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Aizvadīts vasaras pēdējais mē-
nesis augusts un klāt rudens ar savu 
daudzkrāsaino lapu krāšņumu un 
skolas zvanu. Šogad Kandavas no-
vada skolas ir labi sagatavojušās 
jaunajam mācību gadam -  skolās 
un bērnudārzos ir veikti gan lielāki 
gan mazāki remontdarbi. Vairākās 
skolās notikusi direktoru maiņa un 
turpmāk Zemītes pamatskolu va-
dīs – Maruta Viļumsone, apvienoto 
Mākslas un mūzikas skolu ar nu jau 
250 bērniem - Maruta Balode,  jaunā 
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas 
direktore ir Daiga Puga. Vidusskolas  
1.- 4. klašu audzēkņiem sākot ar šo 
gadu ir vienota skolas forma. Domā-
ju, ka par to ir priecīgi gan bērni, gan 
viņu vecāki un tas palīdzēs vairot arī 
šīs skolas prestižu.

Varam būt gandarīti arī par pa-
veiktajiem remontdarbiem – inter-
nātvidusskola tikusi pie jauna inter-
nāta kopmītnes jumta, vidusskola – 
pie skaisti izremontētas foajē telpas 
ar televizoru, Kandavas bērnudārzs 
pateicoties dalībai projektos un ve-
cāku atsaucībai var lepoties ar skaisti 
izkrāsotām nojumēm un rotaļu lau-
kumiem, divām kāpņu telpām, at-
jaunotām divām virtuvēm un vienas 
garderobes telpas.

 Ir izbūvēta Pūzurgravas ielas gā-
jēju ietve, kas ļoti atvieglos māmiņu 
ar ratiņiem un citu gājēju pārvieto-
šanos un drošību. 

Savukārt, ja atgriežamies pie au-
gusta domes sēdes, tad laikam patie-
šām pilnmēness dara savu un dažu 

SEPTEMBRI SAGAIDOT

Jauno mācību gadu Kandavas 
novada pirmskolas izglītības iestāde 
„Zīļuks” uzsāka košāka un krāsainā-
ka. Par to, kā bērnudārzs piedzīvoja 
krāsainās pārvērtības, pateicoties 
projektam „Nāk draugi izkrāsot bēr-
nību!”, stāsta Anita Šimkēviča.

„Ideja, pieteikties šim konkursam 
radās Ilzei Bulai, kura aicināja vecākus 
iesaistīties. Piekritu uzrakstīt projekta 
pieteikumu SIA „Kurši” un „Caparol” 
izsludinātajam bērnudārzu atjaunoša-
nas konkursam. Atspoguļojām esošo 
situāciju bērnudārzā, pievienojām fo-
togrāfijas un norādījām, ko vēlamies 
atjaunot. Izstaigājot un izvērtējot bēr-
nudārzu kopā ar vadītāju Agniju Osi-
Pelnēnu nolēmām, ka projektā iekļau-
sim divas kāpņu telpas, divas virtuves, 
garderobes telpu un āra nojumes. Pie-
teikumā bija jānorāda, cik vecāku ir 
gatavi iesaistīties, lai plānotos darbus 
varētu realizēt. Visās bērnudārza gru-
piņās uzrunājām audzinātājas, aicinot 
iesaistīt brīvprātīgos vecākus. Projektu 
bija gatavi atbalstīt 63 cilvēki. Liels bija 
prieks, kad uzzinājām, ka Zīļuks ir to 
laimīgo 10 bērnudārzu skaitā, kuram 
piešķirti līdzekļi un krāsas. Konkursā 
pieteicās 168 bērnudārzi.

Darbus uzsākām tikai jūlijā, jo aiz-
kavējās materiālu piegāde no organi-
zatoru puses. Divu mēnešu laikā tika 
nokrāsotas nojumes rotaļlaukumos, 
kur uz katras no tām mākslinieces un 
mammas ar talantu, uzzīmēja zīmē-
jumus, piemēram, grupiņai  „Cālēni”- 
cālīti, u. tml., tika pārkrāsoti atribūti 
rotaļlaukumos, uz asfalta uzzīmēti 
spēļu laukumiņi riču- raču un klasītes, 
lai bērniem būtu interesantāk. Iekš-
telpās atjaunojām divas kāpņu telpas, 
grupiņas „Cālēni” un „Ežuki” tika pie 
jaunām virtuvēm, grupiņa „Mārītes” 
pie jaunas garderobes telpas. Dau-
dzi vecāki darbus veica brīvdienās un 
darbadienu vakaros. Uzsākot darbus 
sapratām, ka materiālu visam nepie-
tiek, tādēļ meklējām sponsorus. Palī-
dzēt atsaucās vietējie uzņēmēji Guntis 
Meiers, Normunds Štoferts, Viesturs 
Valdis Dreimanis, Uģis Petrovičs, 
Labrenču ģimene. Projekta īstenošanā 
aktīvi iesaistījās arī bērnudārza vadī-
ba- Agnija Ose- Pelnēna un Dina Tau-

ZĪĻUKS KĻUVIS 
KOŠĀKS

deputātu runas un lēmumi ir adek-
vāti mēness fāžu stāvoklim. Daža 
laba deputāte ir liela eksperte gan 
bērnu jautājumos, gan kalnrūpnie-
cībā, gan celtniecībā, bet nesaprot, 
ka mājas remonts ir jāsāk no jumta, 
lai tas netecētu, un nekaitētu citiem 
darbiem. Proti, ir runa par papildus 
līdzekļu piešķiršanu Valdeķu kultū-
ras nama jumta nomaiņai – deputāte 
S.Horste uzskata, ka tā ir naudas iz-
sviešana un šādu ēku vispār nevajag 
remontēt. Diez ko par to domā paši 
Valdeķu iedzīvotāji ?

Lielas diskusijas deputātu starpā 
izraisījās arī par Kandavas Ozolāju 
estrādes renovāciju, kur veicot kon-
kursa iepirkumu atklājās, ka piedā-
vātā cena krietni pārsniedz projek-
tā atļauto un tādējādi daži deputāti 
ierosināja nobalsot, ka šāds projekts 
nav vajadzīgs, jo vajag tikai nomai-
nīt dēļu klāju soliņiem, bet acīmre-
dzot nepadomāja, ka ar to būs tikai 
aizmālētas acis un paliks nepadarīts 
galvenais - soliņu rindas kā slīdēs uz 
leju tā slīdēs un mākslinieki turpmāk 
tāpat pārģērbsies zem klajas debess 
un mēs skatītāji turpināsim iet uz 
sauso tualeti tāpat kā 16.gadsimtā. 

Kā vienmēr asu vārdu apmai-
ņu izraisīja deputāts D.Rozenfelds, 
šoreiz apvainojot  SIA „Kandavas 
namsaimnieks” un domes vadību 
nesaimnieciskumā. Acīmredzot cie-
nījamais deputāts ir aizmirsis, ka tie-
ši laikā, kad viņš bija domes priekš-
sēdētājs, pašvaldības uzņēmumi tika 
novesti gandrīz līdz maksātnespējai. 

Ceru tomēr, ka tas bija tikai mir-
kļa vājums pilnmēness iespaidā un 
turpmāk deputāti savus lēmumus 
apsvērs un rīkosies tā, lai novadā 
tiktu sakārtota infrastruktūra, radīta 
biznesam labvēlīga augsne un iedzī-
votājiem pievilcīga vide, lai šeit nāk-
tu investori un mēs visi dzīvotu šim 
gadsimtam atbilstošos apstākļos, ne-
vis budžeta naudu apēstu pabalstos.

Lai visiem jauks krāsaino lapu 
mēnesis - septembris!

Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs 

Rolands Bārenis
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riņa. Zīļuku  košāku darīja apmēram 90 cilvēku gan 
aktīvi darbojoties, gan finansiāli atbalstot. Termiņš 
darbu pabeigšanai bija 1. septembris, prieks, ka 
esam iekļāvušies un līdz septembrim visus darbus 
pabeiguši.

Tagad, ieejot bērnudārza teritorijā pārņem pa-
tiess prieks un lepnums par paveikto. Rakstot pro-
jektu mūsu mērķis bija veidot košāku, krāsaināku 
un interesantāku vidi saviem bērniem un domāju, 
ka mums tas ir izdevies. Ir mainījusies bērnu un 
vecāku attieksme pret bērnudārzu. Pateicoties šim 
projektam esmu iepazinusi daudzus lieliskus cilvē-
kus ar kuriem izveidojusies draudzība. 

Manuprāt, vecāki, draugi, radi, darbinieki, kā 
arī sponsori, kas atbalstīja šo ieceri ir zelta vērti, tie 
ir cilvēki, kas negaida, ka viss tiks iedots un izdarīts 
viņu vietā, bet ir gatavi darīt paši, kas ir gatavi strā-
dāt sabiedrības labā savā brīvajā laikā, un kuriem 
nav vienalga kādā vidē dienas lielāko daļu pavada 
mūsu bērni.” 

Baiba Vītoliņa

DOMES LĒMUMI2012.gada 30.augusta domes sēde
Kandavas novada domes sēdē tika 

skatīti 45 jautājumi. 
Tika apstiprināti grozījumi sais-

tošajos noteikumos Nr. 1 „ 2012.gada 
pamatbudžets un speciālais budžets” 
, sakarā ar Izglītības pārvaldes lūgu-
mu piešķirt papildus finansējumu 
Kandavas novada Zantes un Zemītes 
pamatskolām un K.Mīlenbaha vi-
dusskolai, pamatojoties uz degvielas, 
apkures un elektroenerģijas izmaksas 
pieaugumu (pret – D.Rozenfelds, at-
turas- S.Horste, I.Priede).

Lai samazinātu to vecāku izde-
vumus, kuru bērni apmeklē Kanda-
vas profesionālās ievirzes izglītības 
iestādes, tika nolemts ar 2012.gada 
3.septembri, atbrīvot no līdzfinansē-
juma to  skolēnu vecākus, kuru dzīves 
vieta atrodas tālāk par 3 km no pro-
fesionālās  ievirzes izglītības  iestādes. 
Finansējumu Kandavas profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēm piešķirt, 
grozot Kandavas novada domes 2012.
gada pamatbudžetu.

Lai nodrošinātu komunālo pa-
kalpojumu organizēšanu iedzīvotā-
jiem un sekmīgu ES  fondu līdzekļu 
piesaistīšanu ieguldījumiem ūdens-
saimniecības sabiedrisko pakalpoju-
mu infrastruktūras jomā, nolēma ie-
guldīt domes kapitālsabiedrības SIA 
„Kandavas komunālie pakalpojumi” 
pamatkapitālā novada domes bilancē 
esošo notekūdeņu attīrīšanas sistēmu 

un ūdens atdzelžošanas iekārtu Jau-
dā- 1, Kandavas pagastā, par kopējo 
bilances vērtību 33212,38 lati

Jautājumā par nekustamā īpašu-
ma „ Karjers” Cēres pagastā zemes 
vienības iznomāšanu, domei atklāti 
balsojot (par - A. Aleksīns, R.Bārenis, 
D. Freimanis, A. Petrevica,L. Gu-
dakovska, S.Tiltiņa; pret- S. Horste, 
G.Indriksons, I. Priede, D. Rozen-
felds, N. Štoferts ; atturas- O. Bu-
džens, V. Dreimanis) lēmuma pro-
jekts „Uzdot Pašvaldības mantas un 
īpašumu atsavināšanas un iznomāša-
nas izsoles komisijai rīkot izsoli par 
zemes nomas tiesībām un licences 
saņemšanu”, tika noraidīts.

