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KANDAVAS NOVADS EIROPIĀDĒ

Pie Kielces pilsētas simbola- mežakuiļa
Zemītes TN vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Zemīte” un Zantes KN folkloras kopa „Vācelīte” jūlija beigās piedalījās 51.Eiropiādē Polijas pilsētā Kielcē.
Festivāls iesākās ar dejotāju kopmēģinājumu Kadzielnia Amfiteātrī, ļoti
skaistā vietā, kur starp klintīm izbūvēta
brīvdabas skatuve un skatītāju sēdvietas.
Notika ielu koncerts parkā un festivāla dalībnieku atklāšanas kopkoncerts.
Latvija visus iepriecināja ar deju, kurā
piedalījās visi Latvijas pieaugušo deju
kolektīvi. Koncerts bija skaists un iedvesmojošs, jo klātienē varēja apskatīt
dažādu tautu festivālu dalībnieku tērpu krāšņumu, baudīt nacionālo deju
priekšnesumus un mūziku.
Arī nākamajā dienā notika ielu
koncerts. Koncertā bija daudz skatītāju
gan no festivāla dalībnieku gan pilsētnieku vidus. Apmēram 2 km garumā
bija izvietotas skatuves ielu koncertiem,
dažādas tirgotavas un reklāmu stendi.
Vakara koncertā ar prieku vērojām arī
„Vācelītes” priekšnesumu. Pēc koncerta
notika kopīga latviešu rotaļdeju programma. Tā bija ļoti interesanta pieredze,
jo koncerts notika tipiskā disko bārā,

bet dažādās kapelas ienesa savu valstu
nacionālo deju kolorītu un krietni izdancināja sanākušos.
Trešajā festivāla dienā grupu un kolektīvu vadītājiem bija pieņemšana pie
Kielces pilsētas domes priekšnieka un
Eiropiādes prezidenta. Pēc stingra saraksta tikām aicināti pieņemšanas zālē,
kur apmainījāmies runām un dāvanām.
Tūlīt pēc pieņemšanas mūsu grupai bija
pēdējais ielu koncerts Artistow skvērā. Pēc koncerta, izstaigājot skvēru, atklājām fantastisku saikni starp mūsu
novada ģerboņa simbolu un Kielces
pilsētas simbolu. Tas ir mežakuilis. Pie
pilsētas simbola – mežakuiļa, visi nofotografējāmies un no gides uzzinājām, ka
vārds Kielce cēlies no vārda „Mežakuiļa
ilknis”, ar ko saistās pilsētas izcelsmes
leģenda. Pēcpusdienā piedalījāmies
greznā ielu parādē, kurā visi festivāla
kolektīvi gāja ar savu valstu karogiem
un kolektīvu emblēmām.
Festivāls noslēdzās ar krāšņu kopkoncertu. Ieguvām arī jaunus draugus.
Deju kolektīvu „Zemīte” uzaicināja veidot draudzīgus sakarus Skotu deju un
mūzikas grupa Skotijā un Nacionālo

deju grupa Vācijā. Arī „Vācelīte” saņēma aicinājumu sadraudzēties ar mūzikas grupu no Luksemburgas. Iespējams
tas ir sākums jauniem kontaktiem un
izaicinājumiem.
Ļoti patika Kielces pilsētas sakoptība, sajūta, ka esi gaidīts viesis, lieliskā
festivāla pasākumu organizācija, sākot
ar izdales materiāliem, kur kas notiks,
un beidzot ar kopsavilkumu katrai grupai, kur un kad tai jāuzstājas. Koncertu
un uzstāšanās tehniskais nodrošinājums
bija augstā līmenī. Mēs jutāmies gaidīti,
novērtēti un lieliski pavadījām laiku.
Ērodeja Kirillova
Zemītes tautas nama vadītāja
Braucienu atbalstīja Kandavas novada
dome, Kandavas novada Kultūras pārvalde un
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma (ar
valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”
finansiālu atbalstu) Projekts Nr. 2014-1-ZIEM04026 “VPDK „Zemīte” dalība 51. Eiropiādē
Kielcē 2014. gadā”
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Jau ilgāku laiku, sakarā ar samilzušām problēmām apkures un apsaimniekošanas jautājumos, domājām
par uzņēmumu „Kandavas Namsaimnieks” un „Kandavas komunālie pakalpojumi” restrukturizāciju, un šobrīd tā
tiek veikta. Iedzīvotājiem nav pamata
satraukumam, apkures un apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošinās SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi”.
Sakarā ar restrukturizāciju, administratīvais slogs uzņēmumam būs mazāks, tāpat arī pārējās izmaksās noteikti
būs vērojams samazinājums. Bet gribu
uzsvērt, ka, ja iedzīvotāji neapmaksās
rēķinus, tad arī „Kandavas komunālie pakalpojumi” var nonākt finansiālās grūtībās. Tādēļ aicinu iedzīvotājus

godprātīgi apmaksāt piestādītos rēķinus. Aicinu iedzīvotājus arī pēc iespējas drīzākā laikā pārslēgt līgumus, jo tas
saistīts ar atkritumu izvešanu un māju
apsaimniekošanu. Ir steidzami darbi, kurus nevar veikt bez līguma, tajā
skaitā arī sadzīves atkritumu izvešana.
Es domāju, ka pēc uzņēmumu restrukturizācijas stāvoklis uzlabosies.
Vistuvākajā laikā saņemsim eksperta atzinumu par visām iekārtām,
kādas ir nepieciešamas, lai inovatīvi
uzlabotu Kandavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību. Vērsīsimies
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, iesniegsim pasākumu
plānu ar izmaksām un lūgsim finansiālu atbalstu, lai pēc iespējas ātrāk veiktu
attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju. Šie
darbi jādara, rūpējoties par iedzīvotāju
dzīves apstākļu uzlabošanu un nepatīkamo smaku novēršanu, vienlaicīgi arī,
lai nepiesārņotu dabu, Abavu un Abavas senleju.
Augusta sākumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
tikos ar dažādām valsts institūcijām, lai
pārrunātu tālāko rīcības plānu kartinga
trases darbības atjaunošanā. Akcionāri
atteicās no sarunām un uz šo sanāksmi
neieradās, jo uzņēmums paziņojis, ka
ir uz maksātnespējas robežas un vairs
neredz iespēju darīt kaut ko lietas labā.
Līdz ar to, pašvaldībai pašlaik nav juridiskas personas ar ko runāt, lai kopīgiem spēkiem, meklētu risinājumu šai

situācijai. Mēs esam skaidri pateikuši
savu viedokli. Mēs vienmēr esam gatavi
sarunām, jo pašvaldība, tāpat kā ministrijas un autosporta federācija ir ieinteresēta, lai pēc iespējas ātrāk kartodroma darbību atjaunotu. Ir nepieciešama
skaidrība par trases likteni, jo kā atzina
autosporta federācijas priekšsēdētājs,
jau rudens pusē, jāsūta informācija
visām federācijām Lietuvā, Krievijā,
Igaunijā, lai varētu iekļaut pasākuma
plānā sacensības Kandavas kartinga
trasē 2015. gada sezonā.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs R. Naudiņš, viesojoties Kandavā, arī solīja atbalstu iepriekš
minēto problēmu atrisināšanai. Cerēsim, ka tie nebūs tikai priekšvēlēšanu
solījumi.
Tuvojas septembris un turpinās
skolu sakārtošanas darbi jaunajam mācību gadam. Pašlaik Kandavas novadā,
mācībām pirmajā klasē pieteikušies
vairāk nekā 90 pirmklasnieku, bet uzņemšana turpināsies vēl visu augustu. Tāpat kā citus gadus pirmās klases
skolēni, ceļamaizei, izglītošanās ceļu
uzsākot, no novada domes saņems savas pirmās skolas somas. Zinību diena
vienmēr ir apliecinājums, ka mums ir
nākotne. Novēlu veiksmīgu mācību
gadu visiem pedagogiem un audzēkņiem!
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

BULA LAIKS ZEMNIEKU SĒTĀS

“Uzkalniņu” saimnieks Jānis Leimanis
Bula laiks jeb vasaras tveice iestājusies arī Latvijā un šogad laiks ir īpaši
karsts. Novada zemnieku sētās sākusies
graudaugu kulšana, kas ir saspringts

Jānis un Ilze Konošonoki ar dēlu Ģirtu sarunā ar
lauku konsultanti Skaidrīti Šneideri

darba cēliens. Kopā ar lauku speciālisti
Skaidrīti Šneideri apciemojām vairākas
novada saimniecības, lai aprunātos ar
zemniekiem ne tikai par šā gada ražu,

