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2014. gads, kas pēc ķīniešu horo-
skopa ir zilā koka Zirga gads, iestā-
sies 2014. gada 10. februārī. Zilā koka 
Zirga gads, vēsta horoskops, atnesīs 
spilgtas emocijas, izmaiņas, notikumu 
virpuļus un kustību, no kuras nebūs 
iespējams izbēgt nevienam. 

2014. gadā daudzus gaidīs izaug-
sme, tā var būt gan �nansiāla, gan  
profesionāla vai arī garīga. 

Zirga gads nesīs veiksmi čakliem 
un strādīgiem cilvēkiem, kuri velta vi-

sus savus spēkus mērķa sasniegšanai, 
šie cilvēki tiks patiesi atalgoti par viņu 
labo darbu. 2014. gadā visiem būs jā-
turas pie saviem plāniem un mērķiem.

Zirga gads būs ļoti labvēlīgs visāda 
veida ceļojumiem, ekskursijām un pie-
dzīvojumiem. Gads būs vispiemērotā-
kais, lai apmeklētu vietas, par kurām 
sapņots jau sen.

Mīlestībā 2014. zilā koka zirga gads 
sola, ka visas jaunās attiecības būs stip-
ras un patiesi ilgstošas. Zirga gadā būs 

jāatrisina visas problēmas un kon�ikti, 
kuri pastāv attiecībās vai ģimenē - šāda 
būs cena par sirdsmieru. 

Veselības ziņā 2014. gadā būtu ie-
teicams vairāk padomāt par imunitāti, 
lietojot vitamīniem bagātus produk-
tus, nepārstrādājoties un nepadodo-
ties liekam stresam, kā arī atrodot lai-
ku atpūtai.

Lai visiem izdodas laimīgs, veselīgs 
un panākumiem bagāts gads!

VEIKSMĪGU 2014.GADU!



2.
ir lielākas, nekā iespējas. Ir notikušas 
vairākas izvērtēšanas, kā arī diskusi-
jas ar nozaru pārstāvjiem par to. Kā 
jau iepriekš esam sacījuši, viena no 
mūsu novada prioritātēm ir izglītība. 
Mūsu uzdevums arī turpmāk būs sa-
glabāt visas lauku skolas, lai to pakal-
pojumi būtu pieejami visiem novada 
skolēniem.

Zinu, ka daudzi iedzīvotāji ir sa-
traukušies par to, ka netiek atjau-
nota Kandavas Ozolāju estrāde. Arī 
man ir svarīgi, lai tā tiktu saglabāta 
un rekonstruēta. Pašlaik mums nav 
līdzekļu, lai spētu realizēt visas pro-
jekta kārtas, tomēr centīsimies īstenot 
vismaz pirmo – skatuves un sēdvietu 
atjaunošanu. Lai nezaudētu Lauku at-
balsta dienesta �nansējumu, šī situā-
cija tiks risināta nekavējoties.

  Iedzīvotāji pie manis ir vērsušies 
ar pretenzijām par siltuma tarifu, jo 
tas ir palielinājies, neskatoties uz to, 
ka laika apstākļi bija ziemai neraks-

PAGASTOS

Foto no jubilejas koncerta

turīgi. Esmu vienojies ar „Kandavas 
Namsaimnieka” valdes locekli Sa-
nitu Irbi un lūdzis viņai organizēt 
sapulces un skaidrot iedzīvotājiem, 
kāpēc maksa par siltumu ir tāda. 
Mūsu mērķis ir censties atrisināt 
šīs problēmas un atrast veidu, kā 
uzlabot siltumapgādes sistēmu jau 
šīs apkures sezonas laikā, negaidot 
nākošo. Apzinoties, ka iedzīvotājus 
satrauc apkures tarifu pieaugums, 
tomēr aicinu ikvienu uz sapratni 
par to, kāda ir reālā situācija nova-
dā. Mēs turpināsim strādāt, lai šīs 
izmaksas samazinātu.

Nobeigumā gribu teikt, ka, ne-
raugoties uz dažādām grūtībām, ku-
ras mums vēl jāpārvar, pašvaldības 
�nanšu situācija ir uzlabojusies, �-
nanšu plūsmas ir sakārtotas un mēs 
redzam stabilu perspektīvu tālākai 
darbībai.

Normunds Štoferts
Kandavas novada 

domes priekšsēdētājs

Pirmais un galvenais šī gada uz-
devumu sarakstā ir budžeta izveide. 
Budžeta apstiprināšana  plānota 30. 
janvāra domes sēdē. Pašlaik intensī-
vi pie tā strādājam. Veidojam tā, lai 
tas būtu sabalansēts un saimnieciski 
pārdomāts, apzinoties, ka vajadzības 

SADANCIS ATZĪMĒ DZINTARA JUBILEJU
4.janvārī Dzintara jubileju – 15 ga-

dus ar plašu koncertprogrammu atzī-
mēja Vānes pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvs Sadancis.

Šajā vakarā tika izstāstīts un izdejots 
Sadanča Dzintara stāsts teju trīs stundu 
garumā.

Šis stāsts aizsākās pirms 15 gadiem, 
tūlīt pēc XXII Dziesmu un Deju svēt-
kiem, kad  kopīgam mērķim - dejot 
vienojās jaunu un aktīvu  Vānes iedzī-
votāju grupa. Daļa no viņiem ir kolek-
tīva rindās arī tagad. Piecpadsmit gadus 
deju kolektīvā nodejojuši - Jānis Klein-
bergs, Laima Baumane, Ilmārs Rencis, 
Ilze Kalnarāja, Oskars un Ļena Bērziņi, 
Teiksma Bullīte, Baiba Krecere, Imants 
un Jogita Ozoli un Inga Ezerkalne. 1998. 
gada 15. septembris bija diena, kad no-
tika pirmais mēģinājums, un šī diena ik 
gadu ir Sadanča jaunās dejošanas sezo-
nas sākums. 

Pirmais koncerts, kurā dejoja Sa-
dancis bija Latvijas 80. dzimšanas die-
nas pasākumā. Bagāts ar dejiskiem pie-
dzīvojumiem Sadancim bija jaunā gad-
simta sākums. 2000. gada augustā kopā 
ar rajona deju kolektīvu Svīta devāmies 
piedzīvojumiem bagātā ceļojumā uz 
karstasinīgo ungāru zemi, lai kopīgi 
svinētu Ungārijas tūkstošgadi – slavenā 
Ištvāna svētkus.

2001. gadā, kad Rīga svinēja 800 
gadu jubileju, Sadancis  bija to daudzo 
tūkstošu dalībnieku pulkā, kas devās uz 
Rīgu dejot pilsētas ielās un stadionos.

2003. gadā, kad notika XXIII Dzies-

mu un XIII Deju svētki, Sadancis  pie-
dalījās grandiozajā deju lieluzvedumā 
”Mana pasaule” Daugavas stadionā.  

Viens no Latvijas dejotāju iecienī-
tākiem pasākumiem ir Piejūras novadu 
deju festivāls „Soļi smiltīs”. Sadanča de-
jotāji ir bijuši aktīvi šī festivāla dalībnie-
ki, piedalījušies tajā vismaz septiņas rei-
zes. Vānes dejotāji ir aktīvi dalībnieki arī 
Latvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu 
salidojumos Liepājā, Gulbenē, Ventspilī. 
Kolektīvs piedalījies Kurzemes novada 
svētkos, Tukuma rajona rīkotajos pa-
sākumos. Ik gadu notikuši Vasarsvētku 

koncerti Vānes estrādē, jo dejotājiem ir 
liels prieks dejot  sava- Vānes pagasta 
ļaudīm.

2006.gadā dalībnieki no deju kolek-
tīviem Svīta, Solis un  Sadancis devās 
romantisma un izaicinājumu bagātā 
ceļojumā uz Horvātiju, baudīt krāčainās 
kalnu upes un eksotisko dienvidu dabu, 
un, protams, dejot.

2008. gadā- XXIV Dziesmu un XIV 
Deju svētku gadā, kolektīva rindas pa-
pildināja jauni dejotāju pāri no Matku-
les un Kandavas pagastiem – Inga un 
Pēteris Šenbergi, Sandra Celmiņa, Ag-



3.PAGASTOS MŪSU PASTĀ

Pateicību saņem audžumamma Mārīte Opulinska.

VIENMĒR UZ PASAULES KĀDS

nis Didrihsons un  Māris Zariņš no Tu-
kuma. Sadancis atkal dejoja Rīgā, deju 
lieluzvedumā “Izdejot laiku”.

Spilgtā atmiņā visiem palicis 2008. 
gada 25. oktobris, kad  pirmoreiz dejas 
vēsturē TDA Vektors organizēja akci-
ju visiem Latvijas dejotājiem, doties uz 
Rīgu  un dejot  „Gatves deju”, lai piedalī-
tos jauna pasaules rekorda uzstādīšanas 
mēģinājumā,  kategorijā „Garākā deja”. 
Akcija tika realizēta ar uzviju. Tajā pie-
dalījās vairāk kā 2000 dejotāju no visas 
Latvijas. Gatves deja tika dejota no Brī-
vības pieminekļa līdz pat krastmalai.

Pirms sešiem gadiem Priekuļu Sa-
danča dejotājiem radās doma veidot 
jaunu deju festivālu ”Vislatvijas Sadan-
ču sadancis”, kurā piedalās deju kolektī-
vi ar nosaukumu Sadancis.  

Visos Latvijas novados ir pa kādam 
Sadancim, un katru gadu kādam no tiem 
krīt loze rīkot pasākumu un uzņemt pie 
sevis visus deju kolektīvus. 2013. gadā 
festivāla rīkotāja kārta pienāca Vānes 
Sadancim -  5 gadu jubilejas saiets, ko-

pīgās sajūtās sildījās visi 6 Sadanči no 
Penkules, Jēkabpils, Priekuļiem, Burt-
niekiem, Novadniekiem un Vānes.  
Šogad visus Latvijas Sadančus uzņems 
Valmieras novada Burtnieku pagasta A 
grupas deju kolektīvs Sadancis. 

2011.gadā kolektīvs devās kopīgā 
braucienā uz Zalcburgu, lai  piedalītos 
Kultūras un Mūzikas festivālā „Cantus 
MM” un dejotu gan Mocarta koncertzā-
lē, gan Mirabella dārza svētkos.

