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AKTUĀLĀ INTERVIJA

RUDENS
		
RAŽAS
		
LAIKS
Rudens ir ražas laiks,
kad novācam augļus un
pavasarī iesēto, kad izvērtējam padarīto.
Oktobra pirmajā svētdienā valstī atzīmējām Skolotāju dienu, tādēļ vispirms gribu pateikt Paldies visiem tiem cilvēkiem,
kuriem ir ļoti liela nozīme mūsu dzīves ceļa sākumā,
tiem, no kuru prasmes un atbildības sajūtas ir atkarīga mūsu nākotne. Gribu pateikt Paldies visiem mūsu
novada skolotājiem, visiem izglītības nozarē strādājošajiem viņu profesionālajos svētkos, un novēlēt, lai
viņiem labs un radošs darba gads!
Paldies arī visu izglītības iestāžu kolektīviem par
labi sagatavotajām mācību iestādēm, aktīvo iesaistīšanos projektos un regulāru savas kvalifikācijas celšanu kursos un semināros.
Oktobris ir atskaites periods arī lauksaimniekiem, kad tiek izvērtēti darba augļi- iegūtā raža- visa
gada garumā. Vai spīd saule, vai līst lietus, lauku
darbi ir jāpadara. Lauku cilvēkiem nav brīvdienu,
zeme jāsastrādā, lopi jāpabaro un govis jāizslauc.
Lauksaimniekiem visos laikos ir bijuši gan veiksmīgāki, gan ne tik veiksmīgi gadi. Šis gads ir bijis labs
graudaugu ražotājiem, tai skaitā arī mūsu novada
zemnieku saimniecībām, kas nodarbojas ar graudkopību, graudaugu cenas šogad ir augstas. Savukārt
novada piena lopkopības un gaļas ražotājiem novēlu
izturību, jo sakarā ar augstajām graudu cenām, būs
dārgāka lopbarība. Novēlu novada zemes kopējiem
izturību, veiksmi un veselību, strādājot šajā smagajā
nozarē- lauksaimniecībā!
Nobeigumam tuvojas vērienīgie darbi ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu sakārtošanā mūsu
pilsētā, tādēļ gribu aicināt pilsētas iedzīvotājus būt izturīgiem vēl dažus mēnešus, pieciešot ar šo projektu
saistītās grūtības un satiksmes ierobežojumus pilsētas ielās. Nākamgad mūsu Kandava jau būs pavisam
citādāka, daudz sakoptāka!
Leposimies ar savu pilsētu un novadu, būsim
sava novada patrioti labā nozīmē. Sagaidot ciemiņus
un tūristus, stāstīsim, cik mūsu pilsēta skaista un, kā
mēs ar to lepojamies. Vietējās problēmas risināsim
uz vietas, neiznesot tās publiskajā telpā, valsts mērogā.
Cienīsim vietu, kur dzīvojam, būsim lepni ar to!
Tiksimies visi nu jau trešajos Kafijas un tējas svētkos 27. oktobrī, kad Kandavā atkal smaržos kafija un
tēja!
Rolands Bārenis
Kandavas novada domes priekšsēdētājs

EIROPAS NAUDA
KANDAVAS IELĀS
Intervija ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
valdes locekli Ervīnu Ruņģi
Cik ilgi esat šajā amatā, kā esat iestrādājies un kādā
stāvoklī pārņēmāt „Kandavas komunālo pakalpojumu”
saimniecību?
-Sāku strādāt 2010.gada 1.martā, tātad nākamgad būs
pilni trīs gadi šajā amatā. Jāatzīstas, sākums bija sarežģīts.
Tieši 1.martā, sadalot iepriekšējo uzņēmumu „Kandavas
komunālie pakalpojumi”, tika izveidoti divi uzņēmumi
- SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” un SIA „Kandavas namsaimnieks”. Tobrīd uzņēmumu vadīja valdes
locekle Antra Alksne, es biju tehniskais direktors. Faktiski uzņēmums jau bija sadalīts un bija jāveic vēl tikai tāds
svarīgs uzdevums kā pamatlīdzekļu sadalīšana starp abiem
uzņēmumiem. Toreiz „Kandavas namsaimnieku” vadīja
novada domes deputāts D. Rozenfelds, kurš, izmantojot
savas deputāta tiesības un ietekmi, arī noteica pārdales
principus. Nevaru noklusēt faktu, ka tehnika tika pārdalīta starp abiem uzņēmumiem nevienlīdzīgi. Šīs sadales
rezultātā „Kandavas komunālajiem pakalpojumiem” radās
problēmas ar tiešo pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, jo
pietrūka tehnikas, veicot remontdarbus un citus papildus
darbus, kas bija neatliekami, stipri izjutām tās trūkumu. Arī
nākotnes darbībai tas iezīmēja problēmas, jo bijām spiesti
iegādāties jaunu tehniku, kas ir ļoti dārgs prieks. Tas prasa
ieguldīt lielus naudas līdzekļus un, protams, atsaucas uz tālāko uzņēmuma darbību.
Kur šobrīd atrodas Jūsu vadītajam uzņēmumam nodalītā tehnika?
-Diemžēl neesmu redzējis šo tehniku strādājam iedzīvotāju labā… Manā rīcībā nav informācijas par tās atrašanās
vietu. Zinu tikai to, ka mūsu uzņēmumam tā būtu ļoti noderējusi. Bet tāpēc jau mēs nestāvēsim uz vietas, tiek meklēti un atrasti risinājumi, lai mēs savas saistības iedzīvotāju
priekšā spētu pildīt.
Kādi bija pirmie lielie darbi, kurus nācās īstenot šajā
laikā?
-Tajā pašā gadā sākās Kandavas ūdenssaimniecības attīstības projekta pirmā kārta, kura noslēdzās 2011.gada
beigās, tātad, turpinājās gandrīz divus gadus. Atklāti sakot,
negāja viegli, bet pēc pirmās kārtas pabeigšanas, domāju,
ka visi kandavnieki sajuta ievērojamus uzlabojumus. Manuprāt, ūdens kvalitāte tagad ir nesalīdzināmi labāka nekā
bija pirms tam, arī bojājumu skaits ir samazinājies.
Šogad sākās projekta otrā kārta, atkal notiek celtniecības darbi un tāpēc ik pa laikam pilsētas ūdens apgādē ir
arī neplānoti pārtraukumi. Proti, ja mums darba procesā
ir plānoti pārslēgumi, tad mēs zinām, kādā laikā šie atslēgumi notiks, un cenšamies iedzīvotājus savlaicīgi informēt.
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Diemžēl, mēs nevaram paredzēt sarežģījumus, kas rodas tajos gadījumos, kad sākam rakt konkrēto vietu
un meklēt vecās caurules un komunikācijas. Ir biežas situācijas, kad komunikācijas vienkārši neatrodam. Kā
izrādās, Kandavas pilsētā faktiski nav
saglabājusies neviena shēma par to,
kā šie ūdensvadi ir būvēti. Tas rada
pamatīgas problēmas. Tāpēc man
jāatvainojas iedzīvotājiem par šiem
neparedzētajiem ūdens padeves pārtraukumiem, bet tā lieta ir jāsakārto,
un tas šobrīd arī tiek darīts. Domāju,
ka nākamgad šādu ūdens padeves
pārtraukumu būs vēl mazāk, centīsimies tos samazināt līdz minimumam.
Vai ir vēl kādas grūtības, ar kurām Jums nākas saskarties, realizējot
šo milzīgo projektu?
-Jā. Tas ir laika un termiņu jautājums. Pēc apjoma pirmās un otrās
kārtas projekta apjomi ir gandrīz vienādi, taču termiņi ievērojami atšķiras, pirmās kārtas realizācijai mums
bija atvēlēti gandrīz divi gadi, savukārt, otrajai kārtai ir tikai gads.
Bez tam, papildus bieži vien nākas
skaidrot, cik nopietnas un stingras
prasības izvirza Eiropas naudas devēji savas naudas apsaimniekotājiem.
Nenoliegšu, ka man kā atbildīgajam
projekta vadītājam ir milzīga atbildība – stingri jāievēro ne tikai plānotie
termiņi, bet arī visas jau iepriekš definētās nianses – pielietojamie materiāli, izmantojamā tehnika, sūkņu
stacijas, cauruļu ieguldīšanas tehnoloģija un citas tehniskas nianses.
Tas nozīmē, ka termiņi ir ļoti saspringti un darbu apjoms liels.
-Jā. Domāju, ka iedzīvotāji ir ievērojuši, ka celtnieki darbus sāk agri no
rīta un strādā līdz desmitiem vakarā.
Tiek darīts viss, lai projektu līdz gada
beigām realizētu pilnā apjomā.
Projekta pirmo kārtu realizēja
cits uzņēmums?
-Jā, SIA „MB Akva”, un šogad projektu īsteno SIA „Ostas celtnieks”.
Un kā ar kvalitāti?
-Kvalitāte ir ļoti laba. To pamanījuši arī daudzi iedzīvotāji, atzīmējot to privātās sarunās. Ne velti tik

stingri tika piestrādāts pie iepirkuma
noteikumu izstrādāšanas, lai dabūtu
maksimāli labākus celtniekus. Pirmās
kārtas iepirkumā es nepiedalījos, kad
sāku strādāt, iepirkums jau bija noticis un tika realizēta līguma parakstīšanas procedūra.
Pēc šī projekta īstenošanas ūdenssaimniecība un kanalizācija būs sakārtota visā pilsētas centrā?
-Ir tā, ka mums bija ļoti liela cīņa
ar ūdensbūvju komisiju par veco
tīklu rekonstrukciju, kas faktiski arī
rada tos lielākos pārtraukumus ūdens
padevē. Pirmkārt, veco tīklu stāvoklis ir katastrofāls, otrkārt - bieži nav
pat zināms, kur tie atrodas. Pamatā
šo projektu mērķis ir tīklu paplašināšana un pieslēgumu palielināšanas
iespējas iedzīvotājiem. Bet tajā pašā
laikā, ja šie vecie tīkli vēl netiek sakārtoti, tad tiem jaunajiem jau arī nav
nozīmes. Ja tas vidus ir sapuvis, tad
tur cauri netecēs ne ūdens, ne kanalizācija… Droši vien, kādu atsevišķu
ielu iedzīvotāji ir uz mums dusmīgi
vai apvainojušies, ka viņu ielu šis projekts ir apgājis, bet, diemžēl, Kohēzijas fonds, kas veic šo pārvaldi, izvērtējot projektu, skatījās, cik konkrētajā ielā ir iedzīvotāju, kāds ir iedzīvotāju blīvums, vai tā lieta ir atbalstāma
vai nē, un vai tas vispār atmaksāsies.
Jāatzīst, ka mēs sākotnēji bijām aptvēruši daudz lielāku teritoriju, tomēr
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naudas devēja birokrātijai pieder gala
lēmuma vārds.
Gribu piebilst, ka pilsētas centrā
Tirgus laukumā, Sabiles un Lielās
ielas krustojumā, bija problēmas ar
avotu un lietus ūdens novadīšanu.
Savā laikā, izbūvējot tagadējā veikala „Linda” telpās telefona centrāli un
visas telefonu kabeļu komunikācijas,
pilnībā tika sabojāta lietus kanalizācija, kura pilsētā bija darbojusies no
ļoti seniem laikiem, un visi avotu un
lietus ūdeņi tika ievadīti pilsētas notekūdeņu kanalizācijā. Šīs darbības
rezultātā bija apgrūtināta pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība.
Uz doto brīdi, avotu un lietus ūdeņi,
kuri saplūst no Tirgus laukuma, Sabiles un Lielās ielas, tiek savākti jaunajā
lietus ūdens kanalizācijā un tālāk novadīti.
Tātad, kā sapratu no Jūsu teiktā, pēc projekta realizēšanas, pilsētā
paliks dažas ielas, kuras šis projekts
neskar?
-Jā, tādas ielas ir. Pamatā tiks sakārtota daļa no vecajiem tīkliem un
izbūvēti arī jauni. Ja pirmajā kārtā
vairāk tika izbūvēti jauni tīkli, tad
otrajā kārtā vairāk tiek veikti rekonstrukcijas darbi.
Vai rekonstrukcijas gaitā Jūs vairāk saskaraties ar pozitīvu iedzīvotāju attieksmi, jeb bieži nākas dzirdēt
arī pārmetumus, jo cilvēki ir dažādi?

