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LAI UZPLAUKST BRĪNUMPUĶE

2.septembrī visas novada izglītības iestādes pulcējās Zinību dienā, lai sāktu jauno mācību gadu. Kandavas novada
skolās mācības šogad uzsāka 1436 skolēni.
Šurp grāmatas, uz skolu!
Es būšu teicamnieks!
Kādreiz šis dzejolītis bija ļoti populārs. Bet vai kaut kas ir mainījies tagadšodienas pirmklasniekam?!
Viens mazs ķipars pirmajā skolas
dienā sparīgi apgalvoja, ka viņš noteikti būšot teicamnieks. Un, iespējams, ka
katrs no 120 pirmklasniekiem, kuri šogad uzsāka skolas gaitas mūsu novadā,
domā tāpat. Gribētos ticēt, jo cik daudz
zinošu un gudru jauno cilvēku tad būtu
mūsu novadā pēc divpadsmit gadiem!
Jā, klāt atkal septembris ar pirmajām
vēsajām dienām un rudenīgo lietutiņu.
Mūsu novada skolēni, tāpat kā citur
Latvijā, pateikuši sveikas siltajai vasarai,
sakrāmējuši skolas somas un devušies
apgūt zināšanas.
Savu gatavību skolai Kandavas novada izglītības iestāžu darbinieki apliecināja 29.augustā, tiekoties K. Mīlenbaha
vidusskolā savā gadskārtējā konferencē.
Konferences atklāšanā novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa
sacīja, ka satiekoties visiem vēlējusi laimīgu Jauno gadu. Un tā tas arī ir - skolo- meņa augstāko izglītību, ir vēl daudz uzziedēs, un tikai skolotājs ir tas, kurš
tājiem jaunais gads sākas rudenī.
citu labu lietu, par kurām teikt paldies. ieliek visu savu sirdi, lai redzam to uzIzglītības pārvaldes vadītāja uzsvē- „Paldies – tas vārds, kurš jāsaka daudz plaukstam!
ra, ka mūsu novads lepojas ar daudzām un bieži, īpaši, ja tas ir pelnīts, – sacīja
Iepriecinošs ir fakts, ka Kandavas
izglītības iestādēm, jo, salīdzinot mūsu Silvija Tiltiņa – Paldies, ka jaunais mā- vidusskolā zināšanu ceļu uzsākuši apaļi
novada iedzīvotāju skaitu ar izglītības cību gads var iesākties labi sagatavotās piecdesmit pirmklasnieki, Kandavas iniestāžu skaitu un brīnišķīgajiem sko- mācību iestādēs, paldies jums- mani rū- ternātvidusskolā -divdesmit trīs, Vānē,
lotājiem, ir pamats lepnumam. Silvija ķīši – izglītības darbinieki!”
Zemītē un Cērē katrā skolā pa astoTiltiņa arī atgādināja, ka šis rudens skoNovada izglītības darbiniekus sveica ņiem, Matkulē - septiņi, bet Zantes palotājiem ir atnācis ar tādu pašu neziņu Kandavas novada domes priekšsēdētājs matskolā šoruden skolas gaitās pirmokā visi iepriekšējie. Arī šogad, uzsākot Normunds Štoferts, novēlot skolotājiem reiz devušies četrpadsmit bērnu. Skolas
mācību gadu, skolotāji nezina, kāda būs un skolēniem piepildīt savas idejas, iz- somas visiem pirmklasniekiem, tāpat kā
viņu alga, kādas būs likmes. Tomēr šī sakot prieku par to, ka mācības uzsāk citus gadus, dāvināja Kandavas novada
neziņa netraucē priecāties, smaidīt un visas mūsu novada skolas, kā arī solot dome.
nekurnēt, vilkt jaunu drēbju kārtu un turpmāk censties tās saglabāt tādā pat
Pirmā skolas diena visās mācību ieskā allaž steigties uz skolu pretī savējiem, skaitā kā pašreiz. Priekšsēdētājs sacīja, tādēs bija svētki, kad tika teikti daudzi
skolēniem un audzēkņiem.
ka nākotnes sapnis varētu būt Kandavas labi vārdi un vēlējumi. Nākamās dienas
Šoreiz konferencē netika analizēts novads kā viens no izglītības centriem, pēc Zinību svētkiem jau ir darba dieiepriekšējais mācību gads, olimpiāžu re- kurā iespējams izglītoties daudz plašākā nas, un tikai darba dienās tiks kaldināts
zultāti un pārējie sasniegumi, šoreiz tie mērogā.
mūsu jaunais cilvēks jeb, kā poētiski sabija svētki visiem novada izglītības sfērā
Ilgstošus aplausus izpelnījās Kan- cīja Daiga Puga, mūsu brīnumpuķe, lai
strādājošiem. Tomēr bez dažām labām davas vidusskolas direktores Daigas Pu- izplauktu krāšņā ziedā, jeb vienkāršāk,
ziņām neiztika. Šogad skolēnu skaits ir gas vārdi, ka tikai skolotājs ir tas, kurš lai iegūtu zināšanas un pieredzi, kas vipieaudzis Kandavas vidusskolā, novada spēj noticēt brīnumam, kas varbūt ne- ņam noderēs turpmākajā dzīvē.
skolās ir atvērtas jaunas programmas, maz nenotiks, tikai skolotājs ir tas, kurš
Dagnija Gudriķe
mūsu kompetenču centrā – Kandavas ļoti cer, ka no mūsu mazajiem bērniem
Kandavas novada domes
tehnikumā ir iespējams iegūt pirmā lī- izaugs brīnumpuķes, kas izplauks un
sabiedrisko attiecību speciāliste
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AKTUALITĀTES

ESAM GATAVI JAUNIEM IZAICINĀJUMIEM

Vispirms vēlreiz gribu sveikt visus
pedagogus, skolu audzēkņus un viņu
vecākus ar jaunā mācību gada sākumu. Visas mūsu novada skolas ir gatavas jaunajam darba cēlienam. Neviena skola Kandavas novadā nav slēgta,
visas darbosies un tas ir ļoti svarīgi
mūsu pagastos, jo tur kur ir skola, tur
arī dzīvība. Mūsu mērķis ir arī nākotnē saglabāt visas skolas, lai nebūtu kā
daudzos citos novados, kur nākas slēgt
kādu mācību iestādi. Neskatoties uz
salīdzinoši zemajām algām, skolotāji
ir noskaņoti optimistiski, viņi ir gatavi
strādāt un turpināt mācīt mūsu bērnus. Pašvaldība vienmēr savu iespēju
robežās ir atbalstījusi izglītību un turpinās to darīt, gan atbalstot projektus,
gan turpinot modernizēt skolas. Abas
mūsu novada lielākās skolas- Kandavas
K. Mīlenbaha vidusskola un Kandavas
internātvidusskola šovasar piedzīvoja
emocionālus brīžus, aicinot kopā sa-

vus absolventus salidojumos. Absolventu salidojumu tradīcija ir paliekoša
vērtība, kas palīdz saliedēt kolektīvu.
Novēlu visām novada skolām, lai tajās
arī turpmāk skan bērnu balsis un klašu
soli nepaliek tukši!
Smagākā problēma novadā joprojām ir apkures nodrošināšana, jo
apkures sezona strauji tuvojas. Mūsu
pamatideja bija tāda, ka tiks izbūvētas
koģenerācijas stacijas, kas nodrošinās
siltumu, bet uzņēmēja solījumi palikuši solījumu līmenī, nav īstas skaidrības
un pārliecības par to izpildi, līdz ar to
mēs nevarējām riskēt un paļauties uz
konkrēto uzņēmēju, ka viņš ar šo apkures sezonu sāks siltuma piegādi. Tika
pieņemts lēmums, ka arī šogad apkuri
novadā nodrošinās „Kandavas namsaimnieks”. Ir noslēgti malkas iepirkuma līgumi, malka tiek piegādāta un ir
pārliecība, ka apkure būs. Tajā pat laikā
jāatzīst, ka uzņēmumā izveidojusies
smaga finansiālā situācija. Mēs veicam
auditu, un vēl nav zināmi galīgie rezultāti, bet jau tagad varu teikt, ka ir iespējams tarifu pieaugums, un gribu jau
savlaicīgi par to informēt novada iedzīvotājus. Uzņēmuma „Kandavas namsaimnieks” vadītāja ir izvērtējusi iespēju iegādāties Ozolu ielas katlu mājā
jaunu apkures katlu. Domes sēdē izskanēja bažas, ka tas notiks uz tarifu paaugstināšanas rēķina. Negribu tam piekrist, es uzskatu, ka taisni otrādi, mēs
ieekonomēsim izejmateriālus, konkrēti
malku, jo šis katls ir jauns un pietiekami ekonomisks. Kurinot ar veco katlu,
kas ir ļoti neekonomisks, liela daļa siltuma vienkārši izkūpēja skurstenī. Mēs
turpināsim meklēt ekonomiskākos un
iedzīvotājiem izdevīgākos risinājumus,

