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PREZIDENTS PASNIEDZ KANDAVAS NOVADA
ĢERBONI

Ceturtdien, 24. oktobrī Valsts prezidenta pagaidu rezidencē Melngalvju
namā notika novadu un pagastu ģerboņu pasniegšanas ceremonija.
Šajos svētkos, no Valsts prezidenta
Andra Bērziņa rokām, oficiālo apliecinājumu ģerboņa saskaņojumam saņēma
Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Normunds Štoferts. Ģerboņi tika pasniegti arī Krimuldas novadam un Stāmerienas, Rembates, Tomes un Sventes
pagastiem.
Pašvaldību Ģerboņu svētku tradīciju
Valsts prezidents Andris Bērziņš iedibināja 2011.gada oktobrī, kad šāda ceremonija notika pirmo reizi un ģerboņus
saņēma Baltinavas, Grobiņas, Līgatnes
un Nīcas novadi. Svētki notiek reizi pusgadā, un uz tiem tiek aicināti tie novadi
un pagasti, kas izstrādājuši un likumā

noteiktajā kārtībā saskaņojuši savas pašvaldības ģerboņus.
Svinīgajā pasākumā pašvaldības īsā
prezentācijā iepazīstināja klātesošos ar
savu teritoriālo vienību un valsts prezidents pasniedza oficiālo apliecinājumu
ģerboņa saskaņojumam. Mūsu novadu
muzikālā priekšnesumā prezentēja Zemītes pamatskolas skolotājas Sandras
Šteinbergas vadītais jauniešu vokālais
ansamblis un kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte Začeste.
Kandavas novads ir vecākais novads Latvijā, kas tika izveidots 1996.
gadā, bet savu ģerboni tas apstiprinājis
kā viens no pēdējiem. Darbs pie ģerboņa izstrādes sākās 2010.gadā, kad tika
izsludināts ideju konkurss par novada
ģerboņa skiču izveidi, un 2010.gada
30.septembra sēdē pirmās 6 izveidotās

skices noraidītas. 2011.gada jūnija sēdē
domes izpilddirektoram uzdeva pieaicināt mākslinieku ģerboņa skiču izstrādei
un 31.oktobrī tika noslēgts līgums ar
mākslinieci Ilzi Lībieti par Kandavas
novada ģerboņa zīmējumu izstrādi. Šo
trīs gadu laikā jautājums par ģerboni
tika skatīts desmit domes sēdēs, mākslinieki izstrādāja 26 dažādus ģerboņa variantus. Tikai 2013.gada februāra sēdē
tika pieņemts gala lēmums. Kandavas
novada ģerbonis –sarkanā laukā mežakuilis dabiskās krāsās, zem tā seši zelta
klinšrozītes ziedi- tika apstiprināts šā
gada 21.martā Valsts Heraldikas komisijas sēdē. Ģerboni izstrādāja mākslinieki
Ilze Lībiete un Juris Ivanovs .
Vēl tikai četri novadi Latvijā nav oficiāli apstiprinājuši savus ģerboņus.
Dagnija Gudriķe
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MŪSU SPĒKS IR SALIEDĒTĪBĀ

Mūsu novadam aizvadītais oktobra
mēnesis ir bijis nozīmīgs ar vairākiem
svarīgiem pasākumiem, kuros Kandavas novada vārds pozitīvi izskanējis
Latvijas mērogā, parādot to, ka mēs varam, ja darām.
Piedalījāmies Starptautiskajā konferencē „Kopienu fondu kustībai Baltijā- 10 gadi” Valmierā kā jaunākais
izveidotais Iespēju fonds. Kandavas

novada Iespēju fonds tika nodibināts
2013.gada 22.martā un esam jau aktīvi
iekļāvušies šajā kustībā.
18.oktobrī Liepājā piedalījāmies
konkursa „Eiropas Gada pašvaldība”
noslēguma pasākumā, kur saņēmām
balvu nominācijā „Pašvaldība integrācijai un iekļaušanai” un mūsu novada
vārds godam izskanēja pāri visai valstij.
Pēc nedēļas bijām uzaicināti uz Ģerboņu svētkiem Valsts prezidenta pagaidu
rezidencē Melngalvju namā, lai saņemtu Kandavas novada ģerboņa oficiālo
apliecinājumu. Trīs gadu darbs pie novada ģerboņa ir noslēdzies, mums ir
savs oficiālais ģerbonis.
Novembris ir valsts svētku mēnesis, kad atzīmējam Lāčplēša dienu un
Latvijas Proklamēšanas gadadienu.
Tuvojoties valsts svētkiem, nevilšus
katrs aizdomājamies par to, ko mums
nozīmē šie svētki. Tās ir mūsu patriotisma stundas, kad mēs paši priekš sevis
izvērtējam, cik svarīgi ir ikdienā cienīt
un mīlēt savu Latviju, savu novadu un

dzimto vietu. Vai mēs to protam? Vai
mūsu darbs un centieni tiešām ir vērsti uz mūsu dzīves un vietējās vides
sakārtošanu un uzlabošanu? Vai mēs
savus spēkus neizlietojam velti, dažbrīd neprotot atrast kopīgu mērķi un
kopīgas idejas? Manuprāt, katram par
to vajadzētu aizdomāties.
Tuvojoties svētkiem, novada iedzīvotājiem novēlu, lai mēs visi būtu
kopā, gan deputāti gan iedzīvotāji, jo
esot kopā mēs varam darīt lielas lietas.
Ir teiciens, ka viens nav karotājs un tikai kopā mēs esam spēks. Ja mēs esam
savas valsts un savas zemes patrioti,
tad šajā patriotismā ir mūsu spēks un
mūsu vērtība.
Sveicu novada iedzīvotājus Lāčplēša dienā un Latvijas Proklamēšanas 95.gadadienā! Lai jums visiem
laba veselība un darba prieks!
Būsim saliedēti, jo kopībā ir mūsu
spēks!
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes priekšsēdētājs

KANDAVAS NOVADS IEGUVIS NOMINĀCIJU - PAŠVALDĪBA
INTEGRĀCIJAI UN IEKĻAUŠANAI 2013
18. oktobrī Liepājas latviešu biedrības namā notika konkursa „Eiropas
gada pašvaldība 2013” svinīgā apbalvošana. Jau stāstījām, ka mūsu novads
piedalījās konkursā un, izturot divas
konkursa kārtas, uzvarēja nominācijā
„Pašvaldība integrācijai un iekļaušanai”.
Kandavas novada pašvaldību ar iegūto nomināciju sveica LR Kultūras
ministrija, LR Labklājības ministre Ilze
Viņķele, pasniedzot Atzinības rakstu,
uzsvēra, ka „Kandavas novads aizsāka
Latvijā audžuģimeņu kustību, turklāt
novadā ir lielākais audžuģimeņu skaits
Latvijā. Uzteicams ir arī Zantes ģimenes
krīzes centrs, kas strādā ar ļoti smagiem
gadījumiem un strādā ļoti sekmīgi. Liels
paldies par veikumu un, lai pietiek spēka arī turpmāk.” Vēl Kandavas novadu
sveica VAS „Latvijas valsts meži”, SIA
„Lattelecom”, Rīgas plānošanas reģions,
kā arī kaimiņi- Talsu novads. Goda rakstu- apliecinājumu par iegūto nomināciju
pasniedza Latvijas Pašvaldību Savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis.
Konkursa ietvaros katrā novadā tika
meklēti arī Eiropas gada cilvēki. No
mūsu pašvaldības par Eiropas gada cilvēku 2013 nominēja Dzintru Lindi, Intu
Leitartu un Janu Kašlaju.
Kandavas novada domes priekšsēdētājs par iegūto titulu sacīja: „Nominācija Pašvaldība integrācijai un iekļau-

Kandavas novada delegācija apbalvošanas ceremonijā Liepājā
šanai apliecina, ka esam novads, kurš
domā par saviem cilvēkiem, lai viņi šeit
justos labi un dzīvotu patīkamā un sakārtotā vidē. Piedalīšanās konkursā ‘Eiropas Gada pašvaldība” mums deva lielisku iespēju paskatīties uz sevi no malas,
salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem
un pilsētām, ieraudzīt labos darbus un
paveiktās lietas, kā arī saprast to, kas vēl

jāizdara. Patiess prieks, ka mūsu darbs ir
novērtēts”.
Par Eiropas gada pašvaldību 2013
tika nominēta Liepājas pilsēta un Iecavas novads.
Baiba Vītoliņa
Kandavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
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11. UN 18. NOVEMBRA PASĀKUMI NOVADĀ
11. novembrī
13:00 Mēs zinām, varam un atceramies, Lāčplēša dienai veltīts pasākums sadarbībā ar Zemītes
tautas namu. Došanās uz
Pavārkalna kapsētu, lai
godinātu Zemītes Lāčplēša ordeņa kavalierus. Pēc
tam vecākās klases dosies
pārgājienā ar fiziskiem un
militāriem uzdevumiem.
Noslēgumā parkā paredzēta kopīgā makaronu zupas
ēšana. Zemītē
16:00 Tautas frontes jubilejas sarīkojums.
Kandavas novada muzejā
17:00 Lāpu gājiens.
No Vānes pamatskolas pagalma uz piemiņas vietu
Vānes centrā
17:00 Lāčplēša lāpas.
Aicināti jaunieši kopīgi
izgatavot lāpas, lai izgaismotu piemiņas brīdi. Gājiens no Matkules kultūras
nama līdz Piemiņas akmenim
17:45 Lāpu gājiens

Kandavā. Sākums pie Kandavas novada muzeja, noslēgums Promenādē
18:00 Lāčplēša dienas
atcerei veltīts lāpu gājiens.
No Zantes pamatskolas uz
Piemiņas vietu pie ozola
12. novembrī
13:00 Zēnu koru koncerts, veltīts Lāčplēša dienai. Kandavas kultūras
namā
14. novembrī
14:00 Ierindas skate.
Par godu Latvijas dzimšanas dienai, sadarbībā ar
Zantes pamatskolu. Zantes
kultūras namā
15. novembrī
12:00 LR proklamēšanai veltīts pasākums. Cēres
pamatskolā
14:00 Caur tēvtēvu
rakstiem mēs nākotnei augam. Skolas interešu izglītības pulciņu koncerts, veltīts
Latvijas valsts proklamēšanas 95. gadadienai. Zemītes
tautas namā

16. novembrī
16:00 Ai tēvu zeme,
Zemīte mana! LR proklamēšanai veltīts koncerts,
piedalās Zemītes TN amatierrmākslas kolektīvi un
koris “Kandava”. Zemītes
tautas namā
19:00 LR 95. gadadienai un Zantes kultūras
nama 15 gadu jubilejai veltīts svētku koncerts. Zantes
kultūras namā
19:30 Valsts svētku
koncerts Latvijas 95. dzimšanas dienā. Vānes kultūras
namā
21:00 Svētku balle. Spēlēs muzikanti no Talsiem.
Ieeja 2Ls. Vānes kultūras
namā
22:00 Svētku balle. Spēlē grupa “Lustīgais blumīzers”. Ieeja 3Ls/ 4.27 Eur.
Zantes kultūras namā
22:00 Groziņu vakars.
Spēlē Mareks Velps no Lapmežciema, ieeja 2.50 Ls
(3.56 EUR). Zemītes tautas
namā

17. novembrī
19:30 Lielais svētku
koncerts Matkulē par
godu Latvijas 95. jubilejai. Piedalās visi Matkules
pagasta kolektīvi.
21:30 Balle pie galdiņiem. Kopā ar grupu
“Naktssargi” no Bauskas.
Ieeja 1,50Ls. Matkules
kultūras namā
18. novembrī
16:00 Latvijas gadadienas svinīgais pasākums. Kandavas kultūras
namā
Pēc pasākuma Sveču
Latvijas veidošana Kandavas Promenādē
17:00 Sveču Latvijas
veidošana. pie Zemītes
pamatskolas
18:00 Atzīmējot LR
proklamēšanas gadadienu, sveču aizdegšana un
Latvijas kartes veidošana. Pie Cēres pamatskolas

APSTIPRINĀTA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
„ZĪĻUKS” VADĪTĀJA

“ Zīļuka” jaunā vadītāja Dina
Tauriņa pēc apstiprināšanas amatā.

