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NOSKAIDROTI KONKURSA GADA JAUNIETIS 2013
LAUREĀTI
31.janvārī Kandavas jauniešu
centrā „Nagla” notika konkursa
„Gada jaunietis 2013” noslēguma
pasākums un laureātu apbalvošana.
Konkurss novadā notiek otro gadu
un tā mērķis ir apzināt mūsu novada
aktīvos jauniešus, veicināt viņu aktīvu
līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un popularizēt un pilnveidot individuālos
talantus. Vairāk par konkursa organizēšanu pastāstīja jauniešu centra vadītāja Jana Kašlaja.
Kā tev radās ideja par šāda konkursa organizēšanu?
-Ideja ir sena, jau kopš tiem laikiem, kad tikko sāku strādāt ar jauniešiem. Pamatā šī ideja radās tāpēc, ka
jaunieši bieži vien netiek pienācīgi atzīti vai novērtēti, bet savukārt Eiropas
prakse ir savādāka, tur šādi konkursi
tiek rīkoti. Konkursa nolikumu izstrādājām kopā ar jauniešu pašpārvaldi.
Arī šogad, kad nolikumu nedaudz
pārstrādājām, darbojāmies kopā ar
jauniešiem.
Pagājušais gads bija pirmais gads,
kad rīkojāt konkursu, saka, ka pirmie kucēni jāslīcina, kādu pieredzi
jūs guvāt, ko ņēmāt vērā organizējot
konkursu šogad, ko uzlabojāt?
-Uzlabojām trīs lietas. Pirmkārt,
es sapratu to, ka katrai vecuma grupai ir jābūt saviem kritērijiem, ko arī
izstrādājām. Otrkārt, jauniešiem bija
tikšanās ar žūriju nedēļu iepriekš, kad
viņi nāca un prezentēja sevi. Tātad –
dzīvais kontakts, kā nebija pirmajā
gadā. Un treškārt, mums bija pilnīgi
neatkarīga žūrija, nebija skolotāji, kas
reāli jauniešus pazīst, žūrija ar pretendentiem satikās pirmo reizi.
Tas deva objektīvāku vērtējumu?
-Jā, žūrija šos jauniešus personīgi
nepazina, tas bija pozitīvi, bet no otras
puses, ne vienmēr cilvēki, kas ir neatkarīgi, saprot jauniešu iniciatīvas, patiesos mērķus, par ko patiešām derētu
uzslavēt. Pamatos viņi bija objektīvi,

No kreisās: Emīls Ripa, Estere Dravniece, Reinis Kindzulis
kārtīgi izjautāja jauniešus, tas bija ļoti
labi. Klausoties jauniešu prezentācijas,
man likās, ka viņi daudzas labas lietas
nebija par sevi izstāstījuši. Daudz no
darītā bija licies pašsaprotami. Tātad
nebija pratuši novērtēt savu pozitīvo
veikumu. Tāds skatījums man radās
no malas.
Kas ieguva balvas un kādas bija
nominācijas?
-Balvas ieguva 6 novada jaunieši.
Pavisam konkursam bija pieteikušies 16 pretendenti. Vecuma grupā
no 13-15 gadiem tituls Gada jaunietis tika piešķirts K. Mīlenbaha Kandavas vidusskolas skolniecei Esterei
Dravniecei. Nomināciju Aktīvākā
jauniete ieguva Zemītes pamatskolas
9.klases skolniece Anija Šloža. Vecuma grupā no 16- 18 gadiem par titula Gada jaunietis 2013 ieguvēju kļuva
K.Mīlenbaha vidusskolas audzēknis
no Matkules pagasta- Emīls Ripa.

Nomināciju Jaunais talants ieguva
Kristaps Zūdiņš no Kandavas bērnu
un jaunatnes sporta skolas. Vecuma
grupā no 19-25 gadiem par laureātu
kļuva Reinis Kindzulis no Vānes pagasta. Nomināciju Aktīvākā jauniete
ieguva Alberta koledžas audzēkne Lelde Strazdiņa no Kandavas.
Vai konkursa tradīciju turpināsiet?
-Jā, šāds konkurss noteikti ir vajadzīgs. Tas paceļ saulītē, liek sajust savu
vērtību! Pagājušā gada uzvarētāja Zelma Sergejeva guva pamatīgu stimulu
savai turpmākai darbībai, tagad viņa
jau brauc uz Poliju(divas reizes) starptautiskā projekta ietvaros kā Latvijas
jauniešu grupas vadītāja. Šobrīd viņas
mērķis ir pašai rakstīt savu starptautisko projektu. Es ceru, ka arī šā gada
konkursa uzvarētāji gūs stimulu turpmākiem labiem darbiem.
Ar Janu Kašlaju sarunājās
Dagnija Gudriķe
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APSTIPRINĀTS 2014.
GADA BUDŽETS

Aizvadītā mēneša nozīmīgākais
paveiktais
darbs
viennozīmīgi
ir
2014.gada budžeta
pieņemšana. Tas ir
šī deputātu sasaukuma pirmais budžets, kuru kopīgi
ar iestāžu vadītājiem un vadošajiem
speciālistiem mēs
rūpīgi izstrādājām
un izanalizējām, ieguldot lielu, kopīgu
darbu.Es uzskatu, ka pieņemtais budžets ir ļoti saimniecisks un vērsts uz novada turpmāko attīstību.
Šī gada budžetā paredzēta arī Ozolāju estrādes
rekonstrukcijas pirmā kārta. Mēs esam spējuši pārliecināt Valsts kasi, ka pašvaldības finanšu rādītāji un
visas finanšu darbības, kuras pēdējā pusgada laikā
esam veikuši, garantē aizņēmuma atmaksu. Ir atsevišķas norādes no aizdevējiem, pie kā vēl jāpiestrādā, bet
progress ir. Mēs ejam pareizā virzienā un gala lēmums
ir pozitīvs- finansējums Ozolāju estrādes rekonstrukcijai būs! Šogad plānojam veikt rekonstrukcijas pirmo
kārtu - sakārtot skatuvi, uzlikt jaunu grīdu un skatītāju
sēdvietas. Šos darbus plānots paveikt līdz oktobra beigām. Tātad šogad Ozolāji taps, bet esam pārliecināti,
ka nākamajā vasarā novada kultūras un masu pasākumi atkal notiks mūsu skaistajā brīvdabas estrādē.
Nedaudz par apkures jautājumiem. Pirms dažām
nedēļām piedzīvojām salu un stiprus vējus, un šajā laikā saņēmām daudz sūdzību par nepietiekamu siltumu
mājās. Jāatzīst, mūsu apkures sistēma ir tāda, kāda tā ir
- šogad nekādu lielo pārmaiņu nebūs. Tiek strādāts pie
tā, lai samazinātu apkures izmaksas un iedzīvotāji varētu samaksāt apkures rēķinus. Satraukumam, ka nav
redzami malkas uzkrājumi pie novada katlu mājām
nav pamata - katlu māju iekšpusē ir lieli sausas malkas
uzkrājumi. No pašvaldības puses - mēs domājam, kā
šīs problēmas risināt efektīvāk, bet no iedzīvotāju puses, kopā ar apsaimniekotājiem, ir jādomā par ēku siltināšanu. Citādi, mēs sildām ārējo atmosfēru un paši
vēl maksājam par to. Mājas ir jau ilgu laiku kalpojušas,
nolietojušās, gan logi, gan sienas, to siltināšana ir nopietna problēma.
Nobeigumā vēlreiz gribu aicināt iedzīvotājus, pieslēgties jaunajiem izbūvētajiem ūdensvadiem - jo būs
vairāk patērētāju, jo lētāks būs ūdens tarifs un dzīvotspējīgāks īstenotais projekts. Ūdens kvalitāte, kā to parāda visas analīzes, mums ir ļoti laba. Ūdens ir tikpat
garšīgs kā avotos!
Vēlu jums optimismu! Būsim atvērti savstarpējai
komunikācijai un kopīgam darbam!
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes priekšsēdētājs