Tika apstiprināts Kandavas Māks-
las un mūzikas skolas un Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas vecāku( au-
dzēkņu) līdzfinansējuma un sniegto 
maksas pakalpojumu cenrādis, kā 
arī grozījumi Zantes ģimenes krīzes 
centra sniegto maksas pakalpojumu 
cenrādī.

Izskatīja jautājumu  par nekus-
tamā īpašuma Kandavā Talsu ielā 7 
rekonstrukciju. Minētais nams tika 
apsekots un konstatēts, ka ēka ir 
pirmsavārijas stāvoklī un tajā stei-
dzami nepieciešams veikt kapitālo 
remontu ( daļēji iebrucis pagrabstāva 
pārsegums, bojātas nesošās sijas, avā-
rijas stāvoklī ir skursteņi  u.c.). Tika 
nolemts organizēt dzīvokļa Nr.2 ie-

dzīvotāju  pārvietošanu, ierādot citu 
apdzīvojamo platību, kā arī būvvaldei 
organizēt būves tehnisko apsekošanu 
(pret- S.Horste, V.Dreimanis, atturas- 
D. Rozenfelds, I. Priede).

Tika apstiprināts domes priekšsē-
dētāja vietnieces L. Gudakovskas pār-
skats par finanšu izlietojumu, sagata-
vojot ES lauku pašvaldību hartas kon-
ferenci Kandavā no 4.07.- 8.07.2012.
(pret- D.Rozenfelds, S.Horste).

Tika apstiprināta SIA „ Kandavas 
namsaimnieks” valdes priekšsēdētā-
jas S. Irbes sniegtā informācija par 
situācijas risinājumiem daudzdzī-
vokļu mājās Kandavā Kūrorta ielā 
3,5,7. Sarunās ar investoriem tiek 
lemts par moduļa katlu mājas izbū-
vi, un tiek izvērtēts kā to kurinās- ar 
šķeldu vai granulām. Debatēs  par šo 
jautājumu izteicās deputāti N. Što-
ferts, S. Horste. N. Štoferts jautāja, 
vai ir veikti aprēķini par cik % sama-
zināsies apkures izmaksas, S.Horste 
vaicāja, vai iedzīvotājiem sniegta visa 
informācija. Valdes priekšsēdētāja S. 
Irbe paskaidroja, ka precīzi aprēķini 
par izmaksām būs  zināmi uz nākamo  
domes sēdi un  māju vecākie saņē-
muši visu nepieciešamo informāciju 
(pret- D. Rozenfelds). 

Apstiprināja SIA „Kandavas nam-
saimnieks” vadības ziņojumu laika 
periodā no 1.maija līdz 1.augustam 
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2012.g.,  kurā sniegta informācija  
par veiktajiem darbiem saskaņā ar 
noslēgtajiem līgumiem, finanšu si-
tuāciju, apkures pakalpojumu snieg-
šanu un apsaimniekošanas pakalpo-
jumiem. Debatēs izteicās deputāti 
S. Horste, D. Rozenfelds. S. Horste 
vēlējās noskaidrot, kas satrauc uzņē-
muma vadību, un kāds ir stāvoklis ar 
parādniekiem. S. Irbe paskaidroja, ka 
uz šo brīdi daudzi parādi ir dzēsti, jo 
operatīvi veikti savstarpēji norēķini, 
bet uzņēmums vēl ir parādā par mal-
ku. Ir panākta vienošanās ar Valsts 
Ieņēmumu dienestu. (balsojot : pret- 
D.Rozenfelds)

Tika skatīts  SIA „ Kandavas nam-
saimnieks” ziņojums sakarā ar iedzī-
votāju parādiem par apsaimniekoša-
nu un apkuri uz 2012.gada 1.augustu. 
Debatēs izteicās D.Rozenfelds un S. 
Horste. Deputāts D. Rozenfelds pār-
meta, ka Namsaimnieka vadība ne-
esot strādājusi pie tā, lai samazinātu 
iedzīvotāju parādus, bet tos tikai pa-
lielinājusi. Deputāte S. Horste sacīja, 
ka komentēt šo jautājumu D. Rozen-
feldam neesot korekti, jo vēl divus ga-
dus pēc amata ieņemšanas SIA „Kan-
davas namsaimnieks” viņš nedrīkst 
ar savu viedokli iespaidot balsojumu 
vai izteikt komentārus, jo laikā, kad 
viņš pats vadīja šo uzņēmumu arī ne-
gāja diez cik labi un bija parādnieki. 
Ir jādomā, ko darīt ar parādiem un kā 
tos mazināt, bet tagad visu laiku tiek 
kārtotas savstarpējās attiecības ar ta-

gadējo uzņēmuma vadību. (balsojot: 
pret – D. Rozenfelds)

Tika lemts par projekta „Brīvda-
bas estrādes „Ozolāji” rekonstrukci-
ja” īstenošanu. Projekts tika iesniegts 
Lauku atbalsta dienestā par kopsum-
mu 205 550,70 Ls un gada sākumā 
Kandavas novada dome no Lauku 
atbalsta dienesta saņēma lēmumu par 
projekta apstiprināšanu. Pēc iepirku-
ma izsludināšanas, tika saņemti  trīs 
piedāvājumi, no kuriem mazākā pie-
dāvātā līgumcena ir 388 989,01Ls bez 
PVN. Tā kā šī summa stipri pārsniedz 
sākotnējo, domei jāpieņem lēmums, 
vai projektu īstenot. Debatēs deputā-
tu viedokļi bija dažādi. S.Horste  sa-
cīja, ka tā ir pārmērīga greznība. Do-
mes priekšsēdētājs R. Bārenis vaicāja 
ziņotājai-  attīstības nodaļas vadītājai 
G.Cīrulei, kas notiek, ja no projekta 
atsakās, un vai izmaksas nevar sama-
zināt. G. Cīrule paskaidroja, ka var 
savstarpēji pārlikt naudu no viena 
projekta uz otru, bet projektu nevar 
īstenot daļēji. Galvenā grāmatvede 
D. Rudevica izteica viedokli, ka va-
rētu pārdalīt šo finansējuma daļu uz 
citiem esošajiem projektiem, piemē-
ram Valdeķu kultūras nama remon-
tam, uz ko deputāte S.Horste iebilda, 
ka nepiekrīt Valdeķu kultūras nama 
remontam, tas esot „klekarēt”  nau-
du, jo ir daudzas citas vajadzības. De-
putāts N.Štoferts sacīja, ka ir būtiski 
remontēt Ozolājus, vienīgi projektā 
minētās summas ir pārmērīgi lielas. 
Pamatojoties uz deputātu paustajiem 

viedokļiem, tika nolemts, neīstenot 
projektu „Brīvdabas estrādes „Ozolā-
ji” rekonstrukcija”.

Apstiprināja dzīvokļu rindu uz 
20.08.2012. ( pret- D.Rozenfelds).

Pieņēma zināšanai domes  priekš-
sēdētāja vietnieces L.Gudakovskas 
un izpilddirektora G.Gelpera pār-
skatus par paveikto augustā (pret- 
D.Rozenfelds, atturas - I.Priede, L. 
Gudakovska, S.Horste).

25 no izskatāmajiem jautājumiem 
bija saistīti ar nekustamajiem īpa-
šumiem (par nekustamo īpašumu 
atsavināšanu, izsoli, iznomāšanu, 
īpašuma nodokļa parādu piedziņu, 
adrešu piešķiršanu, ēku- būvju īpa-
šumu izveidošanu, jaunu nosaukumu 
piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu 
maiņu un adrešu likvidēšanu, nekus-
tamo īpašumu sadalīšanu u.c.) 

Jautājumus par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu likumā noteiktā 
kārtībā un par pasažieru autobusa 
Mercedes-Benz 0303 atsavināšanu 
nolēma atlikt uz domes sēdi septem-
bra mēnesī.

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

Kārtējās komiteju 
sēdes notiks 

20.septembrī no plkst.13:00

Kārtējā domes sēdē notiks 
27.septembrī plkst. 13:00

AKTUALITĀTESAMATNIEKI AICINA CIEMOS
Augustā savu telpu pilnīgu un 

oficiālu nodošanu lietošanā svinēja 
Kandavas novada amatnieku biedrī-
ba „Pūralāde”.

Kā pastāstīja amatnieku biedrības 
vadītāja Aiva Valdmane, biedrības tel-
pas, kas atrodas muzeja otrajā stāvā, 
darbojas jau gandrīz gadu, taču, saka-
rā ar muzeja remontu arī šo telpu pil-
nīga pabeigšana tika pagarināta. Aiva 
sacīja, ka telpas ir izremontētas, pa-
teicoties Kandavas novada domes un 
priekšsēdētāja Rolanda Bāreņa atbals-
tam. Leader projekta ietvaros tika pie-
saistīti naudas līdzekļi. Lielu palīdzību 
projekta realizācijā sniedza Kandavas 
Partnerības valdes priekšsēdētāja Inta 
Haferberga, kā arī visi, kas piedalījās 
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telpu remontā,  un tās ir firmas „M un 
V”, „Portress”, „Vejmars”. 

Amatnieku biedrības vadītāja atzī-
mēja, ka palīdzību un sapratni amat-
nieki saņēmuši arī no novada sociālās 
palīdzības centra darbinieces Evijas 
Dravnieces, „simtlatu” programmas 
strādnieku piesaistē, kā arī to, ka īpa-
šu paldies par ļoti labu darbu viņa grib 
pateikt Jurim Pietuham. 

„Kandavas Valsts lauksaimniecī-
bas tehnikums mums dāvināja auža-
mās stelles. Esam saņēmuši materiālu 
palīdzību arī no Kandavas uzņēmē-
jiem - Normunda Štoferta un Guntara 
Indriksona telpu labiekārtošanai. No 
Kristīnes Rozentāles materiālus rok-
darbiem- dzijas, diegus, adāmadatas, 
krāsas. Arī individuāli cilvēki ir ziedo-
juši gan materiālus, gan dažādas lietas, 
piemēram, vērpjamo ratiņu, senu pū-
ralādi, tītavas, stelles, dziju, dažādus 
uzskates materiālus- grāmatas, senus 
žurnālus, kas mums ļoti noderēs turp-
mākajā darbā”, - sacīja Aiva.

 Vairāk nekā gadu, kamēr telpas 
tika remontētas, amatniekiem pajumti 
devis novada  muzejs un  allaž viņus 
atbalstījusi Kandavas novada kultūras 
pārvalde. 

 Jau kopš 2009. gada nogales amat-
nieku biedrības biedri aktīvi strādā, 
piedaloties tirdziņos, pilsētas svētkos, 
dažādās izstādēs, gan Kandavā, gan 
citviet Latvijā.- sacīja Aiva-  Trīs reizes 
ar saviem darbiem esam piedalījušies 
izstādēs Ventspils amatu mājā. Mūsu 
amatnieku darbi ir aizceļojuši arī uz 
ārzemēm. Esam arī paši apmeklējuši 
citu novadu amatnieku rīkotos kur-
sus, plenērus un mācības. Mūsu telpās 
amatnieku darinājumus var gan ap-
skatīt gan iegādāties.