Ar lielu apņemšanos, smagu darbu, 
mīlestību un lepnumu par savu zemi un 
tautu Sadancis  gatavojās un piedalījās 
pagājušā gada XXV Dziesmu un XV 
Deju svētkos. Kolektīvam pievienojās 
jauni dejotāji Edžus Naglis, Dace un Ro-
lands Vilkauši, Lija un Reinis.  Mūsu ne-
atkarības lielākais sasniegums ir mūsu 
tautas dziesmas un dejas, tautas svētki, 
par kuriem priecājas un apbrīno visa 
pasaule. Kā pierādījums tam bija  Deju 
lieluzvedums ”Tēvu laipas” Daugavas 
stadionā. Sadancis bija to 15000 dejotāju 
pulkā, kas izdejoja šo koncertu.

Uz 15 gadu jubilejas koncertu 
4.janvārī bija ieradušies daudzi bijušie 
dejotāji - Aija un Aivis Neimaņi, Ine-
se Priede, Ingūna Ēdolfa, Aija Rence, 
Inita Kleinberga, Valdis Gūtšnaps, Al-
dis Zilberts, Ģirts Kreceris, Aija Ozola, 
Kaspars Dembovskis, Raimonds Kālis, 
Solveiga Zilberte.

Kolektīvā 15 gados ir dejojuši 50 da-
lībnieki, vidējais dejotāju vecums - 37 
gadi, izaudzināti un skolojas 27 bērni, 
omītes un opīša mīlestība jādala ar 6 
mazbērniņiem. Šajos 15 gados kolektīvs 
piedalījies ap 250 koncertos, nodejojot  
68 brīnumjaukas latvju dejas.

Pēc koncerta,  skanot melodijai no 
dejas ”Sasala jūriņa”, visi devās laukā un 
sūtīja debesīs  15 dzintara apmirdzētus 
uguns balonus, kas stāstīja pasaulei, ka  
Sadancis ir vajadzīgs Vānei, Kandavai, 
Latvijai, Dziesmu un Deju svētku tradī-
cijai.

Gunta Krecere 
deju kolektīva Sadancis vadītāja

 ...Vienmēr uz pasaules kāds, ku-
ram bez tevis ir auksti un pat aiz pa-
saules vēl vajag siltu plaukstu... 

23.decembrī Kandavas kultūras 
namā kopā pulcējās Kandavas nova-
da audžu un aizbildņu ģimenes, kā arī 
tās ģimenes, kuras atrodas ārpus mūsu 
novada, bet kurās dzīvo mūsu novada 
bērni. Pateicoties Kandavas kultūras 
nama ļaudīm un Kandavas deju skolas 
kolektīvam, mēs visas ģimenes varējām 
baudīt jauku ceļojumu, deju solī, apkārt 
zemeslodei un izdejoties rotaļās kopā 
ar rūķiem. Sirsnīgus vārdus un pateicī-
bu par lielo ieguldījumu un sirds siltu-
mu, dāvājot bērniem māju sajūtu, sacīja 
Kandavas novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Štoferts, Latvijas Bērnu fon-
da prezidents Andris Bērziņš un Kan-
davas bāriņtiesas priekšsēdētāja Laila 
Henzele. 

Lai šī kopā sanākšana izdotos, pa-
sākuma organizēšanā iesaistījās arī pa-
gastu pārvalžu vadītāji D.Priede, J.Kālis, 
Dz.Jansone, M.Jēce, R.Diduha un vairā-
kas novada audžuģimenes. Visu audžu 
un aizbildņu ģimeņu vārdā izsaku lielu 
paldies iepriekšminētajiem cilvēkiem, 
kā arī personīgi Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja vietniekam Alfredam 
Ķieģelim, Centriskās partijas Latvijas 
Zemnieku Savienības priekšsēdētājam 
Augustam Brigmanim, A.Žimantam, z/s 
Galdnieki saimniekam O.Baltgalvim, IK 
Kangari, z/s Līvas, z/s Indāni, z/s Jaun-
brūveri, I.Jirgensonam, J.Leimanim, 
G.Kauliņam, S.Brensonei, J.Bitānei, 
V.Leimanim, V.Jansonam, B.Apsei, 

V.Dembovskai, V.Silmanovičam, 
O. un J. Bērziņiem, A.Rēvaldam, 
E.Brukšteinam, L.Grīslītei, M.Ozolai, 
L.Šperliņai, S.Kalviņai, J.Vicinskai, 
Z.Zeltzaķei, teātra studijas SMS rūķiem 

un visiem labajiem, atsaucīgajiem cilvē-
kiem! 

Signe Ezeriņa
viena no Kandavas novada 

audžumammām



4. AKTUALITĀTES

SKOLĒNU DARBU IZSTĀDE MĀKSLAS GALERIJĀ

BĒRNUDĀRZA AUDZĒKŅI VIESOJAS ZANTES ĢIMENES 
KRĪZES CENTRĀ

Izstādes atklāšanā

8.janvārī Kandavas novada mu-
zeja Mākslas galerijā tika atvērta 
Kandavas Mākslas un mūzikas sko-
las audzēkņu darbu izstāde „Gaidot 
sniegu”.

Izstādi  atklāja Mākslas galerijas 
vadītāja Linda Romanovska, izsakot 
prieku par skaisto izstādi, kas tapusi 
īpašā noskaņā- gaidot ziemu un snie-
gu. „Mēs ļoti gaidām ziemu, - sacīja 
Linda,- ja pagājušajā gadā mums bija 
ļoti skaista ziema un ļoti skaista izstā-
de, tad pagaidām mums ir tikai skaista 
izstāde. Novēlu, lai ziema atnāk, lai sir-
sniņas siltas un top jauni darbi Jaunajā 
gadā! Es ceru, ka mēs ar šo izstādi spē-
sim piesaukt sniegu!” Linda piebilda, 
ka ir pārliecināta, ka labā sadarbība ar 
Mākslas un mūzikas skolu turpināsies 
arī šajā gadā, izstādi jau esot paspējuši 
apmeklēt pilsētas iedzīvotāji un viesi, 
un priecājušies par  tās gaumīgo iekār-
tojumu.

Mākslas un mūzikas skolas direk-
tore Maruta Balode piekrita Lindai, ka 
tas ir diezgan netipiski, ka ziemas vidū 
aiz loga ir pavasara noskaņa un, ka 
mēs ziemā vēl turpinām gaidīt sniegu. 
„Atrodoties šeit, - sacīja Maruta Balo-
de,- mēs varam jau tagad baudīt šo zie-

mas noskaņu, jo katra skolēna darbiņš, 
kas šeit ir, radies vai nu no iespaidiem 
par pagājušo ziemu vai sapņiem par 
sniegu, kas būs. Visi bērnu sapņi un 
fantāzijas ir izliktas tieši šeit.” 

Skolas direktore uzsvēra, ka liels 
paldies par skaisto izstādi jāsaka sko-
lotājām, kas bijušas gluži kā labie pa-
saku rūķīši, rūpīgi strādājot pie darbu 
atlases un izkārtošanas.  Ļoti daudzas  

idejas sniegušas tieši viņas, devušas 
padomus, ko un kā labāk darīt. 

„Katrs izstādē redzamais darbs ir 
vērtīgs, bet kopā ar citiem darbiem, 
gaumīgi izlikts, tas kļuvis vēl skaistāks 
un vērtīgāks,” – sacīja Maruta Balode.

Skolēnu darbu izstāde būs apskatā-
ma līdz 10.februārim.

Dagnija Gudriķe

9. janvārī Kandavas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes Zī-
ļuks sagatavošanas grupiņa ar au-
dzinātājām, devās ciemos pie Zan-
tes ģimenes krīzes centra bērniem. 
Bērni spēlēja izrādi „Pieci kaķi”, kurā 
tie gan skaitīja skaistus pantiņus, gan 
dziedāja ar lielu degsmi, gan aktīvi de-
joja. Izrādē piedalījās ne tikai mazie 
bērnudārza bērni, bet arī audzinātājas 
Mudīte Skrastiņa, Dzintra Avotiņa un 
Ligita Botmane, kuras ar lustīgu soli, 
skaistu akordeona spēli atbalstīja ma-
zos ķiparus. Ja gadījās, ka kāds pantiņš 
vai sakāmais aizmirsās, tad audzinātā-
jas veikli reaģēja un palīdzēja to atce-
rēties.

Izrādes beigās, bērni, mūzikas 
pavadībā, rādīja, kā ir jāatbrīvojās no 
slinkuma, aicinot arī skatītāju rindās 
sēdošos bērnus un audzinātājas aktīvi 
iesaistīties. Bērni, kuri bija atnākuši 
noskatīties priekšnesumu, bija īpaši 

priecīgi, kad izrādei beidzoties, viņi 
tika aicināti pievienoties, lai nodejotu 
kopā visiem zināmo Plaukstiņpolku.

Arī noslēgumā uz Zantes ģimenes 
krīzes centra vadītājas Aijas Švānes 

uzdoto jautājumu klātesošajiem bēr-
niem, vai tiem patika kandavnieku 
sniegums, visi vienoti atbildēja ar ap-
lausiem, skaļi saucot „Jā!” un aicinot 
ciemos vēl kādu citu reizi. 

Elīna Jurēvica



5.DOMES LĒMUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 27.12.2013.
Kandavas novada domes sēdē de-

putāti izskatīja 46 jautājumus.
Sēdē piedalījās visi 15 domes de-

putāti.
Apstiprināja Kandavas novada 

domes saistošos noteikumus Nr.31 
„Grozījumi Kandavas novada domes 
30.10.2013. saistošajos noteikumus 
Nr.29 „Par Kandavas novada simboli-
kas izmantošanu””.

Apstiprināja Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr.32 
„Grozījumi Kandavas novada domes 
30.07.2009. saistošajos noteikumos 
Nr.5 „Kandavas novada domes  noli-
kums”. 

Apstiprināja Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr.33 
„Grozījumi  Kandavas novada domes 
27.05.2010. saistošajos noteikumos 
Nr.9 „Par Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas no-
vada sociālais dienests”  sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un to cenrādi”.

Apstiprināja Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr.34 
„Grozījumi Kandavas novada domes 
27.12.2012. saistošajos noteikumos Nr. 
18 „2013.gada pamatbudžets un spe-
ciālais budžets”.

Apstiprināja Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr. 35 
„Grozījumi Kandavas novada domes 
29.12.2011. saistošajos noteikumus 
Nr.19 „Par vienreizēja pabalsta pie-
šķiršanu ģimenei sakarā ar bērna pie-
dzimšanu””. 

Apstiprināja Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr.36 
„Grozījumi Kandavas novada domes 
30.09.2010. saistošajos noteikumos 
Nr.22„Par neapbūvēta zemesgabala 
nomas maksas apmēru Kandavas no-
vadā”.