bet arī par dzīvi.
***
Pie Matkules pagasta zemnieku
saimniecības „Uzkalniņi” saimnieka
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Jāņa Leimaņa ciemojos dienā, kad viņš
ar dēlu Kristapu kūla ziemas rapsi un
termometra stabiņš bija pakāpies līdz
34 grādu atzīmei. Tā bija karsta diena
ne tikai meteoroloģiskajā, bet arī darbu ziņā.
Cik liela ir jūsu saimniecība „Uzkalniņi”?
-Ar visām nomas zemēm sanāk nedaudz vairāk par 250 hektāriem. Tāda
hobiju saimniecība (smejas) , pārsvarā
tiekam galā ar pašu spēkiem.
Ar ko jūsu saimniecība nodarbojas?
-Teorētiski, ar graudkopību.
Un praktiski vēl ar ko citu arī?
-Nu, bērnus arī audzinām.( smejas)
Un kādas ir prognozes par šāgada
ražu, jo pagājušā ziemā, salīdzinot ar
citiem gadiem, nebija pārāk labi apstākļi ziemošanai?
-Nu, puse sējumu pārziemoja labi,
puse - ļoti slikti, mani lauki atrodas
dažādās pagasta vietās, un apstākļi atšķīrās, vai nu sniegs bija dziļāks, vai kas
cits pie vainas… Ziemas kviešus dabūju
pārsēt kādus 30 hektārus.
Kādas kultūras audzējat savos laukos?
-Ziemas kviešus, miežus un rapsi.
Laukā pie kura mēs stāvam, tiek
kults ziemas rapsis. Kā liekas, kāda
būs raža?
-Iztikt var…
Cik man zināms, jūsu saimniecība
ir saimniecība ar stāžu. No kura gada
saimniekojat?
-Pēc papīriem no 1992.gada. Sākām
ar kādiem 15 hektāriem, kas bija mantojumā no vecvecākiem. Es pats no kāda
1998.gada saimniekoju.
Tas bija tāds aicinājums kļūt zemniekam, vai tā dzīvē sagadījās?
-Tā sagadījās. Vienkārši laukos dzīvojām. Sākumā kopā ar dzīvesbiedri
Zintu, ar kuru esam kopā jau vismaz
trijus gadu desmitus, nodarbojāmies
arī ar lopkopību. Tad pārgājām tikai
uz graudkopību. Sieva tagad vairāk pa
māju šiverē, tur arī darba pietiek. Mēs
jau kolhoza laikos iepazināmies, sākumā draudzējāmies, tad nodibinājām
ģimeni. Trīs bērnus esam izaudzinājušidivus dēlus un meitu. Kristaps saimnieko kopā ar mani. Viņš pabeidza Jelgavā
Latvijas Lauksaimniecības universitāti(
LLU), iegūstot lauksaimniecības tehniķa inženiera diplomu. Vajadzētu jau
pašam savu saimniecību dibināt, bet
pie mūsu valsts standarta gājieniem…
cik tad mums ir pa visu Latviju to jauno zemnieku?! It kā jau pirmā roka, lai
saņemtu valsts atbalstu, būšot tiem jaunajiem zemniekiem, kas ieguvuši augstāko izglītību, bet tādu jauniešu katru
gadu ir ļoti daudz, tātad kaut kā viņi
tiks izvērtēti, kāds saņems atbalstu, kāds
ne. Otrs dēls Kaspars pabeidza vispirms

Kandavas lauksaimniecības tehnikumā pavārus un pēc tam Jelgavā LLU arī
pavārus. Tagad viņš gan citādu ēdienu
vāra - cementu maisa, Rīgā būvniecībā
strādā. Meita Anna arī Jelgavā studē par
mērniecības speciālisti.
Kā jums liekas vai valsts politikā
attiecībā uz lauksaimniecību kaut kas
mainās uz labo pusi?
-Ir arī daudz neskaidrību dažādos
jautājumos, kuros šodien negribu iedziļināties, kombains rūc, darbs gaida.
Kaut vai par tām pašām bioloģiskajām
pļavām, kuras drīkst pļaut no 1.augusta,
man arī tāda ir, un ar to vēlo pļaušanu
visu pļavu sabendēju, viss un āmen, suņuburkšķi sākās, labi vēl, ka latvāņi neparādījās.
Par šī gada graudu cenām ir kāda
skaidrība?
-Nē, pagaidām nav. Tajā dienā, kad
pārdošu, tad zināšu.
Vai šogad raža ienākusies ātrāk?
-Nē, termiņos nekas nav mainījies,
jūnijs bija aukstāks, tagad ir karstums,
kulšana sākās apmēram tajā pašā laikā
kā citus gadus.
Tad jau tagad pats karstākais darba cēliens, brīvdienu nav!
-Kas tad man nekaiš, es pats sev
saimnieks esmu, kad gribu, tad strādāju.
Brīvdienas ņemu, kad sniegs uzsnidzis,
kad viss padarīts. Tad pa mežiem sitos.
Tāda tā dzīves īstenība. Pats savu dzīvi
veidoju, tas man ir galvenais. Esmu beidzis Kandavas tehnikumu un augstskolā
kādu laiciņu tik uz trepītēm pasēdējis,
nav man tā papīra. Šodien galvenais ir
papīrs par izglītību, bet kādas zināšanas
zem tā papīra slēpjas, tas maz kuru interesē. Dēls uzskata, ka savā saimniecībā
strādājot, vairāk var iemācīties. Īstenībā,
galvenā ir pieredze, dzīves universitāte,
tā ir no svara.
***
Tajā pašā karstajā dienā apciemoju arī Kandavas pagasta zemnieku
saimniecību „Mazkraukļi” netālu no
Rūmenes muižas un saimnieku Jāni
Konošonoku sastapu īsā atelpas brīdī
mājas pagalmā, gaidot atgriežamies
kundzi Ilzi, kas bija aizbraukusi uz
Talsiem papīru lietas kārtot.
Kad dibināta jūsu zemnieku saimniecība, un vai daudz kas tajā mainījies, kopš dibināšanas brīža?
-Dibināta saimniecība 1992.gadā,
sākām ar 10 hektāriem, graudiem- rudziem, pēc tam tā palēnām tik uz priekšu un šobrīd mums ir ap 230 hektāru zemes. Platības turpina pieaugt, pārsvarā
zeme tiek nomāta. Pašu zeme, tēva zemi
neskaitot, mums ir ap 90 hektāru.
Kādas kultūras aug šajos hektāros?
-Kvieši, tritikāle (augs, kas izveidots,
krustojot kviešus un rudzus), mieži,
auzas, pupiņas, rapsis, kartupelis. Iz-

audzēto nododam Lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai
„LATRAPS” un SIA„Baltic AGRO”.
Vai raža šogad solās būt laba?
-Vienkārši ideāla. Uz Dundagas pusi
labība pārziemoja labāk, uz Vidzemes
pusi – sliktāk, mūs tas, paldies dievam,
neskāra. Neko nedabūjām pārsēt.
Bez graudkopības jūs nodarbojaties arī ar lopkopību?
-Jā, slaucamās govis mums ir četrdesmit divas, jaunlopi arī kādi četrdesmit, šogad sākām audzēt bullēnus. Pavisam kopā ir 100 liellopi. Pienu nododam
SIA„Talsu piensaimnieks”.
Cik ļaudis saimniecībā strādā, izņemot jūs?
-Sieva strādā (par grāmatvedi un
par pārraugu). Pašreiz sievastēvs arī piepalīdz, vēl manas mammas brālis, viņš
ir invalīds, atbraucis palīgā pie mājas
darbus apdarīt, malku sakrāmēt. Sieva
lopus kopj, es kūtī kā palīgstrādnieks
skaitos, tas humoram! Roku rokā visus
darbus darām. Nu, un bērni cik var piepalīdz.
Cik bērnu ir jūsu ģimenē?
-Mums ir lieliskais četrinieks. Trīs
dēli un meita. Vecākais dēls Toms jau
liels, atrodas peļņas darbos, Ģirts, kuram trīspadsmit, mums ir ļoti liels palīgs, jau sapņo, ka pēc skolas Kandavas
lauksaimniecības tehnikumā stāsies.
Arī pastarītis Jānis, mans otrklasnieks,
visos darbos līdzi tur. Meita pabeidza
vidusskolu un tālāk domā mācīties medicīnas jomā.
Laulības stāžs jums noteikti jau
otrā desmitā iegājis?
-Jā, tāds laiciņš jau būs! Ar Ilzi Kandavas tehnikumā mācoties abi sapazināmies. Es mācījos mehāniķos, viņa
putrologos, un tā kā mīlestība iet caur
vēderu…. Sākām kopīgu saimniekošanu. Mans tēvs jau bija Breša zemnieks,
varētu teikt, turpinājām senču tradīcijas.
Ar dzīvi esat apmierināts?
-Pats jau to esmu izvēlējies. Kā smejies, tālu uz darbu nav jāiet, 100 metru
un esmu darbā. Agrie rīti, jā, tie gan.
Pusē piecos ceļamies, tagad ražas laikā
ap divpadsmitiem, vieniem, ātrāk jau
gulēt netiekam. Kamēr visa tehnika mājās, kamēr viss pa šķūņiem, ātrāk nesanāks. Nododu pienu un sāku jaunu dienu! Mums savs ritms iestrādājies.
Un kā ar atpūtu, tai laika neatliek,
vai ne?!
-Uz jūras svētkiem jau kuro gadu
braucam- domās! Tā arī neesam vēl aizbraukuši. Jūras svētki iekrīt siena laikā,
tāpēc nesanāk. Slaukšana svētkiem netraucētu, no rīta izslauc un visa diena
līdz vakaram brīva… bet, kā par sodu,
uznāk labais laiks siena vākšanai un
– svētki beigušies! Tos varam rīkot pa
Ziemassvētkiem. Katram savs ritms. Jūs

turpinājums 4.lpp.

4.