Sarunas nobeigumā Aiva mazliet 
plašāk  pastāstīja par to, kas notiek, un 
kādas prasmes var apgūt amatnieku 
jaunajā mājvietā novada muzeja otrajā 
stāvā. 

„Nodarbības notiek katru dienu, 
izņemot svētdienas. Varat izvēlēties sa-

vām interesēm atbilstošāko, jo gaidīts 
ir ikviens, ne tikai amatnieku biedrības 
biedri, bet visi Kandavas novada un arī 
tuvākās un tālākās apkārtnes cilvēki. 
Mums ir mācīties gribētāji arī no Tu-
kuma, Talsiem, Dobeles un Jūrmalas. 
Pie mums varat nākt mācīties pašūt 
sev apģērbu, dažādu veidu rokdarbus, 
keramikas pamatus, ādas apstrādi, 
klūdziņpīšanu, aušanu ar un bez stel-
lēm, kā arī mākslas nodarbības. Jau 
trešo reizi notiks flordizaina kursi. Kā 
jaunumu esam iecerējuši svešvalodu 
apmācību, jo starp mūsu biedriem ir 
sertificēti valodu pasniedzēji. Par sev 
interesējošiem jautājumiem ikviens 
var griezties muzeja otrajā stāvā, kur 
strādā amatnieki un klātienē iepazīties 
ar mūsu darbu, esam atvērti jauniem 
dalībniekiem. Varat arī zvanīt – mūsu 
telefoni 26113310 vai 63181156”, - ai-
cināja Aiva Valdmane.

Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

PENSIONĀRU BIEDRĪBAI 50

Augusta vidū Valdeķu kultūras 
namā Kandavas novada pensionāru 
biedrība atzīmēja 50 gadu pastāvēša-
nas jubileju. Mūsu pensionārus sveikt 
ieradās arī draugi no Skrīveriem, Āda-
žiem, Cēsīm, Dundagas, Kuldīgas, 
Tukuma, Laucienes, Pastendes un Bal-

gales. 
Pateicību par ilg-

gadīgu un labu darbu 
sabiedrības labā Kan-
davas novada domes 
priekšsēdētājs Rolands 
Bārenis pasniedza 
bijušajam biedrības 
priekšsēdētājam Sta-
ņislavam Klindžānam. 
Viņa atmiņas par to lai-
ku, stāstīja Vera Lauva: 
„Pensionāru biedrības 
priekšsēdētājs biju no 
1986. gada. Vispirms 
es iepazinos ar pen-
sionāriem, apskatījos 
viņu dzīves apstākļus 
un konstatēju, ka dau-
dzi vecie cilvēki dzīvo 
otrajā stāvā. Centāmies 
vecos un švakos pārcelt 
uz pirmo stāvu. Palī-
dzējām pensionāriem 
sagādāt malku, sastrā-
dāt zemi, palīdzējām 
ar dzīvokļu remontiem. 

Bija iespēja palīdzēt arī ar naudu, gadā 
iznāca divas  reizes pa 10 rubļiem. Rī-
kojām talkas baznīcas kapos, cilvēki 
bija atsaucīgi un talkās labprāt pieda-
lījās- vienā reizē ap 100.” Staņislava 
Klindžāna sapnis bija izveidot deju 

kolektīvu, kas ar domes atbalstu arī 
īstenojās, šogad senioru deju kolek-
tīvs „Kandavnieks” jau svinēja 15 gadu 
jubileju. S. Klindžāns par pensionāru 
biedrības priekšsēdētāju strādāja 14 
gadus, līdz 2000. gadam, un pēc tam 
vēl divus gadus par priekšsēdētāja 
vietnieku.

Pateicības rakstu saņēma arī Vil-
nis Zutis, kurš par biedrības priekš-
sēdētāju sāka strādāt 2000.gadam. 
Viņa laikā tika rakstīts projekts par 
telpām pensionāru vajadzībām. Pro-
jektu rakstīt palīdzēja praktikants no 
Ventspils augstskolas. Lielu atbalstu 
projekta īstenošanā sniedza Kandavas 
novada dome, kā arī paši pensionāri, 
rīkojot talkas, lai darbi tiktu ātrāk pa-
beigti. 2005. gadā pensionāru biedrība 
tika pie pensionāru Dienas centra. Par 
pensionāru biedrības priekšsēdētāju 
Vilnis Zutis stādāja līdz 2008. Gadam, 
kad viņa vietā amatā stājās Zigurds 
Megnis,kurš arī šobrīd ir pensionāru 
biedrības priekšsēdētājs.

Pateicību domes priekšsēdētājs 
Rolands Bārenis pasniedza arī Gunā-
ram Stūrem, kurš 20 gadus bija bied-
rības grāmatvedis, Laimonim Tropi-
ņam, ilggadējam valdes loceklim un 
priekšsēdētāja vietniekam un valdes 
loceklim Artūram Grīnbergam. 

Baiba Vītoliņa

Pateicību saņem Staņislavs Klindžāns
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Augustā jauniešu centrā „Nagla” 
notika vairāku sēriju filmas „Likeņ-
stāsti” pirmizrāde. Filma veidota kā 
novadā zināmu cilvēku atmiņu stāsti 
no ulmaņlaikiem līdz pat neatkarības 
atjaunošanai. Izglītības pārvaldes va-
dītāja Silvija Tiltiņa pirmizrādē uzru-
nāja klātesošos ar vārdiem no novada 
represēto biedrības vadītāja un Goda 
pilsoņa Pētera Brieža grāmatas, kas 
lieliski raksturoja filmu: „Te būs daļiņa 

FILMAS „LIKTEŅSTĀSTI” PIRMIZRĀDE

BRISELES UN KRIEVIJAS SPECIALIZĒTIE ATAŠEJI APMEKLĒ 
NOVADA SAIMNIECĪBAS

Augusta vidū Briseles un Krievi-
jas specializētie atašeji kopā ar Valsts 
lauku tīkla un SIA Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra 
pārstāvjiem apmeklēja Kurzemes 
saimniecības, lai iepazītos ar esošo 
situāciju Latvijas laukos. Šāda veida 
braucieni tiek organizēti jau ceturto 
gadu. Pagājušajā gadā tika  iepazītas 
saimniecības, kas atrodas pie Krievi-
jas robežas.

Kandavas novadā  atašeji pirmo 
apmeklēja LEADER projekta ietvaros 
izveidoto Dižzārdu tirgu, kas atrodas 
blakus „Zaļajam servisam”. Projektu 
apstiprināja pagājušā gada rudenī, to 

vēstures, izteikta caur vienas dzimtas 
likteņgriežiem. Katrai dzimtai ir cits 
liktenis, tomēr tautas vēsturē ir laiki, 
kad daudzi likteņi kļūst līdzīgi.” Filma 
sākas ar Pētera Brieža atmiņām, viņa 
stāstīto papildināja sieva Lija Briede. 
Par piedzīvoto stāstīja arī Kandavas in-
ternātvidusskolas direktore Aija Blitte, 
Gastons Štrauss un Skaidrīte Celmiņa.

Filmas autors, producents un re-
žisors ir Inārs Švarcs, novadniekus 

intervēja jauniešu centra „Nagla” da-
lībnieces Maija Bezdelīga, Zelma Ser-
gejeva, Ieva Ose un Madara Vītola. 
Atmiņu stāstu iemūžināšanu finansēja  
uzņēmējs Viesturs Valdis Dreimanis.

„Likteņstāstu” otrās daļas pirmiz-
rāde paredzēta 18. novembrī- Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienā. 
Šajā daļā viens no stāstītājiem būs nu 
jau aizsaulē aizgājušais leģionārs Izi-
dors Blūzma. 

Baiba Vītoliņa

realizēja Tukuma lauksaimnieku ap-
vienība. Projekta mērķis ir veicināt 
mājražotāju un lauksaimnieku akti-
vitāti. Izveidotas sešas tirdzniecības 
nojumes, kurās paredzēts tirgot aug-
ļus, dārzeņus, gaļu, zivis, piena pro-
duktus un amatnieku izstrādājumus. 
Priekšroka tirgoties būs vietējiem 
zemniekiem, taču, ja atsaucības zem-
nieku vidū nebūs, tiks aicināti tirgoties 
gribētāji arī no kaimiņu novadiem. 
Projekta īstenotāja Baiba Garance mi-
nēja, ka interese par tirgu un tirgoša-
nās iespējām ir, taču lauksaimniekus 
baida daudzās ar tirdzniecību saistītās 
formalitātes. Dižzārdu tirgu paredzēts 

atklāt oktobrī.
Pēc tam tika apmeklēta bioloģisko 

zemnieku saimniecību „Celmiņi”, kur 
saimnieko Kaspars un Ieva Sūniņi. 
Saimniecības pamatnodarbošanās ir 
Šarolē tīršķirnes gaļas liellpopu audzē-
šana. Ganāmpulkam liellopi vesti gan 
no Francijas, gan Vācijas. Kad ģimene 
iegādājās šo īpašumu, viņu sapnis bija 
atjaunot saimniecību, kāda tā bijusi 
pirmās brīvvalsts laikā. Ieva uzsāka 
mācības Bulduru dārzkopības tehni-
kumā, lai saprastu, ko darīt ar lauku 
īpašumu. Kad bija jāraksta nobeigu-
ma darbs, Ieva nolēma rakstīt par to, 
ko varētu realizēt savā saimniecībā un 
izvēlējās vīnogu audzēšanu. Ja hercogs 
Jēkabs Abavas ielejā varēja izaudzēt 
vīnogas un izgatavot vīnu, tad kādēļ 
gan to nevarētu izdarīt arī tagad? Sā-
kumā Sūniņi iestādīja visas vīnogu 
šķirnes, kādas Latvijā bija pieejamas, 
lai pārbaudītu, kuras labāk aug atklātā 
laukā. Kopumā vairāku gadu garumā 
izmēģinātas ap 150 dažādas vīnogu 
šķirnes. Šobrīd tiek audzētas 30 da-
žādu vīnogu šķirņu, pārsvarā latviešu 
šķirnes -zilga un skujiņa. Šogad otrajā 
specializētājā vīnogu vīnu konkursā 
Sūniņu zilgas rozā vīns ieguva 3. vietu. 
Ievas un Kaspara mērķis ir iztikt bez 
starpniekiem, visu darot pašiem, izejot 
visus ražošanas posmus- ja audzē vīn-
ogas, tad paši arī gatavo vīnu, tāpat ar 
liellopiem.

Bioloģiskajā zemnieku saimniecī-
bā „Krikši”,  saimnieko Santra un And-
ris Celmiņi. Viņi ir konkursa „Sējējs 
2011” laureāti nominācijā „Gaļas ražo-
šana”. Celmiņi audzē tīršķirnes  Šarolē 
govis, šobrīd aplokā ir 96 lopi.

Zemnieku saimniecībā „Lapsas” 
Guntis un Agrita Krūmiņi nodarbojas 
ar piena lopkopību. 2000. gadā sāka 
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Bērni ir mūsu nākotne, tāpēc ko-
pīgiem spēkiem mūsu uzdevums ir 
sniegt viņiem nepieciešamo atbalstu 
un iepriecināt mazās sirdis.