4.
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-Abējādi. Pozitīvisma ir vairāk.
Iedzīvotāji mums tagad ir izglītoti
un esmu pateicīgs katram par situācijas izpratni. Ir atsevišķi gadījumi,
kad viens otrs, zinot savas pilsoņa
tiesības, tomēr pienākumus dažkārt
piemirst. Proti, parādoties problēmai,
it kā mēģina aizbildināties ar neinformētību, ka nav interneta, ka nav
avīzes… Nav iespējams pieiet katram
personīgi visu izstāstīt, lai gan arī to
dažkārt darām. Tāpēc jau mums ir
masu saziņas līdzekļi, lai visi esam
būtiskāko notikumu apritē.
Nenoliegšu, ikdienā ik pa laikam
netrūkst arī rūgtu brīžu, kad tiek saņemti tendenciozi, ar faktiem nepamatoti pārmetumi, kuri tiek izteikti
bijušo partijas sekretāru manierē. To
atspēkošanai nākas nelietderīgi tērēt
to laiku, ko es labprātāk veltītu konkrētiem darbiem.
Vai varat konkretizēt – vai pārmetumi tiek izteikti pilsētas vadības
līmenī?
-Tieši otrādi, novada domes lī-
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menī, es ikdienā saņemu vislielāko
atbalstu un sapratni. Kopā operatīvi
risinām sarežģītākās situācijas. Bet
vienmēr ir arī kādi neapmierinātie,
taču viņi parasti ir mazākumā. Viens
no aktīvākajiem kritizētājiem ir deputāts D.Rozenfelds. Taču taisnības
labad jāteic, ka viņa kritika tiek adresēta ne jau tikai „Kandavas komunālajiem pakalpojumiem”. Domes
sēdēs esmu dzirdējis, manuprāt, neargumentētu kritiku gan Promenādei, gan māju renovācijai, gan citiem
pilsētā notiekošajiem procesiem.
Uzdrošināšos tam tomēr nepiekrist. Lai gan neesmu dzimis kandavnieks un šeit esmu tikai trešo gadu,
taču redzu, ka pēdējā laikā ir realizēta
virkne labu projektu, kas priecē gan
pilsētniekus, gan viesus – tā pati Promenāde, sakārtotā taka gar Abavu,
renovētās mājas, atvērtie jaunie veikali. Esmu bijis daudzās pilsētās, skatījies, salīdzinājis savas nozares jautājumus un vienlaikus redzējis, kā savu
attīstību realizē viena vai otra pilsēta.
Jāteic, ka uz kopējā fona, Kandavai

ir ar ko lepoties – notiek daudz labu
pārmaiņu.
Gribētu šo sarunu nobeigt uz pozitīvas nots.
- Ticu, ka šis projekts veiksmīgi
tiks realizēts, ūdenssaimniecība un
kanalizācijas tīkli būs sakārtoti un
no mūsu uzņēmuma puses pakalpojumi iedzīvotājiem būs kvalitatīvāki.
Ceru, ka līdz gada beigām mēs paspēsim sakārtot visas tās ielas, kurās notiek būvdarbi. Ir mums arī nākotnes
vīzijas, ka centrālajās ielās varētu tikt
pilnībā uzlikts jauns asfalta segums.
Tas gan pašreiz ir tikai idejas līmenī,
un tas nevar notikt bez novada domes atbalsta, kuru ceram saņemt arī
turpmākajā darbā.
Nenoliegšu, ka aizvadītajā periodā ir bijuši atsevišķi gandarījuma
brīži, kad iedzīvotāji tikšanās reizēs ir
izteikuši atzinīgus vārdus par ūdens
kvalitāti un saviem ieguvumiem. Tādam mērķim mēs arī strādājam.
Intervēja
Dagnija Gudriķe

VEIKSMĪGI UZSĀKTS JAUNAIS MĀCĪBU GADS
2136 skolēni, kas
ir par 124 bērniem mazāk nekā
pagājušā mācību
gadā. Līdztekus
vispārizglītojošām skolām, teju
500 mūsu mazo
novadnieku apmeklē Kandavas
Mākslas un mūzikas skolu vai
Bērnu un jaunatnes sporta skolu.
Šajā mācību gadā
Skolu direktori smeļ spēkus jaunajam mācību gadam no Mākslas un mūSpēka katla novada skolotāju konferencē
zikas skola īsteno
Oktobra pirmajā svētdienā Latvijā
profesionālās iesvinēja Skolotāju dienu. Savus profe- virzes programmas „Vizuāli plastiskā
sionālos svētkus šajā dienā noteikti māksla” un „Instrumentālā mūzika”,
atzīmēja arī mūsu novada plašā sko- kā arī interešu izglītības programmas
lotāju saime. Šogad Kandavas novada sagatavošanas klasēs gan mūzikā, gan
izglītības iestādēs jauno paaudzi gud- mākslā, papildus bērni var apgūt ģirībās vada 282 pedagogi.
tāras spēli individuālajās nodarbībās.
Skolēnu skaits novadā, tāpat kā
Kandavas Bērnu un jaunatnes
visā valstī ir samazinājies, tomēr ar sporta skolā jaunie sporta entuziasprieku varam teikt, ka neviena sko- ti trenējas vieglatlētikā un iedziļinās
la mūsu novadā nav slēgta. Mācības basketbola spēles pamatos un niannovada izglītības iestādēs uzsākuši

AKTUALITĀTES

sēs.
No 158 pagājušā gada 9. klases
absolventiem, mācības šogad tālāk
turpina 133 audzēkņi, savukārt no 53
vidusskolu absolventiem, augstskolās
iestājušies 33 jaunieši.
Šajā mācību gadā darbu uzsākuši
vairāki jauni skolu direktori un viņu
vietnieki - Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktore ir Daiga
Puga, viņas vietnieces Ligita Zāģere,
Māra Grīsone, Danuta Dude, Indra
Bāliņa un Aiva Ķēniņa. Mākslas un
mūzikas skolu vada Maruta Balode,
viņas vietniece ir Ilva Bārene. Zemītes pamatskolas direktora v.i. ir Maruta Vilumsone, bet direktores vietniece Ineta Krūmiņa.
Visās novada izglītības iestādēs
vasaras periodā vai mācību gada laikā
veikti lielāki vai mazāki remontdarbi,
piemēram, Kandavas K. Mīlenbaha
vidusskola tagad var lepoties ar skaistu skolas foajē, internātvidusskolā
nomainīts un siltināts internāta ēkas
jumts, Zemītes pamatskolā izveidots
jauns rotaļu laukums, visās pagastu
skolās veikti kosmētiskie vai kapitālie remonti klašu telpās un gaiteņos.
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Pārmaiņas, kuras vasarā piedzīvoja
pilsētas pirmskolas izglītības iestāde „Zīļuks”, jau regulāri esam presē
atspoguļojuši. Arī Kandavas Valsts
lauksaimniecības tehnikums aizvadītajā gadā ieguvis pavisam citus, modernus un gaišus vaibstus.
Pagājušā mācību gadā mūsu novada skolas ar labiem panākumiem
piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs gan pašu novadā, gan starpnovadu olimpiādēs un zinātniski

pētnieciskajos darbos. Visas skolas
aktīvi iesaistījās dažādu projektu īstenošanā.
Esam pilnveidojuši arī izglītības
iestāžu materiāli tehnisko bāzi un sagatavojuši nepieciešamos malkas krājumus jaunajai apkures sezonai.
Ir ieguldīts liels darbs, lai skolotāji godam varētu pildīt savu galveno
uzdevumu – mūsu jaunās paaudzes
kvalitatīvu izglītošanu.

KAFIJA AR POLITIĶIEM

26. septembrī Kandavas novada
skolēnu parlaments kopā ar jauniešu
centru “Nagla” bija aicinājis novada
jauniešus uz diskusiju ar politiķiem,
lai apmainītos ar domām un idejām
par jauniešu līdzdalību un veidiem
lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldībā, jauniešu nodarbinātību un
izglītības iespējām Kandavas novadā
2020. gadā. Diskusijā piedalījās Kandavas novada domes deputāti Guntars Indriksons, Ivars Lasis, Solvita
Horste, Silvija Tiltiņa, Leonārija Gudakovska un Kandavas novada domes izpilddirektors Guntis Gelpers.
Jaunieši un deputāti izveidoja trīs
diskusiju grupas.
Par jauniešu nodarbinātību Kandavā ar jauniešiem sarunājās deputāte Solvita Horste un Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietniece
Leonārija Gudakovska. Diskusijā
vairāk runāja par politiku. Viena no
tēmām bija- kā var kļūt par deputātu.
Leonārija Gudakovska sacīja, ka no
18 gadiem var kļūt par deputātu, taču
tas nenozīmē, ka vairs nav jāmācās,
izglītība ir ļoti svarīga. Savukārt deputāte Solvita Horste tam nepiekrita:
„Vajag katram cilvēkam personības

spēku, tā izglītība nav svarīga.”
Raksturojot, kā jaunieši var ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldībā, Silvija Tiltiņa izstāstīja piemēru
no dzīves: „Zantes pagastā stadions
ir izveidots tikai skolēnu iniciatīvas
dēļ, jo laikā, kad biju Zantes pagasta
vadītāja pie manis atnāca Zantes pamatskolas 9. klases skolēni ar vēstuli,
kurā lūdza izveidot sporta stadionu
Zantē. Jāmēģina pašiem vairāk interesēties, iesaistīties, tad būs rezultāts.”.
Skolnieks Miķelis Kārkliņš pastāstīja,
ka arī viņš ir iesaistījies un panācis, lai
tiktu uzklausīts pašvaldībā: „Dzīvoju
Okslē, netālu ir karjers, tādēļ bieži pa
ceļiem brauc smagās mašīnas, neievērojot zīmi 10t. Bija tā, ka greideris
nogreiderēja ceļu, taču ceļmalas netika sakārtotas. Māsa ar bērnu ratiņiem nevarēja pabraukt, taču pa ceļu
iet būtu bīstami. Aizgāju uz Cēres pagasta pārvaldi un pastāstīju par esošo
situāciju, taču nekas nemainījās. Nofotografēju, kāds izskatās ceļš un ceļa
malas, aizgāju vēlreiz un jā, tad ceļš
tika sakārtots.” Vēl jauniešus interesēja, kāpēc nestrādā Zantes jauniešu istaba- izveidota ir, bet nekas nenotiek.
Deputāte Silvija Tiltiņa ieteica doties