NOVADA STĀSTI

turpinājums no 3.lpp.

strādājat no pirmdienas līdz piektdienai,
sestdiena, svētdiena- brīva. Bet es izdomāšu un pirmdienu paņemšu brīvu!
Bet kā tad govis, tās taču jāslauc?!
-Tas kaut kā automātiski, pats no
sevis notiek. Ja tev telefonā divas reizes
mēnesī noskanēs pī-pī-pī, par attiecīgo summu ( atgādinājums par kārtējo
kredīta maksājumu), tad arī tu sapratīsi, ka citādi nevar! Jāstrādā. Visi ir paēduši, bērni iet skolā. Ja man vajadzētu
iet kādam citam strādāt, piedod, būtu
pavisam cits stāsts. Tad tev nesamaksās,
tad vēl kas gadīsies. Pie sevis šad tad iedomājos, ja būtu noteiktos laika rāmjos
ielikts, darbā no tikiem līdz tikiem, es
laikam tā nevarētu. Beigās iedomājos,

DOMES LĒMUMI
bet es taču jau puspiecos esmu augšā,
tātad varu, un nav tāda vārda- nevaru.
Sarunā iesaistās arī saimniece Ilze,
kura nokārtojusi darīšanas Talsos, tūlīt
posās saimei pusdienas gatavot.
Vīrs sacīja, ka jūs esat galvenā
saimniece kūtī. Vai bez govīm un
jaunlopiem, audzējat arī citus lopus?
-Jā, jau no 1999.gada nodarbojamies
arī ar aitkopību. Pašreiz mūsu ganāmpulkā ir 60 aitas, savā laikā bijušas pat
visas 130. „Čiekuros”, kur turam aitas, ir
tāda pakraste, kuru grūti apstrādāt, bet
ar aitām to labi noganīt, vīramāte mums
liela adītāja, lai viņai darba nepietrūktu
(kā Emīla nedarbos teica Emīls „galvenais lai kājas būtu siltas”)… no rītiem aitiņas izlaižam ganībās, vakarā iedzenam

kūtī. Ganāmpulka skaitu samazinājām,
jo vienu gadu ziemā mums lapsa mazos
jērus cītīgi lasīja nost.
Paši arī tās cērpam, ejam uz sacensībām ar vīru, parasti darām to uz Lieldienām, kad brīvāks laiks. Rudenī cērpam
jaunos jērus. Vilnu nododam Pācē, tas
ir Dundagas pusē. Vedam vilnu, mainām, dziju arī pārdodu. Man bija laba
sadarbība arī ar linu veikalu Tukumā,
kad bija projekti uz tautas tērpiem pirms
pēdējiem lielajiem Dziesmu un deju
svētkiem, vīramāte adīja pusgarās baltās
mežģīņu zeķes. Darba mums vienmēr
pilnas rokas, bet savs darba ritms pa gadiem iestrādājies, pie tā turamies.
Intervēja
Dagnija Gudriķe

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 31.07.2014.
Domes sēdē deputāti izskatīja 97
jautājumus, no kuriem 46 bija saistīti
ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu bezstrīda kārtībā no novada
iedzīvotājiem, kuri ilgstoši nav maksājuši nekustamā īpašuma nodokli.
Tika apstiprināts pārskats par Kandavas novada domes budžeta izpildi
2014.gada pirmajā pusgadā. Apstiprināja mērķdotāciju pašvaldības ceļiem(
ielām) izlietošanas vidējā termiņa programmu Kandavas novada pašvaldībā
2014.- 2016.gadam.
Atbrīvoja Rihardu Zariņu no pienākumu pildīšanas Administratīvās komisijas un Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā ar š.g. 31.jūliju. Apstiprināja Anitu Šimkēviču Administratīvo
aktu strīdu komisijas sastāvā ar 2014.
gada 31.jūliju.
Uzdeva Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt
un iesniegt SIA „Vides investīciju fonds”
projekta pieteikumu „Kandavas kultūras
nama energoefektivitātes uzlabošana”.
Piešķīra finansējumu 1000 eiro apmērā
senioru deju kolektīva „Kandavnieks”
koncertceļojuma uz Bavāriju š.g. augustā daļējai apmaksai no Kandavas novada
domes budžeta grozījumiem.
Piešķīra finansējumu kā ieguldīju-

mu SIA „Tukuma slimnīca” pamatkapitālā lifta nomaiņai 6615 EUR apmērā
no papildus ieņēmumiem 2014. gada
pamatbudžetā.
Apstiprināja Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas
novada sociālais dienests” atsaiti par
darbu 2014. gada 2. ceturksnī.
Piešķīra īres tiesības Vilnim Rozem
uz pašvaldības dzīvokli „Vārpas”-1 Zemītes pagastā un Naurim Pelnēnam dzīvokli Priežu ielā 12-6.
Uzņēma dzīvokļu rindā 2.5. reģistru grupā trīs personas – S. Tiltiņu,
E.Zandbergu un S. Balseri.
Apstiprināja SIA „Kandavas namsaimnieks” un SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” finanšu atskaites
Izskatīja plānotos pasākumus Kandavas pilsēts attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanā. Pieņemts zināšanai SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi”
valdes locekļa E.Barisa informāciju par
plānotajiem pasākumiem Kandavas pilsētas attīrīšanas iekārtu darbības izpētē
un uzlabošanā un turpināt darbu pie
probēmas risinājumu meklēšanas.
Apstiprināja SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” tarifu projektu.
Uzdeva SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” virzīt apstiprināšanai Sa-

biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ūdenssaimniecības tarifa projektu
Kandavas pilsētā un novada pagastos,
paaugstinot tarifu ne vairāk kā par 18%.
Apstiprināja SIA „Eco Baltia vide”
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
tarifus ar 2014. gada 1. septembri 7.16
EUR/m3 (bez PVN)
Apstiprināja Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Kandavas novada domes 26.04.2010
saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par Kandavas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju un
aizsardzību””. Saistošie noteikumi Nr.5
stājas spēkā pēc publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kandavas
Novada Vēstnesis”, ko veic pēc atzinuma
saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.
Apstiprināja domes priekšsēdētāja
N. Štoferta un izpilddirektora E.Dudes
pārskatu par paveikto jūlija mēnesī.
Apstiprināja Kandavas novada Pašvaldības policijas pārskatu par darbu
2014. gada 1. pusgadā.
Izskatīja jautājumus, kas saistīti ar
nekustamajiem īpašumiem un virkni
vēl citu jautājumu. Domes sēdes protokols pieejams mājas lapā www.kandava.
lv sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes.

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.5
„Grozījumi
Kandavas novada
domes 26.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Kandavas novada
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un
būvju ekspluatāciju un aizsardzību””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.pantu un 43.panta pirmās daļas 11. un
13.punktu un trešo daļu

Izdarīt 2010.gada 26.aprīlī apstiprinātajos Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Kandavas
novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu
un būvju ekspluatāciju un aizsardzību”

(turpmāk – noteikumi) ar grozījumiem
domes sēdēs 29.07.2010. (protokols Nr.7
1.§), 28.02.2013. (protokols Nr.2 1.§) un
27.02.2014. (protokols Nr.4 1.§) (Kandavas Novada Vēstnesis, 2010, 15 (64) nr.;
2010, 18 (67) nr.; 2013, 4 (96) nr.; 2014.,4
(108) nr. šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu izdošanas pamatu
šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41.pantu un 43.panta
pirmās daļas 11. un 13.punktu un trešo
daļu.”.

Aizstāt noteikumu 1.7.punktā skaitļus un vārdus „tad īpašniekam savi objekti līdz 2014.gada 31.decembrim jāpieslēdz pie jaunizbūvētā, rekonstruētā
kanalizācijas tīkla” ar vārdiem „tad īpašniekam jārod iespēja pieslēgt savus objektus pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā
līdz 2022.gada 31.decembrim pie jaunizbūvētā, rekonstruētā kanalizācijas tīkla.”.
Svītrot noteikumu 1.8.punktu.
Svītrot noteikumu 6.3.9. apakšpunktu.

AKTUĀLI

5.

TIEK MEKLĒTI LĪDZEKĻI ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU
REKONSTRUKCIJAI
Šobrīd notiek pašvaldības aktīva komunikācija ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM)
par iespēju piešķirt papildu līdzekļus
minētajam projektam. Tiklīdz sagatavoto ekspertu slēdziens par konkrētu
pasākumu plānu un risinājumiem tiks
iesniegts, dome vērsīsies pie ministrijas
ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu.
Kandavas notekūdeņu un attīrīšanas sistēmu radītie nepatīkamie aromāti
Jaunkandavas iedzīvotājiem un pilsētas
viesiem ilgstoši sagādājuši ne mazums
raižu.
Konkrēto situāciju ir apsekojuši un
izvērtējuši dažādi speciālisti, kas ikdienā nodarbojas ar projektēšanu un šādu
iekārtu uzstādīšanu. Tie ir speciālisti no
„Viktori AHM” un SIA „Ekostandarts”.
Iekārtas apsekojis arī ķīmijas inženieris
un tehniskais direktors no uzņēmuma
„Lakalme”.
Viņi snieguši atbildes un secinājumus par konkrēto situāciju Kandavā.
Pēc analīžu rezultātiem, secinājums ir
tāds, ka aerācijas sistēma nelietderīgi
izšķiež skābekli, jo tā ir bojāta. Speciālisti uzsver, ka galvenokārt, tehnika ir
nolietojusies un notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām nepieciešams remonts vai jaunu iekārtu uzstādīšana.
Pašlaik noris plānošanas pasākumi
šīs situācijas novēršanai, tomēr viss atduras pie finansiālās puses. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” rīcībā
nav tik lielu līdzekļu, lai spētu segt izde-

N. Štoferts sarunā ar R. Naudiņu un E.Barisu
pie Kandavas attīrīšanas iekārtām
vumus vieni paši, taču uzņēmuma valdes loceklis E. Bariss uzsver, ka sadarbojoties ar Kandavas novada pašvaldību,
problēma tiks risināta.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministrs

R. Naudiņš savā vizītē Kandavas novadā
31. jūlijā, apskatīja minēto objektu un
solīja līdzdarbību, lai risinātu šo problēmu.
Informāciju apkopoja
Elīna Jurēvica

Kandavas novada dome izsludina atklātu konkursu uz Kandavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un 7 bāriņtiesas locekļu amatiem (uz 5 gadiem)
Prasības bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu kandidātiem:
- otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
- teicamas latviešu valodas zināšanas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
- labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
- prasme strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos;
- B kategorijas autovadītāja apliecība;
Prasības bāriņtiesas locekļu amatu kandidātiem:
- pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
- teicamas latviešu valodas zināšanas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
- labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
- prasme strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos;
- B kategorijas autovadītāja apliecība.
Pretendentiem ir jābūt sasniegušiem 25 gadu vecumu.
Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas lūdzam iesniegt līdz 2014. gada 29. augusta plkst. 15:00
personīgi Kandavas novada domē 202.kabinetā, pa pastu Kandavas novada dome, Dārza iela 6, LV- 3120 vai iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@kandava.lv
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

6.