Augustā sadarbībā ar organizāciju 
TNT Express, kas ir viena no pasaules 
lielākajām ekspress piegādes firmām, 
Zantes ģimenes krīzes centrā notika 
vienas dienas vasaras nometne „Mēs 
kopā”, kurā piedalījās 42 bērni un 18 
pieaugušie. Kā īpašais viesis pasāku-
mā piedalījās Pepija Garzeķe, kura bija 
sagatavojusi speciālus uzdevumus bēr-
niem.  Super-sumo, lielās slēpes, lielie 
zābaki un lielie futbola pamperi, rado-
šās nodarbības – pērļošana, krekliņu 
apdarināšana, oriģinālo somiņu gata-
vošana, zīmēšana – tas ir tikai nepilns 
uzskaitījums visām tām izklaidēm, ku-
ras izdomāja un radīja TNT komanda 
mūsu centrā. Un, ja vēl dalībniekus ie-
tērpj interesantajos piepūšamajos kos-
tīmos, tad spēles prieks un pozitīvas 
emocijas garantētas gan pašiem dalīb-
niekiem, gan arī skatītājiem. Sevišķas 
ovācijas izpelnījās piepūšamie sumo 
cīkstoņa kostīmi –gan bērniem, gan 
pieaugušajiem, kas vienmēr gribējuši 
nodarboties ar sumo, taču tā arī nav 

pārdot pienu, kas dod vairāk vai ma-
zāk stabilus ienākumus visu gadu. Ar 
Lauku konsultāciju dienesta atbalstu 
Krūmiņi devās uz Eiropu, apskatīties 
kā tur zemnieki saimnieko. Tas deva 
citu skatījumu uz dzīvi, palīdzēja sa-
prast kā labāk saimniekot, ko nepie-
ciešams uzlabot pašu saimniecībā. 
Pienu pārdod Lietuvas uzņēmumam, 
kurš par pienu maksā vairāk nekā 
vietējie piensaimniecības uzņēmumi. 
Saimniecībā Krūmiņi visu dara lēnām, 

„sīkiem solīšiem”, iztiekot bez kredīt-
saistībām.

Briseles specializētais atašejs Inese 
Pastare par braucienu izteicās atzinīgi. 
„Prieks, ka joprojām ir cilvēki, kuri 
cīnās. Zemnieki stāsta, ka gājis visādi, 
bet visi optimistiski noskaņoti, ne-
viens nesūdzas. Šādā pieredzes brau-
cienā dodos jau ceturto gadu. Citus 
gadus zemnieki ļoti sūdzējās- pirmajā 
gadā, kad braucu bija jābeidz audzēt 
cukurbietes, sūdzējās, ka viss jāpārdod 

vai jāmaina darbošanās veids, lai varē-
tu izdzīvot. Otrajā gadā apmeklējām 
Kurzemes saimniecības, tad jau mazāk 
sūdzējās. Tajā gadā liels slapjums bija, 
no laukiem labību nevarēja novākt, 
kombaini grima. Savukārt pagājušajā 
gadā bijām pie Krievijas robežas, tur 
saimniecības modernas, zemnieki ap-
strādā lielas platības. Šogad sastaptie 
zemnieki cīnās un strādā, viņiem ir 
savi plāni, un neviens nesaka, ka do-
sies prom no Latvijas.”

Baiba Vītoliņa

MĒS KOPĀ

spējuši uzēst nepieciešamos kilogra-
mus. Sumo cīņas visas dienas garumā  
bija pasākuma centrā, jo atturēties no 
vilinājuma un nepiedalīties bija ļoti 
grūti, pat neiespējami, tādēļ uz cīņām 
izveidojās rinda. Balvas par piedalīša-
nos saņēma visi dalībnieki. Neiztika 
bez kopīgas zupas  un kliņģera bau-
dīšanas. Pasākuma noslēgumā kopīgi 
tika darināts lielais apsveikums, kurš 
aizceļoja uz TNT biroju.

Kamēr  bērni priecājās vienas die-
nas nometnē krīzes centrā, 17 dalīb-
nieki divas dienas  piedalījās 14.Latvi-
jas Bērnu fonda rīkotajā salidojumā at-
pūtas bāzē „Mežezers” Pļaviņu novadā 
Aiviekstes pagastā .Šī gada salidojuma 
tēma bija „Kukaiņi” un tajā piedalījās 
250 bērni no visas Latvijas. Šogad bēr-
niem salidojuma pirmā diena, pēc svi-
nīgās atklāšanas un karoga pacelšanas, 
sākās ar tematiskajām radošajām darb-
nīcām – „Iepazīsti kukaiņus”, „Kukaiņu 
veidošana”, „Kukaiņu masku veidoša-
na”, konkurss “Universālākā kukaiņu 
māja”. Pēc aktīva darba dalībniekus 
koncertā priecēja iemīļoti mākslinieki, 
komponists Jānis Lūsēns, dziedošā ak-
trise Karina Tatarinova un citi, kā arī 

pašu dalībnieku sagatavotie priekšne-
sumi. No Kandavas novada koncertā 
uzstājās Aleksejs ar akordeona spēli 
un Silva un Elvita ar dziesmām. Mū-
sējo priekšnesumus pavadīja grandiozi 
aplausi.  Dienas noslēgumā bija kārta 
diskotēkai, salūtam un lielai kūkas ēša-
nai. Dienas laikā tika ierīkota arī bērnu 
darbu izstāde, kur sevišķi izcēlās mūsu 
Edgars. Savukārt, par godu nupat Lon-
donā notikušajām XXX Olimpiskajām 
spēlēm, Mežezerā salidojuma otrajā 
dienā bērni piedalījās paši savā Mazajā 
Olimpiādē. Bērnu komandas sagaidīja 
dažādu šķēršļu un stafešu pievarēšana 
gan uz zemes, gan piepūšamajās atrak-
cijās. Mūsējie izturēja godam-uzvarēja 
draudzība!

8. un 9.septembrī Latvijas Radio 
Luterāņu stundas aktīvisti sadarbībā 
kopā ar Gregora skolu, mūsu ģimenes 
krīzes centrā organizēja divu dienu 
nometni –PandaMania. Nometnē pie-
dalījās 43 bērni, 5 skolotāji, 3 mammas 
un arī viens tētis. Bija  interesantas un 
neaizmirstamas nodarbības –kopīga 
grāmatu lasīšana, spēles, radošās no-
darbības mijās ar rotaļām, filmām par 
Burunduku Čaderu, kurš mūs aizveda 
aizrautīgā izmeklēšanas piedzīvojumā, 
kā arī ar dziesmām un dejām.

Nometne bērnos radīja daudz po-
zitīvu emociju, mācīja savstarpējo sa-
skarsmi, draudzību vienam pret otru, 
līdzcietību.Mēs lepojamies, ka mums 
ir tādi draugi!

Zantes ģimenes krīzes centrs ir uz-
varējis projektu konkursā, ko organizē-
ja Borisa un Ināras Teterevu un Latvijas 
Kopienu iniciatīvu fonds programmā 
„Palīdzēsim māmiņai”. Projekta ietva-
ros Kandavas novada māmiņām būs 
iespēja piedalīties seminārnodarbībās 
par bērnu audzināšanas un disciplinē-
šanas  jautājumiem  Apmācības ilgs 4 
mēnešus (2x mēnesī, kopā 8 nodarbī-
bas). Nodarbības vadīs centra speciā-
listi .Projekts darbu uzsāks oktobrī.

Aija Švāne 
Zantes ģimenes krīzes centra vadītāja
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KULTŪRAIRBES DABA

Mākslas galerijā „Vējspārns” ap-
skatāma jaunās mākslinieces Zanes 
Irbes Valbakas darbu izstāde ar no-
saukumu „Irbes daba”.

Zane Irbe Valbaka dzimusi 1990.
gadā Talsos, bet  pašreiz dzīvo un 
strādā Rojas novadā Kaltenē.  Pati  
sevi dēvē par brīvmākslinieci un pār-
svarā strādā eļļas un akvareļtehnikā. 
Viņa glezno uz veciem koka un dēļu 
gabaliem vai citiem dabas materiā-
liem. Izgatavo rotas no dabas mate-
riāliem, zīmē kartiņas, apglezno stik-
la traukus, bet brīvajā laikā labprāt 
fotogrāfē, dejo, vēro dabu un bauda 
tēju.

Piedāvāju nelielu interviju ar jau-
no mākslinieci, lai arī Jūs uzzinātu, 
kāda tad ir Irbes daba.

Pastāsti lūdzu mazliet par to, 
kad sāki gleznot, kad un kāpēc sa-
juti vajadzību pēc šādas sevis izteik-
šanas?

-Zīmēju kopš pirmskolas vecuma, 

bet ar eļļas krāsām sāku strādāt 2008.
gadā. Man vienmēr ir paticis darbo-
ties ar krāsām, spēlēties ar toņiem. 
Kad labi piedomāju, varu runāt plaši 
un  tēlaini, bet drošāk jūtos, iekārto-
jusies uz grīdas ar visu nepieciešamo 
mālēšanai.

Kas ir Tavi iedvesmas avoti?
-Ir reizes, kas iedvesmojos no cil-

vēkiem, bet pārsvarā no apkārtējās 
vides, kurā atrodos. No redzētajiem 
sapņiem, tīkamas mūzikas, vai arī 
skatoties citu valstu dabu, arī no jau-
nu krāsu vai otu iegādes. Ļoti labi pa-
līdz, ja atrodas kāds vecs dēlis- tad tā 
vien kārojas uz tā kaut ko radīt!

Kur ir Tavas saknes, pastāsti 
mazliet par savu ģimeni un sen-
čiem, varbūt iedvesmojies arī no 
viņiem?

-Vairāk jau interesentus piesais-
tītu tas, ka mans tētis- Uģis Valbaks 
ar māsu Dagniju un abu vecākiem 
– Olgu un Uldi, dzīvoja Kandavā. 

Omamma bija izcila šuvēja, opaps- 
galdnieks, bet tētis skolas laikā un vēl 
pēc tam aizrāvās ar zīmēšanu. Viņam 
arī patīk koks. Savukārt mana mam-
ma Ilze nāk no Mērsraga ciema- no 
viņas, es domāju, man tikusi patika 
dziedāt un dejot, lai gan arī tētis kād-
reiz dejojis tautisko deju kolektīvā. 
Man  ir divi brāļi- Jurģis un Dāvis, arī 
runčuks Muris.

Cik ilgā laika periodā tapuši 
Tavi izstādē redzamie darbi?

-Esošie darbi, kas apskatāmi izstā-
dē, tapuši laika posmā no 2010.-2012.
gadam.Vairāki gleznojumi ir aizgā-
juši tautās, daži atrodas Rīgā galerijā 
„Zīmulis un ota”. Gandrīz visi izstādē 
redzamie darbi ir nopērkami par ļoti 
demokrātiskām cenām.

Kādas ir Tavas nākotnes ieceres, 
vai esi mācījusies glezniecību, var-
būt domā studēt?

