoši:

 1. vieta – Aivars Zvaigznītis; 2. vie-
ta – Arnis Kleinbergs, kurš pacentās 
plūkt laurus ne tikai Kandavā, bet arī 
Matkulē; 3. vietā – Aigars Vismanis, 
bet ceturtajā Igors Kučers. 

Egita Grundmane

PROJEKTI

Rīgas – Ventspils šosejas 90 km, blakus SIA „Zaļais 
serviss” tirgotavai tapušas interesantas zaļas mājiņas, 
kas pēc izskata atgādina siena zārdus. Tas ir „Dižzārdu 
tirgus”, kuru projekta ietvaros izveidojuši „Tukuma lauk-
saimnieku apvienības” biedri. 

  Projekta pieteikumu jau šā gada janvārī minētā bied-
rība, kurā darbojas biedri no visiem Kandavas novada pa-
gastiem, iesniedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai pasākumam par lauksaimniecisko produktu un 
citu vietējo ražojumu tirgus laukuma „Dižzārdu tirgus” iz-
veidi. Šī projekta mērķis bija piedāvāt iedzīvotājiem pakal-
pojumu, kas sekmētu vietējo produktu ražošanu un noieta 

Aicina Dižzārdu tirgus
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turpinājums 12. lpp. 

veicināšanu, kā arī rosinātu vietējos 
iedzīvotājus un uzņēmējus attīstīt māj-
ražošanu un lauksaimniecību. 

 „Dižzārdu tirgū” ir sešas tirdz-
niecības nojumes, kurās varētu tirgot 
gaļu, zivis, dārzeņus, augļus, piena 
produktus un cita veida vietējo ražotā-
ju produkciju. Projekta ideja bija tāda, 
ka tirgus laukuma izveide transporta 
maģistrāles malā, varētu sekmēt vietē-
jo ražotāju produkcijas noietu un no-
vada atpazīstamību. 

Kandavas novadā ir daudz zem-
nieku saimniecību, kuras pārsvarā no-
darbojas ar piena un gaļas lopkopību, 
graudkopību, augļkopību, dārzkopību 

un bioloģisko lauksaimniecību. Tās ir 
nelielas saimniecības, kas ražo pro-
dukciju nelielos daudzumos, līdz ar to 
lielākā problēma lauksaimniekiem ir 
tieši saražotās produkcijas realizācija. 

Jau divas reizes biedrība „Tukuma 
lauksaimnieku apvienība” ir aicināju-
si vietējos uzņēmējus un zemniekus 
uz sarunām Kandavas novada domē, 
lai vienotos par tālāko darbību, tomēr 
atsaucība nav bijusi pārāk liela. Var-
būt tas ir tādēļ, ka projekts tika nodots 
septembrī, kad liela daļa saražotās 
produkcijas jau bija realizēta. Tādēļ 
gribam aicināt vietējos zemniekus, 
mājražotājus un amatniekus, laikus 

padomāt par šo iespēju un nākama-
jā pavasarī plānot tādas produkcijas 
ražošanu, ko varētu visu gadu tirgot 
„Dižzārdu tirgū”. Uzņēmēji Inta un 
Artis Vītiņi, kuri saimnieko SIA „Za-
ļais serviss” ir atsaucīgi darboties visās 
jomās, kuras varētu piesaistīt mūsu 
novada zemniekus un mājražotājus. 

Pirmais lielākais pasākums, lai 
uzsāktu projekta realizāciju jaunajā 
„Dižzārdu tirgū”, būs Ziemassvētku 
tirdziņš 22. decembrī, uz kuru aicinām 
visus tirgoties gribētājus un pircējus. 

Lauksaimnieku apvienības vadītāja 
L. Gudakovska

Projekta vadītāja un realizētāja 
I. Vītiņa

„Sabiedrība ar dvēseli 2012”
īstenotie projekti

Biedrība „Kandavas Partnerība” 
jau otro gadu ir iesaistījusies Nīder-
landes fonda Koninklijke Neder-
landsche Heiderlandshe Heidemaat-
schappij (KNHM) rīkotajā konkursā 
“Sabiedrība ar dvēseli 2012”. Arī šo-
gad uz fonda finansējumu bija aktīva 
pretendentu interese. Tika iesniegti 
17 un atbalstīti 12 projekti. Šī gada fi-
nansējums projektiem sedza pusi no 
fonda līdzekļiem un otru pusi īste-
notājiem vajadzēja piesaistīt pašiem. 
Vēlreiz pārliecinājāmies, ka Kanda-
vas un Tukuma novados pašvaldības 
ir saprotošas un atsaucīgas iedzīvo-
tāju iniciatīvām, finansiāli atbalstot 
projektus. Šis darba gads projektu 
„Sabiedrība ar dvēseli” dalībniekiem 
noslēdzies kvalitatīvi. 

Realizētie projekti: 
Grupas “Mēs Saulītēs” projekts 

„Bērni – mūsu nākotne ”, projekta va-
dītājs Ilgonis Brikovs. 