VĒSTURE

PIRMAIS TŪRISMA CEĻVEDIS PA ABAVAS SENLEJU
Pirms 90 gadiem izdevniecībā
”Leta” Rīgā nāca klajā pirmais tūrisma
ceļvedis latviešu valodā pa Abavas senleju no Kandavas līdz Sabilei - ”Vadonis
pa Kurzemes Šveici”. Tā autors bija sava
laika erudītākais cilvēks Kandavā –
Kārlis Veinbergs (1881 – 1949), kuram
piemita apbrīnojami plašs interešu loks
un pētnieka spējas. Viņš bija gan pedagogs, bibliofils, fotogrāfs un botāniķis,
gan filozofs un dzejnieks. Ceļvedis ilustrēts ar 37 autora veiktiem fotouzņēmumiem un paša sastādītu Kandavas
– Sabiles apkārtnes karti.
Ceļvedis nebija pirmais iespieddarbs, kas popularizēja Abavas senlejas
dabas jaukumus. Jau 19. gadsimta otrajā pusē latviešu un vācbaltu periodikā
samērā bieži tika publicēti ceļojumu
apraksti pa Kurzemes Šveici. Tā laikrakstā ”Rota” 1886. gadā bija rakstīts:
”Kandavas – Sabiles augstumi nepaceļas pāri par 300 pēdu, tomēr no viņiem daudz romantisku tālskatu, kā no
Kandavas pilskalna, tā arī no augstumiem aiz Abavas kroga, iepretim Kalna
muižai. Izskats uz šo muižu it sevišķi
interesants, un ļauj iedomāties viņas
apkārtnē esam ļoti jaukas dabas partijas.” 1895. gadā laikrakstā ”Düna Zeitung” A. fon Freitāgs – Loronghofens
dalījās savos ceļojumā gūtajos iespaidos
gan par krāšņajiem dabas skatiem, gan
garšīgo alu, tīrību un jauko krodzinieci
Plosta krogā. Ceļotājs apraksta beigās
secināja: ”Ainava, kas paveras mūsu
skatam, ir tik jauka, tik pievilcīga un
tik aizgrābjoša, ka ar lepnumu var teikt:
“Kurš nepazīst Kurzemes Šveici, nav
redzējis vienu no dzimtās zemes skaistākajām vietām.””
Ceļotāju interese par Kurzemes
Šveici bija tik liela, ka 1900. gadā G. fon
Redelīns tās aprakstu kopā ar ziņām
par citām Baltijas populārākajām tūrisma vietām - Rīgas Jūrmalu, Ķemeriem,
Siguldas un Kokneses apkārtni iekļāva
vācu valodā izdotā ceļvedī. Tajā ceļotājiem tika ieteiktas labākās viesnīcas
- Kurzemes Šveicē par tādām bija atzītas Grunska viesnīca Talsos, Rudovica
viesnīca Kandavā (atradās tagadējā poliklīnikas ēkā), un viesnīca ”Pēterburga
” Sabilē.
Ceļvedī arī bija sniegta informācija par pieejamo transportu. Brauciens
ar pasta pajūgu no Tukuma līdz Talsiem maksāja 5 rubļus, līdz Kandavai
– 2 rubļus. Bija iespējams braukt arī ar
žīdu važoņu pajūgiem – līdz Talsiem ar
Lielo Fogtu un Mazo Fogtu par 6 rubļiem, līdz Kandavai - ar Veinbergu vai
Dancigeru par 3 rubļiem, turklāt slikta
ceļa apstākļos brauciens varēja maksāt
dārgāk.
Šinī ceļvedī kā Kandavas ievērojamākās vietas minēti abi pilskalni, Ze-

mītes barona Karla fon Firksa būvētais
akmeņu tilts, kā arī tā sauktais Todlēbenu namiņš (tagad Lielā ielā 12), kur,
pēc nostāstiem, dzīvojis slavenā Krimas
kara dalībnieka, ģenerāļa Eduarda Todlēbena vectēvs Frīdrihs. Redelīns pieminējis arī lielu, mūsdienās neidentificētu akmeni, kas ticis saukts par Karaļa
akmeni, un atradies pusceļā starp ordeņa pilskalnu un ”pazīstamo Kandavas
ozolu mežu” – acīmredzot, Ozolājiem.
20. gadsimta divdesmitajos gados
šis ceļvedis jau bija novecojis un latviešu auditorijai nepiemērots. Literatūras
trūkums un tūristu interese par Abavas
senleju pamudināja Kārli Veinbergu
sastādīt detalizētu un ilustrētu ceļvedi.
”Vadoņa pa Kurzemes Šveici” ievadā
autors rakstīja: ”Katru gadu bariem
plūst ekskursanti pa Latvijas ceļiem.
Laba daļa no tiem dodas uz Kurzemes
Šveici pa Abavas jauko leju no Kandavas līdz Sabilei. Bet viņiem trūkst vadoņa un dažai labai ievērojamai vietai tie
paiet garām, to neredzējuši. Šis rakstiņš
nu grib izpildīt tāda vadoņa vietu, aizrādot, kas īsti ir ko redzēt un ievērot
Kurzemes Šveicē un kā tur nokļūt.”
Ceļš bija aprakstīts, sākot ar vietu,
kur ieradās vairums tūristu - Kandavas staciju. Tālāk autors bija izstrādājis maršrutu aptuveni 30 km garumā:
Kandava – Zvejnieku tilts - Abavas ieleja līdz Velna alai – Kalnmuiža – Buses –
Sabile – Stende. Par ievērojamākajiem
objektiem K. Veinbergs sniedzis gan
vēsturiskās ziņas, gan nostāstus - teikas
par aku kuršu pilskalnā, par apakšzemes eju no Pulvertorņa pagraba, kas
aizmūrēta
Ievērības cienīgs bija kapu kalns
pie Kandavas tirgus laukuma, no kura
lietus izskalojis kaulus un senlietas.
Autors minējis, ka Kandavas grāmatu
veikalos nopērkamas vairāk nekā 350
dažādu Kandavas skatu kartītes. Liela
uzmanība veltīta dabas objektiem čužu purvam, visskaistāko Abavas ielejas skatu punktam no Riebiģu pakalna, Velna alai, Kalnmuižas parkam un
kaļķakmeņu atsegumiem pie dzirnavām, Imulas ielejai un Buses pilskalna
apkārtnei. No Sabiles ievērojamām vietām minēts pilskalns, sērkociņu fabrika
”Stars” un koka tilts. Tālāk tūristiem
bija ieteikts doties uz Stendes staciju.
K. Veinbergs bija ne tikai tūrisma
teorētiķis. 1934. gadā viņš bijs viens
no Kandavas gidiem kopā ar rakstvedi
Eduardu Tinti un viesnīcnieku Osvaldu
Jēgermani.
Kandavā apmetušies atpūtnieki vasaras mēnešos izmantoja K. Veinberga
izveidoto privāto bibliotēku, kas bija
viena no lielākajām Latvijā. 1937. gadā
tajā bija 7608 sējumi latviešu, vācu,
krievu un esperanto valodās. 4722 sē-

jumi no tiem bija daiļliteratūra, 1740
sējumi – zinātniskā literatūra. Bibliotēku ar 1000 sējumiem viņš bija iekārtojis
jau pirms Pirmā pasaules kara, bet kopš
1924.g. katru gadu iepirka grāmatas par
saviem līdzekļiem un deva tās lasīt par
nelielu atlīdzību. Bibliotēkas sastāvdaļa
bija arī kopš jaunības vāktais herbārijs.
1937. gadā tajā bija pārstāvētas 972
augu šķirnes, starp tām ļoti reti augi.
1934. gadā Kandavā un apkārtnē
jau bija izveidojies tam laikam pieklājīgs tūrisma serviss. Laukos atradās vairākas tūristu mītnes: Matkules pagasta
”Bieņos”, kur varēja pārnakšņot par
70 santīmiem, ”Zāģeros” par 60 santīmiem, kā arī Kalnmuižā. Visās tūristu
mītnēs par lētu naudu bija dabūjamas
brokastis, vakariņas un svaigs piens. Jēgermaņa viesnīcā Kandavā, Sabiles ielā
3, istaba ar vienu gultu maksāja 2,50 Ls
diennaktī, ar divām gultām - 4,50 Ls.
Pusdienas viesnīcā maksāja 1,20 Ls, bet
vakariņas – 1 Ls.
Žurnāla ”Latvijas Jaunatne” 1931.
gada 12. numurā bija publicēts skolnieka H. A. Karuļa ceļojuma apraksts.
Ar K. Veinberga ceļvedi kopā ar ceļabiedriem viņš meklējis jaukās vietas.
Vai nu pie tā bijušas vainīgas Veinberga
grāmatiņas nepilnības, vai skolēni paši,
bet viņi aizgājuši garām Kalnmuižas
parkam un iekļuvuši dumbrājā Amulas krastos. Iespējams, ne vienam vien
svešiniekam grūtības sagādāja orientēšanās svešajā apkārtnē arī ar ceļveža
palīdzību, tomēr nav noliedzams, ka K.
Veinberga ”Vadonis pa Kurzemes Šveici” piesaistīja latviski lasošās publikas
interesi gan Abavas senlejai, gan tūrismam vispār.
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks

PAGASTU DZĪVE

7.