Trešdien 30.oktobrī Kandavas novada domes sēdē par Kandavas pirmskolas izglītības iestādes „Zīļuks” vadītāju tika apstiprināta Dina Tauriņa.
Konkursam uz bērnudārza vadītājas vietu bija pieteikušās trīs pretendentes, konkurss notika trijās kārtās
un par atbilstošāko komisija atzina
līdzšinējo pirmskolas izglītības iestādes „Zīļuks” vadītājas vietnieci izglītības darbā Dinu Tauriņu.
Dinas Tauriņas līdzšinējā pieredze
22 gadus bijusi saistīta ar darbu pirmskolā. Kandavas bērnudārzā Dina
strādā no 2000. gada. No 2005. gada
viņa plānojusi un vadījusi mācību un
audzināšanas darbu bērnudārzā, organizējusi dažāda veida pasākumus, ko-

ordinējusi interešu izglītības pulciņus,
rūpējusies par iestādes tarifikācijas un
datu bāzes uzturēšanu, kā arī normatīvo aktu piemērošanu bērnudārza vajadzībām. No 2009. gada ir Kandavas
novada pirmskolas metodiskās apvienības vadītāja.
Pēc Dinas Tauriņas domām, ir ļoti
svarīgi, lai pirmskolas iestādē būtu
psiholoģiski pozitīva un droša vide
bērniem un pedagogiem, un lai vecāki
varētu justies pārliecināti par savu bērnu labklājību. Tas veicinātu vecākus
un pedagogus iesaistīties bērnudārza
darba organizācijas procesos, sekmētu
komunikāciju, līdz ar to uzlabotu un
attīstītu pirmskolas iestādes profesionalitāti un prestižu.
Dagnija Gudriķe
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NOSVINĒTI KAFIJAS UN TĒJAS SVĒTKI
Jau tradicionāli oktobra pēdējās
dienās Kandavā tiek svinēti Kafijas
un tējas svētki, kas ir unikāli ar to, ka
šādi svētki tiek atzīmēti vienīgi Kandavā.
Svētki pagājuši, bet mūs joprojām
turpina priecēt burvīgie tējas un kafijas aromāti, darot mūsu dzīvi romantisku un sirsnīgu.
Lai svētki izdotos, tajos, kā allaž,
strādāja daudz aizrautīgu un izdomas
bagātu cilvēku. Ar debešķīgām pankūkām mūs atkal mieloja Kandavas novada pensionāru biedrības dāmas nenogurdināmās Veras Lauvas vadībā,
profesionālās izglītības kompetences
centra Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums pasniedzēju un audzēkņu komanda bija radījusi brīnišķīgu
kafejnīcu, kurā pārsteidza ar neredzētām kafijas receptēm. Matkules jaunās
mākslinieces izrotāja drosmīgākos
mazuļus, apgleznojot sejas un veidojot
izteiksmīgas frizūras. Tie, kuri nebaidījās riskēt, tika ierauti Garšu laboratorijas eksperimentu virpulī.
Kā vienmēr, sātīgu un gardu maltīti ikvienam piedāvāja „Saltums Kandavā”, bet sportiskie aktīvisti Egita
Grundmane, Uldis Vēciņš un Aleksandrs Krīvāns izaicināja svētku apmeklētājus uz galda spēļu mačiem.
Simpātiskā saimniece Ērodeja Kirillova ar saviem palīgiem viesus izklaidēja
tējnīcā, piedāvājot gan dziedāšanu, dejošanu un lasīšanu, gan dodot iespēju
sacensties mīklu minēšanā. Daudz

Pensionāru ceptās garšīgas pankūkas kafejnīcas apmeklētājiem
pasniedz Vera Lauva.
gardu un interesantu piedzīvojumu
norisinājās arī Kandavas amatniecības
centrā, muzeja traktierī un mākslas galerijā. Par svētku izdošanos palīdzēja
gādāt pat laika apstākļi, jo ap pusdienas laiku līņāšana rimās, un no Siguldas atbraukušais elektromobīlis varēja
ņipri vizināt pasažierus. Noslēguma
koncertā kopā ar māsām Legzdiņām
tika izlozētas loterijas balvas, kā arī
apbalvoti šā gada čaklākie zīļu vācēji
Kandavas novadā – pirmsskolas izglī-

tības iestāde „Zīļuks”. Tagad ceļojošais
ozolkoka kauss glabāsies pie viņiem –
līdz nākošajai zīļu vākšanas reizei.
Sirsnīgs paldies jāsaka visiem,
kuri atvēlēja šo sestdienu svētku apmeklējumam, kā arī uzticamajiem
svētku atbalstītājiem - SIA „Tukuma
kafija”, atpūtas kompleksam „Plosti”
un Kandavas novada domei.
Ziedīte Začeste
Kandavas novada
Kultūras pārvaldes vadītāja

PASNIEDZ „PIESLĒDZIES, LATVIJA!” JUBILEJAS BALVAS
Otrdien, 5.novembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā operā
tika pasniegtas bezmaksas datorapmācību projekta „Pieslēdzies, Latvija!” jubilejas balvas, godinot aktīvākos skolotājus, seniorus un pašvaldības, kas pašaizliedzīgi iesaistījušies digitālās plaisas mazināšanai cilvēkiem pēc 50 gadu
vecuma. Uz pasākumu devās arī 16 pārstāvji no Kandavas
novada- projektā iesaistītie skolotāji un seniori, kuri apguva
datorprasmes.
Balvas, planšetdatorus un atzinības rakstus par ieguldījumu senioru apmācībā no mūsu novada saņēma trīs pasniedzējas, kuras bija iesaistījušās šajā projektā - Zantes pamatskolas
skolotāja Sintija Atvare un Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas
skolotājas Ginta Bogdanova un Indra Bāliņa.
Foto: (no kreisās) Lattelecom komercdirektore Kerli Gabriloviča, Ginta Bogdanova, Sintija Atvare un Indra Bāliņa balvu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā operā.
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SKOLU DZĪVE
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ZANTES PAMATSKOLA AKTĪVĀKĀ LABO DARBU NEDĒĻĀ
No 13.- 21.oktobrim piekto reizi
Latvijā notika labdarības organizācijas
„Palīdzēsim.lv” un hokeja kluba „Dinamo Rīga” organizētā „Labo darbu
nedēļa”, kurā piedalījās arī Zantes pamatskola.
Akcijas laikā ikviens tika aicināts
sniegt palīdzību līdzcilvēkiem un vairot
palīdzēšanas kultūru mūsu valstī. Šogad
akcijas organizatori vēlējās īpaši akcentēt
jauniešu un bērnu iesaistīšanos labo darbu darīšanā. „Labo darbu nedēļā” piedalījās 244 skolas no dažādiem Latvijas
reģioniem un Rīgas.
Sarunā ar Zemītes pamatskolas direktori Kristīni Elksnīti noskaidroju, ka
par to, ka valstī norisināsies Labo darbu
nedēļa uzzinājuši, ar skolēniem apmeklējot Rīgas Dinamo spēli un no iedotajiem bukletiem. Ar 9. klases audzinātājas
Sintijas Atvares iedrošinājumu, metušies
labo darbu nedēļā iekšā, pat nenojaušot,
kas sagaidāms noslēgumā. Skolēni šajā
nedēļā bijuši īpaši aktīvi, iztīrījuši skolas
autobusu, pasnieguši vingrošanas nodarbības Zantes ģimenes krīzes centrā, apsējuši ābelītes, lai zaķi nenograuž, cepuši
kūku un veikuši daudz citu labu darbu.
Skolotāja Sintija visu fiksējusi ar fotoaparātu, kā arī sūtījusi e-pastus ar bildēm un
aprakstiem „Palīdzēsim.lv” komandai. Ik
dienu iesūtījuši no 3-5 labajiem darbiņiem, un kā izrādījās bijuši čaklākie visā

Jautrība Pārsteigumu ballītē Labo darbu nedēļas noslēgumā Zantē sit augstu vilni.
valstī.
Organizatori bija lēmuši, ka „Labo
darbu nedēļas” noslēguma pasākums notiks tajā skolā, kura būs aktīvākā labo darbu veicēja. Uzvarētāji bija mūsējie un tā
nu 21.oktobra pusdienlaikā zantenieku
jauno paaudzi kopā ar skolotājiem kultūras namā gaidīja pārsteiguma ballīte no
„Palīdzēsim.lv”.
Svētki bija lieliski! Bērni tovakar noteikti nevarēja vien beigt stāstīt vecākiem
un draugiem savas pozitīvās emocijas par
jautrajām stundām kopā ar „Palīdzēsim.
lv” komandu, Okartes māksliniekiem
Košo un Mārtiņu Ruski, mīlīgo Zaķi un
jautro Hokejistu, kuri savas īstās sejas gan

neatklāja, kā arī pasākuma vadītājiem Jogitu Pūpolu un Kašeru. Tika dejots, dziedāts un smiets. Ballītē iesaistījās ne vien
skolēni, bet arī visas skolotājas un pat
preses fotogrāfi.
Pasākuma noslēgumā bērni saņēma
HK „Dinamo Rīga” sarūpētās dāvanas
katrai klasei- dažādus kārumus un „Dinamo Rīga” kalendārus, kā arī vislielāko
pārsteigumu – iespēju visai skolai klātienē
apmeklēt HK „Dinamo Rīga” spēli Arēnā
Rīga. Ballītes noslēgumā visi devās laukā,
lai palaistu rudenīgajās debesīs krāsainos
balonus ar savām kvēlākajām vēlēšanām,
kuras katrs pirms tam bija iedomājies.
Dagnija Gudriķe