5.
Sveicu visus Kandavas novada
skolotājus profesionālajos svētkos!
Paldies par jūsu izturību, gudrību,
izdomu, sapratni šajā darba posmā,
kad mums pāri veļas reformas.
Vēlu izturību un neaizmirst,
darot savu sirdsdarbu, mīlēt arī
pašiem sevi!
Kandavas novada
Izglītības pārvaldes vārdā
Silvija Tiltiņa

pie Zantes pagasta vadītāja Jāņa Kāļa
un noskaidrot kāpēc nestrādā. Kandavas novada domes izpilddirektors
Guntis Gelpers piebilda: „Ir labi, ja
interesējas par to, kāpēc jauniešu istaba nestrādā, bet, ko Tu esi izdarījusi, lai tā darbotos? Jauniešu istaba
jau nevar darboties bez jauniešiemja nav neviena jaunieša, skaidrs, ka
nestrādās. Ja Tu un vēl kādi jaunieši
būsiet aktīvi, tad šī jauniešu istaba var
darboties varbūt jau šovakar.”
Par izglītību Kandavas novadā
2020. gadā ar jauniešiem diskutēja
deputāti Ivars Lasis un Guntars Indriksons. Kā vienu no variantiem,
lai jaunieši paliktu un mācītos Kandavā, skolēni minēja iespēju, izveidot
vairāk specialitātes tehnikumā, piemēram, arhitektus vai veselības aprūpes speciālistus. Deputāts, kurš ir
arī Kandavas Valsts lauksaimniecības
tehnikuma direktors, Ivars Lasis sacīja, ka tehnikumā izglītības programmas ir izstrādātas jau sen, turklāt tā,
lai programmas nepārklātos ar tuvākajiem tehnikumiem. Iespēju apgūt
veselības aprūpi neļauj tas, ka nebūtu,
kur iziet praksi, jo slimnīcas Kandavā
nav jau vairākus gadus. Turklāt tehnikumā nevar iegūt augstāko izglītību, tādēļ aptuveni 30% audzēkņu pēc
absolvēšanas dodas uz augstskolu.
Deputāts uzsvēra, ka vairāk jāskatās,
kādas darbavietas piedāvās uzņēmēji,
vai jaunietis būs vajadzīgs Kandavā
kā darbinieks. Par savu mācību iestādi Kandavas Valsts lauksaimniecības
tehnikumu izvēlējušies 600 jaunieši,
no tiem 100 ir Kandavas novada jaunieši.
Noslēgumā katras grupas vadītāji
prezentēja diskusijā izrunāto. Jaunieši teica, ka bija interesanti, vien diskusijām laiks bijis par īsu, kā arī izteica cerību, ka šāda veida diskusijas būs
arī turpmāk.
Baiba Vītoliņa
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EIROPAS SKOLOTĀJU VIZĪTE KANDAVAS
INTERNĀTVIDUSSKOLĀ
Comenius skolu daudzpusējās
partnerības projekta „Ēdamas lietas
meža dārzā” ietvaros Kandavas internātvidusskolā no 26.- 30. septembrim
notika Eiropas valstu partneru vizīte.
Šis Kandavas internātvidusskolai ir
otrais gads šajā projektā. Mūsu projekta partneri ir skolas no astoņām
Eiropas valstīm: Velsas, Polijas, Slovēnijas, Itālijas, Somijas, Ungārijas,
Portugāles un Spānijas. Projektā ir
iesaistīti sākumskolas skolēni un skolotāji. Vizītē no minētajām valstīm
pie mums ieradās 21 sākumskolas
skolotājs.
Šajā vasarā projekta ietvaros skolēnu uzdevums bija audzēt saulespuķes, vērot to augšanu un izveidot
prezentāciju.
Lepojamies ar to, ka pateicoties
šim projektam, pie skolas ir tapusi
skaista puķu dobe, kurai ir zieda forma un kura priecē ikvienu ar savām
košajām krāsām. Projekts ir devis
iespēju arī tuvāk iepazīt Eiropu un
ieviesis skolā jaunu tradīciju- Eiropas
valodu dienu, kuru šogad atzīmējām
otro gadu. Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu kādā no Eiropas
valodām. Iepazīstot citas kultūras,
iemācāmies vairāk cienīt paši sevi, tādējādi ceļot savu pašapziņu un mācot
skolēnus dzīvot daudzkultūru pasaulē.
Gatavošanās viesu uzņemšanai
lika apzināties, cik plaša ir Eiropa, uzzināt vairāk par mūsu partnervalstīm
un just savu piederību Eiropai. Klašu
telpās ciemiņi varēja redzēt plakātus
ar informāciju par partnervalstīm un
partnervalstu panākumiem. Viesiem
tika dota iespēja apmeklēt mācību
stundas 1.- 6. klašu grupā. Bijām uzposuši skolu ar Eiropas valstu simboliku un projekta vienojošo motīvu
–saulespuķi.
Vizītes noslēgumā kopā ar projekta valstu skolotājiem notika Eiropas
pasākums. Šis bija pirmais pasākums,
kurš sākās ar Eiropas himnu, mums
tika dota šī vienreizējā iespēja, sapulcēties kopā 9 valstu pārstāvjiem un
reālā dzīvē izbaudīt daudzvalodību.

Muzicē popgrupaTaustiņi”

Skolas direktore Aija Blitte uzsvēra,
ka projekta himnas atskaņošana angļu valodā bija patiesi emocionāls
mirklis, jo to dziedāja daudznacionālais skolēnu un skolotāju koris, soliste
Arta Jēkabsone, bijusī mūsu skolas
skolniece, un vijoli spēlēja skolotāja
no Itālijas
Pēc koncerta ciemiņi prezentēja
savas valstis un skolas, kā arī uzdāvināja dāvanas skolai un skolēniem.
Mums tagad ir Velsas nacionālie tērpi
un simboli, Itālijas puzle, grāmatas,
filmas, skolēnu mākslas darbi un saldumi. Pasākuma noslēgumā izskanēja projekta himna, kas tika uzrakstīta Itālijā, un kuras uzrakstīšanā un
atskaņošanā latviskajā variantā savu
ieguldījumu devusi skolotāja Inta Pakalns Paleja.
Projekts lika parādīt savus talantus gan skolēniem, gan skolotājiem.
Īpaši aizkustināja labie vārdi, kas tika
teikti par mūsu skolēniem un skolu.
Mums ir brīnišķīgi skolotāji, mums ir
talantīgi skolēni.
Vizītes laikā mēs centāmies iepazīstināt ārzemju kolēģus ar savas tautas tradīcijām, mācījām tautas dejas

un rotaļas, kopā dziedājām. Iepazīstinājām viesus ar savu tuvāko apkārtni
- lauku sētu „Indāni”, Kukšu muižu
un Rūmenes muižu. Devāmies arī
garākā ekskursijā, kurā bija brauciens
ar Vikingu laivu pa mūsu likteņupi
Daugavu, iejušanās princešu un prinču tērpos Preiļu leļļu muzejā, svētvietas-Kristus Karaļa kalna apmeklēšana. Aizkustinošs brīdis bija Aglonas
bazilikā, kur negaidīti satikāmies ar
citu projekta grupu, kas viesojās Rēzeknes augstskolā. Izbaudījām Maskavas pedagoģiskā institūta audzēkņu kora dzidri skanošo dziedājumuveltījumu Dievmātei. Noslēgumā Aglonas maizes muzejā ieguvām atziņas
par maizi kā vērtību un svētību, kas
mums ir jāgodā un jāciena. Viena no
tām: „Ēdot maizi, neej ārā no mājas,
tā tu iznesīsi ārā svētību”. Īpašas bija
vakariņas latgaliešu gaumē, kas noslēdzās ar visu viesu aktīvu iesaistīšanos jestrā tautiskā dejā.
Projekta aktivitāšu lokā iekļāvām
arī Kandavas pašvaldībā esošās iestādes, viesus uzņēma pirmskolas izglītības iestāde „Zīļuks”, Kandavas deju
skola un Kandavas Romas katoļu baz-
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nīca. Eiropas pasākumā piedalījās arī
Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi.
Visus pasākumus bildēs iemūžināja
Daiga Rēdmane.
Atbalstu pasākuma organizēšanā sniedza gan skolas direktore, gan
skolotāji un tehniskie darbinieki, gan,

protams, paši skolēni.
Prieks bija par to, ka atverot savu
e-pastu, atradu pirmās atsauksmes
par vizīti:
„Ir 5.30 pēcpusdienā, es esmu mājās, bet man pietrūkst jūsu kolēģu un
jūsu zaļās valsts. Viss bija perfekti.

2012. gada 27. septembra domes sēde
Kandavas novada domes sēdē tika
skatīti 45 jautājumi.
Tika apstiprināti sekojoši Kandavas novada domes saistošie noteikumi:
-Nr. 9 „Par koku ciršanu ārpus
meža Kandavas novada teritorijā”;
- iekšējās kārtības noteikumi
”Kārtība, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas
daļu(procentos no tīrās peļņas)”;
-„Grozījumi Kandavas novada domes 28.04.2011.noteikumos „Par sociālajos dzīvokļos un sociālajās mājās
Kandavas novadā izmitināmo personu
kategorijām, kuras ir tiesīgas pretendēt uz sociālā dzīvokļa īri”(atturas S.
Horste);
-Nr.10 „Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem
maksājumiem par Kandavas novada
administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem” (atturas
– D.Rozenfelds, S.Horste, nebalso –
G.Indriksons);
-Nr. 11 „Grozījumi Kandavas novada domes 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr. 1.” 2012.gada pamatbudžets
un speciālais budžets” (pret- S.Horste,
D. Rozenfelds, G.Indriksons).
Tika nolemts ņemt aizņēmumu no
Valsts kases sekojošu projektu īstenošanai:
- „Zemītes Tautas nama rekonstrukcija” 123 199,85 LVL ar atmaksas
termiņu 10 gadi;
- „Valdeķu kultūras nama rekonstrukcija” 36 522,35 LVL ar atmaksas termiņu 5 gadi(pret- S.Horste,
D.Rozenfelds, G.Indriksons, atturasS.Tiltiņa, N.Štoferts).
Nolēma neīstenot projektu „Publisko automātisko pašattīrošo tualešu
uzstādīšana Daigones ielā 14A”. Jautājumu ar labotu tehnisko specifikāciju
nolēma skatīt atkārtoti, sastādot 2013.
gada budžetu.