lai sakārtotu apkures sistēmu novadā,
tā būs viena no tuvākā laika prioritātēm. Esam pārliecinājušies arī par skolu gatavību apkures sezonai. Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolā turpinās siltumtrases remonts, drīz tiks pabeigta
jaunā siltumtrase. Jaunās siltumtrases
izbūve, kas nomainīs krāsns apkuri,
turpinās Vānes pamatskolā, darbi skolas ēkā jau pabeigti, vēl turpinās trases
izbūve pie skolas, kas arī tiks pabeigta
līdz apkures sezonas sākumam. Pārējās
novada skolas jaunajai sezonai ir jau
gatavas. Nav bažu par to, ka skolēni un
skolotāji varētu ziemā klasēs salt.
Ir liels prieks, ka mūsu novads godam izturējis pirmo konkursa „Eiropas
Gada pašvaldība” kārtu un esam izvirzīti otrajai. Mēs tiekam vērtēti kopā ar
lielām pašvaldībām, kam ir pieredze
šādos konkursos, un kas ilggadēji pie
tā strādā. Mums tas ir liels sasniegums.
Esam izvērtējuši savas stiprās un vājās
puses. Ceram, ka arī otrajā kārtā, mums
būs izdevies parādīt sevi no vislabākās
puses un pārliecināt komisiju, ka esam
pelnījuši kādu no nominācijām. Paldies visiem, kas piedalījās informācijas
apkopošanā un prezentācijas sagatavošanā. Ir izdarīts liels darbs. Mums ir
labs jauniešu centrs, veselības aprūpe
sociālajā dienestā, aktīvs dzīves veids
un labi sasniegumi sportā un kultūrā.
Mūsu novadā ir labas izglītības iespējas. Mēs lepojamies ar mūsu Kafijas un
Tējas svētkiem, kādu nav nekur citur
Latvijā un vēl daudzām citām labām
kultūras tradīcijām. Mēs esam gatavi
jauniem darbiem un jauniem izaicinājumiem.
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

NOSAUKUMU „GADA SKOLOTĀJS 2013”
MŪSU NOVADĀ IEGUVUŠI:

Kandavas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Zīļuks”
skolotāja Elīna Jēgermane; Kandavas internātvidusskolas
skolotāja Anita Nikolajenko; Kandavas novada Zantes pamatskolas skolotāja Anita Gaile; Kandavas K. Mīlenbaha
vidusskolas skolotājs Didzis Zeibots; Kandavas internātvidusskolas skolotāja Mārīte Rozīte; Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas skolotāja Anita
Cīrule un Kandavas Mākslas un Mūzikas skolas skolotāja
Dzintra Linde.
Ar Kandavas novada domes Atzinības rakstu apbalvota Kandavas internātvidusskolas ilggadējā direktore Aija
Blitte. Ar Kandavas novada Izglītības pārvaldes atzinības
rakstiem apbalvoti Sociālā dienesta direktors Ints Leitarts
un Vānes pamatskolas saimniecības daļas pārzinis Dairis
Eimanis.
Simboliskais nosaukums Kandavas novada Gaismas
nesējs 2013 šogad tika piešķirts Viesturam Valdim Dreimanim.

Mūsu gada skolotāji un Gaismas nesējs 2013
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ZELMA SERGEJEVA PIEDALĀS STARPTAUTISKAJĀ SEMINĀRĀ
PAR DROŠĪBU INTERNETĀ
No 3.-10. augustam divas Latvijas pārstāves Jelizaveta Stankeviča
un mūsu novadniece Zelma Sergejeva piedalījās seminārā „Hitchhikers’
Guide to the Safer Internet” Ungārijā.
Šajā starptautiskajā projektā piedalījās jaunieši vecumā no 18 gadiem
no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas,
Ungārijas, Rumānijas, Nīderlandes un
Itālijas.
Lūk, ko, atgriezusies no semināra,
pastāstīja Zelma Sergejeva.
„Seminārā es ieguvu neaprakstāmu pieredzi, ko nevar saprast, to nepiedzīvojot. Gan praktiskā, gan teorētiskā veidā apskatījām jautājumus un
problēmas par drošību internetā. Semināra organizatori iepazīstināja mūs
ar savu ilggadējo pieredzi strādājot ar
jauniešiem no sociālā riska grupām,
iesaistot tos dažādās aktivitātes un izglītojot par drošu internetu neformālā
veidā.
Es viennozīmīgi atbalstu neformālo izglītību, jo tā ir mācīšanas darot,
un tas ir daudz interesantāk un patīkamāk, nekā rutinēti ir ierasts izglītības
iestādēs.
Dienas mēs aizvadījām seminārā,

bet brīvo laiku un vakarus pavadījām
aizrautīgās sarunās un pieredzes apmaiņā. Tā bija unikāla iespēja iepazīt
dažādu tautu kultūru, īpaši ungāru.
Baudījām dažādu nacionālo ēdienu un
dzērienu kultūru vakaros, bet Ungāriju iepazinām, klīstot pa mazās Zebegeny pilsētiņas ielām, kā arī dodoties
brīvā ekskursijā uz Budapeštu. Kā jau
minēju, šī pieredze bija neatsverama,
tāpēc iesaku katram izmantot sniegtās
iespējas visapkārt, jo nekas nevar būt
labāks par jaunu apvāršņu atklāšanu!”

Savukārt, es uzskatu, ka Zelma ir
lielisks piemērs pārējiem Kandavas
novada jauniešiem kā, balstoties tikai
uz pašas iniciatīvu, paplašināt savu redzes loku un pieredzi. Zelmai tika pārsūtīta informācija par iespēju piedalīties starptautiskajā projektā, pārējo
jauniete izdarīja pati. Esmu lepna, ka
Zelma attaisno piešķirto titulu „Gada
Jaunietis 2012” Kandavas novadā.
Jana Kašlaja

jauniešu iniciatīvu centra „Nagla”
vadītāja

TĀ SVĒTKUS SVIN ZEMĪTĒ
Ar Zemītes pagasta svētkiem noslēdzās Kandavas novada pagastu svētki. Un kā jau parasti, Zemītē viss notiek pa savam- svētkus svinēja veselas
trīs dienas. 23. augustā svētkus atklāja
ar Lienes Šomases un vokālā ansambļa
„Spārni” kopīgu koncertprogrammu
„Par visu skaisto...”, kuru apmeklēja
250 mūzikas mīļotāju. Pēc koncerta
ikviens varēja izdancoties zaļumballē,
skanot Blūma Blūmaņa mūzikai.
Nākamajā dienā svētki turpinājās
sportiskā noskaņā, zemītnieki spēlēja gan futbolu, gan volejbolu, gan
strītbolu, piedalījās šautriņu mešanā,
krosā. Bērni rādīja savas prasmes riteņbraukšanā un dažādās stafetēs. Par
interesantākajām sacensībām Zemītē tika atzītas sumo cīņas, tik daudz
dalībnieku un skatītāju citos pagastos sumo cīņām līdz šim nebija. Daži
cīkstoņi aizrāvās tik ļoti, ka dalībnieka
kritienu spēja apturēt vien koks.
Lai būtu spēks piedalīties dažādās
sporta aktivitātes, pusdienlaikā zemīt-

Zemītes vokālais ansamblis „Spārni” koncertā kopā ar Lieni Šomasi.
nieki ēda kopīgas pusdienas- gardo
Lielo zupu un novada domes priekšsēdētāja dāvināto kliņģeri. Svētki turpinājās ar Cēres amatierteātra jautro
izrādi „Sievasmātes senču laiki”. Arī
otrās dienas vakars noslēdzās ar lustīgu ballēšanos zaļumos, šoreiz gan disko ritmos.
Zemītes pagasta svētki noslēdzās
svētdien ar koncertu Zemītes baznīcā

„Skanīgās balsīs dvēsele dzied”, kurā
uzstājās Ieva Edžiņa un Evita Bērziņa
ar dēlu Gvido.
Liels paldies visiem, kas atbalstīja
un palīdzēja noorganizēt lustīgus svētkus Zemītes pagastam, kā arī tiem, kas
svētkus izbaudīja!
Šaubu nav, Zemītes pagasta svētki
godam nosvinēti!
Baiba Vītoliņa
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INFORMĀCIJA