UZ KAFIJU AR POLITIĶIEM
22.oktobrī jauniešu centrā „Nagla”
uz pasākumu „Kafija ar politiķiem”
pulcējās Kandavas novada domes deputāti un jaunieši no visām novada skolām un asociācijas „Dzīvesprieks”.
Šo tradīciju, tikties ar politiķiem, pagājušā gadā iedibināja paši jaunieši, lai
diskusijās ar domes deputātiem uzzinātu
viņu viedokli par jauniešus interesējošiem jautājumiem mūsu novadā dzīvē.
Kafiju ar politiķiem vadīja jauniešu
centra aktīviste, Kandavas vidusskolas absolvente, tagad Alberta koledžas audzēkne Lelde Strazdiņa. Sanākušie, pēc izlozes
principa, tika sadalīti trijās grupās, katra
grupa vienu stundu diskutēja par savu
tēmu un noslēgumā iepazīstināja ar secinājumiem par iztirzāto jautājumu.
Leldes Strazdiņas vadītā grupa, kopā
ar deputātiem Silviju Tiltiņu un Guntaru
Indriksonu, diskutēja par jauniešu nodarbinātību vasarās. Šajā grupā izvērtās
ļoti saturīga diskusija starp Guntaru Indriksonu kā uzņēmēju un jauniešiem kā
potenciālajiem darba ņēmējiem. Diskutētāji secināja, ka trūkst informācijas no
abām pusēm, no vienas puses darba devēji neinformē, tieši kādi darbinieki viņiem
trūkst, bet darba ņēmēji-šajā gadījumā

jaunieši- nepasaka, ko viņi vēlētos darīt,
piemēram, būt kasieri veikalā, lasīt zemenes vai ko citu. Šādai informācijai būtu
jābūt pieejamai. Otrais secinājums – brīvprātīgais darbs ir kā pieredzes iegūšana,
kura laikā jaunietis strādā par brīvu, bet
tiek nodrošināts ar transportu un ēdienu. Un trešais secinājums, nepieciešams
organizēt nometni, kuras laikā jaunieši
vairāk uzzinātu par uzņēmējdarbību, iemācītos sastādīt biznesa plānus, izpētītu
situāciju kā jauniešus iesaistīt darbā uz
vietas Kandavā.
Emīls Ripa no Mīlenbaha vadīja diskusiju par Kandavu kā iespējamo jauniešu festivālu rīkošanas vietu un šajā grupā
piedalījās domes priekšsēdētāja vietnieks
Alfreds Ķieģelis, deputāti Romeks Fabjančiks un Dainis Rozenfelds. Iztirzājot
iespēju Kandavā rīkot jauniešu festivālu,
diskutētāji nonāca pie secinājuma, ka vispirms ir nepieciešama konkrēta festivāla
tēma un laiks, kad tas tiks organizēts, ir
jāzina, cik plašs būs pieaicināto jauniešu
loks, vai tas būs Latvijas vai starptautiska
mēroga pasākums, cik dienas tas ilgs, cik
lielus ieguldījumus tas varētu prasīt un,
kas tos segs.
Trešā grupa runāja par lauku skolām

kā iespēju jauniešiem būt noderīgiem savam novadam, šajā grupā ar jauniešiem
diskutēja deputātes Leonārija Gudakovska un Solvita Zvirgzdiņa. Kā izrādījās,
pats svarīgākais bija saprast, kas jādara,
lai jaunieši neizbrauktu no sava novada,
bet paliktu uz dzīvi šeit. Diskutētāji vienbalsīgi secināja, ka katrā pagastā noteikti ir jāsaglabā sava skola, jo tikai tad tur
būs dzīvība un pagasts neizmirs. Vēl būtu
svarīgi nodrošināt jauniešus ar transportu uz skolām un prakses un darba vietām
savā novadā vai pagastā. Diskutētāji atzina, ka pilnīgi aplams ir uzskats, kas ļoti
bieži valda sabiedrībā, ka lauku skolās
neiemāca tik daudz zināšanu, kā lielajās
pilsētu skolās. Pēc jauniešu domām, ir
taisni otrādi, lauku skolās skolēns tiek izglītots dziļāk un pamatīgāk, jo šeit klasēs
ir mazāks audzēkņu skaits un katram var
veltīt lielāku uzmanību.
Diskusijās, pie kafijas un tējas tases,
valdīja brīva nepiespiesta atmosfēra, jaunieši un domes deputāti apmainījās viedokļiem un rezultātā nonāca pie vienota
kopsaucēja, ka ir jābūt atgriezeniskajai
saiknei, tikšanās reizēs izsecinātais nedrīkst palikt tikai uz papīra, jo tad šādām
sarunām nebūs jēgas.
Dagnija Gudriķe

6.

DOMES LĒMUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 30.10.2013.
Kandavas novada domes 30.oktobra sēdē tika izskatīti 55 jautājumi.
Attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalījās
deputāts G.Birkenšteins.
Deputāti apstiprināja Dinu Tauriņu par pirmskolas izglītības iestādes
„Zīļuks” vadītāju ar 2013.gada 30.oktobri.
Tika apstiprināti grozījumi Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par pašvaldības sociālo
pabalstu Kandavas novadā”, Nr.8 „Par
pašvaldības pabalstu Kandavas novada iedzīvotājiem”, Nr.18” 2013.gada
pamatbudžets un speciālais budžets”,
iekšējā normatīvā akta –noteikumu
„Grozījumi Nr.1-3/54 „Grāmatvedības uzskaites pamatprincipi Kandavas
novada domē un tās padotībā esošajās
iestādēs”.
Tika apstiprināti grozījumi Kandavas novada domes, Kandavas novada Izglītības pārvaldes, Multifunkcionālā jauniešu centra” Nagla”, Cēres
pamatskolas sporta zāles un inventāra izmantošanas, Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
vecāku(audzēkņu) līdzfinansējuma un
sniegto maksas pakalpojumu cenrāžos.
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas
vecāku(audzēkņu) līdzfinansējuma un
sniegto maksas pakalpojumu cenrāža
grozījumus un Kārļa Mīlenbaha vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu
cenrāža grozījumus
Tika apstiprināta komisija apbalvojumu piešķiršanai LR proklamēšanas
gadadienā (N.Štoferts, domes priekšsēdētājs, komisijas vadītājs; A.Ķieģelis,
domes
priekšsēdētāja
vietnieks;
L.Gudakovska, deputāte, Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja; I.Priede, deputāte,
Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētāja, D.Rozenfelds, deputāts,
Sociālo lietu un veselības aizsardzības

komitejas priekšsēdētājs) un „Nolikums par naudas balvām 2013.gada
Kandavas novada apbalvojumu laureātiem”.
Atkārtoti tika izskatīts jautājums
par Dimžu ielas Kandavā asfaltēšanu
un nolemts par Dimžu ielas asfaltēšanu
lemt, sastādot Kandavas novada sociāli- ekonomisko attīstības plānu attīstības programmas 2010.- 2016. laika
periodā.
Atkārtoti tika izskatīts arī jautājums par gājēju pārejas izbūvi Lielās- Ķiršu – Liepu ielas krustojumā un
nolemts par gājēju pārejas izbūvi Lielās
- Ķiršu - Liepu ielas krustojumā lemt,
sastādot Kandavas novada sociāli- ekonomisko attīstības plānu attīstības
programmas 2010.- 2016. laika periodā.
Tika apstiprināts pašvaldības
aģentūras „Kandavas novada sociālais
dienests” darba plāns 2014.gadam, atskaite sadarbībai ar medicīnas iestādēm
Kandavas novadā un atskaite par darbu
2013.gada 3.ceturksnī.
Apstiprināja sporta kluba Kandava
darba plānu 2014.gadam un Kandavas
novada Izglītības pārvaldes atskaiti par
komandējumu uz Poliju š.g.septembrī.
Pieņēma zināšanai SIA „Kandavas namsaimnieks” valdes priekšsēdētājas S.Irbes iesniegto atskaiti par
darbu ar debitoriem laika periodā no
15.09.2013- 21.10.2013.
Apstiprināja novada domes iekšējo
normatīvo aktu- „Grozījumi 2010.g.31.
marta Kandavas novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā un domes administrācijas amatu sarakstu. Grozījumi stājas
spēkā ar 2014.g. 1.janvāri.
Apstiprināja novada domes iekšējos noteikumus „Kārtība kādā tiek
veikta Kandavas novada domes administrācijas darbinieku un padotības ies-

tāžu vadītāju darbības un tās rezultātu
novērtēšana”. Noteikumi stājas spēkā
2013.gada 1.novembrī.
Apstiprināja novada domes iekšējo normatīvo aktu „Grozījumi
2012.g.26.01. Kandavas novada domes
iekšējos noteikumos „Kārtība kādā piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu”.
Noteica Kandavas novada domes
deputātiem, kuri neieņem algotus amatus domē, par deputāta pienākumu pildīšanu EUR 16.00 par nostrādāto darba
stundu. Deputātiem, kuri neieņem algotus amatus domē tiek apmaksātas ne
vairāk kā 20 darba stundas mēnesī. Deputātiem, komiteju priekšsēdētājiem,
kuri neieņem algotus amatus domē tiek
apmaksātas ne vairāk kā 27 darba stundas mēnesī. Darba samaksas kārtība
stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Apstiprināja Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr. 29 „Par
Kandavas novada simbolikas izmantošanu”.
Izskatīja virkni jautājumu, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem(par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu bezstrīda kārtībā, nekustamo
īpašumu atsavināšanu, rīkojot izsoles,
par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un uzsākšanu, par nekustamo
īpašumu sadali u.c.), kā arī vēl citus
jautājumus.
Domes sēdes protokols pieejams
mājas lapā www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.

Kārtējās komiteju sēdes
notiks 20.novembrī no
plkst. 13:00
Domes sēde notiks
27.novembrī plkst. 13:00

IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES
Cēres pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā padome

Kandavas pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā padome

Matkules pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā padome

Vānes pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā padome

Zemītes pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā padome

Zantes pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā padome

Ilona Raginska- padomes priekšsēdētāja- telefons 26279375
Uldis Grenevics – pr- tāja vietnieks – 29153808
Inga Šenberga – padomes priekšsēdētāja – 29246331
Lauris Birkenšteins – pr- tāja vietnieks - 20208739

Aigars Zandbergs- padomes priekšsēdētājs, 26222171
Guntis Gulbis – pr- tāja vietnieks, 29206383

Ivars Bogdanovs- padomes priekšsēdētājs, 28338194
Dace Zvagule- pr- tāja vietniece
Laima Gricjus- padomes priekšsēdētāja, 28326678
Oļģerts Kubiliuss- pr- tāja vietnieks, 26365135

Aivars Upmanis – padomes priekšsēdētājs, 28668596
Uldis Oliņš – pr- tāja vietnieks, 29717635

7.