Atkārtoti tika izskatīts jautājums
par brīvdabas estrādes rekonstrukciju
un nolemts, jautājumu par projekta
„Brīvdabas estrādes „Ozolāji’, Kandavā
rekonstrukcija” īstenošanu lemt atkārtoti, izskatot 2013.gada pamatbudžetu
un pašvaldības iespējas nodrošināt
līdzfinansējumu.
Tika izskatīti vairāki jautājumi par
papildus finansējuma piešķiršanu un
nolemts:
- piešķirt Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolai papildus finansējumu 3700
LVL atpūtas telpas remontam projekta
„Labie darbi” ietvaros no papildus ieņēmumiem 2012.gada pamatbudžetā;
- noteikt, ka 2012./2013. mācību
gadā Kandavas novada domes līdzfinansējums viena audzēkņa uzturēšanās izdevumu segšanai biedrībā „Asociācija „Dzīvesprieks”” 45 LVL mēnesī;
- Piešķirt Kandavas Mākslas un
mūzikas skolai papildus finansējumu
2690 LVL no papildus ieņēmumiem
2012.gada pamatbudžetā.
Tika apstiprināts Kandavas novada
Izglītības pārvaldes vadītājas S.Tiltiņas
pārskats par izglītības iestāžu gatavību
2012./2013.mācību gadu uzsākot.
Tika apstiprināti grozījumi Kandavas Mākslas un mūzikas skolas vecāku
(audzēkņu) līdzfinansējuma un sniegto maksas pakalpojumu cenrādī un
Kandavas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas vecāku (audzēkņu) līdzfinansējuma un sniegto maksas pakalpojumu cenrādī.
Tika apstiprināta Dziesmu un deju
svētku rīcības komiteja sekojošā sastāvā: L.Gudakovska, I.Priede, Z.Začeste,
I. Grunte, Dz.Linde, A.Eimane,
D.Gudriķe.
Tika apstiprināta Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” direktora I.Leitarta sniegtā informācija par
brīvpusdienu piešķiršanu un mācību

Mūsu Comenius komanda pavadīja
brīnišķīgu laiku Latvijā. Paldies par
visu! Marisa no Itālijas”.
Ir patīkami apzināties, ka mēs
pratām citiem sagādāt prieku.
Projekta koordinatore
Ņina Zalcmane

DOMES LĒMUMI
līdzekļu iegādi trūcīgo ģimeņu skolēniem.
Tika izskatīts deputātu S.Horstes
un G.Indriksona pieprasījums „Par
prasības pret SIA „Strabag” parāda
piedziņu par summu 43 240,48 Ls atsaukšanu” un nolemts izveidot deputātu darba grupu jautājuma izpētei un
līdz š.g. oktobra komiteju sēdēm rast
vienošanos turpmākai rīcībai ar SIA
„Strabag”(pret- G.Indriksons, nebalso- S.Horste).
Tika izskatīts Kandavas novada
domes deputāta D.Rozenfelda pieprasījums „Par ūdens un kanalizācijas
rekonstrukcijas gaitu Kandavā” un
pieņemta zināšanai SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” valdes locekļa E.Ruņģa mutiska un rakstiska informācija.
Tika apstiprināti SIA „Kandavas namsaimnieks” apkures tarifi
2012./2013.gada apkures sezonai Kandavas novadā(tarifi publicēti mājas
lapā www.kandava.lv un šajā informatīvā izdevuma numurā).
Tika izskatīti jautājumi par
projektu
iesniegšanu
VARAM,
ERAF
finansējuma
saņemšanai
2007.-2013.g.finanšu plānošanas perioda aktivitātē „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
ūdenssaimniecības attīstībai Kandavas
novada Matkules ciemā, Jaudas ciemā,
Zemītes ciemā, Grenču ciemā un Valdeķos (pret- D.Rozenfelds).
Tika izskatīti jautājumi, kas saistīti
ar nekustamajiem īpašumiem un virkne vēl citu jautājumu.
Domes sēdes protokols pieejams
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.

Kārtējās komiteju sēdes notiks
18.oktobrī no plkst. 13:00
Kārtējā domes sēde notiks
25.oktobrī plkst. 13:00
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KANDAVAS NOVADA DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 10
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem
maksājumiem par Kandavas novada
administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem”
Izdoti saskaņā ar Nodokļu atbalsta
pasākuma likuma 4.panta otro daļu un
likuma „Par pašvaldībām”46.pantu
1. Saistošie noteikumi, turpmāk –
noteikumi, ir izdoti ar mērķi Kandavas
novada domei (turpmāk – pašvaldība)
piedalīties Latvijas valdības atbalstītajā nodokļu atbalsta pasākumā, lai nodokļu maksātājiem atvieglotu ekonomiskās krīzes rezultātā raušos nodokļu
parādu slogu un palielinātu pašvaldības budžeta ieņēmumus.
2. Noteikumi nosaka nekustamā
īpašuma nodokļa un ar to saistīto
maksājumu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtību Kandavas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
3. Nodokļa atbalsta pasākumam
var pieteikties nekustamā īpašuma

nodokļa maksātāji (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli izpratnē)
par Kandavas novada administratīvajā
teritorijā esošajiem nekustamiem īpašumiem, par kuriem ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
4. Nodokļa atbalsta pasākums ir
vienreizējs pasākums, kura ietvaros
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem tiek dzēsta nokavējuma nauda un
90% soda nauda, ja noteiktajā termiņā
tiek samaksāts pamatparāds un ar to
saistītā soda nauda 10% apmērā.
5. Nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparāds tiek aprēķināts pēc stāvokļa uz laika periodu, kādu to nosaka
Nodokļu atbalsta pasākuma likums,
līdz nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas dienai.
6. Lai nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājam tiktu piemērots nodokļa
atbalsta pasākums, nodokļa maksātājs
trīs mēnešu laikā iesniedz pašvaldībā
Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.600 „Nodokļu
atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” noteiktas formas iesniegumu par
piedalīšanos nodokļa atbalsta pasāku-

mā.
7. Pašvaldībās priekšsēdētājs, pamatojoties uz pašvaldības Finanšu nodaļas nodokļu ekonomista atzinumu,
pieņem lēmumu par nodokļa atbalsta
pasākuma piemērošanu vai arī lēmumu par atteikumu piemērot nodokļa
atbalsta pasākumu.
8. Nodokļa maksātājs nodrošina
lēmuma par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu izpildi.
9. Nokavējuma nauda un, ja attiecināms, 90% soda nauda tiek dzēsta
pēc lēmuma par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu pilnīgas izpildes.
10. Citos jautājumos nodokļa atbalsta pasākuma īstenošana notiek,
piemērojot Nodokļu atbalsta pasākuma likumu un Ministru kabineta 2012.
gada 28.augusta noteikumos Nr.600
„Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība”.
11. Noteikumu 7.punktā minētie
lēmumi, apstrīdami Administratīvā
procesa likuma noteiktajā kārtībā.
12. Noteikumi stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 46.panta noteiktajā
kārtībā.

Paskaidrojuma raksts Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10

„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Kandavas
novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Ņemot vērā to, ka ekonomiskās krīzes ietekmē nodokļu maksātāju ekonomiskais stāvoklis krasi
pasliktinājās un nodokļu maksātājiem rodas grūtības veikt kārtējos nodokļu maksājumus, ir
nepieciešams meklēt risinājumus, kas dotu iespēju nodokļu maksātājiem noteiktā periodā segt savas
nodokļu saistības (samaksāt nodokļu parādu) un attiecīgi turpināt uzņēmējdarbību. Saistošie noteikumi
ir izstrādāti, lai vienlaicīgi palielinātu pašvaldības budžeta ieņēmumus un arī atbalstītu nodokļu
maksātāju pielāgošanos krīzes radītajiem izaicinājumiem. Nodokļu atbalsta pasākums būs vienreiz
veicams pasākums nokavējuma naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim
samaksā nodokļu pamatparādu.

Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts tika izstrādāts pamatojoties uz Nodokļu atbalsta pasākuma likuma
4.panta otro daļu. Saskaņā ar šo pantu, ja pašvaldības dome likuma „Par pašvaldībām” 46.panta kārtībā
ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu tās administratīvajā
teritorijā, nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt iesniegumu attiecīgajā pašvaldībā Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to
saistītajiem maksājumiem. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, pašvaldība administrēs nodokļu atbalsta
pasākumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Nodokļu maksātājs veic maksājumus ministru kabineta
noteiktajā kārtībā pašvaldības noteiktajos termiņos.

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saskaņā ar Kandavas novada domes Finanšu nodaļas sniegto informāciju, kopējais nekustāmā īpašuma
nodokļa parāds ir 65 525.94 latu, nokavējuma nauda 14 611.19 lati. Nodokļa atbalsta pasākuma
piemērošanas rezultātā pašvaldības budžets var papildināties nekustāmā īpašuma nodokļa pamatparāda
apmērā. Savukārt, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds tiks piedzīts ar zvērinātu tiesu izpildītāju
starpniecību, pašvaldībai ir jārēķinās ar papildus izdevumiem, bez garantijas, ka tas tiks piedzīts.

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Samazināsies nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku skaits, kā arī pasākums veicinās arī nodokļu
maksātāju maksātnespējas procesu skaita samazināšanos.

Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošos noteikumus piemēros pašvaldības Finanšu nodaļa. Papildus administratīvās procedūras nebūs
nepieciešamas.
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ZEMĪTE SVIN 575 GADU JUBILEJU

Aira un Imants Skricki šogad atzīmē
40 gadu kāzu jubileju

Zemītes pagasta svētki „Zemītei
575” izskanējuši, izdziedāti, izdejoti
un izdzīvoti. Svētku piedāvājums bija
daudzpusīgs un raibs, kas ļāva katram interesantam meklēt un atrast
savu pagasta svētku piedzīvojumu.
Svētki iesākās ar lauksaimniecības
tehnikas parādi, ko kuplināja mazie
zemītnieki ar saviem braucamrīkiem
un Marikas Kasperžakas vadīto zirgu
pajūgu. Paldies Birutai Salmai un
Mārtiņam Zandbergam par iespēju
iepazīt jauno traktoru pievilcību un
moderno nodrošinājumu ērtai lietošanai. Turpat pretī varēja izjust Aivja
Vilumsona organizēto veco traktoru
klātbūtni, izvērtējot viņu ilgmūžību
un pārbaudītās vērtības. Un kur tad
vēl mazo tehnikas mīļotāju prieks
„pašiverēt” pa ugunsdzēsēju mašīnas kabīni un iepazīt arī tās tehnisko
pusi. Bet tiem, kam mīļi dzīvnieki,
zirga Sulaiņa vilktie rati ļāva sajust
lauku romantiku un izvizināties īsti
senlaicīgā garā. Raibi un azartiski noritēja saimnieču sacensības Gaļinas
Balodes un Anitas Šimkevičas vadībā. Arī galdniecības „Kārkliņi” puišu organizētas un vadītas vīru spēles
guva gan atsaucību, gan dalībnieku
atzinību. Interesentus pulcēja arī
Grenču kaltes „Akots” piedāvājums
– uz tausti un svaru noteikt graudu
„maišeļu” saturu, kur laimīgie atminētāji varēja atpazīto graudu maisu
iegūt savā īpašumā. Krāsainos „mai-

šeļus” bija uzšuvušas Zemītes pamatskolas meitenes skolotājas Inetas
Krūmiņas vadībā. Interesentus pulcināja skolas bērnu zīmējumi, par tiem
īpašu interesi izrādīja mazo mākslinieku vecāki. Nenoliedzamu uzmanību piesaistīja „ņammīgo krājumu”
galds, jo tur zemītnieces deva iespēju
pagaršot visneiedomājamākos dārzeņu konservējumus, salātus un pat
ķirbju kūku. Pats būtiskākais interesentiem bija tas, ka jebkura recepte
tika izstāstīta un pat līdzi dota, lai
iegaršojušos kārumu varētu paši arī
vēlāk pagatavot. Klātesošos patīkami
uzmundrināja Zantes folkloras kopa
ar skanīgu dziedājumu un atraktīvu
mīklu uzdošanu. Pasākuma noslēgumā visus sasildīja kārtīga lauku zupa,
par kuras tapšanu rūpējās saimniecītes Ina Baumane un Gaļina Balode.
Mazos zemītniekus sarūgtināja
tas, ka nezināmu iemeslu dēļ, neieradās lēkājamā atrakcija. Bet neskatoties uz šo vilšanos, bērni lieliski
izklaidējās mazās raganiņas Solvitas
Kalinjukas un skolotāju Andas Zvirbules un Līgas Rozes vadībā. Pateicoties Pūres sporta kluba inventāram- lielajai bumbai, pamperiem
un slēpēm, spēles un sacensības bija
jautras un radošas. Pasākuma ieskaņā dziedāja skolēnu ansamblis „Rozā
mākonīši” un tika atklāti skolas rotaļu laukuma elementi, biedrības „Kandavas Partnerība” un Nīdrlandes
fonda KNHM „Sabiedrība ar dvēseli”
projekta „Vairāk spēļu- mazāk blēņu”
ietvaros, kuru īsteno Helmuts Zandbergs ar domubiedriem un Zemītes
pamatskolas vadības Marutas Vilumsones atbalstu.
Neskatoties uz rudenīgi vēso laiku, svētku koncertā Zemītes parka
estrādē, priekšnesumus bija sapulcējušies vērot tuvu pie simta vietējo
un viesu. Vairāk nekā sešdesmit lielu un mazu zemītnieku un draugu
pulcējās pie skatuves, lai ar savām
mākslinieciskajām prasmēm priecētu skatītājus. Koncertu vadīja tautā
iemīļotā aktrise Indra Burkovska.
Koncertā piedalījās vidējās paaudzes
tautas deju kolektīvs „Zemīte”, Eiropas deju kopa „Ozolzīles” un viņu
draugi no Matkules- „Alianse”, meiteņu ansamblis „Spārni” un Tradīciju
ansamblis, pirmskolas vecuma bērnu

rotaļu un deju pulciņš un stīgu trio
„Bianco”. Koncerta laikā tika suminātas pagasta stiprās ģimenes, kuras
laulībā nodzīvojušas garus un skaistus gadus. Skricku ģimene atzīmēja
laulības 40- gadi jeb rubīna kāzas,
bet Ivutu un Priežu ģimenes – 30
gadi jeb pērļu kāzas. Tika sveikti un
sumināti bijušie pagasta darbinieki
un teikts daudz labu vārdu tiem pagasta ļaudīm, kas iesaistījās svētku
tapšanā. Tālākie viesi bija ieradušies
no Somijas Ālandu salām - Mia-Marija Forsberg un Lars Lindholm, kuri
pārstāvēja organizāciju „Glābiet Bērnus” un ir ilggadīgi šīs organizācijas
palīdzības organizētāji un Zemītes
pagasta atbalstītāji.
Vakarā Tautas namā pulcējās vairāk kā simts svētku svinētāju. Košs
salūts priecēja visus, kuri bija sagaidījuši vēlo vakara stundu. Salūtu sagādāja paši zemītnieki. Saliekot kopā
līdzekļus, debesīs uzziedēja krāšņi
uguns ziedi. Sanākušie varēja baudīt šo svētku brīnumu, pateicoties
Grenču kaltei - „Akots” un I. Skrickim, Z/S „Lapsas” un G. Krūmiņam,
Z/S „Jātnieki” T. Bergmanim, Z/S
„Madaras” R. Zekundem, Z/S „Plencneri” M. Zvirbulim, Z/S „Brauniņi”
J. Bērziņam, „Dzintari” Daņiļēvičiem, „Zemzari” -Stavro ģimenei,
SIA „Kārkliņi”
kolektīvam, SIA
„Zemītes darbnīcas” kolektīvam, Elmāram Ločmelim - Dzirnavu īpašniekam, Veikalam „Vītoli”, Veikalam
„Aiga”, SIA „Gotika auto”, Aivaram
Ratniekam ar ģimeni, Jānim Teteram
ar ģimeni - Dīķu saimniekam.
Nākamā diena Zemītē pagāja baznīcas 445 gadu svētku zīmē. Jau no
pusdienas laika baznīca bija atvērta
visiem interesentiem. Acis priecēja
raibu raibie rokdarbi, kurus izstādē
bija izvietojušas čaklās Zemītes rokdarbnieces. Svētku ieskaņas koncertu sniedza meiteņu vokālais ansamblis „Spārni” un stīgu trio „Bianco”,
kurā spēlēja pašu pagasta meitenes
Dita Immermane, Maija Klaumane
un Sarma Gabrēna. Ir patiess prieks
par jauno un talantīgo mākslinieku
sasniegumiem un prasmēm, kas motivē mazos zemītniekus sekot viņu
labajam paraugam- mācīties. Pēc
koncerta svinīgajā Dievkalpojumā,
turpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

bija tā retā iespēja klausīties daudzu
mācītāju uzrunās. Pagasta ļaudis un
viesus sveica Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, Kandavas iecirkņa prāvests un Tukuma draudzes
mācītājs Mārcis Zeiferts, Jaunpils
un Džūkstes mācītājs Jānis Saulīte,
Vānes mācītājs Elmārs Dzerzāvis un
Zemītes un Sātu draudzes mācītājs
Edvīns Vilks. Dievkalpojuma laikā
koncertēja Kandavas kultūras nama
vokālais ansamblis „Cantabile” Toma
Kazimirisaņeca vadībā. Pēc Dievkalpojuma visi tika aicināti uz saviesīgo
daļu ar cienastu, sarunām un sadraudzību.

Svētki izskanējuši un godam pavadīti. Ir neizsakāms prieks par visiem
tiem labajiem cilvēkiem, kas nesavtīgi atrada laiku un iespējas, svētkos
gan piedalīties, gan dot savu ieguldījumu to tapšanā. Lielu paldies sakām
novada domei un darbiniekiem par
atbalstu pagasta svētku finansēšanā
un Kandavas novada Kultūras pārvaldes vadībai un darbiniekiem par
kultūras aktivitāšu finansēšanu un
tehnisko atbalstu. Liels paldies arī
SIA „Kārkliņi” strādniekiem un īpaši Ivo Immermanim un Almantam
Immermanim, kuri uzņēmās svētku
koncerta apskaņošanu, skaņu aparatūras nodrošināšanu un deva savu
transportu gan meiju sagādei, gan

VECĀ JAUNKANDAVA

UZŅĒMĒJI UN UZŅĒMUMI LĪDZ
20. GADSIMTA VIDUM

Jaunkandava kā Kandavas industriālā daļa sāka veidoties jau 19.
gadsimta vidū, kad dokumentos
sastopamas pirmās ziņas par uzņēmumiem.
1863. gada Kandavas gruntsgabalu un iedzīvotāju sarakstā minēts
Kandavas miestam piederošās Lindes
muižas (atradusies tagadējā Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma mehānisko darbnīcu teritorijā
Valtermuižas ielā) īpašnieks, lauksaimniecības tehniķis Georgs Betgers. Citos dokumentos minēts, ka
viņš nodarbojies ar pļavu ierīkošanu.
Tā kā tanī laikā notika strauja muižu
lauksaimniecības metožu modernizēšana, jādomā, ka viņa pakalpojumi

bijuši pieprasīti apkārtnes muižnieku
vidū.
Otrs Jaunkandavas uzņēmējs
1863. gadā bija Prūsijas pavalstnieks
Frīdrihs Vilhelms Šlups, dokumentos dēvēts gan par būvuzņēmēju, gan
mūrniekmeistaru un arhitektu. Tā kā
tuvākajā apkārtnē tik augstas kvalifikācijas būvmeistaru nebija, jādomā,
ka F.V.Šlupa vadībā veikti gan Kandavas miesta, gan apkārtnes muižu ēku
būvdarbi. Vadoties pēc 1858. gada
Kandavas miesta plāna, Šlupa uzņēmums atradies tagadējā tehnikuma
mācību korpusu teritorijā.
Lindes muiža 19. gadsimta beigās nonāca latviešu uzņēmēja Kārļa
Bikšes īpašumā, un 1900. gadā tur

lielāko lietu pārvadāšanai pa svētku
norises vietām.
Zemītes pagasta svētkus veidoja
paši iedzīvotāji ar savām idejām un
atbalstu, tādēļ nobeigumā vēlos pagasta pārvaldnieces Ritas Diduhas
vārdā, pateikt paldies visiem pagasta
iestāžu darbiniekiem, uzņēmējiem,
zemniekiem, visiem pagasta iedzīvotājiem, kas pievienojās ar saviem
labajiem darbiem un idejām, lai svētki būtu skaisti. Paldies arī projekta
„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pagastā” strādniekiem, kuri sakopa
pagasta teritoriju, lai mūsu Zemīte
būtu brīnumZemīte.
Zemītes TN vadītāja
Ērodeja Kirillova