Apstiprināja grozījumus Kandavas 
novada domes noteikumos „Noteiku-
mi par Kandavas novada domes no-
darbināto komandējumiem un darba 
braucieniem”.

Apstiprināja Kandavas novada 
domes iekšējo normatīvo aktu - Gro-
zījumi Kandavas novada domes 2012.
gada 23.februāra iekšējos noteikumos 
„Par nedzīvojamo telpu nomas mak-
su”.

Apstiprināja Kandavas novada 
Kultūras pārvaldes sniegto maksas pa-
kalpojumu cenrāža grozījumus.

Apstiprināja Kandavas novada 
domes administrācijas amatu saraks-
tu un noteica, ka Kandavas novada 
domes administrācijas amatu saraksts 
stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Apstiprināja Kandavas novada 
domes noteikumus „Par �nansējuma 
piešķiršanas kārtību biedrībām un no-
dibinājumiem”, un „Par koku uzskaites 
un vērtēšanas kārtību”.

Atļāva  A.Ķieģelim Kandavas no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieka 
amatu apvienot ar  Mednieku kolektī-
va „Valdeķi” valdes priekšsēdētāja un 
Kandavas novada Iespēju fonda valdes 
locekļa amatu, kā arī pildīt Kanda-
vas novada domes Dzīvokļu komisi-
jas priekšsēdētāja, Ceļu un satiksmes 
drošības komisijas priekšsēdētāja, 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētā-
ja, komisijas sadarbībai ar ārvalstīm 
priekšsēdētāja un Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka amatus.

Nolēma piešķirt līdz�nansējumu 
1995,30 LVL biedrībai „Abavas iele-
jas attīstības centrs” projekta „Abavas 
senlejas apmeklētāju centra izveide” 
atbalsta gadījumā no 2014.gada pa-
matbudžeta.

Nolēma atbalstīt atlaižu un pri-
vilēģiju kartes daudzbērnu ģimenēm 
„Goda ģimenes karte” ieviešanu Kan-
davas novadā un uzdot Kandavas no-
vada domes Pašvaldības aģentūras 
„Kandavas novada Sociālais dienests” 
direktoram Intam Leitartam noslēgt 
līgumu starp Kandavas novada domes 
Pašvaldības aģentūru „Kandavas no-
vada Sociālais dienests”, Sabiedrības 
Integrācijas fondu un Hannu – pro.

Nolēma piešķirt �nansējumu kā 
ieguldījumu SIA „Tukuma slimnīca” 
kapitāla daļu palielinājumam un reģis-
trētās proporcijas nodrošināšanai LVL 
3483,87 apmērā.

Uzlika par pienākumu SIA 
„Braukšanas mācību centrs”, uzsākot 
2014.gada sezonu kartinga trasē Kan-
davā, nodrošināt prettrokšņu pasāku-
mus minētajā objektā atbilstoši 2013.
gada 26.novembra SIA „Braukšanas 
mācību centrs” akcionāru lēmumam, 
t.i. veikt tūju virs 4 m augstuma sastā-
dīšanu 300 m garā joslā ap trasi, tādē-
jādi nodrošinot trokšņu absorbciju un 
līdz darbu izpildei, trasi neizmantot, ja 
tiek konstatēts trokšņu robežlieluma 
normatīvu pārkāpums. Lūgt nodroši-

nāt SIA „Braukšanas mācību centrs” 
Veselības inspekcijai iespēju trokšņa 
robežlieluma mērījumu veikšanai ob-
jektā sporta sacensību, sporta pasāku-
mu, sporta treniņu kartingu izmanto-
šanas laikā trasē un konstatējošo aktu 
iesniegt pašvaldībā situācijas izvērtē-
šanai. SIA „Braukšanas mācību centrs” 
iesniegt pašvaldībā aizsargsienas būv-
niecības iespējamos risinājumus 2014.
gadā.  

Pieņēma zināšanai Kandavas no-
vada Būvvaldes vadītāja J.Jefremova 
sniegto informāciju par avārijas stā-
voklī esošajām ēkām (būvēm) un ne-
pabeigto būvniecību Kandavas novadā 
(sīkāka informācija šajā avīzes numu-
rā);  SIA „Kandavas namsaimnieks” 
valdes locekles S.Irbes iesniegto at-
skaiti par darbu ar debitoriem laika 
periodā no 19.11.2013.- 17.12.2013; 
un ziņojumu par �nanšu situācijas uz-
labošanas pasākumiem 2014.gadā.

Pieņēma zināšanai SIA „Kanda-
vas komunālie pakalpojumi” valdes 
locekļa E.Barisa iesniegto attīstības 
koncepciju ilgtspējīgai un kvalitatīvai 
ūdenssaimniecības pakalpojumu no-
drošināšanai un plānu �nansiālās si-
tuācijas uzlabošanai 2014.gadā.

Izskatīja 19 jautājumus, kas saistī-
ti ar nekustamajiem īpašumiem, kā arī 
virkni vēl citu jautājumu.

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

Kārtējās komiteju sēdes 
notiks 

23.janvārī no plkst. 13:00

Domes sēde notiks 
30.janvārī plkst. 13:00

SIA “LLKC “
Tukuma nodaļa informē

Ar šā gada janvāra mēnesi iespē-
jams pieteikt dalību apmācībām, lai 
iegūtu augu  aizsardzības līdzekļu 
lietotāju un operatora apliecības. 
Dalībai kursiem pieteikties pie 

Kandavas novada lauku attīstības 
konsultantes Skaidrītes Šneideres  

Tel: 26404488, 
e-pasts skaidrite.sneidere@llkc.lv 



6. INFORMĀCIJAVĒSTURE

BURVJOZOLA KAPI CĒRES PAGASTĀ

NOSLĒGUSIES KANDAVAS NOVADA STRATĒĢIJAS 
PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

PAR AVĀRIJAS STĀVOKLĪ ESOŠO ĒKU (BŪVJU) APSEKOŠANU
Kandavas novada Būvvalde aici-

na īpašniekus 2 mēnešu laikā sakārtot 
īpašumus, saņemot arhitektūras un plā-
nošanas uzdevumu, veicot demontāžas 
projekta izstrādi un  saskaņošanu, un 
demontējot graustus vai veicot to iekon-
servēšanu. Ja tas netiek izdarīts, tad Būv-

valde būs spiesta dod atzinumu par ēku 
stāvokli un pašvaldības policija uzsāks 
objektu apsekošanu un atbilstoši Admi-
nistratīvo Pārkāpumu Kodeksam veiks 
naudas sodu izrakstīšanu un iekasēšanu.

Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi 
vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietoša-

na ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašnie-
kam  tā jāsaved kārtībā vai jānojauc.

Katram būves īpašniekam, lai aizsar-
gātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve 
tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kai-
tējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, 
ne arī tās lietotājiem.

Viens no interesantākajiem un vien-
laikus arī apmeklētājiem apslēptākajiem 
arheoloģijas pieminekļiem ir Raibāju 
viduslaiku kapsēta Cēres pagastā. Tā at-
rodas aptuveni 200 m uz rietumiem no 
sabrukušajām Raibāju mājām, aptuveni 
100 m no jaunās Raibāju kapsētas un 
apmēram 100 m no Cēres – Putnenes 
ceļa kreisajā pusē. Senā kapsēta ievērību 
izpelnās jau ar savu veidolu: tās kvad-
rātveida teritorija norobežota ar grāvi 
un valni, kas veidots no akmeņiem un 
zemes, un ir apmēram 1,5 - 2 m augsts 
no ārpuses, bet ap pusmetru no kapsētas 
iekšpuses. Vienīgie atradumi ir kapsētā 
un grāvī atrastās vairākas cilvēku kaulu 
drumslas. Arheologs Juris Urtāns, va-
doties pēc senvietas formas, spriež, ka 
kapsēta datējama ar 18.-19.gs. Tā kā iz-
rakumi kapsētā nav veikti, šo datējumu 
nevar uzskatīt par ticamu. 

Ar šo vietu saistīts nostāsts, kuru 
1931. gadā žurnālā ”Latvijas Jaunatne” 
publicējis vēlākais publicists un dabas 
pētnieks Kārlis Grigulis: ”Kandavas ap-
kārtnē, Cēres pagastā, kādus 2 km no 
Cēres muižas, liela meža vidū atrodas 
Burvjozolu kapi. Kapi izskatās ļoti veci, 
visapkārt tiem apmestais akmeņu valnis 
sagruvis un noaudzis biezu sūnu kārtu, 
bet kapu kopiņas tikko saredzamas. Uz 
dažām pat bij uzaugušas simtgadīgas 

priedes un egles, kuras kādus pāris ga-
dus atpakaļ nocirstas. Uz kapiem pa-
mests tikai vecs ozols un tāds pat bērzs. 
Kā domājams, ozols tikai tāpēc nav no-
cirsts, ka par viņu ļaužu mutēs uzglabā-
jusies teika. Daudz simts gadus atpakaļ 
zem šī ozola saknēm esot ticis aprakts 
kāds apkārtnē pazīstams burvis, kurš 
nomirdams savu burvju mākslu nav at-
stāstījis nevienam citam uri tāpēc viņa 
gars nav varējis kapā atrast miera, un pa 
kapiem klejodams tas biedējis garām gā-
jējus un braucējus. Starp citu, viņa gars 
parādījies dažādos veidos šī paša ozola 
zaros. Dažreiz laiks bijis kluss un mie-
rīgs, ozols šņācis un zari locījušies kā 
vēja brāzti, bet dažreiz atkal noticis ot-
rādi, kad ozols vētrai spītējis un mierīgi 
stāvējis. Šāda ozola izturēšanās iedvesusi 
ļaudīm bailes, tā ka neviens negribējis 
kapsētas tuvumā nedz braukt nedz iet, 
un drīz vien kapsētas ceļš aizaudzis ērkš-
ķiem, bet apkārt kapsētai pacēlies liels, 
stalts egļu un priežu mežs. Kādā jaukā 
dienā kapsētai braucis garām mācītājs, 
kurš pēc veca ieraduma sasveicinājies ar 
mirušiem. Viņam atbildējusi zem ozola 
rukšķinādama melna cūka. Mācītājs nav 
nobijies no tās, licis kučierim apturēt 
bērīšus, piegājis pie ozola klāt un notu-
rējis aizlūgšanu par mirušā dvēseli. Pēc 
tam burvja gars neesot vairs parādījies 

un biedējis cilvēkus. Tomēr kapsēta līdz 
šobaltdien ir palikusi atstāta lielā mežā 
viena pati, tikai pēdējos gados, cērtot 
un vedot mežu, viņai garām ir iebraukts 
mazs meža ceļš.”