Kandavā daudzdzīvokļu mājas pa-
galmā tika iegādātas 2 rotaļu ierīces, 
uzstādīti soliņi ar atzveltni, izgatavots 
līdzsvara baļķis, 2 futbola vārti un pār-
būvēta smilšu kaste, pagalms ieguva 
jaunu atkritumu urnu, tika nokrāsotas 
vecās šūpoles. Darba gaitā izveidots arī 
rotaļu namiņš bērniem. Šis projekts 
izpelnījies arī apkārtējo māju bērnu 
atzinību, jo tagad šajā mikrorajonā ir 
skaisti iekārtota vieta spēlēm un atpū-
tai. Interesi par iesaistīšanos šāda vei-
da projektā nākošajā gadā ir izrādījuši 
arī citu, netālu esošo māju iedzīvotāji. 
Projekta koordinators Ilgonis Brikovs, 
sarunā ar žūriju sacīja, ka „labi darbi 
un labs kaimiņu paraugs veido labu 
augsni citiem labiem darbiem”. 

Grupa “Vānenieki – kultūrai” rea-
lizēja projektu „Dāvana mazajiem 
lasītājiem”. Projekta rezultātā Vānes 
bibliotēkā tika iekārtots bērnu stūrī-
tis, izgatavotas grāmatu kastes, ķeblī-
ši, galdiņš, apgleznota siena, iegādāts 
paklājs ar „ielām” mazajiem šoferiem 
un iegādātas jaukas un skanošas bērnu 
grāmatas un galda spēles. Projekta ko-
ordinatore Sandra Kosogova ir ganda-
rīta par paveikto. Viņa piebilda, ka tik 
skaļa bibliotēka, kā pēc projekta atklā-
šanas, viņas garajā darba pieredzē vēl 
nekad nav bijusi. 

Atzīstamus rezultātus sasniegu-
šas visas grupas, kas šuva tērpus sa-
viem kolektīviem. Šī projekta rezul-
tātā skaistu skatuvisko ietērpu ieguva 
4 darba grupas: „Būt kopā” – Eiropas 
deju kopa „Alianse” no Matkules, „Ei-
ropas deju kolektīvs „Ozolzīles” no 
Zemītes. Biedrība “Atbalsts Kandavas 
K. Mīlenbaha vidusskolai” Kandavā 
ietērpa divus bērnu korus skaistos ap-
metņos un Kandavas novada jauktais 
koris „Kandava” uzšuva linu kreklus 
vīriem un nošu somiņas visiem kora 
dalībniekiem. 

Skaists un sabiedrībai vajadzīgs 
projekts tika īstenots Pūrē. Grupa 
„Kopā jautrāk” pagasta centrā atjau-
noja dzeramā ūdens aku. Vieta tika ne 
tikai estētiski sakopta, bet tagad iedzī-
votāji var, kā sacīja darba grupas vadī-
tāja „par baltu velti”, iegūt kvalitatīvu 
un garšīgu dzeramo ūdeni. Arī žūrijas 
locekļi nobaudīja pa krūzei ūdens un 
atzina par gardu esam. 

Savdabīgs projekts tika īstenots 
Matkulē. Grupa “Mēs Saulītēm” īs-
tenoja projektu „Skaidrais ūdentiņš”, 

kura rezultātā tika nomainītas daudz-
dzīvokļu mājā koplietojumā esošās 
caurules. Lai žūrijai nerastos jautāju-
mi par projekta lietderību tā saņēma 
pateicības rakstu par iespēju projektu 
īstenot, kuram bija pievienots īsti cau-
rumots un sens bijušās ūdens caurules 
gabaliņš – ekskluzīvi un pārliecinoši. 

Grupa “Zemītes pamatskolas vecā-
ki un skolas padome” īstenoja projektu 
„Vairāk spēļu – mazāk blēņu”.  
Rotaļu un sportisko aktivitāšu lau-
kums pie skolas ieguva jaunus elemen-
tus un paplašināja bērnu iespējas kva-
litatīvi un pavadīt brīvo laiku. 

Par bērnu rotaļu laukumu rūpē-
jās arī Biedrība “Sporta klubs Pūre”, 
kas savus spēkus veltīja Pūres ciemata 
sporta laukuma aktīvās atpūtas zonas 
labiekārtošanai. 

Bet zaļāku un sakoptāku Kandavu 
padarīja biedrība “Mēs par bērniem”. 
Īstenojot projektu „Dzīvosim zaļi”, tika 
izveidota zaļā zona ar apstādījumiem, 
ziediem un krūmiem, restaurēts zā-
liens un sakārtotas taciņas Kandavas 
bērnu dārza teritorijā. 

Pagājušā gada projekta laureāti 
grupa “Cēres spēks” šogad, ieguldot 
balvā iegūto naudiņu, īstenoja projek-
tu „Dzīve atpūtā” – Cērē tika atjaunoti 
galdi atpūtas vietā pagasta centrā un 
sporta laukuma malā ierīkota lapene, 
ugunskura vieta un soliņi. 

Izvērtējot īstenotos projektus, seci-
nājām, ka mūsu vidū ir daudzi uzņē-
mīgi un darboties griboši cilvēki, kuri 
spēj dzīvē īstenot labas un sabiedrībai 
nozīmīgas aktivitātes. 

Biedrība „Kandavas Partnerība” ir 
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turpinājums no 11. lpp. 