AR MŪZIKU SIRDĪ

Brīdis no jubilejas koncerta, Dzintrai muzicējot kopā
ar meitām un mazmeitiņu.
Februāra pirmajā dienā ar krāšņu koncertu savu apaļo jubileju atzīmēja kandavniece Dzintra Linde.
Vaicā, kam gribi, Dzintru visi pazīst! Vienmēr enerģijas pārpilna, vienmēr smaidoša, ar akordeonu rokās, pie klavierēm vai
diriģenta pults, viņa paspēj būt visās vietās novadā, kur notiek
kultūras un saviesīgie pasākumi. Dzintra – Kandavas Mākslas un
mūzikas skolas akordeona nodaļas pasniedzēja, šīs skolas tautas
mūzikas ansambļa vadītāja, jauktā kora „Kandava” diriģente,
Kandavas kultūras nama senioru ansambļa un Valdeķu kultūras
nama jauktā ansambļa „Doremi” vadītāja. Un visus viņas kolektīvus pat vēl neesmu nosaukusi.
Pa kuru laiku tu visu to paspēj?
-Nu, viss jau ir saplānots. Mūzikas skola parasti sākas ap pulksten vieniem, es salieku stundas, kā man pašai izdevīgāk, septiņas, astoņas dienā. Koris man ir pirmdienās septiņos vakarā,
„Doremi” ceturtdienās astoņos vakarā, seniori ir vienreiz nedēļā
no rītiem, tautas mūzikas ansamblis ir pie mūzikas skolas stundām.
Tātad tev pēc visiem pienākumiem paliek arī vēl brīvais
laiks?! Ko tu dari šajā laikā?
- Sēžu un atpūšos!(smejas) Brīvajā laikā jāgatavojas mēģinājumiem. Caurskatu notis kora dziesmām, meklēju jaunas dziesmas
ansambļiem, rakņājos nošu kalnos, mācos, lai varu citus iemācīt.
Daru to no rītiem, dažkārt arī vakaros. Bet, ja nu tiešām esmu
nogurusi un neko vairāk negribas, tad apsēžos uz dīvāna, ieslēdzu televizoru un adu. Ēdot man ir tāds nejauks niķis- risināt
krustvārdu mīklas, par ko Verners(Dzintras dzīvesdraugs) dusmojas, ka bojāju gremošanas sistēmu.
Tev ir četri kolektīvi ar kuriem tu strādā regulāri. Vai visi tev
vienlīdz mīļi, jeb kāds tomēr īpašā sirds stūrīti ielikts?
-Man liekas, ka visi man ir vienlīdz mīļi, katrs ir savādāks. Koris prasa vislielāko darbu, bet man tas patīk. Ir jau gan šis darbs
grūts, īpaši kad skatēm jāgatavojas, jāapgūst Dziesmu svētku
repertuārs, bet cilvēki ir forši, sajūta esot kopā ir laba. Senioru
ansamblis, tas ir īpašs stāsts, vienmēr viņi ir uz mēģinājumiem
klāt, viņi ir apzinīgi, bezgala centīgi. Ar Valdeķu „Doremi” ir
viegli strādāt, ir nostabilizējies sastāvs, viņi ātri apgūst dziesmu
materiālu, bet atkal citas problēmas. Visi ir strādājoši un līdz ar
to, kā nu kuram iekrīt maiņas, tiešie darba pienākumi, kas traucē
gan mēģinājumos, gan uzstāšanās reizēs.
Gatavojoties intervijai pāršķirstīju visas publikācijas un intervijas par kori pēdējo piecu gadu laikā, kopš kārtoju kora
vēsturi. Par uzstāšanās reizēm dažādos pasākumos, cik bieži
koncertēts. Informācijas par ansambļiem gan man nav. Vai
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pati esi piefiksējusi, cik reizes tavi kolektīvi koncertē gada laikā?
-Jā, apmēram jau zinu, jo man atskaites kultūras namam jāraksta. Korim
sanāk padsmit reizes, no 10- 15, kā nu
kuro gadu. Arī ansambļiem apmēram
tikpat, atkarībā no tā, kur un cik bieži
mūs aicina uz pasākumiem novadā un
draugi pie sevis no citām Latvijas vietām. Katram kolektīvam jau ir savas
iedibinātas tradīcijas, draugu kolektīvi,
kas regulāri tiekas draudzības koncertos.
Tad jau visu kopā saliekot, sestdienas un svētdienas visa gada garumā
tev stipri aizņemtas sanāk. Vai kāda ir
arī brīva?
-Ir. Piemēram, pagājušā arī bija brīva.
Un ko tu dari brīvajā sestdienā?
-Apdaru nepadarītos darbus. Nodarbojos ar to, kas man patīk.
Kā tu jau sacīji, tad viena no šīm nodarbēm ir adīšana. Ko tu vislabprātāk
adi?
-Kādreiz es aizrāvos ar lieliem adījumiem- adīju mēteļus, jakas, džemperus.
Sīkumiņus neadīju. Bet kopš parādījās raibās dzijas, man kļuva interesanti, kas no tā visa iznāks, uzadīju vienu
zeķu pāri, tad otru un tā aizgāja zeķīšu
ēra. Tad izdomāju, ka jāuzada pirkstainie cimdi, iepatikās, un sāku adīt arī
cimdus. Dāvinu radiem un draugiem,
aiznesu amatniekiem uz kādu tirdziņu,
šogad Ziemassvētkos arī.

AKTUALITĀTES
Tad jau arī kādu santīmu savā budžetā piepelni?
-Jā. Bet tā man ir tāda brīva nauda, kā
viņa atnāk, tā aiziet, nedomājot.
Atgriezīšos pie tādiem senākiem laikiem. Kā tu nokļuvi Kandavā?
-Esmu dzimusi Kuldīgā, mācījos Kuldīgas pirmajā vidusskolā un vienlaicīgi
gāju mūzikas skolā, pēc astotās klases
beigšanas aizgāju mācīties uz Liepājas
mūzikas vidusskolu. Kā jau padomju
laikos, pēc skolas beigšanas bija sadales
un viens pieprasījums bija no Kandavas,
mūzikas skolā vajadzēja pasniedzēju,
vēlams latvieti. Akordeonisti visi bija
krievi, es vienīgā latviete, un tā mani
atsūtīja uz Kandavu. Mani kā jauno speciālisti nodrošināja arī ar apdzīvojamo
platību, dzīvoju bēniņos 9 kvadrātmetru istabiņā pilsētas centrā. 1973.gadā uz
šejieni atnācu un nodzīvoju tajā jumta
istabiņā līdz kāzām 1982.gadā.
Vai Kandavā ātri iedzīvojies un to
iemīlēji?
-Jā, iedzīvojos ātri, kādā trešajā gadā
sāku vadīt Valdeķu sieviešu ansambli.
Strādāju arī Zemītes skolā par dziedāšanas skolotāju. Un, protams, tiešais darbs
mūzikas skolā.
Tev ir divas meitas- Margita un Aija.
Kādu ceļu dzīvē viņas izvēlējušās?
-Abas arī izvēlējušās savu dzīvi saistīt
ar mūziku. Margita mācījās klavierspēli
pie Pētera Lāča, tad pabeidza Mūzikas
akadēmijā maģistrus, un mācoties ma-
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ģistrantūrā aizbrauca studentu apmaiņā
uz Ķelni, pēc studiju beigšanas viņai tur
piedāvāja darbu un tā Margita dzīvo
un strādā Vācijā arī šobrīd. Aija arī vispirms pabeidza Kandavas mūzikas skolas klavierklasi un vienlaicīgi arī vijoli,
pēc tam Ventspils mūzikas vidusskolu
un mūzikas akadēmijā pianistus. Aija
strādā Mārupē. Aijas meitiņa Amanda
arī mīl mūziku un no pieciem gadiem
jau mācās spēlēt čellu.
Tu spēlē arī Baltijas valstu akordeonistu ansamblī Tremolo?
-Jā. Reti jau mums iznāk satikties, lai
mēģinātu, jo esam taču starptautisks kolektīvs. Mēģinājumi parasti notiek jūlijā
Igaunijā, spēlējam pamatīgi, mēģinājumi ilgst kādas astoņas stundas, pusotru
stundu spēlējam, tad pauze, un tā vairākas reizes.
Tev ir interesanta dzīve, katru dienu
kas jauns, vai ne?
-Ar dzīvi esmu apmierināta, būtu
grēks teikt, ka Dievs mani nemīl, veselība turas, daudz interesantu notikumu,
ar saviem kolektīviem esmu apceļojusi
daudzas zemes, esam koncertējuši vairākās valstīs, arī festivālos un konkursos. Ar kori bijām Slovākijā un Vācijā un
vairākos Ziemeļvalstu Dziesmu svētkos.
Vai tev ir kāds nepiepildīts sapnis?
-Gribētu aizbraukt uz Islandi. Pati nezinu, kāpēc, bet velk uz turieni. Nu vēl
jau ir laiks šo sapni piepildīt.
Intervēja Dagnija Gudriķe

NOVADU APMEKLĒ ZVIEDRU JAUNIEŠU DELEGĀCIJA
No 3.- 7.februārim Kandavas novadā viesojās Zviedrijas jauniešu un
skolotāju delegācija no Tomasa ģimnāzijas Strengnesā.
Vizīte tika organizēta starptautiskā projekta ietvaros. Šī projekta gaitā
zviedru jaunieši apmeklē citas valstis
un, ceļojot pa tām, iepazīst dzīvi tajās.
Pie mums jaunieši veica savu ieplānoto
studiju darbu, iepazīstot mūsu sabiedrību, nevalstiskās organizācijas, skolas,
reliģiskās konfesijas.
Delegācija tikās ar Kandavas novada
domes priekšsēdētāja vietnieku Alfredu
Ķieģeli un novada Izglītības pārvaldes
vadītāju Silviju Tiltiņu. Jauniešiem tika
parādīta neliela prezentācija par mūsu
novadu. Domes pārstāvji atbildēja uz
jauniešu un skolotāju uzdotajiem jautājumiem un apmainījās domām par
viņus interesējošām tēmām- mūsu
valsts nodokļu sistēmu, medicīniskās
apkalpošanas pieejamību un izmaksām,
jauniešu izglītošanās iespējām u.c. jautājumiem.
5.februārī studentu un skolotāju delegācija apmeklēja Zantes ģimenes krīzes centru.

Zviedru jaunieši ekskursijā pa Kandavu.
Studenti, ciemojoties krīzes centrā,
tikās ar krīzes centra vadītāju Aiju Švāni, kura prezentēja krīzes centra darbības virzienus, specifiku un ikdienas
darbu. Jaunieši ar lielu interesi uzklau-

sīja krīzes centra pieredzes stāstus un ar
lielu aizrautību izveidoja diskusiju par
sociālo politiku Latvijā. Tika diskutēts
arī par tādām tēmām kā jauniešu alkoturpinājums 4.lpp.
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turpinājums no 3.lpp.

holisms, narkomānija un prostitūcija.
Jauniešus interesēja krīzes centra vadītājas viedoklis par šī brīža situāciju sociālajā jomā.
Jaunieši apskatīja krīzes centra telpas, iepazinās ar speciālistu darbības
virzieniem un darba metodēm, kā arī
apskatīja krīzes centra telpās izvietotos
bērnu rokdarbus.

Kopīgi ar krīzes centra bērniem tika
izgatavoti Valentīna dienas apsveikumi.
Diena noslēdzās ar kopīgām latviešu un
zviedru rotaļām.
Zantē jaunieši tikās arī ar zemessargiem Kurzemes cietokšņa muzejā.
Vizītes laikā viņi Kandavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā sarunājās ar
novada reliģisko konfesiju mācītājiem,
viesojās vairākās novada skolās un Kan-

davas Valsts lauksaimniecības tehnikumā, kā arī asociācijā „Dzīvesprieks” un
jauniešu centrā „Nagla”.
Zviedru delegācijas sastāvā bija 14
jaunieši un trīs skolotājas. Jaunieši bija
ļoti apmierināti ar vizītes rezultātiem,
katrā tikšanās reizē uzdeva daudz jautājumu par dažādām viņus interesējošām
tēmām. Viņiem patika Kandavas novads
un satikto cilvēku sirsnība.
Dagnija Gudriķe