Šajā nostāstā atklājas ļoti seni priekš-
stati par miruša cilvēka dvēseles iemie-
sošanos kokā, kas aug vai nu kapsētā, vai 
arī dzimtas mājvietā. Tieši ar šo priekš-
statu izskaidrojama svēto mežu un biržu 
pastāvēšana Kurzemē pirms kristietības 
pieņemšanas un ilgi pēc tam. Kurzemes 
hercoga padomnieks Laurentijs Millers 
1585. gadā rakstīja, ka nesaprātīgie zem-
nieki krīt ceļos katra atsevišķi augoša 
koka priekšā un to pielūdz, tomēr šāds 
vācieša priekšstats par seno kurzemnie-
ku pasaules skatījumu ir krietni primi-
tivizēts. Zemnieki pielūdza ne jau kuru 
katru koku, bet to, kurā varēja būt iemie-
sojies viņu senča gars, pie kura kurzem-
nieki arī vērsās pēc palīdzības un pado-
ma. Ozols, kurā bija iemiesojies burvja 
gars, vairs nav saglabājies, bet iespaidī-
gais kapsētas valnis vēl ir aplūkojams. 
Pirms aptuveni 300 gadiem Raibāju ap-
kārtne bija apdzīvota ievērojami biezāk 
nekā tagad, kad pusmuižu un māju vie-
tas ir aizaugušas ar mežu.         

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja vēsturnieks

Kandavas novada pašvaldība sadar-
bībā ar METRUM no 2013.gada 9.de-
cembra līdz 2014.gada 6.janvārim or-
ganizēja Kandavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2014.–2033.gadam 
projekta publisko apspriešanu. Pamato-
joties uz publiskās apspriešanas rezultā-
tiem un 16.10.2012. Ministru Kabineta 
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par paš-
valdību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 69.punktu, Kandavas 
novada dome janvārī lems par projekta 

nodošanu Rīgas plānošanas reģionam 
atzinuma sniegšanai.

Kandavas novada stratēģijas vadmo-
tīvs ir novada iedzīvotāji. Dokomenta iz-
strādē ir uzrunāti novada vietējie līderi, 
kuru viedoklis un attīstības redzējums 
„caurvij” dokumenta o�ciālo valodu. 

„Iedzīvotāju skaits Kandavas novada 
pašvaldībā, līdzīgi kā citos novados, sa-
mazinās, un, reaģējot uz pašreizējām de-
mogrā�jas tendencēm, Kandavas nova-
da attīstībā kā galvenais jautājums netiek 

akcentēts – cik mēs esam, bet kādi esam. 
Tas bija arī par pamatu idejai uzrunāt 
tos novada iedzīvotājus, kuri ar savu ik-
dienas darbu dod būtisku ieguldījumu 
novada kopējai attīstībai – izglītības, 
uznēmējdarbības un citām nozarēm. Kā 
darba grupās atzīmēja novada domes 
priekšsēdētājs Normunds Štoferts, nav 
nepieciešami daudz līdzekļu un sarežģīti 
projekti, lai sasniegtu iecerēto, pamatā ir 
kopīga vienošanās un patiesa griba”, -sa-
cīja projekta vadītāja Ilze Circene. 



7.KULTŪRAINFORMĀCIJA

PAR NEPABEIGTĀS CELTNIECĪBAS (VAI ĒKU EKSPLUATĀCIJU 
BEZ TO NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ) APSEKOŠANU

Kandavas novada Būvvalde aicina 
īpašniekus 2 mēnešu laikā sakārtot - pa-
garināt būvatļaujas un izdarīt visu, lai 
varētu ēkas nodot ekspluatācijā. Ja tas 
netiek izdarīts, tad Būvvalde būs spiesta 
dod atzinumu par ēku stāvokli un paš-
valdības policija uzsāks objektu apseko-
šanu un atbilstoši Administratīvo Pār-
kāpumu Kodeksam veiks naudas sodu 
izrakstīšanu un iekasēšanu.

Patvaļīga būvniecība nav pieļauja-
ma.

Naudas sodu �ziskajām un juridiska-
jām personām var uzlikt:

 -Par būves renovāciju, rekonstrukci-
ju vai restaurāciju bez akceptēta projekta 
vai būvatļaujas;

-Par būves patvaļīgu būvniecību;
-Par būves izmantošanu pirms tās 

nodošanas ekspluatācijā;
-Par uzbūvēto konstrukciju konser-

vācijas vai norobežošanas neveikšanu, 
ja rezultātā tiek samazināta būves kons-
trukciju drošība, nestspēja vai noturība;

-Par aktā par būves pieņemšanu eks-
pluatācijā noteiktā atlikto būvdarbu iz-
pildes termiņa neievērošanu;

-Par būvdarbu, kuriem nepiecieša-
ma būvatļauja un civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana, veikšanu bez 
būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas pret 
nodarīto kaitējumu trešās personas dzī-
vībai un veselībai un zaudējumiem tre-
šās personas mantai.

Namīpašumu uzturēšanu (arī teh-
nisko) un dzīvojamo telpu (dzīvokļu) 
lietošanu valsts un pašvaldības institū-
cijām, juridiskām, �ziskām, kā arī piln-
varotajām personām, kuru īpašumā, 
valdījumā vai nomā Kandavas novadā ir 
namīpašumi, dzīvojamās telpas (dzīvok-

ļi) jāveic, ievērojot:
Latvijas Republikas Civillikumu,
Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu,
Administratīvā procesa likumu,
Būvniecības likumu,
Ministra kabineta 1997. gada 1. ap-

rīļa noteikumus Nr. 112 „Vispārīgie būv-
noteikumi”, 

Kandavas novada domes saistošos 
noteikumus Nr.16 “Par teritorijas, ēku 
un būvju uzturēšanu Kandavas novadā”, 

Kandavas novada domes saistošos 
noteikumus Nr.17 “Par administratīvo 
atbildību Kandavas novadā”

Neskaidrību un jautājumu gadījumā 
zvanīt 63107373.

Kandavas novada 
Būvvaldes vadītājs 

Jānis Jefremovs

KANDAVĀ PREZENTĒ „RENDAS TENKAS”
7.janvārī Kandavas novada muzejā 

notika Daces Zvirbules jaunākās grā-
matas „Rendas tenkas” prezentācija un 
tikšanās ar autori.

Rendas tenkas ir Daces Zvirbules ce-
turtā grāmata. Līdz šim autorei iznākuši 
trīs romāni: Man nav laika (2005. gadā), 
Kad Ieva ir Ādams (2008. gadā ) un Aba-
vas velns (2010. gadā). 

Grāmatā Rendas tenkas attēlotie 
notikumi norisinās laika posmā starp 
abiem pasaules kariem. Lauku dzīves 
ainas ir līdzīgas atgadījumiem arī citos 
Latvijas pagastos 20. gadsimta 20.- 30. 
gados, tāpēc grāmatu ir interesanti lasīt 
ikvienam, kam patīk stāsti par Latvijas 
lauku dzīvi, dabu, kultūrvēsturi, cilvēku 
attiecībām un kurioziem notikumiem. 

Grāmatas autore Dace Zvirbule pa-
stāstīja, ka Rendā dzīvojusi tāda Līna 
Zemture, kura bija šos stāstus jeb tenkas 
rakstījusi pierakstu kladēs, un uzmek-
lējot Līnu,  viņa pastāstījusi arī vēl dau-
dzus citus stāstus jeb tenkas. „Tad man 
šķita, ka no šī materiāla jau varētu sanākt 
grāmata. Bibliotekāre gan negribēja man 
dot Zemtures stāstu kopijas, kuras at-
radās bibliotēkā, sakot, ka tad es sākšot 
rakstīt par Rendu un ko tad rendenie-
ki par to sacīs?! Tas tāpēc, ka pagastos, 
sevišķi Kurzemē, ir senas dzimtas, kuru 
uzvārdi vēl joprojām ir saglabājušies, jau 
kopš uzvārda došanas laikiem, jo no pa-
audzes uz paaudzi dzimtas šeit dzīvo. Ir 
jāpaiet vismaz septiņiem gadiem, lai ten-
ka nosēstos un kļūtu par nostāstu. Patie-
sībā no tās tantes es esmu paņēmusi tās 

labsirdīgākās tenkas 
un nostāstus, neņē-
mu tās, par kurām 
rendenieki varētu 
apvainoties, vai sū-
dzēt mani tiesā”. 

Autore sacīja, 
ka ir ļoti pateicīga 
Līnai Zemturei par 
atmiņām, kā arī ci-
tiem rendeniekiem 
par papildinājumiem 
grāmatai.

Par tenkām aiz-
sākās domu apmaiņa 
ar rakstnieci un la-
sītājiem. Rakstniece 
sacīja, ka jāpaiet lai-
kam un tad var tā ar 
smaidu atcerēties to, 
kas sākumā licies pat diezgan briesmīgs 
un sāpīgs notikums, par kuru nemaz nav 
gribējies smieties. „Bet varbūt, ka tomēr 
ir vērts tā dzīvot, ar prieku un smaidu 
līdz pat pēdējai dienai. Tā kā dzīvnieki 
dzīvo, bet cilvēks, kaut kā zūdās par to, 
kā viņam nav, par to, ko viņš nevar, par 
to, ka ir slims, līdz ar to apkārtējiem arī 
ir grūti.”  

Kopīgi ar sanākušajiem lasītājiem 
pārrunājot, kā rodas tenkas, un katram 
pastāstot kādu par sevi, kļuva skaidrs, ka 
katrā tenkā ir bijis savs graudiņš patie-
sības.

„Stāsti mums paliek no vecajiem cil-
vēkiem, ja tos laikā paspējam pierakstīt,  
un viņi jūtas novērtēti, ka tie nav pazu-

duši, kā Līna Zemture, ar kuras atmiņām 
šī grāmata Rendas tenkas ir tapusi, viņa 
sagaidīja, kad grāmata iznāk, taču bur-
tiski nedēļas laikā pēc tam aizgāja mūžī-
bā. Ja atmiņas nebūtu pierakstītas, būtu 
aizgājušas mūžībā kopā ar viņu.” - sacīja 
Dace Zvirbule. 

Šī nav pirmā reize, kad Dace Zvir-
bule tiekas ar lasītājiem Kandavā. Arī 
viņas iepriekšējās grāmatas Abavas velns 
prezentācija notika novada muzejā. In-
teresentiem bija iespēja jauno grāmatu 
iegādāties un tā ir pieejama lasītājiem 
Kandavas pilsētas bibliotēkā.