VĒSTURE
jau darbojās alus darītava. K. Bikše
aktīvi ņēma dalību arī sabiedriskajā
dzīvē – bija Kandavas Sadraudzīgās
biedrības, krājaizdevu sabiedrības un
mednieku biedrības biedrs. Par Bikšes alus darītavas darbību pēc Pirmā
pasaules kara trūkst ziņu. 1935. gada
rūpniecības uzņēmumu skaitīšanas
materiālos tā nav minēta; iespējams,
lielo Rīgas alus darītavu radītās konkurences dēļ uzņēmumu uzturēt neatmaksājās. K. Bikše mira 1938. gadā.
1900. gadā minēts pirmais rūpniecības uzņēmums Zemītes ielā –
Eduarda Teodora Šummera cietes
fabrika, kas 1912. gadā vairs nepastāvēja.
1912. gadā Jelgavas ielā dzīvoja un
darbojās pirmais latviešu būvuzņēmējs Kandavā – Kārlis Tenbergs, kurš
bija arī miesta domnieks.
Veiksmīgākie Kandavas uzņēmēji 20. gadsimta pirmajā pusē bija no
“Uidu” māju saimniekiem cēlusies
Dannenbergu dzimta. Kārlim Dannenbergam 1863. gadā piederēja
divi gruntsgabali Jelgavas ceļa abās
pusēs – tagadējā Jelgavas ielā 1 un 2.
Bijušais pagasta skrīveris un miesta
domnieks Žanno Dannenbergs 1903.
gadā atvēra sērūdens dziednīcu pie
sēravotiem. 1912. gadā Jelgavas ielā
1 sāka darboties Ž. Dannenberga
mehāniskā vilnas vērptuve ar tvaika
dzinēju. 1935. gadā Emīlijai Dannenbergai piederošā vilnas kārstuve un
vērptuve nodarbināja 6 strādniekus.
Jelgavas ielā 2 atradās Dannenbergu
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sēravotu dziedniecības iestādes pārvalde.
1935. gadā uzņēmumu skaits
Jaunkandavā bija ievērojami pieaudzis. Te darbojās arī Friča Strautmaņa kokzāģētava Valtermuižas ielā 3,
Kārļa Grundmaņa būvgaldniecība
Zemītes ielā 11, Andreja Krūzmaņa
būvgaldniecība Zemītes ielā 7.
Zemītes ielā 4 atradās kokmateriālu tirdzniecības uzņēmums, kura
īpašnieks bija Kandavas skandalozākā persona starpkaru posmā – Edgars
Siljānis. Viņam piederēja arī lielākā
māja Jaunkandavā. E. Siljānis atmiņās palicis kā savdabīgs ekstrēmists
visās dzīves jomās. Viņš bija aizrautīgs motosportists, kurš regulāri guva
godalgotās vietas motosacīkstēs.
Vienlaikus viņš darbojās nacionālradikāļu apvienībā “Pērkonkrusts”, kas
pieprasīja sveštautiešu izspiešanu no
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības.
Pēc nostāstiem, E. Siljānis apzīmējis
sinagogu ar krustiem, un kādu reizi iebraucis ebreju tirgotāja veikalā
ar savu motociklu. Jau mācoties V.
Olava tirdzniecības skolā Rīgā, 1927.
gadā Siljānis bija aģitējis aizsargus
veikt valsts apvērsumu, par ko izslēgts no skolas. 1929. gada novembrī Liepājas apgabaltiesa viņu par
pretošanos likumīgajai varai sodīja
ar četriem mēnešiem cietuma veselās
trīs lietās: par policista pagrūšanu pie
viesnīcas; par pretošanos policistam,
kurš uz ielas mēģinājis iereibušajam
Siljānim atņemt motociklu, kā arī par
pretošanos policistam, kurš krietnā
kunga prātā esošo Siljāni un divus
viņa biedrus mēģinājis izvest no Kandavas Sadraudzīgās biedrības bufetes
telpām.
Pēc nostāstiem, Edgars Siljānis
neilgi pēc Latvijas okupēšanas atrasts
nošauts kādā grantsbedrē pie Kandavas. Tomēr šis nostāsts par bramanīgā
uzņēmēja galu neatbilst īstenībai, jo
laikraksta “Tēvija” 1941. gada 2. augusta numurā kāds K. Siljānis no Rīgas lūdza sniegt ziņas par Edgaru Friča dēlu Siljāni no Kandavas, dzimušu
1908. gadā, kuru boļševiki apcietinājuši 1940. gada 27. augustā. 1941.
gada 24. jūnijā E. Siljānis no Ventspils
cietuma aizvests uz Krieviju. Acīmredzot, Krievijas darba nometnēs vai pa
ceļam uz tām, viņš pazudis bez vēsts.
Agris Dzenis Kandavas novada
muzeja vēsturnieks

KULTŪRA

STĀSTS PAR MĪLESTĪBU UN LIKTENI
Galerijā
„Vējspārns” apskatāma
izstāde, šoreiz tās ir
Ievas Balodes fotogrāfijas, kas apkopotas
zem vienota nosaukuma „Bez tēva”.
Kā pastāstīja galerijas vadītāja Linda
Romanovska, Ieva
Balode ir beigusi
Mākslas akadēmijas
Vizuālās Komunikācijas nodaļu, mācījusies arī universitātē
Somijā un pašreiz atrodas praksē Londonā, tādēļ uz savas izstādes atklāšanu pati
nevarēja
ierasties.
Linda Ievu uzrunājusi jau agrāk, kad gatavojusies rīkot galerijā izstādi par animāciju. Ieva ir mediju
māksliniece, kas savu radošo darbību realizē fotogrāfijā, video, kino mākslā un
arī grafiskajā dizainā un instalācijās. Ieva piedāvājusi kandavniekiem šo savu
izstādi „Bez tēva”, kas guvusi labus panākumus starptautiskajā izstādē Survival Kit, kas tiek organizēta katru gadu. Ieva bijusi ļoti atsaucīga un sacījusi, ka
priecājas, ka viņas māksla iziet no galvaspilsētas pie lauku skatītāja, jo bieži
vien mazpilsētu iedzīvotāji nepelnīti tiek apdalīti izstāžu un informācijas ziņā.
Kā sacīja Linda Romanovska, izstāde „Bez tēva” nav tikai skaistas fotogrāfijas,
bet katra no tām glabā kādu konkrētu stāstu, un māksliniece tādejādi izpaudusi kādu savu konkrētu domu ar saviem izteiksmes līdzekļiem.
Ieva ir piedalījusies vairākās grupu izstādēs Rīgā, jau pieminētajā Survival Kit 3, „Pārmija”, „Laika Nav”, „Tikko Būs”, kā arī ar savām īsfilmām un
mākslas video ņēmusi dalību Eiropas īsfilmu un video mākslas festivālos Norvēģijā, Lielbritānijā, Šveicē, Portugālē, Vācijā, Igaunijā un,protams, Latvijā.
Mākslā viņu saista pirmcēloņi, un identitātes meklējumi.
„Bez tēva” ir stāsts par meitenēm, kas kaut kādu apstākļu dēļ savu bērnību
ir pavadījušas bez tēva. Visas izstādē redzamās divpadsmit meitenes ir reālas
personas un viņu patiesie dzīvesstāsti. Tās ir viņu spilgtākās atmiņas, kas ietērptas fotogrāfiskās vīzijās un meiteņu pašu rakstītos tekstos.
Pati māksliniece, izstādes pieteikumā raksta:
” Kur ir pazudis tēvs? – Šādu jautājumu savā dzīvē bieži esmu uzdevusi, domājot par savu apkārtējo draugu vai paziņu izjukušajām ģimenēm. Kādēļ tik
daudzi bērni ir uzauguši kopā tikai ar mātēm? Kas notiek ar vientuļajām mātēm? Kas notiek ar vientuļajiem tēviem? Kas notiek ar vientuļajiem bērniem?
Kas notiek ar ģimenēm? Kas notiek ar meitām, kas nepazīst savus tēvus? Kas
notiek ar mīlestību? Kas ir mīlestība? Kas ir ģimene?”
Katras meitenes stāsts pievienots blakus fotogrāfijām, ļaujot iedziļināties
konkrētajā gadījumā, atklājot foto varones sāpi un dziļo pārdzīvojumu par dzīvi „bez tēva”.
Tie ir stāsti ne tikai par tēviem, ne tikai par vientuļajām un ne tik vientuļajām meitām, bet arī par mātēm, par ģimenēm, par sievietēm, par vīriešiem un
galu galā – par mīlestību un likteni.
Dagnija Gudriķe
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SPORTS

SEPTEMBRA SPORTA APSKATS

Mūsu novada labākie orientieristi pēc apbalvošanas

Ar asām izjūtām iesākās septembris, jo jau trešo gadu pēc kārtas
Kandavā tika aizvadīts Dāmu kauss
kartingā, kur 27 dalībnieces sacentās par iekļūšanu finālā un tālāk jau
godalgotajās vietās. Pirmajā trijniekā iekļuva: Elīna Ozola, Līga Čabaja
un Līva Birkenšteina. Pie agresīvākās
braucējas titula tika Lienīte Zaļevska,
kā atraktīvākā braucēja tika nominēta
Sandra Voronova un titulu „Nākamreiz paveiksies” ieguva Elīna Džeriņa.
Neskatoties uz mainīgajiem laika
apstākļiem, visas vasaras garumā tika
noskaidroti labākie futbolisti Kan-

davas čempionātā futbolā. Spītējot
vējam un lietum divu dienu garumā
Kandavas K. Mīlenbaha stadionā bija
iespējams vērot izšķirošās spēles, kur
labākās komandas cīnījās par iekļūšanu trijniekā. 1.vietu ieguva „Zaļais
serviss”, 2.vietu „Pudža” un 3.vietu„Radiņi” . Kā turnīra rezultatīvākais
spēlētājs tika nominēts A.Eimanis
no komandas „Pudža”, un kā atraktīvākais tiesnesis titulu ieguva Andis
Gailītis.
Septembra mēneša lielākais pasākums, protams, bija Skolu Olimpiskā
diena, kas jau otro gadu visā Latvija

PROJEKTI

Kandavas novada dome ir uzsākusi projekta „Tranzītielu sakārtošana Kandavas pilsētā” īstenošanu. Projekta ietvaros, posmā no Abavas ielas – Lielās
ielas krustojuma ar luksoforu, pāri Abavas tiltam līdz Zemītes ielas beigām,
tiks veikta tranzītielas rekonstrukcija 1,5 km garumā, paplašinot un atjaunojot
ielas brauktuves ar asfaltbetona segumu, izbūvējot lietus ūdens kanalizāciju,
rekonstruējot ielu apgaismojumu, izbūvējot/paplašinot gājēju ietves, izbūvējot
apvienoto gājēju un veloceliņu, izbūvējot rotācijas apli un rekonstruējot krustojumu ar luksoforu.
Projekta kopējās izmaksas ir 1 221 141,40 Ls, no kurām 74% tiek finansēti
no Eiropas reģionālā attīstības fonda, 3% no Valsts budžeta dotācijas, bet Kandavas novada domes līdzfinansējums ir 23%.