Šajā rudenī Matkules pagastā tika 
realizēts projekts „Dzirnavu ielas rekons-
trukcija Matkulē”. Tā ietvaros noasfaltēja 
1010 m, no tiem 700 m Dzirnavu ielu (ceļš 
Nr. 10) un 310 m Rugāju ceļu (ceļš Nr. 8), 
izveidots ātrumu ierobežojošais valnis jeb 
guļošais policists. Darbus veica SIA „Kan-
davas ceļi”. 

Matkules iedzīvotāji jau sen vēlējās, lai 
pie krustojuma tiktu izveidots guļošais po-
licists, taču līdz šim regula Valsts standarts 
LVS 99:1998 „Ceļa ātrumvaļņi” to neatļāva. 
Iemesls bija nepieciešamība paaugstināt arī 
krustojumu, kas projekta ietvaros tika izda-
rīts, līdz ar to arī varēja izveidot šo valni. 

Projekta kopējās izmaksas 143909,54 Ls, 
no tā 107023,75 Ls finansēja ELFLA (Eiro-
pas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai), 
36885,79 Ls Kandavas novada dome. 

Baiba Vītoliņa

Matkulē sakārtota 
Dzirnavu iela

Oktobra beigās atjaunotajā Baz-
nīcas ielas 1 namā pulcējās jaunie īr-
nieki, lai saņemtu dzīvokļu atslēgas. 
Ir atjaunota ēkas vēsturiskā fasāde, 
nomainīts jumta segums, veikta tel-
pu iekšējā apdare, izbūvēti ventilāci-
jas kanāli, izveidota centrālapkure un 

Atjaunots Baznīcas ielas 1 nams

veikta siltumizolācija. Dzīvokļi atbilst 
mūsdienu dzīves prasībām (pirms tam 
dzīvokļos nebija vannasistabas), tur-
klāt pirmā stāva dzīvokļi pielāgoti cil-
vēkiem ar kustību traucējumiem. 

Pilnībā rekonstruēto dzīvokļu at-
slēgas pasniedza Kandavas novada 

domes priekšsēdētājs Rolands Bārenis. 
Ēka izvēlēta atjaunot tās sliktā tehnis-
kā stāvokļa dēļ, turklāt Baznīcas ielas 
1 nams ir vienīgais, kurā visi dzīvokļi 
pieder pašvaldībai. Attīrot pagrabstāva 
telpas no kultūrslāņa, atklājās, ka daļai 
ēkas sienām nav pamata un šīm sie-
nām esošo pamatojumu skalo grunts-
ūdeņi, tādejādi apdraudot ēkas kopējo 
noturību. Šī iemesla dēļ tika ierīkota 
drenāža un daļu pagrabstāva aizbēra 
ar smilti. Būvdarbus veica SIA „Telms”

Kandavas novada domes īstenoto 
projektu “Sociālās dzīvojamās mājas 
“Baznīcas iela 1”, Kandavas novadā 
siltumizturības uzlabošanas pasāku-
mi” finansēja 75% Eiropas reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), pārējo paš-
valdība (projekta Nr. SMS/3. 4. 4. 2. 
0/10/02/002, vienošanās ar v/a „Lat-
vijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Nr. L– SMS– 10– 0017). 

Baiba Vītoliņa

ļoti pateicīga visiem aktīvistiem, kas 
projektus sagatavoja, pieteica un rea-
lizēja, kā arī brīvprātīgajiem darbinie-
kiem – žūrijai: Līgai Lepsei – pētniecei 
Pūres Dārzkopības pētījumu centrā, 

Signei Ezeriņai – zemnieku saimnie-
cības „Indāni” saimniecei un Eduar-
dam Zvirgzdam – KNHM pārstāvim 
Latvijā. 

Arī nākošā gada pavasarī tiks iz-
sludināts projektu konkurss „Sabied-

rība ar dvēseli 2013”, kad atkal varēs 
pašu spēkiem īstenot mazus, bet visai 
sabiedrībai nozīmīgus projektus. 

Projekta koordinatore 
Ērodeja Kirillova

Cilvēkam, lai 
tas labi justos, vaja-
dzīgs pavisam maz 
– laikā pateikts labs 
vārds, sapratne un 
prieks. Vadoties 
no šiem, mūsu-
prāt, dzīves pa-
matlikumiem, mēs 
– Kandavas noda-
ļas Sarkanā krusta 
darbinieki ikdienā 
veicam savu darbu. 
Jāpiebilst, ka mūsu 

pulkā visi strādā brīvprātīgi un par savu darbu nesaņem nekādu materiālu 
atlīdzību. Mūs gandarī un silda tas, ja esam vajadzīgi un par savu darbu 
saņemam iedzīvotāju pateikto paldies. 

 Kandavā darbojas medicīniskās aprūpes kabinets, dalām Eiropas pār-
tikas pakas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem Kandavā un Kandavas, Cē-
res, Matkules un Zemītes pagastos, bet Zantes pagastu apkalpo Tukuma 
nodaļas Sarkanais krusts. Mūsu darbinieki organizē skolēnus pirmās palī-
dzības sniegšanas sacensībām visās novada skolās. Šādas sacensības Kan-
davā notiek gandrīz katru gadu. Tās prasa lielu darbu un iesaista gan daudz 

MŪSU PASTĀ

Mūsu darbs ir palīdzēt cilvēkiem
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dalībniekus, gan cilvēkus, kas vērtē 
sacensības un vajadzīgajā brīdī palīdz 
tām raiti notikt. Šīs sacensības palīdz 
skolēniem sagatavoties republikas pir-
mās palīdzības sniegšanas sacensībām. 
Mūsu darbinieki ir arī tie, kas dala visā 
novadā humāno palīdzību, tas ir, da-
žādus apģērbus un apavus, kurus saņe-
mam no ārzemju kolēģiem – Sarkanā 
krusta darbiniekiem. 