Dagnija Gudriķe



8. NOVADA STĀSTI

Mīlestība. Visspēcīgākā no emo-
cijām. Un - vistrauslākā. Satiekas divi 
cilvēki un, ja laimējas, uzplaukst mī-
lestības puķe. Tā ir ilgdzīvotāja, ja abi 
to lolo. Šādu krāšņu mīlestības puķi iz-
devies izlolot kandavniekiem Leonorai 
un Artūram Grīnbergiem, kuri pagā-
jušā gada decembrī nosvinēja Dimanta 
kāzas- 60 kopdzīves gadus. 

Piedāvājam interviju ar abiem gaviļ-
niekiem.

Pašā gada nogalē Jūs atzīmējāt savu 
Dimanta kāzu jubileju. Kad notika 
jūsu kāzas?

Leonora:  Mēs sarakstījāmies 1953. 
gada 26. decembrī Kandavas rajona 
dzimtsaraksta nodaļā un mūsu laulības 
fakts tika dokumentēts ar 26. ierakstu.  
Togad bija dziļa ziema, viss balts, skaists 
kā pasakā. Aizgājām uz izpildu komite-
ju, tur mūs sagaidīja un bez lieciniekiem, 
divi vien, mēs nodibinājām Grīnbergu 
ģimeni.

Pilnīgi bez lieciniekiem? 
Leonora: Jā! Tā bija. Mājās gan 

mamma bija uzklājusi vakariņu galdu 
un mēs mazā radu un draugu pulciņā 
nosvinējām kopdzīves sākumu. Mamma 
mūs sagaidīja, aicināja visus nodziedāt 
vēlējuma dziesmu (dzied) Pie rokas ņem 
un vadi, Kungs mani pats,

Līdz beigsies mūža gadi un gaišs būs 
skats...

Svētku reizēs vienmēr neiztrūkstoši 
kādam bija akordeons, dziedājām un de-
jojām, pratām strādāt un atpūsties.

 Tātad Jūs nodibinājāt ģimeni un 
sākāt kopīgu dzīvi Kandavā. No kuras 
puses esat nākuši?

Artūrs: Es esmu  novadnieks pēc ta-

gadējā dalījuma, toreiz - kaimiņu rajona 
iedzīvotājs. No Zantes.

Kā nokļuvāt Kandavā?
Artūrs:  Pēc armijas atnācu vispirms 

uz Vāni un tad uz Kandavu.
Ko Kandavā darījāt tajā laikā?
Artūrs: Visādus darbus, kas to vairs 

tik labi atmin! Visilgāk, 30 gadus,  Kan-
davas radio rūpnīcā nostrādāju.

Vai sākāt darbu tūlīt pēc skolas? 
Kas tie bija par gadiem?

Artūrs: Pēc skolas. Tie bija pēckara 
gadi, 1948. līdz 1951.gads.

Leonora:  Toreiz jau armijā iesauca 
uz četriem gadiem.

Tātad 1951. gadā atnācāt atpakaļ 
pēc armijas un palikāt šeit Kandavā?!  
Kur Jūs ar Leonoru  satikāties?

Artūrs: Kandavā arī satikāmies! Paš-
darbībā! Aktīvi darbojāmies.

Leonora: Es Kandavā nokļuvu kara 
gados, bet mans šūpulis ir kārts Sēlijā, 
esmu Sēlijas meitene. Tagad tas ir Ne-
retas novads. Kādreiz bija Jēkabpils ap-
riņķis, Zalves pagasts.  Esmu no īstas, 
kārtīgas zemnieku ģimenes nākusi, mani 
vecāki prata strādāt un saimniekot. To-
reiz mans uzvārds bija Tauriņa. Nu, un 
tad kara laikā es nokļuvu te, šeit dzīvoja 
manas māsas ģimene, te  atvērās vidus-
skola, 7. klasi es pabeidzu tur Sēlijā, man 
pat ir vēl liecība saglabājusies. Sāku iet 
vidusskolā, tā te arī paliku. 1950. gadā 
es pabeidzu vidusskolu, bijām pirmais 
izlaidums.

Tagad mums trūkst darba vietu, bet 
toreiz tieši darba roku nepietika. Doma 
bija, ka mēs četras draudzenes iesim uz 
Strazdes bērnu namu strādāt. Es tur aiz-
braucu, taču nevarēju emocionāli to pār-

dzīvot, tādēļ paliku Kandavā izglītības 
nodaļā.

Tajā laikā šeit bija izglītības noda-
ļa?

Leonora: Jā! Pirmais Kandavas ra-
jona izglītības nodaļas vadītājs bija tāds 
Jurgevics. Nu, un es līdz laikam, kamēr 
piedzima mūsu pirmā meita Zigita 1956.
gadā, strādāju izglītības nodaļā. Tie bija 
padomju laiki, Artūrs strādāja komjau-
natnes komitejā par instruktoru. Izglītī-
bas nodaļa toreiz atradās Vējspārna galā 
sarkanajā ķieģeļu mājā, tautā vecie kan-
davnieki šo māju vēl tagad par redakci-
jas māju dēvē, jo tur atradās arī vietējā 
laikraksta redakcija. Protams, kā jau jau-
ni, mēs gājām uz tusiņiem! Diezgan ilgi, 
kādu gadu draudzējāmies, kamēr sadzie-
dājāmies!

Kad  tā mīlestības bulta ķēra, vai 
ne!?

Leonora: Nu ja, agrāk jau tā nevarē-
ja kā tagad, atnāk un paliek un viss...Tad 
bija nedaudz savādāk! Visu vajadzēja o�-
ciāli nokārtot.

Artūrs:  Tagad gadiem ilgi izmēģi-
na.. meklē labāko variantu...

Vai 1953.gada nogalē, kad appre-
cējāties, jums vajadzēja arī savu vietu, 
kur dzīvot?

Leonora: Jā. Sākumā dzīvošana bija 
bēniņu istabiņā, tad pagrabstāvā. Toreiz 
jau sevišķu ērtību nebija un arī prasības 
nebija tādas kā tagad. Bijām pieticīgi, 
priecīgi par to, ko piedāvāja.

Kāda jums, Artūr, Leonora paliku-
si atmiņā no pirmās tikšanās?

Artūrs: Pavisam savādāka kā šodien. 
Kupliem matiem, viņa bija smuka mei-
tene.

ROKU ROKĀ LĪDZ DIMANTA KĀZĀM

1953. gada 26. decembris Leonoras un Artūra kāzu diena un 2013. gada 26. decembris Dimanta kāzas.
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Leonora: Viņš arī toreiz pavisam 
savādāks izskatījās, gadi taču atstāj pē-
das….

Artūrs: Toreiz man biezi un kupli 
mati bija un bakenes...

Ko tajā laikā meitenes vilka mugu-
rā?

Leonora: Kāzās man bija pavisam 
vienkārša, parasta zaļa kleitiņa, tikko 
šūta. Viņam bija uzvalks, šlipse, tā vēl 
šodien ir saglabājusies!

Kā jums tālāk dzīves gaitās gāja?
Leonora: Es tā arī visu mūžu izglītī-

bas sistēmā nostrādāju, pēc Kandavas ra-
jona likvidācijas, aizgāju uz vidusskolu, 
gadus septiņus bērnudārzā par vadītāju 
strādāju un sagaidījusi pensijas vecumu, 
toreiz 55 gados varēja pensionēties, no 
darba aizgāju. Mani vēl  centās pierunāt 
turpināt strādāt, bet es gribēju jaunāka-
jai meitai palīdzēt bērnus pieskatīt. 

 Jums ir divas meitas – Zigita un 
Arita. Viņas abas arī ir saistījušas savu 
dzīvi ar izglītības sfēru!?

Leonora: Tā sanācis. Arita, sākusi kā 
mūzikas skolotāja, tagad strādā par lo-
gopēdu, jo kā viņa teica, „Cik tad es ilgi 
dziedāšu un, cik ilgi es diriģēšu?!”. Zigita 
pēc izglītības ir vācu valodas skolotāja.

Vai bagāti vecvecāki esat? Cik jums 
ir mazbērnu?

Leonora:  Mums ir četri mazbērni, 

katrai meitai pa diviem bērniem un četri 
mazmazbērni, diviem  ir 12 gadu, vidējai 
trīs gadiņi, pašai mazākajai- pusgads. Tā 
kā mēs esam astoņpadsmit cilvēku, kad 
tagad visi ap saimes galdu apsēžamies, 
paši tuvākie ģimenē. Divi mēs pirms 60 
gadiem sākām savu kopdzīvi un nu esam 
krietni papildinājuši savu dzimtas koku. 
Bet vēl jau dzīve nav apstājusies, vēl va-
ram augt!

 Kā jums liekas, vai jūsu kopdzīve 
interesanta un laba bijusi?

Leonora: Manā skatījumā, laba, ko 
vairāk var vēlēties – darbs vienmēr bi-
jis, brīvajā laikā dziedājām korī, radu 
un labu draugu lokā tikāmies, dzīvoklis 
mums ir, pensijas ir, paši savu dzīvi ie-
kārtojam kā gribam. Kad gribam- strā-
dājam, kad gribam- atpūšamies, kad gri-
bam ceļamies, kad negribam neceļamies. 
Abas meitas ir tepat,  visi  mazbērni ir 
pie vietas, arī tepat- Rīgā. Un arī kop-
dzīve bijusi bez tādām milzīgām problē-
mām. Ļoti labi bērni un mazbērni mums 
izauguši. Par viņiem vienmēr prieks.

Vai varat atklāt noslēpumu, kā ir 
iespējams tik ilgi un harmoniski no-
dzīvot laulībā?

Artūrs: Dzīvo un cauri! Esam pratu-
ši viens otram pielāgoties.

Leonora:  Brīžiem jāņem nopietni, 
brīžiem nenopietni. Brīžiem jāsaprot, 

brīžiem nevajag ņemt galvā,  arī pārme-
tumus no dzīvesbiedra puses, visādi jau 
ir bijis, ne jau vienmēr tā roku rociņā 
esam soļojuši.  Katram dzīvē ir labi un 
ne tik labi brīži. Ir jāpanāk pretī, kā es 
saku, un jāpacieš. Artūram jau tāds savā-
dāks raksturs nekā man, viņš vienmēr ir 
ieturēts, savas emocijas neizrāda.

Artūrs: (smaida) Tāds nu es esmu. 
Mēs abi mākam sadzīvot, dzīvē jau pret-
poli pievelkas, visam līdzsvarā jābūt.