PRIEKS DZĪVOT MATKULĒ
Jūlija vidū sava pagasta svētkus
svinēja Matkules ļaudis.
Svētkus atklāja Matkules kultūras
nama vadītāja Agneses Užāne un Matkules bērni ar ilustratīvu priekšnesumu par to, kāpēc Matkulē dzīvot ir
prieks. Lepojoties ar vietām un lietām,
kas atrodamas Matkulē, viņi aicināja
visus priecāties un lepoties ar savu pagastu. Ar svētku uzrunu visus sveica
Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Normunds Štoferts un Matkules pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Jansone, vēlot izdevušos un patīkamu dienu
Matkulē, bet ar muzikālu priekšnesumu iepriecināja septiņi jautri akordeonisti no Saldus grupas „Akords”.
Matkules iedzīvotāji un viesi aktīvi
piedalījās sporta spēlēs, jo spēļu rīkotāji
bija gādājuši par to, lai nevienam nebūtu garlaicīgi, piedāvājot sporta veidus
individuāliem un komandu startiem.
Pašiem mazākajiem, kuri vēl nepiedalījās sporta spēlēs, bija iespēja izlēkāties
pa piepūšamajām atrakcijām. Paralēli
sportiskām aktivitātēm, ikviens varēja
izbraukt ar laivu pa tuvējo dīķi vai sēsties balta zirga mugurā un doties izjādē.
Kā jau tas pienākas, pēc kārtīgi padarīta darba sekoja kārtīga maltīte. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, visus cienāja
ar svaigi vārītu zupu. Pavārīte bija pa-

Matkules ļaudis sveic novada domes priekšsēdētājs N. Štoferts
centusies, lai zupa būtu garšīga un tās
pietiktu visiem svētku dalībniekiem.
Pagasta svētku noslēgumā organizatori vakara programmā piedāvāja
koncertus un balles lieliem un maziem.
Matkules estrādē uzstājās labi zināmais
Liepājas dziedošo aktieru ansamblis
„Aģenti”, kura sastāvā dziedāja Edgars

Pujāts, Armands Kaušelis un Margers
Eglinskis. Vēlāk notika bērnu disenīte
un karaoke, bet pēc tam ikviens varēja izdancoties zaļumballē, kuru spēlēja
duets „Sapņojums”. Izturīgākos, kuri
ballē nenogura, sagaidīja pārsteigums,
zumbas dejas.
Elīna Jurēvica

VĀNES PAGASTA SVĒTKOS
9.augustā svētkus svinēja Vānes
pagasta ļaudis.
Svētki iesākās jau rīta pusē atpūtas
laukumā „Spāres”. Tos atklāja Vānes
kultūras nama vadītāja Eva Bērziņa,
vēlot visiem izdevušos dienu.
Savukārt, Vānes pagasta pārvaldniece Daina Priede par godu svētkiem,
kā pati sacīja, nebūdama dzejniece, bija
sacerējusi četrrindi:
Vānes svētki ir jau klāt,
Jānāk dienu sumināt,
Dienā labi sportosim,
Vakarpusē dancosim!
Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, dāvinot kliņģeri un ziedu pušķi, novēlēja,
lai vānenieku labās domas un darbi
īstenojas, uzsverot, ka daža iecere jau
ir īstenojusies, un kopā strādājot var
daudz labu lietu izdarīt!
Tūlīt pēc svētku atklāšanas, sākās
sporta spēles un citas jautras izdarības
Vānes pamatskolas sporta laukumā.
Pēcpusdienā Vānes kultūras namā
uz koncertu aicināja Kuldīgas BJC vokālais ansamblis „Karameles” un Dailes teātra dziedošo aktieru ansamblis
„Ilga”. Svētki noslēdzās ar zaļumballi
kopā ar kapelu „Vāne”.
Pēc svētkiem Daina Priede sacīja,

Aizraujošā “Jengas” spēle
viņa jūtas gandarīta par to, ka svētki
izdevušies saturīgi, uz labu emociju
nots, ka ieradušies tik daudz bijušo vānenieku, bērnu, mazbērnu, radinieku
un viesu, bijuši daudz sportot gribētāju,
ļoti jauks koncerts pārpildītā zālē, pat
ar stāvvietām. Dzirkstījušas abpusējas

siltas emocijas gan no mākslinieku, gan
klausītāju puses. Un, kur tad vēl vakara
balle, ar tik daudz dejot gribētājiem un
galvenais pozitīvisms un jautrība. Ja no
rīta svētki iesākušies pieklusināti, tad to
kulminācija bijusi grandioza!
Dagnija Gudriķe
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AIZVADĪTS KANDAVAS MĀKSLAS PLENĒRS
Jūlija pašā viducī, Kandavā norisinājās Mākslas plenērs “Radošais
mākslas mirklis”, kas daudzu gadu
garumā kļuvis par tradīciju mākslas
cienītājiem.
Šogad plenērā bija pieteikušies 44
mākslinieki, 7 viesmākslinieki un daudzi palīgi no visas Latvijas- arī tālākām
vietām, kā Preiļiem, Olaines, Limbažiem, Rēzeknes, kas darīja visu, lai
mākslas nedēļa izdotos. Pārstāvētas tika
dažādas jomas, kā no mākslas pasaules,
gleznotāji, restauratori, keramiķi, tā citu
profesiju pārstāvji – šoferi, psihologi.
Arī vecuma ziņā sastāvs dažāds- jaunākajam dalībniekam tikai viens gadiņš,
vecākajam - 85 gadi.
Kā sacīja plenēra organizatore Linda
Romanovska, „plenēru var noorganizēt
un sataisīt dažādas aktivitātes tā ietvaros, taču pilnībā tas neizdotos bez dalībniekiem, kuri ar savu klātbūtni veido
pozitīvo atmosfēru”. Viņa atzina, ka šogad interese par Mākslas plenēru bijusi
ļoti liela, bijuši pat cilvēki, kuri nevarēja
piedalīties atsevišķo darbnīcu dalībnieku limitētā skaita dēļ.
Svētku ietvaros uz Lielās ielas 30/32
nama ēkas grafiti mākslinieki radīja
jaunu šedevru. Komiksa veidā uz mājas
sienas attēlota teika par velnu un pakaviem.
Teika: Reiz Velns ieraudzījis zirgu
rikšojam pa bruģi. Tā pakavi mētājuši dzirkstis. Tas izskatījies tik skaisti, ka
Velns zaļš palicis aiz skaudības. Viņš

devies pie kalēja un licis, lai tas ar pāris pakaviem apkaļ arī viņa nagus. Kas
to būtu domājis! Velna kājas izrādījušās
pārāk jūtīgas pakaviem. Gudrais kalējs,
izmantojot gadījumu, atteicies noņemt
pakavus, kamēr Velns neapsolīs nekad
neiet mājā, kur pie durvīm pakarināts
pakavs. Kopš tiem laikiem pakavu karina pie durvīm un tas ir kļuvis par Laimes
nesēju.
Tagad grafiti siena ir pabeigta un
ikviens to var apskatīt un novērtēt, pieņemt vai nepieņemt, jo gaume un izpratne par mākslu ir tik dažāda.
Mākslas nedēļa noslēdzās ar svētku

gājienu no jaunizveidotās grafiti sienas
cauri vecpilsētai un promenādei līdz novada muzejam. Mākslas cienītāji un plenēra dalībnieki atvadījās no Kandavas
līdz nākošajam gadam.
Līdz 29. augustam novada muzejā
iespējams apskatīt izstādi „Plenērā radītie”. Izstādē apskatāmi visi darbi, kas radīti plenēra laikā, sākot ar pašu gatavotu
papīru, beidzot ar multfilmu „Kandava
dzīvo ar garšu”.
Svētkiem līdzi sekoja
Elīna Jurēvica
Kandavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

GANDARĪJUMS PAR PAVEIKTO
Jūlija vidū visa Latvija dzīvoja līdzi
Pasaules koru olimpiādei, kas notika
Rīgā. Koru olimpiādes konkursā ar
labiem panākumiem startēja arī Kandavas kultūras nama meiteņu vokālais
ansamblis „Cantabile”.
Piedāvāju interviju ar ansambļa vadītāju Tomu Kazimirisaņecu.
Kā tev radās ideja piedalīties koru
olimpiādē?
- Rudenī, šķiet tas bija septembrī,
sāku interesēties par šo grandiozo notikumu - Pasaules Koru olimpiādi, kas
šoreiz bija paredzēta tepat pie mums
- Latvijā, Rīgā. Aizgāju uz vienu sapulci Kongresu namā, kur bija sapulcēti šī
notikuma interesenti, koru diriģenti un
ansambļu vadītāji. Pēc šīs sapulces nolēmu, ka jāpiesakās dalībai, jo noteikumi
šķita ļoti saprotami un pieņemami. Arī
meitenes- ansambļa dziedātājas, akceptēja šo manu ideju.
Kā izvēlējies repertuāru konkursam?
- Jau rudenī sapratu, ko dziedāsim

Dzied meiteņu vokālais ansamblis „CANTABILE”
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un drīz arī sākām to sagatavot. Repertuārā šoreiz izvēlējos latviešu mūziku - A. Maskats “Kad jasmīni staigā”,
Ē. Ešenvalds “Gaujas meita - rotātāja”,
R. Dubra “Putns ar zīda asti” un vienu
dziesmu no sava “pūra” “Sit, Jānīti, vara
bungas!”, kas ir oriģināldziesma ar latviešu tautasdziesmu intonācijām. Darbs
šajā gadā bija ļoti interesants, jo, kā vērīgākie mūsu klausītāji būs pamanījuši,
šogad vokālajā grupā “Cantabile” dzied
astoņas, ne sešas meitenes kā agrāk. Interesants ar to, ka atkal nācās klausīties
un atrast “īstās” kopskaņas nianses. Pasaules koru olimpiādē tad arī atrādījām
savu jauno kopskaņu.
Kā bija organizēts pats konkurss?
- Konkurss dalījās divos blokos čempionu konkurss un atklātais konkurss. Čempionu konkursā piedalījās
tie kori un vokālie ansambļi, kam jau
ir starptautisku konkursu pieredze. Atklātajā konkursā - tādi kolektīvi, kuriem