-Neesmu mācījusies zīmēšanu un 
gleznošanu, tik vien kā skolas laikā 
mazākajās klasēs apmeklēju pulciņus. 
Bet kopš 2009.gada uzturu kontaktus 
ar Igurdu Baņķi, kurš ir meistardarb-
nīcas „Zeļļi” vadītājs Valdemārpilī 
un lielisks pedagogs. Caur Latvijas 
Amatniecības kameru, mēģināšu ie-
gūt Meistara diplomu apgleznošanā. 
Tam jau sāku lēnām gatavoties.

Ko dari ikdienā?
-Ikdienā, ja ir kādi mazie pasū-

tījumi trauku apgleznošanā, izpildu 
tos. Bet pārsvarā meklēju veidus, kā 
vēl radoši izpausties- mājās ir apglez-
notas divas durvis, top Sapņu ķērāji, 
tiek apgleznotas mazas, no koka izzā-
ģētas un grebtas zivītes, pašmācības 
ceļā izkopju ķermeņa apgleznošanas 
mākslu ar hennu jeb Mehndi- galve-
nokārt izmēģinājuma trusītis esmu 
es pati, tad vēl nedaudz jāapglezno 
kāds vecs jo vecs ozola drēbju skapis. 
Agrāk zīmēju arī ar akvareli un pie tā 
atkal kādu dienu piesēdīšos.

Kādi ir priekšnoteikumi, lai Tu 
spētu gleznot un būt laimīga?

-Man, lai gleznotu, ir jābūt iedves-
mai, attiecīgam garastāvoklim un bez 
kreņķiem, tad māksla top viegli.

Intervēja 
Dagnija Gudriķe
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Augusta beigās matkulnieki svi-
nēja pirmos sava pagasta svētkus.

Prieks bija par saulaino laiku, kas 
mums ļāva izbaudīt svētkus visas die-
nas garumā. Rīts iesākās ar Matkules 
pašdarbnieku koncertu, kurā pieda-
lījās vīru ansamblis, deju grupa „Ali-
anse” un drāmas kolektīva aktieri, bet 
visus priekšnesumus kopā savija divu 
lielisku aktieru Agneses un Aivara sa-
spēle. Aktieri atsvaidzināja koncertu, 
uzšķiļot asprātīgas humora dzirkstis, 

TĀ SVĒTKUS SVIN MATKULES PUSĒ

liekot no sirds izsmieties un kopā uz-
dziedāt. Kā ciemiņi Matkules svēt-
kos piedalījās Dailes teātra dziedošo 
aktieru grupa „Ilga”, kura izdziedāja 
skaistākās dziesmas no teātra izrādēm. 
Koncerta laikā dažādos konkursos 
tika iesaistīti visi matkulnieki. Vīriem 
un sievām vajadzēja dejot, meitenēm 
dziedāt, rādījām trikus un kopā bil-
dējāmies. Sen tādi Rīgas mākslinieki 
nebija viesojušies pie mums!

 Nākamo dienas daļu Matkules 

ģimenes izbaudīja kopīgi vizinoties 
ar motociklu un kvadraciklu, un ar 
laivām pa Matkules centra dīķi, kā arī 
zirgu pajūgā izbrauca ciemata centru. 
Tie, kam radās vēlme izmēģināt roku 
gleznošanā, varēja droši ķerties pie ko-
pīgās gleznas veidošanas. Un tā tapa 
pirmā lielformāta glezna” Matkules 
centrs 2012.”.

  Vakars tika sagaidīts ar kopīgām 
vakariņām, vārot īpašo Matkules zupu, 
atraktīvās un jautrās Padures pavāres 
Indras vadībā. Kad kopā bija gan ēsts, 
gan dziedāts gana, varēja sākties vaka-
ra šovi- disenīte bērniem, Superstieņu 
vingrotāji brāļi Kozlovi no Ventspils, 
kā arī nakts balle ar grupu „Kapitāls”  
no Bēnes. Tik grandiozus svētkus Mat-
kule nebija piedzīvojusi kopš kolhoza 
laikiem!

Visi, kas bija atbraukuši, gan arī 
paši pagasta ļaudis, saņēma īpašās 
Svētku kules. Kulītēs glabājās Matkules 
maize, kas stiprina, Matkules medus, 
kas iedvesmo, Matkules ūdens, kas 
veldzē un Matkules tēja, kas saviļņo. 
Iecerēts bija sadraudzēties arī ar citām 
Latvijas vietām, kuru nosaukumos mi-
nēta „kule”- Penkuli, Puikuli, Priekuli, 
Rinkuli, bet šī ideja pagaidām neīste-
nojās. Lai paliek uz citu gadu, kad at-
kal svinēsim svētkus!

Agnese Užāne

Lielais zupas katls un jautrā pavāre Indra

Jaunkandavas nosaukums un 
20. gadsimta otrajā pusē iegūtais 
industriālais izskats neuzvedina uz 
domām par tās senumu. Tomēr sen-
raksti un arheoloģiskās liecības vēs-
ta, ka Jaunkandava ir tikai nepilnus 
divsimt gadus jaunāka par Kandavas 
miestu jeb Veckandavu, kas izveido-
jās pie Livonijas ordeņa pils 14. gad-
simta vidū. 

Jaunkandava veidojās kā savdabī-
ga apdzīvota vieta pie pārceltuves pār 
Abavu, bet divdesmitā gadsimta gai-
tā pārtapa par Kandavas rūpniecisko 
daļu.

Literatūrā samērā bieži sastopams 
nepamatotais uzskats, ka Kandava 
viduslaikos bijusi vācu pilsētiņa, bet 
Abavas kreisajā krastā atradusies kur-
šu apmetne un baznīciņa, kas bijusi 
1518. gadā minētā Jaunavas Marijas 
baznīca. Īstenībā šī baznīca ir identi-
ficējama ar Kandavas miesta baznīcu 

VĒSTUREVECĀ JAUNKANDAVA
tagadējā Mēra kalniņā, bet kurši dzī-
vojuši arī miestā, par ko liecina Mēra 
kalniņa viduslaiku kapsētā atrastās 
14.gs. kuršu rotas.

Senākās ziņas par apmetni Aba-
vas kreisajā krastā atrodamas 1522. 
gada  21. jūnija dokumentā, ar kuru 
Livonijas ordeņa mestrs Volters Ple-
tenbergs izlēņoja Smirdenes Sīmanim 
zemes gabalu, kuru Sīmanis iemainījis 
no Kandavas fogta Heinriha Galena. 
Zemes gabala robežu aprakstā minēta 
svēto Fabiāna un Sebastiāna kapela, 
Buses un Daigones ceļi, kā arī strauts. 

Pašu Sīmani iespējams uzskatīt par 
vietējo iedzīvotāju, jo viņa dzīvesvietas 
vārds saglabājies Smirdenes strauta un 
Smirnieku māju nosaukumā. Strauts 
iztek no sēravotiem, ar ko arī izskaid-
rojams tam piešķirtais neglītais no-
saukums. Buses ceļu iespējams  iden-
tificēt ar tagadējo Zemītes ielu, kas 
16. gadsimtā bija ceļa caur Aizdziri uz 

Busi  sākums, bet Daigones ceļš ir ta-
gadējā Daigones iela, kas senatnē veda 
uz Daigones ciemu, vēlāko Kurzemes 
hercoga muižu.          

Fabiāna un Sebastiāna kapelas vie-
ta meklējama tagadējā Sociālā centra 
ēkas vietā, kur 20. gadsimta sešdesmi-
tajos gados, būvējot radiorūpnīcas ad-
ministrācijas ēku, atrasti 16. - 17. gad-
simta apbedījumi. Viduslaikos mirušie 
tika apbedīti pie baznīcām un kape-
lām. Kā kapsēta šī vieta funkcionējusi 
vēl 1858. gadā, kad sastādīts Kandavas 
miesta plāns.

Līdz 19. gadsimtam Jaunkandava 
dokumentos tika dēvēta “viņpus Aba-
vai”, pretstatā Veckandavai jeb “šaipus 
Abavai”. 1699. gada Kandavas hercoga 
muižas inventārijā minēti pirmie zinā-
mie Jaunkandavas iedzīvotāji: 

Johans Frīdrihs Links, kurš vis-
maz kopš 1655. gada dzīvojis uz agrā-
kās Hansa Holsta zemes, un kuram ir 

PAGASTOS
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daudz zemes un pļavu;
Johans Benke uz agrākās Zandera 

zemes; 
zobenu kalējs Heinrihs; 
Dāvids Aismens ar pušelnieku Bē-

rentu Šmitu;
sedlinieka zeme, kas agrāk piede-

rējusi Koham, tagad - Kristianam He-
ningam, un ir 7 ½ pūrvietas liela ar 1 
½ kaudzes vietas lielu pļavu;

Johans Dammeršterns, kuram pie-
der 12 pūrvietas zemes ar nama vietu. 

Šajā laikā Jaunkandavā bijis uz 
pusi mazāk īpašumu nekā Veckanda-
vā. Zemes īpašnieku vārdi liecina, ka 
to vairākums bijuši vācieši, kas apgāž 
pieņēmumu par Jaunkandavu kā ne-
vācu apmetni. 

Viens no Jaunkandavas iedzīvo-
tājiem – Dāvids Aismens, domājams, 
bijis pēcnācējs anglim Pīteram Ais-
menam, kuram 1666. gada 8. aprīlī 
hercogs Jēkabs piešķīra 1 arklu zemes 
Kandavas muižā uz viņa mūža laiku, 
par ko Aismenam bija jāpilda militā-

rais dienests ar savu zirgu un divām 
pistolēm. Šādus zemes piešķīrumus 
hercoga Jēkaba laikā lielākoties saņē-
ma dažādu rūpniecisko arodu speciā-
listi, lielākoties ārzemnieki: metālkau-
sētāji, stiklinieki, audēji un citi. Kāda 
aroda speciālists bijis Aismens, pagai-
dām nav izdevies noskaidrot.

Neilgi pēc Lielā mēra, 1716. gadā, 
Jaunkandavas gruntsgabalu īpašnieki 
bija Johans Links, Krēgers, Reiherts, 
Agato un Valters. Mērī bija izmirusi 
tikai viena – Aismenu ģimene.

Johans Links bija Kandavas mež-
sargs, kurš mira 1730. gadā. Viņa dzī-
vesvieta atradās tagadējā Kandavas 
radiorūpnīcas vecā korpusa vietā Jel-
gavas ielā 2. Vēlāk Linka nams minēts 
1769. gadā, kad tur dzīvojis audējs 
Jānis, un 1777. gadā, kad tur dzīvojis 
audējs Indriķis. Kopš 18.gs. beigām 
dokumetos parādās Linka, latviskotā 
formā – Liņķa krogs, saukts arī La-
miņu krogs. 19.gs. 1. pusē krodzinieki 
tajā bijuši latvieši, kuri bez kroģēšanas 

piekopuši arī kādu amatu. Tā laikā 
no 1817. līdz 1822. gadam vairākārt 
minēts brīvais latvietis Juris Beķeris, 
kurpnieks un krodzinieks Liņķu kro-
gā. 