Leonora:  Pirms desmit gadiem mēs 
skaisti 50 kopdzīves gadus atzīmējām. 
Baznīcā mūs svētīja zelta kāzās. Savās 
īstajās kāzās jau baznīcā laulāties neva-
rējām, tādos amatos strādājām. Toreiz 
jau ticīgs būt nedrīkstēja. Tad nu tagad, 
beidzot mūsu laulība tika svētīta baznī-
cā, skaistus gredzenus bērni mums uzdā-
vināja, baznīcā pirkstā uzvilkām. 

Un kāda ir jūsu recepte ilgai dzīvo-
šanai kopā?

Artūrs: Nekāda. Dzīves recepte – 
Dzīvo nost! Mūžu dzīvo, mūžu mācies! 
Katram pārim ir savi labie un sliktie gadi.

Leonora:  Apprecēties tā nav nekāda 
māka, māka ir neizšķirties pie pirmajām 
grūtībām un nodzīvot kopā līdz vecum-
dienām!

Ar Leonoru un Artūru Grīnbergiem 
sarunājās

Dagnija Gudriķe

REALIZĒTS PROJEKTS TAUTAS FRONTE ZEMĪTĒ – CILVĒKI, 
ATMIŅAS, NOTIKUMI

Zemītes pagasta bibliotēka 2013. 
gadā realizēja projektu „Novadpētnie-
cības materiālu vākšana, apkopošana 
un izstāde „Tautas Fronte Zemītē – cil-
vēki, atmiņas, notikumi””. 

Projekta rezultātā  ir izveidota izstā-
de  un  atmiņu apkopojums par Latvijas 
Tautas Frontes aktivitātēm Zemītē un 
zemītnieku iesaistīšanos Atmodas laika 
norisēs un notikumos. Projekta gaitā 
izdevās savākt un apkopot atmiņas, fo-

togrā�jas un vēsturiskas liecības par Ze-
mītes pagastam nozīmīgu laika posmu, 
kad visi kopā cerēja, cīnījās un īstenoja 
kopīgo sapni - būt pašiem saimniekiem 
savā valstī – mūsu Latvijā! 

Mēs,  projekta realizētājas, Solvita 
Kalinjuka un Ērodeja Kirillova esam ļoti 
pateicīgas visiem Zemītes iedzīvotājiem, 
kas veltīja mums savu laiku, pārcilāja at-
miņu apcirkņus un cītīgi meklēja atliku-
šās tā laika liecības savos krājumos. 

Šobrīd aicinām Zemītes bibliotē-
kā apskatīt izveidoto izstādi, kas tapusi 
šī projekta ietvaros. Varam piedāvāt to 
eksponēt arī citām mūsu novada bib-
liotēkām, kultūras namiem vai izglītības 
iestādēm. Tie, kas vēlas iepazīties ar sa-
vākto atmiņu pierakstu brošūru, lūdzam 
vērsties Zemītes bibliotēkas lasītavā.

Projekta  Nr. 5.1.-11-32
Projektu atbalsta: Latvijas Kultūras 

ministrija un Kandavas novada Kultūras 
pārvalde

NOSLĒDZIES PROGRAMMAS „JAUNATNE DARBĪBĀ’’ 
PROJEKTS

Gadam noslēdzoties ir noslēdzies arī 
Eiropas Brīvprātīgā Darba projekts. Pro-
jekta laikā Nodibinājumā “Zantes ģime-
nes krīzes centrs’’, sešu mēnešu garumā 
darbojās divas brīvprātīgās meitenes, no 
Ukrainas un no Spānijas. Projekta mēr-
ķis bija padarīt interesantāku, dažādot 

un attīstīt, bērnu un jauniešu ikdienu 
krīzes centrā. Radīt un pilnveidot, ie-
spaidus un zināšanas par  citām kultū-
rām.

Meitenes ar pozitīvu enerģijas lādiņu 
radīja dzīvesprieku un emocijas ikvie-
nam, kurš ieradās krīzes centrā. Caur 
radošām un atraktīvām aktivitātēm, bēr-
ni izbaudīja dažādību, ko ieviesa katras 
meitenes atšķirīgā mentalitāte.

Atskatoties uz kopā aizvadītajiem 
sešiem mēnešiem,  gan krīzes centra ko-
mandai, gan brīvprātīgajām, secinājums, 
ka visām projektā tieši un netieši iesais-
tītajām personām, šis projekts ir devis 
lielu pieredzi, idejas turpmākajām dzīves 
gaitām un jauniem projektiem. 

Pieredze, draudzība un prieks - šīs  
lietas raksturo realizēto Eiropas brīvprā-
tīgā darba projektu. 
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SPORTA APSKATS 2013

2013.gads tika aizvadīts ļoti spor-
tiskā gaisotnē. 

Ziemas-pavasara sezonā tika izspē-
lēts Kandavas čempionāts basketbolā 
vīriešiem, kurā par 2012./2013.gada 
čempioniem kļuva komanda „Futbo-
listi”. Tika izspēlēts arī Rietumu līgas 
čempionāta tituls, kurā 2012./2013.gada 
sezonas uzvarētāji bija ventspilnieki 
„Baltijas Ekspresis”. Tāpat visu sezonu 
par Rietumu līgas čempionāta titulu cī-
nījās volejbolisti  - pirmo vietu izcīnīja 
kaimiņi Pūres komanda. Paralēli sporta 
spēlēm visas sezonas garumā notika arī 
galda spēļu turnīri, kā arī kastings.

Kandavnieki ir aktīvi �orbola cienī-
tāji un pavasarī Cērē norisinājās arī �or-
bola čempionāts.

No ziemas sporta veidiem Matkulē 
2013.gadā norisinājās LR čempionāts 
skijoringā.

Iesākoties vasaras sezonai – aktīvi vi-
sos pagastos norisinājās pagastu sporta 
sacensības (volejbols, futbols, strītbols, 
šaušana, sumo cīņas, šautriņu mešana). 

Protams, netika aizmirsts arī par 
pašiem mazākajiem sportistiem, katru 
gadu jūnija pirmajā nedēļā mazajiem 
sportistiem notiek Pirmskolas vecuma 
bērnu olimpiskā diena, tā jau norisinās 
11.gadu pēc kārtas.

No tehniskiem sporta veidiem Kan-
davas motokrosa trasē norisinājās „Su-
perkauss” motokrosā un L.A.M.A. čem-
pionāts motokrosā, kuru pārstāvēja arī 
Kandavas komanda.

Un kā gan vasaras sezona, bez plud-
males volejbola! 2013.gada sezonā Kan-
davā norisinājās Kandavas novada at-
klātais čempionāts pludmales volejbolā 
vīriešiem, kur vietējie parādīja, ka ir 
prasmīgi spēlētāji un ieguva godalgotās 

vietas: 1.v. Bērziņš/Ivuškāns (Kandava), 
2.v. Dudko/Zaķis (Tume), 3.v. Dūniņš/
Kacevičs (Kandava).

Izspēlēta tika arī Rietumu vasaras 
līga basketbolā vīriešiem: 1.v. Baloni 
(Kandava), 2.v. Tukums, 3.v. Talsi, kā arī 
Kandavas novada atklātais čempionāts 
futbolā, kur sīvās cīņās tika noskaidro-
tas labākās komandas: 1.v. Zaļais ser-
viss, 2.v. Agnuss (Kandava), 3.v. Juniors 
(Kandava).

Sākoties skolas laikam, jau trešo 
gadu visā Latvijā notiek Skolu olimpiskā 
diena, uz kuru kopā tiek aicinātas visas 
novada skolas.

Viens no  pasākumiem ir „Zelta 
roka” turnīrs, kuru organizē SK „Kanda-
va”, šogad Kandavu pārstāvēja FK „Kan-
dava”. 1.v. Z/K „Grifs” (Ventspils), 2.v. FK 
„Kandava”, 3.v. „””Ģeodēzists” (Liepāja).

Sākoties rudens sezonai, tika izspēlē-
tas pirmās spēles Kandavas čempionātā 
basketbolā vīriešiem, Rietumu līgas spē-
les volejbolā un basketbolā.

Savukārt, rudenī, nu jau kā ikgadējs 
pasākums, norisinājās „Veselības nedē-
ļa”, kur Kandavas novada iedzīvotājiem 
tika dota iespēja sportot, pēc saviem 
spēkiem, šajā reizē bija iespēja – nūjot, 
braukt ar riteni un orientēties.

Protams, visas sezonas garumā aktī-
vi ir darbojušies arī SK Kandava orien-
tieristi, piedaloties vairākās sacensības, 
pārstāvot Kandavu.

Novembra mēnesī tika izspēlēta arī 
Kandavas novada kausa izcīņa futbolā 
telpās, kur kopā tika aicinātas vairākas 
komandas. Vietu sadalījums – 1.v. Pu-
dža (Kandava), 2.v. FK Pūre, 3.v. CFK 
Tukums.

Liels novada lepnums ir mūsu airē-
tāja Elza Gulbe, kas sezonas laikā ir iz-

cīnījusi augstus sasniegumus – Pasaules 
čempionāts U-23 3.vieta, Pasaules Uni-
versiāde 3.vieta, Pasaules čempionāts 
pieaugušajiem – 12.vieta. 

Otrs mūsu novada lepnums ir Rei-
nis Kindzulis, kas piedalījās svaru stieņa 
spiešanā guļus – WPC pasaules čempio-
nātā, kur ieguva 1.vietu un laboja pasau-
les rekordu savā vecuma grupā un svara 
kategorijā un 1.vietu GPA pasaules čem-
pionātā.

Uzslavu ir pelnījusi bijusī Kandavas 
novada BJSS audzēkne Sandija Balande-
Balode, kura Latvijas jaunatnes vasaras 
olimpiādē izcīnīja  sudraba medaļu lo-
des grūšanā un sudraba medaļu diska 
mešanā.

Savukārt, 10. un 11. septembrī Če-
hijas pilsētā Brno norisinājās Eiropas 
jauniešu un bērnu spēles vieglatlētikā, 
kurās teicamus rezultātus uzrādīja Kan-
davas bērnu un jaunatnes sporta skolas 
talantīgā vieglatlēte Ieva Annija Stepiņa. 
Ieva Annija startēja kriketa bumbiņas 
mešanas disciplīnā un spēja izcīnīt bron-
zas medaļu ar personisko rekordu- 38 
metri 30 cm. 

Paralēli visām sporta aktivitātēm, 
Kandavas novada BJSS svinēja savu 
10gadu jubileju, kur tika sumināti bijušie 
un esošie treneri un darbinieki.