PASĀKUMI
nav šīs starptautiskās pieredzes. Lai arī
mums ir labi veicies skatēs un vokālo ansambļu konkursos tepat Latvijā, tas nav
pietiekams apliecinājums, lai piedalītos
Čempionu konkursā lielākajam koru
konkursam pasaulē - Pasaules Koru
olimpiādei. Tādēļ piedalījāmies Atklātajā konkursā, kur, starp citu, bija lieliski
un interesanti kolektīvi. Katrs konkurss
(čempionu un atklātais) dalījās 29 kategorijās. Es izvēlējos kategoriju O-20 –
Laikmetīgā mūzika. Šajā kategorijā bija
jādzied tādu komponistu mūzika, kuri
dzimuši pēc 1925. gada. Pavisam ātri atskrēja 16. jūlijs, kad mums jau bija jākāpj
uz Lielās Ģildes lielās zāles skatuves, lai
piedalītos konkursā. Konkurencē bija 10
kolektīvi (ieskaitot mūs pašus) no Latvijas, ASV, Čehijas, Ķīnas, Turcijas, Lietuvas un Austrālijas. To skaitā septiņi kori
un trīs vokālie ansambļi. Es pats, kamēr
meitenes uz skatuves izdzīvoja mūziku,
sēdēju zālē un izdzīvoju uztraukumu.

9.

Tas droši vien bija emocionāls brīdis, kad uzzinājāt rezultātus, kā bijāt
nodziedājuši?
- Jā. Nodziedājām godam - 3. vieta
un zelta diploms, ieguvām 23,08 punktus no 30 iespējamajiem. Pats priecīgākais man personīgi bija fakts, ka no 1.
vietas atpalikām vien par 0,52 punktiem, kas nozīmē, ka spice (pirmās 3 vietas) sarindojās pēc žūrijas gaumes. Jāizsaka milzīga pateicība visiem draugiem
un kolēģiem, kas bija ieradušies mūs
atbalstīt, īpaši paldies Kandavas kultūras namam, kas ar Kultūras pārvaldes
busiņu bija atbraukuši ar veselu atbalsta
grupu un noklausījās visu konkursu.
Paldies arī Kandavas Kultūras pārvaldei un novada domei par finansējumu,
ko ieguldīja tērpos un dalības maksās.
Kopumā šis pasākums ir vainagojies ar
milzīgu gandarījumu gan man, gan manām meitenēm.
Intervēja Dagnija Gudriķe

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
AUGUSTS
13. augustā
Kandavas novada 2014. gada
čempionāts futbolā vīriešiem 7x7.
Otrais aplis, 3. kārta.
19:30 Spēlē: Zemīte - Pūre. Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā
19:30 Spēlē: Zante - Agnuss. Zantes
sporta laukums.
Sīkāka informācija zvanot pa tel.
29149754 (Igors).
15. augustā
19:30 Kandavas novada 2014. gada
čempionāts futbolā vīriešiem 7x7.
Otrais aplis, 3. kārta. Spēlē: Z/S Arvo Zaļais Serviss. Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas stadionā.
Sīkāka informācija zvanot pa tel.
29149754 (Igors).
16. augustā
10:00 Kandavas novada sporta
svētki. PIKC Kandavas Valsts
lauksaimniecības tehnikuma stadions.
Sīkāka informācija pa tel. 29457272
(Andris)
16. augustā
11:00 Kapu svētki Cikundes kapos.
12:00 Kapu svētki Kalnmuižas kapos.
13:00 Kapu svētki Sviluma kapos.
14:00 Kapu svētki Matkules kapos.
15:00 Kapu svētki Dzirmuižas kapos.
Kapu svētkus vadīs Kandavas ev.lut.
draudzes mācītājs Atis Freipičs,
draudzes ērģelniece Andra Kairiša.
15:00 Skeitparka atklāšana Kandavā

(Zīļu ielā 2A).
16. - 17. augustā
“Zantes vasara 2014” - Baltijas un
Latvijas čempionāts Enduro Zantē.
16. augustā sākums plkst. 13:00
17. augustā starts plkst. 9:00.
Testi – Krosa tests – Lasīšu karjerā
- Enduro tests – Lekužās
- Extreem tests – Kalniešu mototrasē
20.augustā
Kandavas novada 2014. gada
čempionāts futbolā vīriešiem 7x7.
Otrais aplis, 4. kārta.
19:30 Spēlē: Universālie sportisti Zaļais Serviss. Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas stadionā
19:30 Spēlē: Pūre - Agnuss. Pūre.
Sīkāka informācija zvanot pa tel.
29149754 (Igors).
22.augustā
19:30 Kandavas novada 2014. gada
čempionāts futbolā vīriešiem 7x7.
Otrais aplis, 4. kārta. Spēlē: ZemīteZ/S Arvo. Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas stadionā.
Sīkāka informācija zvanot pa tel.
29149754 (Igors).
23. augustā
11:00 Rietumu līgas čempionāts
volejbolā. Mazais fināls. PIKC
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma
stadionā. Kontaktpersona: Andis
Bērziņš (29186957).
14:00 Kapu svētki Smiltiņu kapos.
15:00 Kapu svētki Jaundziru kapos.

24. augustā
13:00 Kapu svētki Andziņu kapos.
14:00 Kapu svētki Vecciema kapos.
15:00 Kapu svētki Raibāju kapos.
16:00 Kapu svētki Korģeļciema kapos.
17:00 Kapu svētki Rēžu kapos.
Kapu svētkus vadīs Kandavas ev.
lut. draudzes mācītājs Atis Freipičs,
draudzes ērģelniece Andra Kairiša.
27.augustā
Kandavas novada 2014. gada
čempionāts futbolā vīriešiem 7x7.
Otrais aplis, 5. kārta.
19:00 Spēlē: Universālie sportisti
- Pūre. Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas stadionā
19:00 Spēlē: Zaļais Serviss - Agnuss.
Jaunpagasts.
Sīkāka informācija zvanot pa tel.
29149754 (Igors).
29.augustā
19:00 Kandavas novada 2014. gada
čempionāts futbolā vīriešiem 7x7.
Otrais aplis, 5. kārta. Spēlē: Z/S
Arvo - Zante. Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas stadionā.
Sīkāka informācija zvanot pa tel.
29149754 (Igors).
30. augustā
10:00 Zemītes pagasta sporta svētki.
Sīkāka informācija zvanot pa tel.
29457272 (Andris). Zemītes pils parkā
Zemītes pagasta svētki. Sīkāka
informācija zvanot pa tel. 26527265
(Ērodeja).

turpinājums 10.lpp.
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11:00 Rietumu līgas čempionāts
volejbolā. Lielais fināls. PIKC
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma
stadionā. Kontaktpersona: Andis
Bērziņš (29186957)
31. augustā
12:00 Kapu svētki Baznīcas kapos.
14:00 Kapu svētki Jaunkandavas kapos
(vecajā daļā).
Kapu svētkus vadīs Kandavas ev.
lut. draudzes mācītājs Atis Freipičs,
draudzes ērģelniece Andra Kairiša.
IZSTĀDES
9.08. - 14.08. Jubilejas izstāde
“Somu rakstniecei Tūvei Jānsonei 100” (1914-2001). Kandavas pilsētas
bibliotēkā
15.08. - 23.08. Jubilejas izstāde
“Aktrisei Vijai Artmanei - 85” (19292008). Kandavas pilsētas bibliotēkā
23.08. - 30.08. Jubilejas izstāde
“Rakstniekam Egonam Līvam 90” (1924-1989). Kandavas pilsētas
bibliotēkā

Līdz 29.08. Izstāde “Plenērā radītie”.
Kandavas Mākslas galerijā (Kandavas
novada muzeja ēkā - Talsu ielā 11,
Kandavā)
Līdz 30.08. Izstāde „Kandavas
dzintara istaba”. Kandavas novada
muzeja izstāžu zālē
Līdz 30.08. Foto izstāde „Citāda
Kandava”. Kandavas novada muzeja
priekštelpā
Līdz 29.12. Jauno grāmatu izstāde
“Lasi un vērtē! Bērnu un jauniešu
žūrija 2014 ir klāt!” Kandavas pilsētas
bibliotēkā
SEPTEMBRIS
5. septembrī
19:00 Kandavas novada 2014. gada
čempionāts futbolā vīriešiem 7x7.
Otrais aplis, 6. kārta. Spēlē: Zaļais
Serviss - Zante. Jaunpagasts.
Sīkāka informācija zvanot pa tel.
29149754 (Igors).
Kandavas, Tukuma, Engures un
Jaunpils novadu Grāmatu svētki.
Zemītē

Ziedu paklāju festivāls. Matkulē
6. septembrī
Strautiņu kauss medību stendu
šaušanā. Sīkāka informācija pa tālr.
29133594 (Agris). Kandavas pagasts
Kandavas novada 2014. gada
čempionāts futbolā vīriešiem 7x7.
Otrais aplis, 6. kārta.
15:00 Spēlē: Agnuss - Zemīte.
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas
stadionā
16:15 Spēlē: Z/S Arvo - Universālie
sportisti. Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas stadionā.
Sīkāka informācija zvanot pa tel.
29149754 (Igors).
12. septembrī
18:30 Kandavas novada 2014. gada
čempionāts futbolā vīriešiem 7x7.
Otrais aplis, 7. kārta. Spēlē: Zemīte Zaļais Serviss. Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas stadionā.
Sīkāka informācija zvanot pa tel.
29149754 (Igors).

