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19.janvārī Vānes pagasta kultūras 
namā notika 4.Vislatvijas Sadanču 
Sadancis.

Ideja- apzināt, cik Latvijā ir deju 
kolektīvu ar nosaukumu „Sadancis”  
un aicināt visus šos kolektīvus uz ko-
pīgu sadancošanu, radās cēsiniekiem, 
un pirmais Vislatvijas Sadancis arī no-
tika Cēsīs.  Katru  gadu koncerts tiek 
organizēts citā Latvijas pusē. Tā 2.Vis-
latvijas Sadancis sadancoja Jēkabpilī, 
bet trešais-  Penkulē. Tieši šim pasāku-
mam ir izgatavotas „ceļojošās pasta-
las”, kuras katru gadu tiek nodotas 
nākamajam sadanča organizatoram. 
Pastalas ir gan kā balva, gan pienā-
kums nepārraut šo draudzības saikni.

Šogad gods rīkot „Sadanču” salido-
jumu tika mūsu novada Vānes pagasta 
vidējās paaudzes deju kolektīvam.

Vānes Sadancī piedalījās seši deju 
kolektīvi no visām četrām Latvijas ma-
lām.

Bija ieradies Priekuļu novada Lie-
pas pagasta deju kolektīvs, kas ir šīs 
skaistās tradīcijas iniciatori. Nākam-
gad šis kolektīvs atzīmēs savu 40 gadu 
jubileju, jo dibināts 1984.gadā.

 No Zemgales un Dienvidlatgales 
robežas ciemos bija atbraukuši  Jēkab-
pils pilsētas Tautas nama vidējās paau-
dzes dejotāji, kuri kopīgu sadancošanu 
uzsāka 1994.gadā, viņi ir  bijuši dalīb-
nieki daudzveidīgos svētku pasāku-
mos gan Brīvdabas muzejā, gan starp-
tautiskos tautas mākslas festivālos, gan 
lielajos Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

Dobeles novada  Penkules pagas-
ta vidējās paaudzes deju kolektīvs un 
Vānes „Sadancis” ir vienaudži, abi ko-
lektīvi uzsākuši danču spēles nu jau 
tālajā 1998.gadā,  kopīgi sadancojuši 
daudzos svētkos un šogad svinēs savu 
kolektīvu 15- gadi. Vānes deju kolek-
tīvā  ir vairāki dejotāji, kuri nodanco-
juši visus piecpadsmit gadus. Kolektīvs 
piedalījies Rīgas 800 gadu svinībās, 
14.Deju svētkos un Ginesa rekorda 
sasniegšanā nominācijā „Garākā deja”. 

 Burtnieku novada Valmieras pa-
gasta jauniešu deju kolektīvs, kas bija 
ieradies no skaistajiem Vidzemes pa-
kalniem, dibināts pirms trīsdesmit 

gadiem. 
 Dienvidkurzemes plašumos savu 

danci uzsācis Sadanču tradīcijas jau-
nākais draugs- Saldus novada Novad-
nieku pagasta jauniešu deju kolektīvs. 

Lieki piebilst, ka visu kolektīvu no-
saukums ir „Sadancis”. 

Koncerta dalībnieki izdejoja lielā-
ko daļu nākamajiem 15. Deju svētkiem 
sagatavotā repertuāra, kurā mierīgas 
dejas mijās ar draiskām un atraktīvām 
un no dejotāju lūpām ne uz mirkli ne-
nozuda smaids, kas pauda, ka šis darbs 
jeb atpūta- dejošana- viņiem ir īstais 
sirds aicinājums!

Kā pasākumā sacīja Vānes pagasta 
pārvaldes vadītāja Daina Priede, deja 
tā ir pēdas pieskāriens zemei, kas ļauj 
paust to, ko cilvēks nespēj izteikt vār-
diem, un iespēja sajust un saprast šo 

vēstījumu bija visiem koncerta apmek-
lētājiem.  

Raitu dejas soli turpmākos ga-
dos un labu startu šīs vasaras lielajos 
Dziesmu un Deju svētkos vēlēja Kan-
davas novada domes priekšsēdētājs 
Rolands Bārenis, dāvinot Vānes dejo-
tājiem dāvanu karti 100 latu vērtībā. 
Sadanču idejas autore un krustmāte 
Una Vandere- Lauga pauda prieku 
par to, ka tradīcija turpinās un  vel-
tīja visiem ļoti emocionālu dziesmu, 
bet  Vānes „Sadanča” vadītāja Gunta 
Krecere, dāvināja katram kolektīvam 
gaismas laternas, kuras pēc pasākuma 
visi kolektīvi- apmēram 100 dejotāju-  
palaida naksnīgajās ziemas debesīs 
virs Vānes.

Dagnija Gudriķe

SADANČU SADANCIS VĀNĒ

Vānes vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sadancis” un 
vadītāja Gunta Krecere
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Ir aizvadīts jaunā 
gada pirmais mēnesis. Kā 
jau esmu teicis, salīdzinot 
ar iepriekšējiem gadiem , 
šis nebūs lielu projektu un 
jaunu objektu atklāšanas 
gads. Pabeigsim iesāktos 
darbus. Tas nenozīmē, ka 
nav projektu un ieceru, 
bet šogad strādāsim pie 
projektu skiču izstrādes 
un sagatavošanas dar-
biem.  Jau šobrīd notiek 
darbs pie  apvienotās mū-

zikas un mākslas skolas tehniskā projekta, lai radītu 
bērniem mūsdienīgu un komfortablu mācību vidi. 
Esam atgriezušies pie idejas par vecās sinagogas ēkas 
pārveidi par modernu bibliotēku un apspriežu zāli. Ir 
iecere, rekonstruēt ugunsdzēsēju depo torni, tādejādi 
turpinot atjaunot un sakārtot Kandavas vecpilsētas 
daļu. Jau tagad gan Kandavas iedzīvotājus, gan tūris-
tus priecē promenāde, atjaunotā Baznīcas ielas ēka un 
šo virzību mēs turpināsim.

Jāatzīst, ka ne viss labi gribētais ir izdevies. Kā 
viens no jautājumiem,  pie kura esam spiesti atgriez-
ties, ir lēmums par mācību maksas atvieglojumiem 
daļai  Kandavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu. 
Esam spiesti konstatēt, ka šis lēmums nav sasniedzis 
savu mērķi, jo rada nevienlīdzīgu situāciju audzēkņu 
vidū. Šo lēmumu mēs pārskatīsim, tā vietā piedāvājot 
mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, kuri dzīvo 
Kandavas novada pagastos, bezmaksas transporta 
pakalpojumus. 

Jau pagājušā gada decembrī mēs lēmām par Ozo-
lāju estrādes rekonstrukciju. Daudzi novada iedzīvo-
tāji ir pauduši atbalstu šim projektam. Es gribu paust 
izbrīnu par to,  cik ļoti atsevišķi deputāti  var nemīlēt 
savu novadu, ņirgāties par novada iedzīvotāju atbal-
stu un iesniegumiem, bārstīt populistiskus saukļus un 
sniegt nepatiesu informāciju, neiedziļinoties šī pro-
jekta būtībā. Jā, šī projekta izmaksas nav mazas, taču 
ir smieklīgi apgalvojumi, ka to var paveikt, ieguldot 
divdesmit reizes mazākus līdzekļus. Tiek pat sūtītas 
vēstules uz �nanšu ministriju ar lūgumu, nepiešķirt 
�nansējumu Ozolāju estrādes renovācijai. Acīmre-
dzot, priekšvēlēšanu laiks ir aptumšojis prātus, taču 
es ceru, ka veselais saprāts uzvarēs. 

Esam nodevuši iedzīvotāju izvērtēšanai jaunizvei-
dotā Kandavas novada ģerboņa skici. Zinu, ka dau-
dziem iedzīvotājiem šķiet pierasts un tuvs patreizējais 
Kandavas pilsētas ģerbonis un tiek pausta neizpratne, 
kāpēc vajadzīgs vēl kāds cits. Arī mēs būtu gribēju-
ši kā novada simboliku izmantot patreizējo pilsētas 
ģerboni, bet, diemžēl likumdošana to neatļauj. Jaun-
izveidotajā Kandavas novada ģerbonī iestrādāts Kan-
davas novadam raksturīgais – mums ir zaļš novads 
un tas ir bagāts ar izglītības iestādēm. Var diskutēt par 
ozolzīļu izvietojumu, taču jāsaprot, ka arī heraldikā ir 
savi nosacījumi un likumības. Ceru, ka rezultātā mēs 
nonāksim pie visiem pieņemama kopsaucēja. 

Rolands BĀRENIS
Kandavas novada domes priekšsēdētājs 

MĪLIET SAVU NOVADU

PAGASTOS

BARIKĀŽU ATCERES 
PASĀKUMS GRENČOS

Barikāžu atceres pasākumā

Šā gada janvārī apritēja 22 gadi kopš Latvijas Tautas 
frontes organizētajām barikādēm, kurās piedalījās Lat-
vijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem. 

Tas bija satraukumu pilns laiks, kad kopā pulcējās visi, 
kuri savā sirdī loloja ideju par brīvu Latviju. 1991.gada ba-
rikādes bija unikāls nevardarbīgas pretošanās paraugs.

 Barikādes Rīgā sāka celt 1991.gada 13.janvārī, lai aiz-
sargātu stratēģiski svarīgākos pilsētas objektus -  Augstākās 
padomes ēku, televīziju un tiltus. Jau divdesmit divu gadu 
garumā izveidojusies tradīcija pulcēties Zaķusalā vai Doma 
laukumā, lai pieminētu šos notikumus un dalītos atmiņās 
par tām tālajām dienām. Barikāžu atceres pasākumi notiek 
visā Latvijā, tostarp arī mūsu novadā.

20.janvāra vakarā Grenču ciemā jau piekto gadu pēc 
kārtas tika iededzināts simboliskais barikāžu atceres dienu 
ugunskurs, izveidojot pašiem savu Daugavmalu un svecīšu 
sienu. Atceres pasākumā piedalījās toreizējie barikāžu aiz-
stāvji no Grenčiem un šī pasākuma iniciators bija Guntis 
Gulbis. Viņš aizdedza piemiņas ugunskuru un uzrunāja 
klātesošos. 

Atnākuši bija gan barikāžu dalībnieki, gan viņu bēr-
ni, kuri toreiz pirms 22 gadiem vēl nebija dzimuši vai bija 
mazi. Barikāžu aizstāvji dalījās atmiņās par tām dienām, 
atcerējās kur un ko katrs sargājis un to kāda toreiz visu 
starpā valdījusi  kopības un vienotības sajūta. Šo vienotības 
sajūtu uzsvēra visi dalībnieki. Viņi atzina, ka tieši tāpēc nāk 
katru gadu tikties barikāžu atceres dienās, lai atdzīvinātu 
toreizējās sajūtas. Barikāžu aizstāvji uzsvēra, ka tieši auk-
stais laiks, ziema, ugunskuri un sveču liesmas, tēja termo-
sos un sviestmaizes un arī kas stiprāks, lai sasildītos, rada 
šīs neaizmirstamās sajūtas, tādēļ tikties telpās viņi nemaz 
nevēlas, jo tur nebūtu toreizējās atmosfēras. Viņi nāk uz 
tikšanos ar saviem groziņiem, sēž ap ugunskuru, sarunājas, 
kamēr līdzi paņemtās maizītes sāk sasalt. 