Gada noslēdzošais pasākums, kā kat-
ru gadu ir Ziemassvētku turnīrs (volej-
bols, zolīte, riču-raču un novuss koman-
dām), kā arī Starptautiskais basketbola 
turnīrs jauniešiem, kurā piedalījās 40 
komandas, no tām  4 no Kandavas. Mūsu 
sporta skolas jaunieši uzrādīja labus re-
zultātus – 2002.g.dz. zēni ieguva 3.vietu, 
2000.g.dz. 6.vieta (treneris I.Bambis), 
1999.g.dz. 4.vieta un 1997.g.dz. 3.vieta 
(treneris J.Bambis).

Egita Grundmane

Riteņbraucēji pie Rūmenes muižas “Veselības nedēļā”.
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE

18. janvārī 
18.00 Uz sadejošanos aicina deju ko-
lektīvs “Kandavnieks”. Valdeķu kultū-
ras nams
19. janvārī 
11:00 Radošā darbnīca “Pirts cepures” 
Zantes kultūras nams. Sadarbībā ar Kan-
davas novada Amatniecības centru
20. janvārī
18:00 1991.gada barikāžu aizstāvju 
atceres diena, sadarbībā ar Grenču cie-
ma aktīvistiem Zemītes tautas nams. 
Daudzdzīvokļu māju pagalms Grenčos
18.00 1991.gada barikāžu aiz-
stāvju atceres dienas pasākums 
Kandavas kultūras nama pagalms 
19:00 “Barikāžu ugunskurs” - barikāžu 
dalībnieku piemiņas stāsti Vānes kultū-
ras nams 
21. janvārī
13:00 Tematiska ēdienu pēcpusdiena 
“Jaunā gada ēdieni” Zantes kultūras 
nams 
16:00 Keramika- Kandavas novada 
Amatniecības centrs
22. janvārī
17:00 Kino bērniem “Drošsirde” Kan-
davas kultūras nams. Ieeja: EUR 0,71/ 
LVL 0,50 
17:00 Radošā darbnīca „Adītas cepu-
res” – Kandavas novada Amatniecības 
centrs
25. janvārī
17.00 Matkules amatierteātra izrāde 
„Trīs dakteri” – ieeja 1,42 EUR/LVL 1,- 
Kandavas kultūras nams
26. janvārī
12:00 Mult�lma bērniem “Medību se-
zona 3” Zantes kultūras nams
29.janvārī
17:00 Sveču liešana- Kandavas novada 
Amatniecības centrs
30. janvārī
10:00 Latviešu tautasdziesmu dziedā-
šanas sacensības “Mana tautasdzies-
ma” Vānes pamatskola 
8.februārī
Senioru sporta diena- Kandavas vidus-
skolas sporta zāle

SPORTS 
17. janvārī
18:00 Galda spēļu turnīrs - Cēre, Cēres 
sporta halle 
19:00 Zolītes vakars - Matkules kultū-
ras nams
18. janvārī
11:00 Rietumu līgas sabraukuma spē-
les volejbolā vīriešiem Kandavas sporta 
halle 

19. janvārī
10:00 Galda spēļu turnīrs Valdeķu kul-
tūras nams 
20. janvārī
20:00 A.Pūces kausa izcīņas spēle bas-
ketbolā Kandavas sporta halle Spēlē: 
S/K Kandava 86 RGR plus - Atlas/Vej-
mars
22. janvārī
10:00 Zemgales reģiona turnīrs basket-
bolā “Oranžā bumba” skolu koman-
dām Kandavas sporta halle 
19:45 Rietumu līgas spēle basketbolā 
vīriešiem Kandavas sporta halle. Spēlē: 
S/K Kandava - Lapmežciems 
27. janvārī
20:00 A.Pūces kausa izcīņas spēle bas-
ketbolā vīriešiem Kandavas sporta hal-
le. Spēlē: S/K Kandava 86 RGR plus - 
Brīvsolis
29. janvārī
09:30 Volejbola sacensības skolu ko-
mandām Kandavas sporta halle
5.februārī 
19:45 Rietumu līgas spēle basketbolā 
SK Kandava- Pāvilostas novads - Kan-
davas sporta halle
8.februārī
11:00 Rietumu līgas spēle volejbolā 
Sēme- Brocēni- Kandavas sporta halle
12:00  Rietumu līgas spēle volejbolā 
Kandava- Brocēni- Kandavas sporta 
halle
14:00 Rietumu līgas spēle volejbolā- 
Kandava- Sēme- Kandavas sporta halle
IZSTĀDES
02.01 - 31.01
Foto izstāde “Kopā nākotnes mežam” 
Jauniešu centrs “Nagla” 
06.01 - 31.01
Zigrīdas Ozoliņas rokdarbu izstāde - 
“Romantiskais pergaments” Matkules 
pagasta bibliotēka 
06.01 - 06.02
Kandavas amatnieku biedrības glez-
niecības nodaļas un Tukuma tēlotāj-
mākslas studijas izstāde Izstāžu zālē 
“Vējspārns” (Kandavas kultūras namā). 
Kandavas amatnieku biedrības gleznie-
cības nodaļas vadītāja Lia Kiršteine, 
Tukuma tēlotājmākslas studijas vadītāja 
Inga Brīniņa
06.01 - 31.01
Izstāde “Rakstniecei Dzintrai Žurav-
skai - 75” Vānes pagasta bibliotēka 
06.01 - 31.01
Izstāde “20.janvāris - barikāžu aizstāv-
ju atceres diena” Vānes pagasta biblio-
tēka 
06.01 - 31.01
Izstāde “Rakstniekam un sabiedriska-
jam darbiniekam E.Efertam Klusajam 

- 125” Vānes pagasta bibliotēka 
06.01 - 31.01
Izstāde “Jaungada Zirgi” Matkules kul-
tūras nams. Matkules sākumskolas sko-
lēnu izšūtie darbiņi
13.01 - 31.01
Izstāde “Rakstniecei Dzintrai Žurav-
skai - 75” Matkules pagasta bibliotēka 
17.01 - 23.01
Tematiska izstāde “1991.gada janvāra 
barikāžu laiku atceroties” Kandavas 
pilsētas bibliotēka 
17.01 - 20.01
Izstāde “Dzejniekam, skolotājam 
Andrejam Mezītim - 145” Zemītes pa-
gasta bibliotēka 
18.01 - 21.01
Izstāde “Dzejniekam, tulkotājam Jā-
nim Elsbergam - 45” Zemītes pagasta 
bibliotēka 
19.01 - 21.01
Izstāde “Dzejniekam Fridriham Gul-
bim - 120” Zemītes pagasta bibliotēka 
20.01 - 25.01
Izstāde “1991. gada barikāžu aizstāvju 
diena” Zemītes pagasta bibliotēka. Vie-
tējo iedzīvotāju atmiņu apkopojums par 
“barikāžu” laiku 
20.01 - 28.01
Izstāde „Amerikāņu rakstniekam Ed-
garam Alonam Po – 205” Kandavas 
pagasta bibliotēka 
20.01 - 28.01
Literatūras un preses izstāde „Barikā-
žu aizstāvju atceres diena” Kandavas 
pagasta bibliotēka 
21.01 - 23.01
Izstāde “Rakstniecei, tulkotājai Laimai 
Rūmniecei - 95” Zemītes pagasta bib-
liotēka 
21.01 - 23.01
Izstāde “Dzejniekam Albertam 
Birzmalniekam - 105” Zemītes pagasta 
bibliotēka 
21.01 - 28.01
Izstāde „Tulkotājai, rakstniecei - Lai-
mai Rūmniecei – 95”  Kandavas pagas-
ta bibliotēka
23.01 - 31.01
Jubilejas izstāde “Rakstniekam An-
tonam Austriņam - 130”(1884-1934) 
Kandavas pilsētas bibliotēka 
23.01 - 30.01
Izstāde “Rakstniekam Augustam Lai-
viņam - 125” Zemītes pagasta bibliotēka 
30.01 - 31.01
Izstāde “Rakstniekam Egīlam Šņorem 
- 60” Zemītes pagasta bibliotēka
31. Janvārī
Izstāde “Rakstniekam Arnoldam Aus-
triņam - 130” Zemītes pagasta biblio-
tēka



12. INFORMĀCIJA

Īstenojot valsts sociālo politiku 
darba, sociālās aizsardzības, bērnu 
tiesību aizsardzības, bērnu un ģime-
nes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti 
vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības 
ministrija (LM) informē par vairākām 
būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 
2014.gadā. 

 no 2014.gada 1.janvāra:
Obligātās sociālās iemaksas strādā-

jošajiem būs jāveic 34,09% apmērā no 
darba ienākumiem, no kuriem 23,59% 
veiks darba devējs, un 10,50% - darba 
ņēmējs.

Vispārējais pensionēšanās vecums 
sociāli apdrošinātiem cilvēkiem pakāpe-
niski palielināsies par trim mēnešiem ik 
gadu līdz būs sasniegts 65 gadu vecums. 
2014. gadā tas būs 62 gadi un 3 mēneši.

Priekšlaicīgās pensionēšanās ve-
cums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem 
pakāpeniski palielināsies par trim mēne-
šiem ik gadu līdz būs sasniegts 63 gadu 
vecums. 2014. gadā tas būs 60 gadi un 3 
mēneši.

Apdrošināšanas stāžs vecuma pen-
sijas saņemšanai palielināsies no 10 līdz 
15 gadiem.

Pensiju piešķirs ar dienu, kad ra-
dušās tiesības uz to, taču ne agrāk kā 6 
mēnešus (iepriekš 12 mēnešus) pirms 
pensijas pieprasījuma iesniegšanas.

Cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem 
no 2012.gada 1.janvāra invaliditātes 
pensijas vietā piešķirta vecuma pensi-
ja un līdz vecuma pensijas piešķirša-
nas dienai pie invaliditātes pensijas bija 
noteikta piemaksa par apdrošināšanas 
stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, no 
vecuma pensijas piešķiršanas dienas uz 
invaliditātes laiku piešķirs piemaksu pie 
vecuma pensijas par apdrošināšanas stā-
žu līdz 1995.gada 31.decembrim. Ja tie-

KANDAVAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA 
IEDZĪVOTĀJIEM 

sības uz piemaksu radušās laikā no 2012.
gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.aprīlim, 
piemaksu piešķirs no vecuma pensijas 
piešķiršanas dienas un nesaņemto pie-
maksu izmaksās 2014.gada maijā vien-
laikus ar maija pensiju.

Diplomāti, prokurori, Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroja amat-
personas, kultūras darbinieki, kuriem 
piešķirta izdienas pensija, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrā varēs saņemt 
izdienas pensijas saņēmēja apliecību.

Sociālās apdrošināšanas iemaksu 
objekta maksimālais apmērs sociāli ap-
drošinātiem cilvēkiem būs 46 400 euro 
(Ls 32 600).