Ar mūsu aktīvu līdzdalību notiek 
donoru dienas, kas parasti pulcē daudz 
cilvēku, tai skaitā arī jauniešus. Par to 
no Donoru centra esam saņēmuši atzi-
nību. Lai Donoru dienas notiktu sirs-
nīgāk un labestīgāk, cenšamies dalīb-
niekus pacienāt ar pašu sagatavotiem 

kārumiņiem, piemēram, cepam biez-
piena pončikus, kas ar gardu muti tiek 
notiesāti. 

Mūsu darbinieki sniedz arī 1. pa-
kāpes aprūpi, tas nozīmē, ka mēs ap-
meklējam vecus cilvēkus – pensionā-
rus uzzinām, par kādām problēmām 
viņi sūdzas un sniedzam konsultācijas, 
ja problēmas ir nopietnas, kur jāgrie-
žas, lai saņemtu kvalificētu palīdzību 
– varbūt tas būs sociālās palīdzības 
dienests, bet varbūt taisnā ceļā jādodas 
pie ārsta, kas noteiktu tālāku ārstēša-
nos. 

Cenšamies ar kādu sarūpētu dāva-
niņu atcerēties gados vecākos novada 
iedzīvotājus viņu apaļajās jubilejās, par 

ko prieks attiecīgajam jubilāram un, 
protams, arī mums pašiem. 

Esam satraukušies par to, ka no re-
publikas Sarkanā krusta vadības ir iz-
teikts priekšlikums par Sarkano krustu 
komiteju apvienošanu. Mēs nevēla-
mies apvienoties ar citu novadu komi-
tejām, jo gribam strādāt sava novada 
cilvēkiem!

Sarkanais krusts darbojas katru 
darbadienu, tas ir, piecas dienas nedē-
ļā katru dienu piecas stundas. Darba 
laiks ir no 9:00 – 14:00, bet ceturtdie-
nās no 12:00 – 17:00.  

 Sarkanā krusta padomes 
priekšsēdētājs Arvīds Belerts

INFORMĀCIJA UN SLUDINĀJUMI

Biedrības „Kandavas Partnerība” paziņojums
Biedrība „Kandavas Partnerība” izsludina atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Rīcības program-
mas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 
2007. – 2013. gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – 2012. gada 20. no-
vembra līdz 2012. gada 20. decembrim. 

Pieejamais publiskais finansējums 4. kārtā: 20 000,00 LVL
Projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 2012. gada 20. decem-

brim plkst. 16:00 biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu 
ielā 11, Kandavā, tel. 28390394. 

4. projektu konkursa kārtā projektu iesniegumu pieņemša-

Biedrības „Kandavas Partnerība” paziņojums
Biedrība „Kandavas Partnerība” izsludina atklātu 6. kārtas 

projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības program-
mas 2007. – 2013. gadam 4. ass 411. pasākuma „Konkurētspē-
jas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas terito-
rijā” un 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā” ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – 2012. gada 20. no-
vembra līdz 2012. gada 20. decembrim. 

Pieejamais publiskais finansējums 6. kārtā: 40 583,28 LVL
Projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 2012. gada 20. decem-

brim plkst. 16:00 biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu 
ielā 11, Kandavā, tel. 28390394 

6. projektu konkursa kārtā projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks sekojošās rīcībās:

2. Rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vie-
tējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts 
koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” – pieejamais finansējums 
18 352,91 LVL. Rīcības mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti part-
nerības teritorijas iedzīvotājiem, atbalstot pakalpojumus, kas 
sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu 
un nodrošinot iespēju izmantot koplietojuma pamatlīdzekļus 
Kandavas Partnerības teritorijā. 

Aktivitāte 6. 1. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstā-
dīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”. 

3. Rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un 

pirmapstrādei” – pieejamais finansējums 15 446,71 LVL. Rīcī-
bas mērķis – veicināt konkurētspēju partnerības teritorijā, at-
balstot lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi. 

Aktivitāte 3. 1. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādī-
šana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražo-
šanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot 
zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un 
žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana. ” 

4. Rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei 
un pirmapstrādei mājas apstākļos” – pieejamais finansējums 
6783,66 LVL. Rīcības mērķis – veicināt konkurētspēju partne-
rības teritorijā, atbalstot lauksaimniecības produktu pārstrādi 
un pirmapstrādi mājas apstākļos. 

Aktivitāte 3. 2. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāci-
jas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uz-
stādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu 
pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu 
saražotās produkcijas iepakošanai.”