INFORMĀCIJA

KADASTRĀLO VĒRTĪBU IZMAIŅAS KANDAVAS NOVADĀ
2014. GADĀ
(1 pilsēta 6 pagasti)
Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās
vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā)
fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam
zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma
tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā
ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par
vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības
2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Pārskatā norādītas bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet
no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas
kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.
Kandavas novadā minētajā periodā lielākā aktivitāte NĪ
tirgū bija vērojama darījumos ar lauksaimniecības zemi – reģistrēti vairāk nekā 190 darījumi un gandrīz 80 darījumi, kur
pirkta lauku viensēta ar zemi vai mežu. Dzīvokļu sektorā reģistrēti vairāk nekā 50 darījumi, lielākā aktivitāte Kandavas
centrā.
2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs
lauksaimniecības zemei visā novadā. Dzīvojamās apbūves zemei un ēkām izmaiņas būs Kandavas pilsētā un Vānes pagastā,
bet komercdarbības zemei – tikai Kandavas pilsētā.
Notikušie tirgus darījumi ar lauksaimniecības zemi norāda, ka kadastrālās vērtības vidēji ir par 50% zemākas nekā
darījumu cenas. Analizējot NĪ tirgu neņēma vērā ar ārvalstu
kapitālu iesaistītos darījumus, jo tajos cenas par hektāru ir būtiski lielākas nekā darījumos ar vietējo kapitālu. Bāzes vērtība
lauksaimniecībā izmantojamai zemei trijos pagastos (Cēre,
Matkule, Zante) pieaugs par 15%-30%, pārējos par 7%-15%.
Labas, auglīgas, meliorētas zemes (41 - 50 balles) bāzes vērtība
novadā 2014. gadā aplūkojama šajā tabulā:
Zemes bāzes vērtība:
2013. gadā Ls/ha
2014. gadā Ls/ha
Cēres pagasts
530
630
Kandavas pagasts
640
690
Matkules pagasts
530
630
Vānes pagasts
530
570
Zantes pagasts
470
570
Zemītes pagasts
640
690
Kaut arī dzīvokļu sektorā bija vērojama zināma aktivitāte,
tomēr izmaiņas telpu grupu bāzes vērtībās 2014. gadā nebūs,
jo notikušie darījumi apliecina, ka tās noteiktas atbilstoši tirgus
situācijai.
Izmaiņas sagaidāmas dzīvojamās apbūves zemei un
ēkām. Dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējumā teritorija
Kandavas pilsētā starp Raudupes un Ceriņu ielām pievienota
blakus līdzvērtīgai teritorijai Loks ap centru. Ievērojot vispārējo zemes vērtību līmeni, šajā teritorijā individuālās apbūves
zemei bāzes vērtība pieaugs no 0.45 Ls/m2 uz 0.70 Ls/m2, savrupmājām no 55 Ls/m2 uz 60 Ls/m2.

1. attēls. Kandavas pilsētas dzīvojamo māju apbūves vērtību
zonas 2014. gadam, zemes bāzes vērtības Ls/m2, iesvītrots vērtību pieaugums salīdzinājumā ar 2013. gadu
Neliels bāzes vērtības pieaugums (no 35 Ls/m2 uz 40 Ls/
m2) būs savrupmājām Vānes pagastā.
Komercdarbības īpašumiem izstrādāts jauns vērtību zonējums, jo spēkā esošais bija apstiprināts 2009. gadā ekonomiskās krīzes sākumposmā. Jaunajā zonējumā no Kandavas
Vēsturiskā centra nodalīta teritorija Loks ap centru un pilsētas
lauku teritorija, kurā komercdarbības īpašumu skaits neliels,
taču zemes platības ir salīdzinoši lielas. Vēsturiskajā centrā komercdarbības zemei bāzes vērtība nemainīsies, bet jaunizveidotajā zonā tā samazināsies no 1.20 Ls/m2 uz 0.90 Ls/m2 par
vērtēšanai noteikto standarta gabalu.

2. attēls. Kandavas pilsētas komercdarbības vērtību zonas
2014. gadam, zemes bāzes vērtības Ls/m2, iesvītrots vērtību samazinājums salīdzinājumā ar 2013. gadu
Bāzes vērtība samazināsies (0.70 Ls/m2 uz 0.35 Ls/m2) arī
atsevišķu ražošanas objektu zemei, jo mainītas vērtību zonas
robežas teritorijā Loks ap centru un Pilsētas lauku teritorija.
Kadastrālo vērtību kopsummas Kandavas novadā kopumā zemei pieaugušas par 9%, savukārt ēkām par 1%.
Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības
nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja
notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi).
Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir
ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 13. pants.
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD
klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

8.

NOVADA STĀSTI

STIPRINA TICĪBA, CERĪBA UN MĪLESTĪBA
Oktobrī Ziedot.lv kopā ar veikalu lielāko bērnu skolas gaitām. Bet tētis ir kad tas no tevis prasa tik daudz?” Un
tīklu «Maxima» aicināja iesaistīties mūsu vienīgais apgādnieks. Mans vīrs tad es sev atbildu, ka varbūt nemāku
projektā «Laimīgai Latvijai» un pa- ir mūsu ģimenes varonis, viņš mūs ļoti perfekti mīlēt, bet tiešām to ļoti vēlos,
līdzēt tām Latvijas ģimenēm ar bēr- mīl, sargā un rūpējas par mums. Kā jo tas mani audzina par labāku cilvēku.
niem, kas ikdienā saskaras ar mate- diemžēl esmu novērojusi, arvien vai- Neskatoties uz to, ka ir arī grūti brīži, es
rāk trūkst drosmīgu vīru ar atbildības tomēr esmu no sirds Dievam pateicīga,
riālām problēmām.
Viens no stāstiem bija par mūsu sajūtu ģimenes, sabiedrības un Dieva ka viņš uzticējis man šo mazo eņģelīti!
Bet protams ne mazāk īpaši ir arī pānovadniekiem - Kaņepu ģimeni no priekšā.
rējie bērni, kuriem arī vajadzīga
Kandavas. Tikos ar Kaņepu ģitāda pati mīlestība un rūpes.
menes mammu Ingunu, lai uzKandavā ir vairākas ģimezinātu vairāk par viņu ģimenes
nes, kurās aug bērni ar īpašām
ikdienu. Ģimene sāpīgi uztvēra
vajadzībām, vai jūs savā starveidu, kā informācija bija papā kontaktējaties?
sniegta masu medijos un var- Sākotnēji es sadraudzēbūt tādēļ mūsu saruna veidojās
jos ar Martas Javas mammu,
īpaši emocionāla.
un abas vienlaicīgi par to ieKad masu medijos parādomājāmies, ka būtu labi nākt
dījās informācija ar lūgumu
kopā, arī lai liecinātu, kā Dievs
palīdzēt jūsu ģimenei, tava
ir atklājies mūsu ģimenēs caur
reakcija nebija viennozīmīga.
šiem bērniem. Mēs gribējām
-Tā, bija. Virsraksts bija nedalīties ar cerību un spēku. Tā
veiksmīgi izvēlēts, jo bija notimēs jau gadu, māmiņas, pagaicis pārpratums par maniem sedām ir apzinātas deviņas, reizi
cinājumiem, kas tagad ir „eksPAGASTOS
mēnesī tiekamies atbalsta grutras”. Vēlāk kļūdas tika izlabopā, lai dalītos ar aktuālākajiem
tas un tagad šī informācija ir
jautājumiem par šo bērnu koppareiza. Mēs arī saprotam, ka
šanu, lai viena otru stiprinātu,
Ziedot fonds dara visu ar vislūgtu un vienkārši draudzētos.
labākajiem nodomiem, lai palīNo savas pieredzes varu teikt, ir
dzētu pēc iespējas vairākām ģiīpaši grūti, kad esi viens ar samenēm. Un tur jau mums nav
viem pārdzīvojumiem un kopā
par ko kaunēties, tā arī ir, ka
ir vieglāk, daudz vieglāk.
šobrīd arī centīgām, strādīgām
Zinu, ka jūs organizējat
ģimenēm un ne tikai ģimenēm,
biedrību „Cerības sirds”, kas
būtu grūti kaut cik pilnvērtīgi
apvienos vecākus, kuriem ir
dzīvot, ja nebūtu līdzcilvēku
bērni ar īpašām vajadzībām.
atbalsta. Un, ja ģimene ir go- Ideja par biedrības veidīga un nevēlas ieslīgt parādos
Kaņepu ģimene pagājušajos Ziemassvētkos.
došanu radās, iepazīstoties ar
un ātro kredītu procentu jūcitām māmiņām un līdzīgu piegos? Ja mēs tā negribam dzīvot,
redzi citās pilsētās. Mums sāka
tad esam ierāmēti kā trūcīgi vai
Tā sāpe, ar kuru saskaras ģimenes, krāties daudz ideju, par īpaši pielāgonabadzīgi? Es domāju, ka tieši tāpēc ļoti
daudzas ģimenes norij kamolu arī dēļ kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, tām telpām šādiem bērniem- sensorā
attieksmes baidās lūgt palīdzību un cī- ir ļoti dziļa un to sapratīs tikai otra istaba, tā arī būtu vieta, kur tikties vinās tālāk pašu spēkiem, nereti pametot tāda pati ģimene. Iejusties otra ādā sai ģimenei, atbalsta grupai, vieta, kur
šo valsti. Labi, ka mūsu sirdis par trū- ir grūti, daļēji to spēj cilvēki, kuriem vismaz reizi nedēļā uz dažām stundām
speciālistu uzraudzībā atstāt bērniņus,
cīgām nevar saukt! Mēs esam bagāti ar piemīt šī empātija.
- Piekrītu. Mūsu ģimenē jaunākais lai māmiņām dotu nelielu atelpu. Tur
daudz ko citu!
Tavā ģimenē aug četri bērni, kā bērniņš ir ar īpašām vajadzībām. Pro- arī varētu organizēt izglītojošas tikšajums izdodas sadalīt mīlestību vi- tams, šī bērniņa ienākšana mūsu dzīvē nās ar speciālistiem un vēl daudz citu
nebija viegla. Īpaši man pirmais gads lietu.
ņiem visiem?
Un pirmais solis ir oficiāla statusa
- Izdodas, mammas un tēta sirds ir bija ļoti grūts, radās daudz jautājumu,
plaša, mīlestības pietiek, jo mēs zinām, kāpēc tieši ar mani tā notika Un mēs iegūšana, biedrības nodibināšana. Nav
kur pašiem to smelties. Lielākie bērni arī saņēmām atbildes. Es varētu daudz viegli šīs lietas sākt risināt bez piereir aktīvi, radoši un zinātkāri. Viņi jau ir stāstīt, kā tiešām katrs bērniņš, kurš it dzes, es to labprāt nedarītu, bet kādam
diezgan paaugušies, kļuvuši patstāvīgā- kā ir ar kaut ko apdalīts, spēj ar savu tas ir jādara. Būtu labi, ja nāktu palīgā
ki. Viņi mācās ne tikai vispārizglītojošā nevarību mainīt pasauli labāku. Šie bēr- kāds, kurš nav tieši saistīts ar šādu bērskolā, bet apmeklē arī mākslas, mūzi- ni maina mūsu sirdis daudz spēcīgāk niņu, bet kura sirds par tādiem iedegas,
kas un sporta skolu. Tā arī mana ikdie- un tiešāk. Esot kopā un rūpējoties par un palīdzētu mums dažādos organizana paiet rūpēs par mazo Arti un pārējo šādu eņģelīti, mani vienmēr sapurina toriskos jautājumos, lai realizētu mūsu
ģimeni, kārtību un ēdienu mājās, kā arī jautājums: “Vai tu spēj mīlēt no sirds, idejas un sapņus.