pulcē kopā visu pilsētu, novadu un
pagastu skolu jauniešus. Lai arī laika apstākļi bija ļoti mainīgi, galvenie
Olimpiskās dienas pasākumi tika paveikti. Kā jau katru gadu Olimpiskā
diena iesākās ar kopīgu rīta vingrojumu kompleksu, kur visi sapulcētie
jaunieši aktīvi iesildījās pretstafetēm,
kas gaidīja turpinājumā. Kopvērtējumā starp skolām Lielo olimpisko māla
hanteli, kas ir Olimpiskās dienas simbolika, ieguva Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola. Pārējām skolām par
centību un dalību Olimpiskajā dienā
tika izsniegts sporta inventārs, lai aktīvi varētu darboties sporta stundās
un trenēties nākošā gada Olimpiskajai dienai. Protams, lielisku balvu ieguva aktīvākā un skaļākā klase, tā bija
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 12.klase, kas balvā saņēma biļetes
uz hokeja spēli Arēnā Rīga.
25.septembrī noslēdzās Tukuma
orientēšanās sporta seriāla „Silva”
sezona. Viena no sacensību kārtām
notika Kandavas apkārtnē, Teteriņu
mežā. Kopvērtējumā (10 ieskaites no
12 kārtām) labus rezultātus uzrādīja
Kandavas novada orientieristi: grupā
S 21 otro vietu ieguva Dace Rudēvica,
bet trešo vietu Gunda Cīrule; grupā S
40 otro vietu izcīnīja Kristīne Čākure;
grupā S 50 pirmajā vietā ierindojās
Anita Dundure; grupā S 60 pirmajā vietā – Inese Vēciņa; grupā V 21
trešajā vietā– Imants Garoza; grupā
V 40 godpilnajā otrajā vietā– Jānis
Rudēvics.
Informāciju sagatavoja
Egita Grundmane un Uldis Vēciņš

PAZIŅOJUMS
Kandavas novada dome aicina novada iestādes, uzņēmumus,
privātpersonas un iedzīvotāju
kolektīvus iesniegt apbalvošanai
kandidatūras, atzīmējot Latvijas
Republikas proklamēšanas dienu - 18.novembri. Iesniegumā
norādīt apbalvojamā nopelnus
Kandavas novada attīstībā.
Iesniegumus iesniegt Kandavas novada domē (Kandavā Dārza ielā 6) līdz 31.oktobrim.
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
13. oktobrī
Kandavas novada un pārnovadu
amatierteātru “Ražas svētki”. Vānes
kultūras namā
17.oktobrī
17:00 Dažādu priekšmetu pīšana no
doņiem. Amatniecības centrā
19:00 “Veselības vingrošana” 1.nodarbība. Zantes kultūras namā
18. oktobrī
14:00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena
“Kartupelis tupenītis”. Zantes kultūras namā
20. oktobrī
10:00 Iedzīvotāju forums – apkaimes
ideju darbnīcas – Matkules kultūras
namā
16:00 Iedzīvotāju forums - apkaimes
ideju darbnīcas. Vānes kultūras namā
13:00 Jauniešu kora “Sola” koncerts.
Kandavas kultūras namā. Ieeja: Ls
2,00
20. - 21. oktobrī
Vānes jauniešu deju kolektīva “Imuliņa” deju nometne Zantē. Zantes kultūras namā
21. oktobrī
Matkules amatieru teātra izbraukuma izrādes „Jaunības grēki” Sabilē
plkst. 14:00 ; Kabilē plkst. 18:00
24. oktobrī
17:00 Tunēziskā tamborēšana. Amatniecības centrā
25. oktobrī
14:00 Pasākums Lasītāju klubiņam
“Rudens saulstāvju laikā”. Kandavas
pilsētas bibliotēkā
Pasākums ar popielas elementiem.
Pasākums tiek organizēts sadarbībā
ar Zemītes skolu un skolēnu pašpārvaldi. Zemītes tautas namā
26. oktobrī
20:00 Šķēdes Dailas amatierteātra
viesizrāde “Antons un Anna” pēc
Danskovītes lugas motīviem. Vānes
kultūras namā
27. oktobrī
III Kafijas un tējas svētki. Kandavas
kultūras namā un Kandavas novada
muzejā
28. oktobrī
14:00 Matkules amatierteātra vies-

izrāde - komēdija “Jaunības grēki”.
Zantes kultūras namā. Ieeja: Ls 1,00;
skolēniem un pensionāriem Ls 0,50
16:30 Ukraiņu cirks Show “Transformeris”, Kandavas kultūras namā.
Ieeja: Ls 2,00; bērniem līdz 3 gadu vecumam, ejot kopā ar pieaugušo - ieeja
bez maksas
31.oktobrī
17:00 Dakšiņtamborēšana. Amatniecības centrā
17:00-20:00 Hellovīnu masku ballīte
bērniem. Zemītes tautas namā
3.novembrī
10:00 Iedzīvotāju forums- apkaimes
ideju darbnīcas –Zantes kultūras
namā
16:00 Iedzīvotāju forums- apkaimes
ideju darbnīcas- Zemītes tautas namā
10.novembrī
10:00 Iedzīvotāju forums un apkaimes ideju darbnīcas- Kandavas kultūras namā
SPORTS
12.oktobrī
20:00 Zolīte vīriem- Matkules kultūras namā
20.oktobrī
12:00 Rietumu līgas spēle basketbolā
vīriešiem S/K Kandava- Roja
12:00 SJBL LR čempionāta spēle meitenēm U- 17 Kandavas BJSS – Cēsisvidusskolas zālē
16:00 SJBL LR čempionāta spēle U-14
zēni Kandavas BJSS – Jūrmala/Sloka
10. novembrī
12:00 Orientēšanās sacensības “Kandava - 50”
IZSTĀDES
Visu mēnesi
Izstāde mazajiem lasītājiem “ Rudens
nāca sētiņā”. Matkules pagasta bibliotēkā
Literāra izstāde “Rakstniecei Ingai
Ābelei - 40”. Vānes pagasta bibliotēkā
Līdz 12. oktobrim
Izstāde “Zantes rekorddārzenis 2012”.
Zantes kultūras nama mazā zālē
1. - 15. oktobris
Izstāde “Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam 145” (1867-1892). Matkules pagasta bibliotēkā

Starptautiskai dzīvnieku aizsardzības
dienai veltīta izstāde “Mūsu mazie
draugi”. Matkules pagasta bibliotēkā
3. - 15. oktobris
Izstāde - “Dzejniekam Eduardam
Veidenbaumam - 145”. Valdeķu kultūras namā
Līdz 25. oktobrim
Ievas Balodes fotogrāfiju izstāde
“Bez tēva”. Ieeja: Ls 0,50 (trešdienas
un sestdienās 11:00-15:00). Galerijā
“Vējspārns”.
4. - 25. oktobris
Izstāde “Dzīvnieku aizsardzības diena”. Valdeķu kultūras namā
4. - 31. oktobris
Rotas Bērzkalnes gleznu izstāde. Vānes kultūras namā
10. - 31. oktobris
Literāra izstāde “Veronikai Strēlertei
- 100”. Vānes pagasta bibliotēkā
Literāra izstāde “Gleznotājam, plakātistam Jurim Dimiteram - 65”. Vānes
pagasta bibliotēkā
Literāra izstāde “Rīgas zooloģiskajam
dārzam - 100”. Vānes pagasta bibliotēkā
Literāra izstāde bērniem “Dzejniekam, ilustratoram Albertam Kronbergam - 125”. Vānes pagasta bibliotēkā
15. - 22. oktobris
Jubilejas izstāde “Visu mūžu esmu
tiecies atpakaļ uz Latviju. Dzejniekam Andrejam Eglītim - 100” Kandavas pilsētas bibliotēkā
15. - 30. oktobris
Izstāde “Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam
A.Kronenbergam 125” Matkules pagasta bibliotēkā
Līdz 20. oktobrim
Baibas Lejiņas personālizstāde - filigrāni zīmējumi ar pildspalvu. Kandavas novada muzejā
18. - 31. oktobris
Izstāde “Albertam Kronbergam 125”. Valdeķu kultūras namā
No 27.oktobra - 27.novembrim
Izstāde „Animācija” – Galerija” Vējspārns” Kandavas novada muzejs
Talsu 11
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INFORMĀCIJA UN SLUDINĀJUMI

MUZEJA ZIŅAS

Kandavas novada muzejā no 9.oktobra līdz 9.novembrim apskatāma izstāde par pienu.
Izstādē „Piensaimniecība Talsu novada muzeja fotogrāfijās un piena trauki” ir iespēja ielūkoties fotogrāfiju
klāstā, kas stāsta par piena lopkopību un piensaimniecību Talsos un apkārtnē no 20.gs.sākuma līdz pat 1960.
gadu beigām. Savulaik Kandavas pagasta dienvidu gals,
pieiedams itin tuvu Tukumam, piederēja pie Talsu apriņķa
un Kandavā pienu pārstrādāja tvaika pienotavā „Latvijas
Šveice”. To visu uzskatāmāku padara ar piensaimniecību
saistīti priekšmeti, kurus labi atpazīs vecāka gadagājuma
ļaudis, bet jaunieši varēs noskaidrot to pielietojumu. Izstādes autore ir Daija Lēmane, Talsu novada muzeja galvenā
krājuma glabātāja.
No 27.oktobra līdz 27. novembrim Kandavas Mākslas
galerijā (Kandavas novada muzejā, Talsu iela 11, Kandava) būs apskatāma jautra un izzinoša izstāde „ Animācija”.
Izstādes atklāšana 27.oktobrī plkst. 11:00 III. Kafijas un
tējas svētku ietvaros. Izstādē piedalās Animācijas studija
Rija, Animācijas Brigāde, Ingrīda Pičukāne, Liene un Maija Mackus, Alvis Misjuns, Marta Zariņa Ģelze u.c. Izstādē
varēsiet uzzināt par to kā no idejas nonāk līdz skaistai krāsainai multfilmiņai, noskatīties dažādas īsfilmas un pašiem
līdzdarboties izstādes papildināšanā.