DOMES LĒMUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 28.08.2013.
Domes sēdē tika izskatīti 34 jautājumi. Sēdē no 15 deputātiem attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalījās S.
Zvirgzdiņa.
Sēdē tika apstiprināti: Kandavas
novada Iedzīvotāju konsultatīvo padomju nolikums( pret- L. Gudakovska,
G. Birkenšteins); Administratīvo aktu
strīdu komisijas sastāva grozījumi, iekļaujot komisijas sastāvā Juridiskās un
personāla nodaļas juristu Uldi Vanagu;
Ceļu un satiksmes drošības komisijas
sastāva grozījumi, atbrīvojot no komisijas Ivaru Marašinski un iekļaujot
komisijas sastāvā Zigurdu Zasu; Kandavas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Zīļuks” nolikuma grozījumi.
Piešķīra Zantes pamatskolai papildus finansējumu 8201 Ls skolas maršruta autobusa remontam un skolēnu
pārvadājumiem no papildus ieņēmumiem 2013.gada pamatbudžetā.
Nolēma apstiprināt domes priekšsēdētāja vietnieka A.Ķieģeļa sniegto
informāciju par satiksmes ātruma ierobežošanu Liepu ielā, Kandavā. 2013.
gada 16.augustā Ceļu un satiksmes
drošības komisijas sēdē tika izteikts
priekšlikums uzstādīt satiksmes ātruma ierobežojumu Liepu un Raiņa
ielas krustojumā, jo šis krustojums ir
bīstams, uz šīs ielas ir liela transporta
kustības intensitāte, kā arī regulāri tiek
pārkāpts atļautais braukšanas ātrums.
(pret- I. Priede)
Apstiprināja domes izpilddirektora G. Gelpera sniegto informāciju par
ielu un ceļu stāvokli Kandavas novadā.
Pieņēma zināšanai Kandavas novada Izglītības pārvaldes iesniegto
pārskatu par Kandavas novada Izglītības pārvaldes metodisko darbu 2012./

2013.mācību gadā. Piešķīra Kandavas
novada Izglītības pārvaldei finansējumu 2355 LVL, lai segtu Kandavas novada pagastu skolēnu mācību maksu
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
2013.gada septembra – decembra mēnešos no papildus ieņēmumiem 2013.
gada pamatbudžetā.
Pieņēma zināšanai Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas
S.Tiltiņas un Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas
novada sociālais dienests” direktora I.Leitarta sniegto informāciju par
brīvpusdienu piešķiršanas kārtību un
nolēma, sastādot 2014.gada budžetu,
paredzēt finansējumu brīvpusdienām
ar 2014.gada 1.janvāri visiem novada
izglītības iestāžu 3.klases skolēniem.
Pieņēma zināšanai SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” valdes locekļa
E.Ruņģa sniegto informāciju par situācijas stabilizēšanu SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” un nolēma jautājumu par situācijas stabilizēšanu SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi” izskatīt ārkārtas domes sēdē kopsakarībā
ar audita rezultātiem.
Nolēma atlikt uz septembra domes
sēdi jautājumus par Kandavas novada
domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” darbību
un nepieciešamajām izmaiņām saistošajos noteikumos (pret – D. Rozenfelds) un jautājumu par domes pastāvīgo komiteju darba kārtības jautājumu
sagatavošanas procesu (atturas – L. Gudakovska un G. Birkenšteins).
Pieņēma zināšanai Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas L.Gudakovskas
un SIA „Kandavas namsaimnieks”

valdes priekšsēdētājas S.Irbes sniegto
informāciju par katlu māju gatavību
2013./2014. gada apkures sezonai.
Apstiprināja Kandavas Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra
„Nagla” sniegto maksas pakalpojumu
cenrādi (atturas – R. Fabjančiks); novada pašvaldības delegācijas vadītājas
I.Gruntes atskaiti par komandējumu uz
folkloras festivālu Ungāriju.
Nolēma izveidot komisiju Kandavas novada pašvaldības brīvo telpu
apsekošanai, iekļaujot tajā Kandavas
novada domes priekšsēdētāja vietnieku
Alfredu Ķieģeli, Kandavas novada būvinspektoru Staņislavu Gribustu, Kandavas novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju Sandru Bērziņu,
Kandavas novada domes Nekustamo
īpašumu nodaļas speciālisti Daci Seili,
SIA „Kandavas namsaimnieks” valdes
priekšsēdētāju Sanitu Irbi, p/a „Kandavas novada sociālais dienests” direktoru Intu Leitartu.(pret –D. Rozenfelds,
R. Fabjančiks; atturas- I. Ozols, I. Priede, G. Indriksons, S. Ezeriņa)
Tika izskatīti arī vairāki jautājumi,
kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem novadā un vēl virkne citu jautājumu. Domes sēdes protokols mājas
lapā www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.

Kārtējās komiteju sēdes
notiks 18.septembrī
no plkst. 13:00
Domes sēde notiks
25.septembrī plkst. 13:00

Kandavas novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšanas laiki
n.p.k. Deputāta vārds, uzvārds

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks un vieta

1.

Normunds Štoferts,

Pirmdienās no plkst.13.00 – 15.00 un 17.00- 19.00, Kandavas novada domē, 202.kab.

2.

Alfreds Ķieģelis,

Pirmdienās no plkst.13.00 – 15.00 un 17.00- 19.00, Kandavas novada domē, 202.kab.

3.

Aksilda Petrevica

Katra mēneša pirmā otrdiena no plkst.17.00 – 18.00, K.Mīlenbaha vidusskolā, 407.kab.

Signe Ezeriņa

Katra mēneša priekšpēdējā trešdiena no plkst.14.00- 15.30
Kandavas novada domē, apspriežu zālē 2.stāvā

Romeks Fabjančiks

Katra mēneša pirmā pirmdiena no plkst.16.00 – 17.00
Kandavas novada domē, apspriežu zālē

Dainis Rozenfelds

Katra mēneša pirmā pirmdiena no plkst.16.00 – 17.00
Kandavas novada domē, apspriežu zālē

7.

Inga Priede

Katra mēneša pēdējā trešdiena no plkst.16.00, Kandavas novada domē, apspriežu zālē

8.

Guntars Indriksons

Katra mēneša pēdējā trešdiena no plkst.16.00, Kandavas novada domē, apspriežu zālē

9.

Ivars Ozols

Katra mēneša pēdējā trešdiena no plkst.16.00, Kandavas novada domē, apspriežu zālē

4.
5.
6.
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ES MĪLU KATRU BĒRNU
Intervija ar „Gada skolotāju 2013”
Anitu Nikolajenko.
Skolotājs ir viena no tām profesijām, kurā es sevi nevaru iedomāties
strādājam, jo, lai strādātu par skolotāju, ir nepieciešama milzīga pacietība, mīlestība un „dzelzs nervi”. Kā tu
kļuvi par skolotāju? Vai tas bija bērnības sapnis?
- Jā, tas tiešām bija mans bērnības
sapnis. Cik es sevi atceros, tad vienmēr
esmu gribējusi būt vai nu bērnudārza
audzinātāja vai skolotāja. Man rados
neviena skolotāja nebija un man likās,
ka skolotājam ir jābūt ļoti gudram un
īpašam cilvēkam. Tas man bija tāds
kluss sapnis, par kuru es mājās nemaz
nestāstīju. Kad sākās skolas gaitas, es
arvien vairāk skatījos uz sākumskolas skolotājām, kas bija ļoti īpašas, tad
nāca pamatskolas skolotājas, kas bija
ļoti gudras... Stājoties institūtā biju izlēmusi, ka iešu uz sākumskolas skolotājiem, jo „bērndārzniekiem” bija ļoti
stingras prasības mūzikā, es šai kategorijai neatbildu, tik labi nedziedāju.
Būt skolotājai tiešām bija mans sapnis
un esmu laimīga, ka man izdevies to
īstenot.
Kādu mācību iestādi tu pabeidzi?
-Pabeidzu toreizējo Liepājas Pedagoģisko institūtu ar labām sekmēm,
biju pārsteigta, ka jau tur man pareģoja, ka būšu laba skolotāja. Es tolaik biju
jauna kautrīga meitene, man nebija
augsts pašnovērtējums.
Jā, cik atceros sevi, arī man jaunībā nebija pārliecības par saviem spēkiem. Varbūt mūsdienu jaunatne ir
ar lielākām ambīcijām un augstāku
pašnovērtējumu.
-Jā, mūsdienu jaunieši ir savādāki,
mēs tādi nebijām.
Vai Kandava ir tava pirmā darba
vieta?
-Jā, Kandavā ir mana pirmā un vienīgā darba vieta, Kandavas internātskolā pavadīti jau 28 darba gadi.
Māci bērnus no kuras līdz kurai
klasītei?
- Mācu bērnus no pirmās līdz ceturtajai klasei, bet esmu audzinājusi
arī klases no pirmās līdz devītai, gan
tikai viens tāds piegājiens bijis. Pamatā audzinu līdz ceturtai klasei, mācu
matemātiku, dabaszinības, latviešu
valodu.
Kā uz mammu skolotāju skatās
pašas bērni?
- Dēls tagad strādā Anglijā, meita
mācās Stradiņa universitātē beidza-