NOVADA STĀSTI
Kāpēc tāds nosaukums “Cerības
sirds”? Cerība tāpēc, ka tā mūs vieno.
Cerība, ka mūsu bērniņš staigās, sāks
runāt, viņam vairs nesāpēs un ir vēl
daudzas citas cerības. Sirds tāpēc, ka tā
ir vieta kur viss satiekas, vieta, kur sākas dzīvības puksti.
Kas ir tas, kas dod tev spēku izturēt un stiprina jūsu ģimeni?
-Ticība un pateicība Dievam, kurš
nekad neatstās ģimeni vienu. Jo Dievs
ir tas, kurš arī svētī, lai cilvēkiem būtu
ar ko dalīties un katrs dod to, kas viņam ir. Dievs nāk palīgā caur cilvēka
sirdi, ne tikai ar naudu, kādu vajadzīgu vai noderīgu lietu, bet visvairāk ar

VĒSTURE
mīlestību. Protams, atbalsts materiālās
vajadzībās būtiski atvieglo ikdienu, bet
nekādā ziņā tas mūsu ģimenē nav pats
galvenais. Spītējot dažādām grūtībām,
mūsu ģimenē vissvarīgākās lietas ir
– ticība, cerība un mīlestība ! Un tās
būtu vajadzīgas katram cilvēkam, bez
tām nu nekādi mēs nevarētu dzīvot,
smaidīt, priecāties un vēl spēt just līdzi
citiem. Domāju, ka nav jau tā, ka tikai
dāvanas devējs ir izdarījis labu darbu,
patiesībā arī mācēt pieņemt no sirds
dotu dāvanu, ir labs darbs, jo tas savukārt rosina arī pašam dot! Paldies Ziedot.lv fondam un visiem labajiem cilvēkiem, kas esat šajā labestības ķēdītē un

Ziedot varat ar internetbankas palīdzību Ziedot.
lv mājas lapā www.ziedot.lv, norādot «Palīdzība Kaņepu ģimenei»; zvanot uz ziedojumu tālruni 900 67 009
(maksa par zvanu – 1 lats); ziedojot 684 ziedojumu
kastītēs veikalu tīklā «Maxima» visā Latvijā.
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to turpināt!
Kopā ar Martas Javas ģimeni mēs arī
šogad organizējam labdarības koncertu
„Cerības sirds”, kas notiks 7. decembrī
plkst.15:00, Kandavas ev.lut. baznīcā.
Ziedojumi tiks nodoti ne tikai Martas
un Arta atbalstam, bet arī jaunās biedrības „Cerības sirds” vajadzībām. Mēs
vēlamies dalīties tajā, kas mums ir, kas
mums dod spēku un ticību. Tā ir arī
īpaša dāvana un pateicība visiem mūsu
atbalstītājiem un draugiem.
Intervēja
Dagnija Gudriķe

Sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja norēķinās par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, sākot ar š.g. 1.
novembri aprēķinot maksu par atkritumu izvešanu iedzīvotāju skaits netiks ņemts vērā, izdevumus dalīs
uz dzīvokļu skaitu mājā.
Ar cieņu,
SIA „Kandavas namsaimnieks”

TEODORS BERGS UN BIEDRĪBU PIRMSĀKUMI ZANTES PAGASTĀ

Teodors Bergs
Apzinot materiālus par Zantes pagasta kultūrvēsturiskajiem objektiem,
kas tiks izmantoti tūrisma informācijas
stendam pagastā, izbrīnu izraisīja zantenieku sabiedriskā aktivitāte pirmās
republikas laikā. Pagastā darbojās 25
saimnieciskās un kultūras biedrības
un to nodaļas. Sekojot informācijai par
biedrību pirmsākumiem, nācās secināt,
ka sabiedriskās aktivitātes pagastā aizsāka viens cilvēks – skolotājs Teodors
Bergs. Žurnāla ”Ārpusskolas Izglītība”
1930.g. 1.-3. numurā publicētas viņa
atmiņas, kas sniedz daudzveidīgu informāciju gan par skolu un biedrību
pirmsākumiem, gan pagasta sadzīvi
19.gs. pēdējā ceturksnī.

T. Bergs dzimis 1860.g. Jaunpils pagastā. 1882.g. viņš beidzis Irlavas skolotāju semināru, trīs pirmos gadus strādājis par skolotāju Bikstos, tad 1885.g.
sācis darbu Zantes pagastā, kur strādājis līdz aiziešanai pensijā 1922.g.
Zantes muižas īpašnieki bieži mainījās un par izglītību rūpējās maz. Pirmā skola bijusi iekārtota kādā no muižas ēkām, kur skolotājs Emsiņš mācījis
pātarus un ticības mācību iesvētāmajiem bērniem. Tā arī bijusi visa mācība pirmajā Zantes skolā. Nākamais
skolotājs Špīss - iespējams, ievērojamā
Zemītes skolotāja Jāņa Špīsa radinieks,
strādājis 1875.-77.g., kad saslimis ar
diloni un aizgājis strādāt par kādas
muižas pārvaldnieku. Ne sevišķi ilgi un
ražīgi darbojies arī trešais skolotājs - Irlavas semināra beidzējs Kārlis Bērziņš
no Remtes pagasta Vīnšeņķu skolas.
Viņš strādājis no 1877. līdz 1884.g., un
bijis kaislīgs mednieks, kādēļ pametis
novārtā savu darbu, biežo medību laikā
uzticēdams skolas vadīšanu vecākiem
skolēniem. Par neatļautām zaķu un
stirnu medībām viņš nonācis konfliktos ar muižas īpašnieku, un visbeidzot
skolu valde K. Bērziņu atbrīvojusi no
darba.
Par zantenieku izglītības līmeni
laikā, kad darbu sāka T. Bergs, liecina
fakts, ka viņam dažu svētdienu esot bijis jāuzraksta vairākus desmitus vēstuļu

pēc rakstītnepratēju pasūtījuma. Pēc
kādiem trim gadiem visi vēstuļu gribētāji nozuduši, jo paši bija iemācījušies
rakstīt.
Zantes pagastā vadīja iedzīvotāju
nošķirtība un bieži vien arī konflikti
atbilstoši viņu piederībai pie kādas no
pagasta muižām: ”Uz Saldus – Kandavas lielceļa bijuši četri krogi: savs
remteniekiem, savs - plāņeniekiem,
savs - zanteniekiem, un četras verstis
no Zantes kroga uz Kandavas pusi –
dzireniekiem. Svētdienās tajos rūca kā
bišu stropā. Tur bija vienīgās sapulču
un pārrunu vietas. Līdz grīdai ar dūmiem un alkoholu piesātinātās telpās
ap stoiku un pie sienām sēdēja sapulcējušies, un krodzenieks aiz letes staigāja,
pasniegdams viesiem alus pudeles un
degvīna kočas, pie tam jautādams un
paskaidrodams sarunu pavedienus.
Ja sapulcējušies bija viena pagasta
ļaudis, tad sarunas noritēja mierīgi, bet
ja kāds plāņenieks iekūlās Zantes krogū vai zantenieks Plāņu krogū, tad bija
uguns pakulās. Dzēra, bļāva un lamājās
uz nebēdu. Tā tas gāja katru svētdienu
no rīta līdz vēlai naktij, neizslēdzot arī
darbdienas. Kad gan negadījās braukt
vai iet darīšanās pa ceļu, bet krogam
garām braukt taču nevar, tad jābāž vērdiņš šķirbā.”
Atšķirības valdīja arī muižu ļaužu
turpinājums 10.lpp.
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savstarpējās attiecībās. Zantenieki nešķiroja saimniekus un kalpus: saimnieki gan ikdienā, gan visos godos ēda un
dzēra pie viena galda kopā ar saviem
gājējiem. Turpretim plāņenieku saimnieki, kas bija turīgāki, to uzskatījuši
par kaunu. Plāņenieki savus gājējus uzskatījuši par vergiem, kam jādarot viss,
ko tikai tiem pavēlot. Saimnieki ņirgājušies par kalpiem, liekot tiem staigāt
pa sētu no viena gala uz otru, kāpt uz
jumta un sēdēt uz čukura.
Lasīšana pie pagasta iedzīvotājiem
nebija cieņā: ”Laikrakstus nelasīja nekādus – kam to vajagot, svētdienās jau
visu dzirdot krodziņā. Laikrakstus varēja saņemt ātrākais reizi nedēļā. Kad
ienāca skolā un redzēja skolotāju lasot
laikrakstu vai grāmatu, tad pasmējās.
Dažs gan apvaicājās, kas esot jauns, bet
pats lasīt i domāt nedomāja.”
Ap 1875.g. Zantes muižas īpašnieks
ierādīja zemes gabalu jaunas skolas būvei pie Zantes kroga Saldus – Kandavas
lielceļa malā. Barons deva materiālu un
amatniekus, bet saimniekiem bija jānodrošina transports un darbaspēks ar
norunu, ka barons apmaksās ieguldīto
darbu gadījumā, ja gatavo ēku paņems
savām vajadzībām. Tas arī notika 1888.
gadā. Barons tomēr naudu samaksājis
nevis katram saimniekam, bet pagastam kopīgi. Tā kā pagasta vecākais bijis
plāņenieks, kurš darbos nepiedalījās,
un plāņenieki nīdās ar zanteniekiem,
viņš panāca, ka nauda paliek pagasta
kasē, nevis tiek sadalīta starp darbu
veicējiem.
Barons ierādīja skolai citu vietu pie
lielceļa, kur 1887./88.g. ziemā izzāģēja
mežu, un 1888.g. vienā vasarā uzbūvēja ķieģeļu ēku. Tika piegādāti ļoti
nekvalitatīvi ķieģeļi, no kuriem vairāki
tūkstoši izšķīduši jau pirms mūrēšanas,
bet drīz pēc darbu beigšanas nācās pārmūrēt vienu ārsienu, jo ķieģeļi sadrupa.
Pagasta ļaudis no skolas zemesgabala
novāca celmus, bet saknes un akmeņus nācās aizvākt pašam skolotājam. T.
Bergs pats izlauza akmeņus, no kuriem
kāds saimnieks uzcēla divas ēkas, aizlīdzināja bedres, dārzā iestādīja augļu
kokus un košumkrūmus. Ap 1887.g.
tika nodibināta Lestenes – Irlavas biškopības biedrība, kur piedalījās arī T.
Bergs un aicināja to darīt arī zanteniekus. 1890.g. Bergs iegādājās bites
un biškopības literatūru. Redzot viņa
iekārtotās dravas ienesīgumu, skoltāja
piemēram sekoja daudzi pagasta saimnieki.
1888.g. rudenī, iesvētot jauno skolu,
T. Bergs krita skolas pārrauga, Zemītes
mācītāja Šteinfelda nežēlastībā par to,
ka savu runu nobeidza ar jaunlatvieša