KANDAVAS NOVADA DZIMTU VĒSTURES
PĒTĪJUMU KONKURSA “ĪSTENĀ SAKNE”
DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ
PAGARINĀTS

Kandavas novada muzeja un Kandavas novada domes
izsludinātā Kandavas novada dzimtu vēstures pētījumu
konkursa darbu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts no šī
gada 1. oktobra līdz 1. novembrim.
Konkursa mērķis ir Kandavas novada iedzīvotāju piederības sajūtas Kandavas novadam un intereses par novada vēsturi veicināšana, izpētot savas dzimtas vēsturi. Tajā
piedalās Kandavas novada iedzīvotāji un ģimenes, kuri
līdz 2012. gada 1. novembrim 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.
Meklējat dāvanu svētkiem? Kandavas Tūrisma informācijas centrā atradīsiet puzzles ar Kandavas skatiem,
skaistas krūzītes ar dažādām Kandavas vietām.3.Kafijas un
tējas svētkiem tapušas īpašas svētku krūzītes. Jūs iepriecinās daudzveidīgs Kandavas magnētiņu klāsts, Kandavas
monētas, grāmatas, pildspalvas, atslēgu piekariņi un citi
suvenīri. Tāpat pie mums saņemsiet ceļošanai nepieciešamo informāciju, kartes un bukletus. Strādājam darba dienās no 8:30 – 12:30 un no 13:00 – 17:00. Jauku un saulainu
rudeni!
Gaidīsim Jūs ciemos!
Ilze un Anda, Kandavas TIC

KANDAVAS NOVADĀ NOTIKS
IEDZĪVOTĀJU FORUMS

Tikšanās ar foruma atbalstītājiem- Borisa un
Ināras Teterevu fonda pārstāvjiem
Oktobra mēneša beigās un novembra sākumā mūsu novadā notiks Kandavas novada iedzīvotāju forums un apkaimes ideju darbnīcas. Iespējams, ka daudziem novada iedzīvotājiem jēdziens par iedzīvotāju forumu ir svešs vai mazpazīstams, tādēļ īsos vārdos par tā būtību.
Kas ir iedzīvotāju forums?
Iedzīvotāju forumā pulcējas vietējie iedzīvotāji- uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, skolotāji, pensionāri, jaunieši, lai
pārrunātu vietējās problēmas un vienotos par iespējamiem
to risinājumiem. Parasti forums pulcē 70- 150 vietējo iedzīvotāju un ilgst vienu dienu. Foruma darbs norit trīs posmosstrādājot visiem kopā lielā grupā, mazākās paralēlās darba
grupās, un noslēdzas ar gala ziņojumu un rezultātu apkopošanu. Foruma rīkošanā tiek iesaistīti pārstāvji no visām vietējās sabiedrības grupām, visas aktivitātes tiek īstenotas brīvprātīgi, balstoties uz pašu iedzīvotāju interesi un iniciatīvu.
Foruma uzdevumi ir apzināt apkaimes stiprās un vājās
puses, problēmas un attīstības prioritātes, panākt vienošanos
dažādu sabiedrības grupu starpā par to, kā problēmas risināt,
izveidojot darba grupas un iesaistot vietējās sabiedrības pārstāvjus, lai realizētu konkrētus projektus.
Iedzīvotāju forums un apkaimes ideju darbnīcas notiks:
20.oktobrī plkst.10:00 Matkules kultūras namā un plkst.
16:00 Vānes kultūras namā. 3.novembrī plkst.10:00 Zantes
kultūras namā un plkst. 16:00 Zemītes kultūras namā. 10.novembrī plkst.10:00 Kandavas kultūras namā.
Aicinām iedzīvotājus aktīvi paust viedokli un domāt tieši
par tām lietām, ko var īstenot pašu spēkiem, veidojot mūsu
novadu vēl skaistāku un labāku.
Piedalies un izsaki viedokli par ikdienā nozīmīgām lietām:
-Sadarbība (iedzīvotāji; pašvaldība; uzņēmēji; nevalstiskās organizācijas); Vide (zaļā vide un tūrisms); Uzņēmējdarbība; Izglītība; Bērni un jaunieši; Sociālā joma (brīvprātīgais
darbs; vides pieejamība); Kultūra; Sports un aktīvs dzīvesveids.
Kandavas novada iedzīvotāju foruma devīze ir : Nāc un
dari – Tu vari!
Kandavas novada iedzīvotāju forumu organizē Kandavas
partnerība un Kandavas novada Kultūras pārvalde, to atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds un Kandavas novada
dome.
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SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē Kandavas pilsētas iedzīvotājus, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Kandavā” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/
VIDM/047 „Papildus ūdensvada un
kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Kandavā” trešās kārtas darbu
ietvaros, Kandavas pilsētā tiks slēgta
vai ierobežota satiksmes kustība zemāk minētajās ielās norādītajā laika
posmā.
Pielikumā: Ielu slēdzamo posmu
un to apbraucamo ceļu shēma.
Iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” valdes loceklis E.Ruņģis

Slēgšanas/ ierobežošaPiezīme
nas laiks

Iela

Posms

Lielā
iela

slēgts pa posmiem Sakarā ar ielas seguma
no Abavas ielas
no 24.septembra līdz atjaunošanu. Ar iespēlīdz Ķiršu ielai
16.oktobrim
ju piekļūt pie īpašuma.

Abavas
iela

no Kūrorta ielas ierobežota satiksmes
ar iespēju piekļūt pie
līdz Pūzurgravas kustība no 10.septemīpašuma
ielai
bra līdz 20.novembrim

Talsu
iela

no Lielās ielas slēgts no 24.septembra ar iespēju piekļūt pie
līdz Talsu iela 18 līdz 22.oktobrim
īpašuma

Ozolu
iela

no Zīļu ielas līdz slēgts no 3.septembra ar iespēju piekļūt pie
Saules ielai
līdz 23.oktobrim
īpašuma

Saules
iela

slēgts
no Ozolu ielas
ar iespēju piekļūt pie
līdz Sabiles ielai no 25.septembra līdz īpašuma
31.oktobrim

Sabiles
iela

no Saules ielas ierobežota satiksmes
ar iespēju piekļūt pie
līdz Tirgus lau- kustība no 10.septemīpašuma
kumam
bra līdz 19.oktobrim

Lielā
iela

no Liepu ielas slēgta no 16.oktobra ar iespēju piekļūt pie
līdz Abavas ielai līdz 30.novembrim
īpašuma
Atgādinājums nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
Atgādinām, ka tuvojas 2012.
gada nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas pēdējais termiņš
(15.11.2012.).
Lūgums visiem nodokļu maksātājiem pārliecināties vai visi
maksājumi veikti savlaicīgi un nav
uzkrājies nodokļu parāds par iepriekšējiem maksāšanas periodiem,
jo par katru nokavēto dienu tiek
aprēķināta nokavējuma nauda 0,5%
apmērā no nenomaksātās nodokļu
summas.
Neskaidrību gadījumā vai, ja
nokavēts kāds no maksāšanas termiņiem, pirms maksāšanas lūdzu
sazināties ar nodokļu ekonomisti.
Informācija par nekustamā īpašuma nodokli un nomaksas iespēja
ir pieejama arī portālā www.epakalpojumi.lv
Nodokļu ekonomiste
Agrita Žakaite tel. 63182025

SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” atgādina iedzīvotājiem, ūdensvada un kanalizācijas tīklu avāriju gadījumā zvanīt pa sekojošiem telefoniem –
63126072; 63126188; 29181411.
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SIRSNĪGI
SVEICAM DZĪVES
NOZĪMĪGAJĀS
JUBILEJĀS
OKTOBRA
JUBILĀRUS!
Kā rudzu maize bijušas ir dienas,
No kurām rieciens griezts gan salds, gan sūrs,
Nu tās kā vārpas smagos kūļos sienas,
Un mūža gados staro dienu pūrs!
Kate Kinstlere, Jūlija Mantaja,
Silvija Ādiņa, Vilma Janemane, Elvīra
Apeināne, Arvīds Bullis, Emīlija Balode,
Gunārs Zariņš, Ludmila Baltiņa,
Pēteris Briedis, Ilga Muceniece,
Jānis Neimanis, Roberts Stivriņš,
Guntis Lūks, Marta Āboltiņa,
Regīna Jakubovska, Viktors Dmitrijevs,
Austra Kleinberga, Dainis Ģērmanis,
Ilmārs Priedītis, Māris Kreicbergs,
Valija Prikule, Irēna Cīrule
Kandavas novada pensionāru biedrība
IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
SIA „Kandavas namsaimnieks”
siltumenerģijas piegādes tarifi
2012./2013. apkures sezonā Kandavas novadā:
N.p.k. Katlu māja		
Tarifs (bez PVN)
1.
Kūrorta iela, Kandava Ls/MWh 43,72
2.
Dārza iela, Kandava
Ls/MWh 41,95
3.
Ozolu iela, Kandava
Ls/MWh 34,08
4.
Ķiršu iela, Kandava
Ls/MWh 40,50
5.
Vāne			
Ls/MWh 38,84
6.
Zante			
Ls/MWh 36,65
7.
Zemīte			
Ls/MWh 36,19
8.
Valdeķu KN		
Ls/MWh 42,37
9.
Zemītes TN		
Ls/MWh 65,11
10.
Matkules KN		
Ls/MWh 41,78

Apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 2012.gada
27.septembrī, protokola Nr. 9.

KANDAVAS NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
SEPTEMBRĪ REĢISTRĒTI
8 JAUNDZIMUŠIE
Anna Lūcija, Keita, Artūrs, Ervits, Ģirts,
Miķelis, Reinis, Martins

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

„Zīļuks” saka paldies projekta īstenotājiem

„Tas spēks, ko neredz pilienā,
Top liels un varens kopumā!”
Kandavas bērnudārzs „Zīļuks” jaunajā mācību gadā ir
atdzīvojies ar krāsu gammām, pasaku tēliem, ar spilgtumu un košumu telpās, par ko jāsaka liels Paldies vecāku
vēlmei iesaistīties projektā „Nāk draugi izkrāsot bērnību”
(ideju autorei – Ilzei, projekta rakstītājai – Anitai un projekta gaitas informācijas nesējai Kandavas mājas lapā –
Baibai).
Bērnudārza kolektīvs no sirds pateicas visiem čaklajiem
vecākiem, skolotājām, jauniešiem, kas aktīvi iesaistījās
projekta īstenošanā savā brīvajā laikā.
Tāpat sirsnīgu Paldies sakām dāsnajiem sponsoriem
Normundam Štofertam, Guntim Meieram, Viesturam
Dreimanim, Uģim Petrovičam, Sandim Ķilpam, Labrenču ģimenei, kuri atbalstīja gan finansiāli, gan ar materiāliem, gan instrumentiem.
Gūtais vārdos nav aprakstāms un izsakāms, bet katrs
sirdī mēs sajūtam labvēlību, atsaucību un prieku par kopā
darbošanos.
Liels, mīļš paldies Jums vecāki un sponsori!
P.s.Paldies „Eņģelīšu” grupas vecākiem, kuri vasarā nosiltināja grupas sienu un izlīmēja tapetes.
Vadītāja Agnija Ose- Pelnēna

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
septembrī reģistrēti mirušie:
Edvīns Zemturs (1938.) Kandavas pagasts
Andis Osis
(1962.) Kandavas pagasts
Ilmārs Štrauss (1966.) Kandavas pagasts
Arvīds Auziņš (1938.) Matkules pagasts
Kārlis Sanders (1934.) Matkules pagasts
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka
Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