majā kursā, būs fizioterapeite. Dēls
nekad atklāti nav izteicies, ka skolotājs
tā nebūtu laba profesija priekš bērna
vecāka, bet meita ir tiešā tekstā teikusi,
ka viņai nepatīk, ka mamma ir skolotāja. Mēs abi ar vīru bijām skolotāji
internātskolā. Meita vēl tagad nemīl
otrdienas, jo otrdienas bija tās dienas,
kad mājās nācām tikai pēc desmitiem
vakarā un bijām skolā visu dienu. Bērniem gan bija auklīte, bet tomēr tas jau
nebija tā. Citādi jau pārmetumi par
manu profesiju no bērniem nav bijuši.
Pati saviem bērniem arī biji skolotāja?
-Nē, nebiju gan. Meita beigusi vidusskolu, dēls gan mācījās internātskolā, bet ne pie manis.
Bet viņi tā kā neturpina mammas
un tēta ceļu?
-Nē, nē, noteikti, nē. Meitai gan
mammas palīdzība tagad ir vajadzīga, jo fizioterapeits jau arī strādā ar
bērniem, viņa ir ļoti priecīga, ka var
padalīties ar mani, paprasīt , ko darīt,
ja bērns atsakās strādāt ar viņu, kā rīkoties.
Man liekas, ka internātskolas ir
tādas īpašas skolas, tā ir tāda īpaša
saikne starp internātskolas skolotāju
un skolēnu, tāda ģimeniska saikne.
Vismaz toreiz man tā likās, jo arī es
esmu beigusi Kandavas internātskolu. Vai tas ir saglabājies arī tagad?
-Noteikti. Un arī es pati jūtos atbildīga. Esmu bērnam gan skolotāja,
gan mamma, gan tētis ja vajag. Es arī
saprotu, ka man darbs nebeidzas tad,

kad aizveru aiz sevis skolas durvis. Ja
ir bijis kāds smagāks gadījums, kaut
kas noticis, es vienalga domāju, nevaru aizmigt, prātoju, ko darīt, kā būtu
labāk Tikko bija skolas salidojums,
kad tikos ar saviem bijušajiem audzēkņiem, un arī viņi sacīja, ka mēs audzinātājas bijām viņiem kā mammas. Arī
mūsdienu bērni, pat puikas uz ielas,
ieraugot mani, pieskrien, apķer un samīļo.
Vai arī tagad skolā mācās daudz
bērnu no tā sauktajām nelabvēlīgajām vai nepilnajām ģimenēm, jeb to
īpatsvars vairs nav dominējošs?
-Šādi bērni ir, bet tie nav vairākums. Tagad pie mums mācās bērni,
kuru vecāki ir ļoti noslogoti darbā,
kuriem nav laika nopietni pievērsties
savu bērnu audzināšanai. Ir arī ļoti
jaunu vecāku bērni, kuriem trūkst
prasmes un varbūt pietrūkst mīlestības pret bērnu.
Tu neesi dzimusi kandavniece,
kas ir tava dzimtā puse?
-Esmu no Talsiem. Beidzu Talsu
astoņgadīgo skolu, pēc tam Talsu pirmo vidusskolu un tālāk uz institūtu
Liepājā.
Kur iepazinies ar savu dzīvesbiedru?
-Te, Kandavā. Es atnācu gadu ātrāk, Andris pēc tam, iepazināmies, iepatikāmies, apprecējāmies, kopā strādājām. Tagad Andris strādā Rīgā LU
Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrā īsteno savu radošo potenciālu. Darba specifikas dēļ tiekamies
turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

vairāk nedēļas nogalēs un brīvdienā
nedēļas vidū.
Strādājot skolā „pelēkajām šūniņām” visu laiku ir jāstrādā pastiprinātā režīmā ģenerējot arvien jaunas
idejas, lai mazajiem cilvēkbērniem
būtu interesanti apgūt mācāmo vielu. Katru dienu jābūt kaut kam jaunam nebijušam. Vai nekad šo ideju
nepietrūkst?
-Reizēm jau liekas, ka pietrūkst, bet
es esmu liela lasītāja, vienmēr cenšos
iegādāties jaunāko literatūru. Esmu secinājusi tādu ļoti interesantu lietu- palasot vecos, aizmirstos mūsu un krievu
pedagogus, to pašu Makarenko, tu
atceries, to, kas ir mācīts un sasaisti ar
mūsdienām, pieņem to, jo klasika jau
nemainās. Paskatoties dažādas interesantas spēles un rotaļas sākumskolām,
tās jau ir tās pašas vecās un aizmirstās.

Bet ļoti daudzas idejas smeļamies no
bērniem, viņiem ir tik dzīva fantāzja,
vajag tikai iesākt un rodas tādas fantastiskas rotaļas un spēles.
Man liekas, ka strādājot par skolotāju, galvenais ir mīlēt savu profesiju un bērnus.
- Jā, mīlēt bērnus. Man meita kādreiz ir sacījusi- māmiņ, mēs tev esam
tikai divi! Bet mana mīlestība ir plaša.
Es to droši varu teikt nebaidoties, ka
katru bērnu, kurš ir ienācis klasē, es
mīlu, man ir plaša sirds, kurā pietiek
vietas katram. Es varu viņu iemīlēt
tādu kāds viņš ir, jāsaka, paldies dievam, ka tā. Es varu priecāties par mazumiņu. Es jau tagad zinu, kas mani
sagaida un nemaz no tā nebaidos!
Vai šis ir pirmais tāds augsts tava
darba novērtējums?
-Pirms gadiem piecpadsmit es reiz
jau tiku apbalvota, saņēmu pildspalvu

kā labākā skolotāja. Savu pirmo atzinību guvu pēc pirmā nostrādātā gada
skolā, toreizējās Tukuma rajona komjaunatnes komitejas goda rakstu. Man
prieks, ka mans darbs ir novērtēts.
Ko tu gribētu novēlēt sev un saviem kolēģiem, uzsākot jaunu darba
cēlienu?
- Saviem kolēģiem gribu novēlēt
pacietību, pacietību un vēlreiz pacietību, ja simts reizes var izturēt, tad arī
simtu pirmo ir jāvar. Un vēl un vēl. Uzklausīt vēlreiz ar pacietību un pacietību. Man internātskolā ir brīnišķīgi kolēģi, arī šodien saņemot apbalvojumu,
viņi man teica - esam ļoti priecīgi par
tevi, tu to biji pelnījusi. Ir tikai absolūts
prieks un nav skaudības, ka tikai viens
izcelts, šis prieks tā silda sirdi. Tāpēc
vēlu arī sev pacietību un tikai pacietību, jo skolotāji ir pacietīga tauta.
Intervēja Dagnija Gudriķe