MĪLESTĪBAS DARBI KANDAVĀ
Ināras un Borisa Teterevu fonds
apstiprinājis līdzdarbības projektu
pie Kandavas ev.lut. draudzes zupas
virtuves „Mīlestības darbi Kandavā”.
Projekta mērķis - apgūt dažādas iemaņas lietu gatavošanā, konservēšanā, ēst
gatavošanā u.c. lietās. Pensionāri ada
zeķes, kuras ziemā varēsim dot trūkumcietējiem. Ir grupa cilvēku, kuri skalda
un krauj malku, sakopj vidi, var uzrakt
arī sakņu dārzu veciem un slimiem cilvēkiem. Ja jums nepieciešamam šāda
veida palīdzība, piesakieties, zvanot pa
telefonu 28362775.
Ja kādam paliek pāri ogas, āboli,
gurķi, labprāt pieņemsim kā ziedojumu
un iekonservēsim ziemai, zupas virtuves klientiem. Pašlaik jau iekonservēti
rabarberi, ērkšķogas. Paldies dāsnajiem
ziedotājiem!
Projekta ietvaros nodarbības notiek
reizi nedēļā Kandavas novada Amatnieku biedrības telpās pieredzējušu pedagogu- mākslinieku vadībā. Kokamatniecības darbus apgūstam Dzirciema
speciālajā internātskolā. Paldies Kandavas Kultūras pārvaldei par transportu.
Nākošā nodarbība notiks 13. augustā,
izbraucam plkst.11: 00 no autoostas.
Gaidīti visi interesenti.
Paldies arī Amatnieku biedrībai un
skolai par pretimnākšanu un atbalstu.
Paldies BIT fondam, kas deva iespēju
50 cilvēkiem apmeklēt Kuldīgu, Ēdoles
un Alsungas muzejus, Apriķu, Valteiķu

Nodarbība Amatniecības centrā pedagoģes Ilzes Baumanes vadībā
baznīcas un Leļļu muzeju Aizputē. Ar
mums bija misionāri no ASV organizācijas „Kristīga ģimenes dzīve” , kuri
sedza ieejas maksas objektos visiem dalībniekiem.
Projekta „Mīlestības darbi Kandavā” pasākumus līdz šim apmeklējuši aptuveni 40 cilvēku - skolas vecuma bērni,
kā arī māmiņas un vecmāmiņas, kuras
sapratušas, cik svarīga viņu klātbūtne un
līdzdarbošanās.
23. augustā plkst.11:00 aicinām ve-

cākus, vecvecākus, audžuvecākus apmeklēt semināru Kandavas pensionāru
Dienas centra zālē, kuru vadīs Irēna Hadaņonoka- Tjarve, pieredzējusi logopēde, soc. pedagoģe un vienkārši brīnišķīgs cilvēks.
Aicinām arī skolotājus, bērnudārza
darbiniekus, visus interesentus! Būs nopērkama arī literatūra.
Zigrīda Pelīte
atbildīgā par zupas virtuvi
Kandavā

NOVADĀ

Atvadu vārdi
Zigrīdai Bullītei

Mūžībā ir aizgājusi spilgta un
talantīga personība, īstenībā –
māksliniece, izcila skolotāja, jauks,
asprātīgs cilvēks - Zigrīda Bullīte
(1926.23.03.- 2014.22.07).
Viņa ir bijusi viena no talantīgākajām pedagoģēm Kandavas internātskolā, kurā aizvadīti daudzi nenogurstoša darba gadi. Bērnību un jaunību
Zigrīda aizvadījusi Jelgavas pusē. Mā-

cījusies Jelgavas Pedagoģiskajā skolā.
Tēvs Zigrīdai savā laikā bija pratis ieaudzināt darba pamatīgumu un spēju
vadīt, pārliecināt darba kolektīvu. Ļoti
sirsnīga un saulaina bija Zigrīdas māmuļa, kuras smaids sagaidīja un pavadīja gan meitu, gan visus viņas draugus.Tik pašaizliedzīgi cilvēki neizzūd
no laikabiedru atmiņas. Zigrīdas
mamma atdusas Kandavas kapos, kur
blakus mammai nu savas mūža mājas
atradusi arī viņas vienīgā meita.
Mūža nozīmīgākie gadi Zigrīdu
Bullīti atveda uz Kandavu. Tas notika
1963.gadā, kad viņa, Kandavas internātskolas pirmā direktora Kārļa Ēdelnieka aicināta, no Platones septiņgadīgās skolas pārceļas uz jauno izglītības iestādi Kandavā, kuras direktors,
veidojot savu darbinieku komandu,
vadījās no īpašiem atlases principieminternātskolā strādās tikai labākie Latvijas skolotāji....
Un Zigrīda tāda bija. Viņas audzēkņi nesa Kandavas internātskolas
vārdu pasaulē vistiešākajā nozīmē.
Būdama veiksmīga un prasmīga zīmēšanas skolotāja, Zigrīda Bullīte strādāja ar visiem bērniem, atttīstot katra talantu. Un darbam bija rezultāti. Daudzus gadus Zigrīdas Bullītes audzēkņu
darbi greznoja Vissavienības sasniegumu izstādes Maskavā Kandavas internātskolai novietoto stendu. Viņas
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audzēkņu, mazo mākslinieku, darbi
tika nosūtīti izstādēm Japānā un Kubā.
Un kur tad vēl Latvija! Ārpusklases
darbs internātskolā bija cieši saistīts ar
Zigrīdas vārdu. Viņa bija arī prasmīga rasēšanas skolotāja. Vairākus gadus
Zigrīda strādāja par direktora vietnieci ārpusklases un audzināšanas darbā.
Šajā laikā skola sevi parādīja pasaulei- ar sarīkojumu deju dejotājiem tika
izbraukātas vairākas toreizējās valstu
savienības pilsētas, bērniem bija teicami rezultāti rasēšanas un zīmēšanas
olimpiādēs.
Daudzus gadus Zigrīda Bullīte bija
arī klašu audzinātāja. Daudzu Kandavas darbīgu vīru un sievu klases audzinātaja bijusi Zigrīda.
Pēc darba internātskolā viņa strādāja par skolotāju Pūres pamatskolā
un Dzirciema speciālajā internātskolā.
Bet pirms vairāk nekā divdesmit
gadiem Zigrīda Bullīte savu vārdu ierakstīja Kandavas Mākslas skolas dibināšanas procesā. Tā bija viņas pēdējā
darba vieta, kas atnesa viņai teicamu
novērtējumu un atzinību.
Vēl mirkli klusējiet, pirms tālāk aizejiet,
Un skaistam darba mūžam paldies
pasakiet!
Aija Blitte
Zigrīdas kolēģe un draudzene
Kandavas internātskolā

SENO KANDAVNIEKU DZIMTU TIKŠANĀS KANDAVAS
NOVADA MUZEJĀ
6. augustā Kandavas novada muzejā tikās divu, ārzemēs dzīvojošu seno
kandavnieku dzimtu piederīgie - fon
Zasu ģimene no Kanādas un Bētfīru
ģimene no Vācijas.
Peters fon Zass un viņa kundze Irmgarde, dzimusi fon Koskula, ir Zantes
un Aizdzires muižu īpašnieku pēcteči.
Kandavā viņi ieradās kopā ar dēlu, vedeklu un diviem mazbērniem. Pirms
muzeja apmeklējuma mūsu ceļš veda
uz fon Koskulu senajiem īpašumiem
– Aizdzires un Valdeķu muižu, kā arī
sen pamesto fon Koskulu dzimtas kapsētu Valdeķu tuvumā. Fon Zasa kungs,
kurš ir Edmontonas investīciju fonda
direktors, atzina, ka apskatītajām vietām investīcijas ir ļoti nepieciešamas
jau tuvākajā nākotnē. Jācer, ka turpmāk
attīstīsies sadarbība ar fon Zasu ģimeni
Kandavas novada kultūrvides sakopšanas un atjaunošanas ieceru izstrādē un
īstenošanā.
Juta Bētfīra, viņas divas meitas un
divas mazmeitas ir Kandavas pilsētas
galvas, aptiekāra Aleksandra Rozentāla

Novada muzejā tiekas fon Koskulu un A.Rozentāla dzimtu pēcteči
pēcteces. Sakarus ar Kandavu viņas uztur jau kopš Kandavas novada muzeja
pirmsākumiem, kad pirmā muzeja vadītāja Elīna Neimane ilgāku laiku viesojās pie A. Rozentāla pēctečiem Vācijā,
iegūstot vēsturisko informāciju par Rozentālu un Grotu dzimtas piederīgajiem.
Tikšanās notika vietā, par kuras
tapšanu jāpateicas abu dzimtu senčiem.
Kandavas novada muzeja ēka kā pirmā Kandavas slimnīca tika uzbūvēta

1887. gadā. Aizdzires muižas baronese
Hilda fon Koskula ziedoja 2000 rubļus
būvdarbiem un materiāliem, bet Aleksandrs Rozentāls kopā ar citiem tālaika
sabiedriski aktīvākajiem Kandavas ļaudīm panāca slimnīcas būves ieceres īstenošanu, nokārtojot oficiālās atļaujas un
vācot ziedojumus.
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks
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SPORTS