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 30.01.2014.
Kandavas novada domes sēdē deputāti izskatīja 57 jautājumus. Attaisnotu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās
Solvita Zvirgzdiņa.
Nolēma:
1. Apstiprināt 2013.gada pamatbudžeta izpildi:
1.1. ieņēmumos 7 026 422 LVL
1.2.saņemtos aizņēmumos no Valsts
kases 1 339 196 LVL
2.Apstiprināt 2013.gada pamatbudžeta izpildi:
2.1. izdevumos 7 453 392 LVL
2.2. atmaksātos aizdevumus:
2.2.1. Valsts kases 789 684 LVL
2.2.2. Līzingu 133 63 LVL
3. Apstiprināt pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 252
549 LVL
4. Apstiprināt 2013.gada speciālā
budžeta izpildi ieņēmumos 169 018
LVL, izdevumos 158 186 LVL un līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 11 260 LVL
5. Apstiprināt ziedojumu izpildi
ieņēmumos 11 453 LVL, izdevumos
8528 LVL un atlikumu uz 2014.gada
1.janvāri 4592 LVL.
Apstiprināja:
- Kandavas novada sociālā un ekonomiskā attīstības plāna 2013.gadam
izpildi;
-Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „2014.
gada pamatbudžets un speciālais
budžets”(publicēti šajā avīzes numurā);
-Kandavas novada sociālās un ekonomiskās attīstības plānu 2014.gadam;
- Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2033.gadam un
nolēma iesniegt to Rīgas plānošanas
reģionam izvērtēšanai un atzinuma
sniegšanai;
-Kandavas novada domes, Cēres,
Matkules, Zantes, Zemītes, Vānes pagasta pārvalžu nolikumus;
-Kandavas novada Bāriņtiesas nolikuma grozījumus;
- Kandavas novada Pašvaldības po-

licijas sniegto maksas pakalpojumu
cenrādi.
Ievēlēja Jolantu Vicinsku par Kandavas novada Bāriņtiesas locekli ar
2014.gada 1.martu.
Nolēma piešķirt naudas balvas nozīmīgu kāzu jubileju reģistrācijas gadījumos Kandavas novada iedzīvotājiem:
50 gadu kāzu jubilejā- 70,00 eiro; 55
gadu kāzu jubilejā- 80,00 eiro; 60 gadu
kāzu jubilejā- 85,00 eiro; 65 gadu
kāzu jubilejā- 90,00 eiro; 70 gadu kāzu
jubilejā- 100,00 eiro. Balvas izmaksāt
no Pensionāru biedrībai apstiprinātā
budžeta.
Apstiprināja „Kandavas novada
Izglītības pārvaldes un tās pakļautībā esošo darbinieku atlīdzības nolikumu”; „Kandavas novada Kultūras
pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku atlīdzības nolikumu”; -„Kandavas internātvidusskolas nolikumu”.
Pieņēma grozījumus sekojošos noteikumos un nolikumos:
- „Kandavas novada Izglītības pārvaldes īpašumā, valdījumā un turējumā esošo transporta līdzekļu izmantošanas noteikumi”;
- Kandavas novada Pašvaldības policijas nolikumā; Kandavas novada
Izglītības pārvaldes nolikumā; Cēres,
Vānes, Zantes un Zemītes pamatskolu nolikumos; Matkules sākumskolas
nolikumā; Kandavas Mākslas un mūzikas skolas nolikumā; Kandavas K.
Mīlenbaha vidusskolas nolikumā; PII
„Zīļuks” nolikumā; Kandavas BJSS
nolikumā;
- „Kandavas novada domes iekšējo
normatīvo aktu - grozījumi 2010.gada
31.marta Kandavas novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā un domes administrācijas amatu saraksts”
Izskatīja jautājumu par Pašvaldības policijas struktūru. 2014. gada 10.
martā spēkā stāsies grozījumi Kandavas novada Pašvaldības policijas nolikumā, saskaņā ar grozījumos noteikto,
Kandavas novada Pašvaldības policija

vairs nesniegs maksas pakalpojumus
un nenodarbosies ar apsardzes funkciju veikšanu līdz ar to nepieciešams
samazināt darbinieku skaitu Kandavas
novada Pašvaldības policijā. Policijas
priekšnieka vietniekam K. Skvarcovam tika uzdots informēt darbiniekus
par štata samazināšanu, un atbilstoši,
Kandavas novada domes noteiktajam
darba algas fondam, līdz 2014. gada
10. martam, ievērojot spēkā esošos
normatīvos aktus, samazināt darbinieku skaitu.
Izskatīja jautājumu par brīvpusdienu piešķiršanu Kandavas novada izglītības iestāžu 4.klašu skolēniem un
nolēma jautājumu par brīvpusdienām
4.klašu skolēniem ar 2014.gada 1.septembri, izskatīt atkārtoti maija domes
sēdē atbilstoši papildus ieņēmumiem
pamatbudžetā.
Apstiprināja Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīva centru „NAGLA” kā
Kandavas novada Izglītības pārvaldes
struktūrvienību.
Pieņēma zināšanai SIA „Kandavas
namsaimnieks” valdes locekles S.Irbes
iesniegto atskaiti par darbu ar debitoriem laika periodā no 18.12.2013.22.01.2014 un informāciju par saimnieciskās darbības plānu 2014./2015.
gadam.
Pieņēma zināšanai SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” valdes locekļa E. Barisa sniegto informāciju par
prognozēto naudas plūsmu 2014.gadā.
Izskatīja virkni vēl citu jautājumu.
Domes sēdes protokols pieejams mājas lapā www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība- domes sēdes.

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

5.

DOMES LĒMUMI
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1
„2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.pantu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.pantu,
1.Apstiprināt 2014. gada pamatbudžetu ieņēmumos
8 017 547 EUR, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 359 346
EUR, aizņēmumus no Valsts kases projektu realizācijai
431 600 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.Apstiprināt 2014. gada pamatbudžetu izdevumos
8 154 468 EUR, aizdevumu pamatsummu atmaksu Valsts
kasei 501 601 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.1.
3. Apstiprināt 2014.gada speciālo budžetu ieņēmumos
264 705 EUR, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 16 022
EUR, izdevumos 280 727 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.2
(Saistošo noteikumu pielikumi Nr.1, Nr.1.1. un Nr.2 pielikumā)

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.31
„Grozījumi Kandavas novada domes 30.10.2013.
saistošajos noteikumos Nr.29
„Par Kandavas novada simbolikas izmantošanu””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7.punktu un 43. panta trešo daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Kandavas novada simbolikas izmantošanu” (Kandavas Novada Vēstnesis, 2013, nr.12
(104) (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu 2.punktu ar 2.5.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„2.5. Kandavas novada himna „Dziesma Kandavai””.
2. Papildināt noteikumu ar 71. punktu šādā redakcijā:
„71. Kandavas novada himnas apraksts (8.pielikums):
71.1. Kandavas novada himnas nosaukums „Dziesma Kandavai” (turpmāk – Kandavas novada himna). Mūzikas
autors G.Birkenšteins, dziesmas teksta autori Z.Kārkliņa,
Z.Začeste, I.Oliņa, G.Birkenšteins.
71. 2. Kandavas novada himnas teksts ir:
„Kandava, mana pilsēta,
Mirdz zīle Kurzemes vainagā,
Te gadsimti tagadnē tiekas,
Te senais akmens tilts.
Lai runāt sāk akmeņi ielās,
Ik zīle par ozolu augs,
Kandava – likteņa zīme,
Rakstīta debesīs”. 2x
71.3. Kandavas novada himna izpildāma latviešu valodā ar
G.Birkenšteina komponēto mūziku (9.pielikums). Himnu
var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā.”
3. Papildināt noteikumu ar 101.punktu šādā redakcijā:
„101.Kandavas novada himnas izmantošana:
101.1. Kandavas novada himnu var izpildīt:
101.1.1.paceļot Kandavas pilsētas karogu pašvaldības un tās
iestāžu, kapitālsabiedrību rīkoto svinīgo pasākumu atklāšanā vai to laikā;
101.1.2.Kandavas novada svētku un citu sabiedrisku pasākumu laikā, nodrošinot svinīgus apstākļus;
101.1.3. Kandavas novada himnu var izpildīt pēc brīvas gribas arī tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā
arī citos gadījumos ikdienā garantējot pienācīgu cieņu pret
Kandavas novada himnu.
101.2. Sabiedriskos pasākumos Kandavas novada himnas
atskaņošanas, izpildīšanas laikā klātesošie stāv kājās”.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 32
„Grozījumi Kandavas novada domes 30.07.2009.
saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas novada
domes nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu

Izdarīt 2009.gada 30.jūlija apstiprinātajos Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas novada
domes nolikums” (Kandavas Novada Vēstnesis, 2009, 8 (57)
nr.; 2009, 9 (58)nr.; 2010, 13 (62)nr.; 2010, 17 (66)nr.; 2010,
18 (67)nr.; 2010, 21 (70)nr.; 2011, 29 (78)nr.; 2012, 40 (89)
nr.; 2012, 44 (93)nr.; 2013, 5 (97)nr.; 2013, 7 (99)nr.; 2013,
12 (104)nr. (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu 5.punktu ar 5.14. apakšpunktu:
„ 5.14. sabiedrisko attiecību nodaļa.”
2.Izteikt noteikumu 14.8. punktu sekojošā redakcijā:
„14.8. Arhīva pārvaldības ekspertu komisiju;”
3.Izteikt noteikumu 14.14. punktu sekojošā redakcijā:
„14.14. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas, un krājumu norakstīšanas komisiju;”
4. Papildināt noteikumu 25.5. punktu ar vārdiem „un pagastu pārvaldes”.
5. Aizstāt noteikumu 61.punktā vārdu „trešdienās” ar vārdu
„ceturtdienās”.
6.Aizstāt noteikumu 94.punktā vārdu „trešdienā” ar vārdu
„ceturtdienā”.
7. Izteikt noteikumu pielikumu „Kandavas novada domes
struktūra” jaunā redakcijā.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.33
„Grozījumi Kandavas novada domes 27.05.2010.
saistošajos noteikumos Nr.9
„Par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi”

Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu,likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu

Izdarīt 2008.gada 29.maija Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests”
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi” ar grozījumiem apstiprinātiem 26.05.2011. (protokols Nr.5 3.§)
(Kandavas Novada Vēstnesis, 2010,16 (65) nr.; 2011,28(77)
nr. 2013,12 (104)nr. (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1.Papildināt noteikumu pielikumu ar VII nodaļu:
Nr.
Pakalpojuma veids
p.k.

Mērvienība

Cena
(EUR)

VII. Transporta pakalpojumi iestādēm, sabiedriskām
organizācijām
1. VW Transporter DN 2956
km
0,53
Stunda
2. VW Transporter DN 2956
4,72
(stāvēšana)
3. Mercedes Benz JC 9093
km
0,53
Stunda
4. Mercedes Benz JC 9093
4,72
(stāvēšana)
5. Ford Focus GS 360
km
0,61
Stunda
6. Ford Focus GS 360
4,72
(stāvēšana)

turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

7.

km
0,61
Stunda
8. Ford Mondeo FK 1874
4,72
(stāvēšana)
Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma „Par
pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 1.punktu
VIII. Telpu nomas pakalpojumi
1.