Ar Kandavas Partnerības Attīstības stratēģiju, rīcību mēr-
ķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem 
un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai 
par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā: www. lad. gov. lv un biedrības “Kandavas 
Partnerība” mājas lapā: www. kandavaspartneriba. lv, kā arī 
biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Kandavā, Talsu ielā 11. 
Kontaktpersona: Inta Haferberga, kontakttālrunis 28390394; 
e– pasts; intaha@inbox. lv. 

na notiks aktivitātes 5. 1. „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros sekojošā rīcībā:

1. Rīcība „Atbalsts teritorijas labiekārtošanas pasākumiem” 
– pieejamais finansējums 20 000,00 LVL. Plānotās darbības:

 – Ārpus telpas vietu izveide un citas darbības;
 – Vienotas norāžu un informācijas sistēmas ierīkošana kul-

tūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību, atpūtas vietu, 
objektu, pakalpojumu, preču iegādes vietu sasniedzamības no-
drošināšanai teritorijas apmeklētājiem;

 – Citas aktivitātes, kas veicina mērķa sasniegšanu. 
Ar Stratēģiju, rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, pro-

jektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitī-
vā atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams 
iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www. lad. gov. lv 
un biedrības “Kandavas Partnerība” mājas lapā: www. kanda-
vaspartneriba. lv, kā arī biedrības „Kandavas Partnerība” birojā 
Kandavā, Talsu ielā 11. Kontaktpersona: Inta Haferberga, kon-
takttālrunis 28390394; e– pasts; intaha@inbox. lv.  
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Kandavas novada Kultūras pār-

valde pateicas par sadarbību 3. Kafi-
jas un tējas svētku atbalstītājiem:

profesionālās izglītības kompe-
tences centram Kandavas Valsts lauk-
saimniecības tehnikums, Kandavas 
Mākslas un mūzikas skolai, Kandavas 
novada pensionāru biedrībai, Kanda-
vas novada amatnieku biedrībai „Pū-
ralāde”, tūrisma un atpūtas centram 
„Plosti”, SIA „Saltums Kandavā”, SIA 
„Tukuma kafija”, kafejnīcai “Ieviņa”, 
kafejnīcai viesnīcā “Kandava”, atpūtas 
bāzei “Zviedru cepure”, Kandavas no-
vada domei un informatīvajam atbals-
tītājam – SIA „Kurzemes radio”. 

Lai, neraugoties uz gada tumšāko 
laiku, pasaule ap jums ir omulības, sir-
snības un prieka pilna!

***
Jauktais koris „Pa Saulei” aicina 

uz koncertu „Latvieša lūgšanu dzies-
mas” Zemītes baznīcā 11. novembrī 
plkst 13:00 

 Koncerta programmā būs dzir-
dami skaistākie latviešu autoru darbi 
no Imanta Kalniņa, Lūcijas Garūtas, 
Andreja Jurjāna, Pētera Butāna, Ērika 
Ešenvalda, Zigmara Liepiņa un citu 
autoru daiļrades. Aicinām uz koncertu 
visus dziesmu un kora mūzikas mīļo-
tājus. Ieeja bez maksas. 

***
Kandavas Mākslas galerija un 

Amatniecības centrs aicina māksli-
niekus, amatniekus, rokdarbniekus, 
mākslas skolas audzēkņus un citus 
radošus cilvēkus, pieteikt dalību un ie-
sniegt darbus ’’Ziemassvētku izstādei 
– tirgum”. 

„Ziemassvētku izstāde – tirgus” 
darbosies no 15. 12.  – 28. 12. 2012. 

Dalību un darbu sarakstu iesniegt 
līdz 24. novembrim sūtot e– pastu 
vai nogādājot personiski – Lindai, 
Kandavas Mākslas galerija, Talsu 
iela 11, Kandava, LV– 3120, telefons 
26369421 , romanovska. linda@gmail. 
com 

***
„Tukuma Lauksaimnieku apvie-

nība” aicina visus uz Ziemassvētku 
tirdziņu 22. decembrī jaunizveido-
tajā „Dižzārdu tirgū” Rīgas – Vents-
pils šosejas 90 km līdzās SIA „Zaļais 
serviss”. 

Svētku noskaņās laipni gaidīti tir-
goties gribētāji un pircēji. Tā būs lie-
liska iespēja sarūpēt gardumus svētku 
galdam un iegādāties dāvanas Ziemas-
svētku vecīša lielajam dāvanu maisam. 
Laipni aicināti zemnieki, mājražotāji, 
amatnieki un rokdarbnieki ar pašra-
žoto produkciju! Pieteikties pa tālruni 
26576510  (Inta). 

***
Kandavas novada tautību apvie-

nība „Varavīksne” organizē pasāku-
mu „Rudens noskaņas” 24. novembrī 
plkst. 18:00 pensionāru dienas centra 
zālē. Pieteikties līdz 20. novembrim pa 
telefoniem 29486334 vai 28848453

***
No 19. – 25. novembrim Kandavā 

vizitēs Latvijas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Pā-
vils Brūvers, kurš šajā laikā tiksies ar 
pašvaldību, skolu un citu organizāciju 
pārstāvjiem un uzņēmējiem. 

***
Kandavas Romas katoļu draudze 

izsaka pateicību uzņēmējam Guntim 
Meieram un viņa vadītajam kolektī-

vam par palīdzību baznīcas uzpošanas 
darbos. 

***
Vānes pensionāri aicina piebied-

roties Rīgas cirka apmeklējumā  8. de-
cembrī (“Gigantiskie Indijas ziloņi”), 
pieteikties līdz 15. novembrim pa tele-
fonu 26151106. 