Sanākušie visi kā viens uzsvēra, ka būtu labi, ja nākam-
gad pie ugunskura Grenčos pulcētos visu pagastu ļaudis, 
tādejādi stiprinot novada vienotību. 

Kā vienojoša izskanēja galvenā doma, ka arī tagad viņi 
celtos un ietu aizstāvēt savu dzimteni- savu Latviju, savu 
novadu un dzimto pagastu, ja vien tas būtu vajadzīgs!

Rita Diduha
Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja
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NOVADNIECEI IEVAI BUNĢEI 104 GADU JUBILEJA

25.janvārī mūsu novadniece Ieva 
Bunģe atzīmēja 104. dzimšanas dienu.

Tāds varens mūžs, kas aizsācies jau 
pagājušā gadsimta sākumā 1909.gada 
25.janvārī Kandavas pagasta „Remesos”. 

Kā tikšanās reizē, mammas dzimša-
nas dienā pastāstīja dēls Visvaldis, „Re-
mesos” Ieva dzīvojusi līdz precībām, 
bet pēc apprecēšanās pārcēlusies uz 
„Silnieku” mājām, kur dzīvo arī šobalt-
dien. Dēls Visvaldis, kurš nu jau desmit 
gadus uzņēmies rūpes par māti, pie-
dzimis, kad mammai bijis 31 gads. Tā-

pat kā lielākajai daļai latviešu arī Ievai 
Bunģei nav gājis secen Staļina represiju 
laiks. Viņas mamma Emīlija un brālis 
Vilis 1949.gadā tika izsūtīti uz Tomskas 
apgabalu, no kurienes  Ievas mamma 
neatgriezās. Viņa  „aizgāja ar insultu” 
un tika guldīta tālajā Sibīrijas zemē. 

Pati Ievas kundze līdz 80 gadu vecu-
mam strādājusi kolhozā „Komūna”, vīrs 
Jānis aizgājis mūžības ceļos jau 70 gadu 
vecumā – 1970.gadā. 

„Es pats 32 gadus nostrādāju par 
šoferi uz ātrās palīdzības, bet desmit 
gadus Rīgas autobusu parkā.”- pastāstī-
ja dēls Visvaldis- „2003.gada decembrī 
aizgāju pensijā un pārcēlos dzīvot te pie 
mammas, viņa kļuva švakāka, vajadzēja 
kādu, kas palīdz mājas darbos. Līdz 90 
gadu vecumam mamma vēl turēja govi, 
gāja visos mājas darbos. Zāles viņa ne-
labprāt lieto, ar dažādām tējām ārstējas, 
miežu, cigoriņu un ozolzīļu ka�ja viņai 
garšo. Rupjmaize ir tā mīļākā, tagad gan 
daudz nevar šo kārumu atļauties, par 
smagu. Aktivia un Aktimel dzeram  rītā 
un  vakarā, daudz biezpienu ēdam un 
protams, augļus, tos arī. Tādu vieglāku 
barību. Saldumus mamma nemīl, tos 
mazāk.” 

Visvalža kungs sacīja, ka  mamma 
viņu dikti uzpasējot, kā tik viņš kaut kur 
ejot, tūlīt uztraucoties, kad būšot atpa-

kaļ. Kad iznākot kur braukt, vai nu pie 
sievas un meitām uz Rīgu, vai tepat uz 
Kandavu uz veikalu, krustmeita Modra 
paliekot pieskatīt. 

„Sieva man Rīgā savu mammu, ku-
rai 90 gadi un slikta veselība, pieskata,- 
paskaidroja Visvalža kungs,- braucu pie 
viņas ciemos, vai arī viņa ar bērniem 
pie manis. Tāda interesanta tā dzīve ve-
cumdienās sanākusi.” 

Lai gan pēdējo gadu Ievas kundze 
pārvietojas ratiņos, slikti dzird un acu 
gaišums arī vairs nav dzidrs, tomēr viņa 
nav zaudējusi interesi par dzīvi apkārt,  
klausoties radio vai televīziju, pārrunā 
notikumus ar dēlu, un ļoti bieži grem-
dējas atmiņās par pagājušām dienām. 
Atmiņa viņai esot apbrīnojama, tepat 
pagājušos Ziemassvētkos kopā ar vi-
siem dziedājusi, visām dziesmām vār-
dus zinājusi  un tēvreizi bez aizķeršanās 
noskaitījusi. Viņas mūžs ir īsta vēstures 
grāmata – latviešu sievietes mūžs no 
pirmsrevolūcijas, Ulmaņlaikiem un 
pasaules kariem, Staļina represijām, 
kolektivizāciju, padomju gadiem un 
„perestroiku”, līdz  Latvijas brīvības at-
gūšanai- dziesmotajai revolūcijai  un 
šodienai.

Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Bunģe

KANDAVAS NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM 15 GADI

2013.gada 2.janvāris – Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras “Kandavas novada 
sociālais dienests” kolektīvs 15 gadu jubilejas dienā. turpinājums 4.lpp.
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AKTUALITĀTES DOMES LĒMUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 31.01.2013.

Šā gada janvārī piecpadsmit gadu 
jubileju atzīmēja Kandavas novada so-
ciālais dienests.

 Kandavas novada sociālais dienests 
tika dibināts 1998. gadā 2. janvārī  ar 
nosaukumu „Kandavas pilsētas ar lauku 
teritoriju sociālais centrs”. Toreiz Kan-
davas pašvaldība jau bija apvienojusies 
ar Kandavas pagasta un Cēres pašvaldī-
bām, bet gada vidū mums pievienojās arī 
Matkules un Zemītes pagasti. Valstī no-
ritēja Labklājības reforma un sociālā die-
nesta izveidošana jauna tipa pašvaldībās 
bija viena no reformas sastāvdaļām, bū-
tībā pirmsākums novadu izveidošanai.

Arī sociālais darbs jau no paša sāku-
ma ieguva jaunas politikas iezīmes bērnu 
aprūpē valstī – nevienu bērnu uz bērnu 
namiem, bērniem jādzīvo tikai ģimenēs.

Vecu cilvēku un invalīdu aprūpē jau-
nās tendences bija –  aprūpe šo cilvēku 
mājās.

Arī visi sociālie pakalpojumi gan 

rehabilitācijā, gan ģimenes aprūpē tika 
virzīti uz iedzīvotāju mājām. Sociālie 
darbinieki bija jāapmāca, jo tā bija jauna 
profesija.

No tā laika ir pagājuši jau 15 gadi un 
tagad dienestā strādā sociālie darbinieki 
ar augstāko izglītību. Četriem no mūsu 
darbiniekiem ir profesionālā maģistra 
izglītība sociālā darbā un viens darbi-
nieks beidzis doktorantūru. Dienests 
ir pārveidojies par multifunkcionālu 
iestādi, kas veic gan sociālo, gan medi-
cīnisko aprūpi. Turklāt visi pakalpojumi 
nodrošināti ar transporta un asistenta 
pakalpojumiem, tātad ir pieejami visām 
iedzīvotāju grupām. Novada dome  ar 
budžeta līdzekļiem ir nodrošinājusi bez-
maksas pakalpojumus trūcīgiem iedzī-
votājiem un bērniem. Pārējie iedzīvotāji 
par pakalpojumiem maksā nelielu līdz-
maksājumu - līdz 10 %  no pakalpojuma 
pilnas cenas.

Liels prieks ir par kolēģiem, kuru 
meistarība šo gadu laikā ir augusi un 

turpina augt,  visi sociālā dienesta spe-
ciālisti turpina mācības kursos. Gadu 
gaitā daži kolēģi pārgājuši strādāt uz ci-
tām darba vietām, bet mēs esam viņiem 
pateicīgi par ieguldīto darbu iedzīvotāju 
sociālajā aprūpē.  Pateicībā un piemiņā 
esam ar mūsu Gundegu Veicu, kura ir 
aizgājusi mūžībā.

No 2010. gada mēs esam Kandavas 
novada domes pašvaldības aģentūra 
„Kandavas novada sociālais dienests”. 
Mūsu sociālās palīdzības dienestā ir pie-
cas nodaļas- informācijas un pabalstu, 
mājas aprūpes, sociālās rehabilitācijas, 
ģimenes atbalsta un dienas nodaļa.  So-
ciālā dienesta jubileju atzīmējot, īpaši 
svētki nav paredzēti.  Pie mums varat 
nākt katru dienu, interesēties par mūsu 
darbu un pakalpojumiem, kurus nodro-
šinām mūsu novada iedzīvotājiem un 
saņemt nepieciešamo palīdzību.

Būsiet mīļi gaidīti!
Ints Leitarts, dienesta vadītājs

Kandavas novada domes sēdē jan-
vārī tika izskatīti 33 jautājumi.  No 15 
domes deputātiem sēdē piedalījās 11 
deputāti, attaisnotu iemeslu dēļ nepie-
dalījās O. Budžens, V.V. Dreimanis, S. 
Tiltiņa, R. Bārenis.

Tika apstiprināts izlīguma projekts 
civillietā Nr. C-37 0888 12 Kandavas 
novada domes prasībā pret SIA „STRA-
BAG” (atturas – D. Rozenfelds, I. Lasis, 
nebalso – S.Horste).

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes saistošos noteikumus Nr. 1 „Gro-
zījumi KND 27.12.2012.saistošajos 
noteikumos Nr. 18 „2013.gada pamat-
budžets un speciālais budžets”. (attu-
ras-  D.Rozenfelds, S.Horste, I.Priede, 
G. Indriksons)

Uzdeva SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” valdes loceklim E. Run-
ģim izstrādāt grozījumus Kandavas 
novada domes 26.04.2010.saistošajiem 
noteikumiem Nr. 7 „Par Kandavas no-
vada ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
un būvju ekspluatāciju un aizsardzību” 
un iesniegt izskatīšanai februāra komi-
teju sēdēs.

Nolēma apstiprināt  2012.gada 
pamatbudžeta izpildi. (pret- D. Rozen-
felds, S. Horste; atturas – G. Indriksons, 
I.Priede)

Apstiprināja 2012.gada sociāli 
ekonomiskā attīstības plāna izpildi.
(pret- S. Horste, D. Rozenfelds, atturas 
– G.Indriksons, I.Priede)

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes iekšējo normatīvo aktu- noteiku-
mus „Grozījumi KND 2010.gada 28.10.
iekšējos noteikumus Nr.1-3/54 „Grā-
matvedības uzskaites pamatprincipi 

Kandavas novada domē un tās padotībā 
esošajās iestādēs.”” 

Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts 
kases Kandavas sporta halles jumta se-
guma nomaiņai ārkārtas seku neatlie-
kamai novēršanai. (nebalso – D. Rozen-
felds) 

Nolēma atlikt jautājuma par vēstu-
riskās ēkas Lielā ielā 31 Kandavā nodo-
šanu Latvijas Ebreju kopienai izskatī-
šanu līdz normatīvo aktu par īpašumu 
restitūciju stāšanos spēkā.(atturas I. 
Lasis) 

Izskatīja jautājumu par Kandavas 
novada ģerboņa heraldisko simbolu iz-
vēli un māksliniecisko izpildījumu un 
nolēma ievietot mājas lapā www.kan-
dava.lv  un pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Kandavas Novada Vēstne-
sis” izstrādāto novada ģerboņa varian-
tu, iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai 
(atturas- I. Lasis)

Apstiprināja Kandavas Kārļa Mī-
lenbaha vidusskolas nolikumu. 

Nolēma uzdot Kandavas novada 
Izglītības pārvaldes vadītājai S.Tiltiņai, 
sadarbojoties Kandavas Mākslas un 
mūzikas skolas direktori M.Balodi un 
Kandavas novada Bērnu un jaunat-
nes sporta skolas direktoru I.Matīsu 
iesniegt uz domes sēdi š.g. aprīļa mē-
nesī lēmuma projektu, lai nodrošinātu 
transporta pakalpojumu skolēnu pār-
vadājumiem uz profesionālās izglītī-
bas ievirzes skolām Kandavā no Cēres, 
Matkules, Vānes, Zantes un Zemītes 
pagastiem, sākot ar 2013./2014. mācību 
gadu. (atturas – I. Bambis) 

Nolēma piešķirt �nansējumu līdz 
Ls 500 mēnesī Zantes ģimenes krīzes 

centram kā ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzējam Kandavas novada Zantes 
pamatskolas skolēniem. Finansējumu 
paredzēt no Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas no-
vada sociālais dienests” budžeta līdzek-
ļiem 2013.gadam.(pret-  S. Horste) 

Nolēma apstiprināt Kandavas no-
vada domes iekšējo normatīvo aktu  
„Nolikums par naudas balvām 2012.
gada Kandavas novada apbalvojumu 
laureātiem”. Paredzēt 900 LVL konkur-
sa „Kandavas novada Goda pilsonis”, 
„Kandavas novada sabiedriskais darbi-
nieks”, „Kandavas novada Gada labda-
ris”, „Kandavas novada Gada lepnums”, 
„Kandavas novada Gada uzņēmējs”, 
„Kandavas novada Pateicība” 2012.
gada uzvarētāju apbalvošanai no 2013.
gada budžeta grozījumiem. (nebalso- I. 
Bambis)

Tika izskatīti 11 jautāju-
mi, kas saistīti ar nekustamiem 
īpašumiem(nekustamo īpašumu atsavi-
nāšanu rīkojot izsoles, nodokļu parāda 
piedziņu bezstrīda kārtībā, īpašumu 
sadalīšanu, zemes lietošanas mērķa 
maiņu, zemes īpašumtiesībām, zemes 
ierīcības projektu apstiprināšanu) kā arī 
virkne citu jautājumu.

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

Kārtējās komiteju sēdes notiks 
21.februārī no plkst.13:00

Domes sēde notiks 
28.februārī plkst. 13:00
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Jau trešo gadu pēc kārtas  Ceļu sa-
tiksmes drošības direkcijas (CSDD) 
rīkotā mācību konkursa 6.-8.klašu 
skolēniem „Gribu būt mobils!” pus-
�nāla sacensības notika Kandavas 
Kārļa Mīlenbaha vidusskolā. Kon-
kursa neklātienes kārtā no 2012.gada 
9.oktobra līdz 15.novembrim interne-
tā startēja 426 komandas. Mūsu skolu 
pārstāvēja 13 komandas, visvairāk no 
6.klasēm – 7 komandas.  Savā reģio-
nā (Jūrmalas pilsēta, Auce, Tērvetes, 
Dobeles, Kandavas, Tukuma, Engures, 
Jaunpils, Dundagas, Talsu un Rojas no-
vadi) pēc neklātienes kārtā iegūtajiem 
punktiem pirmajā desmitniekā iekļuva 
septiņas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 
komandas, taču pēc jaunā konkursa 

„GRIBU BŪT MOBILS!” PUSFINĀLS KANDAVĀ

nolikuma, neskatoties uz iegūto pun-
ktu skaitu, pus�nālā no vienas  skolas 
drīkstēja startēt  tikai  divas.

Tā nu 24.janvārī mūsu skolu pār-
stāvēja  „Stiprie” no  6.a  klases (Rū-
dolfs Šenbergs, Raivis Nikolājevs, Jur-
ģis Pušmucāns, Roberts Rūmnieks) un 
„Melnās čiksas” no  8.a klases (Estere 
Dravniece, Madara Jansone, Anete 
Rodiņa, Samanta Santa Panižnika, 
Laima Dobrovoļska). Abu koman-
du  konsultants bija skolotājs Didzis 
Zeibots. Sestklasniekiem šis bija pir-
mais starts šādā konkursā, taču 8.a 
klases meitenes konkursā piedalījās 
jau trešo gadu. Pus�nālā iekļuva arī 
Jūrmalas Alternatīvās skolas komanda 
„Team stripes”, Tukuma 2.vidusskolas 

8.a klases komanda „Melnās čiksas” 

„Šrekrida”, Pūres pamatskolas „China-
town”, Tukuma 2.pamatskolas „Mo-
bilizētie”, Valdemārpils vidusskolas 
„Twix”, Majoru vidusskolas „Ašie-2”, 
Kauguru vidusskolas „KVS bulta” un 
Džūkstes pamatskolas komanda „Ma-
zie ņiprie”.

Katrai komandai pus�nālā bija 
3 uzdevumi: datortests, maketuzde-
vums, kurā tukšajos aplīšos jāievieto 
kāds no 62 satiksmes drošības ele-
mentiem, un mājas darba prezentā-
cija. Līdzjutējiem visinteresantākais 
no uzdevumiem šķita mājas darbs 
par velosipēdistu rīcību krustojumos  
šķērsojot ceļu pa gājēju pārejām. Mā-
jas darbu prezentācijās bija iekļauti arī 
pašu skolēnu sa�lmētie videomateriā-
li. Viena no komandām prezentāciju 
bija veidojusi kā improvizētu TV ziņu 
reportāžu, bet „Stiprie” intervēja un 
�lmēja  klātesošos, tai skaitā žūriju. 
Mūsu meitenes savu prezentāciju bei-
dza ar dziesmiņu, kurā aicināja velosi-
pēdistus braukt prātīgi un neuzbraukt 
virsū gājējiem.

Pēc punktu saskaitīšanas visas ko-
mandas saņēma atzinības rakstus un 
pulksteņus, bet par uzvarētājiem, at-
stājot „Melnās čiksas” 2.vietā,  šoreiz 
kļuva Jūrmalas Alternatīvās skolas 
komanda „Team stripes”, viņi ieguva 
tiesības startēt �nālā un cīnīties par 
galveno balvu. 

Estere Simona Vītola 6.b

„Cienījamie, Kandavas domes 
priekšsēdētāj, deputāti un ierēdņi!

Gribam pateikt paldies, paldies par 
prieku, ko sagādājāt mūsu cilvēkiem. 
Skaista ir tapusi mūsu senā skolas ēka. 
Mūsu paaudzei šī ēka ir mīļā atmiņā ar 
pirmo ābeci un ceļazīmi plašiem pasau-
les ceļiem.

Bažīgi domājām par mūsu tāla-
jos sešdesmitajos gados izsapņoto un 
sasniegto klubu, kur bijām priekos un 
dažreiz arī bēdās. Likās apdraudēts ar 

PUBLICĒJAM KANDAVAS PAGASTA VALDEĶU VECĀKĀS 
PAAUDZES IEDZĪVOTĀJU VĒSTULI

bojāto jumtu un postā ejošo augšstāvu. 
Pateicoties Jūsu pūlēm mūsu klubs ir at-
dzimis jaunā spožumā un drošībā.

Priecājamies par mūsu sirmās Kan-
davas izaugsmi. Pats Dievs un daba 
mums ir devusi skaistu, dabisku vei-
dojumu un krāšņumu mūsu novadam. 
Teiksim godīgi, vēl mums ir rūpe par 
skaisto brīvdabas estrādi, tas ir „Ozo-
lājiem”. Varbūt lūdzu neatliksim vēl 
uz citu laiku atjaunot šo dabas veidoto 
atpūtas vietu. Ar katru iekavēto gadu 
daudz kas aiziet postā. Saprotam, ka 
visur nauda… bet vēlāk būs vēl dārgāk. 

Ja nu vien ir iespēja dabūt atbalsta nau-
diņu, lūdzu neatliekat šo darbiņu. Va-
rēsim vēl papriecāties par koncertiem 
un jaunajām teātra zvaigznēm. 

Novēlam veselību, spēku un saprat-
ni Jūsu grūtajā darbā. Lai mums visiem 
būtu darbs, lielāks vai mazāks, tad jutī-
simies dzīvotspējīgi. Skaistu izdošanos, 
vēlreiz paldies!”

Vēstuli parakstījusi Valdeķu pensionāru 
grupas vadītāja Zaiga Piuss 

un 30 Valdeķu vecākās 
paaudzes iedzīvotāji.

SKOLU DZĪVE MŪSU PASTĀ



6. INFORMĀCIJA KULTŪRA

Ārija, nu jau ilgus gadus Tu esi 
projām no aktīvās kultūras dzīves 
Kandavā un dzīvo rimtu pensionā-
res dzīvi, lai gan mana gada gājuma 

MANS KULTŪRAI ATDOTAIS MŪŽS

kandavnieki vēl atceras Tevi kā allaž 
nerimstošu un izdomas bagātu kul-
tūras dzīves vadītāju un lielu pasāku-
mu organizatori?

-Jā, kad pienāca mana godam no-
pelnītā pensija- toreiz pensijas vecums 
bija 55 gadi- es tajā ar prieku devos. 
Biju nogurusi. Kultūras darbs paņem 
tevi visu un izsūc tavus spēkus. Kul-
tūras darbinieks ir vienmēr kustībā, 
viņam nav ne brīvdienu ne svētku. 
Tagad ir normāli kultūras darbinieku 
štati, bet manā laikā, kas tad strādāja 
kultūras namā- direktors un labākajā 
gadījumā vēl kāds. Visu nācās orga-
nizēt un izdarīt saviem spēkiem. Kad 
Tu noej no publiskās skatuves, Tevi 
aizmirst, tāpēc es nebrīnos par to, ka 
jaunā paaudze un arī tie, kam pie četr-
desmit, mani neatceras un nepazīst. Ja 
jaunie nezin tādus kultūras dižgarus, 
kā Elza Radziņa vai Kārlis Sebris, kas 
gan atcerēsies un zinās tādu Āriju Liģi.

 Tev taisnība, atmiņa mums ir 
īsa. Tieši tādēļ man arī likās svarīgi 
uzrunāt Tevi jubilejas reizē un atce-
rēties tos laikus, kad vadīji kultūras 
darbu Kandavā. Tādēļ arī sāksim 
ar pirmsākumiem. Kad Tu ieradies 
Kandavā?

1.februārī savu 80. dzimšanas dienu svinēja bijusī  Kandavas radio rūpnīcas 
kultūras dzīves vadītāja Ārija Liģe.

2013.gads, ir Latvijas Tautas frontes 
(LTF) jubilejas gads. Pirms 25 gadiem 
17.septembrī nodibinājās LTF Tukuma 
rajona nodaļa un 8.-9.oktobrī  Rīgā no-
tika LTF 1.kongress, kas pieņēma LTF 
Programmu, Statūtus un lēmumu par 
LTF nodibināšanu.

2012.gada nogalē LTF Tukuma no-
daļas dibināšanas iniciatori, pulcējā-
mies, lai apspriestu kā Tukumā atzīmē-
sim LTF 25. gadadienu. Trešās atmodas 
laika notikumi Tukuma rajonā  ir pie-
tiekami interesanti, ar idejām un nori-
sēm piesātināti, lai savāktu materiālus 
un apkopotu tos grāmatā. Grāmatas 
sagatavošanas koordinēšanai un izdo-
šanai nodibinājām biedrību „Vēsturiskā 
atmiņa”.

Jaunizveidotās biedrības vārdā ai-
cinu visus bijušā Tukuma rajona LTF 
aktīvistus rakstīt savas atmiņas, vākt un 
apkopot Atmodas laika dokumentus, 
fotogrā�jas, publikācijas, vēlēšanu ma-
teriālus, kā arī citas liecības par tā laika 
notikumiem. Atmiņas un savas atziņas 
autori var elektroniskā veidā iesūtīt 
biedrības e-pastā vesturiska.atmina@
inbox.lv, dokumentus, fotogrā�jas un 
lietiskos materiālus lūdzam personīgi 
iesniegt redakcijā, Tukumā Uguns ielā 

ŠOGAD LATVIJAS TAUTAS FRONTEI – 25
- 1 Lindai Lūsei, tālr. 29489223. Pēc grā-
matas sagatavošanas iesniegto materiā-
lu īpašnieki varēs to oriģinālus saņemt 
atpakaļ, vai arī pēc savas izvēles nodot  
kādam no muzejiem. Lai grāmatas at-
vēršanas pasākumu varētu sasaistīt ar 
LTF Tukuma rajona nodaļas dibināša-
nas 25. gadadienas laiku, lūdzam raks-
tus, pētījumus un materiālus iesniegt 
līdz š.g. 28.martam.

Par �nansiālu atbalstu LTF jubile-
jas izdevumam pozitīvi ir lēmušas visas 
bijušā Tukuma rajona pašvaldības- Tu-
kuma, Kandavas, Jaunpils un Engures 
novadu domes.

Pēc grāmatas izdošanas esam pare-
dzējuši to dāvināt bijušā Tukuma rajona 
teritorijā esošajām skolām, bibliotēkām, 
muzejiem, pašvaldībām, rakstu auto-
riem, materiālu iesniedzējiem, sponso-
riem un visiem atbalstītājiem.

 Izmantosim šo iespēju atstāt nāka-
majām paaudzēm liecības par notiku-
miem, kuri deva mums iespēju atgūt 
Latvijas Republikas valstisko neatkarī-
bu, kuri deva mums iespēju apliecināt, 
kāds ir mūsu godaprāts un kādas ir 
mūsu prasmes, pārvaldot savu zemi.

Vēsturnieks Juris Celmiņš, 
viens no LTF Tukuma nodaļas 

dibinātājiem

No 8.– 10. februārim Rīgā, 
Starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsala, jau 20. reizi notika 

starptautiskā tūrisma izstāde 
– gadatirgus „Balttour 2013”. 

Kandavas novads šogad lepojās  
ar atjaunotajām amatniecības 

tradīcijām, plašu kultūras un sporta 
programmu, kā arī daudzveidīgu 

tūrisma piedāvājumu.



7.KULTŪRA
- Ierados Kandavā 1958.gada sep-

tembrī. Atceros, tajā laikā šeit �lmēja 
mākslas �lmu „Aija” un es braucu ska-
tīties kā �lmēs Aijas jāšanu miglā, tā 
bija mana pirmā iepazīšanās ar Kanda-
vu un tās apkārtni. Mana dzimtā puse 
ir Dundaga. Biju pabeigusi Rīgas Kul-
tūras un izglītības darbinieku tehniku-
mu, apprecējusies un strādāju Nevejā 
toreizējā Dundagas pagastā.  Kad ra-
diniece man pastāstīja, ka Kandavā 
vajadzīgs kultūras nodaļas inspektors, 
es pieteicos un sākās manas dzīves un 
darba gaitas Kandavā. Te es „noenku-
rojos” un paliku. Sāku kā Kandavas ra-
jona kultūras nodaļas inspektore.

Tātad toreiz vēl bija Kandavas ra-
jons? 

-Jā, rajons bija pēdējo gadu, kultū-
ras nodaļa atradās kultūras nama ot-
rajā stāvā, tur kur tagad galerija” Vēj-
spārns”. Kad gada nogalē rajons tika 
likvidēts, kādu mēnesi biju bez dar-
ba, tad izpildkomitejas priekšsēdētāja 
Milda Grīsone piedāvāja man vadītā-
jas vietu  Kandavas bērnu bibliotēkā, 
kur  nostrādāju piecpadsmit gadus. Tā 
kā bibliotekāra alga toreiz bija 57 rub-
ļi, ar to iztikt un uzturēt ģimeni neva-
rēja, un es piepelnījos kultūras namā, 
braukāju par kasieri līdzi pašdarbības 
kolektīviem, tirgoju biļetes. Kultūras 
dzīve bija ļoti aktīva, katru sestdienu 
un svētdienu, bieži arī piektdienās, ar 
estrādes ansambli „Kolēģi” vai ar dra-
matisko kolektīvu braucām ar koncer-
tiem un teātriem pa visu Latviju. Kul-
tūra man allaž bijusi mīļa un šis darbs 
ļoti pie sirds. Biju savs cilvēks kultūras 
namā.

 Kad sāki strādāt kultūras darbā 
ar pilnu atdevi?

-Tas bija 1974.gada oktobris, kad 
aizgāju uz Valdeķu kultūras namu, 
strādājām kopā ar Ilzīti Grīnbergu. 
Valdeķi toreiz skaitījās pie sovhozteh-
nikuma, direktors bija Vilnis Klein-
bergs, brīnišķīgs cilvēks un pats labā-
kais vadītājs ar kādu savās darba gaitās 
esmu saskārusies. Valdeķos gan no-
strādāju tikai divus gadus, un atgriezos 
Kandavā,  strādāju radio rūpnīcā dažā-
dos darbos. 1977.gada rudenī rūpnīcas 
direktors Jānis Jakobovics mani uzaici-
nāja vadīt rūpnīcas kultūras dzīvi.

-Kandavnieku vecākajai paau-
dzei vēl labā atmiņā saglabājušies 
Tevis veidotie Raimonda Paula au-
torkoncerti un viņa viesošanās Kan-
davā Līgo svētkos?  Kā tas sākās un 

cik  koncertu pavisam bija?
- Jāņu svinēšana  rūpnīcas kolektī-

vam parasti bija kopīga, svinējām vai 
nu Vecajos Ozolājos, vai Pūzurgravā, 
ar plašu kultūras programmu un  kopī-
gu svētku gājienu cauri pilsētai. Toreiz 
rūpnīcā ap tūkstotis cilvēku strādāja. 
Reiz kādā pirmsjāņu dienā, direktora 
sekretāre man paziņoja, ka Raimonds 
Pauls būšot Kandavā uz līgošanu. Šajā 
vakarā tad arī radās pirmsākumi mūsu 
tālākai sadarbībai. Noorganizēt rudenī 
tikšanos ar Raimondu Paulu man pa-
līdzēja Aldis Ermanbriks. Tikāmies ar 
Paulu neformālā gaisotnē pie viņa mā-
jās, viņš man palicis atmiņā kā vien-
kāršs – savs cilvēks, saruna vedās vieg-
li. Mūsu sadarbība sākās ar Jāņa Ēren-
štreita vadītā zēnu kora un „Dzegu-
zītes” koncertiem. Tad bija vīru koris 
„Absolventi” ar diriģentu Paulu Kveldi 
un solistu Uģi Rozi, toreiz vēl pavi-
sam jaunu studentu. Trešajā koncertā 
bija mūzika no �lmas „Īsa pamācība 
mīlēšanā”, ceturtajā- muzikālā izrāde 
„Māsa Kerija”, tad  estrādes mūzika, 
solisti Aija Kukule, Žoržs Siksna, Vik-
tors Lapčenoks, pie bungām bija Māris 
Briežkalns, protams, pats Pauls un vēl 
dzejnieks Jānis Peters, daudzu dzies-
mu tekstu autors. Nākamais koncerts 
notika Ozolājos, atbrauca ansamblis 
„Credo” ar Paula dziesmu programmu, 
estrāde bija pārpildīta. Septīto koncer-
tu sagatavoja mūsu pašu pašdarbnieki, 
koris, vīru ansamblis,  Imants Skras-
tiņš vadīja programmu un  kā Pauls 
sacīja „noklepoja”, viņa dziesmu ciklu 
„Kamolā tinēja”.

Cik atceros, koncerti notika īsā 
laika posmā.

-Šķiet  janvārī notika pirmais un 
Jāņos pēdējais koncerts. Milzīgs cil-
vēku pieplūdums bija pēdējā Jāņu 
koncertā. Ozolājos nebija kur adatai 
nokrist. Ne jau tikai no Kandavas un 
apkārtnes, no visas Latvijas bija skatī-
tāji sabraukuši. Paulu pie pilsētas robe-
žas izpušķotā zirgu pajūgā ar sālsmaizi 
sagaidījām. Pat karavīri bija izsaukti, 
lai kārtību uzturētu. Laikam jau toreiz 
Atmodas vēsmas valstī sāka virmot, 
baidījās, ka kādas nekārtības nenotiek, 
gribēja koncertu aizliegt,  rūpnīcas di-
rektoram Jakobovicam rajona partijas 
komitejā veselu dienu „smadzenes 
skaloja”, līdz pat pēcpusdienai nezinā-
jām, atļaus vai neatļaus. Tomēr kon-
certs notika. Ieradās Pauls ar kundzi 
un delegāciju. Televīzijai sižetu �lmēt, 

kā bija sarunāts, tomēr neatļāva.
Pēc Paula koncertiem organizēji 

Ulda Stabulnieka koncertus?
-Jā, kopā ar Juri Picku toreiz brau-

cām pie Stabulnieka. Precīzi neatceros 
cik koncertu bija, viens ar drāmas te-
ātra aktieriem, otrs ar mūsu pašdarb-
niekiem, kori, sieviešu ansambli. Tūlīt 
pēc tam es arī aizgāju pensijā. Kā vā-
vere ritenī biju desmit gadus rūpnīcas 
kultūras dzīvi organizējusi. Rūpnīcā 
bija daudz pašdarbības kolektīvu-  sie-
viešu un vīru ansambļi, jauktais koris, 
deju orķestris, drāmas ansamblis, visi 
kolektīvi regulāri  piedalījās rajona, 
zonas un republikas skatēs, mūsējiem 
bija augsts līmenis, ieguvām godalgo-
tas vietas. Teikšu atklāti, biju laimīga, 
ka varēju doties pelnītā atpūtā, jo jutos 
nogurusi.

Rūpnīcas kultūras dzīve bija ļoti 
rosīga, notika arī iecirkņu vakari, 
kas bija lielā cieņā.

-Jā, notika sacensības starp iecir-
kņiem tematisku atpūtas vakaru orga-
nizēšanā, kuros dalību ņēma viss ko-
lektīvs, paši rakstīja scenārijus, sagata-
voja priekšnesumus, dekorācijas, mēs 
kultūras darbinieki bijām žūrijas ko-
misijā un viņus vērtējām. Tie bija ne-
aizmirstami vakari. Tā bija labā līmenī 
iestudēta plašu masu mākslinieciskā 
pašdarbība, iespēja pacelt cilvēku ini-
ciatīvu. Pie iespējas, gribu pateikt lie-
lu paldies toreizējam rūpnīcas direk-
toram Jānim Jakobovicam par mūsu 
labo sadarbību, viņš nežēloja līdzekļus 
kultūrai, vienmēr to atbalstīja, kolektī-
viem tika šūti jauni tērpi, organizētas 
ekskursijas, pateicoties viņam tika res-
taurēts Kandavas kultūras nams, kuru 
arī šodien ar lepnumu varam rādīt cie-
miņiem.

Ko Tu gribētu novēlēt tagadējiem 
novada kultūras dzīves organizato-
riem?

-Lai viņiem pietiek spēka un izdo-
mas šajā, manuprāt, grūtajā darbā. Par 
sevi varu teikt, ka es smeļos spēku savā 
dārzā, kurā jūtos kā paradīzē un ar ne-
pacietību gaidu atnākam pavasari, kad 
varēšu tur rosīties. Dzīve bijusi intere-
santa un lielākā un labākā mana mūža 
daļa atdota kultūrai.

Intervēja Dagnija Gudriķe



8.

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Dzimušie:                        
2012.gadā - 85         (2011.gadā - 57)    

t.sk. 
Kandavas pilsētā - 31  - 20                          
Kandavas pagastā         - 17  - 18                         
Cēres pagastā - 12 - 3                           
Matkules pagastā          - 3 - 1                        
Vānes pagasta - 9 - 5                          
Zantes pagastā - 4 - 5                            
Zemītes pagasts - 9  - 5                           
Dvīņi: 2011. 2012. gadā-nav
Dzimuši:   2012.g.  2011.g.          
 47-zēni 31-zēns                      
 38- meitenes 26-meitenes 
Dzimušie bērni saviem vecākiem ir:                        
    2012.g.               2011.g.                                                                       
47- pirmie  21                                                      
23- otrie 23                                                       
10- trešie              5                                                          
4- ceturtie            4
2- piektie             3
1- sestais             -
1-vienpadsmitais -
dzimušiem  bērniem: 2012.g.  2011.g.
vecāki ir laulībā  -  23          19
atzīta paternitāte  -  56          28
nav ziņu par tēvu -   6           10
Populārākie vārdi:
Zēniem:                             Meitenēm:                
    Artūrs – 2x Anna – 2x                            
    Markuss – 2x Elīza  - 2x
    Martins – 2x Karlīna – 2x        
    Reinis – 2x Laura  - 2x                           
    Roberts – 2x Sindija - 2x  
Senākie vārdi: Jānis, Juris, Pēteris, Kārlis, Miķelis, Anna, 
Ance, Alise, Dārta, Emīlija, Līga.   

KANDAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
STATISTIKA  2012. GADĀ

Janvāra mēnesis zīmīgs ar to, ka šajā 
mēnesī notiek iestāžu un uzņēmumu 
pārskata sapulces. 23.janvārī notika Kan-
davas pašvaldības policijas gada pārskata 
sapulce, kurā tika izvērtēts padarītais un 
sniegta atskaite par �nanšu līdzekļu izlie-
tojumu 2012.gadā. 

Pašvaldības policijas priekšniece Ai-
lona Dārzniece atskaišu sapulcē ziņoja, 
ka aizvadītajā gadā Kandavas novada paš-
valdības policijas darbinieki, pildot savas 
funkcijas, saņēmuši no iedzīvotājiem 
986 izsaukumus, kā arī regulāri veikuši 
patrulēšanu novada teritorijā. Pavisam 
izdarīti 286 aizrādījumi par administra-
tīvajiem pārkāpumiem un sastādīti 170 
protokoli, t.sk. 20 administratīvie proto-
koli par domes saistošo noteikumu pār-
kāpumiem- atkritumu vietu izveidošanu 
neparedzētā vietā; par atrašanos alkohola 
reibumā sabiedriskā vietā- 61personai, 
atkārtoti- 29. Gādājuši arī par satiksmes 
drošību (noformēti 9 protokoli). Sadar-

PAŠVALDĪBAS POLICIJA ATSKAITĀS PAR PAVEIKTO

Retāk sastopamie vārdi: Ervits, Kalums, Dženija, Nika.
2012.gadā izmaksāti vienreizējie pabalsti sakarā ar bērna pie-
dzimšanu l00  novadā deklarētiem  bērniem.       
Laulības:                                             
 2012.g. -  23, t.sk. baznīcā - 6                                            
 2011. g. - 22, t.sk. baznīcā - 6                                               
Zelta pāri:
2012.g.  – 3 ; 2011. g.  - 2
Mirušie: 
2012.g. - 77,t.sk. 40-vīrieši; 37- sievietes   
2011.g.- 93,t.sk. 49-vīrieši; 44-sievietes                                          
Kandavas pilsētā       
2012.g. 29 13 16
2011.g. 35 20 15      
Kandavas pagastā     
2012.g. 14 9 5 
2011.g. 14 8 6         
Cēres pagastā           
2012.g. 5 3 2
2011.g. 8 4 4
Matkules pagastā      
2012.g. 7 4 3                                    
2011.g. 7 1 6          
Vānes pagasts          
2012.g. 8            4                4
15         11     4         
Zantes pagasts
2012.g.  8 4 4
2011.g. 8 4 4          
Zemītes pagasts
2012.g.  4 3 1
2011.g. 6 1 5          
Citur deklarētie 
2012.g.  2 - 2                                    
2011.g. - - -             

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
V. Dronka                                                           

bībā ar Bāriņtiesu apsekotas 56 ģimenes, 
36 personas nogādātas alkohola reibumā 
bezpalīdzības stāvoklī dzīvesvietā, 23 
personām sniegta vai izsaukta medicī-
niskā palīdzība, 26 reizes klaiņojoši suņi 
nogādāti dzīvesvietā vai patversmē u.c.  
Policijas darbinieki piedalījušies valsts 
policijas organizētajos pasākumos un to 
uzdevumu veikšanā (229 reizes). Gada 
laikā par piemērotajiem naudas sodiem 
vainīgās personas domes kontā pārskaitī-
jušas 862,90 latus. 

Pagājušā gadā Pašvaldības policija 
turpinājusi sadarbību ar novada skolām, 
bāriņtiesu, sociālās palīdzības dienestu 
un citām iestādēm. Šīs sadarbības re-
zultātā nepilngadīgajiem sastādīto ad-
ministratīvo protokolu skaits pagājušā 
gadā novadā samazinājies par divām 
trešdaļām. Ir uzlabojusies situācija ar ne-
legālo alkoholisko dzērienu un cigarešu 
tirdzniecību novadā, tā saucamo” točku” 
skaits ir samazinājies. 

Policijas iecirknī  janvārī ir uzsākts 
remonts, kura rezultātā tiks  iegūta vēl 
viena darba telpa pašvaldības policijas 
darbiniekiem un sanitārais mezgls. Līdz 
šim visi darbinieki uzturējās 7 kv/metrus 
lielajā priekšnieka kabinetā.

Gada nogalē pašvaldības policijai tika 
nodots jauns operatīvais transports, kas 
būtiski samazina amortizācijas izdevu-
mus.

Gada pārskata sapulcē 2013.gadam 
sabiedriskās kārtības uzturēšanai un ie-
dzīvotāju drošībai tika izvirzītas priori-
tātes- domes saistošo noteikumu izpildes 
kontrole, aktīva līdzdarbība nepilngadīgo 
likumpārkāpēju Uzvedības sociālās palī-
dzības un sociālās korekcijas programmā, 
policijas darba kvalitātes uzlabošana, ra-
dot drošību Kandavas novada iedzīvotā-
jiem un viesiem. 

Dagnija Gudriķe

INFORMĀCIJA AKTUALITĀTES



9.VĒSTURE

Līdz šim visnotaļ maz pētīts ir 
Kandavas iedzīvotāju - gadsimtiem 
senās pilsētas kultūrvides veidotāju 
darbs. Stabila dzīves un darba vie-
ta Kandavā ir nodrošinājusi un arī 
turpmāk nodrošinās apdzīvotas vie-
tas pastāvēšanu. Tādēļ tiek aizsāk-
ta rakstu sērija, kurā tiks aplūkota 
Kandavas iedzīvotāju nodarbošanās 
no 14. līdz 20. gadsimtam, apzinā-
tas amatu tradīcijas un amatnieku 
dzimtas, kā arī mēģināts noskaidrot 
dzīves stabilitāti nodrošinošos aps-
tākļus Kandavā un novadā.

Viduslaikos Kandavas miesta iedzī-
votāju nodarbošanos noteica Livonijas 
ordeņa pils, apkārtējo iedzīvotāju un 
ceļotāju saimnieciskās vajadzības. Pilī 
dzīvojošajiem bruņiniekiem bija vaja-
dzīgi pilssargi, karavīri un rakstveži, 
ceļotājiem – krodzinieki, apkārtējiem 
iedzīvotājiem – tirgotāji, bet visām ie-
dzīvotāju grupām – kalēji, kurpnieki, 
skroderi, namdari, mucinieki.

Ordeņvalsts miestu galvenā funk-
cija ir izskaidrota Kurzemes bīska-
pa Heinriha un Vācu ordeņa mestra 
vietvalža Livonijā Eberharda no Zai-
nas 1252. gada 19. oktobrī noslēgtajā 
līgumā. Abi Kursas jaunie zemeskungi 
vienojās, ka gan bīskaps, gan ordenis 
savās zemēs var brīvi dibināt tirgus 
vietas jeb miestus (latīniski villas fo-
renses vel oppida). Tirgus vieta nozī-
mēja ne tikai preču tirgu, bet arī vietu, 
kur amatnieki par samaksu piedāvāja 
savus pakalpojumus.    

Senākā informācija par Kandavas 

KANDAVNIEKU NODARBOŠANĀS VIDUSLAIKOS

amatnieku atrodama  mestra Vilhelma 
no Frimersheimas 1366. gada lēņa grā-
matā Henekinam Pusteram. Pusters 
saņēma lēņos  vienu arklu zemes Kan-
davas miesta markā, ko agrāk izman-
tojis un apdzīvojis kurpnieks Arnolds. 
Marka viduslaikos nozīmēja miesta vai 
pilsētas iedzīvotāju aramzemes noga-
balu. Kandavas miesta marka atradās 
Abavas ielejā. Livonijas ordeņa valdī-
šanas laikā bez aramzemes bieži minē-
ti arī Kandavas miesta iedzīvotāju dār-
zi, pļavas un ganības, kas nozīmē, ka  
kandavnieki paralēli amatniecībai un 
tirdzniecībai nodarbojās arī ar zemko-
pību un lopkopību.  

1440. gadā pirmoreiz minēts or-
deņa administratīvais darbinieks: pils 
rakstvedis Jēkabs, kurš agrāk lietojis 
zemi, namu un pagalmu Kandavas pils 
priekšā.

1447. gadā pils rakstvedis Heinrihs 
Bladijs jeb Bladiņš pārdeva mucinie-
kam Heinriham 4 pūrvietas lielu tīru-
mu Kandavas pils priekšā starp abiem 
Sabiles ceļiem. Bet 1458. gadā mestrs 
Johans no Mengedes šim pašam mu-
ciniekam izlēņoja arklu zemes Kan-
davas pils priekšā, kā arī Vistuzemes 
un Smirdenes pļavas viņpus Abavai ar 
noteikumu, ka Heinriham katru gadu 
Tukuma pils vajadzībām jāizgatavo di-
vas jaunas mucas, kā arī jāsalabo vecās.

1506. gadā dokumentos pirmoreiz 
minēts krogs Kandavas miestā. Tas 
piederējis lēņavīram Ludvigam Butla-
ram un atradies Talsu ceļa (tagadējās 
Talsu ielas) kreisajā pusē, aptuveni tajā 

vietā, kur tagad atrodas Talsu ielas 7. 
nams. Krogi kā vieta, kur ceļotāji un 
viņu zirgi varēja atpūsties, pārnakšņot 
un ieturēties, viduslaikos bija satik-
smes nodrošinātāji. Kā nozīmīgi nau-
das ieņēmumu avoti krogi Livonijas 
ordeņa valstī visbiežāk neatradās pilnā 
īpašumā, bet ordenis tos izlēņoja jeb 
piešķīra kā atalgojumu par dienestu 
saviem vasaļiem.      

1536. gadā minēts krogs ar tam 
piederošo zemi pie Sabiles ceļa (ta-
gadējā Sabiles iela) iepetim kalēja 
Hinriha namam. 1536. gadā mestrs 
Hermanis no Brigenejas krogu, smē-
di un tukšu gruntsgabalu Kandavas 
miestā izlēņoja savam padomniekam 
Filipam fon Brigenam. Nelaiķa muci-
niekam Andrejam piederējušais krogs 
Kandavas priekšā minēts 1560. gadā, 
kad mestrs Gothards Ketlers krogu 
izlēņoja ordeņa rakstvedim Johanam 
Frikem. 

16. gadsimta vidū Kandavā pa-
stāvēja ordeņa dienestā esošo tirgo-
tāju, amatnieku un kalpotāju brālī-
ba – melngavji jeb staļļa brāļi. 1560. 
gadā Kandavas melngalvju priekšnieki 
Hanss no Unnas un Hermanis Balke 
brālības vārdā pārdeva Kandavas pils 
rakstvedim Antonijam Poldemanim 
maizes ceptuvi, kā arī divus dārzus un 
pirtis Kandavas miestā. Publiskās pir-
tis viduslaikos darbojās arī kā medi-
cīniskās aprūpes iestādes, jo pirtnieki 
nodarbojās ar brūču, augoņu un iekai-
sumu ārstēšanu.

Ievērības cienīga ir skolotāja un 
skolas pieminēšana Kandavas miestā 
1511. un 1540. gadā. Tanī laikā skola 
atradās tikai retā Livonijas apdzīvotā 
vietā.  

No Kandavas pilī strādājušajiem 
amatniekiem senrakstos minēts tikai 
viens – Hinriks Moste.  Spriežot pēc 
uzvārda, viņš bijis lībiskas cilmes vīrs 
(lībiski must – melns). Pilī viņš darbo-
jies kā namdaris un mūrnieks. 1467. 
gadā mestrs Johans no Mengedes izlē-
ņoja Mostem divus arklus zemes Aiz-
dzires ciemā pēc kuršu lēņa tiesībām. 
Uz Mostes lēņa izveidojās muiža, ku-
ras nosaukumā – Mustene – ir sagla-
bājies tās pirmā valdītāja vārds.  

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja vēsturnieks

Kandava senatnē
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KULTŪRA UN IZKLAIDE
13. februārī
17:00 Pārsteigumdāvanas Valentīndienā. 
Amatniecības centrā
16. februārī
18:00 Zemessardzes 51. bataljona 2. kājnieku 
rotas pasākums. Zantes kultūras namā
16:00 Mīlestības - draudzības diskotēka. Mat-
kules kultūras namā. Ikviens aicināts ņemt lī-
dzi savu �ašu ar mīļajām dziesmām - katram 
iespēja uz brīdi būt dīdžejam. Ieeja 1Ls. 
19. februārī
16:00 Keramikas nodarbība. Amatniecības 
centrā
20. februārī
17:00 Pirkstainu cimdu adīšana. Amatniecī-
bas centrā
21. februārī
16:00 Keramikas nodarbība. Amatniecības 
centrā
22. februārī
13:00 Popiela, sadarbībā ar Zantes pamatsko-
lu. Zantes kultūras namā
18:00 Jaunā latviešu kino�lma “Sapņu ko-
manda 1935”. Matkules kultūras namā. 
Ieeja:Ls 1,00. Vakara gaitā par godu vīriešu 
dienai garšīgu kūku konkurss un degustācija. 
Savas jaunās dejas atrādīs dejotāji no “Saules”.
19:00 Santas Zapackas un Harija Ozola kon-
certs “Dzīve sākas!” Kandavas kultūras namā. 
Ieeja: Ls 3,00; Ls 4,00.
20:00 Kandavas novada mednieku balle. Val-
deķu kultūras namā
23. februārī
12:00 Nodarbība “Masāžu veidi un to iedar-
bība”. Zantes kultūras namā
11: 00 Floristikas nodabrība “Sēru �oristika”
 27. februārī
15:00 Radošā darbnīca “Vakarēšana”. Vānes 
pagasta bibliotēkā
17:00 Tamborēšana “Krokodilrakstā”. Amat-
niecības centrā
28. februārī
14:00 Nepaliec malā - ieklausies! Pasākums 
skolēniem par pasaules atklājējiem un jū-
rasbraucējiem. Veltīts franču rakstnieka Žila 
Verna 185.   jubilejai. Zantes pagasta biblio-
tēkā
6. martā
17:00 Adīšanas darbnīca. Amatniecības cen-
trā
19:30 Izrāde “Trakās šķēres”. Kandavas kultū-
ras namā.
9. martā
21:00 Balle pie galdiņiem. Spēlē: grupa “Jūr-
kant”. Ieeja: Ls 3,00. Valdeķu kultūras namā
14. martā
Ikgadējs audzēkņu un absolventu pasākums 
“Pavards”. PIKC Kandavas Valsts  lauksaim-
niecības tehnikumā
 SPORTS
13.februārī
16:00 SJBL LR čempionāta spēle basketbolā 
Kandavas BJSS – Tukums- Kandavas sporta 
halle

20:00 A.Pūces kausa izcīņas spēle basketbolā 
– Baloni – Brīvsolis – Kandavas sporta halle
15. februārī
16:00 SJBL LR čempionāta spēles U-17 mei-
tenes; U-17,U-19 zēni 
Kandavas BJSS- Saldus- Kandavas sporta 
halle
19:00 Zolīte vīriem. Matkules kultūras namā
16. februārī
11:00 Zolītes mači Valdeķos. Valdeķu kultū-
ras namā
14:00 Rietumu līgas spēle basketbolā – S/K 
Kandava- Talsi- Kandavas sporta halle
18.februārī
18:00 Kandavas čempionāta spēle basketbolā 
– Futbolisti- Baloni
20:00 A. Pūces kausa izcīņas spēle basketbo-
lā - Kandava 86- Slampe – Kandavas sporta 
halle
20.februārī
18:00 Kandavas čempionāta spēle basketbolā 
– BJSS – Kandava 86 – Kandavas sporta halle
22.februārī 
20:00 Rietumu līgas spēle basketbolā- S/K 
Kandava- Lapmežciems-Kandavas sporta 
halle
24. februārī
11:00 Matkules ģimeņu ziemas sporta diena 
(atkarībā no laika apstākļiem). Matkulē
12:00 Zolītes un duraku turnīrs - 4. kārta. 
Zantes kultūras namā
26.februārī
10:00 Zemgales novada skolu sacensības bas-
ketbolā U- 14 z+m
20:00 A.Pūces kausa izcīņas spēle basketbolā 
– Baloni(Kandava) – Vejmars
IZSTĀDES
Visu mēnesi
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas au-
dzēkņu darbu izstāde. Kandavas pilsētas bib-
liotēkā
No 1. februāra
A.Aržanovska gleznu izstāde. Ieeja: bez mak-
sas. Galerijā “Vējspārns”
1. - 15. februāris
Literārā izstāde “Visu gadu naudu krāju, Sve-
ču dienas gaidīdams”. Vānes pagasta biblio-
tēkā
1. - 16. februāris
Foto izstāde “Rokas”. Vānes kultūras namā
No 3. februāra
Izstāde “Valodniekam, tulkotājam un biblio-
tekāram Edgaram Katajam - 90 (1923)”. Ze-
mītes pagasta bibliotēkā
4. - 15. februāris
Izstāde “Arhitektam Paulam Kundziņam - 
125 (1888. - 1983.)”. Zemītes pagasta biblio-
tēkā
4. - 18. februāris
Izstāde “Es visu mūžu mīlējusi esmu” - dzej-
niecei Ā.Elksnei 85 (1928 - 1985). Matkules 
pagasta bibliotēkā
Izstāde “Franču rakstniekam Ž. Vernam - 185 
(1818 - 1905)”. Matkules pagasta bibliotēkā
4. - 25. februāris

Literārā izstāde “Dzejniecei Ārijai Elksnei - 
85”. Vānes pagasta bibliotēkā
Literārā izstāde “Rakstniekam Ēvaldam Vil-
kam - 90”. Vānes pagasta bibliotēkā
Literārā izstāde “Rakstniekam Žilam Vernam 
- 185”. Vānes pagasta bibliotēkā
Literārā izstāde “’Franču rakstniekam Žor-
žam Simenonam - 110”. Vānes pagasta bib-
liotēkā
4. - 28. februāris
Tematiskā izstāde mazajiem lasītājiem “Da-
bas grāmatu lasot”. Matkules pagasta biblio-
tēkā
Svečturu izstāde. Matkules pagasta bibliotēkā
Izstāde “Dzejniecei Ārijai Elksnei - 85 (1928. 
- 1984.)”. Dzejnieces biogrā�jas un darbu iz-
stāde. Zantes pagasta bibliotēkā
6. - 15. februāris
Jubilejas izstāde “Dzejniecei Ārijai Elksnei 
- 85” (1928-1984). Kandavas pilsētas biblio-
tēkā
No 6. februāra
Fotokluba izstādes “Cilvēks”. Kandavas mul-
tifunkcionālajā jauniešu centrā “Nagla” (Zīļu 
iela 2).
7. - 21. februāris
Izstāde “Dzejniecei Ārijai Elksnei - 85”. Val-
deķu bibliotēkā
8. - 28. februāris
Izstāde “Franču rakstniekam Žilam Vernam 
- 185”. Valdeķu bibliotēkā
9. februāris - 7. marts
Darjas Fjodorovas gleznu izstāde “Portrets”. 
Kandavas Mākslas galerijā. T.26369421.
11. - 18. februāris
Svētai Valentīndienai veltīta izstāde “Mīles-
tība ir noslēpumaina”. Matkules pagasta bib-
liotēkā
13. - 28. februāris
Izstāde “Mūziķim, dziedātājam Nikam 
Matvejevam - 55”. Valdeķu bibliotēkā
14. janvāris - 15. februāris
Tematiska izstāde “No iesācēja līdz profesio-
nālim”. Ziemas sporta veidi katram. Zantes 
pagasta bibliotēkā
15. - 28. februāris
Tematiskā izstāde, veltīta tautas gadskārtu 
svētkiem Meteņiem “Nāc, nākdams Metenīti, 
Daudz ir tevis gaidītāju”. Kandavas pilsētas 
bibliotēka
18. - 28. februāris
Medību trofeju izstāde. Valdeķu kultūras 
namā
22. - 24. februāris
Izstāde “Valodniekam Jānim Endzelīnam - 
140 (1873.-1961.)”. Zemītes pagasta biblio-
tēkā
24. - 28. februāris
Izstāde “Rakstniecei Lūcijai Zamaičai - 120 
(1893.-1965.)”. Zemītes pagasta bibliotēkā

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

PASĀKUMI
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JAUNO VIEGLATLĒTU PANĀKUMI 
17.01. Rīgas sporta manēžā risinājās 

atlases sacensības vieglatlētikā “C” ve-
cuma grupai  Rīgas zonā, par  tiesībām 
startēt LR ziemas čempionāta �nālā. 
Šāda atlase notiek pavisam četrās zonās 
(Kuldīgā, Rīgā, Jēkabpilī un Limbažos) 
un katras zonas pirmie pieci labākie 
sportisti visās disciplīnās izcīna iespē-
ju startēt   �nālsacensībās, kuras notika 
03.02.2013. Rīgas Sporta manēžā.

Teicams starts izdevās Kandavas no-
vada BJSS jaunajiem vieglatlētiem Valē-
rijai Kuzmickai, Danai Grauzermanei 
un Kārlim Zaļevskim, kuri iekļuva Rī-
gas zonas pirmajā pieciniekā. Vislabāk 
veicās Valērijai Kuzmickai, kura izcīnīja 
bronzas medaļu 60m/barjerskrējienā ar 
rezultātu 11,35 sek. Dana Grauzermane 
izcīnīja 5.vietu lodes grūšanā ar rezultā-
tu 8,56m, Kārlis Zaļevskis izcīnīja 5.vie-
tu 300m skriešanā, uzrādot rezultātu 

47,65 sek., 32 dalībnieku konkurencē.  
Vēl sacensībās startēja Līva Besikirska, 
Krista Dankere, Estere Vītola, Baiba 
Bite un Gints Krautmanis. 

23.01. Jēkabpils v/a manēžā notika 
Jēkabpils SS atklātās sacensības vieglat-
lētikā “C” vecuma grupai, kurās teicami 
startēja Kandavas novada BJSS jaunā 
vieglatlēte Valērija Kuzmicka, izcīnot 
bronzas medaļu 60m/b ar rezultātu 
11,39 sek. Jāatzīmē, ka Valērija ir 2001.
gadā dzimusi, bet “C” vecuma grupā 
startē 2000./2001.g.dz.sportisti. Šīs sa-
censības bija kā sagatavošanās posms 
LR čempionāta �nālam, kurās tiesības 
startēt jau izcīnījusi Valērija un, kas no-
tiks 3.februārī  Rīgas Sporta manēžā.

Teicams panākums arī Kandavas 
novada BJSS vieglatlētikas nodaļas au-
dzēknim Raivim Garozam, kurš 27.jan-

VALSTS ČEMPIONĀTA POSMS SKIJORINGĀ MATKULĒ

Uzvarētāji Retro tautas klasē Toms Grinbergs un Aigars Bitītis.

26. janvārī   Matkulē norisinājās Nacionālā 
čempionāta 5.posms skijoringā, kuru rīkoja Lat-
vijas Skijoringa Federācija sadarbībā ar L.A.M.A. 
un Durka Racing. Vienlaikus ar valsts čempionātu 
norisinājās arī Kandavas novada kausa izcīņa.

Sacensībās piedalījās vairāk kā 200 dalībnieku, 
tostarp arī Latvijā pazīstamais motobraucējs Jānis 
Vinters un viņa brālis Einars Vinters. Motoparks 
Kandava komandu pārstāvēja 11 skijoringa ekipāžas 
un 8 ziemas motokrosa braucēji. Kopumā komandai 
šīs sacensības bija veiksmīgas, tika izcīnītas arī god-
algotas vietas: uz goda pjedestāla kāpa  Toms Grin-
bergs un Aigars Bitītis, kuri ieguva 1. vietu Retro 
tautas klasē, un Kārlis Bitītis un Horens Rozītis, kas 
uzvarēja Jauniešu skijoringa klasē. 

Kopvērtējumā mūsējie ar 510 punktiem ierindo-
jās 5. vietā.

Baiba Vītoliņa

vārī Rīgas Sporta Manēžā izcīnīja bron-
zas medaļu Latvijas Republikas ziemas 
čempionātā vieglatlētikā “B” vecuma 
grupā lodes grūšanā sasniedzot perso-
nisko rekordu 13,22 m un atpaliekot no 
sudraba godalgas tikai par 1 centimet-
ru. Šis panākums vēl jo vairāk nozīmīgs 
ar to, ka tika izcīnīts 32 dalībnieku kon-
kurencē. Jāatzīmē, ka Raivis “B” vecuma 
grupā startē pirmo sezonu, jo ir dzimis 
1999. gadā, bet šajā grupā startē spor-
tisti, kuri dzimuši 1998./1999. gadā. Arī 
lodes svars vairs nav 3 kg, bet gan 4 kg. 
Vēl gribu atzīmēt arī Sanda Laizāna vei-
kumu 1000 m skriešanā, kur Sandis 21 
dalībnieka konkurencē izcīnīja 7. vietu, 
uzrādot rezultātu 3:12,1 sek. 

Informāciju sagatavoja
 Indulis Matīss

Foto: G. Mūkina
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KONKURSS PAR 
KANDAVAS HIMNU

Lai popularizētu Kandavas novadu, Kultūras pār-
valde sadarbībā ar Kandavas novada domi rīko kon-
kursu par Kandavas himnu.

Laika periodā  no 15. janvāra līdz 15. aprīlim ikviens 
var piedalīties konkursā, iesniedzot pieteikuma anketu, 
dziesmas demo versiju CD formātā,  notis ar vārdiem 
un dziesmas tekstu Kandavas kultūras namā ar norādi 
„Konkursam par Kandavas himnu”. Iesniegtās dziesmas 
komponists uzņemas pilnu atbildību par autortiesībām.

Konkursa rīkotāji nodrošina balvu fondu – galve-
no balvu Ls 500 vērtībā un divas veicināšanas balvas. 
Žūrijas komisijai ir tiesības neizvirzīt vienu uzvarētāju 
un galveno balvu nepiešķirt, tam paredzēto balvu fondu 
sadalot vairākiem pretendentiem.

Konkursa uzvarētājs tiks paziņots maija beigās Kan-
davas novada svētku laikā no 24.- 26.maijam.

Ar konkursa pieteikuma anketu un Nolikumu va-
rat iepazīties mājas lapā www.kandava.lv  un  Kandavas  
kultūras namā. Iedzīvotājiem būs nodrošināta iespēja 
par Konkursam iesniegtajām dziesmām balsot Kanda-
vas mājas lapā www.kandava.lv.

KANDAVAS VIDUSSKOLAS 
ABSOLVENTI!

2013.gada 27.aprīlī plkst. 17:00 notiks absolventu 
salidojums Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā.

Mīļi gaidīti visi interesenti, gan tie, kuri kādreiz ir 
mācījušies, gan tie, kuri strādājuši šajā skolā. Tā būs 
jauka iespēja satikt bijušos klasesbiedrus un skolotājus!

Līdzi jāņem groziņš (dalības maksa 4,-ls ). Sīkāka 
informācija pa tālruni 63181887.

Pagājušā rudenī Kandavas novada iedzīvotāju foru-
mā Kandavas vidusskolas pensionētie skolotāji ierosi-
nāja, popularizējot mūsu novadnieka valodnieka Kārļa 
Mīlenbaha vārdu un saglabājot nākamajām paaudzēm 
vēsturisko informāciju par skolas namu, kurš tika celts 
tieši šādam mērķim, izgatavot un uzstādīt piemiņas 
plāksni pie vecās vidusskolas ēkas Kandavā Zīļu ielā 2  
ar norādi, ka šeit atradusies skola un aicināt skolas ab-
solventus ziedot līdzekļus plāksnes izveidei.

Iedzīvotāju balsojumā ierosinājums par piemiņas 
plāksnes izveidi tika atbalstīts.

Projekta īstenošanas darba grupa aicina skolas ab-
solventus  ziedot piemiņas plāksnes izveidei!

Ziedojumu konts:  Kandavas novada dome, Dārza 
iela 6, Kandava, LV-3120; Reģ. Nr. 90000050886; A/S 
SEB Banka, kods:UNLALV2X;

konts LV37UNLA0011001142813 (ar norādi - Kan-
davas vidusskolas piemiņas plāksnes izveidei).

Ceram uz absolventu atsaucību un savlaicīgu ziedo-
jumu ieskaitīšanu kontā, lai īstenotu šo ideju un 27.ap-
rīlī plkst. 16:00 skolas salidojumā varētu atklāt piemiņas 
plāksni skolas kalnā pie vecās vidusskolas ēkas ar no-
rādi, ka šeit atradusies skola un plāksne ir absolventu 
dāvinājums.

Sīkāka informācija pa telefonu 
63107362 vai 26391302

„KURZEMES AINAVA” TURPINA 
DARBU KĀ „ECO BALTIA VIDE“

Februāra beigās Kandavas novadā darbu sāks uzņēmums 
„Eco Baltia VIDE”, kas radies, apvienojot iedzīvotājiem labi 
pazīstamo „Kurzemes ainava” ar Rīgas un Jūrmalas reģionā 
strādājošajiem vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmu-
miem „Eko Rīga” un „Jūrmalas ATU”. 

Klientiem Kandavas novadā joprojām būs pieejami SIA „Kur-
zemes ainava” līdz šim sniegtie pakalpojumi – sadzīves atkritumu 
un būvgružu izvešana, kā arī kartona, PET un stikla savākšana. 

 Ņemot vērā SIA „Eko Rīga”, SIA „Jūrmalas ATU” un SIA „Kur-
zemes ainava” daudzus gadus krāto pieredzi, jauna uzņēmuma 
„Eco Baltia VIDE” izveide ir likumsakarīgs ilgtspējīgas attīstības 
solis, lai, apvienojot kompetences, pilnveidotu pakalpojumus un 
operatīvāk reaģētu uz klientu vajadzībām.

Atbilstoši Komerclikumam, SIA „Eco Baltia VIDE” pilnā ap-
mērā pārņems visas Līgumā noteiktās SIA „Kurzemes ainava” sais-
tības. Pakalpojumu tari� saglabāsies iepriekšējā apmērā, un norē-
ķini par pakalpojumiem līdz nākamā rēķina saņemšanai veicami 
SIA „Kurzemes ainava” līgumos noteiktajā kārtībā. 

Vairāk informācijas pa tālruni 63 126 579 vai e-pastu kurze-
me@vide.ecobaltia.lv.

INFORMĀCIJA PROJEKTI

Noslēdzies projekts „ Zināšanas un prasmes māmiņu un 
bērnu labākai nākotnei”, kuru realizēja nodibinājums „ Zantes 
ģimenes krīzes centrs” ar Kopienu iniciatīvu fonda un Borisa 
un Ināras Teterevu fonda �nansējumu. Projekta mērķis bija 
palīdzēt māmiņām labāk izprast savu bērnu, viņa emocionālās 
vajadzības un spējas, kā arī palīdzēt iemācīties šīs spējas veici-
nāt un attīstīt.

 Realizējot šo projektu, „Zantes ģimenes krīzes centrs’’ izvei-
doja apmācību programmu ar astoņiem nodarbību cikliem. No-
darbības vadīja psihologi un sociālie darbinieki, kuri māmiņām 
palīdzēja pilnveidot zināšanas par audzināšanas principiem, po-
zitīvās disciplinēšanas metodēm, izprast saikni starp aprūpētāju 
bērnības pieredzi un viņa pielietotām metodēm bērnu audzinā-
šanā un apgūt praktiski pielietojamas metodes, lai veicinātu sava 
bērna attīstību.

Apmācības tika uzsāktas  2012.gada oktobrī un ilga četrus mē-
nešus. Apmācībās kopumā piedalījās 15 māmiņas.

 Esam pateicīgi Kopienu iniciatīvas fondam un Teterevu fon-
dam, par atbalstu projekta īstenošanā. 

Aija ŠVĀNE
Zantes ģimenes krīzes centra vadītāja

“ZINĀŠANAS UN PRASMES 
MĀMIŅU UN BĒRNU LABĀKAI 

NĀKOTNEI’’



13.INFORMĀCIJA PROJEKTI

Pagājušā gada nogalē pilnībā tika 
pabeigts Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda līdz�nansētais projekts „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Kandavā”, kura īstenošanā laika periodā 
no 2008.- 2012.gadam bija iesaistījusies 
Kandavas novada dome un tiešais atbal-
sta saņēmējs pašvaldības SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi”.

Kopējais projekta ietvaros paredzētais 
darbu apjoms Kandavā bija sadalīts 2 pos-
mos.

Pirmais būvdarbu līgums par kopējo 
summu 1 122 759,59 lati, tika noslēgts  

2010.gadā starp SIA „Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” un PS „A.A.& būvkom-
pānijas”. Paveiktais darbs tika pieņemts un 
objekts nodots ekspluatācijā 2011.gada 
decembrī. Būvdarbu autoruzraudzību sa-
skaņā ar līgumu veica SIA „VentEko”, bet 
būvuzraudzību SIA „Firma L4”. Līgumu īs-
tenošanas laikā SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” izpildīja paredzētos projekta 
apjomus: izbūvēti ūdensapgādes tīkli 7359 
(m); nomainīti aizbīdņi (12 gab.) un hid-
ranti (7 gab.); izbūvēti jauni kanalizācijas 
tīkli (5327 m), jauna sūkņu stacija (1 gab.) 
un jauna ūdens attīrīšanas stacija (1 gab.); 
izbūvēts jauns pazemes rezervuārs (1 gab.); 
izbūvēts jauns spiedvads (902 m); izbūvēta 
(1 gab.) un rekonstruētas ūdens ņemšanas 
akas (2 gab.).

Pēc pirmā būvdarbu līguma īsteno-
šanas, tika konstatēts, ka projekta ietva-
ros ir �nanšu līdzekļu ietaupījums. SIA 
„Kandavas komunālie pakalpojumi” veica 
visas nepieciešamās darbības, lai Kan-
davas ūdenssaimniecības attīstībai tiktu 
piesaistīts viss projekta �nansējums, tādā 
veidā rekonstruējot avārijas stāvoklī eso-
šos tīklus, kā arī paplašinot ūdensapgādes 

Turpinot darbu pie Kandavas novada 
ģerboņa izstrādes, 2013. gada 22. janvā-
rī notika ģerboņa komisijas sanāksme, 
kurā mākslinieki Ilze Lībiete un Juris 
Ivanovs, iepazīstināja klātesošos ar pie-
dāvāto ģerboņa heraldisko risinājumu. 

Par ģerboņa simboliem tika izvēlēta– 
grāmata un ozolzars ar zelta zīli. Šo sim-

PAR KANDAVAS NOVADA ĢERBONI

PABEIGTS ŪDENSSAIMNIECĪBAS 
ATTĪSTĪBAS PROJEKTS

bolu izvēli rosinājuši Kandavas novada 
iedzīvotāji. 

Ģerboņa heraldisko simbolu nozīme:
ģerboņa lauks – zaļš. Tas simbolizē 

dabas bagātības Kandavas novadā- Aba-
vas senleju, mežus, laukus, ozolus, kā arī 
šī krāsa ir tuva ģerbonī izvēlētajiem sim-
boliem;

ozolzars ar zelta zīli vērsts uz augšu 
– izaugsmes, tiekšanās uz nākotni sim-
bols. Saturiski saistīts ar Kandavas pilsētas 
ģerboni. Ozolzars– sudraba lapas un kāts, 
zelta zīle;

grāmata – gudrības un zināšanu sim-
bols. Kandavas novada bagātība ir daudzās 
mācību iestādes un izglītības iespējas. Grā-
mata attēlota ar sudraba lapām zelta vākos.

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu no-
vadu domes (kuras vēl nav apstiprināju-

šas novada ģerboni) nav tiesīgas izmantot 
kādu no esošajiem- pilsētas, pagasta vai 
rajona ģerboņus. Kandavas pilsētas ģerbo-
nis- sudraba laukā ozola zars ar trīs zaļām 
lapām un trīs zelta zīlēm mainīts netiks.

Jautājums par Kandavas novada ģer-
boņa heraldisko simbolu izvēli un māks-
liniecisko izpildījumu tika skatīts novada 
domes sēdē 31. janvārī un pieņemts lē-
mums, publicēt izstrādāto ģerboņa vari-
antu mājas lapā www.kandava.lv un in-
formatīvajā izdevumā „Kandavas Novada 
Vēstnesis”, sniedzot iespēju iedzīvotājiem 
izteikt savu viedokli.

Savu viedokli par esošo ģerboņa skici 
varat izteikt līdz 2013. gada 21. februārim, 
sūtot uz e-pastu dome@kandava.lv vai ie-
sniedzot Kandavas novada domē 202. ka-
binetā. 

un kanalizācijas sistēmu Kandavā, tas ir, 
nodrošinot ūdensapgādes pakalpojumu 
pieejamības paplašināšanu un notekūdeņu 
savākšanas pakalpojumu pieejamības pa-
plašināšanu. 

Rezultātā SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” saņēma akceptu projektēt 
un izbūvēt papildus ūdensapgādes un ka-
nalizācijas tīklus, �nansējot to no projekta 
ietaupītajiem �nanšu līdzekļiem.

Otrais līgums „Papildus ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu izbūve un rekons-
trukcija Kandavā” par kopējo summu 
1  533  062,00 lati, tika noslēgts 2011.gada 
decembrī starp SIA „Kandavas komunā-
lie pakalpojumi” un SIA „Ostas celtnieks”. 
Būvniecības uzraudzību nodrošināja SIA 
„Firma L4”. 

Pagājušā gada  decembrī darbi veik-
smīgi tika pabeigti un objekts nodots 
ekspluatācijā. Arī šoreiz SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” pilnībā realizē-
ja plānotos projekta apjomus:  izbūvēti 
ūdensapgādes tīkli (2142 m), rekonstruēti 
ūdens apgāds tīkli (4010 m), jauni pašteces 
kanalizācijas tīkli (3227 m), rekonstruēti 
kanalizācijas tīkli (2390 m), jauns spied-
vads (770 m) un izbūvētas jaunas kanalizā-
cijas sūkņu stacijas (2 gab.). 

Projekta mērķis- ūdensapgādes kva-
litātes uzlabošana, notekūdeņu savākša-
nas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, 
ūdensapgādes pakalpojumu un notekūde-
ņu savākšanas pakalpojumu pieejamības 
paplašināšana-  tika sasniegts.

Šobrīd intensīvi tiek veikti pēdējie dar-
bi dokumentu sagatavošanā, lai SIA „Kan-
davas komunālie pakalpojumi” saņemtu 
noslēguma maksājumu no ES Kohēzijas 
fonda un Valsts budžeta. 

Projekta kopējās izmaksas ir 

3  320  450,92 lati, no kuriem, Kohēzijas 
fonda līdz�nansējums ir 1  713  060,05 
lati un valsts budžeta līdz�nansējums ir 
230 991,03 lati. Pārējās izmaksas tiek seg-
tas no Kandavas novada pašvaldības iegul-
dījuma SIA „Kandavas komunālie pakal-
pojumi” pamatkapitālā un SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” līdz�nansējuma.

Projektu „Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Kandavā” (Nr.3.DP/ 
5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/047) līdz�nansē 
Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs 
šī projekta ietvaros ir SIA „Kandavas ko-
munālie pakalpojumi”. Projekta adminis-
tratīvās, �nanšu un tehniskās vadības uz-
raudzību nodrošina LR Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
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LĪDZJŪTĪBA

Marija Allasa (1925.) Kandava
Maija Bediķe  (1941.) Kandava
Irina Jansone  (1946.) Kandava
Normunds Ozoliņš  (1977.) Kandava
Velta Rozenštrauha  (1923.) Kandavas pagasts
Ārija Šperliņa  (1935.) Vānes pagasts
Gunārs Matisons  (1956.) Zemītes pagasts 

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

janvārī reģistrēti mirušie:

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās februāra jubilārus!

Jānis Zimniks, Frīda Grīnhofa, 
Miervaldis Križus, Ārija Biedre, 

Zenta Freimane, Ārija Liģe, Edīte 
Antra Liepiņa, Skaidrīte Jurģe-Jurģīte, 

Herta Ļebedeva, Haralds Osis, 
Jolanta Āboliņa, Maija Astašenko, 

Laima Treilone, Aleksandrs Dundurs, 
Velta Ulmane, Irēna Vēciņa, Māra Laura, 

Biruta Krecere, Ilze Brūklene, Zaiga Piuss, 
Gunārs Ozolnieks, Imants Kuškuls

 Vēlam stipru veselību un saulainus 
turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Kandavas novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
janvārī reģistrēti 
7 jaundzimušie

Alise, Elīna, Enija, 
Lana, Lauma,
Lauris, Ralfs

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82028, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrā�ja UNIVERSUMS A”

     SLUDINĀJUMI

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2013.GADA FEBRUĀRIS

TIEK ORGANIZĒTS BRAUCIENS UZ TEĀTRI!
10.martā plkst. 12:00 

Nacionālajā teātrī Rīgā Operas iestudējums
 teātra versijā

 „PARĪZES DIEVMĀTES KATEDRĀLE” 
(komponists Zigmars Liepiņš, libreta autors Kaspars 

Dimiters, režisore Indra Roga).
Biļešu cenas 

Ls 16:00 zāle; Ls 9:00 1.balkons; Ls 7:00 2.balkons
Izbraukšana 

no Vānes plkst. 9:00  
no Kandavas plkst. 9:30. 

Pieteikties un samaksāt līdz 14.februārim. 
Tālrunis 26151106 (Sarmīte).

Šā gada 23.martā plkst.10:00 Kandavas kultūras 
nama mazajā zālē notiks Kandavas novada koopera-
tīvās krājaizdevu sabiedrības (KNKKS) gada atskai-
šu sapulce.

l.Pārskats par KNKKS darbu 2012.g.
2.Audita ziņojuma apstiprināšana
3.Gada pārskata apstiprināšana
4.Dažādi jautājumi

Kandavas novada kooperatīvās 
krājaizdevu sabiedrības valde

DARBA PIEDĀVĀJUMS

Aicina darbā frizieri Matkules 
pagastā. Pieteikties, zvanot pa 

tālruni 26551070