Ford Mondeo FK 1874

Nomas maksa nedzīvojamām
m²/mēnesī
telpām

1,42

Telpu noma Kandavas
novadā reģistrētām
bezmaksas
2. nevalstiskām organizācijām,
biedrībām un
nodibinājumiem
Citu telpu, zāles un Dienas
3.
stundā
7,12
centra zāles noma
Dienas centra zāles noma
Kandavas novada pensionāru
4.
stundā
2,13
biedrībai bēru, sudraba un
zelta kāzu gadījumos
Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma „Par
pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 1.punktu

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.35
„Grozījumi Kandavas novada domes 29.12.2011.
saistošajos noteikumos Nr.19
„Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2011.gada 29.decembra
saistošajos noteikumos Nr.19 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” (Kandavas
Novada Vēstnesis, 2012.gada februāris Nr. 33 (82)) (turpmāk – noteikumi) apstiprināti Kandavas novada domes
2011.gadā 29.decembra domes sēdē (protokols Nr.14, 1.§)
šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu 3.punktu jaunā redakcijā:
„3. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem,
kuriem piešķirts personas kods un ja abi vai viens no vecākiem ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna
reģistrācijas ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Kandavas novada administratīvajā teritorijā un, ja jaundzimušā
dzīvesvieta tiek deklarēta Kandavas novada administratīvajā teritorijā.”
Izteikt noteikumu 5.punktu jaunā redakcijā:
„5. Pabalsts tiek piešķirts vienas minimālas mēnešalgas apmērā par katru jaundzimušo bērnu, ja abi vecāki vai vecāks
(ja bērnam ir tikai viens vecāks) ir ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna reģistrācijas deklarējuši/-jis
savu pamata dzīves vietu Kandavas novada administratīvajā teritorijā.
5.1 Ja dzīvesvietu Kandavas novadā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis tikai viens no jaun-

dzimušā bērna vecākiem, pabalsta apmērs ir 50% no valstī
noteiktās minimālās mēneša algas.”

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 36
„Grozījumi Kandavas novada domes 30.09.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 22
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
apmēru Kandavas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu, likuma „Par valsts
un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 18.punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 2010. gada 30. septembra
Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 22
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā” (Kandavas Novada Vēstnesis 2010, Nr. 20
(69)nr.; 2011, 23(72)nr.; 2011, 29 (78)nr., 2013, 7 (99)nr.;
2013, 12(104)nr. (turpmāk – noteikumi) apstiprināti Kandavas novada domes 2010. gada 30. septembra domes sēdē
(prot. Nr. 9 1.§) šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu 3.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2.1. līdz 0,015 ha platībā ierīkošanai izmantojamai zemei
Kandavas pilsētā – 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot
ārējos normatīvajos aktos noteiktos maksājumu (nodokļus
u.c.), bet ne mazāk kā EUR 7,11 gadā, ieskaitot nodokļus;”
Izteikt noteikumu 3.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 3.2.2.no 0,016 līdz 0,2 ha platībā ierīkošanai izmantojamai
zemei Kandavas pilsētai – 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus
maksājot ārējos normatīvajos aktos noteiktos maksājumu
(nodokļus u.c.), bet ne mazāk kā EUR 9,96 gadā, ieskaitot
nodokļus;”
Izteikt noteikumu 3.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 3.2.3.no 0,2 ha platībā ierīkošanai izmantojamai zemei
Kandavas pilsētā – 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot
ārējos normatīvajos aktos noteiktos maksājumu (nodokļus
u.c.), bet ne mazāk kā EUR 14,22 gadā, ieskaitot nodokļus;”
Papildināt noteikumus ar 3.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2.4.līdz 0,2 ha platībā ierīkošanai izmantojamai zemei
ārpus Kandavas pilsētas robežām – 5% apmērā no Valsts
zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot ārējos normatīvajos aktos noteiktos maksājumu (nodokļus u.c.), bet ne mazāk kā EUR 4,00
gadā, ieskaitot nodokļus.”
5. Papildināt noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Ja zemi iznomā biedrībām, nodibinājumiem, sabiedriskajām organizācijām un tās zemi izmanto sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanai, nomas maksa, neatkarīgi no
zemes plānotās atļautās izmantošanas mērķa tiek noteikta
1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot normatīvajos
aktos noteiktos maksājumus (nodokļus u.c)”.

Kandavas novada kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības valde izsludina gada atskaišu un pārvēlēšanu pilnvaroto sapulci š.g. 29. martā plkst. 10:00 Kandavas kultūras nama mazajā zālē.
Dienas kārtībā: Valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas atskaite, 2013.gada pārskata apstiprināšana.
Valdes, revīzijas un kredītkomitejas vēlēšanas. Dažādi jautājumi.
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STRĀDĀJAM NOVADA CILVĒKIEM
Marta beigās Kandavas novada
kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības
biedri pulcēsies uz ikgadējo pārskata
sapulci, lai vērtētu padarīto.
Par to sarunājos ar Kandavas novada kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības
valdes priekšsēdētāju Leonāriju Gudakovsku un grāmatvedi Baibu Daņiļēviču.
Kāds bija aizvadītais gads Krājaizdevu sabiedrībai?
Leonārija Gudakovska:
-Atskatoties uz aizvadīto gadu, es
uzskatu, ka mūsu krājaizdevu sabiedrība ir devusi lielu ieguldījumu Kandavas novada attīstībā. Ir izsniegti 143
kredīti, par 243 641 latu. Šie kredīti
ņemti patēriņam, aktīvi ir iesaistījušies
arī mūsu uzņēmēji, kas ņem kredītus
uzņēmējdarbības sakārtošanai un paplašināšanai, patēriņa kredītus pārsvarā
ņem pensionāri, visbiežāk malkas iegādei, dzīvokļu remontiem, siltināšanai.
Patīkami ir tas, ka mūsu krājaizdevu
sabiedrību novērtējuši arī novada jaunieši. Šogad esam uzņēmuši 38 jaunus
biedrus, to skaits tuvojas septiņiem simtiem, pēc lieluma esam ceturtā lauku
krājaizdevu sabiedrība valstī. Kopumā
Latvijā ir 38 krājaizdevu sabiedrības, 30
no tām- lauku. Mums ir ļoti laba sadarbība ar tuvākajiem kaimiņiem- Pūres
kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību, tās
vadītāju Edmundu Grīnbergu un grāmatvedi Solvitu Emsiņu, ar viņiem pastāvīgi kontaktējamies, un tas ir ļoti labs
sadarbības modelis.
Kādas problēmas nākas risināt sabiedrības darbā?
Leonārija Gudakovska:
-Mani satrauc tas, ka ir viena daļa cilvēku, kas mēģina aizmirst, ka jāatmaksā
kredīti, un ir biedri, kas vienu mēnesi
nomaksā un atkal divus mēnešus nemaksā, tas ir nenopietni. Šī iemesla dēļ,
šogad esam vērsušies un noslēguši līgumu ar parādu piedziņas firmu un pilnvarosim to iet pat līdz tiesas procesam,
ja tas būs nepieciešams. Toties gribu
teikt paldies mūsu sabiedrības biedriem
pensionāriem un visiem pārējiem, kuri
kārtīgi atmaksā kredītus. Kopš esam nodibinājuši krājaizdevu sabiedrību, un tas
ir pirms trīspadsmit gadiem, no pirmās
dienas pensionāri, kas ņem kredītus,
pārsteidz ar savu godprātīgo attieksmi
pret kredītu atmaksu, vienmēr iekļaujas
termiņos, ja kāda aizķeršanās, tūlīt zvana un informē. Gribu aicināt arī pārējos
biedrus būt tikpat apzinīgiem. Kad kredītu vajag, mūs atrod pat sestdienās un
svētdienās, atrod mājās, atrod vakarā,
bet, kad nokavēta kredīta atmaksa, aizbildinās, ka aizmirsis vai nevar sazvanīt.

No labās: valdes priekšsēdētāja Leonārija Gudakovska un grāmatvede
Baiba Daņiļēviča.
Kāds bijis šis gads finansiālā ziņā?
Baiba Daņiļēviča:
-Šo gadu krājaizdevu sabiedrība noslēgusi ar peļņu, tā gan nav tik liela kā
mēs gribētu, jo mums ir jānovērtē tie
kredīti, kuri ir ar problēmām, ir jāveido uzkrājumi. Mūsu peļņa nav liela, bet
tas, ka strādājam ar pozitīvu bilanci, ir
fakts. Mūsu noguldītāji arī ir uzticami,
to skaits šogad ir pieaudzis. No tā arī
veidojas mūsu pamatkapitāls un rīcības
kapitāls. Mūsu pamatkapitāls ir apmēram 41 tūkstotis, un noguldījumi 177
tūkstoši, latos. Gandrīz visu šo summu
mēs esam izdevuši kredītos.
Leonārija Gudakovska:
-Es gribu teikt lielu paldies mūsu
grāmatvedei Baibai Daņiļēvičai, kura
strādā ar pirmo dibināšanas dienu un
kasierei Baibai Rašmanei, kura sāka
strādāt pagājušā gadā. Tāpat gribu teikt
paldies valdei un kredītkomitejai, kas
ieguldījusi lielu darbu sabiedriskā kārtā, braucot uz valdes sēdēm un kredītkomitejām, informējot par biedriem,
kurus varam un kurus nevaram uzņemt
sabiedrībā, iesaistoties problēmu risināšanā, un tas ir milzīgs darbs.
Kā krājaizdevu sabiedrībā veicās
ar eiro ieviešanu?
Leonārija Gudakovska:
-Šis gads bija ļoti saspringts sakarā
ar Latvijas pāreju uz eiro gan grāmatvedei, gan kasierei, jo visu vajadzēja sakār-

tot eiro un latos. Gribu uzteikt arī Latvijas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības savienību, kas organizēja seminārus,
kuros FKTK speciālisti sniedza informāciju un mācījāmies visi. Noslēdzām
līgumu ar bankām, par eiro komplektu
piegādi. Eiro un lati mums vienlaicīgi
ir līdz šā gada jūlijam. Sūdzības eiro ieviešanas laikā nav bijušas un pārkāpumi
nav konstatēti.
Publiskajā telpā ir izskanējuši
priekšlikumi pārveidot krājaizdevu
sabiedrības par bankām, kā jūs uz to
skatāties?
Leonārija Gudakovska:
-Krājaizdevu sabiedrības ir pierādījušas savu, specifisku vietu finanšu
sistēmā, apkalpojot arī savus biedrus ar
maziem ienākumiem un pensionārus,
kā arī aktīvi iesaistot savus biedrus sabiedrības finanšu pārvaldīšanā. Tā krājaizdevu sabiedrība aizpilda nišu, kas
ir neinteresanta komercbankām. Šādi
darbojoties sabiedrība sekmē savu biedru un novada ekonomisko attīstību un
mums ir iespējas to sekmīgi turpināt un
attīstīties. Mēs noteikti esam pret to pārveidošanu par bankām. Mūsu motivācija ir- strādājam novada cilvēkiem.
Baiba Daņiļēviča:
-Tas arī sadārdzinātu pakalpojumus.
Pašreiz mēs saviem biedriem izsniedzam arī 50 eiro kredītus, arī uz trīs mēnešiem, mūsu pārbaudītie biedri kredītu
turpinājums 8.lpp.
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turpinājums no 7.lpp.

var saņemt pat tajā pašā dienā. Mums ir
arī iespējas paplašināties un izaugt, stabili palīdzēt mūsu iedzīvotājiem ar kredītiem un noguldījumiem. Mēs arī varētu ņemt skaidras naudas maksājumus,
kurus pašreiz cilvēki maksā pastā, bet
tas vēl ir idejas līmenī.
Leonārija Gudakovska:
-Gribu aicināt visus krājaizdevu sa-

VĒSTURE
biedrības biedrus uz atskaišu pārvēlēšanu sapulci 29.martā plkst. 10:00 Kandavas kultūras namā. Šī ir arī pārvēlēšanu
sapulce, jo tiks ievēlēta jauna valde,
kredītkomiteja un revīzijas komisija, ko
ievēlam uz trīs gadiem. Aicinu biedrus
nākt ar saviem priekšlikumiem un ierosinājumiem darbības pilnveidošanai.
Katrs biedrs mums ir svarīgs, un katram

biedram vēlēšanās ir viena balss. Pagājušajā gadā nevarējām pieņemt visus noguldītājus, kuri izteica šādu vēlmi, bet
šogad atkal palielināsim noguldījumus
un ceru, ka arī biedru skaits pieaugs. Lai
mūsu darbu jūt katrs iedzīvotājs novadā,
kurš strādā un vēlas uzlabot savus dzīves
apstākļus. Esam atvērti sadarbībai.
Intervēja Dagnija Gudriķe

VĒRTĪGS PĀRSTEIGUMS KANDAVAS NOVADA MUZEJAM
Šī gada 17. janvāra darbadiena Kandavas novada muzejā sākās ar anonīmu,
bet vērtīgu dāvinājumu. Laikā, kad Kultūras pārvaldes darbinieki apsprieda šāgada aktivitāšu īstenošanu, muzejā tika
nogādāta Līgu ūdensdzirnavu 20.gs.
20.-40.-to gadu darbības dokumentācija.
Šie dokumenti ir vienīgais saglabājies Kandavas novada privātā uzņēmuma arhīvs, kas tapis laikā pirms Otrā
pasaules kara. Tajā ietilpst vekseļu un
rēķinu veidlapas, dzirnavu zemesgabala
meliorācijas (1926.g.) un grāvju ierīkošanas (1931.g.) plāni, dzelzsbetona tilta
pār Līgupi projekti (1928.g.), 11 sadzīvisku pasākumu fotogrāfijas, Kandavas
krājaizdevu kases statūti (1925.g.), dzirnavu mašīnu reklāmas bukleti, apkārtraksti Latvijas ģenerālapgabala Miltu
un maizes centrāles pārvaldībā esošiem
uzņēmumiem (1944. – 45.g.), kliju pārdošanas grāmata (1937.g.), labības pārstrādāšanas grāmatas (1938.-39.g. un
1943.- 45.g.), uzņēmuma kases grāmatas
(1929.-34., 1934.-37.g. un 1943.-45.g.).
Dokumentos atrodami simtiem apkārtnes iedzīvotāju, kuri izmantoja dzirnavu
pakalpojumus, vārdi.
Līgu ūdensdzirnavas, kas atrodas
netālu no šosejas Kandavas pagrieziena, ir vienas no senākajām dzirnavām
novadā. Pirmoreiz tās minētas Kurzemes hercoga Kandavas muižas 1699.g.
inventāraprakstā. Dzirnavu ēka bija apjumta ar lubām. Ēkā atradās dzirnavnieka dzīvojamās telpas: priekšnams ar pavarda rovi, ar dobo podiņu krāsni apkurināma istaba un divi kambari, kuriem
kopā bija septiņi logi, Blakus dzīvojamām telpām bija maļamais kambaris ar
divām skrejām un četriem dzirnakmeņiem, kurus darbināja koka ūdensrats.
Pie dzirnavām atradās zirgu stallis, lopu
kūts, rija un pirts, kā arī Līgu krogs. Līgupīte, kuras ūdeņi ilgus gadsimtus darbina dzirnavas, rakstos minēta jau 15.gs.
sākumā.
Pēc Kurzemes hercogistes pievienošanas Krievijai Kandavas muižas Līgu
pusmuiža un dzirnavas atradās valsts
īpašumā. 1897., 1892. un 1900.g. kā
dzirnavu nomnieks minēts meldermeis-

tars Ludvigs Bolšteins.
Īstenojot agrāro reformu, dzirnavas
nonāca Latvijas valsts īpašumā. 1922.g.
23. janvārī Centrālā zemes ierīcības komisija dzirnavas kā dzimtīpašumu piešķīra Jūlijam Bērziņam (1885 – 1940),
Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībniekam,
Ziemeļu armijas štāba adjutantam. Tā
kā brīvības cīņu dalībniekiem zemes
piešķiršanā deva priekšroku, tika noraidīti citi dzirnavu pieprasītāji – meldera
Ludviga Bolšteina dēls Emīls, Matīss
Sproģis un Kandavas pagasta sabiedrība.
Emīls Bolšteins šo lēmumu pārsūdzēja Latvijas augstākajā tiesu instancē
– Senātā, kas 1923.g. 26. septembrī viņa
sūdzību atstāja bez ievērības. Neilgi pēc
tam, 1923.g. oktobrī dzirnavās notika
sprādziens, kas pilnībā izpostīja putraimu skreju. nodarīja zaudējumus aptuveni 165 000 rubļu apmērā. J. Bērziņš
uzskatīja, ka skreja tikusi saspridzināta
ļaunprātīgā nolūkā, bet izmeklēšanas rezultāti šajā lietā nav zināmi.
Mūra ēkas sienu biezums rosina
domāt, ka ēka celta samērā sen. Dzirnavas iegūstot, tās jau bija pārbūvētas.
Pagrabstāvā zem ēkas labā gala atradās
maisu noliktava, kā arī miltu, putraimu
un grūbu ”zābaki”, pa kuriem maisos
bira gatavā produkcija. Zemesstāva jeb
malšanas stāva kreisajā galā bija dzirnavnieka un kalpu dzīvojamās istabas

un virtuve, vidū atradās manteļskurstenis, bet labajā galā – maltuve ar diviem
dzirnakmeņu pāriem, grūbu un putraimu skrejām, kā arī putraimu skaldītāju,
ko izmantoja arī cigoriņu smalcināšanai
kafijai. Augšējā stāvā bija ierīkoti bīdeļmiltu sijājamie sieti, graudu ieberamās
piltuves un svari. Liekā ūdens novadīšanai no dzirnavezera bija ierīkotas divas
koka slūžas dzirnavu ēkas abās pusēs.
J. Bērziņš Līgu dzirnavas modernizēja: vecos koka ūdensratus nomainīja
pret ūdens turbīnu, smalko miltu bīdelēšanai iegādājās divus valčus, maisu
pacelšanai uz augšējo stāvu ierīkoja elevatoru, bet ārpus dzirnavu ēkas uzbūvēja tvaika dzinēju kā spēka rezervi ūdens
trūkuma laikiem vasarās.
Dzirnavu īpašnieks aktīvi piedalījās
sabiedriskajā darbā Kandavas pagastā
un pilsētā, tādēļ dzirnavu apsaimniekošanu un vadīšanu faktiski veica viņa
sieva Marija (1889 – 1972). Viņa bija ļoti
enerģiska sieviete ar tehnisku domāšanu
un plašām praktiskajām iemaņām, kura
nevairījās nedz no vadītāja atbildības,
nedz no tikai vīriem veicamiem darbiem. M. Bērziņa pati iekārtoja dzirnavu elektrisko instalāciju un veica mūrēšanas darbus. Lai leģitimizētu savu
darbību un stāvokli, trīsdesmitajos gados viņa apmeklēja melderu kursus un
ieguva meldermeistara diplomu.
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Padomju iekārta 1940.g. dzirnavas
nacionalizēja, bet M. Bērziņa, kuras
pilnīgā pārziņā dzirnavas bija pārgājušas pēc vīra nāves, turpināja strādāt kā
tehniskā darbiniece. 1942.g. dzirnavas
juridiski tika atjaunots kā M. Bērziņas
uzņēmums. Pēc Latvijas atkārtotās okupācijas M. Bērziņu atstāja par dzirnavu
vadītāju līdz 1950.g., kad viņu pārvietoja kolhoza darbos. Enerģiskā dzirnavniece mirusi 1972.g. 1. maijā Mellužos
un apbedīta Slokas kapsētā.
Līgu ūdensdzirnavu dokumentu dāvinātāji tik ļoti steidzās, ka muzeja dar-

binieki nepaspēja nedz pateikties, nedz
noskaidrot viņu vārdus un dokumentu
izcelsmi. Tādēļ ar avīzes starpniecību
sakām sirsnīgu paldies un aicinām dāvinātājus sazināties ar Kandavas novada muzeju pa telefonu 3182064 vai
26667031, lai mēs varētu iegūt informāciju par to, kur dokumenti glabājušies
līdz šim vai kā tie nonākuši pie dāvinātāja! Muzeja priekšmeta vērtību nosaka
ne tikai tā materiāls vai retums, bet arī
tapšanas un lietošanas stāsts.
Aicinām arī citus Kandavas novada
iedzīvotājus vēlreiz pārlūkot savos mā-
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jokļos uzkrātās lietas – varbūt ikdienas
dzīvē nevajadzīgu darbarīku, trauku,
fotogrāfiju, dokumentu, preses izdevumu vidū atrodas kāds priekšmets, kurš
varētu papildināt gan novada vēstures
ainu, gan muzeja jauno ekspozīciju. Sevišķi tiek gaidīti priekšmeti, kas saistīti
ar tirgu, krogiem un viesnīcām Kandavas novadā. Nepieciešamības gadījumā
muzeja darbinieki var ierasties mājās,
lai priekšmetu kopīgi novērtētu.
Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks

KĀDU ŪDENI TU DZER?
Kvalitatīvs ūdens ir viens no veselības uzturēšanas priekšnosacījumiem
un ir būtisks sabiedrības labklājības rādītājs.
Par piegādātā ūdens kvalitāti ikviens
var pārliecināties, izvērtējot tā garšu,
krāsu, smaržu (smaku) un duļķainību.
Savukārt, objektīvu informāciju par
ūdens kvalitāti sniegs laboratoriski izmeklējumi. Jāpiebilst, ka jēdziens “tīrs
ūdens” ir nosacīts – arī teicamas garšas
un kristāldzidrs ūdens var nelabvēlīgi
iespaidot cilvēka veselību un izraisīt slimības un infekcijas.
Vielu nezūdamības likums nav atcelts - ūdens krājums uz Zemes joprojām ir tāds pats kā laikā, kad te dzīvoja
dinozauri. Tomēr tikai 3% uz Zemes
esošā ūdens ir saldūdens un aptuveni
2/3 šī saldūdens atrodas ledājos un mūžīgā sasaluma zonā. Lielākā daļa no atlikušā 1% ir gruntsūdens un tikai 0,3% ir
atkusis virszemes saldūdens. Labu ūdeni
iegūt ir aizvien grūtāk. Galvenais ūdeņu
kvalitātes un kvantitātes drauds ir tāda
saimnieciskā darbība, kas piesārņo vidi
un neatbilst vides prasībām.
Viens no vienkāršākajiem un lētākajiem saimnieciskās kanalizācijas risinājumiem ir hermētiskas izsmeļamās
bedres jeb krājtilpnes. Kad tilpne ir pilna, to iztukšo ar asenizācijas mašīnu.
Māju īpašnieki bieži apgalvo, ka viņiem
ir hermētiska grodu aka, tā jāiztukšo
reizi divos vai trijos gados. Tas nav reāli!
Pieņemsim, ka hermētiskas grodu akas

tilpums ir 5 m3,
ūdens patēriņš (4
cilvēku ģimenē)
– 0,6 m3/dienn.
Aka būtu jāizsūknē apmēram reizi
nedēļā. Skaidrs,
ka retāk aku izsūknē tie saimnieki, kam aka nav
hermētiska. Bieži
noskaidrojas, ka
akai nav pat betonētas pamatnes.
Akā tiek aizturēta
tikai notekūdens
cietā frakcija, bet
netīrais ūdens nonāk gruntsūdenī, to
piesārņojot.
Vēl ūdens kvalitāti nosaka pēc zarnu nūjiņu (E.coli) un zarnu enterokoku
skaita ūdenī. Jo lielāks to skaits, jo lielāka varbūtība par fekālo piesārņojumu –
abas baktērijas dzīvo cilvēka un siltasiņu
dzīvnieku zarnu traktā. Šāds piesārņojums var saturēt arī dažādas patogēnās
baktērijas. Viens no iemesliem var būt
netālu esošas „hermētiskās” krājtilpnes
notekūdeņu iepludināšana gruntī. Tādā
veidā patogēnās baktērijas nokļūst tuvākajās dzeramā ūdens akās (visbiežāk
vaininieka vai viņa kaimiņa teritorijā).
Likums „Par pašvaldībām” nosaka,
ka katrai pašvaldībai ir pienākums organizēt ūdensapgādes pakalpojumus.
Ūdens piegādātājs ir atbildīgs par pro-

dukta kvalitāti, ko regulāri pārbauda pēc
stingriem kritērijiem. Līdzīgas prasības
attiecas arī uz pašvaldības organizētu
kanalizācijas apsaimniekošanu – tai jāatbilst videi draudzīgiem principiem un
jāievēro likumos paredzētas normas.
Uz šo brīdi ir izdarīts daudz, lai pilsētā sakārtotu videi un labklājībai būtiskas jomas, bet iedzīvotāju atbildība
ir pieņemt videi draudzīgi organizētu
kanalizācijas apsaimniekošanu. Ūdenssaimniecības sistēmas izbūve ir investīcijas, nevis viena no peļņas iespējām,
tāpēc kanalizācijas sistēmas sakārtošana
ir prioritāte, neatliekams darbs.
Dzeramais ūdens ir dabas dota vērtība. Rīkosimies atbildīgi!
SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi”

ĪSTENOTS ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBAS PROJEKTS VĀNES CIEMĀ
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē, ka noslēdzies projekts
„Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas
novada Vānes pagasta, Vānes ciemā”.
Būvdarbu ietvaros rekonstruēta dzeramā ūdens artēziskā aka, nomainīti
dzeramā ūdens padeves cauruļvadi, re-

konstruēta ūdens sagatavošanas stacijas
ēka un pabeigti darbi pie notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu izbūves.
Līgums ar SIA „Ostas celtnieks” tika
noslēgts 2013.gada 16.augustā un SIA
„Firma L4” veica projekta būvuzraudzību saskaņā ar noslēgtā līguma nosacīju-

miem.
Aicinām Vānes ciema iedzīvotājus
pieslēgties pie jaunizbūvētās kopējās
ūdensvada sistēmas!
(Projekta Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/125)
Ar cieņu valdes loceklis E. Bariss
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KANDAVA PAR VIENU DABAS TAKU BAGĀTĀKA
15. janvārī oficiāli atklāja jaunu
taku Abavas senlejā. Šī taka tika izveidota projekta „Biotopu aizsardzības
pasākumi Abavas senlejas dabas takās”
ietvaros un tagad no Mācītājmuižas
stāvās nogāzes līdz pat Vecajiem Ozolājiem ved skaistas koka kāpnes, paverot
brīnišķīgu skatu uz Abavas upes līčiem
un tai pieguļošajām pļavām. Pasākumā
klātesošo sadarbības partneru klātbūtnē, svinīgi tika pārgriezta lenta un taka
oficiāli atklāta un iesvētīta. Iesvētīšanu
veica Kandavas ev.lut. draudzes mācītājs
Atis Freipičs.
Projekta virzītāja, „Abavas ielejas
attīstības centra” valdes priekšsēdētāja,
Iveta Piese atzina, ka idejas par šīs vietas
sakārtošanu esot bijušas jau sen un daudziem, taču realizētas tās tikai pagājušā
gada beigās. Iveta atcerējās, kā tas viss
sākās un, kur tā doma radās, uzsverot,
ka mācītājs pareizi teicis- tas no Dieva. „Ir jābūt kādam rūķītim, kas iesāk
un viss pats no sevis tālāk risinās, tās ir
tādas reizes, kad domas virmo gaisā. Īstenībā visiem, kas Abavas ielejā dzīvo, tā
jau ir sirdī – tās skaistums, kalni, lejas.
Cits te ir piedzimis, cits vēlāk atbraucis
un to iemīļojis, kā, piemēram, es. Ja jūs
apkārt skatāties, tad redzat džungļus un
interesantākais ir tas, ka tiem te jābūt.
Šis ir mikro liegums – šis mežs uz abām
pusēm, te ir jābūt kritušiem kokiem, jo
te dzīvo kāda vabolīte, kura ir ļoti reta
un viņai tieši tādi meži patīk. Un, lai to
vabolīti sargātu, visiem kritušajiem kokiem tā arī jāpaliek!”
Pagājušā gadā, Ivetas vārdiem runājot, bija tas mirklis, kad visi sapņi saslēdzās kopā. Projekts tika realizēts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas palīdzību, taču lielu artavu jeb
līdzfinansējumu sniedza gan Kandavas
novada dome, gan Kandavas ev.lut. baznīcas draudze. Draudzes vecākais Visvaldis Garoza uzsvēra, ka šī vieta paliks
sabiedrībai pieejama, nevis privatizēta,
kā tas ir ar Rūmenes vai Kukšu muižu.

Jauno taku svinīgi atklāj Alfreds Ķieģelis, Atis Freipičs,
Visvaldis Garoza un Iveta Piese
Šobrīd taku jau var apmeklēt visi, kas
to vēlas. Iespējams, nākotnē tā kļūs par
kandavnieku un tūristu jaunu pulcēšanās vietu.
Iveta nedomā apstāties un turpinās
iesākto darbu. Jau pavasarī plānots pro-

jekts, kura ietvaros ikviens varēs doties
kopējā ekpedīcijā ar kājām gar Abavas
senleju. Maršruts plānots no Kandavas
līdz pat Sabilei. Iveta vēlēja, lai ikvienam
ir daudz jo daudz skaistu dienu, izstaigājot un iepazīstot Abavas ielejas takas!
Elīna Jurēvica

NOSLĒGUSIES KANDAVAS PARTNERĪBAS DALĪBA PROJEKTU
KONKURSU „SABIEDRĪBA AR DVĒSELI” ORGANIZĒŠANĀ
Biedrība „Kandavas Partnerība” ir
beigusi trīs gadu dalības posmu projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli”
organizēšanā, kuru finansiāli atbalstīja Nīderlandes fonds KNHM.
18. janvārī Lielvārdē notika Nīderlandes fonda atbalstīto projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli” 2013. gada
labāko projektu sumināšanas pasākums.

Šajā pasākumā tika pasniegtas solītās
500 Eiro naudas balvas labākajiem projektiem katrā fonda sadarbības partneru
organizācijā. No Kandavas Partnerības
teritorijā īstenotajiem projektiem šogad
prēmiju saņēma projekts „Atpūtas laukuma izveidošana”, kuru projekta koordinatores Ritas Diduhas vadībā īstenoja
iedzīvotāju grupa „Sportiskais GREN-

ČINIEKS”. Uz šo svinīgo pasākumu
Lielvārdē ieradās koordinatore ar savu
darba grupu, kuru pārstāvēja Guntis
Gulbis un Raivis Zekunde. Mums noslēdzošajā pasākumā šogad pievienojās
arī mūsu žūrijas locekles -Līga Lepse un
Signe Ezeriņa. Pasākums, kā jau katru
gadu bija jauks, krāsains un emocijām
bagāts, jo katra labākā projekta grupa

PROJEKTI
prezentēja savus sasniegumus, kas mijās
ar priekšnesumiem, kurus sniedza projektos iesaistītie dažādu novadu mākslinieciskie kolektīvi.
Atskatoties uz trijos gados paveikto, biedrībā „Kandavas Partnerība” pavisam kopā tika saņemti 54 projektu
pieteikumi, no kuriem tika atbalstīti
34 projekti. Lai šos projektus realizētu,
to darba grupas iztērēja 33046 Eiro, no
kuriem 19000 Eiro bija fonda piešķirtais
finansējums, bet pārējo darba grupas
piesaistīja pašas gan ar Kandavas novada domes, gan Tukuma novada domes,

SPORTS
gan pašu darba grupu iekšējo resursu atbalstu. Turklāt visi darbi tika veikti pašu
spēkiem un daudzas lietas tika vienkārši
izdarītas bez fiksētas maksas. Tā, protams, tika sasniegta projekta ideja- paši
cilvēki uzlabo savu dzīves vidi pašu spēkiem. Saņemot tikai nelielu finansiālu
atbalstu, kas dod ierosmi darboties un
īstenot savus sapņus kopēja labuma radīšanai. Biedrības valdes priekšsēdētāja
Inta Haferberga un projekta koordinatore Ērodeja Kirillova ir ļoti pateicīgas
visiem labo darbu veicējiem, atbalstītājiem un līdzfinansējuma novēlētājiem.