VĒSTURE
J. Alunāna atdzejotajiem vārdiem: ”Ja
ikviens tik zemē sētu...”, utt. Mācītājs
saīdzis, noteicis: ”Ko skolotājs ņēma
tāda vārdus, vai nevarēja ņemt Dieva vārdus!”, un aši aizbraucis prom.
Mācītāja nelabvēlību T. Bergam nācās izjust tanī pašā gadā, kad pēc viņa
ierosinājuma tika nodibināta pirmā
biedrība pagastā: Zantes – Plāņu lasīšanas biedrība, kas sākotnēji darbojās
bez statūtiem. Pēc kopbibliotēkas nodibināšanas, Šteinfelds izsaucis Bergu
pie sevis un pārmetis, ka viņš nedod
mācītājam izskatīšanai bibliotēkas grāmatas. Skolotājs atbildējis, ka grāmatas
jau ir cenzējusi valdība, un bez maksas
tās nedrīkst lasīšanai dot nevienam, kas
nav biedrs. Neilgi pēc tam, pēc mācītāja iesniegtas sūdzības Bergu pie sevis
izsaucis Talsu apriņķa priekšnieks, tomēr pēc paskaidrojumu uzklausīšanas
atzinis, ka taisnība ir skolotājam. Kopš
tā laika Šteinfelds T. Berga lietās vairs
neiejaucies.
Lasīšanas biedrībā bez paša Berga
sākotnēji darbojās 13 vīri. Biedra nauda
bijusi 1 rublis gadā, iestāšanās nauda –
50 kapeikas. Reizi gadā tika rīkotas zaļumballes, kas deva gan atlikumu, gan
zaudējumus – kā nu kuro rezi. Par ienākumiem tika iegādātas grāmatas, kuras
pēc kārtas lasīja biedrības biedri – gan
zantenieki, gan kaimiņu pagastu iedzīvotāji. Viens no biedriem pēc vairāku
simtu grāmatu izlasīšanas sliktā apgaismojumā kļuvis akls. 1898.g. Zantē T.
Berga vadībā kādā labības šķūnī notika
pirmā amatierteātra izrāde. 1903.g. 12.
martā lasīšanas biedrība tika reģistrēta kā Zantes Brīvbibliotēkas biedrība,
kuras statūti bija sastādīti pēc Lestenes Brīvbibliotēkas biedrības parauga. Pirmie valdes locekļi un aktīvākie
darbinieki bija Bergs, Saulīts, Rudzis,
Ķenkars, Oliņš, Ķezbere un Treibergs.
Otrajā pastāvēšanas gadā biedrība sarīkoja 2 teātra izrādes un 2 zaļumu
svētkus. Grāmatu skaits kopbibliotēkā
atklāšanas brīdī bija 213, bet 1905.g.
– jau 413 sējumi. No 1906. līdz 1909.
gadam sakarā ar revolūcijas notikumiem neatļāva rīkot biedrības sapulces
un pasākumus, tikai izsniegt grāmatas.
1911.g. biedrībā darbojās 24 biedri un
nodibinājās biedrības koris skolotāja
Legzdiņa vadībā, bet no biedrības izstājas tās vadītājs T. Bergs.
Izstāšanās notika, lai T. Berga persona nekompromitētu biedrību, jo
viņam nācās sniegt liecības kara tiesai par saviem paziņām – Zemītes un
Kandavas skolotājiem, kas bija iesaistījušies revolucionārajā kustībā. Arī T.
Bergs bija reaģējis uz sociāldemokrātu
izplatītajām baumām par neeksistējušo

laupītāju bandu - ”melno sotņu”, kas
tika izplatītas, lai zemniekus pret viņu
gribu mobilizētu cīņai pret valdības karaspēku. 1905.g. novembrī Bergs kopā
ar citiem zanteniekiem gājis uz Tukumu cīnīties ar ”melno sotņu”. Aizstraušu krogā viņi uzzinājuši, ka Tukumā
nekādas sotņas nav, bet pēc neilga laika
devušies uz Zemīti, jo bija saņēmuši ziņas, ka melnā sotņa ir tur. No Zemītes
sociāldemokrātu kaujinieki aizveduši
bruņotos zemniekus uz Tukumu, bet T.
Bergs aizbraucis mājās.
1912.g. biedrība sarīkoja vairākus
saviesīgus vakarus un lauksaimniecības
kursus. 1913.g. tika izmainīti statūti, un
biedrība pārdēvēta par Sadraudzīgo, lai
dabūtu atļauju rīkot sarīkojumus, ko
valdība nepiešķīra tādēļ, ka biedrībai
bija pārāk lieli naudas uzkrājumi. Pēc
kara biedrības darbība tika atjaunota
1919.g., bet šī gada 16. februārī to aizliedza lielinieki. Pēc landesvēra ienākšanas tika izvazāta bibliotēka, tā ka no
816 sējumiem palika tikai daži simti.
1920.g. biedru skaits bija pieaudzis uz
72, noturēti 5 sarīkojumi, tostarp 3 teātra izrādes, bet bibliotēkā atradās 610
sējumi. Šajā gadā biedrība iesniedza lūgumu piešķirt tai nekustamu īpašumu
Zantes muižā, un neilgi pēc tam biedrībai tika iznomāta muižas klēts, ko
vēlākos gados pārbūvēja par biedrību
namu.
1922.g. nesaskaņu dēļ ar skolas
padomi T. Bergs pārcēlās uz Saldu un
aizgāja pensijā. Nesaskaņu iemesls esot
bijušas otrā pamatskolas skolotāja rosinātās intrigas pret T. Bergu, kuru dēļ arī
viņam pašam nācās atstāt vietu.
Pēc T. Berga aiziešanas par Zantes skolas pārzini atnāca strādāt Jānis
Ķiploks no Priekuļiem, bet par otro
skolotāju – Anna Fote (precējusies Saulīte) no Jumurdas. Arī jaunie skolotāji
izrādījās enerģiski un sabiedriski aktīvi
ļaudis. Pateicoties viņiem, 1923.gads
bija visrosīgākais biedrības darbībā,
kad tika sarīkotas daudzas teātra izrādes un referāti. 1924.g. biedrībai piešķīra Kultūras fonda iekārtotu bibliotēku.
Ar Sadraudzīgās biedrības biedru, sevišķi Kārļa Ķenkara, aktīvu līdzdalību
1923.g. Zantē tika nodibināta vesela
virkne biedrību: Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrības Zantes
nodaļa, ugunsapdrošināšanas biedrība
un piensaimnieku sabiedrība, atvērta
koppienotava un aptieka. Sākās jauns
posms Zantes pagasta sabiedriskajā un
saimnieciskajā dzīvē, kas pozitīvi pārveidoja kādreiz nomaļo un miegaino
pagastu.
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks

AKTUALITĀTES
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JUBILEJU ATZĪMĒ TAUTU APVIENĪBA „VARAVĪKSNE”
19.oktobrī Pensionāru Dienas
centrā uz piecu gadu jubileju pulcējās Kandavas novada tautu apvienība
„Varavīksne”.
Tas bija 2005.gada augusts, kad
Kandavas novada pensionāru biedrības
paspārnē tika izveidots Tautību pulciņš.
Idejas autors bija Konstantīns Aperčojs,
pēc tautības rumānis, kurš Kandavā
dzīvo jau ilgus gadus, un pensionāru
biedrības kultūras darba organizatore
Vera Lauva. Mērķis šāda pulciņa dibināšanai bija vienkāršs- pulcināt kopā
visus novadā dzīvojošo tautību pārstāvjus, lai uzturētu savas tautas kultūru, izkoptu to un iepazīstinātu ar savas tautas kultūras tradīcijām arī citus novada
iedzīvotājus. Pirmais jaundibinātā klubiņa pasākums notika jau tā paša gada
novembra sākumā, bet pagāja veseli trīs
gadi, līdz 2008.gada 20.oktobrī oficiāli
tika reģistrēta novada Tautu apvienība
„Varavīksne”. Apvienību dibināja 18
dalībnieki, daudzi no kuriem tajā darbojas arī šodien. „Varavīksnei” ir savas
iedibinātas tradīcijas un viena no tām ir
gadskārtējā lielā balle, kad visi tiekas un
izrāda savas prasmes.
Uz piecu gadu jubilejas balli tautu apvienība bija aicinājusi draugus
no Saldus krievu biedrības „Lira”,
‘Džūkstes vidējās paaudzes deju kolektīvu „Pūces”, Valdeķu kultūras nama
ansambli „Do-re-mi”, Ivanu un Annu
no Kandavas pagasta, ansambli „Krievu romance” un Ņinu no Tukuma, Juri
Alksniņu no Kandavas un senioru deju
kolektīvu „Kandavnieks”, kurā nasku
dejas soli veda arī pats Konstantīns un

Konstantīnu Aperčoju sveic “Kandavnieks”.
viņa kundze Aina. Lielākā daļa no kolektīviem pasākumos piedalījušies arī
iepriekšējos gados, tādēļ tika sagaidīti
ar īpaši siltiem aplausiem.
Kā, atklājot vakaru, sacīja Konstantīns Aperčojs: „Lai gan mums katram ir sava dzimtene un sava kultūra,
tas netraucē dzīvot draudzīgi kopīgajā
Dzimtenē- Latvijā. Cilvēks var priecāties, dzīvot un saprasties ar jebkuras
tautības pārstāvjiem, kopīgi lepojoties
ar Latviju, Kandavu un savām mājām.
Un tikai atceroties savu dzimto vietu,
kas ir tālu no Latvijas, katrs varbūt kļūst
nostaļģisks un mazliet skumjš, bet tas

jau ir tikai normāli, tā tam jābūt.”
Vakars pagāja jautrā un pacilātā noskaņojumā, koncertā dejām mijoties ar
dziesmām un dzeju, klausoties apsveikuma vārdos un dziesmās, vai griežot
dejas soli Sabiles muzikantu spēlētajos
ritmos.
Varavīksnē ir septiņas krāsas un
tikpat daudz tautību apvieno Kandavas
novada tautu apvienība. Un tāpat kā varavīksnē katra krāsa papildina jau esošo, visi novada tautību cilvēki papildina
un bagātina viens otru.
Dagnija Gudriķe

PAZIŅOJUMS PAR TARIFA PROJEKTU
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība (AAS)
”Piejūra”” 2013.g. 16.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011. gada 9. marta
padomes lēmumu Nr.1/1 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika.”
Ta r i f a
Sabiedrisko Spēkā esošais P i e d ā v ā t a i s p a l i e l i pakalpojumu
tarifs*
tarifs
nājums/
veids
(bez PVN)** (bez PVN)** samazinājums* (%)
Sadzīves atLVL 19.32
LVL 20.34
kritumu ap5.3
EUR 27.49
EUR 28.94
glabāšana
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2014.gada

1.janvāra. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ES projektu realizāciju un izmaksu pieaugumu.
Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo
informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu lietotājs var Tukumā Pils ielā 18,
darba dienās no plkst.8.00-17.00, iepriekš sazinoties ar
SIA „AAS „Piejūra” valdes priekšsēdētāju Indru Rassoni,
tālr.63123306, mob.tālr. 29186332.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, e-pasts: piejura@tukums.lv, fakss 63123306,
kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
(Rīga, Ūnijas iela 45, fakss 67097200, vai tās reģionālās
struktūrvienības adresē Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus
pagastā, Saldus novadā, LV-3862), e-pasts: sprk@sprk.gov.
lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.