Gan strādājošiem, gan nestrādājo-
šiem vecākiem bērna kopšanas pabalsts 
par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecu-
mam būs 171 euro (pieaugs no Ls 100 
līdz Ls 120). 

Minimālais vecāku pabalsts, kas pie-
šķirts līdz 2014.gada 30.septembrim, būs 
171 euro (pieaugs no Ls 100 līdz 120 la-
tiem) mēnesī. 

Minimālā mēneša darba alga būs 
320 euro (Ls 225). Minimālā stundas 
tarifa likme strādājošiem būs 1,933 euro 
(Ls 1,359), pusaudžiem un cilvēkiem, 
kuri pakļauti īpašam riskam - 2,209 euro 
(Ls 1,554).

No 2014.gada 1.jūlija:
Pabalsts cilvēkam ar invaliditāti pēc 

18 gadu vecuma, kuram nepieciešama 
kopšana, būs 213,43 euro (Ls 150).

Valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balsts cilvēkiem ar I invaliditātes grupu 
katru mēnesi būs 83,24 euro (Ls 58,50), 
cilvēkiem ar II invaliditātes grupu - 76,84 
euro (Ls 54), cilvēkiem ar I invaliditātes 
grupu kopš bērnības - 138,73 euro (Ls 
97,50), cilvēkiem ar II invaliditātes gru-
pu kopš bērnības - 128,06 euro (Ls 90).

Pārejas periods tiem, kuriem vecāku 
pabalsts piešķirts līdz 2014. gada 30. sep-
tembrim:

Vecāku pabalsts līdz 1 gada vecu-
mam būs 70% no algas, ja vecāks nestrā-
dās. Ja strādās, varēs saņemt tikai bērna 
kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120);

Bērna kopšanas pabalsts par bērna 
kopšanu no 1 līdz 1,5 gada vecumam 
būs 171 euro (Ls 120) neatkarīgi no tā, 
vai vecāks strādās vai nē;

Vecāku pabalsta pārejas perioda 
kompensācija par bērna kopšanu no 1 
līdz 1,5 gada vecumam būs 100 euro (Ls 
70,28), neatkarīgi no tā, vai vecāks strā-
dās vai nē.

No 2014.gada 1.oktobra
 Vecāku pabalsts nestrādājošiem so-

ciāli apdrošinātiem vecākiem par bērna 
kopšanu līdz 1 gada vecumam būs 60% 
no algas. Papildu vecāku pabalstam 
viens no vecākiem varēs saņemt arī bēr-
na kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120).

Vecāku pabalsts nestrādājošiem so-
ciāli apdrošinātiem vecākiem par bēr-
na kopšanu līdz 1,5 gada vecumam būs 
43,75% no algas. Papildu vecāku pabals-
tam viens no vecākiem varēs saņemt arī 
bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 
120).

Vecāku pabalsts strādājošiem sociāli 
apdrošinātiem vecākiem gan līdz 1 gada 
vecumam, gan līdz 1,5 gadu vecumam 
būs 30% no aprēķinātā vecāku pabal-
sta. Papildu vecāku pabalstam viens no 
vecākiem varēs saņemt bērna kopšanas 
pabalstu 171 euro (Ls 120).

Izvēli, par to, vai vecāku pabalstu 
viens no vecākiem vēlēsies saņemt līdz 
1 vai 1,5 gada vecumam var veikt tikai 
vienu reizi!

Šogad piedalīsimies ar savu stendu un saukli - “Kandavas novadā dzīvo ar garšu!”. Turpināsim reklamēt Kandavas 
novada tūrisma uzņēmēju piedāvājumu, ozolzīļu ka�ju, kā arī  jauno Kandavas novada muzeja ekspozīciju “Ar zirgu uz 
Kandavas tirgu”. Vairāk par ieejas maksām, gaidāmo izstādi un īpašajiem tūrisma piedāvājumiem  www.balttour.lv. Uz 
tikšanos izstādē! 

Kandavas TIC

NO 7. LĪDZ 9. FEBRUĀRIM RĪGĀ STARPTAUTISKAJĀ 
IZSTĀŽU CENTRĀ ĶĪPSALĀ JAU 21.REIZI NORISINĀSIES 

BALTIJĀ PLAŠĀKĀ STARPTAUTISKĀ TŪRISMA 
IZSTĀDE-GADATIRGUS ‘’BALTTOUR 2014’’



13.NOVADĀ

NOVADA SENIORI TIEKAS PIE JAUNGADA EGLĪTES
4.janvārī Valdeķu kultūras 

namā Kandavas novada kuplā 
pensionāru saime pulcējās pie 
Jaungada eglītes, lai kopīgi atzī-
mētu 2014.gada atnākšanu. 

Sanākušos sveica Kandavas 
novada pensionāru biedrības 
priekšsēdētājs Zigurds Megnis, 
novēlot visiem būt tikpat aktīviem 
un darboties gribošiem kā aizva-
dītajā gadā, nolikt rūpes zem egles 
zariem, smelties spēku šim gadam 
kopā būšanā ar citiem un baudīt 
šo svētku vakaru.

 Aizvadītais gads novada pen-
sionāriem bijis gana aktīvs un pa-
sākumiem bagāts.

Reizi divos mēnešos seniori 
tikušies saviesīgos vakaros ar de-
jām, vasaras mēnešos braukuši 
ekskursijās, apmeklējuši teātra 
izrādes Rīgā. Vasaras viducī Val-
deķu kultūras namā visi satikās 
sportiskajā draugu saietā, kopīgi 
ar draugiem no vairākiem Latvi-
jas novadiem. Divas reizes nedēļā 
aktīvākie seniori vingrojuši Vese-
lības grupā un reizi nedēļā mācī-
jušies balles dejas. 

Sveicienus no novada paš-
valdības bija atvedis Kandavas 
novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Štoferts. Rezumējot 
aizvadītā gada veikumu pašvaldī-
bā, viņš sacīja, ka 2013.gadā Kan-
davas novada vārds vairākkārt 
pozitīvi izskanējis valsts mērogā. 
Priekšsēdētājs vēlēja senioriem 
labu veselību un dzīvesprieku, vi-
siem turēties kopā, jo tikai kopā 
esot var paveikt lielus darbus.

Seniorus ar muzikālu un as-
prātīgu uzvedumu „Cilvēciņa 
Ziemassvētki” sveica Matkules 
amatierteātra kolektīvs.

Kā jau pie senioriem ierasts, 
ar pirmajām mūzikas taktīm, visi 
naski devās griezties deju virpulī. 
Pasākuma nobeigumā kultūras 
darba vadītāja Vera Lauva uzai-
cināja visus seniorus piedalīties 
novada Sporta dienā 8.februārī 
Kandavas vidusskolas sporta zālē. 
Nākošais saviesīgais vakars ar de-
jām „Cepuru balle” notiks 8.mar-
tā pensionāru Dienas centrā.

Lai mūsu novada senioriem 
arī šogad laba veselība un vēlme 
darboties līdzi novadā rīkotajos 
pasākumos!

Dagnija Gudriķe
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ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
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LĪDZJŪTĪBA

Genuefa Grāvēja  (1923.) Kandava
Mirdza Ķevica  (1924.) Kandava
So�ja Lāce   (1936.) Kandava
Juris Banders   (1946.) Kandavas pagasts
Vera Kocere   (1918.) Vānes pagasts

 
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!

Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

decembrī reģistrēti mirušie:

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
decembrī reģistrēti 
4 jaundzimušie

Luīze, Marta, 
Aivis Mariss, Kārlis

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2014.GADA JANVĀRIS

Ieva Buņģe, Helena Zamarajeva, 
Mirdza Berga, Alvīne Kadiķe, Zenta Liekniņa, 

Hermīne Grostiņa, Meta Krautmane, 
Ilma Kurmanere, Alfreds Birziņš, 
Aina Labanovska, Agrita Karele, 
Aina Akermane, Uldis Rorbahs, 

Silvija Ulmane, Laimdota Drupats- Eglīte, 
Žanis Briedis, Aivars Graudiņš, 

Ilgonis Freimanis, Ziedonis Apšenieks, 
Arvīds Emberis, Žanis Lagzdiņš, Henrika Priede, 

Visvaldis Fricsons, Silvija Zvejniece, 
Inese Grinevicka, Lūcija Barovska, 
Ilzīte Grinberga, Viktors Mežeckis, 

Imants Skrickis, Dzintra Zvirbule, Zaiga Jermala, 
Māris Andersons 

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

 Kā rudzu maize bijušas ir dienas,
No kurām rieciens griezts gan salds, gan sūrs,
Nu tās kā vārpas smagos kūļos sienas,
Un mūža gados staro dienu pūrs!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās janvāra jubilārus!

2014.gada 30 janvārī plkst. 19:30 Kandavas 
ev.luteriskās baznīcas Draudzes mājā svētdienas sko-
las telpās notiks atveseļošanās programmas “Īsta brī-
vība” pirmā nodarbība. Programma palīdzēs iegūt 
brīvību no dzīves sāpēm, atkarībām un sliktiem ie-
radumiem.

Nodarbības notiks katru ceturtdienu plkst. 
19:30. 

Kontaktinformācija +371 26103748

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas auto-
skola organizē B kategorijas autovadītāju apmācī-
bu no š.g. 4.februāra. 

Pirmā tikšanās 30.janvārī plkst.16.00. Sīkāka 
informācija pa telefonu 26590513. Aicināti visi inte-
resenti!

Kandavā Zīļu ielā 3 pēc rekonstrukcijas darbu 
turpina veļas mazgātuve un ķīmiskās tīrītavas pie-
ņemšanas punkts. Mazgāšanā pieņem veļu, segas, 
virsjakas, darba drēbes no juridiskām un privātper-
sonām.

Darba laiks darba dienās no 8.00-16.00
Tālr.20227210

Mobilais mamogrāfs Kandavā 
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 

tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā, kas ieradīsies Kandavā 20. un 21.janvārī.

Pie Kandavas sociālā dienesta, Jelgavas iela 4a.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc ie-

priekšēja pieraksta!

Pateicība
Liels paldies Viesturam Dreimanim par īsto meža 

skaistuli, kas greznoja katoļu dievnamu Ziemassvētkos 
un sagaidot Jauno gadu!

Kandavas katoļu draudzes vārdā priesteris 
Toms Priedoliņš

Pateicība
Sirsnīga pateicība Dainim Rozenfeldam par snieg-

to atbalstu un palīdzību. Lai Jaunajā gadā veselība un 
darba prieks!

1.grupas invalīds Dainis no Kandavas