***
Vēlaties paši izgatavot 

Ziemassvētku dāvanas?
Palīdzēt var Kandavas amatnieki 

Amatniecības centrā 
Kandavā Talsu ielā 11

katru trešdienu plkst. 17:00
Interesēties pa telefonu 

26113310 vai 63181156 Aiva
***

Kandavas novada sociālās palī-
dzības dienests informē, ka turpinās 
Latvenergo dāvanu karšu izsniegšana. 
Kartes izsniedz ģimenēm ar bērniem, 
ja viņi nav saņēmuši iepriekšējās 2 
kartes, vai daudzbērnu ģimenēm, ja 
viņi nav pieteikušies 2400 Kw atlaižu 
programmai, kā arī audžu ģimenēm, 
aizbildņu ģimenēm un ģimenēm ar 
bērniem invalīdiem. Ja Jums ir pārvie-
tošanās grūtības, lūdzam sazināties ar 
tuvāko sociālo darbinieku vai zvanīt 
uz novada sociālās palīdzības dienes-
tu, telefons 63182063 vai 29171921. 

***
4.decembrī  plkst.16.00 Kandavas 

Partnerības biroja telpās (Talsu ielā 11, 
Kandavā) notiks seminārs “LEADER 
projektu iesniegumu veidlapu aizpildī-
šana” (projektu iesniegšana  līdz 20.de-
cembrim). Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tel.nr.28390394 (Inta Haferberga) vai 
e-pastu: intaha@inbox.lv

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
10. novembrī
10:00 Kandavas novada iedzīvotāju 
forums. Folkloras kopa “Vācelīte”  ie-
skandina Mārtiņdienu. Kandavas kul-
tūras namā
12:00 Vanemenas rudens tirgus. Pa-
sākums Vānes, Kandavas, Zemītes, 
Matkules, Sabiles, Kabiles, Tukuma un 
Kuldīgas pensionāriem. Vānes kultū-
ras namā
14. novembrī
17:00 Ziemassvētku dāvanu darbnīca- 
Amatniecības centrā
16. novembrī
22:00 Svētku balle. Vānes kultūras 
namā

17. novembrī
11:00 Floristikas nodarbība “Konfekšu 
pušķu veidošana”. Informācija par lī-
dzi ņemajiem materiāliem- 26113310 
Aiva. Kandavas amatniecības centrā. 
22:00 Balle pie galdiņiem. Spēlē Gints 
Birkenšteins-Matkules kultūras namā
22:00 Balle. Spēlē grupa “Halo”. Zantes 
kultūras namā
No 20. novembra līdz 7. decembrim
Adventes vainagu izstāde - tirdziņš. 
Cēres pagasta pārvaldē
21. novembrī
14:00 Latviešu multfilmu kino pēcpus-
diena. Izstādes “Animācija” ietvaros. 
17:00 Ziemassvētku dāvanu darbnīca 
Amatniecības centrā. 

23. novembrī
18:00 Noslēguma pasākums projek-
ta konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 
2012”. Kandavas kultūras namā
24. novembrī
12:00 Pūres amatierteātra viesizrāde 
A. Niedzviedzis “Piedošanas nebūs”. 
Cēres pamatskolā
14:00 Pensionāru balle. Dienas centrā
25. novembrī
11:00 Radošā darbnīca “Šis un tas par 
adīšanu”. Zantes kultūras namā
28. novembrī
17:00 Ziemassvētku dāvanu darbnīca. 
Amatniecības centrā. 
30. novembrī
20:00 Zemnieku un uzņēmēju balle. 
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Valdeķu kultūras namā
1. decembrī
11:00 Floristikas nodarbība “Adventes 
un Ziemassvētku noformējums”. Kan-
davas Amatniecības centrā

SPORTS
10. novembrī
12:00 Orientēšanās sporta sacensības 
“Kandava - 50”. 
15:00 Rietumu līgas spēle basketbolā 
vīriešiem S/K Kandava - Talsi. Kanda-
vas sporta hallē
16. novembrī
19:30 A.Pūces kausa izcīņa basketbolā 
Baloni- Kandava 86. Kandavas sporta 
hallē
21. novembrī
19:30 A.Pūces kausa izcīņa basketbolā 
Kandava 86 - Pūre. Kandavas sporta 
hallē
24. novembrī
11:00 Rietumu līgas sabraukums vo-
lejbolā vīriešiem 4 spēles. Kandavas 
sporta hallē
25. novembrī
13:30 Swedbank Jaunatnes Basketbola 
Līga Latvijas Republikas čempionāts 
meitenēm Kandavas BJSS - TTP (Rīga) 
U-17, U-14. Kandavas sporta hallē