KULTŪRA

ATSKATS UZ PADOMJU LAIKIEM KANDAVAS MĀKSLAS GALERIJĀ
22.oktobrī Mākslas galerijā tika
atklāta Laikmetīgās mākslas centra
veidotā starptautiskā izstāde „Tulkojot atsauces”.
Līdzīgi kā piezīmes grāmatā, izstādē
redzamās „atsauces” – dažādas norises,
notikumi, lietas, simboli, kā arī pagājušo laiku idealizēšana- komentē mūsu
neseno pagātni un joprojām ietekmē
šodienu. Ja pēc Padomju Savienības
sabrukuma un neatkarības atjaunošanas bija raksturīga tendence padomju
laikus mērķtiecīgi aizmirst, tad tagad ir
sasniegts brīdis, kas ļauj palūkoties pāri
sāpīgajai pieredzes daļai un ķerties pie
padomju laika” arheoloģijas” jeb klātesošo pagātnes nospiedumu izzināšanas. Ir izaugusi jauna paaudze, kas par
šo laiku dzirdējusi vien no vecāku stāstītā, grāmatās lasītā vai filmās redzētā.
Kā izstādes atklāšanā pastāstīja galerijas vadītāja Linda Romanovska, šī ir
pirmā izstāde sadarbībā ar Laikmetīgās
mākslas centru, un cerams, ne pēdējā.
„Tulkojot atsauces” ir ceļojoša izstāde,
kas pabijusi jau vairākās Latvijas vietās,
kā Rēzeknē un Madonā un tagad trīs
nedēļas - līdz 12.novembrim ir apskatāma Kandavā. Šajā izstādē piedalās jau
starptautisku ievērību guvuši mākslinieki no Lietuvas, Horvātijas, Latvijas,
Igaunijas, Ungārijas un Somijas, kas

Ekskursiju pa izstādi vadīja “Tulkojot atsauces” kuratore Inga Lāce.
savos darbos pievērsušies nesenās pagātnes un šodienas attiecībām vai to
salīdzinājumam.
Izstādes noslēguma dienā 12.novembrī no plkst. 18:00 līdz 19:30 paredzēta video programma „Lāčplēsis,
sieviete un vilki”. Šajā programmā ir
ietverti labākie video mākslas un ani-

mācijas darbi no Laikmetīgās mākslas
centra arhīva video kolekcijas, kas tapuši laika posmā no 1990. Līdz 2013.
gadam. Tajā ir asprātīgs un bieži vien
komisks saturs un lieliski tehniskie risinājumi, kas rada savdabīgu mūsdienu
Latvijas portretu.
Dagnija Gudriķe

LAIMAS AKMENTIŅAS GLEZNAS VĒJSPĀRNĀ
Kandavas kultūras nama izstāžu
zālē „Vējspārns” apskatāma Jūrmalas
mākslinieku grupas dalībnieces Laimas Akmentiņas gleznu izstāde.
Laima Akmentiņa dzimusi 1965.
gadā Rīgā. Pabeigusi Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu un tālāk
glezniecību studējusi Latvijas Mākslas
akadēmijas glezniecības nodaļā. Ieguvusi Pedagoģijas maģistres grādu Latvijas Universitātē. Laima Akmentiņa
strādā par skolotāju Jūrmalas Mākslas
skolā un Rīgas Centra daiļamatniecības
pamatskolā. Kopā ar audzēkņiem veido
gleznieciskās animācijas.
Glezno eļļas un akrila tehnikās.
Kopš 2009.gada regulāri piedalās
Jūrmalas mākslinieku izstādēs Jūrmalas muzejā, Bulduru Mākslinieku namā
un Pēterbaznīcā Rīgā. Viņas personālizstādes bijušas Valmierā, Jūrmalas
Mākslas skolā, Rīgas centra daiļamatniecības pamatskolā un Mūrmuižas
Tautas universitātē.
Laima Akmentiņa piedalījusies
Kandavas mākslas plenērā 2011.gadā,

Laima Akmentiņa (no kreisās) Kandavas Plenērā 2011.gada vasarā.
gleznojusi Kandavas ainavas un iemīlējusi mūsu pilsētu.
Laima par sevi stāsta:” Mani uzrunā Latvijas ainavu ritmi un krāsas. Cilvēki. Darba procesā pārsteidzošs šķiet
mirklis, kad pieredze, sajūta kļūst par

krāsu laukumu, kustību”.
Izstāde atvērta līdz 15.novembrim
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un
piektdienās no 9:00 – 12:00.
Dagnija Gudriķe
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13.

AMATIERTEĀTRU RAŽAS SVĒTKI
19. oktobrī Matkules kultūras
namā pulcējās 12 amatierteātru kolektīvi, lai lūkotos kāda tad nu šī gada
raža ir padevusies. Kopīgā lugā „Sarkangalvīte un vilks” vienojās Kandavas
skatuves mākslas studija, Vānes leļļu
teātris, Matkules, Cēres, Zantes, Zemītes, Dobeles, Rendas, Lestenes un Pūres
amatierteātri. Ražas svētku otrajā daļā
katrs teātris izrādīja savus skaistākos
un interesantākos tērpus, radot patiesi
krāšņu modes skati. Matkules amatierteātra režisore un šī gada ražas svētku
rīkotāja Ilze Oliņa sacīja, ka ideja par
vienas kopīgas lugas iestudēšanu radās no pieredzes vadot amatierteātra
kolektīvu. „Zinu, cik grūti savākt kopā
kolektīvu noteiktā datumā, lai uz šādu
pasākumu aizbrauktu, vienai daļai aktieru vienkārši nav iespējams tikt. Un
tad nobrūk kolektīva uzstāšanās, jo
savu iestudējumu varam rādīt tikai tad,
ja tiek visi.”
Pirmoreiz šādā pasākumā piedalījās žūrijas loceklis horeogrāfs Gints
Skribāns, un redzētais viņam neesot
licis vilties. „Ļoti patika ideja par to,
kā vienu izrādi veido tik daudz– 11 kolektīvi. Rezultāts tiešām pārliecinošs–
katrs kolektīvs arī šādā nelielā epizodē
spēja atklāt savu īpašo spēles manieri,
savu drosmi riskēt. Ļoti interesants bija
Zemītes aktieru muzikālais sniegums,
labas intonāciju maiņas Lestenes kolektīvam, labi veidota aktieru saspēle

Dobeles teātrim. Pārsteidza, ka Kandavas novadā vēl dzīvo leļļu teātris, Talsu
pusē neesmu tādu redzējis. Tā ir ļoti
grūta teātra forma, jo pats kādreiz arī
esmu darbojies leļļu teātri un zinu, cik
aktierim daudz jāstrādā, lai lelles sāktu
dzīvot.”
Matkulē tika iedibināta jauna tradīcija- ceļojošais teātru ražas grozs, kas
kā stafete katros svētkos tiks nodots
nākamā gada pasākuma rīkotājiem. Šoreiz tas tika uzticēts Zemītes amatier-

teātrim un režisore Ērodeja Kirillova,
solīja par ražas grozu labi parūpēties un
nākamajā gadā aicināt teātru kolektīvus
uz Zemīti.
To, ka teātru raža šogad padevusies
laba, apliecināja gan pilnais kultūras
nams, gan skatītāju skaļie aplausi.
Noslēgumā visi mielojās ar gardo
Matkules zupu un Kandavas novada
domes dāvināto torti un dejoja ballē
kopā ar grupu „Tālbraucēji”.
Baiba Vītoliņa

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
8. novembrī
10:00 Muzikāls stāsts bērniem
“Smurfiņi un zelta statuete”. Kandavas kultūras namā
Ieejas maksa: Ls 2,-/EUR 2,8.
12:30 Mārtiņadienas gadatirgus - Vānes pamatskolas pagalmā
17:30 Deju grupa “Dīva” aicina pievienoties aktīvus un dejot gribošus
jauniešus uz pirmo tikšanos jauniešu
centrā “Nagla”
19:00 Vokālās grupas “Cantabile”
koncerts “Putns ar zīda asti”. Ieeja:
Ls 1,00/ EUR 1,42. Kandavas kultūras
namā
9. novembrī
12:00 Rudens balle Kandavas novada
un pārnovadu pensionāriem. Vānes

kultūras namā
10. novembrī
Mārtiņtirgus -Matkulē
11. novembrī
16:00 Biedrības “Vēsturiskā atmiņa”
grāmatu prezentācija/ Konkursa par
dzimtas mājām laureātu godināšana
Kandavas novada muzejs. Biedrības
“Vēsturiskā atmiņa” izdotās grāmatas
“LTF Tukuma rajonā. Cerētais un sasniegtais” un V.Selecka grāmatas “Tas
bija brīnums, ko mēs paveicām” prezentācija. / Konkursa par dzimtas mājām laureātu godināšana.
12. novembrī
18:00 Laikmetīgā Mākslas centra
projekts, izstādes noslēgums, video
pasākums “Tulkojot atsauces”. Kandavas Mākslas galerijā
13. novembrī

17:00 Sveču darbnīca. Kandavas novada amatniecības centrā
20. novembrī
17:00 Radošā darbnīca “Uztaisi sev
dāvanu pats”- novada amatniecības
centrā
19:00 Literāri muzikāls koncertuzvedums Anrī Barbiss “Maigums”. Kandavas kultūras namā.Literāri muzikāls
koncertuzvedums ar Ainas Liepņas
grāmatas “Gunta Virkava. Nakts sarunas” atvēršanu. Piedalās: Gunta Virkava, Elizabete Zagorska un Valdis Zilveris. Režisors Voldemārs Šoriņš. Ieejas
maksa: Ls 3,-; 4,-/ EUR 4,27; 5,69. Biļešu iepriekšpārdošana t.: 63182040
23. novembrī
11:00 Radošā darbnīca - “Pirmssvētku laiks” - aušana uz rāmi un filcēšana. Zantes kultūras nams

14.

PASĀKUMI

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Sadancis” Dzintara svētku koncerts.
Vānes kultūras namā
27. novembrī
17:00 Radošā darbnīca “Adventes
vainagu darināšana” -novada amatniecības centrā
19:00 Brāļu Ata un Jāņa Auzānu koncerts “Vakariņas uz sešiem”. Kandavas kultūras namā. Ieeja: LVL 3,00 un
4,00 (EUR 4,27 un 5,69)
28. novembrī
15:00 Radošās darbnīcas - adventes
vainagu veidošanas un filcēšanas pamati. Vānes kultūras namā
29. novembrī
Zemnieku un uzņēmēju balle. Valdeķu kultūras namā
30. novembrī
16:00 Cirka šovs no Lietuvas. Kandavas kultūras namā
18:00 Zantes BUB 80.gadu jubilejas
pasākums. Zantes kultūras namā
SPORTS
10.novembrī
10:00 Kandavas novada kausa izcīņa
zāles futbolā- Kandavas sporta hallē
14. novembrī
18:00 Tikšanās ar Dobeles sporta
kluba “Gold Barbell” biedriem. Baltdomus sporta un atpūtas centrā
18:00 Kandavas novada čempionāts
zolītē. Kandavas sporta hallē
15. - 17. novembris
NEYBL čempionāts basketbolā jauniešiem (8 komandas). Kandavas
sporta hallē
16. novembrī
Rietumu līgas spēles volejbolā vīriešiem. Cēres sporta hallē
11:00 Kandava - Brocēni
12:30 Kandava - Sēme