11.

Liels paldies Jums par atsaucību un cilvēcisko ieinteresētību visu šo triju gadu
garumā. Īpašs paldies mūsu jaukajām
Žūrijas meitenēm Līgai Lepsei un Signei
Ezeriņai par brīvprātīgo darbu šo projektu izvērtēšanā un pieņemšanā. Savu
pateicību pasākumā izteicām arī Nīderlandes fonda pārstāvjiem Eduardam
Zvirgzdam, Nico Opdam un Frankam
van Buselam –KNHM fonda direktoram Nīderlandē par iespēju sadarboties.
Projekta koordinatore
Ērodeja Kirillova

JAUNO VIEGLATLĒTU SASNIEGUMI JANVĀRĪ
Ar sekmīgiem startiem turpina
priecēt Kandavas novada BJSS vieglatlēti dažāda mēroga sacensībās telpās.
Mūsu sporta skolas audzēkņi piedalījās Talsu atklātajās sacensībās vieglatlētikā B vecuma grupā. Mūsu skolas
vieglatlētes izcīnīja trīs medaļas. Ketija
Bernica Berlana izcīnīja zelta medaļu
lodes grūšanā, uzrādot rezultātu 7 metri un 30 centimetri. Līva Besikirska 60
metru skriešanā izcīnīja bronzas medaļu, sasniedzot savu personisko rekordu
8.60 sekundes. Pie bronzas medaļas
tika arī Baiba Bite 600 metru skriešanā
ar rezultātu 2:19.
Katru gadu Kandavas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi piedalās nozīmīgās sacensībās
-Latvijas ziemas čempionātā-atlases
sacensībās vieglatlētikā C grupā Kuldīgas zonā, kas notika šā gada 10. janvārī.
Sacensību mērķis ir veikt sportistu
atlasi dalībai Latvijas ziemas čempionāta finālsacensībām C grupai, kā arī popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Latvijā
un Kuldīgas novadā, pilnveidot bērnu
sacensību pieredzi, veicināt veselīgu
dzīves veidu.
Lai Kandavas novada sporta skolas
audzēkņi iekļūtu LR čempionāta finālsacensībās- zonas sacensībās (Kuldīgas)
ir obligāti jāiekļūst pirmajā pieciniekā.
Tas lieliski izdevās Valērijai Kuzmickai
un Kristai Dankerei, kuras ar jauniem
personīgajiem rekordiem izcīnīja 2. un
3.vietu 60 metru –barjeru skriešanā.
Valērija Kuzmicka izcīnīja sudraba medaļu ar rezultātu 10.22(sekundes), bet
Krista Dankere izcīnīja bronzas medaļu
ar rezultātu10.68 (sekundes). Ļoti labs
starts izdevās Kandavas novada sporta skolas komandai stafetēs 4 x 200 m,
kur meitenes izcīnīja augsto 2.vietu,
kā arī saņēma četras sudraba medaļas.
Komandas stafetē startēja; Valērija Kuzmicka, Krista Dankere, Agnese Besikirska, Liene Nagle. Atlases sacensībās
Kuldīgā piedalījās arī Loreta Štoferte,

Ieva Stepiņa, Undīne Baltiņa, Mārtiņš
Labrencis un Raivo Sasniks.
16. janvārī Rīgas sporta manēžā
notika Sporta skolas “ Arkādija” atklātās ziemas sacensības “ C” vecuma
grupā.
1.vietu un zelta medaļu šajās sacensībās izcīnīja mūsu jaunā vieglatlēte Valērija Kuzmicka 60m/barjerās ar rezultātu 10,27 sek. Bronzas medaļu un trešo
vietu lodes grūšanā (2kg) ieguva Ieva
Stepiņa, sasniedzot rezultātu 8.62m. Vēl
sacensībās startēja Agnese Besikirska,
Loreta Štoferte, Liene Nagle, Katrīna
Celmiņa.
18.janvārī Kuldīgas manēžā notika pašreiz lielākās ziemas sacensības
vieglatlētikā telpās “ Katrīnas kauss”,
kas ir starptautiskas vieglatlētikas sacensības un šogad tajās piedalījās sportisti no 14 valstīm, starp tiem arī liela
daļa Latvijas labāko vieglatlētu. Startējot

pieaugušo konkurencē savu labāko rezultātu 60metru distancē - 7,15 sek. uzrādīja sporta skolas audzēknis Kristaps
Zūdiņš. Šis rezultāts kopējā konkurencē
deva viņam 13.vietu, piebildīšu, ka starp
visiem Latvijas sportistiem tas bija piektais labākais rezultāts, bet starp junioriem (Kristaps ir juniora vecumā) otrais
labākais rezultāts.
21.janvārī Rīgas sporta manēžā
notika SS “Arkādija” atklātās sacensības “B” un “A “ vecuma grupās.
“B” vecuma grupā nepārspēts palika mūsu labākais lodes grūdējs Raivis
Garoza ar rez.15,35m. Bronzas medaļu
“A “vecuma grupā augstlēkšanā izcīnīja
Dāvis Bērsons ar rez.1,70m. Vēl sacensībās startēja Elvis Freimanis, Rūdolfs
Kunkulbergs, Jānis Gindra, Sandis Laizāns, Līva Besikirska, Estere Vītola.
Kandavas novada BJSS direktors
Indulis Matīss
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PASĀKUMI

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
FEBRUĀRIS
12.02.17:00 Kino bērniem “Džastins
un drošsirdīgie bruņinieki”. Ieeja: EUR
1,00 (Ls 0,70). Kandavas kultūras namā
17:00 Kandavas novada amatniecības
centra radošā darbnīca “Otrreizējā dzīve plastmasas pudelei”. Informācija pa
tel. 63181156 vai 29338847. Kandavas
novada muzeja 2.stāvā.
13.02. 16:00 Kandavas novada amatniecības centra “Keramikas darbnīca”. Informācija pa tel. 63181156 vai 29338847.
Kandavas novada muzeja 2.stāvā.
13.02. Valentīndienas apsveikumu darināšana. Zemītes pagasta bibliotēkā
13.02. 17:00 Radošā darbnīca - nodarbībā veidosim tamborētus, tapotus un
filcētus ziedus. Nodarbību vada Kandavas novada amatniecības centra vadītāja
Kitija Švīgere. Vānes kultūras namā
14.02. 19:00 Pašdarbnieku koncerts balle. Ieeja: bez maksas. Kandavas kultūras namā
14.02. 18:00 - 23:00 Bērnu un jauniešu
iniciatīvu grupas “Ko darīt, kad nav ko
darīt” Valentīndienas pasākums. Laipni aicināti visi bērni un jaunieši! Tusēsim
kopā! Ieeja - labs noskaņojums un vēlme
aktīvi atpūsties! Zemītes tautas namā
15.02. 21:30 Balle kopā ar grupu “Rikardions”. Biļešu iepriekšpārdošana.
Galdiņu rezervēšana (mob. 28765684).
Ieeja: EUR 5,00 (Ls 3,51). Valdeķu kultūras namā
15.02. 22:00 Diskoballīte pie galdiņiem.
Mūzika 60., 70., 80. gadu stilā. Cēres
sporta hallē
17. - 20.02. Pētījums par bibliotēkas
apmeklēšanu un lasīšanas tradīcijām
Zantes pamatskolā. Zantes pagasta bibliotēkā
19.02. 17:00 Kandavas novada amatniecības centra radošā darbnīca “Vecs
par jaunu”. Informācija pa tel. 63181156
vai 29338847. Kandavas novada muzeja
2.stāvā.
20.02. 13:00 Kandavas Deju skolas uzvedums “80 dienās apkārt zemeslodei”.
Ieeja: bērniem EUR 1,42 (Ls 1,00); pieaugušajiem EUR 2,85 (Ls 2,00). Zantes
kultūras namā.
22.02. 18:00 Koncerts - Vidējās paaudzes deju kolektīva “Zemīte” draugu
kolektīvu sadancošanas pasākums “Zemītē danci vedu”. Ieeja: EUR 1,42 (Ls
1,00). Zemītes tautas namā
23.02. 12:00 Multfilma bērniem “Mašas
pasaka”. Zantes kultūras namā
25.02. Meteņdienas pasākums “Slaidi

laidu ap Meteni”, kopā ar folkloras kopu
“Vācelīte”. Zantes pagasta iestādes, skolas
parks
26.02. 17:00 Kandavas novada amatniecības centra radošā darbnīca “Tamborējums divi vienā”. Informācija pa tel.
63181156 vai 29338847. Kandavas novada muzeja 2.stāvā.
8.03. Radošais pasākums „Sievietes pasaule” – Kandavas kultūras namā.
Sieviešu dienas balle pensionāriemPensionāru Dienas centrā.
SPORTS
12.02. 19:45 Rietumu līgas spēle basketbolā. Spēlē: Sporta klubs “Kandava”
- “Baltijas ekspresis” (Ventspils). Kandavas sporta hallē
14.02. 14:00 Latvijas Jaunatnes basketbola līgas LR čempionāta spēle basketbolā 1.divīzija U-14 grupa. Spēlē: Kandavas BJSS - Ventspils. Kandavas sporta
hallē
15.02. 11:00 Latvijas Jaunatnes basketbola līgas LR čempionāta spēle basketbolā 2.divīzija U-15, U-16, U-19 grupas. Spēlē: Kandavas BJSS - Rīdzene 2.
Kandavas sporta hallē
16.02. 11:00 Latvijas Jaunatnes basketbola līgas LR čempionāta spēle basketbolā 2.divīzija U-16, U-19 grupas. Spēlē: Kandavas BJSS - Jūrmala. Kandavas
sporta hallē
17.02. 20:00 A.Pūces kausa izcīņas
spēle basketbolā vīriešiem. Spēlē: S/K
Kandava 86 RGR plus - Slampe. Kandavas sporta hallē
20.02. Kandavas novada vīru spēles. Sīkāka informācija pa tel. 29457272 (Andris). Kandavas internātvidusskolā
21.02. 18:00 Sporta spēļu vakars. Cēres
sporta hallē
22.02. 19:00 Auto orientēšanās “Stils
mājas nosaukumā”. Pēc tam uzspēlēsim - galda tenisu, galda spēles, novusu
u.c. Sīkāka informācija pa tel. 29198283
(Agnese). Pulcēšanās Matkules kultūras
namā.
23.02. 11:00 Rietumu līgas spēle volejbolā. Spēlē: Kandava - Lapmežciems.
Kandavas sporta hallē
23.02. 12:30 Rietumu līgas spēle volejbolā. Spēlē: Tume - Lapmežciems. Kandavas sporta hallē
23.02. 14:00 Rietumu līgas spēle volejbolā. Spēlē: Kandava - Tume. Kandavas
sporta hallē
26.02. 10:00 Zemgales reģiona sacensības basketbolā vispārizglītojošām skolām. Kandavas sporta hallē

19:45 Rietumu līgas spēle basketbolā
SK Kandava- Baltijas Ekspresis- Sporta
hallē.
27.02. Kandavas čempionāts zolītēKandavas Sporta halles vestibilā.
IZSTĀDES
01. - 28.02. Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbu izstāde
“Ledus puķes manā logā”. Kandavas
pilsētas bibliotēkā
03. - 28.02. Literārā izstāde “Grafiķei,
bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei
- 100 (1914)”. Zantes pagasta bibliotēkā
07. - 15.02. Jubilejas izstāde “Dzejniecei Austrai Skujiņai - 105 (1909-1932)”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
07. - 23.02. Izstāde “2014. gada Ziemas
Olimpiskās spēles”. Cēres pagasta bibliotēkā
10. - 14.02. Izstāde “Dzejniecei Austrai
Skujiņai - 105 (1909 - 1932)”. Zemītes
pagasta bibliotēkā
10. - 28.02. Mākslinieces S.Tišleres
gleznu izstāde. Izstāžu zālē “Vējspārns”
10. - 28. Tematiskā izstāde “Aktierim
Kārlim Sebrim - 100 (1914-2009)”.
Zantes pagasta bibliotēkā
14. - 17.02. Izstāde “Aktierim Ģirtam
Ķesterim - 50 (1964)”. Zemītes pagasta
bibliotēkā
14. - 28.02. Izstāde “Aktierim Ģirtam
Ķesterim jubileja”. Kandavas pagasta
bibliotēkā
15. - 22.02. Jubilejas izstāde “Aktierim
Kārlim Sebrim - 100 (1914 - 2009)”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
15. - 27.02. Izstāde “Rakstniekam Herbertam Dorbem - 120 (1894-1983)”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
17. - 28.02. Izstāde “Rakstniekam Herbertam Dorbem - 120” (1894-1983).
Matkules pagasta bibliotēkā
17. - 28.02. Izstāde “Rakstniekam un
ornitologam Kārlim Grigulim - 130”
(1884-1972) Matkules pagasta bibliotēkā
17. - 28.02. Izstāde “Vācu rakstniekam
Ērikam Kestneram - 115 (1899-1974).
Matkules pagasta bibliotēkā
18. - 20.02. Izstāde “Aktierim Kārlim
Sebrim 100 (1914-2009)”. Zemītes pagasta bibliotēkā
18. - 22.02. Jubilejas izstāde “Aktierim
Kārlim Sebrim - 100” (1914-2009). Cēres pagasta bibliotēkā
27. - 28.02. Izstāde “Dzejniecei Montai
Kromai - 95 (1919-1994)”. Zemītes pagasta bibliotēkā

KULTŪRA

AKTUALITĀTES
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KANDAVAS NOVADS IZSTĀDĒ BALTTOUR 2014
No 7.- 9.februārim Rīgā Ķīpsalā
notika 21.starptautiskā tūrisma izstāde- gadatirgus „ Balttour 2014”, kurā,
tāpat kā katru gadu, ar savu stendu
piedalījās arī Kandavas novads.
Izstādes laikā prezentējām Kandavas novada tūrisma piedāvājumu. Šogad
izstādē piedalījāmies ar saukli “Kandavas novads dzīvo ar garšu!”
Izstādes laikā dalījām jaunos Kandavas novada bukletus un pasākumu plānu
2014.gadam. Bija iespēja “Ar zirgu doties
uz Kandavas tirgu”, iegādāties laimes pakavus, baudīt Kandavas ozolzīļu kafiju
un Cēres pagasta lauku mājas “Kangari” žāvētos našķus.
Ilze Dravniece
Kandavas TIC vadītāja

GLEZNOŠANA KĀ VAĻASPRIEKS
Kamēr ārā valda aukstums, tikmēr krāsu bagātība un siltie toņi silda
apmeklētājus izstāžu zālē Vējspārns.
Iemesls tam ir sekojošs – mūsu novadnieces, Kandavas amatnieku biedrības
gleznošanas studijas dalībnieces, plašākai publikai bija devušas iespēju apskatīt
savas gleznas, kas tapušas studijas nodarbībās pēdējo divu gadu laikā.
Izstādes vaininieces ir piecas burvīgas sievietes – Ilze, Iveta, Ieva, Liene un
Kitija, kuras glezno savas pasniedzējas
– mākslinieces Lias Kiršteines vadībā.
Visas atzina, ka kopā būšana nodarbībās
viņām sniedz vairāk radošumu nekā,
tad, kad viņas ir vienas pašas. Katrs no
mums ir apveltīts ar kādu talantu – viens
dzied, otrs dejo, cits sasniedz panākumus sportā, vai vēl kādā jomā, bet šīs
sievietes – glezno, spēj izteikt sevi ar otas
un zīmuļa palīdzību.
Viena no viņām, Iveta pastāstīja, ka
lai gan viņa esot visvecākā no dalībniecēm, tomēr tāpat kā pārējās, turoties pie
pasniedzējas konsultācijām, kā bērns pie
nabas saites, baidoties, ka to nepārgriež,
jo nejūtas tik patstāvīga, lai gleznotu viena pati. Labi, ka esot pasniedzēja, kam
jebkurā brīdī var pajautāt padomu.
Kitija sacīja, ka viņai atmiņā palikuši vārdi, ko pirmajā nodarbībā sacījusi
pasniedzēja Ilva Bārene, ka gleznot nav
nepareizi. Cits glezno ar rokām, cits ar
kājām, cits ar pirkstiem, cits ar špakteli,
un to jau var redzēt darbos, cik viņas ir
dažādas vienu uzstādījumu gleznojot.
Kā atzinās pasniedzēja Lia, jādara tā,
kā jūt, kā pašas domā ! „Es domāju, - sacīja Lia,- ka katram māksliniekam sirds
trīc, kad kāds izsaka negatīvu kritiku par

Lienīte dāvina sveci savai pasniedzējai Liai Kiršteinei.
viņa darbu. Bet dažreiz cilvēki ir īgni vai
ļauni noskaņoti, tāpēc viņi to arī pasaka!
Jāturpina iesāktais. Es novēlu jums nonākt līdz tam, kad gleznošana jums kļūs
par tādu labu atkarību.”
Izstādes dalībnieces atrod laiku visam, jo katra iztiku pelna ar citiem darbiem. Ja viena ir friziere, tad cita ir roku
kopšanas speciāliste, vēl cita jau pensio-

nāre, bet tas netraucē iemīļotajai nodarbei- gleznošanai. Lai to darītu, nekad
nav par vēlu sākt.
Vējspārna vadītāja Ilzīte Grinberga
katrai dalībniecei dāvināja sveci kā gaismas simbolu, vēlot, lai katra no studijas
dalībniecēm vispirms saglabā un uztur
šo gaismu sevī un pēc tam dāvā to apkārtējiem.
Elīna Jurēvica

14.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Lai Jums vairāk balto dienu
Turpmāk dzīvojot būtu,
Lai tās zelta guldeņos pārtaptu
Un no draugiem cīruļu vieglumu
Saviem nākošiem gadiem gūtu!

2014.GADA FEBRUĀRIS

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
janvārī reģistrēti
6 jaundzimušie
Elza, Lauris, Mārtiņš, Ralfs,
Rūdolfs, Sebastians

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās februāra jubilārus!

Sveicam vecākus!Kandavas novada dome

Jānis Zimniks, Frīda Grīnhofa, Erna Vīnerte,
Lilija Sakne, Aksenija Kuzmina, Aldis Turks,
Kārlis Ķeniņš, Vera Galdiņa, Judīte Dzene, Stefanija Sirvide, Gunārs Kalniņš, Lidija Lagzdiņa,
Ilga Pluģe, Zina Leimane, Ausma Dūniņa, Aina
Brīvere, Brigita Formane, Dzintra Valpētere,
Dzintra Villere, Velta Dronka, Alnis Kalniņš,
Ingrīda Baltiņa, Vitolds Soms, Dzidra Deķe,
Līvija Ezerkalne

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola uzņem audzēkņus
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola uzņem bērnus 2014./2015.m.g. 1.klasē.
Pirmā tikšanās vecākiem kopā ar bērniem skolā
27.februārī plkst.16:00.
Pieteikties personīgi skolas lietvedībā, līdzi ņemot
pasi un bērna dzimšanas apliecību. Sīkāka informācija pa tālr. 63181887 un 63182265

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

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs
4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 10. un
11.martā, pie Kandavas sociālā dienesta, Jelgavas
iela 4a.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc
iepriekšēja pieraksta!!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus
kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu - izmeklējums maksā EUR 2.85
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un
27 86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru)
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz
e-pastu info@mamografija.lv

8.martā pasākumā „Sievietes pasaule” Kandavas novada amatniecības centrs kopīgi ar amatnieku biedrību „Pūralāde” rīko mājās gatavotu kūku
konkursu.
Darbus vērtēs kompetenta žūrija, būs balvas, notiks degustācijas.
Lūgums pieteikties līdz 1.martam! Sīkāka informācija pa telefonu 29338847 Kitija

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
janvārī reģistrēti mirušie:
Andris Freimanis
Benita Graudiņa
Valentīns Kiršteins
Imants Kreislers
Mareks Solovjovs
Milda Beļska
Ņina Ļevanova
Alīda Štrausa
Paulis Dukāts
Jānis Freimanis
Anna Grosbārde
Aina Zandava
Milda Upmane

(1938.) Kandava
(1944.) Kandava
(1946.) Kandava
(1932.) Kandava
(1990.) Kandava
(1927.) Kandavas pagasts
(1942.) Kandavas pagasts
(1930.) Kandavas pagasts
(1944.) Cēres pagasts
(1939.) Matkules pagasts
(1922.) Matkules pagasts
(1937.) Matkules pagasts
(1928.) Zantes pagasts

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”