IZSTĀDES
Visu mēnesi
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu darbu izstāde. Kandavas pil-
sētas bibliotēkā 
Līdz 15. novembrim
Jaunatnes darbinieku asociācijas “Zel-
ta tilts” rīkota izstāde “Re: Start”. Vānes 
kultūras namā
1. - 16. novembris
“Nu, atbrauca Mārtiņdiena Deviņiem 
kumeļiem.” Vānes pagasta bibliotēkā
3. - 19. novembris
“Amerikāņu rakstniekam 
K.Vonnegūtam - 90”.  Matkules pagas-
ta bibliotēkā
“Dramaturgam, publicistam 
P.Putniņam - 75”.   Matkules pagasta 
bibliotēkā
3. - 30. novembris
A. Lindgrēnei - 105. Matkules pagasta 
bibliotēkā
5. - 12. novembris
“Mārtiņdienai plaukstās pirmais 
sniegs”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
“No zobena saule lēca...” Kandavas pil-
sētas bibliotēkā
5. - 30. novembris
“Latviešu dramaturgam Paulam Put-

niņam - 75”. Vānes pagasta bibliotēkā
“Astrīdai Lindgrēnai - 105”. Vānes pa-
gasta bibliotēkā
“Zels jaunos ziedos Latvija. 18. novem-
bris- Latvijas Republikas proklamēša-
nas diena”. Vānes pagasta bibliotēkā
“Nav Latvijā lielu kalnu, bet ir lieli kal-
nos kāpēji. Alpīnistam un zinātniekam 
Teodoram Ķirsim - 70”. Vānes pagasta 
bibliotēkā
7. - 14. novembris
Lāčplēša dienai veltīta literāra izstāde. 
Cēres bibliotēkā
10.-25. novembris
Bērnu zīmējumu izstāde “Kas man pa-
tīk Latvijā”. Matkules kultūras namā
12. - 20. novembris
“Latviešu dramaturgam, publicis-
tam, politiķim Paulam Putniņam - 75 
(1937.)” Zemītes pagasta bibliotēkā
12.-23. novembris
“Politika un šodiena”. Zantes pagasta 
bibliotēkā
12.-30. novembris
Jaunieguvumu izstāde. Zantes pagasta 
bibliotēkā
12.-20. novembris
18. novembris - Latvijas proklamēša-
nas diena. Matkules pagasta bibliotēkā
13. - 20. novembris
“Dzejniekam Imantam Auziņam - 65 
(1947.). Zemītes pagasta bibliotēkā
13. - 26. novembris
“Plīv sveces Tavu māju logos, 
Latvija, Lai sildās dvēselītes karā kau-
tas”. Kandavas pilsētas bibliotēka
14. - 21. novembris
“Mana skaistā Latvija”. Cēres pagasta 
bibliotēkā
No 17. novembra 
“Viss procesā”. Zantes kultūras nama 
mazajā zālē
Līdz 27. novembrim
Jautra un izzinoša izstāde “Animācija”. 
Kandavas Mākslas galerijā. 
20. - 30. novembris
“Latviešu aktrisei Lilitai Ozoliņai - 65”. 
Kandavas pilsētas bibliotēkā
“Latviešu aktrisei Lilitai Ozoliņai - 65 
(1947.)”. Zemītes pagasta bibliotēkā
15. - 28. decembrī
Ziemassvētku izstāde - tirgus. Kanda-
vas Mākslas galerijā un Amatniecības 
centrā. 

11. UN 18. NOVEMBRA 
PASĀKUMI NOVADĀ

11. novembrī
13:00 Lāčplēša dienai veltīts kora “Pa 

saulei” koncerts. Zemītes ev.lut.baznī-
cā 
17:00  Lāčplēša dienas pasākums „ 
Vēsturi pāršķirstot” . Kandavas nova-
da muzejā 
17:40  Pulcēšanās Lāpu gājienam Lā-
čplēša ielā( lielo numuru galā) 
18:00  Lāpu gājiens un svinīgs atceres 
brīdis. Vecpilsētas laukums Kandava
16:30-17:30 Izliksim Gaismas Ausek-
līti. Visi aicināti pievienoties un izlikt 
gaismas Auseklīti Lāčplēša dienas pie-
miņai. Līdzi paņemt savu svecīti. Mat-
kules kultūras namā 
17:00 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gā-
jiens uz Piemiņas ozolu Zantē. Pulcē-
šanās Zantē laukumā pie skolas..
12. novembrī
13:00 Lāčplēša dienai veltīta Militārā 
šķēršļu josla. Sadarbībā ar Kurzemes 
cietokšņa muzeju un Zantes pamat-
skolu. Kurzemes cietokšņa muzeja te-
ritorijā
15. novembrī
13:00 “Ierindas skate” par godu Lat-
vijas dzimšanas dienai. Sadarbībā ar 
Zantes pamatskolu. Zantes kultūras 
namā
16. novembrī
8:50 Konkurss 5.- 9. klašu skolēniem 
“Mēs Latvijā Latvija mūsos”. Zemītes 
pamatskolas zālē
11:00 Latvijas Republikas gadadienai 
veltīts Zemītes pamatskolas skolēnu 
koncerts un svētbrīdis. Zemītes ev.lut.
baznīcā
12:00 Latvijas Republikas proklamē-
šanas gadadienai veltīts svinīgs pasā-
kums, sadarbībā ar Cēres pamatskolu. 
Cēres skolā
19:00 Lāpu gājiens. Vānē
19:30 Latvijas valsts dzimšanas dienai 
Svētku koncerts “Skaistākā zeme- Lat-
vija”. Vānes kultūras namā
17. novembrī
19:00 Latvijas valsts 94. gadadienai 
veltīts svētku koncerts. Zantes kultū-
ras namā. 
20:00 Svētku koncerts Latvijai. Matku-
les kultūras namā
18. novembrī
16:00 Latvijas gadadienas svinīgais pa-
sākums. Kandavas kultūras namā
17:00 “Sveču Latvija”. Zemītes pamat-
skolas parkā pretī skolas fasādei
18:00 Atzīmējot Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienu, svecīšu aiz-
degšana un Latvijas kartes veidošana. 
Pie Cēres pamatskolas
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Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien,

Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Bagāti esam ar tiem!