PROJEKTI
14:00 Brocēni - Smārde
15:30 Sēme - Smārde.
21. novembrī
18:00 Kandavas novada čempionāts
zolītē. Kandavas sporta hallē
23. novembrī
13:00 Rietumu līgas spēle basketbolā vīriešiem. Kandavas sporta hallē.
Spēlē: SK “Kandava” - SK “Kurzemes
Hercogs”
24. novembrī
Tukuma atklātais čempionāts volejbolā sievietēm. Cēres sporta hallē
12:30 Kandava - Tume
14:00 Kandava - Ozolnieki.
28. novembrī
18:00 Kandavas novada čempionāts
zolītē. Kandavas sporta hallē
IZSTĀDES
1. - 12. novembris
Laikmetīgā Mākslas centra projekts,
izstāde “Tulkojot atsauces”. Kandavas Mākslas galerijā (Talsu iela 11)
4. - 29. novembrī
Literāra izstāde “Franču rakstniekam, filozofam Albēram Kamī 100”. Vānes pagasta bibliotēkā
Literāra izstāde “Dzejniekam Ojāram Vācietim - 80”. Vānes pagasta
bibliotēkā
Literāra izstāde “Lai līgo lepna dziesma Tev, brīvā Latvijā! Vānes pagasta
bibliotēkā
Literāra izstāde “Mārtiņdienas tradīcijas latviešu folklorā”. Vānes pagasta bibliotēkā
Literāra izstāde “Bērnu rakstniekam
Nikolajam Nosovam - 105”. Vānes
pagasta bibliotēkā
6. - 13. novembris
Izstāde - Rakstniekam, publicistam
Ēvaldam Strodam - 80. Kandavas pa-

gasta bibliotēkā Valdeķos
Līdz 15. novembrim
Laimas Akmentiņas gleznu izstāde.
Izstāžu zālē “Vējspārns” (Kandavas
kultūras namā)
11. - 15. novembris
Izstāde “Dzejniekam Ojāram Vācietim - 80”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
11. - 17. novembris
Lāčplēša dienai veltīta tematiska izstāde. Cēres bibliotēkā
“Stāvam stipri mēs par zemi, kuras
vārds mums svēts un dārgs”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
15. - 22. novembris
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīta izstāde “ Kandavas pilsētas bibliotēkā
13. - 27. novembris
Izstāde “Dzejniekam Ojāram Vācietim - 80”. Kandavas pagasta bibliotēkā
Valdeķos
15. - 28. novembris
Latvijas Republikas proklamēšanas
diena. Kandavas pagasta bibliotēka
Valdeķos
30.oktobris - 29. novembris
Kārļa Dezarta gleznu izstāde. Vānes
kultūras namā
15. novembris - 5. decembris
Latgales podnieka E.Vasilevska 60 g.
jubilejas izstāde. Kandavas Mākslas
galerijā
DECEMBRIS
4. decembrī
17:00 Radošā darbnīca “Uztaisi sev
dāvanu pats”- novada amatniecības
centrā

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS KANDAVAS
NOVADA VĀNES PAGASTA, VĀNES CIEMĀ”
Ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanai Vānes ciemā SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi” ir
noslēguši līgumu ar SIA „Ostas Celtnieks” par būvdarbu veikšanu.

Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt dzeramā ūdens urbumu
un dzeramā ūdens atdzelžošanas ēku,
kurā tiks uzstādīta jauna atdzelžošanas
iekārta, rekonstruēti dzeramā ūdens
padeves cauruļvadi, un veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Saskaņā ar būvdarbu grafiku SIA

„Ostas Celtnieks” būvdarbus plāno pabeigt 2014.gada pavasarī.
Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti un
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu
Vānes ciemā.
(Projekta.Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/125).

SPORTS

PROJEKTI

15.

IZVEIDOTAS GĀJĒJU TAKAS PIE IMULAS
Šogad rudens Abavas senlejas dabas parkā krāsoja koku lapas kā vēl
nekad. Izbaudīt tā krāšņumu un gleznaino Imulas upes ieleju tagad varat pie
Buses pilskalna. Tur tapis jauns tiltiņš
pār Imulas upi un atjaunoti plienakmens pakāpieni, kas ved kalnā uz Upmaļu māju pusi. Tālāk taciņa aizvijas
līdz Matkules Staburagam jeb Kauķa
kalnam. Senos laikos šūnakmens no šī
kalna izmantots saimniecības ēku celtniecībā Matkules pagastā un apkārtnē.
Tagad ir palikusi tikai neliela daļa no tā
un avotiņš. Pie Kauķa kalna aug Latvijā
rets un īpaši aizsargājams augs daudzgadīgā mēnesene, kuras pākstis senāk
sauktas arī par žīdu naudiņām.
Otra pastaigu vieta- vairāk fiziski
sagatavotiem gājējiem, ir no telšu vietas
Vītiņi (tur, kur Imulas upe ietek Abavā). Ejot pa šo taku var sajūsmināties
par ainavu, par upi, kas tek kaut kur
dziļi lejā. Takas maršruts pēc atjaunošanas vēl nav iestaigāts un iezīmēts
ar krāsojumu, tādēļ ieteicams to veikt
kopā ar pavadoni. Lai kāpšana kalnos
un lejās būtu viegla visiem, ir izveidotas
kāpnes. Īpaši romantiska vieta ir tiltiņš
pār gravu starp Rožkalnu un Vecsīmaņu īpašumiem. Visā takas maršrutā redzēsiet iespaidīgas nogāzes un gravas,
kā arī skaistus simtgadīgus kokus- ozo-

Iveta Piese un novada būvvaldes vadītājs Jānis Jefremovs Abavas senlejas
dabas parkā Buses pilskalnā.
lus, liepas, bērzus, kļavas, egles, ošus...
Varbūt laimēsies sastapt arī kādu
stirnu un redzēt mežacūku rakumus.
Vietām takas ir slidenas, tāpēc ieteicams vilkt pastaigām piemērotus
apavus.
Takas atjaunojusi biedrība „Abavas
ielejas attīstības centrs” realizējot projektu „Biotopu aizsardzības pasākumi
Abavas senlejas dabas takās”, kuru finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds
un līdzfinansē Kandavas novada dome.

Oktobrī Kandavas novada dome
bija aicinājusi uz sarunu Abavas senlejas iedzīvotājus un biedrību „Abavas
ielejas attīstības centrs”. Jautājums bija
viens- vai tie projekti, kurus īsteno
biedrība, iedzīvotājiem ir vajadzīgi?
Redzot laimīgās pārgājienu dalībnieku
sejas un dzirdot viņu atsauksmes par
redzēto, man gribas teikt- jā, tas ir tā
vērts!
Iveta Piese projekta vadītāja
28396830

SPORTOJAM VISI
No 9.-13.oktobrim visā Latvijā
notika Latvijas Tautas asociācijas
organizētā „Veselības nedēļa”, kurā
kopā ar 39 pašvaldībām piedalījās arī
Kandavas novada pašvaldība.
Kandavā šo pasākumu organizēja
biedrība Sporta Klubs „Kandava”.
Pirmdienas pēcpusdiena iesākās
jautrā mūzikas pavadījumā, kas, neskatoties uz mainīgajiem laika apstākļiem,
kopā aicināja visus nūjot gribētājus.
Nūjot bija ieradušies paši aktīvākie, kuriem lietus nebija šķērslis aktīvi izkustēties. Tā arī jautrā solī tika aizvadīta
pirmā aktīvā diena.
Savukārt, trešdienā aktīvo sportot
gribētāju skaits palielinājās par vairākiem desmitiem, jo trešdiena bija velo
diena, kurā galvenais maršruta punkts
bija Rūmenes muiža. Satikšanās visiem
bija Kandavas sporta halle, kur kopā
pulcējās gan lieli, gan mazi, gan jauni
gan vecāki. Tā nu pašvaldības policijas
pavadībā visi devās garajā ceļā uz Rūmeni. Galamērķī visus sagaidīja muižas

pārvaldnieks, kas izveda dalībniekus
ļoti interesantā ekskursijā. Mazliet jau
krēslojot, visi emociju pārņemti, devāmies atpakaļ uz pilsētu.
Kā noslēdzošais „Veselības nedēļas”
pasākums bija orientēšanās pa Kandavas pilsētu. Laiks lutināja un tas deva
papildus enerģiju visiem aktīvajiem

sportotājiem.
Kā sava veida apbalvojums visiem
dalībniekiem tika nozīmītes ar uzrakstu „Es šodien sportoju”.
Galvenais šī pasākuma mērķis ir
izpildīts – jo veselā miesā, mājo vesels
gars!
Egita Grundmane
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Dzīves straumēm krāsu ir daudz,
Dzīves dienām ceļu bez gala,
Ir pārvarēts grūtuma daudz
Un brīnumu redzēts bezgala!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās novembra jubilārus!
Vera Kocere, Augusts Ozoliņš,
Tekla Pavlovska, Katrīne Besikirska,
Magda Freimane, Aina Tetere, Malvīne Ziemele,
Erna Priede, Hilda Ēvele, Elvīra Kalniņa, Pēteris
Desjatņikovs, Vija Rozenštama,
Lilija Birziņa, Andrejs Šmelds, Alma Dakša,
Lilija Berēdiķe, Edvīns Čākurs, Ilga Cīrule,
Rasma Freimane, Vēsma Krīvāne,
Aigars Genēvičs, Juris Parfenovičs,
Skaidrīte Kuple, Edgars Kanbergs, Jānis Ivanovs,
Visvaldis Tropiņš, Brigita Kļevcova, Ilga Melle,
Mirdza Gūtšmite, Rudīte Finogenova,
Olita Ābola, Ivars Sausserdis
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Donoru diena notiks 5.decembrī no plkst. 10:00
– 13:00 Kandavas novada sociālā dienesta telpās.
Iedzīvotāju ievērībai!
Svecīšu vakari Kandavas novada pagastu kapsētās notiks 24.novembrī. Kandavas pilsētas kapsētās 30.novembrī, Jaunkandavas kapos 30.novembrī
plkst. 17:00
Kandavas amatnieki aicina jaunus dalībniekus
pievienoties aušanas, ādas mākslinieciskās apdares,
keramikas un klūdziņpīšanas nodarbībām. Nodarbības notiek amatnieku biedrības telpās Talsu ielā 117. Sīkāka informācija pa telefonu 26113310.
Sagaidot Latvijas Sarkanā Krusta 95. gadadienu, Kandavas novada Sarkanais Krusts 13.novembrī
plkst. 19:00 rīko labdarības izrādi „Sievasmātes
senču laiki” Cēres amatierteātra izpildījumā. Izrāde
notiks Kandavas kultūras namā. Ieeja pret ziedojumiem!
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Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
oktobrī reģistrēti
4 jaundzimušie
Jūlija, Vita, Daniels, Kārlis

Sveicam vecākus!Kandavas novada dome
Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.
(Jānis Jaunsudrabiņš)

Lai svinīgi, dvēseles
bagāti un skaisti aizrit
Latvijas valsts 95. dzimšanas
dienas svinības!
Lai savā valstī jūtamies
mīlēti, vajadzīgi
un gandarīti!
Kandavas novada Kultūras pārvalde

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
oktobrī reģistrēti mirušie:
Gunta Lasmane
Gertruda Leitāne
Irma Graudiņa
Vera Balode
Imanta Šulca
Uldis Puhevics
Valentīna Agapova
Velta Skrodere

(1951.)
(1943.)
(1925.)
(1915.)
(1928.)
(1940.)
(1935.)
(1925.)

Kandava
Kandava
Cēres pagasts
Matkules pagasts
Matkules pagasts
Zemītes pagasts
Pūres pagasts
Rendas pagasts

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome
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