Valtera vārds, iespējams, devis no-
saukumu Valteru muižiņai, kas atradās 
Kandavas miesta teritorijā un grunts-
gabalu sarakstā 19.gs. vidū figurēja ar 
pirmo numuru. Reiherti 18.gs. gaitā 
minēti kā kurpnieki viņpus Abavai. 
Jaunkandavā 18. gadsimtā vēl dzīvo-
juši un darbojušies kurpnieki Henings 
un Fuhss, kā arī skroderis Kristians 
Krīgers. Jaunkandavas amatnieku iz-
strādājumus patērēja Abavas kreisā 
krasta iedzīvotāji, kuri negribēja uz-
ņemties neērto pārcelšanos pāri Aba-
vai, lai nokļūtu Kandavas miestā.   

Turpinājums sekos

Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja vēsturnieks

Ir grūti izteikt vārdos  par mīles-
tību un sapratni, ko saņemam, lū-
dzot palīdzību mūsu līdzcilvēkiem.

Kandavā ēdnīcā   “Kā mājās”   jau 
trešo gadu zupu un maizīti saņem tie, 
kuriem tas nepieciešams. 

Vai tas ir izdarāms bez līdzcilvēku 
atbalsta?  Nav.

Pašreizējos spaidīgos apstākļos, 
mēs lielu   finansiālo un garīgo atbal-
stu saņemam no ārzemju   draudzēm.  
No 24.-29. augustam Kandavas ev.lut. 
draudzē viesojās  8 cilvēku delegācija 
no Drēzdenes- Veisigas draudzes. Tie 
bija cilvēki, kuri ir savākuši ziedoju-
mos  lielas naudas summas  mūsu zu-
pas virtuves uzturēšanai.

 Šo delegāciju vadīja Franks Pava-
sars, Veisigas draudzes valdes pārstā-

turpinājums no 9.lpp.

MĒS EJAM AR IZSTIEPTU ROKU
vis. Dievs ir svētījis  šo sadarbību cauri 
gadu simtiem, jo   tālajā 19.gs. Fran-
ka   dzimtas pārstāvis Hanns Berne-
vics piecdesmit  gadus ir kalpojis par 
mācītāju mūsu Kandavas draudzē un 
vadījis baznīcas torņa celtniecību. Arī 
viņa dēls kalpoja par mācītāju šeit un 
te arī traģiski gāja bojā. Viņi un viņu 
ģimenes locekļi apglabāti kapsētā pie 
baznīcas. 

Frankam Pavasaram rūp viņa 
dzimtas saknes un Kandavas iedzīvo-
tāju labklājība.

Delegācija tikās ar visiem zupas 
virtuves klientiem, kuri tagad   vasa-
ras periodā  apmeklē zupas virtuvi, un 
tādu cilvēku mums pašreiz ir 40 – 45 
katru dienu.

Vācu delegācija atzinīgi novērtēja 

mūsu darbu.
Arī pāri robežām un okeānam 

sniedzas Dieva sniegtais atbalsts.  Or-
ganizācija FLM jeb latviski „Kristīga 
ģimenes dzīve”, par kuru esmu jau 
stāstījusi un kuras   prezidents ir Do-
nalds Klerijs, dāsni atbalsta zupas 
virtuvi,  nu jau pēc viņa iniciatīvas ir 
tapis vēl viens projekts-  regulāri tiek 
atbalstītas ģimenes, kurās ir ļoti slimi 
bērni. Sākotnēji tās bija septiņas ģime-
nes, bet tagad to skaits pieaudzis līdz 
deviņām, kuras  saņem šo palīdzību. 
Arī   misionārs Kregs ar sievu (ASV) 
un FLM koordinatore Mārīte Tīsa no 
Talsiem  bija pie  mums  vienā no vie-
sošanās dienām, mēs baudījām kopēju 
mielastu, kurā piedalījās gan viesi no   
Vācijas un Amerikas, gan zupas vir-
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tuves klienti, gan iepriekš pieminētās 
ģimenes.  Mēs kopīgi lūdzām, pateicā-
mies, dziedājām, bet vācu delegācijas 
pārstāve mācīja bērniem rotaļas.

Latvieši ir viesmīlīga tauta, par to 
mēs pārliecinājāmies arī šoreiz. Drau-
dzei nav līdzekļu viesu uzņemšanai.   
Taču ir atsaucīgi draudzes cilvēki un 
viņu ģimenes. Tādēļ ar laikraksta 
starpniecību saku paldies katram   no 
viņiem. Paldies ēdināšanas uzņēmu-
miem “Ieviņa”, “Griezes”,   “Saltums”, 
protams, “Zvaniem”. Paldies Kukšu 
un Rūmenes muižu īpašniekiem, kur 
tikām gaidīti un viesmīlīgi uzņemti, 
paldies novada domei par atbalstu, sa-
darbību un sapratni.

Dievs Jūs mīl un atalgos jūsu 
labestību, mīļie!

Zigrīda Pelīte

Jau trešo gadu pēc kārtas Kanda-
vas kartodromā tiek rīkots Kandavas 
„Dāmu kauss” kartingā, kuru atbalsta 
novada dome.

Arī šogad par dāmu trūkumu sa-
censībās sūdzēties nevarēja, uz starta 
kontrollaikiem stājās 27 dalībnieces, 
gan vietējās, gan sabilnieces, tukum-
nieces un  rīdzinieces. Interesi par 
kartingu bija izrādījušas vairākas mei-
tenes no hokeja komandas „Sāga”, kas 
bija mērojušas ceļu no Rīgas, un kā pa-
šas izteicās, ar aizrautību metušās šādā 
azartiskā nodarbē kā kartings. Nu, lai 
spēlētu hokeju, jau arī vajagot „kār-
tīgas aknas”!  Viena no viņām, Baiba 
Dzene  aizcīnījās līdz fināla astotnie-
kam, lai sacenstos par godalgām.

Par spīti aukstajam un vējainajam 
laikam, un draudīgajiem lietus māko-
ņiem virs Kandavas, kuri, paldies die-
vam, izlija tikai pēc sacensību beigām, 
cīņas trasē izvērtās gana karstas. Kad 

SPORTSAZARTS KARTINGU TRASĒ
adrenalīna līmenis asinīs ceļas, tad 
var sagaidīt interesantus pavērsienus 
kartinga trases līkločos. To pierādīja 
arī Dāmu kausa dalībnieces. Pusfināla 
braucieni bija tikai tāda iesildīšanās, 
toties finālā asu izjūtu netrūka ne pa-
šām dalībniecēm, ne skatītājiem.

Uz starta finālā stājās astoņas da-
lībnieces, pa divām no katra pusfināla, 
un tās bija- pagājušā gada čempione 
Līva Birkenšteina no Matkules, ot-
rās vietas ieguvēja kandavniece Elīna 
Ozola, Lienīte Zaļevska un Līga Ča-
baja ( abas meitenes arī pagājušā gadā 
bija finālistu vidū), Madara Zaļā, kurai 
šīs bija pirmās kartinga sacensības, jau 
pieminētā Baiba Dzene , Eva Goldma-
ne- Reimarte, kā arī pirmā Dāmu kau-
sa trešās vietas ieguvēja, toreiz kandav-
niece, tagad rīdziniece Elīna Džeriņa.

Starts labi padevās Elīnai Ozolai 
un viņa ātri un droši atrāvās no pārē-
jām. Toties par otro, trešo un ceturto 

vietu, līdz pat finiša taisnei notika sī-
vas cīņas starp Līgu, Līvu, Lienīti un 
Elīnu Džeriņu. Līga Čabaja diezgan 
stabili turējās otrajā vietā, vienu brīdi 
viņu apdraudēja Lienīte, kura paspēja 
vismaz trīs reizes apgriezties ap savu 
asi un cīņu par godalgām atkal uzsākt 
gandrīz no beigām. Lienīte aizcīnījās 
līdz trešajai vietai un vēlreiz nelaimīgi, 
dažus apļus pirms beigām, apgriezās, 
palaižot garām Līvu.  Tālāk cīņas risi-
nājās starp Lienīti un Elīnu, un šoreiz 
nepaveicās Elīnai, viņa „izlidoja” no 
trases un cerības uz goda pjedestālu 
pazaudēja.

Godalgotais trijnieks tātad bija se-
kojošs - Elīna Ozola, Līga Čabaja, Līva 
Birkenšteina. Ceturto vietu un nomi-
nāciju „Agresīvākā kartingiste” ieguva 
Lienīte Zaļevska. Atraktīvākās brau-
cējas titulu izcīnīja Santa Voronova, 
bet nominācija “Nākošreiz veiksies” 

OZOLU IELAS IEDZĪVOTĀJU ATKLĀTĀ 
VĒSTULE KANDAVAS NOVADA DOMEI

„Mēs ļoti pateicamies SIA „Kanda-
vas namsaimnieks” valdes priekšsēdē-
tājai Sanitai Irbei un viņas vadītajiem 
darbiniekiem par sagādāto malku, 
kas vajadzīga sākoties apkurei. Kad 
„Kandavas namsaimnieku” vadīja 
D.Rozenfelds, nekāda malka iepriekš 
netika sagatavota. Gandrīz katru dienu 
veda klāt graudus, kuri tika izkurinā-

ti. Tādi krājumi kā tagad nekad nebi-
ja. Katlu sazāģēja - kur palika nauda?  
Atkritumus no slimnīcas ēkas (tautā 
saukta par Laimes māju) veda uz katlu 
māju un bēra ūdens bedrē. Par kādiem 
līdzekļiem tika remontēts slimnīcas 
ēkas 1. stāvs? 

Daini Rozenfeld, Tavs laiks ir pagā-
jis, Jūs varētu ļaut, lai citi strādā, nekā 

Jūs vienmēr pret viņiem izsakiet visā-
das pretenzijas! Jūs savā laikā mums 
esat tik daudz solījis, bet izpildīts no tā 
nav ne puse! 

Mums nekādas pretenzijas pret 
SIA „Kandavas namsaimnieks” valdes 
priekšsēdētāju nav. Vēlam labu veik-
smi SIA „Kandavas namsaimniekam” 
turpmākajā darbā.

Novēl Ozolu ielas 7; 9 un Zīļu ielas 
12 iedzīvotāji.

Iedzīvotāju vārdā O.Vinogradova
2012.gada 24.augustā.”
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tika piešķirta Elīnai 
Džeriņai. Speciālbal-
vu – zaļo cepurīti- kā 
labākā no Kandavas 
sporta kluba, ieguva 
Līga Čabaja, sieviešu 
basketbola komandas 
dalībniece. Otra spe-
ciālbalva jeb simpātiju 
balva no trases saim-
niekiem tika uzvarētā-
jai Elīnai Ozolai.

Apbalvojot dāmas, 
domes priekšsēdētājs 
Rolands Bārenis iz-
teica prieku par to, ka 
domes rīkotais Dāmu 
kauss ieguvis tik lielu 
atsaucību un tiek ar 
nepacietību gaidīts jau 
no vasaras sākuma, kā 
arī aicināja meitenes 
arī nākamgad braukt 
cīnīties Kandavas kar-
tinga trasē.

Dagnija Gudriķe

Godalgoto trijnieks no labās Līva Birkenšteina, 
Elīna Ozola, Līga Čabaja

turpinājums no 11.lpp.

KANDAVAS LIELĀ BALVA MOTOKROSĀ
Augusta beigās Motoparks 

Kandava trasē notika Kandavas 
Lielās Balvas izcīņa motokrosā. 
Par Balvu cīnījās 150 dalībnieki 
no 11 komandām. Sportisti atzi-
na, ka Kandavas trase ir viena no 
tehniski sarežģītākajām Latvijā.