KANDAVAS APSTĀDĪJUMU VĒSTURE
Kandavas pilsētas publisko dārzu,
parku un apstādījumu vecums sevišķi
neatpaliek no lielāko Kurzemes pilsētu parku mūža ilguma. Līdz 19. gadsimta vidum koki un krūmi pilsētās
bija retums: gan dēļ stratēģiskiem apsvērumiem, kas nepieļāva kokus nocietinājumu tuvumā, gan dēļ iedzīvotāju vēlmes iegūt viegli sasniedzamu
kurināmo. Aptuveni kopš 1860. gada
ārsti un arhitekti arvien biežāk sāka
slavēt parkus un dārzus kā pievilcīgas
veselīgu pastaigu vietas. Parku ierīkošanas vilni Baltijas pilsētās aizsāka agrākās Rīgas nocietinājumu zonas gar
pilsētas kanālu apzaļumošana. 1870.
gadā Kurzemes gubernators aicināja
apriņķa pilsētu valdes ierīkot publiskos parkus, un tie drīzumā arī tapa:
vairāk veiksmīgi kā Kuldīgā, kur tika
labiekārtota seno pilsdrupu teritorija
pilsētas centrā, vai arī mazāk veiksmīgi kā Tukumā, kur grūti sasniedzamajā parkā ārpus pilsētas jau 1883. gadā
ganīja lopus un žāvēja veļu.
Kandavā 1872. - 1876. gadā pēc bijušā miesta priekšnieka Karla Grēbnera ierosinājuma tika ierīkots parks Kapelas kalnā. Tāds ir vēsturiskais Mēra
kalniņa nosaukums, jo viduslaikos
tur atradās baznīciņa un kapsēta. 19.
gadsimta vidū mirušos Kapelas kalnā
vairs neapbedīja, tomēr lietus visnotaļ
lielā daudzumā skaloja ārā seno kandavnieku kaulus no kalniņa nogāzēm,
tādējādi veicinot nostāstus par daudzu
simtu mēra upuru aprakšanu vai pat

vienkāršu sakraušanu kalniņā. Lai tas
neturpinātos, ierīkojot parku tika uzbūvēts glītais akmeņu mūrītis gar nogāzi, iestādīti koki un ierīkoti pastaigu celiņi. Parki senās kapsētās Eiropā
tanī laikā vēl bija jaunums, jo kapsēta
par publisku pastaigu vietu pirmoreiz
tika pārveidota tikai 1877. gadā Hamburgā. Dzirdēts arī, ka pirms Otrā pasaules kara Mēra kalniņā ierīkots deju
laukums, kas gan maz ticams, jo dejošana virs kauliem pirmskara morālei
nav raksturīga. Pēdējo reizi viduslaiku
kapsētas miers traucēts Otrā pasaules
kara laikā, kad tur raktas tranšejas un
atrasti skeleti ar rotām, kas datētas ar
14. - 16. gadsimtu. Jau agrāk Kapelas
kalniņā nejauši atrastas arī 13. - 15.
gadsimta kuršu senlietas, kas tagad

glabājas Kandavas novada muzejā.
Kroņa jeb valsts īpašumā esošās
Kandavas pilsdrupas 19. gadsimta
beigās radīja visnotaļ nepievilcīgu
ainu. Nekontrolētās pilsdrupu noārdīšanas rezultātā daļa mūru bija kļuvusi
tik nestabila, ka kuru katru brīdi draudēja sabrukt, apdraudot garāmgājējus
un pie pilskalna esošo braucamo ceļu.
Guberņas arhitekts Frēde 1882. gadā
bija sastādījis pilsdrupu nojaukšanas
tāmi, kas aptvēra 194,44 rubļus, tomēr nedz muižniecība, nedz kronis
tos piešķirt negribēja. Vēl kādu laiku
pilsdrupas stāvēja kā atkritumiem
piemētāta gruvešu kaudze, līdz 1894.
gada 17.septembrī Kandavas miesta
valde nolēma pilnvarot miesta vecāko, aptiekāru Aleksandru Rozentālu
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lūgt valdību piešķirt pilskalnu Kandavas miestam publiskā parka ierīkošanai. A. Rozentāls lūgumā norādīja,
ka publisks sabiedriskais dārzs ”ir tik
ļoti svarīgs higiēniskā aspektā un kalpo par miesta rotu”, kā arī apņēmās
pilsdrupu atliekas saglabāt patreizējā
stāvoklī.
1897. gada 30. maijā Krievijas
cars Nikolajs II apstiprināja ministru
komitejas rīkojumu par pilskalna nodošanu Kandavas miestam bezmaksas
beztermiņa lietošanā. Zemesgabalu
miests nedrīkstēja nedz iznomāt, nedz
pārdot vai izmantot citos nolūkos kā
vienīgi parka ierīkošanai, kas bija jāpaveic trīs gadu laikā pēc zemesgabala
pārņemšanas.
Pēc pilskalna pārņemšanas miesta
īpašumā sākās divus gadus ilga gruvešu tīrīšana no pilsdrupām. Tās rezultātā tika atsegti pils pamati un atrastas vairākas interesantas senlietas:
16. gadsimta krāsns podiņi ar Vecās
derības personāžu attēliem, aptuveni
50 cm garš dzelzs ierocis, dzelzs svari
un bronzas naglas ar krustveida galviņām. Pilskalna nogāzēs tika ierīkota
senākā Kandavas promenāde: terases
ar gājēju celiņiem, soliņiem un koku
stādījumiem, kas skatāmas arī mūsdienās un reizēm tiek noturētas par
pils nocietinājumu paliekām. Domājams, ka pirmoreiz visā pilskalna pastāvēšanas gaitā koki tika iestādīti arī
kalna plakumā.
Līdz 1902. gadam koku stādīšana
un celiņu ierīkošana bija pabeigta. Šinī
gadā pils ārējā aizsargmūra drupās
tika iemūrēta balta marmora plāksne,
kas līdz mūsdienām nav saglabājusies.
Uzraksts uz tās pauda pateicību parka
ierīkošanas iniciatoram: “Par paliekošu piemiņu Aleksandram Rozentālam, kuram Kandava pateicas par
pils dārza ierīkošanu. 1902. gadā”.
Domājams, ka pirmajiem parka
kokiem pieskaitāmi arī pilskalnā augošie dižkoki: divi dižskābarži plakumā, kā arī purpursārtā kalnu kļava
pilskalna pakājē. Viens no dižskābaržiem divu metru augstumā sadalās
trijos stumbros. Dižskābardis, kas
Latvijā ievests 19. gadsimta sākumā,
bija sevišķi iecienīts apstādījumu koks
Kurzemes muižu un pilsētu parkos.
Pilskalna parks jau neilgi pēc tā
ierīkošanas kļuva par kandavnieku iecienītu brīvdabas koncertu un zaļumbaļļu vietu. 1903. gada pavasarī vietējais būvuzņēmējs Ansis Oše par 159
rubļiem pilskalnā uzcēla lapeni muzi-

kantiem, un 26. maijā parkā tika rīkoti pirmie tautas
svētki ar orķestra mūziku
un uguņošanu. Svētkus apmeklēja 571 persona. Iegūtā peļņa 40,30 rubļu apmērā
tika izlietota parka labiekārtošanai. Ļoti vērienīgu
pasākumu par labu Krievijas gaisa flotei 1913. gada 3.
jūnijā no pulksten trijiem
dienā līdz pulksten trijiem
rītā pilskalnā rīkoja Kandavas Sadraudzīgā biedrība. Programma bija daudzveidīga: biedrības kora
koncerts, sacīkste spēkā un veiklībā ar
godalgām, gaisa kuģu laišana, dejas,
Itālijas nakts, uguņošana, gājiens ar
bengāliskām ugunīm, konfeti un serpentīns, kā arī ”pilna bufete”.
Puskailie Abavas ielejas krasti
mūsdienās ierasto lapotņu zaļumu
sāka iegūt starpkaru posmā, kad katru
pavasari tika rīkotas vērienīgas Latvijas apzaļumošanas akcijas – Meža
dienas, kurās piedalījās ne tikai meža
darbinieki, bet iespēju robežās visas
sabiedriskās, valsts un reliģiskās organizācijas attiecīgajā apkārtnē. Tā
Latvijas Meža darbinieku biedrības
Kandavas nodaļa 1931.g. 9. un 10.
maijā Meža dienu ietvaros apstādīja
jaunceļamās pamatskolas gruntsgabalu, iestādot 59 lapu kokus, un 34
metrus garu eglīšu dzīvžogu. Tāpat
gar jaunbūvējamās Kuldīgas šosejas malām iestādīja 95 lapu kokus 15
metru attālumā vienu no otra, ko veica meža darbinieki, Kandavas pagasta
un pilsētas valžu pārstāvji, apvienotās
pamatskolas skolotāji un skolēni, šoseju un zemesceļu departamenta darbinieki.
1935. gada Mežu dienās Kanda-

vā par godu Vadonim un Latvijas
atdzimšanai ebreju pirts (tagadējās
kafejnīcas ”Pils”) apkārtnē iestādīja
Vienības birzi no 4 ozoliem un 176
bērziem, kā arī 200 augļu kokus pie
jaunās pamatskolas. Šajā darbā piedalījās pilsētas pašvaldības un virsmežniecības darbinieki, aizsargi, luterāņu
draudzes dāmu komiteja, kā arī studentu savienības ”Līdums”, ”Ausma”
un ”Latviete”. Gadu vēlāk apstādīja
Zemītes ielu, Kandavas šoseju, ceļu
uz Jaunkandavas kapiem un pilskalna pakāji – pavisam tika iestādīti 850
lapu koki un 600 eglītes. 1938. gadā
tika apstādīts Kandavas – Sabiles ceļš,
Dziesmu svētku laukums un pilsētas
kapi Jaunkandavā, kopumā iestādot
447 kokus un 25 metrus egļu dzīvžoga. Pie Kandavas valsts arodskolas
iestādīja vairāk nekā 400 koku, no kuriem daudzi vēlāk nokalta. Kandavas
lauksaimniecības biedrība 1940. gada
Meža dienās bija iecerējusi uzsākt
Lietuvas ķiršu alejas stādīšanu gar
Kandavas – Sabiles ceļu, tomēr nav zināms, vai vēlākie dabas un politiskie
apstākļi ķiršiem bija labvēlīgi.
Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks
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NOVADA BĒRNI VIESOJAS GOTLANDĒ UN VEIDO
MANDALAS SĒMĒ
Pateicoties Ljugarnas Lauvu
kluba- personīgi Kristera un Margaretas Vennstrom un Oskara Pettersson atbalstam sešpadsmit Kandavas novada bērni guva iespēju 10
dienas augustā bez maksas piedalīties starptautiskajā bērnu vasaras
nometnē Gotlandes salā. Nometnes
mērķis bija radīt bērniem prieku,
svētku sajūtu, jaunas iespējas sajust
un izpaust sevi.
Tās bija neaizmirstamas dienas
gan bērniem gan pieaugušajiem. Katra diena bija pilna pasaules izzināšanas, valodas apgūšanas, saskarsmes
iemaņu un pašapkalpošanās prasmju
apguves.
Nometne nebija tikai atpūtas
laiks ar pilnvērtīgu saturu kvalificētu
speciālistu uzraudzībā, bet arī iespēja
bērniem mācīties savā situācijā būt
pēc iespējas patstāvīgākiem turpmākajā dzīvē. Arī vecākiem, aizbildņiem,
audžu mammām tā bija iespēja atpūsties un veltīt laiku pašiem sev.
Lūk, daži no ieguvumiem šajā nometnē.
Visi 16 bērni priecājās par jaunu
draugu iegūšanu. Labā lieta nometnē,
ka bērni mācījās veiksmīgi komunicēt, neskatoties uz to, ka bija jārunā
gan angļu, gan zviedru, gan krievu un
latviešu valodās. Galvenā jau ir sirds
valoda. Pateicoties sociālajiem tīkliem
un plašajām iespējām interneta vidē,
bērni turpinās komunicēt ar jauniegūtajiem draugiem arī pēc nometnes.
Bērni bija ļoti aktīvi un iemācījās
jaunas lietas. Nometne bija „mācības
praksē”. Mēs 100% izbaudījām visdažādāko aktivitāšu veidus, sākot ar
krūzīšu un T-kreklu apgleznošanu,
smilšu piļu celšanu, dziedāšanu, peldēšanu, un beidzot ar futbolu un dažādām sacensībām.
Nometne mācīja būt neatkarīgam.
Jauni draugi un dalība dažādajās aktivitātes pavisam noteikti cēla bērnu
pašapziņu. Bērni kļuva patstāvīgāki,
iemācījās pieņemt lēmumus un būt
par tiem atbildīgiem.
Bērni guva arī paliekošus iespaidus un atzinīgu novērtējumu. Šīs atmiņas viņiem noteikti paliks prātā un
sirdī visu mūžu - par to varam nešaubīties! Nometne mācīja samierināties

Krīzes centra bērni Gotlandē
ar lietām, kas nav perfektas, un sadzīvot ar atšķirīgiem cilvēkiem.
Sarunās ar bērniem, viņi sacīja, ka
šī vasaras nometne bija laimīgie brīži
viņu mūžā. „Es neaizmirstami pavadīju laiku, ieguvu jaunus draugus,
jaunas zināšanas, iemācījos bez problēmām komunicēt ar apkārtējiem un
iepazinos ar jauniem cilvēkiem. Nometnes laikā mēs visi kļuvām kā liela
laimīga ģimene.”
„Mani nesen iepazītie draugi pēkšņi kļuva tik tuvi kā māsas un brāļi,
bet pieaugušie - kā vecāki. Es iemācījos arī palīdzēt otram, ja viņam kļuva skumji. Es nekad mūžā nebiju tik
jautri un ilgi smējies no prieka. Vienas
nometnes laikā iepazinu vairāk cilvēku nekā visa gada laikā.”
„ Es daudz uzzināju par Gotlandes
vēsturi, par vikingu dzīvi. Ļoti patika
tas, ka varēja lēkāt pa batutu. Es skolā
varēšu pastāstīt par to, ka biju Pepijas
Garzeķes mājā. Patika tas, ka visi mūs
mīļoja un visiem mēs bijām svarīgi un
nozīmīgi.”
Galvenais, ko ieguvām nometnē, ir cilvēki mums apkārt, jaukākās
atmiņas un smaids uz lūpām, katru
reizi atceroties nometni, un arī pieredze turpmākai dzīvei. Ar spēlēm un

aktivitātēm bērni mācījās to, ko skolā
nemāca un ko pieaugušie ne vienmēr
spējīgi paveikt. Tā bija patstāvības nedēļa bez vecākiem, prom no mājām,
kur pašam par sevi bija jāuzņemas atbildība.
Kad bērni apdāvināja Gotlandes
draugus- cits bija uzzīmējis skaistu zīmējumu, cits kopā ar audžu mammu
uzadījis zeķes, cits nopircis kartiņu,
cits pagatavojis no plastilīna apsveikumu- visi bija aizkustināti un pateicīgi
arī par mūsu mīlestību, atsaucību un
sirsnību!
Vasariņai ardievas sakot, augusta
pēdējā dienā Zantes ģimenes krīzes
centra bērni un skolotājas piedalījās
nometnē, kuru organizēja mūsu labā
feja Maija no Rīgas ar saviem draugiem. Nometne bija noorganizēta
Sēmē pie rožu audzētājas Dailas. Tā
bija brīnišķīga, neizmirstama diena
gan bērniem, gan skolotājiem. Pasakains rožu skaistums, radošās nodarbības, kliņģeris un rožu bole!
Un kur tad vēl mandalu gatavošana no rožu ziedlapiņām! Bērni ir brīnumdari! Savukārt mums ir gandarījums, kad bērnu sejās atmirdz prieks!
Bērnu un vadītāju vārdā
Aija Švāne
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AR MĪLESTĪBU PRET DABU

Dabas parkā „Abavas senleja”
tiek realizēts projekts „Biotopu aizsardzības pasākumi Abavas senlejas
dabas takās”.
Projekts paredzēts kā vienreizējs
pasākums, lai attīrītu esošās Abavas
senlejas dabas parka Ozolāju, Imulas
un Mīlestības takas no kritušajiem
kokiem, krūmiem un iezīmētu jaunu
taku maršrutu vietās, kur radušies nogruvumi, izveidotu pakāpienus stāvās
nogāzēs un ierīkotu tiltiņus pāri gravām, mitrājiem un Imulas upi, marķējot taku maršrutu un tā mazinot antropoloģisko ietekmi uz Abavas senlejas taku apkārtni un veicinot vērtīgu
biotopu saglabāšanu.
Projekta īstenošanu veic paši biedrības „Abavas ielejas attīstības centrs”
biedri sadarbībā ar zemju īpašniekiem. Projekta sagatavošanas laikā
noslēgtas vienošanās ar desmit zemju
īpašniekiem, kuri izteikuši un apliecinājuši vēlmi piedalīties taku atjaunošanas darbos, atļaujot to maršrutu
veidot caur saviem īpašumiem un nākotnē savu iespēju robežās piedalīties
maršrutu uzturēšanā.
Pirmā savu atdzimšanu piedzīvo
Mīlestības taka, kas atrodas pie atpūtas kompleksa Zviedru cepure. Tā tika
izveidota aptuveni pirms astoņiem
gadiem ar paša uzņēmuma spēkiem,
bet vētrās krītošie koki sabojāja tiltiņus un pakāpienus. Pateicoties projekta finansējumam, viss ir atjaunots
un uzlabots. Takas 900 metrus labprāt
izstaigā cilvēki, kas grib pabūt divatā
un vientulībā. Tā ved augšup kalnā,
no kura paveras brīnišķīgs skats uz

Abavas ieleju. Tajā nevar neiemīlēties!
Maršrutu var turpināt pa nogāzi, kurā
aug gandrīz visi Latvijas pļavām raksturīgie augi, daudzi no tiem - arī īpaši
aizsargājami.
Mīlestības taka savienojas ar Kurzemes plānošanas reģiona izstrādāto
vietējās nozīmes velomaršrutu Nr.555
„Abavas senlejas velomaršruts”, kas
savukārt piekļaujas Eirovelo maršrutam Nr.10. Tas nozīmē, ka nākotnē
noteikti šeit būs vairāk tūristu.
Projekta turpinājumā tiks atjaunots pārgājienu maršruts gar Imulas
upi vairāk kā 6 km garumā no Buses
pilskalna līdz Imulas ietekai Abavā
pie Vītiņu telšu un atpūtas laukuma.
Laika gaitā takas daži posmi vairs nav
ejami, ir izveidojušies zemes nogruvumi. Tās daži posmi netiek uzturēti
no zemju īpašnieku puses, arī marķējums ir pazudis. Projekta laikā ir precizēts maršruts un augusta mēnesī tiks
veikta takas attīrīšana no kritušajiem
kokiem un krūmiem, tai pašā laikā
nenodarot kaitējumu īpaši vērtīgajiem
biotopiem, kas arī te ir. Paredzēts uzbūvēt tiltiņu pār Imulas upi pie Buses
pilskalna uz Upmaļu māju pusi, lai ikviens atkal varētu aiziet līdz agrāk tik

populārajam Kauķa kalnam jeb Matkules Staburagam un vēl tālāk- līdz
avotam un dižozolam. Īpaši gleznains
ir takas posms no Vītiņiem līdz viesu
namam „ Romances” jeb Vecsīmaņiem. Arī tā atjaunošana notiks jau
augusta un septembra mēnesī.
Vecie Ozolāji Abavas upes līkumos
ir daudziem kandavniekiem mīļi un
zināmi, agrāk tā bija populāra pasākumu un atpūtas vieta. Patreiz līdz tai
aiziet tikai zinātāji, luterāņu draudzes
pasākumu dalībnieki un draugi. Lai
taciņa no Mācītājmājas būtu izejama
visiem un ar sausām kājām, lai neizbradātu avotus, kas spraucas no nogāzes, un lai saudzētu dabisko ozolu
mežu, tiks izveidotas skaistas kāpnes
ar terasēm.
Šo projektu biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs” īsteno pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda,
Kandavas novada domes, Kandavas
ev.luterāņu draudzes, atpūtas kompleksa Zviedru cepure un Matkules
pagasta Imulas upes krastu zemju
īpašnieku atbalstam.
Projekta vadītāja Iveta Piese
28396830

KANDAVAS PARTNERĪBAS PĀRSTĀVJU DALĪBA
STARPTAUTISKAJĀ TIRGŪ FRANCIJĀ
No 21.- 29.augustam četri potenciālie projektu iesniedzēji no Kandavas Partnerības teritorijas- Līga Lepse, Gunda Cīrule, Santa Āboliņa, Ivo
Immermanis un es - Kandavas Partnerības administratīvā vadītāja Inta
Haferberga piedalījāmies Starptautis-

kajā vietējā produkta tirgū Francijas
pilsētā Digne les Bains. Uzaicinājumu
no franču partnerības „Pays Dignois”

saņēmām jau pavasarī un sapratām,
ka jāpiedalās, lai varētu frančus iepazīstināt ar mūsu teritorijas vietējiem
turpinājums 10.lpp.
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PASĀKUMI

turpinājums no 9.lpp.

produktiem un gūtu pieredzi par uzņēmumiem lauku teritorijās Francijā.
Iepriekšējā gadā Kandavas Partnerības pārstāvji jau piedalījās Starptautiskajā tirgū Francijas pilsētā Le Puy
en Valey, kurā tika prezentēti vietējie
produkti: kazas siers, sukādes, ievārījumi, sklandu rauši, vilnas dzija un tās
izstrādājumi.
Starptautiskajam tirgum sākām
gatavoties savlaicīgi un pārdomāti,
izvērtējot, kādus vietējos produktus
varētu piedāvāt šoreiz francūžiem.
Izlēmām ņemt līdzi Kandavas novada amatnieku biedrības rokdarbnieču
darinājumus, SIA „Ineta&Ance” cepumus, Antras Gaisas sukādes un ievārījumus, Ivo Immermaņa koka izstrādājumus, Signes Ezeriņas aitu vilnas dziju. Tāpat arī uz vietas tirgū izlēmām
cept ķiploku grauzdiņus. Francūži ir
koncentrējušies uz tiem produktiem
un garšām, kurus viņi zina un pazīst,
bet mēs šo trīs dienu laikā centāmies
parādīt, ka arī mūsu produkcija ir
pietiekami laba un garda. Fonā atskaņojām grupas „Prāta vētra” dziesmu
„Welcome to my country”.
Tirgus organizatoriem ļoti pievilcīgs likās mūsu stends ar tajā esošo
produkciju, noformējumu un pārdevējiem tautas tērpos. Jau pirmajā
tirgus dienā mūs intervēja un otrajā
dienā jau bijām redzami laikrakstā
„La Provence Alpes”. Lai gan šīs trīs

tirgus dienas bija diezgan pasmagas,
jo tirgū bija jāatrodas 12 stundas un
arī preču sagatavošanas process pārdošanai nebija viegls, tomēr mums ir
gandarījums par to, ka varējām prezentēt Kandavas novadu un Latviju
francūžiem. Tirgū piedalījās partnerības ar savu vietējo produkciju no
Holandes, Igaunijas, Turcijas, Guyanas, Francijas un Latvijas. Tirgus laikā
notika Lavandas festivāls ar visA veida
lavandas produkciju, produktiem no
olīvām un citu vietējo produkciju.
Katru dienu no Kandavas Partnerības viens vai divi pārstāvji piedalījās pieredzes braucienos uz dažādām
saimniecībām vietējā teritorijā, kuru
laikā apmeklējām olīvu eļlas spiestu-

ves kooperatīvu, lavandas destilācijas
kooperatīvu, vietējo produktu kooperatīvos veikalus, ievārījuma un siera
ražošanas uzņēmumu, jēru audzētavu,
muzeju par vietējās teritorijas attīstību
cauri gadsimtiem, cepumu ražotni.
Vakarpusē tika organizētas darba grupas par vietējās produkcijas kooperatīvajiem veikaliem, vietējās produkcijas starptautisku pārdošanu internetā
(ja ir interese uzņēmējiem pārdot
savu produkciju internetā, tad varat
rakstīt vai zvanīt: intaha@inbox.lv vai
t.28390394), kā arī noslēguma vakarā
dalījāmies iespaidos un atmiņās par
pavadītajām dienām Digne les Bains.
Inta Haferberga

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
SEPTEMBRIS
PASĀKUMI
11. septembrī
16:00 “Rudens lapu zeltā” Dzejas dienas pasākums Vānes kultūras nams
13. septembrī
14:00 - 15:00 Dzejoļu lasījumi bērniem “Ko teica gaiļa kungs “. Zantes
pagasta bibliotēkā
13:00 Melnā kaķa diena. Pasākums
bērniem Zemītes bibliotēkā
16.septembrī
14:00 Dzejas dienām veltīts pasākums
„ Daba dzejā, dzeja dabā” –Zemītes
pagasta bibliotēkā
19. septembrī
17:00 Kino bērniem “Semija piedzīvojumi”. Kandavas kultūras namā.
Kandavas kultūras namā. Ieeja - Ls
0,50.
19:00 Kino pieaugušajiem “Kapitālisms šķērsielā”. Kandavas kultūras
namā. Kandavas kultūras namā. Ieeja
- Ls 1,00.
21. septembrī

12:00 Kandavas katoļu baznīcas 10
gadu jubilejas svinīgais dievkalpojums un koncerts. Kandavas Katoļu
baznīcā
16:00 Kandavas radio rūpnīcas 50
gadu jubilejas salidojums. Pensionāru
Dienas centrā. - Bijušajā Kandavas radio rūpnīcas klubā. Pieteikt dalību pa
telefoniem: 29393136; 26328062.
25. septembrī
19:30 Vokālo ansambļu draudzības
koncerts “Garšīgais mēģinājums”.
Valdeķu kultūras namā
27. septembrī
Pasaules tūrisma dienai veltīts tūrisma uzņēmēju pieredzes brauciens.
Rīkotājs - Kandavas TIC. Kontakttālrunis - 28356520, 63181150.
19:00 Grupas “Emburgas zēni” koncerts. Kandavas kultūras namā. Ieeja:
Ls 3, Ls 4 un Ls 5. Biļešu iepriekšpārdošana. T. 63182040.
29. septembrī
9:00 Miķeļtirgus - Skvēriņā pie Bruņinieku pilskalna. T. 63122789.

12. oktobrī
Ražas balle senioriem– Pensionāru
dienas centrā.
SPORTS
12 - 14. septembrī
16:00 Starptautisks turnīrs basketbolā
vīriešiem. Piedalās komandas no Ukrainas (Odesas), Krievijas (Rostovas),
Kazahstānas (Barsi), Latvijas (Jēkabpils). Kandavas sporta hallē
23. septembrī
Orientēšanās Kandavā.
27. septembrī
Skolu olimpiskā diena
IZSTĀDES
01.09 - 15.09
Izstāde - tulkotājai, dzejniecei Solveigai Elsbergai - 75. Kandavas pagasta
bibliotēkā
01.09 - 30.09
Gleznu izstāde Rota Bērzkalne. Valdeķu kultūras namā

PASĀKUMI
02.09 - 30.09
Izstāde “Lasi un vērtē “Bērnu Žūrijas
grāmatas””. Vānes pagasta bibliotēkā
3.09- 30.09
I. Švarca fotogrāfiju izstāde „ Ienāc
manā pasaulē” – Kandavas novada
muzejs
04.09 - 16.09
Izstāde “Bēgšana no paradīzes” krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam
185. Matkules pagasta bibliotēkā
09.09 - 23.09
Izstāde “Latviešu dzejniecei, bērnu
grāmatu autorei Inesei Zanderei 55”.
Matkules pagasta bibliotēkā
09.09 - 30.09
Izstāde “Inesei Zanderei - 55”. Vānes
pagasta bibliotēkā
Izstāde “Dzejniecei un rakstniecei
Andrei Manfeldei - 40”. Vānes pagasta
bibliotēkā
Izstāde “27. septembris - Pasaules tūrisma diena”. Vānes pagasta bibliotēkā
Literāra izstāde veltīta dzejniecei
Inesei Zanderei - 55. Zantes pagasta
bibliotēkā
13.09 - 20.09

KULTŪRA

11.

Jubilejas izstāde “Dzejniecei Inesei Zanderei - 55”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
16.09 - 30.09
Izstāde “Kā rīta un vakara zvaigzne”- aktrisei
un dzejniecei Birutai
Skujeniecei 125. Matkules
pagasta bibliotēkā
19.09 - 29.09
Izstāde - rakstniekam Arvim Grodam - 80. Kandavas pagasta bibliotēkā
Aktrisei, dzejniecei - Birutai Skujeniecei -125. Kandavas pagasta bibliotēkā
20.09 - 27.09
Jubilejas izstāde “Rakstniekam Vilim Veldrem
- 105”. Kandavas pilsētas
bibliotēkā
20.09 - 27.09
Jubilejas izstāde “Aktrisei,
dzejniecei Birutai Skujeniecei - 125”. Kandavas
pilsētas bibliotēkā

NOVADNIEKI FOLKLORAS FESTIVĀLĀ UNGĀRIJĀ
Augusta vidū mūsu novada pašvaldības delegācija piedalījās folkloras festivālā Ungārijā Nagycenkā.
Novada delegācijā uz Ungāriju
devās mūsu deju kolektīvu vadītājas
Agrita Rožkalne un Andra Eimane,
kā arī dejotāji Solvita Jansone, Anete Eimane, Elvis Rībens, Jurģis Muska un „busiņu” stūrēja šoferītis Gints
Šteinbergs.
Eiropas mazo pašvaldību hartas
dalībniece Nagycenk pašvaldība Ungārijā atrodas tikai 12 km no Austrijas
robežas Šopronas reģionā. Nagycenk
ir bagāta ar lielu kultūrvēsturisko
mantojumu ne tikai vietējā nozīmē,
bet visas Ungārijas kontekstā. Piemēram, Nagycenkā atrodas ievērojamas
ungāru personības Ištvana Sečeni
muiža.
Trīs festivāla dienas mūsu dejotāji aktīvi apguva ungāru, rumāņu un
latviešu deju elementus. Deju pedagogiem tika demonstrēta iesildīšanās
treniņstunda, kuras elementus varēsim izmantot mūsu deju kolektīvu ikdienas darbā.
Ungāru, rumāņu un latviešu dejas ir tikpat atšķirīgas kā mūsu tautu
temperamenti. Ja latviešu dejā valda
vieglums un precizitāte izpildījumā,
tad, piemēram, ungāru dejās valda

improvizācija.
18.augustā- tieši festivāla dienātika svinēti Ungārijas nacionālie svētki. Nagycenkā svētku kulminācija bija
festivāla noslēguma koncerts, kurā
katras dalībvalsts, un tādu bija četras
(Rumānija, Austrija, Latvija, Ungārija), dejotāji sniedza koncertu, kura
noslēgumā visi dejotāji vienojās kopīgā ungāru tautas dejā „Čardašs”.

Festivālā guvām labu pieredzi kā
dažādot treniņstundas deju kolektīvos. Tur iegūtās zināšanas par citu
tautu dejām varēsim izmantot savos
deju kolektīvos. Esam arī plānojuši uzsākt sadarbību ar ungāru tautas
deju kolektīvu.
Iveta Grunte
delegācijas vadītāja
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KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Lai gadi iet, tam tā ir jābūt,
Un, lai mums to nekad nav žēl.
Tik līksmu prātu, sauli sirdī,
Un daudzus gadus vēl un vēl!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās septembra jubilārus!
Ernests Rullis, Žanis Beseris, Marija Papelbo,
Rūdolfs Valdmanis, Lonija Linde, Marfa Bajeva,
Silvija Granta, Līza Lāce, Vaira Martišonoka,
Oskars Grīsons, Helga Dišlere, Velta Ošenberga,
Jānis Grasbergs, Anna Gavrilova,
Pēteris Skrastiņš, Ārija Riekstiņa, Maiga Struža,
Leokadija Veļičko, Biruta Bogdanova,
Mirdza Kronberga, Vasilijs Jegorenko,
Rolands Drupats- Eglītis, Terēze Auna,
Ligita Lagzdiņa, Jānis Baldiņš, Ausma Knēta,
Gunta Kiršpile, Ņina Irinoviča, Ilze Renāte
Skvarcova, Zigurds Bērzkalns, Silvija Zupāne,
Aija Kārņupa, Gertruda Leitāne,
Pēteris Benjāmiņš

2013.GADA SEPTEMBRIS

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
augustā reģistrēti
7 jaundzimušie
Emīlija, Anna, Karlīne,
Marta, Gustavs, Saimons,
divi Ralfi

Sveicam vecākus!Kandavas novada dome
IENĀC MANĀ PASAULĒ
3.septembrī Kandavas novada muzeja
Mākslas galerijā
tika atklāta Ināra Švarca foto izstāde.

Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Sestdien 21.septembrī plkst. 12:00
Kandavas katoļu baznīcas 10 gadu jubilejas svinīgais
dievkalpojums un koncerts
Visi mīļi aicināti piedalīties mūsu svētkos!

Kandavas katoļu draudze

PAR SEB BANKAS KLIENTU KONSULTĀCIJĀM KANDAVĀ
Kandavas Novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt bankas speciālistu klātienes konsultācijas Kandavā divas reizes mēnesī – otrdienās, no plkst. 9:00 – 14:00 Kandavas novada sociālā dienesta
telpās (2.stāvā), Jelgavas ielā 4A.
Septembrī plānotie konsultāciju datumi ir 10. un 24. septembris, bet oktobrī tas būs 8. un 29. oktobris no plkst. 9:00 – 14:00.
Novada iedzīvotājiem ir iespējams savus finanšu darījumus
veikt arī Elektroniskajā klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11
katru darba dienu no plkst. 6:00 – 23:00, kur pieejams iemaksuizmaksu bankomāts, tālrunis bezmaksas zvaniem 8777, kā arī
Ibankas termināls.
Svarīgi – sākot ar oktobra pirmo nedēļu Elektroniskais klientu apkalpošanas centrs mainīs savu atrašanās vietu un turpmāk
atradīsies Lielā ielā 1, veikala „Labais” telpās un būs pieejams no
plkst. 8:00 – 22:00. SEB bankas bankomāts tāpat kā līdz šim, pieejams veikala „Elvi” telpās Kūrorta ielā 1 katru dienu bez laika
ierobežojumiem.

Izstāde apskatāma līdz 30. septembrim.

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
augustā reģistrēti mirušie:
Anna Kristāle
Mirdza Podkalne
Marga Reinberga

(1936.) Kandava
(1940.) Cēres pagasts
(1938.) Kandava

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

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrāfija UNIVERSUMS A”