JĀŅA LŪŠA KAUSA IZCĪŅA ŠĶĒPMEŠANĀ
8.augustā Kandavas vidusskolas
sporta laukumā notika tradicionālā
Jāņa Lūša kausu izcīņa šķēpa mešanā
dažādām vecuma grupām. Šoreiz sacensības notika Mīlenbaha vidusskolas
sporta laukumā, jo šeit, lai sacensības
varētu noritēt kvalitatīvi, ir pieejamas ģērbtuves, dušas, kafejnīca un citas
ērtības.
Sacensības ar savu klātbūtni pagodināja arī pats Olimpiskais čempions
Jānis Lūsis, kurš apbalvoja uzvarētājus
un sniedza padomus jaunajiem šķēpmetējiem, kuri Kandavā bija sabraukuši
no visas Latvijas.
Kandavniekiem labākos rezultātus
uzrādīja jaunie sportisti vairākās vecuma grupās. Tā, U-12 grupā 1.vietu ieguva Miķelis Muska, 2.vietu Jurģis Grīgs,
3.vietu Andrejs Zutis; U-18 jaunietēm
2.vietu ieguva Sandija Balande- Balode;
veterānu grupā ( 600 g šķēps) 1.vietu
ieguva Dainis Rozenfelds, bet veterānu
grupā ( 800 g šķēps) 2.vietā ierindojās
Andris Rūtiņš.
Paldies sporta klubam “Kandava”
par balvām un apskaņošanu, Andrim
Bambim par atraktīvo informatora darbu, tiesnešu brigādei - Andrejs Gross,
Inga Rozenfelde, Elvīra Juhņēviča,
Jānis Orste, Broņislavs Hadaņonoks,

Uzvarētāju pjedestāls U-12 grupā. Pirmais no labās Olimpisko spēļu
dalībnieks M.Štrobinders
Tālis Krūmiņš un Andris Rūtiņš, kura
godprātīgi veica savu darbu, Kārlim un
Andrejam par laukuma un aprīkojuma
sagatavošanu, Magdai par medicīnisko
uzraudzību, Dainin Rozenfeldam par
specbalvu Kandavas labākajam šķēpa

metējam Edgaram Selezenam, Izglītības
Pārvaldei par transporta nodrošināšanu, Egitai par foto, Uldim par mūziku un visiem, kas palīdzēja veiksmīgai
sacensību norisei.
BJSS direktors Indulis Matīss

MATĪSS GRICMANIS – EIROPAS ČEMPIONS
Trešajā Eiropas jaunatnes un junioru čempionātā, kā arī Eiropas kausa izcīņas 5.posmā novusā, kas notika
no 19.līdz 20.jūlijam Igaunijas pilsētā
Kilingi- Nemmē čempiona titulu izcīnīja kandavnieks Matīss Gricmanis.
Matīss Gricmanis ir 18 gadus jauns
kandavnieks. Viņš mācās Kandavas
Valsts lauksaimniecības tehnikumā.
Matīss ir universāls sportists, tomēr
visaugstākos panākumus ir sasniedzis
tieši novusā.
Matīss Gricmanis individuāli Eiropas čempionātā U-18 (1996.gadā dzimuši un jaunāki) grupā izcīnīja 8 uzvaras un vienu neizšķirtu - rezultātā zelta
medaļa un čempiona tituls. Jāatgādina,
ka Matīss 2010.gadā U-15 grupā ieguva
bronzas medaļu (6 uzvaras, 4 neizšķirti
un viena neveiksme).
Dubultspēlēs Eiropas kausa 5.posmā
pieaugušo-junioru grupā M.Gricmanis
kopā ar S.Rimoviču, otru sportistu no
Kandavas, ieguva otro vietu.
Vēl sacensībās piedalījās arī Alvis
Andriksons (vienspēlēs un dubultspēlēs) un Māris Zviedris (dubultspēlēs).
Uldis Vēciņš

NOVADĀ 13.

SVĒTKUS SVIN TALSU IELA

Rasmas kundze dalās atmiņās par seniem laikiem
Kandavā ir izveidojusies tradīcija,
katru gadu atzīmēt ielu svētkus. Tos
jau svinējusi Saules, Skolas un Dārzu
ielas. Šoreiz jubilāru godā bija Talsu
ielas iedzīvotāji, jo augusta 1. sestdienā notika Talsu ielas svētki „Caur deviņiem pakalniem”.
Svētki sākās pie Talsu ielas lielajiem
numuriem, ielas tālākajā galā, vietā, kur
beidzas Kandava, bet noslēdzās pašā
vecpilsētas centrā pie pirmā numura.
Talsu ielas viducī, krustojumā ar
Skolas, Rūmenes un Ķiršu ielām, svētku dalībnieki parakstījās uz akmens, lai
saglabātu vēsturei faktu, ka 2014.gada 2.
augustā šajā ielā svinēti svētki.
Lai izietu ielu visā tās garumā, svinētājiem bija nepieciešamas teju trīs
stundas, kuras aizritēja kā viens elpas
vilciens! Dziesmas mijās ar jokiem,
vēsturiskiem stāstiem par katru namu,
dejām, jautras mūzikas pavadībā, un
ciemošanos vairāku Talsu ielas namu
pagalmos, kur visus viesmīlīgi sagaidīja māju saimnieki ar karstajai dienai
raksturīgiem atspirdzinājumiem, vēsu
citronu ūdeni, arbūziem un citiem gardumiem.
Pēc vēstures ziņām, Talsu iela ir
viena no senākajām Kandavas ielu maģistrālēm. Viduslaikos tā bijusi sākums
ceļam, kas caur Līgciemu vedis uz Talsiem. Domājams, ka tieši Talsu iela bija
ceļš no Kandavas uz Anseni, kas minēts
kādā 1419.gada dokumentā. Bet Ansene
bija kuršu pilsnovads, vēlāk pagasts, kas
atradās pie Dzegužu pilskalna tagadējā
Strazdes pagastā.

Neliela atpūtas pauze Talsu ielas svinībās
15.gs. Talsu ceļš dēvēts arī par otru
Sabiles ceļu. 19.gadsimta beigās - 1922.
gadā, Talsu iela saukta par Aleksandra
ielu, acīmredzot par godu Krievijas caram Aleksandram Trešajam. Ielas apbūve veidojusies 19.gs. sākumā un vēlāk,
un no visām Kandavas ielām vispilnīgāk
saglabājusi vēsturisko kolorītu, ko rada
nepārbūvētās ēkas, ielas un ietvju bruģis, kā arī akmens mūra žogi gar ietvēm.
Ielu bruģēšana notikusi 19.gs. beigās.
Tā, piemēram, 1899.gadā Kandavas
miesta valde Aleksandra, tagad Talsu
ielas bruģēšanai piešķīrusi 75 rubļus un
nodrošinājusi ar darbaspēku, bet ma-

teriāli savukārt bijuši jāsarūpē pašiem
namīpašniekiem. Vēl līdz mūsdienām
saglabājušies fragmenti no savdabīgajiem betona un laukakmeņu trotuāriem.
Šo svētku rīkošanai nebija iztērēti
lieli līdzekļi, jo tas, lai svētki izdotos, ir
atkarīgs pavisam no citiem kritērijiem:
labās gribas līdzi darboties, izdomas,
veidojot svētku scenāriju, laba garastāvokļa, vēlmes smieties, dziedāt un
dejot- vienu vārdu sakot- labi pavadīt
laiku. Un Talsu ielas iedzīvotājiem tas
tiešām izdevās!
Dagnija Gudriķe
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KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

2014.GADA

AUGUSTS

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
jūlijā reģistrēti
8 jaundzimušie

Savu mūža briedumu mēriet ne pēc nodzīvotajiem
gadiem, bet gan pēc paveiktā darba.
/A.Zarāns/
Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās augusta jubilārus!
Anna Rasiņa, Marija Livandovska,
Vilhelms Eglītis, Ilga Gintere, Aija Blitte,
Velta Ķirse, Merita Ansone, Edmunds Ķimenis,
Leonarda Carika, Anna Lēnerte, Ināra Bekmane,
Vilis Freimanis, Gaida Ģigule, Ilze Uldriķe,
Viesturs Traniņš, Aina Gulbe,
Astra Brinkmane- Brimane, Marija Celma,
Ilgonis Gūtšmits, Ivars Egle, Ināra Bartašēvica,
Uģis Jansons, Inta Ivzāne, Olga Čukure,
Māris Plezers, Vitauts Svarans, Marija Glodena,
Dainuvīte Maija Sūna

AGATE, LINDA, LOTE,
MELĀNIJA, SOFIJA NORA,
HENRIJS, HELVIS, PĒTERIS

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

SVEICAM!

Kopā piecdesmit vasaru, piecdesmit rudeņu,
Piecdesmit reizes pa Abavu plūduši palu ūdeņi,
Piecdesmit baltu ziemu aizskrējušas kā viena diena!

Valentīnu un Hariju Gnutonus

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

Apstiprināti atkritumu apsaimniekošanas tarifi
Kandavas novada domes sēdē 31.jūlijā tika apstiprināti SIA „Eco Baltia vide” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifi ar 2014.gada 1.septembri – 7,16 EUR/
kv.m (bez PVN).

Ziņa no Lauku atbalsta dienesta
Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā
apmērā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Šīs prasības
attiecas uz lauksaimniekiem, kuri apsaimnieko vairāk
nekā 10 ha aramzemes. Šiem lauksaimniekiem LAD izsūtījis informatīvās vēstules. Pamatā platību maksājumi
2015.gadā sastāvēs no divām galvenajām daļām – Vienotā platību maksājuma (VPM) un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb
zaļināšanu. Jautājumu un neskaidrību gadījumos varat
vērsties pēc konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000 vai Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrā.

zelta kāzās sveic
Kaimiņi
28.augustā plkst. 17:00
Kandavas kultūras namā iedzīvotāju tikšanās ar
Kandavas novada domes vadību.

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
jūlijā reģistrēti mirušie:
Zigrīda Bullīte
Zigurds Eņģelis
Tadeušs Truhņevičs
Vilis Liepiņš
Olga Anileniene
Milda Šila
Laimonis Bliziķis
Marija Vjakse

(1926.) Kandava
(1933.) Kandava
(1937.) Kandava
(1943.) Kandavas pagasts
(1930.) Matkules pagasts
(1926.) Vānes pagasts
(1930.) Pūres pagasts
(1924.) Pūres pagasts

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