SIRSNĪGI SVEICAM 
DZĪVES 

NOZĪMĪGAJĀS 
JUBILEJĀS 

NOVEMBRA JUBILĀRUS!

Augusts Ozoliņš, Vera Kocere, Alīda Blūzmane, 
Tekla Pavlovska, Aina Tetere, Malvīne Ziemele, 

Magda Freimane, Katrīna Besikirska, Līna – Velta 
Bērziņa, Artūrs Grīnbergs, Elvīra Leimane, Elza 

Garkalne, Tālivaldis Broms, Egons Zommers, 
Brigita Putniņa, Gaida Kuduma, Ilgvars Dišlers, 

Andris Ilmets, Marianna Graudumniece, Viesturs 
Celms, Velta Čube, Skarleta Millere, Zigrīda Segli-

ņa, Maruta Lazbermane, Valentīna Gnutone, Silvija 
Krīvāne, Vija Šmelde 

Vēlam stipru veselību un saulainus turpmākos 
dzīves gadus! Paldies par jūsu mūža devumu!

Kandavas novada pensionāru biedrība

KANDAVAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 

OKTOBRĪ REĢISTRĒTI 
13 JAUNDZIMUŠIE

Aleksandra, Dženija, Evita, Kate Evelīna, Laura, 
Luīze, Sofija, Artūrs, Gustavs Edgars, Kalums Val-
dis, Kristofers, Martins, Tomass

Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

LĪDZJŪTĪBA

Ilmārs Bidiņš    (1925.) Kandava
Eduards Brūvers    (1926.) Kandavas pagasts
Aina Celmiņa    (1936.) Zantes pagasts
Cilda Eimane    (1926.) Rīga
Juris Grantiņš    (1950.) Kandava
Haralds Grenevics    (1939.) Cēres pagasts
Ēriks Irbe    (1947.) Zantes pagasts
Gunārs Harijs Jūrmalis   (1940.) Zantes pagasts
Tamāra Leitarte    (1926.) Kandava
Milda Rulle    (1925.) Kandava

Mūsu visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem! 
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

oktobrī reģistrēti mirušie:

Ar ticību nāk latvieši uz mājām,
Ka ir joprojām Lāčplēši starp mums. 

    /K. Apškrūma/
Sveicam Lāčplēša dienā karavīrus 

Jāni Zimņiku, Teodoru Vīnertu un 
Imantu Stendzenieku!

 Lai Jums veselība un dzīvesprieks!
Nacionālās Karavīru biedrības Kandavas nodaļa

Aizdedz sveci klusu, ļauj, lai liesma plīvo,
Ļauj, lai gaisma vieno, mirušo un dzīvo!

Mirušo atceres diena jeb svecīšu vakars 
Kandavas novada kapsētās 25. novembrī:

Kandavā (plkst. 17:00); 
Zemītē, Vānē (plkst. 15:00); 

Zantē  (plkst. 15:00); 
Matkulē  (plkst. 16:00); 

Cērē  (plkst. 16:00). 

Aicinām iedzīvotājus iedegt svecītes
visās novada kapsētās

Uzaicinājums. 
Kandavas novada dome rīko konkursu „Zemes nomas un 

zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršanai zemes vienībā 
„Karjers”, Cēres pagastā, Kandavas novadā (kadastra apzīmē-
jums 9044 003 0032)” (turpmāk – Konkurss) smilts – grants 
ieguvei. 

Konkursa Nolikumu un ar to saistītos dokumentus Preten-
denti var saņemt Kandavas novada domē, 103. kabinetā (Dārza 
ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā) uzreiz pēc Konkursa dalības 
maksas LVL 1200.00 pārskaitījuma Kandavas novada domes 
kontā (AS „SEB Banka”, bankas kods UNLALV2X, norēķinu 
konta Nr. LV73 UNLA 0011 0101 30573), uzrādot maksājumu 
apliecinošu dokumentu. Ar Pretendentu šajā Konkursā tiek sa-
prasts – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība 
jebkurā to kombinācijā. 

Zemes dzīļu izmantošanas veids – smilts– grants ieguve. 
Konkursa objekts – zemes noma nekustamam īpašumam „Kar-
jers”, Cēres pagasts, Kandavas novads. 

Pretendenti savus piedāvājumus Konkursam var iesniegt 
līdz 2012. gada 30. novembrim plkst. 14:00, Kandavas novada 
domē, 202. kabinetā (Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads). 

Juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības Preten-
dentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana): Kandavas 
novada domes Juridiskās un personāla nodaļas juriste Laura 
Skvarnoviča, t. 63107368. Tehniskā rakstura jautājumos (Kon-
kursa priekšmets, tehniskās un kvalifikācijas prasības): Kanda-
vas novada domes izpilddirektors Guntis Gelpers, t. 631820228. 
Objekta apskate dabā: Kandavas novada domes izpilddirektors 
Guntis Gelpers, t. 631820228. 

Jautājumus par konkursu var sūtīt uz: dome@kandava.lv; 
laura. skvarnovica@kandava. lv; guntis. gelpers@kandava. lv