Jauniešu klasē ātrākais bija 
Tomass Šileika, Junioru klasē 
igaunis Hardi Roosiorg. Kvadru 
klases līderis Kārlis Meldrājs, 
kurš pārstāv Motoparks Kandava 
MX Team, tehnisku iemeslu dēļ 
no cīņas par pirmajām vietām 
izstājās un par uzvarētāju kļuva 
Edgars Meņģelis. MX Pro klasē 
uzvaras laurus plūca Dāvis Līvs, 
bet senioru klasē sīva cīņa par 
pirmo vietu noritēja starp Rai-
mondu Baltgalvi un Juriju Kov-
geru. Šoreiz pārāks izrādījās Jurijs 
Kovgers.

Kandavas Lielā Balvas izcīņa 
bija ceturtais Battery Superkauss 
sacensību posms. Finālposms no-
tiks 16. septembrī Saldū, Bērzu 
mototrasē.

Baiba Vītoliņa

SLUDINĀJUMI
Kandavas novada muzejā 

13. septembrī  18.00  
tikšanās ar divām jaunām un talan-

tīgām māksliniecēm  Aneti Kozlovsku 
un Baibu Lejiņu. 

Abas dzimušas un uzaugušas Kan-
davā. Anete prezentēs savu debijas 
albumu „Tik daudz”, bet Baibas perso-
nālizstādē būs redzami filigrāni zīmē-
jumi ar pildspalvu. 

Muzejs, pēc vasarā veiktajiem 
vienkāršotās rekonstrukcijas darbiem,  
piedāvā visiem interesentiem apskatīt 
jauno mākslinieku Diānas Isakas un 
Jurģa Muskas radīto Kandavas vecpil-
sētas maketu un noskatīties prezentā-
ciju par tā tapšanas gaitu.

RUNĀSIM VĀCISKI!
Izmanto iespēju iemācīties runāt 

vācu valodā,
- nekaļot gramatiku,
- mācoties mazās grupās,
- runājot jau no pirmās mācību 

stundas.
Neiespējami? Tad nāc un pārlieci-

nies! Tev būs iespēja
  izmēģināt metodi, kas balstās uz 

citiem principiem,
nekā līdz šim esi mācījies svešvalo-

das. Ja vēlies
  piedalīties 4 dienu intensīvajās 

bezmaksas apmācībās,
  ar vai bez priekšzināšanām, tad 

droši zvani!
Tel.22034477

SEPTEMBRĪ  
Kandavas novada amatnieku bied-

rībā atsāksies: 

flordizaina kurss, keramikas, 
klūdziņpīšanas, šūšanas, mašīnadī-
šanas un aušanas nodarbības. 

Lūdzam pievienoties jaunus dalīb-
niekus! 

Telefoni uzziņām 63181156, 
26113310.
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KULTŪRA UN IZKLAIDE

17. septembrī

18:00 Kandavas Deju skolas tikšanās 
ar audzēkņiem un vecākiem. Kanda-
vas kultūras namā

20:00 Vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Sadancis” jubilejas un jaunās sezo-
nas pirmais pasākums. Vānes kultūras 
namā

19. septembris

16:00 Tautas tērpu darbnīca. Amatnie-
cības centrā

20. septembrī

13:00 Dzejas dienām veltīta pēcpus-
diena. Zantes kultūras namā

17:30 Zantes folkloras kopa “Vācelīte” 
atsāk sezonu. Zantes kultūras namā

22. septembrī

10:00 Zemītes pagasta svētki “Zemītei 
575”. Zemītē

10:00 - 13:00 Pie Zemītes tautas nama

- “Zemītnieku arodu parāde”

10:00 Zantes folkloras kopas priekšne-
sums

- “Ņammīgie krājumi”

- Saimnieku un saimnieču sacensības

- Amatniecības un uzņēmējdarbības 
prezentācijas un tirdziņš

12:30 Pusdienu kopzupas ēšana

13:00 - 15:00 Zemītes pils parkā

- Lēkājamā atrakcija - bezmaksas

- Projekta “Vairāk spēļu - mazāk blē-
ņu” - rotaļu laukuma atklāšana

- Spēles un aktivitātes bērniem

15:00 “Skanošā Zemīte” - Zemītes 
amatierkolektīvu un draugu koncerts, 
kuru vada un kuplina aktrise Indra 
Burkovska. Zemītes parka estrādē

21:00 Balle pie galdiņiem kopa ar gru-
pu “Brenču muzikanti”. Zemītes tautas 
namā

23. septembrī

12:00 “Zemītes baznīcai 445”. Zemītes 
baznīcā

12:00 - 14:00 Zemītnieku rokdarbu 
un vaļas prieku izstāde “Dievs rada, 
cilvēks dara” un muzikālo zemītnieku 

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
svētku ieskaņas priekšnesumi. Zemī-
tes baznīcā

14:00 Svētku Dievkalpojums ar Lie-
pājas diecēzes bīskapa Pāvila Brūvera 
piedalīšanos. Zemītes baznīcā

26. septembrī

16:00 Cepuru darināšana no kļavu 
lapām (vēlams saplūkt kļavu lapas). 
Amatniecības centrā

28. septembrī

13:00 Miķeļdienas tirdziņš. Pie Cēres 
skolas

13:00 Miķeļdienas gadatirgus Zantē, 
sadarbībā ar Zantes pamatskolu. Sko-
las placī

30. septembrī

9:00 Miķeļdienas tirgus Kandavā. 
Skvērā pie Bruņinieku pilskalna

6.oktobrī

14:00 Pensionāru balle dienas centrā 
Kandavā

22:00 Rudens ražas diskotēka Matku-
les kultūras namā

13. oktobrī

Kandavas novada amatierteātru ražas-
svētki

SPORTS

13. septembrī

18:00 Pārbaudes spēles basketbolā vī-
riešiem. Spēlē: BK Odesa - Liepājas 
Lauvas. Kandavas Sporta hallē

20:00 Pārbaudes spēles basketbolā vī-
riešiem. Spēlē: Soderlej Kings (Zvied-
rija) - BK Jēkabpils. Kandavas Sporta 
hallē

14. septembrī

18:00 Pārbaudes spēles basketbolā. 
Spēlē: Kings - Liepājas Lauvas. Kanda-
vas Sporta hallē

20:00 Pārbaudes spēles basketbolā. 
Spēlē: BK Odesa - BK Jēkabpils. Kan-
davas Sporta hallē

15. septembrī

14:00 Pārbaudes spēles basketbolā. 
Spēlē: BK Jēkabpils - Liepājas Lauvas. 
Kandavas Sporta hallē

16:00 Pārbaudes spēles basketbolā. 
Spēlē: BK Odesa - Kings. Kandavas 
Sporta hallē

22. septembrī

12:00 Pārbaudes spēles basketbolā. 
Spēlē: BK Kustanaj (Kazahija) - BK 
Turība. Kandavas Sporta hallē

IZSTĀDES

Visu septembri

Kandavas mākslas skolas audzēkņu iz-
stāde “Stilizēti dabas skati”. Kandavas 
pilsētas bibliotēkā 

3. - 15. septembris

Izstāde “Lijai Brīdakai - 80” Valdeķu 
bibliotēkā

3. - 17. septembris

Izstāde “Jaunās grāmatas”. Matkules 
pagasta bibliotēkā

Izstāde “Latviešu dzejniecei L. Brīda-
kai - 80 (1932)”. Matkules pagasta bib-
liotēkā

Izstāde “Latviešu rakstniecei V. Upma-
lei - 80 (1932-1996)”. Matkules pagasta 
bibliotēkā

3. - 28. septembris

Literatūras izstāde “Lijai Brīdakai - 
80”. Vānes pagasta bibliotēkā

3. - 28. septembris

Literatūras izstāde “Kārlim Ulmanim - 
135”. Vānes pagasta bibliotēkā

3. - 30. septembris

“Pazudušais laiku atspulgos” - K. Ul-
manim - 135 (1877-1942). Matkules 
pagasta bibliotēkā

4. - 15. septembris

Tematiskā izstāde “Latvijas Valsts pre-
zidentam Kārlim Ulmanim - 135”. Cē-
res pagasta bibliotēkā

6. - 12. septembris

Jubilejas izstāde “Dzejniecei Lijai Brī-
dakai - 80”. Kandavas pilsētas biblio-
tēkā

6. - 15. septembris

Tematiskā izstāde “Dzejas dienas ir 
klāt!”. Kandavas pilsētas bibliotēkā

10. - 14. septembris

Rudens ziedu izstāde un dzejas lasīju-
mi. Vānes kultūras namā

10. - 15. septembris

turpinājums 14.lpp.
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INFORMĀCIJA

Izstāde Dzejas mīļotājiem “Dzejas die-
nas”. Valdeķu bibliotēkā

10. - 15. septembris

Izstāde “Rudens ziedi”. Valdeķu biblio-
tēka

10. - 15. septembris

Izstāde “Rudens veltes sētiņā”. Valdeķu 
kultūras namā

10. - 28. septembris

Literatūras izstāde bērniem “Vijai Up-
malei - 80”. Vānes pagasta bibliotēka

10. - 28. septembris 

Literatūras izstāde “Žurnālistam un 
rakstniekam Gunāram Ievkalnam - 
85”. Vānes pagasta bibliotēkā

10. - 28. septembris

Literatūras izstāde “Dzejniekam And-
rim Zaueram - 70”. Vānes pagasta bib-

liotēkā

10. - 30. septembris

Izstāde “Jānim Jaunsudrabiņam - 130”. 
Valdeķu bibliotēkā

17. - 30. septembris

Latviešu rakstniekam G.Ievkalnam - 
85 (1927). Matkules pagasta bibliotēkā

Starptautiskajai tūrisma dienai veltīta 
izstāde “Apceļo Latviju”. Matkules pa-
gasta bibliotēkā

Līdz 18. septembrim

Gleznu izstāde “Irbes daba” - autore 
Zane (Irbe) Valbaka. Izstāde atvēr-
ta: trešdienās un sestdienās no plkst. 
11:00 - 15:00. Ieeja: Ls 0,50. Galerijā 
“Vējspārns”. Afišu skatīt zem pasāku-
mu plāna.

Līdz 20. septembrim

“Enciklopēdiju pasaulē” jauno un ak-

turpinājums no 13.lpp.
tuālo enciklopēdiju izstāde. Enciklo-
pēdiju pielietošana ikdienā. Zantes 
pagasta bibliotēkā

24. - 29. septembris

Latviešu tautas gadskārtu tradīcijām 
veltīta izstāde 

Kandavas pilsētas bibliotēkā

No 26. septembra

Ievas Balodes fotogrāfiju izstāde “Bez 
tēva”. Izstāde atvērta: trešdienās un 
sestdienās no plkst. 11:00 - 15:00. Ie-
eja: Ls 0,50. Galerijā “Vējspārns”

27. - 29. septembris

Rudens dārza veltes Miķeļos - izstāde. 
Vānes kultūras namā

No 28. septembra

Izstāde „Zantes rekorddārzenis 2012”. 
Zantes kultūras nama mazajā zālē

SIA „Kandavas Komunālie Pakal-
pojumi” informē Kandavas pilsētas 
iedzīvotājus, ka projekta „Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība Kan-
davā” „Papildus ūdensvada un kanali-
zācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija 
Kandavā” trešās kārtas darbu ietvaros, 
Kandavas pilsētā tiks slēgta vai ierobe-
žota satiksmes kustība zemāk minēta-
jās ielās norādītajā laika posmā:

Talsu iela posmā no Lielās ielas 
līdz Talsu iela 18 – ielas posms slēgts 
no 23.augusta līdz 23.septembrim (ar 
iespēju piekļūt pie īpašuma).

Ozolu iela posmā no Saules ielas 
līdz Zīļu ielai – ielas posms slēgts no 
29.augusta līdz 28.septembrim (ar ie-
spēju piekļūt pie īpašuma).

Abavas iela posmā no Lielās ie-
las līdz Kūrorta ielai - ierobežota sa-
tiksmes kustība no 3.septembra līdz 
28.septembrim.

Iepriekš atvainojamies par sagā-
dātajām neērtībām!

SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” valdes loceklis  

E. Runģis    
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SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē Kandavas pilsētas iedzīvo-
tājus par trešās kārtas būvdarbu uzsākšanu Kandavas pilsētā saskaņā ar noslēg-
to līgumu „Papildus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija 
Kandavā”.

 Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā” ietvaros Kan-
davas pilsētā notiek darbi pie jaunu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūves un 
rekonstrukcijas, kuri turpināsies līdz 2012.gada decembrim. 

Būvdarbu veicējs SIA „Ostas Celtnieks” ir pabeidzis darbus pie jaunu ūdens-
vadu izbūves Zaļajā un Smilšu ielā, kā arī Uzvaras ielā posmā no Talsu līdz Rū-
menes ielai, bet Raiņa un Liepu ielās noslēgušies darbi pie vecā ūdensvada re-
konstrukcijas. Savukārt, Sēravotu ielā pabeigti darbi pie jauna kanalizācijas un 
ūdensvada izbūves. 

Būvdarbu veikšana bieži ir apgrūtināta, jo trūkst dokumentācijas par veco 
kanalizācijas un ūdens tīklu atrašanās vietām, rezultātā, veicot rakšanas darbus 
tiek bojāti vecie tīkli, kas rada ūdens pārrāvumus, un līdz ar to ir ūdens padeves 
traucējumi Kandavas pilsētā. Tā kā būvdarbu veikšanas laikā ir iespējamas arī 
iepriekš neplānotas avārijas situācijas, lūdzam Kandavas pilsētas iedzīvotājus būt 
saprotošiem un nodrošināties ar ūdens rezervēm mājokļos. 

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā” 
Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/047 ieviešanai SIA „Kandavas komunālie pa-
kalpojumi” ir noslēguši ar SIA „Ostas celtnieks” līgumu „Papildus ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Kandavā”.

Iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Kandavas Tūrisma informācijas 
centrs izsaka pateicību visiem Kan-
davas novada un tuvākās apkārtnes 
uzņēmējiem, iestādēm par ieintere-
sētību, atbalstu, aktīvu iesaistīšanos 
divu starptautisku pasākumu: Eiro-
pas lauku pašvaldību hartas konfe-
rences un 3x3 Kandavas saieta atbal-
stīšanā.

Kandavas novada viesus, kuri ie-
radās uz abiem nozīmīgajiem pasāku-
miem, ekskursiju laikā viesmīlīgi un 
bez atsevišķas samaksas uzņēma: Val-
deķu muižā, Kukšu muižā, Jaunmoku 
pilī, Jaunpils pilī (šeit savas produkci-
jas degustāciju nodrošināja A/S „Jaun-
pils pienotava”), SIA „Pure Chocolate”, 
SIA „Zaļais Serviss”, Lauku mājā „In-
dāni”, Atpūtas bāzē „Zviedru cepure”, 
Kandavas Romas katoļu baznīcā, Kan-
davas novada muzejā, Kandavas no-
vada Amatniecības centrā, Kandavas 
Sporta hallē, Mototrasē „Motoparks 
Kandava”, Kartingu trasē „Swedbank 
kartodroms”, Ģenerāļa Bolšteina pie-

KOPĀ VARAM DAUDZ VAIRĀK 
miņas vietā, Buses pilskalnā, Zantes 
Ugunsdzēsības muzejā, Zemītes mui-
žā (skolā), Zemītes pagasta bibliotēkā, 
Zemītes ev. lut. baznīcā, Tūrisma un 
atpūtas centrā „Plosti”, Brīvdienu mājā 
„Atmatas”, Zemnieku saimniecībā 
„Krikši”, Zemnieku saimniecībā „Rie-
biķi”, Zemnieku saimniecībā „Lapsas”, 
Zemnieku saimniecības „Strautiņi” 
šautuvē, Bērnu nometņu vietā „Bērnu 
māja”, Viesu nama „Imulas” Pasaku 
takā un Andra Millera koka rotaļlietu 
izstādē.

Paldies par atsaucību gidiem, kuri 
vadīja ekskursijas – Sarmai Anģēnai, 
Ivetai Piesei, Sarmītei Kalviņai, Ērode-
jai Kirillovai, Aksildai Petrēvicai, Ai-
jai Kārņupai, Ziedītei Začestei, Ivetai 
Gruntei, Ritai Diduhai.

Pateicamies visiem, kuri mūs at-
balstīja!

Kandavas Tūrisma informācijas 
centra darbinieces

Ilze Dravniece un Anda Štrausa

PROJEKTI

NOVADA MUZEJA 
REKONSTRUKCIJA 

PABEIGTA
Iekštelpu rekonstrukciju un fasā-

des atjaunošanu piedzīvojis Kandavas 
novada muzejs. Projekta ietvaros tika 
paplašināta jau esošā 1.stāva izstāžu 
zāle, nojaucot sienu un izbūvējot pār-
sedzi. Tika atjaunots grīdas segums, 
veikta sienu un griestu apdare un krā-
sojums, divu tualešu izbūve kā arī divu 
biroja telpu izbūve muzeja darbinie-
kiem. Nojaucot starpsienas, tika izvei-
dota vēl viena izstāžu zāle-galerija ar 
kopējo platību 40,5 kvadrātmetri, šajā 
zālē arī tika atjaunots grīdas segums 
un nokrāsotas sienas un griesti. Mu-
zeja 2.stāvā tika izbūvētas telpas ar ko-
pējo platību 54,2 kvadrātmetri ar pilnu 
iekšējo apdari.

Muzeja ēkas fasādes vienkāršoto 
renovāciju par saviem finanšu līdzek-
ļiem veica Kandavas novada dome.

 Novada muzejs ieguvis jaunu – sa-
koptu un glītu izskatu un septembra 
vidū atkal  vērs durvis saviem apmek-
lētājiem.

Projekta “Telpu vienkāršotā re-
konstrukcija  Talsu ielā 11” īstenošana 
tika uzsākta šā gada pavasarī un būv-
darbus veica SIA „ Kokneši Plus”, tā  
izmaksas 26660,22 Ls, kur 90% no at-
tiecināmajām izmaksām tiek segtas no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai.

Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes sabiedrisko 

attiecību speciāliste

INFORMĀCIJA 
IEDZĪVOTĀJIEM!

SIA „Kandavas namsaimnieks” un 
SIA „Kandavas komunālie pakalpo-
jumi” informē, ka sakarā ar kasieres 
atvaļinājumu, kasē Jelgavas ielā 4a, 
Kandavā, nebūs iespējams veikt mak-
sājumus no 27.septembra līdz 10.ok-
tobrim.

Lūdzam maksājumus veikt sav-
laicīgi vai arī maksājumus veikt kasē 
„Robežkalni”, Kandavas pagastā.

Atvainojamies par sagādātajām ne-
ērtībām!

SIA „Kandavas namsaimnieks”
SIA „Kandavas komunālie 

pakalpojumi”
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Atbalstīsim Zantes ģimenes krīzes centru!
Zantes ģimenes krīzes centrs pēc remonta atkal ir 

atsācis aktīvu darbību un aicina novada iedzīvotājus 
dāvināt krīzes centram Jūsu dārzu un dabas veltes, 
kuras būtu ļoti liels atspaids mūsu bērniem, tās ir, 
dārzeņi, augļi un ogas, kuras Jums dārzos izaugušas 
lielākā daudzumā, nekā paši spējat patērēt! Pēc dāvi-
nājuma mēs varam arī aizbraukt pie Jums! 

Zvanīt Aijai Švānei, telefons 26353631

TIEK ORGANIZĒTA EKSKURSIJA:
„LIELĀ NĒĢU ĒŠANA SALACGRĪVĀ” 

20.oktobrī
(Ragana- Lēdurga- Salacgrīva- Saulkrasti) 

Izbraukšana no Vānes 6:30.
no Kandavas 7:00 

Pieteikties pie Sarmītes telefons 26151106  

Kandavas novada  Izglītības pārvaldes 
vadītāja Silvija Tiltiņa 

izsaka vislielāko pateicību par atbalstu 
novada izglītības iestāžu konferences 

rīkošanā Kandavas  uzņēmējiem – 
pasākuma  sponsoriem: 

Viesturam  Valdim Dreimanim, 
Normundam Štofertam, 

Stefānijai Neibergai (SIA Saltums), 
Ivaram Marašinskim (SIA Kandavas ceļi), 

Valdim Pīpiņam (SIA Elfa), 
Uldim Rodzikam (SIA Ulro), 

Zaigai Bulai (IU Hiltona), 
kā arī SEB bankas Kuldīgas filiāles vadītājai

 Ingai Kaltniecei 
un veikala DOMO administrācijai.

Dienas bijušas kā ābeles,
Kuru vainags dāsni augļus nes.
Nu, kad salnu piebērti to zari,
Pastāvēt un padomāt Tu vari,
Cik šais gados atdots, veikts un gūts,
Kas zied vieglumā, un kas ir bijis grūts.
   (K.Apškrūma)

SIRSNĪGI SVEICAM DZĪVES 
NOZĪMĪGAJĀS JUBILEJAS 
SEPTEMBRA JUBILĀRUS!

Žanis Beseris, Ernests Rullis, 
Marija Papelbo, Rūdolfs Valdmanis, 

Natālija Rakstiņa, Roberts Kulmanis, 
Lonija Prūse, Genovefa Ose, Arnis Ģigulis, 

Rasma Klauss, Gaida Jēkabsone, 
Marija Goldberga, Arvīds Grenevics, 

Valija Skarnele, Valdis Grosbārdis, 
Biruta Valtere, Elfrīda Jurcāne

 
Kandavas novada pensionāru biedrība

KANDAVAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 

NODAĻĀ 
AUGUSTĀ REĢISTRĒTI 

8 JAUNDZIMUŠIE
Markuss, Rolands, Maikls, Rodrigo, Alvis, 

Raivits Uģis, Beatrise, Undīne

Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

LĪDZJŪTĪBA

Aneļa Kļava (1933.) 
Matkules pagastā
Jānis Voldemārs Ankevics (1926.) 
Matkules pagasts
Jānis Zaharovs (1930.) 
Kandava

 Līdzjūtību tuviniekiem izsaka 
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

augustā reģistrēti mirušie:


