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MĪLESTĪBAS UN CIEŅAS UGUNTIŅAS LATVIJAI

Vai es arī būšu stiprs un drosmīgs kā Lāčplēsis?
11.novembrī Kandavas ļaudis pulcējās Lāčplēša dienas lāpu gājienā, kas
kļuvis par tradīciju un ar katru gadu
piesaista arvien lielāku vietējo atbalstu
un līdzdalību.
Pirms lāpu gājiena Kandavas novada muzejā svinīgi tika atklāta piemiņas
plāksne Kandavas novada Lāčplēša kara
ordeņa kavalieriem. Atklājot pasākumu,
muzeja vadītāja Sarma Anģēna sacīja,
ka pirms daudziem gadiem Kandavas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā tika atklāta piemiņas plāksne 30 kandavniekiem, draudzes locekļiem. Viņu vārdi
ierakstīti plāksnē ar zelta burtiem, jo tie
bija cilvēki, kas krituši pirmajā pasaules karā un brīvības cīņās no 1914. līdz
1922.gadam. Toreiz, 1930.gadā šo plāksni iesvētīja Kandavas mācītājs Rihards
Zariņš, kurš arī pats bija piedalījies Kurzemes atbrīvošanas cīņās, iespējams, ka
tā arī bija viņa iedeja, saglabāt vēsturei
šo brīvības cīnītāju vārdus. Un tā šogad,

kad pagājuši 84 gadi, atkal ir radusies
ļoti līdzīga ideja, ka vajadzētu iemūžināt
kandavniekus, kas nopelnījuši Lāčplēša
kara ordeņus. Šī ideja radās Kandavas
novada represēto apvienības vadītājam
Pēterim Briedim. Ļoti svarīgi ir arī tas,
ka tieši Lāčplēša dienā šī plāksne tika
svinīgi atklāta.
Pēc svinīgā brīža, visi muzejā sanākušie piepulcējās vairāku simtu ļaužu
pulkam, lai dotos lāpu gājienā cauri
Kandavai uz Promenādi, kur notika atceres brīdis.
Kā savā uzrunā sacīja Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds
Štoferts, „novembris mūsu tautas vēsturē ir ierakstīts ar īpaši nozīmīgiem notikumiem. Tā ir gan mūsu valsts dzimšanas diena, gan Latvijas brīvības cīņas un
uzvara pār Bermonta karaspēku tālajā
1919. gadā.” Domes priekšsēdētājs aicināja, pieminot visus tos, kas atdeva dzīvības par Latvijas valsti, sajust savās sir-

dīs piederību, cieņu un mīlestību pret to.
„Nereti var dzirdēt sakām – mēs esam
maza tauta. Nē! Mēs esam liela tauta
– liela savā gara spēkā, kultūrā un mīlestībā pret savu zemi. Zemu nolieksim
galvas to priekšā, kuri nebaidījās atdot
visu, lai Latvija dzīvotu. Sveču liesmiņas
un lāpu gunis šodien mirdz visos valsts
novados un pilsētās. Iedegsim arī katrs
savā sirdī uguntiņu – kā piederības, cieņas un mīlestības apliecinājumu mūsu
Latvijai.”
Jau otro gadu svecīšu liesmiņas izgaismoja arī kāpnes no pils maketa uz
Bruņinieku pilskalnu, radot svētku sajūtu ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet
arī visiem tiem, kas izbrauca cauri Kandavai pa lielceļu šajā laikā.
Lāčplēša dienai veltītie lāpu gājieni
notika arī Matkules un Zantes pagastos.
Dagnija Gudriķe
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Novembris mūsu kalendārā ir īpašs
mēnesis. Savu zemi mēs mīlam katru
dienu, bet savu attieksmi pret to, lojalitāti un cieņu savai valstij, īpaši varam
izrādīt šajās, mūsu Latvijai tik nozīmīgajās dienās - piespraužot sarkanbaltsarkano lentīti, aizdedzinot svecītes
Lāčplēša dienā un valsts gadadienā,
apmeklējot pasākumus, kas notiek
šajā mēnesī savos pagastos un novadā.
Tieši no mūsu attieksmes pret valsti
ir atkarīga tās izaugsme un stiprums,
jo valsts tie jau esam mēs paši. Savu

ticību nākotnei un cieņu pagātnes notikumiem mūsu novada ļaudis pauda,
kupli apmeklējot Lāčplēša dienas lāpu
gājienus un pasākumus pagastos un
Kandavā. Paldies, ka esat mūsu novada
un Latvijas patrioti!
Novembra sākumā mūsu novada
mazākā skola, Matkules sākumskola,
atzīmēja savas dibināšanas 135. gadadienu. Uz jubilejas salidojumu bija
ieradies kupls skaits absolventu, bijušo skolotāju un darbinieku. Matkules
skola man vienmēr ir bijusi skola ar
īpašu māju sajūtu. Tā tas bija arī šoreiz.
Par to noteikti jāsaka paldies direktorei un skolas kolektīva attieksmei pret
savu skolu. Gan skolnieks, gan skolotājs, darbinieks vai viesis šeit jutās kā
mājās, kā savā ģimenē. Man prieks, ka
esam saglabājuši visas skolas novadā
un arī turpmāk centīsimies nevienu
skolu neslēgt. Gribētos izpildīt kāda
runātāja novēlējumu salidojumā, lai
arī pēc pieciem gadiem Matkules skola
vēl būtu.
Esmu gandarīts, ka ir atbalstīts
projekts kanalizācijas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai
Kandavā. Projekta realizāciju atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds,
piešķirot līdzfinansējumu, ir noslēgts
līgums ar darba izpildītāju. Līdz jaunajam gadam ir jāpiegādā 80% iekārtas. Kad to ļaus laika apstākļi, darbi

nekavējoši tiks uzsākti un beidzot šī
problēma Kandavā atrisināsies.
Novadā veiksmīgi uzsākta apkures
sezona, šo pakalpojumu veic Kandavas
komunālie pakalpojumi. Manuprāt,
ir izdarīts ļoti daudz - apsekotas katlu mājas un novērsti trūkumi siltuma
mezglos un ūdens padevē, uzlabota
ūdens cirkulācija un citas lietas. Tas
darīts ar profesionālu pieeju, lai šis
pakalpojums būtu pēc iespējas ekonomiskāks, un iedzīvotāji saņemtu siltumu par vismazāko cenu. Novembra
vidū gatavojamies iesniegt LIA projekta pieteikumu par vienotas siltumtrases un vienas centrālās katlu mājas
izveidi Kandavā. Tā ir mūsu nākotnes
vīzija, kā pēc iespējas samazināt visas
izmaksas un pēc iespējas efektīvāk un
modernāk uzcelt šo katlu māju, nodrošinot iedzīvotājiem vislētāko iespējamo siltumu.
Pēc dažām dienām svinēsim Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienu, kad sveiksim mūsu novada
čaklākos darba darītājus, teiksim viņiem paldies par ieguldījumu novada
izaugsmē. Aicinu apmeklēt svētku pasākumus pagastos un pilsētā. Sirsnīgi
sveicu visus novada iedzīvotājus valsts
svētkos!
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

IEVĒLĒTA KANDAVAS NOVADA BĀRIŅTIESAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

Ritma Supe pēc ievēlēšanas par
Kandavas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju
30.oktobra Kandavas novada domes sēdē par Kandavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem tika ievēlēta Ritma Supe.

No kuras puses esat, kāda ir jūsu
līdzšinējā darba pieredze?
- Esmu no Talsu novada, visa mana
apzinīgā dzīve tiešām arī pagājusi Talsu
novadā. Ilgus gadus esmu bijusi Ģibuļu pagasta toreizējās izpildu komitejas
un vēlāk pagasta padomes sekretāre.
Faktiski Ģibuļu pagastā sāku strādāt jau
1979. gadā. No sākuma biju lietvede, nostrādāju šajā darbā desmit gadus. 1996.
gadā, kad Latvijā izveidoja bāriņtiesas,
kļuvu par bāriņtiesas locekli. Kad 2009.
gadā veidojās Talsu novads, protams,
situācija nebija vienkārša, nebija skaidrības, kas notiks ar pagastu pārvaldēm
un es izlēmu startēt konkursā uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces amatu.
Konkursā uzvarēju un tiku apstiprināta
šajā darbā. Piecus gadus biju Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece. Darbs bāriņtiesā nav tāds par kuru
var teikt, jā, tas man patīk, bet, ja tu esi
to uzņēmies, tad tas jāveic pēc labākās
sirdsapziņas. Arī šajā darbā ir patīkami
brīži. Kad vecāki labojas un izdodas bērnu atgriezt ģimenē. Šis darbs ir svētīgs,

ja izdodas atrisināt samilzušas situācijas
un gūt gandarījumu. Pie mums valstī
daudz runā par to, ka mūsu bērni tiek
adoptēti uz ārzemēm, bet cik Latvijas
bērniņus adoptējuši vietējie adoptētāji?
Priecājos, ja man izdodas kādai ģimenei
vai bērnam palīdzēt.
Tātad var teikt, ka jūs uz Kandavu
nākat ar labām domām un vēlmi strādāt?
- Jā, tā var teikt. Mana dzīve iegrozījās tā, ka biju darba meklējumos, un
jūtos vēl spēcīga un zinoša strādāt, tādēļ
pieteicos konkursam uz vakanto bāriņtiesas priekšsēdētājas vietu. Mani nebaida 30 km attālums no manas dzīves
vietas. Esmu ievēlēta un gatava strādāt.
Vēlu jums veiksmi šajā atbildīgajā
un ne vieglajā darbā!
-Paldies, centīšos man doto uzticību
attaisnot. Bāriņtiesas darbā mērķis ir
viens- bērnu un personu ar ierobežotu
rīcībspēju interešu aizsardzība. Novēliet, lai mums mazāk darba, jo bāriņtiesa
ir tā, kurai tā drīkst vēlēt.
Intervēja Dagnija Gudriķe
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MIRKĻI MATKULES SKOLAS SALIDOJUMĀ
Ir 2014.gada 1.novembris, vēla
pēcpusdiena. Mašīnu vairs nav kur atstāt – jārēķinās ar garāku pastaigu, lai
skolas namā iekļūtu. Visapkārt pilns
ļaužu murdoņas, smieklu, izsaucienu.
Smaida pat nama logi – savējie savu
skolu nav aizmirsuši.
Piecos pēcpusdienā meitene ar vēsturiskā skolas zvaniņa skaņām piesaka
salidojuma sākumu. Zālē visas vietas,
pat kājās stāvētājiem paredzētās, aizņemtas.
Skolas nama pamatos mostas atmiņa – tajā nams vēl ļoti jauns. Skolas
pirmie skolotāji Pēteris Paune un Jānis
Graudiņš cauri vēstures griežiem paceltu galvu nes tautskolotāja vārdu. Kā
īsti bija – to vēsta nodzeltējušas vēstures
lappuses un mazliet stīvi, melnbalti fotoattēli.
Skolas namam uzaug otrais stāvs –
tā ir liecība par to, ka pārāk šauras viena
stāva ēkas visiem pagastnieku bērniem.
Mainās varas, nāk kari, iet kari – skolas
nams vēl vienmēr jauns – tam uzaug trešais stāvs, tik mainās skolas nosaukumi
– pazūd Matkules vārds, tā vietā nu ir
1.Maija skola.
Skolas bērnu dziedātās to laiku
dziesmu melodijas nu liek tikai pasmaidīt, un daudzas absolventu balsis kopā
dzied tik ļoti atmiņā vēl esošo “ Lai vienmēr būtu saule”.
Un atkal mainās gadu skaitļi- no
lādēm izcelti deg sarkanbalti sarkanie,
skola atkal nes Matkules vārdu. Taču
neizbēgamas ir pārmaiņas ar 2010.gadu
– skola kļūst par sākumskolu.
Pusstundas laikā 135 gadu vēsture pārlapota, dziesmās izdziedāta.
Laiks runāt ciemiņiem un skolas atbalstītājiem – domes priekšsēdētājam
N.Štofertam, novada Izglītības pārvaldes vadītājai S.Tiltiņai, novada izglītības
iestāžu vadītājiem. Šoreiz vēlējums tikai
viens – lai skolā netrūkst bērnu, lai skola
dzīvo un izdzīvo.
Atzinības raksti skolotājiem Agnesei
Užānei un Aināram Oliņam, skolas lietvedei Rutai Jirgensonei un direktorei ir
apliecinājums par skolai veltītiem darba

Skolas direktore Ilze Oliņa un Olimpiskais čempions Jānis Lūsis, kurš
arī Matkules skolu sauc par savējo
pilniem gadiem.
Sanākušos savējos uzrunā skolas
bijušie direktori - Albertīne Būmane,
Ilga Plezere un Daiga Puga – savu sakāmo piesakot ar skolas zvaniņa joprojām
dzidro balsi, kas liek kājās celties un pieklust.
Cieņas un mīlestības pilns mirklis
uzrunā ikvienu, kad, visiem sanākušajiem pieceļoties kājās, tiek pieteikts
cilvēks, kurš ieguvis pilnu olimpisko
medaļu komplektu, cilvēks, kurš divas
reizes labojis pasaules rekordu šķēpmešanā, cilvēks, kurš 1976.gadā atzīts par
visu laiku labāko šķēpmetēju pasaulē,
cilvēks, kurš tālajā 1946.gadā uzsāka
mācības Matkules skolas 1.klasē – leģendārais sportists Jānis Lūsis.
Vēl visi kopā godinām tos skolotājus, kuru vārdi kļuvuši par leģendu vēl
viņu dzīves laikā – Emīlija Lūkase, Lidija Doķe, Marija Štromberga, Ernests
Avots, Arvīds Novickis, Juris Feodorovs…un vēl…un vēl…Atceramies arī
tos skolēnus, kas mūsos nu noraugās no
mākoņa maliņas.

Skolas jubilejas gadā 30 gadu jubileju svin arī skolas popgrupa “ Pīlādzītis”, kuru 1984.gadā dibināja un līdz šim
brīdim vada skolotājs Ainārs Oliņš. Jau
vasarā četru paaudžu dziedātāji sāka
mēģinājumus, lai kopā ar savu vadītāju
salidojumā atkal kopā dziedātu. Un skanēja patiešām labi!
Vēl no manis paldies visiem tiem,
kas rūpējās par šīs dienas iespējamību,
paldies skolas kolektīvam, kas domāja
un izdomāja, darīja un izdarīja, paldies
skolas absolventiem Maijai Smilgai un
Artūram Druķim, kas atsaucās savas
skolas aicinājumam un vadīja pasākumu, paldies šim laikam, kas deva mums
visiem iespēju satikties.
Skolas zvaniņš atkal sauc – sauc savējos doties uz klasēm un satikties, lai
atkal kaut brīdi sajustos kā skolas solā
iesēdušies, lai vēlreiz izdzīvotu to ceļu,
pa kuru mēs visi esam gājuši – skolas
ceļu.
Ilze Oliņa
skolas direktore

UZ KANDAVU PĒC KAFIJAS
Katru gadu oktobra pēdējā sestdienā savējie un viesi dodas kafijas un
tējas meklējumos, jo pilsētā tiek svinēti šo dzērienu godināšanas svētki. Šoruden, 25.oktobrī, tie tika atzīmēti jau
piekto reizi.
Kāpēc tieši kafijas un tējas svētki,
kāpēc Kandavā? Kam radās šī ideja par
konkrēto svētku organizēšanu?

Laikam neviens tā īsti par to neaizdomājas, galvenais, ka ir svētki, kaut kas
tāds, kas liek sapucēties un iziet no mājām, pavadīt dienu interesantā vidē un
cilvēkos. Satikt vietējos, kas ikdienā nemaz tik viegli nav izdarāms, katrs savā
darba vietā rūpēs un darbos. Ieraudzīt
un satikt arī ciemiņus, starp kuriem bieži ir bijušie šejienieši, sen nesatikti bēr-

nības un skolas draugi, tagad citās pusēs
vai pat zemēs dzīvojoši. Un tad jau diena
kļūst pavisam interesanta, malkojot tēju
vai kafiju, pavadot laiku sarunās.
Šogad svētku pasākumi notika, kā
jau ierasts, muzejā un pilsētas kultūras namā, bet kā jauninājums bija tūrisma informācijas centra organizētā
turpinājums 4.lpp.
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turpinājums no 3.lpp.

orientēšanās pa Kandavu un Labdarības
bumbu rallijs - loterija Promenādē.
Lai izstaigātu visas norises vietas,
vismaz trīs stundas bija nepieciešamas,
jo gribējās taču gan tautas dziesmu sacerēt „Pupu krogā”, gan ļaut savas lūpas ģipsī iemūžināt ‘Kandavas skūpstā”,
daudzās izstādes apskatīties, tirgotājus
un pārdevējus apstaigāt, kaut ko sev vai
mīļajiem iegādāties. Nodegustēt piedāvāto kafiju variantus. Pati nopirku „Paulīnes” kafiju, jo jau pirmais tās malks un
smarža, lika man atcerēties bērnību, tās
neaizmirstamās izjūtas, kad svētdienās
mamma aplēja rīta kafiju krūzē. Tās
smarža un garša nākusi cauri visam mūžam. Tik pazīstama un mīļa. Gribējās
piesēst arī pie „Apsara” tējas izplatītājiem, kas tik labi prata „zobus apvārdot”
un tēju iztirgot.
Tāpat gribējās ilgāk pakavēties „Vējspārnā”, lai aplūkotu savdabīgi interesanto Ievas Muzikantes gleznu izstādi
„Latvija. Gadalaiki”. Brillēs ieraudzīt
gadalaiku miju un to kā šie gadalaiki
izskatās bērna, pieaugušā vai sirmgalvja
acīm.
Jaunos dzejniekus arī gribējās satikt,
izlasīt kaut dažus no tiem 20 apbalvotajiem dzejoļiem, ko par kafiju un tēju bija
sacerējuši novada pirmo- ceturto klašu
skolnieki.
Un tad jau rikšiem vien bija jāsteidzas uz muzeju, lai nenokavētu tikšanos
ar bijušo kandavnieci, dzejnieci Maiju
Laukmani, kuras haiku grāmatas „Ēnas
kā samtaini kurmji” prezentācija arī bija
paredzēta šajā dienā. Man laimējās paspēt un jaunās haiku grāmatiņas pēdējo tās dienas līdzpaņemto eksemplāru
iegūt savā īpašumā, jo tās arī šoreiz bija
uz „izķeršanu”. Kā sacīja pati dzejniece,”
grāmatiņas nepieder man, bet izdevniecībai, bet man nepatīk ņemšanās ar svešu naudu. Es labāk dzejoju.”
Muzeja mazajā zālē nokļuvu Arnol-

Ozolzīļu kafijas kārotāju netrūkst, traktiera Diānai darba pilnas rokas!
da Ulmaņa gleznu valstībā, iemūžināju
fotogrāfijās pie tēva gleznām arī viņa
meitu Aigiju Šiferi. Aigiju pazīstu jau ilgus gadus, bet to, ka viņas tēvs bijis gleznotājs, nemaz nezināju. Te nu bija! Katra diena kā pārsteigums! Tikai jāiznāk
no mājas un tik daudz jauna var uzzināt.
Man šajā dienā vispār veicās. Paspēju arī pielikt roku muzeja garās šalles
adīšanā, (vismaz pieci centimetri tajā
ir manējie) pirms tā tika izmērīta, tinot
ap muzeju. Šalli sāka adīt pagājušā gada
Muzeju naktī un līdz šā gada septembrim bija noadīti 11 metri. Amatniekiem kopā ar muzejniekiem radās ideja,
līdz muzeja jubilejai, kas ir 2015.gadā,
noadīt tik garu šalli, lai to varētu aptīt
visai muzeja ēkai, kuras apkārtmērs ir
75 metri. Lai sapnis īstenotos, novada
avīzē septembra numurā aicinājām novadniekus aktīvi iesaistīties šalles adīšanā. Un, kas to būtu domājis, atsaucība
bijusi vienreizēja, lai aptītu muzeju, pietrūka vien nieka divu cilvēku izstieptu
roku garuma! Uz jubileju šalle varbūt
būs tik gara, ka divas reizes muzejam

varēs aptīt.
Jau pavēlā pēcpusdienā, pēc šalles mērīšanas, devos iemūžināt kadros
Bumbu ralliju-loteriju Promenādē. Pa
ceļam satiku divus Kandavas „iedzimtos”, kuri piedalījās TICa organizētajā
orientēšanās pārgājienā pa Kandavu.
Viņi nevarēja atrast objektu, kur pie
mājas fasādes izvietots novada ģerbonis.
Izteicu minējumu, ka tādas varētu būt
divas vietas- novada dome un novada
muzejs. Vēlāk, paskatoties fotogrāfijās,
secināju, ka tas tiešām ir novada muzejs.
Laika apstākļi bija ieviesuši nelielu
korekciju labdarības Bumbu rallija norisē (uz dīķa vēl turējās ledus), tādēļ bumbas tika peldinātas lejup pa strautu Promenādē. Pilnās lozes, kurām dāvanas
bija sarūpējuši novada uzņēmēji, bija
sešdesmit viena, tomēr mana numuriņa
to skaitā nebija. Šoreiz – tukša loze.
Bet tas jau nav galvenais. Galvenais
bija interesanti pavadītā diena un pozitīvās emocijas, kas strāvoja no satiktajiem
cilvēkiem.
Dagnija Gudriķe

DISKUSIJA AR POLITIĶIEM
22.oktobrī jauniešu centrā notika
Kandavas multifunkcionālā jauniešu
iniciatīvu centra „Nagla” un Kandavas
novada skolēnu Parlamenta organizētais dialogs „Kafija ar politiķiem”.
Kā sarunā pastāstīja jauniešu centra
vadītāja Jana Kašlaja, šāds dialogs tiek
organizēts jau trešo reizi, un tāpēc ir
zināma pieredze. Pasākums ir radis atbalstu jauniešu un vietējo politiķu vidū.
„Piesaistot Kandavas novada skolēnu pašpārvaldi, mēs nodrošinām, ka
piedalās jaunieši no visa novada. Katru gadu tiek izvirzītas vairākas dialoga
tēmas, lai iztirzātu tos jautājumus, kas
šajā gadā ir aktuālākie jauniešu vidū.

AKTUALITĀTES
Kādēļ mēs organizējam šāda veida pasākumus? Strukturālais dialogs ir viens
no līdzdalības mehānismiem Izglītības
ministrijas darbā ar jaunatni. Svarīgi, lai
mēs savā novadā spētu noskaidrot jauniešu vēlmes un tās pārrunātu ar vietējiem politiķiem. Kas izdodas, kas nē, bet
varu teikt, ka katru reizi sarunas vedas
labāk. Par rezultātiem ir grūti spriest, jo
tas ir atkarīgs no apspriežamā temata un
jauniešu sagatavošanās. Bet jāatzīst, ka
jauniešiem ir jāmācās vairāk aizstāvēt
savus viedokļus, tas būtu tikai normāli.
“Kafija ar politiķiem” ir metode, kuras
galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un
lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu. Veidojot dialogu starp
jauniešiem un dažāda līmeņa lēmumu
pieņēmējiem, ir svarīgi radīt vidi un telpu, kurā ir iespējama atklāta un ieinteresēta saruna par to, kas ir būtiski visiem
iesaistītajiem. „Kafija ar politiķiem” ir
Zviedrijā radīta un Latvijā adaptēta līdzdalības metode, kuras mērķis ir pārdomātā un patīkamā vidē abām iesaistītajām pusēm – jauniešiem un politiķiem
– dot iespēju satikties, iepazīties un pārrunāt jauniešiem aktuālus jautājumus.
Jauniešiem tā nereti ir pirmā iespēja
tieši un nepastarpināti uzrunāt lēmumu
pieņēmējus, izstāstīt par sev svarīgo un

uzdot jautājumus, savukārt, politiķiem
tā ir iespēja dzirdēt par jauniešiem aktuālo no „pirmavota” – paša jaunieša.
Dialogs notiek nepiespiestā gaisotnē pie
apaļā galda, un pie kafijas un tējas tasēm
satiekas jaunieši un vietējie politiķi, uzklausa viens otra viedokli un kopā rada
jaunas idejas vai meklē risinājumus esošajām problēmām.
Sarunas tiek moderētas (ir viens
vadītājs) un strukturētas (tiek izmantotas dažādas diskusiju metodes, piemēram world caffee, atklātā diskusija
u.c.). Pirms katras diskusijas ir svarīgi
noskaidrot, par ko gribētu runāt paši
dalībnieki un kas ir aktuāls tieši viņiem.
Tas var būt arī kāds ļoti konkrēts jautājums vai projekts vietējā pašvaldībā, kuram nepieciešams jauniešu viedoklis un
idejas, piemēram, pašvaldības attīstības
plāna izstrāde vai jauniešu mājas veidošana. Visbiežāk jaunieši vēlas runāt par
jauniešu nodarbinātību, brīvā laika pavadīšanas iespējām, vietējās pašvaldības
infrastruktūru, jauniešu aizplūšanu no
novada.”
Šogad jaunieši ar politiķiem diskutēja par karjeras iespējām Kandavas
novadā pēc studiju beigšanas ar iegūtu
profesiju, par nometnes organizēšanu
Kandavas novada jauniešiem un par
brīvdabas kino demonstrēšanu vasarās,

5.

kā alternatīvu veidu saturīgi pavadīt laiku.
Diskusijā no politiķu puses piedalījās Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts un domes
priekšsēdētāja vietnieks Alfreds Ķieģelis, kā arī deputāti Signe Ezeriņa, Silvija
Tiltiņa, Dainis Rozenfelds, Romeks Fabjančiks, Ivars Lasis un Guntars Indriksons.
Jana Kašlaja sacīja, ka ir apmierināta ar rezultātu. „Diskusijā nepiedalās
vieni un tie paši jaunieši, pa šiem trim
gadiem daļa ir skolu jau pabeiguši, viņu
vietā nāk citi. Sarunājoties ar politiķiem,
jaunieši iepazīst pašvaldības un lēmumu
pieņēmēju darbu, iegūst iespēju pastāstīt par sev svarīgo un nepastarpināti uzdot jautājumus. Savukārt, politiķi gūst
priekšstatu par jauniešu realitāti un vajadzībām.
Pēc diskusijas jaunieši bieži saka:
„Es nekad nebūtu domājis, ka arī mēs
varam kaut ko darīt lietas labā!”, savukārt politiķi secina – „Mēs nezinājām,
ka mūsu novadā ir tik aktīvi un darboties griboši jaunieši!”.
„Kafija ar politiķiem” ir efektīvs
veids, kā pārvarēt nezināšanas un aizspriedumu plaisu, radot vietu un telpu
sadarbībai.”
Dagnija Gudriķe

NOVADA JAUNIEŠU DELEGĀCIJA VIESOJAS DĀNIJĀ
Oktobra vidū Dānijā, Neastved
pilsētā norisinājās projekta “Kā mudināt jauniešus iesaistīties darbībās
draudošo klimata izmaiņu novēršanai
Eiropas mazajās pašvaldībās” noslēguma tikšanās. Tajā piedalījās dalībnieki no 26 Eiropas Savienības valstīm un Kandavas novada pašvaldību
pārstāvēja Toms Prodaņuks un Jānis
Anmanis.
Projekta ietvaros bija iekļautas lekcijas par vietējās pašvaldības darbu,
pilsētas centrālās daļas jeb vecpilsētas
apskate. Projekta laikā tika apmeklēta
stikla rūpnīca “Ardagh group”, kurā iepazināmies ar enerģētisko risinājumu
liekās enerģijas izmantošanai centrālās
apkures sistēmai blakus esošajā ciematā. Apmeklējumā ietilpa gan lekcija par
stikla rūpnīcu, gan ekskursija pa to.
Tāpat notika lekcijas un diskusijas
par atkritumu apsaimniekošanu un citām vides problēmām Eiropā.
Projekta ietvaros iestādījām koku pīlādzi “Eiropas mežā”, šī meža stādīšana aizsākta jau 1991. gadā.
Tāpat kā jebkura delegācija, arī mēs
ņēmām dalību Eiropas nacionālo ēdienu vakarā, kura laikā notika arī Eiropas
dziesmu konkurss. Katrai valstij vajadzēja izpildīt dziesmu no savas valsts.
Kā jau zināms, latvieši ir dziedātāju

Delegācijas pārstāvji stikla rūpnīcas apskatei gatavi
tauta un plus vēl ļoti draudzīga, tāpēc
dziedājām visas Baltijas valstis kopā. Izpildījām dziesmu „Atmostas Baltija” trīs
valodās. Konkursā uzvaras laurus plūca
Polijas pārstāves.

Vizītes laikā tika gūts ieskats dāņu
kultūrā - dzīvojot viesu ģimenēs, mācoties dāņu dejas, piedaloties dāņu sporta
spēles un citās aktivitātēs.
Jānis Anmanis

6.

DOMES LĒMUMI

PAR APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANU LATVIJAS REPUBLIKAS
PROKLAMĒŠANAS 96.GADADIENĀ
Kandavas novada domes apbalvojumu piešķiršanas komisijas sēdē š.g.
4.novembrī tika nolemts piešķirt apbalvojumus Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienā sekojošiem novada
iedzīvotājiem:
Kandavas novada Pateicība
Jolanta Vicinska –Kandavas bāriņtiesas locekle;
Valda Upeniece – Kandavas inter-

nātvidusskolas direktora vietniece mācību darbā;
Anita Šteinberga – pensionāre, Matkules pagasts;
Marika Kaspržaka – SIA „Upeskrastu M” valdes priekšsēdētāja, Zemītes
pagasts;
Biruta Apse – z/s” Mednieki 1” īpašniece, biteniece, Zemītes pagasts.

Kandavas novada Gada labdaris
Raimonds Lazdāns – lauksaimnieks,
Cēres pagasts
Kandavas novada Gada uzņēmējs
Antra Gaisa- uzņēmēja, Cēres pagasts.
Apbalvojumi tiks pasniegti svinīgajā
pasākumā š.g. 18.novembrī plkst. 16:00
Kandavas kultūras namā

DOMES SĒDĒ 30.10.2014.
Apstiprināti:
1. Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr.9 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas novadā 2015.gadā”, kuri stāsies
spēkā ar 2015.gada 1.janvāri. Kandavas novada domes saistošie noteikumi
Nr.9 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību Kandavas novadā
2015.gadā” ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai. Ar saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību
Kandavas novadā 2015.gadā” var iepazīties domes mājas lapā www.kandava.lv
sadaļā – Pašvaldība- Saistošo noteikumu
projekti.
2. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.10 „Par Kandavas
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” un nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Ar
saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par
Kandavas novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā” var iepazīties domes mājas lapā www.kandava.lv
sadaļā – Pašvaldība- Saistošo noteikumu
projekti.
3.Pārskati par Kandavas novada domes budžeta izpildi 2014.gada deviņos
mēnešos, Kandavas novada Pašvaldības
policijas funkciju izpildi un budžeta
līdzekļu izlietojumu 2014.gada 3.ceturksnī, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” budžeta izpildi 2014.gada
3.ceturksnī, kā arī Kandavas novada
domes pašvaldības aģentūras “Kandavas novada sociālais dienests” par darbu 2014.gada 3.ceturksnī un pieņēma
zināšanai Kandavas novada domes PA
“Kandavas novada sociālais dienests”
direktora I.Leitarta sniegtā informācija
par Dienas nodaļas darbu.
4. Kandavas novada domes 2010.
gada 28.oktobra iekšējo noteikumu
“Kārtība, kādā veic inventarizāciju Kan-

davas novada domē” un “Grāmatvedības uzskaites pamatprincipi Kandavas
novada domē un tās padotībā esošajās
iestādēs” grozījumi, kā arī domes iekšējie noteikumi “Dokumentu aprites kārtība Kandavas novada domē”.
5. Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas S.Tiltiņas atskaite par
komandējumu uz Minsku (Baltkrievija) laika periodā no š.g. 12.oktobra līdz
16.oktobrim, T.Prodaņuka atskaite par
komandējumu uz Dāniju (Naestved)
laika periodā no š.g. 16.līdz 19.oktobrim un domes priekšsēdētāja N.Štoferta
atskaite par komandējumu uz Moravske, Toplice (Slovēnija) laika periodā
no 2014.gada 6.oktobra līdz 2014.gada
10.oktobrim.
Nolemts:
1.Apstiprināt grozījumus Kandavas
novada Izglītības pārvaldes pakļautībā
esošo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādī, kuri stājas spēkā 2014.
gada 1.novembrī.
2. Apstiprināt projekta “Tautas tērpu iegāde Kandavas Deju skolai” kopējās izmaksas 8009,60 EUR, no kurām
publiskais finansējums 5957,55 EUR
(90% no attiecināmajām izmaksām) un
piešķirt Kandavas novada domes finansējumu 2052,05 EUR (10% no attiecināmajām izmaksām un pievienotās vērtības nodoklis).
3.Piešķirt līdzfinansējumu 295 EUR
Kandavas novada ģimeņu atbalsta centram „VESTA” projekta „Par bērnu drošu un labvēlīgu vidi” apstiprināšanas
gadījumā no Kandavas novada domes
2015. gada pamatbudžeta.
4. Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājai Silvijai Tiltiņai nodot un
Kandavas novada domes priekšsēdētāja
vietniekam Alfredam Ķieģelim pieņemt
grāmatvedības uzskaitē Kandavas internātvidusskolas internāta ēkas rekonstrukcijas vērtību uz 2014.gada 8.jūliju
EUR 217395,26, sastādot par to nodošanas – pieņemšanas aktu.

5.Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Alfredam Ķieģelim
nodot un Kandavas novada Izglītības
pārvaldes vadītājai Silvijai Tiltiņai pieņemt uzskaitē transporta līdzekli FORD
TRANSIT, valsts reģ. Nr. FM 5907 un
veikt visas darbības transporta līdzekļa
īpašnieka pārreģistrācijai Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
6.Atļaut Romekam Fabjančikam savienot Kandavas novada domes deputāta amatu ar Kandavas novada bāriņtiesas locekļa amatu.
7.Piešķirt īres tiesības Mārim Vorkalim uz brīvo pašvaldības labiekārtotu
divistabu dzīvokli “Jauda 1”-1, Kandavas pagasts, Kandavas novads, ar kopējo
platību 52,4 m2, īres līgumu noslēdzot
uz vienu gadu.
8.Noteikt sociālā dzīvokļa statusu
dzīvokļa īpašumam platībā 28,4 m2 ar
adresi Lielā iela 38-4, Kandava, Kandavas novads (kadastra apzīmējums 9011
001 0683 001 004).
9. Atstāt spēkā 2013.gada 25.septembrī Kandavas novada domes sēdē
(protokols Nr.13 37.§) apstiprinātos
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdens un kanalizācijas tarifus visām
pakalpojumu lietotāju grupām un Kandavas novada domei plānot 2015. gada
budžetā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai un zaudējumu segšanai, kas
rodas neatbilstoša tarifa dēļ saskaņā ar
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniegtajām ceturkšņu atskaitēm.
10. Pieņemti lēmumi jautājumos
par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā nosaukumu un adreses
piešķiršanu, zemes ierīcību projektu
apstiprināšanu, zemes īpašumtiesībām,
pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām, zemes lietošanas mērķa maiņu,
poligonometrijas tīkla apsekošanu Kandavā u.c. jautājumi.
Apstiprināti grozījumi ieņemamajos amatos:
Ar 2014. gada 31. oktobri Ritma

PROJEKTI 7.

VĒSTURE
Supe tiek ievēlēta par Kandavas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem
gadiem, Ligita Zāģere atbrīvota no Kandavas novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem ar 2014.gada 1.novembri, kā arī
ar 2014.gada 1.novembri Laila Henzele
atcelta no revidenta pienākumu veikšanas nodibinājumā “Zantes ģimenes krī-

zes centrs” un Vilnis Drīksna atbrīvots
no Kandavas novada Administratīvās
komisijas locekļa pienākumiem ar 2014.
gada 30.oktobri.
Ar domes sēdes protokolu var iepazīties domes mājas lapā www.kandava.lv
sadaļā – Pašvaldība -Domes sēdes.

Kārtējās komitejas
sēdes notiks
20.novembrī no
plkst.13.00
domes sēde
27.novembrī plkst.13.00

KANDAVAS PARTNERĪBĀ IESNIEGTIE PROJEKTI
Līdz 22.oktobrim Kandavas Partnerībā varēja iesniegt LEADER projektus
Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam 4.ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Pavisam tika iesniegti astoņi projekti par šādām aktivitātēm: rotaļu lauku-

mu izveide Zantes pagastā un Kandavas
stacijā, biroja aprīkojuma iegāde Kandavā un Pūres pagastā, tautas tērpu iegāde Kandavas Deju skolai, aprīkojuma
iegāde pasākumu zālei Pūres skolā, brīvdabas sporta aprīkojuma iegāde Irlavas
pagastā, brīvdabas trenažiera un sporta

aprīkojuma iegāde Sēmes pagastā.
Kandavas Partnerības padome tuvākajā laikā izvērtēs iesniegtos projektus,
lai pēc tam tos tālāk iesniegtu Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē tālākai izvērtēšanai.

KANDAVA 1827. GADA CEĻOJUMA DIENASGRĀMATĀ
1827. gada rudenī Kurzemi apceļoja
francūzis Žans Fransuā Turī, kurš strādāja par privātskolotāju Jelgavā. Savus
ceļojuma iespaidus viņš pierakstīja dienasgrāmatā, ko nebija paredzējis publicēšanai. Tādēļ var domāt, ka viņa viedoklis un emocijas par Kurzemē redzēto
un piedzīvoto ir patiesi. Ceļā no Talsiem
uz Tukumu Ž. F. Turī pabijis arī Kandavā un tās apkārtnē. Viņa ceļojuma dienasgrāmata ir senākās ceļotāja rakstītas
piezīmes par Kandavu un tās apkārtni,
kas jau tanī laikā bija ceļotāju iecienīta,
par Kurzemes Šveici nodēvēta apmeklējumu vieta.
Ceļojuma apraksta vācu tulkojums
publicēts laikrakstā ”Libausche Zeitung
(Liepājas Avīze)” 1887. gada 23. oktobrī.
”Aptuveni piecas verstis no Talsiem
mēs uzkāpjam nelielā pakalnā, kura
pakājē, blakus ceļam, atrodas jauks ezeriņš, ko ietver zemnieku sētas un pļavas.
Tie veido skaistu ainavu, ko diemžēl tikai īsi varu atļauties pieminēt savā ceļojuma dienasgrāmatā. Kopumā viss ceļš

līdz Kandavai ir nepārtraukta visskaistākā un gleznainākā ainava. Lai arī ceļš
nav tāls, tas ir krāšņs, kādēļ apkārtne ir
godam izpelnījusies mazās Kurzemes
Šveices apzīmējumu.
No tālienes redzama Kandavas baznīca, kuras āriene gan neizskatās skaisti.
Mēs izkāpjam ļoti tīrā viesnīcas pagalmā
[Vienīgā Kandavas viesnīca tanī laikā atradās tagadējā poliklīnikas ēkā Lielā ielā
26 – A.Dz.]. Viesnīcā mēs uzreiz ievērojām izcili resno saimnieku, kurš mums
šķita kā staigājoša muca. Sarunā ar viņu
es uzzināju, ka viņa apjoms laika gaitā
ir mazinājies, bet svars pirms slimības
sasniedzis 415 mārciņas (169 kg). Agrāk
saimnieks vakariņās bez pūlēm apēdis
treknu tītaru vai jēra ceturtdaļu, piedzerot desmit pudeles vīna vai alus, bet viņa
tagadējā apetīte vairs nav tik laba.
Viesnīcā mums bija nepieciešams
salabot mūsu ratu salūzušo asi. Pēc teicamām brokastīm mēs kāpām pie viesnīcas esošajos kalnos, lai izbaudītu skatus, kas paveras no tiem.

Sākās stiprs lietus, un mēs patvērāmies zem vecas pils drupām, kas ir
celtas no lieliem, ar vislielāko rūpību atlasītiem akmeņiem. Mūri ir ievērojama
biezuma, un no drupām pa labi un pa
kreisi paveras tāls skats uz ieleju.
Abavas upe, kuru vakar šķērsojām ar
plostu, plūst pļavu vidū un veido vairākas, mežiņu un daudzu zemnieku sētu
aizņemtas salas. Ar vārdu sakot, šī jaukā
aina pārspēja visas, ko es līdz šim biju
redzējis. Kandavas ēkas nav tik skaistas un labi novietotas kā Talsos, tomēr
minētās ielejas skats ir daudz plašāks,
daudz skaistāks un gleznaināks.
Kad mūsu ratu ass bija salabota, mēs
atstājām Kandavu ap pieciem, un ieradāmies Tukumā ap pulksten astoņiem
vakarā.”
Lūk, tā par Kandavu rakstījis francūzis Žans Fransuā Turī tālajā 1827.gadā.
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks

UZAICINĀJUMS BIEDRĪBĀM FINANSIĀLĀ ATBALSTA SAŅEMŠANAI

Tuvojas 2015.gada budžeta sastādīšanas laiks, tādēļ Kandavas novada dome aicina Kandavas novadā reģistrētās un strādājošās biedrības, kas plāno organizēt kultūras, sporta un cita veida aktivitātes Kandavas novada pašvaldības teritorijā nākamajā gadā, līdz 21. novembrim 2014.g., iesniegt projektus līdzfinansējuma saņemšanai.
Pašvaldības līdzfinansējums var tikt piešķirts:
Kvalitatīviem un aktuāliem kultūras un sporta pasākumiem;
Radošu ideju īstenošanai;
Iedibināto kultūras un sporta tradīciju turpināšanai un attīstībai u.c. aktivitātēm
Pilna informācija par iespējām finansējuma saņemšanai un veidlapas skatīt mājas lapā www.kandava.lv (sadaļā Pašvaldība- iesniegumu veidlapas- Kandavas novada domes iesniegumu veidlapas un Pašvaldība – Noteikumi, nolikumi un cenrāži).
Tām biedrībām, kas nav iesniegušas atskaiti par 2014.gada saņemtā līdzfinansējuma izlietojumu, lūdzam to iesniegt nekavējoties!
Sīkāka informācija pa tālruni 63107364.
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SĀKUSIES LASĪTĀJU KLUBA JAUNĀ SEZONA
24.oktobra pēcpusdienā Kandavas
pilsētas bibliotēkā pirmo reizi šajā
rudenī pasākumā „Rudenī iebrienot”
tikās bibliotēkas Lasītāju klubiņa dalībnieces.
Šī sezona ir klubiņa jubilejas sezona.
Pirms 15 gadiem lasītāju klubs sāka savu
darbību ar izstādes „Mana mīļākā krūzīte” atvēršanu un tā no 1999.gada vismaz
reizi ceturksnī bibliotēkā tiek organizētas tikšanās ar interesantiem cilvēkiem.
Visbiežāk dzejniekiem, rakstniekiem vai
publicistiem, grāmatu prezentācijās un
sarunās saturīgi pavadot laiku, uzzinot
daudz kā jauna. Klubiņš savu dzīvotspēju cauri gadiem ir pierādījis, tā kodols ir 10- 15 kaislīgas grāmatu lasītājas.
Sezonas pirmā pasākuma ideju ”Rudenī iebrienot”, bibliotēkas vadītāja
Daiga Kārkliņa smēlusi lasot tikšanās
viesa Kārļa Tjarves grāmatu „Brienot
meža taku”. Pasākumu apmeklēja krietni liels interesentu pulciņš. Iespējams
pie vainas kuplajam apmeklējumam bija
šīs tikšanās viesi. Pirmkārt, tāpēc, ka abi
kādreiz bijuši kandavnieki, šeit mācījušies vai dzīvojuši. Otrkārt, tāpēc, ka abi
ir ļoti interesantas personības.
Irēna Hadaņonoka- Tjarve, vairāku pedagoģiska rakstura grāmatu autore, logopēde, sociālā pedagoģe, mācību
centra „Atbalsts sociālajai integrācijai”
direktore, bērnību un skolas gadus pavadījusi Kandavā. Šeit ilgus gadus dzīvojusi un strādājusi, šeit Kandavā izauguši un skolā gājuši viņas bērni. Savu
jaunāko grāmatu „Kā raisās valodiņa”,
Irēna veidojusi kopā ar meitu Lindu.
„Esmu izveidojusi pati savu metodi, pēc
kuras strādāju. Īstenībā savas vecmāmiņas metodi. Esmu ar šo metodi ielikusi
dzirdi nedzirdīgam puisim, kurš piedzima ar ceturtās pakāpes dzirdes zudumu,
ieliku viņam dzirdi pelēkajā vielā. Arī
tagad, pēc divu maģistratūru beigšanas
un personīgā biznesa izveidošanas, viņš
regulāri pilda manus vingrinājumus,
smadzeņu treniņu, un to var darīt jebkurā vecumā. Smadzenes nenoveco. Tās
ir vienādi jaunas vai astoņos mēnešos,
vai astoņdesmit gados. Bet cilvēki mēdz
izsaukties- oi, mana vecā galva! Un galva notic, ka veca! Smadzenes ir vienīgās
mūsu organismā, kas nenoveco, noveco
nesošā sistēma. Mēs mēdzam nekustēties, nestaigājam, neesam svaigā gaisā,

Dzīvesbiedri Tjarves tiekoties lasītāju klubā Kandavā
nesaprotam, kas smadzenes baro. Kad
cilvēks ir nonācis kādā ķibelē, ārsts
meklē to, ko viņš vairs nevar, un ar savu
attieksmi padara tevi tik slimu, kas tev
pašam nekad prātā nebūtu ienācis. Kamēr par to nedomāja, varēja staigāt, kad
dakteris pateica tavas tūkstoš vainas,
cauri ir- neko vairs nevari izdarīt. Un
skolās, savukārt, skolotāji meklē kļūdas.
Kā tie bērni mīlētu skolu, ja meklētu to,
ko bērns izdarījis labu.” Viss, par ko runāja Irēna, bija tik interesanti, ka kundzes gados, mutes iepletušas viņā klausījās, apberot ar dažādiem jautājumiem.
Tikpat interesanta personība ir arī
Kārlis Tjarve. Viņš ir militārais arheologs, diezgan retas profesijas pārstāvis,
sabiedriskās organizācijas un meklēšanas vienības „Leģenda” skolotājs un
biedrs. Arī iemēģinājis roku rakstīšanā.
Pagājušajā gadā iznākusi jau pieminētā
grāmata „Brienot meža taku”, kuru pavasarī dāvanā saņēma pilsētas bibliotēka. Tad arī norunājuši par tikšanos
ar lasītājiem Kandavā. Kārlis pastāstīja
par to, kā notiek karā kritušo karavīru
apbedījumu vietu apzināšana, meklēšana un atrašana. „Īstenībā mani jau tagad vairāk pievelk daba, man pat neko
vairāk nevajag atrast, tas bija sākumā.
Tagad galvenais ir būt dabā. Kad sāku,
tad bija savādāk. Visi droši vien zina,
kas ir Kurzemes katls, to, ka tur Lielā
Tēvijas kara laikā notika pašas sīvākās
kaujas. Tolaik, kad atnācu no armijas, es

nodarbojos ar radio sportu. Vecie kara
laika apbedījumi mani ļoti interesēja.
Daudz lasīju, pētīju vecās kartes, kaujas vietu shēmas, tās „krievu laikā” bija
pieejamas, pārnesu uz mūsdienu kartēm, apskatījos ar kādu transportu tajā
vietā varu nokļūt, aizbraucu, staigāju
ar metāla meklējamo aparātu, meklēju apstiprinājumu tam, ka šeit varētu
dusēt karavīri. Atradām daudz kritušo
mirstīgo atlieku, un ļoti daudzi tur vēl
guļ, neatrasti. Tas gan vairāk attiecas
uz sarkanarmiešiem, jo vācu pusē bija
vairāk dokumentu, viss bija arhivēts,
lielāka kārtība. Krievu karavīrus sameta
kopējā kapā ar tekstu „gan kaut kad vēlāk”… Atrasto karavīru mirstīgās atliekas pārapbedītas vairākās vietās, brāļu
kapos pie lielo kauju vietām, Ropažos,
ir arī apbedījumu vietas Vidzemē, vācu
brāļu kapi ir pie Ezeres. Vācijas valdībai
ir līgums ar Latviju, finansējums, lai šos
darbus veiktu.” Un darbs jau turpinoties
joprojām, paplašinājusies meklējumu
amplitūda, strādājot ar kritušo tuviniekiem, kas dzīvo aiz Polārā loka. Un
turpinot rakstīt šo nepierakstīto vēsturi,
piebilda Kārļa dzīvesbiedre Irēna.
Interesantās sarunās un diskusijās, savstarpēji bagātinoties, tikšanās
laiks paskrēja nemanot. Bija iespējams
iegādāties arī abu autoru izdotās grāmatas.
Dagnija Gudriķe

AICINĀM PIETEIKTIES ZEMNIEKU UN UZŅĒMĒJU BALLEI!

28.novembrī plkst. 20:00 Valdeķu kultūras namā notiks gadskārtējā Kandavas novada zemnieku un uzņēmēju balle, kurā
tiks godināti arī konkursa „Sakoptākā sēta 2014” laureāti. Aicinām zemniekus un uzņēmējus līdz 20.novembrim pieteikt
dalību pasākumā savu pagastu pārvaldēs, Kandavas pagastā zvanīt Brigitai Pētersonei - tālrunis 28765684,
Kandavā - Leonārijai Gudakovskai; tālrunis 29206599.
Pasākuma laikā notiks loterija, balli spēlēs Gints Birkenšteins ar grupu.

PASĀKUMI
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
14. Novembrī
17:00 VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāta spēle basketbolā
Kandavas sporta halle
Spēlē: Kandavas BJSS - Roja U-14 grupā
15. Novembrī
11:00 Tukuma novada atklātais čempionāts volejbolā sievietēm Cēres sporta halle
11:00 SK Kandava - Lapmežciems;
14:00 SK Kandava - Kamparkalns (Talsi).
17. Novembrī
20:00 Tukuma novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (A.Pūces
kauss) Kandavas sporta halle
Spēlē: Kandava 86/ RGR Plus - Tukuma
SS
19. Novembrī
17:00 Radošā darbnīca “Tekstila nodarbība” Kandavas novada Amatniecības centrs
Sīkāka informācija pa tel. 63181156 vai
29338847.
18:00 Filmu vakars Jauniešu centrs
“Nagla”
20:00 Kurzemes radio - Rietumu līga
basketbolā 2014 - 2015 Kandavas sporta halle
Spēlē: Ventspils “Baltijas Ekspresis” Barsy Atyrau (Kazahstāna).
Sīkāka informācija: www.rietumuliga.lv
20. Novembrī
13:00 Konkurss sākumskolas skolēniem “Skaista mana Latvija” Kandavas
internātvidusskola
13:00 Radošā darbnīca “Gleznošana”
Kandavas novada Amatniecības centrs
Sīkāka informācija pa tel. 63181156 vai
29338847.
16:00 Radošā darbnīca “Gleznošana”
Kandavas novada Amatniecības centrs
Sīkāka informācija pa tel. 63181156 vai
29338847.
18:00 Kandavas čempionāts zolītē Kandavas sporta halle
20:00 Kurzemes radio - Rietumu līga
basketbolā 2014 - 2015 Kandavas sporta halle
Spēlē: BK Viss.lv - Saldus.
Sīkāka informācija: www.rietumuliga.lv
22. Novembrī
17:00 Multfilma bērniem “Pastnieks
Pets” Zantes kultūras nams
Ieeja: EUR 1,00
19:00 Jaunā latviešu filma “Izlaiduma
gads” Zantes kultūras nams
Ieeja: EUR 2,00
23. Novembrī
15:00 Svecīšu vakars Aizupes kapos un
Variebas kapos
24. Novembrī
16:00 Interaktīvas un izglītojošas Laikmetīgā mākslas centra izstādes video
pasākums Kandavas Mākslas galerija
20:00 Tukuma novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (A.Pūces
kauss) Kandavas sporta halle
Spēlē: Kandava 86/ RGR Plus - Brīvsolis

24. - 29.novembrī
Adventes vainadziņu izstāde - tirdziņš
Cēres pagasta pārvalde
25. Novembrī
09:30 Tautas bumba. 2003./ 2004. g.
z./m. Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sporta zāle
17:00 Radošā darbnīca “Uztaisi savu
dāvanu pats un adventes vainagi” Kandavas novada Amatniecības centrs
Sīkāka informācija pa tel. 63181156 vai
29338847.
26. Novembrī
17:00 Radošā darbnīca “Sveču liešana”
Kandavas novada Amatniecības centrs
Sīkāka informācija pa tel. 29338847.
18:00 Filmu vakars Jauniešu centrs
“Nagla”
19:00 Kurzemes radio - Rietumu līga
basketbolā 2014 - 2015 Kandavas sporta halle
Spēlē: SK Kandava - Barsy Atyrau (Kazahstāna).
Sīkāka informācija: www.rietumuliga.lv
27. Novembrī
13:00 un 16:00 Radošā darbnīca “Gleznošana” Kandavas novada Amatniecības centrs
Sīkāka informācija pa tel. 63181156 vai
29338847.
18:00 Kandavas čempionāts zolītē
Kandavas sporta halle
28. Novembrī
Ikgadējā Starpnovadu kultūras darbinieku diena Kandavas kultūras nams
15:00 VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēles basketbolā Kandavas
sporta halle
Spēlē: Kandavas BJSS - Talsi U-14, U-15,
U-16, U-19 grupā.
20:00 Novada zemnieku, uzņēmēju atpūtas vakars Valdeķu kultūras nams
Dalību pasākumam lūdzam pieteikt līdz
24.11.2014. pagastu pārvaldēs vai Kandavas novada domē pie Leonārijas Gudakovskas tālr. 63107369.
29. Novembrī
11:00 Rietumu līgas spēles volejbolā
2014./2015.g. sezona Cēres sporta halle
Spēlē: 11:00 Virbi - Jaunsāti
12:30 Sēme - Jaunsāti
14:00 Virbi - Smārde
15:30 Sēme - Smārde
11:00 Kājāmgājēju dienas noslēguma
pasākums
Pulcēšanās pie Kandavas Tūrisma informācijas centra (autoostas ēkas) - Kūrorta
iela 1b, Kandava.
Sīkāka informācija pa tel. 28396830 (Iveta).
17:00 Kurzemes radio - Rietumu līga
basketbolā 2014 - 2015 Kandavas sporta halle
Spēlē: Lapmežciems - Barsy Atyrau (Kazahstāna).
Sīkāka informācija: www.rietumuliga.lv
30. Novembrī
13:00 Pirmās Adventes koncerts. Piedalās: Kandavas Deju skolas audzēkņi
Kandavas kultūras nams

IZSTĀDES
03.11 - 28.11
Literatūras izstāde “Rakstniekam Kārlim Skalbem - 135” Vānes pagasta bibliotēka
03.11 - 28.11
Literatūras izstāde “Gleznotājai Maijai
Tabakai - 75” Vānes pagasta bibliotēka
03.11 - 28.11
Literatūras izstāde “Kā piedzima Latvija?” (veltīta Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai) Vānes pagasta
bibliotēka
05.11 - 30.11
Izstāde “Gleznotājai Maijai Tabakai 75” Kandavas pagasta bibliotēka
07.11 - 28.11
Izstāde “Rakstniekam Kārlim Skalbem
- 135” Kandavas pagasta bibliotēka
07.11 - 28.11
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas
audzēkņu darbu izstāde “Latvija svētku rotā” Kandavas pilsētas bibliotēka
10.11 - 22.11
Interaktīva un izglītojoša Laikmetīgā mākslas centra izstāde “PIECAS
VERSIJAS. PIEZĪMES PAR KĀDU
LAIKMETU” un izglītības programma “LIELĀ LUPA” Kandavas Mākslas
galerija
Izstādes atklāšana 10.11. plkst. 14.00.
Video pasākums 24.11. plkst. 16.00
10.11 - 30.11
Literatūras izstāde “Jaunākais bibliotēkā” Kandavas pagasta bibliotēka
10.11 - 30.11
Jubilejas izstāde “ Latviešu rakstniekam Anatolijam Imermanim 100”
(1914 - 1998) Matkules pagasta bibliotēka
10.11 - 17.11
Jubilejas izstāde “Klusuma burvis” Kārlim Skalbem -135 (1899 - 1945)
Matkules pagasta bibliotēka
10.11 - 30.11
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīta izstāde “Grāmatas vēstures liecinieces” Matkules pagasta bibliotēka
10.11 - 28.11
Literatūras izstāde “20. novembris Pasaules filozofijas diena” Vānes pagasta bibliotēka
11.11 - 28.11
Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās
mākslas izstāde “Manai Latvijai” Kandavas novada Izglītības pārvalde
11.11 - 28.11
Datorgrafikas pulciņu darbu izstāde
“Latvju rakstu zīmes mūsdienu kultūrā” Kandavas novada Izglītības pārvalde
14.11 - 28.11
Tematiska izstāde Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai “Latvija mana
- Tavs vārds sirds asinīm ierakstīts”
Kandavas pilsētas bibliotēka
14.11 - 24.11
Izstāde “18.novembris - Latvijas Republikas Proklamēšanas diena” Kandavas pagasta bibliotēka
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ZIEMASSVĒTKU DĀVANTIRGUS KANDAVĀ
Ziemassvētki ir priekpilni svētki - sniegs, dāvanas,
dziesmas, mīļi cilvēki un labi
vārdi. Lai šajos svētkos mēs
neapjuktu lielveikalu plauktos meklējot piemērotu dāvanu mīļajiem un nevajadzīgi
netērētu naudiņu, aicinām
paskatīties tepat blakus, ko
rada mūsu cilvēki. Latvija ir
pilna ar talantīgiem, radošiem
cilvēkiem. Tādēļ Kandavas
novada amatnieku biedrība
sadarbībā ar Kandavas novada Kultūras pārvaldi jau trešo
gadu organizē unikālu izstādi
tirdziņu ZIEMASSVĒTKU DĀVANTIRGUS, kas notiks no 15. līdz 28.decembrim.
Tajā būs iespēja iegādāties vairāk kā
3 000 unikālus, kvalitatīvus roku darinājumus. Kandavas tuvākas un tālākas
apkārtnes mākslinieki, amatnieki, rokdarbnieki, mājražotāji ir čakli strādājuši, lai pagatavotu mums visiem jaukas
Ziemassvētku dāvanas - gleznas, ādas
izstrādājumus - somas, jostas, keramikas - bļodas, sautējamos traukus, vāzes,
krūzes, svečturus, stilīgus adījumus cimdus, cepures, šalles, lielus un mazus
pinumus, preces bērniem - koka rotaļlietas, attīstošas rotaļlietas, krāsainas
pidžamas, siltas cepures, dāvanas vīriešiem, metāla kalumus, koka izstrādājumus, dažādus gardumus - medu, zaptes,
čatnijus, cukādes, piparkūkas, unikālus
eglīšu rotājumus, apsveikumu kartītes
un daudz ko citu.
Ziemassvētku dāvantirgus norisināsies Kandavas novada muzeja Māks-

las galerijā (Talsu iela 11). Mūsu rūķi
palīdzēs Jums komplektēt dāvanas un
iesaiņot tās. Turpat blakus muzejā - būs
iespēja uzzināt vairāk par Kandavas
vēsturi (PSRS bankas lielais seifs, “sarkanais stūrītis”). Darbosies traktieris ar
jaukajām krodziniecēm, kas pacienās ar
kafiju un citiem našķiem. Kino telpā “Kandavas apkaimes kino stāsti” u.c.
ĪPAŠS PIEDĀVĀJUMS GRUPĀM:
Ieeja muzejā un tirdziņā pasākuma
laikā bez maksas.
Iepriekš piesakoties, iespēja nobaudīt:
- Kandavas ozolzīļu kafiju. Maksa
1.50 € no cilvēka.
- Kurzemes svilpeni + izmēģināt
roku paceles pīšanā. Cena 2.00 € no cilvēka.
Grupas iepriekš piesakoties var piedalīties radošajās darbnīcās “Uztaisi
savu dāvanu pats”:
- “Ziedi, kas nebaidās salnas”. Cena
2.00 € no cilvēka.

- Piparkūku apglezošanas
darbnīca. Cena 1,00 € no cilvēka.
- Eglīšu mantiņu darbnīca. No koka, papīra u.c. Cena
1,00 - 2,00 € no cilvēka
- Dāvanu iesaiņojums. Papīra apdrukāšana un kastītes
locīšana neizmantojot šķēres
un līmi.
Cena 2,00 €
- Rotu darbnīca. Cena
2,00 € u.c. pēc pieprasījuma.
Tāpat svētku laikā būs
dažādi pasākumi, koncerti Kandavas kultūras namā,
Kandavas Luterāņu un Katoļu baznīcā
u.c. Informācijai var sekot līdz www.
kandavaskultura.lv, www.kandava.lv ,
www.draugiem.lv/kandavastic
Pilsētas promenādē Jūs varēsiet apskatīt lielo pilsētas egli un jauno eglīšu
parādi.
ZIEMASSVĒTKU
DĀVANTIRGUS darba laiki:
P. O. T. C. P. S. 10:00-19:00
Sv. – Slēgts
24. un 25. decembrī – Slēgts
26. decembrī 13:00-17:00 īpaša
programma “Ziemassvētki Kandavā”
ietvaros.
Gaidīsim ciemos!
Jautājumu gadījumā zvaniet! Sīkāka informācija un foto no citiem gadiem
www.puralade.lv
Kandavas novada amatnieku biedrība
Linda Romanovska 26369421
romanovska.linda@gmail.com

ESI CEĻOJIS? DALIES SAVOS IESPAIDOS
“Pasaule ir kā grāmata un tie, kas neceļo, izlasa tikai vienu lappusi.” (Sv. Augustīns)
2014.gada 27.novembrī plkst. 17: 00 Kandavas novada muzejā darbību sāks Kandavas apkaimes ceļotāju klubiņš.
Aicinām visus, kam interesē ceļojumi, pulcēties Kandavas novada muzejā uz tikšanos ar tūrisma kustības aizsācēju Kandavā
2000.gadā, azartisku ceļotāju, ARDIC valdes priekšsēdētāju Ivetu Piesi. Šajā vakarā runāsim par Ungāriju. Paņemiet līdzi
arī savus Ungārijas stāstus. Pieteikšanās pa tālruni 29172935.
5.Kafijas un tējas svētku laikā
25.oktobrī Kandavas novada iespēju
fonds aizsāka jaunu tradīciju Kandavā - Labdarības bumbu ralliju. Labdarības bumbu rallijs jau ticis organizēts Valmierā, Alūksnē un Talsos, bet
Kandavā šāds pasākums notika pirmo
reizi.
Katrs tā dalībnieks ar savu ziedojumu piedalījās Kandavas novada iedzīvotāju ideju īstenošanā. 61
ziedotājam bija iespēja saņemt kādu
no Kandavas novada iespēju fonda
draugu un atbalstītāju sarūpētajām
balvām.

Sirsnīgs paldies Kandavas novada
iedzīvotājiem, amatniekiem un uzņēmējiem, kas atbalstīja labdarības
akciju:
Raimonds Cīrulis, Ilze Oliņa,
Kandavas novada pašvaldība, Modris
Mežancs, Visvaldis Jansons, Stefānija Neiberga un SIA „Saltums”, Anita
un Jānis Šteinbergi, Z/S „Sarmas”,
veikals „Domo”, Olafs Baltgalvis, Agnese Užāne, Guntars Indriksons un
SIA „Linda”, SIA „Dafa” grāmatnīca
„Laipa”, Signe Ezeriņa un lauku sēta
„Indāni”, Biruta Apse un Zemītes pagasta Z/S „Mednieki”, Guntis Meijers

un SIA „M un V”, Mārtiņš Užāns,
Valdis Fuksis un „Elektroinstalators
Kandava”, atpūtas bāze „Zviedru cepure”, „Mana aptieka” Kandavā, Ivars
Marašinskis un SIA „Kandavas ceļi”,
veikals „Edis – 3”, Grenču kalte, SIA
„Vejmars”, Treikaļu ģimene, SIA „Kārkliņi”, Zemītes pagasts – Ivo un Almants Immermaņi, Daina Veilande.
Akcijā tika saziedoti līdzekļi par
summu EUR 292,- , kas tiks izlietoti
iedzīvotāju iniciatīvu programmai
„Dari pats!”
KNIF Valde un
Uzraudzības komiteja

AKTUĀLĀ INTERVIJA

11.

AIZSTĀVĒŠU SAVU ČEMPIONA TITULU
6.novembrī mūsu novadnieks spēkavīrs Reinis Kindzulis devās uz Pasaules čempionātu Powerliftingā, kas
notiek Amerikas Savienotajās valstīs,
Maiami. Reinis šajās sacensībās startē
junioru grupā (20- 23 gadus veci sportisti) svara kategorijā līdz 110 kg, svaru
stieņa spiešana guļus.
Pirms izlidošanas tikos ar Reini, lai
intervētu viņu, novēlētu labus panākumus sacensībās un uzdāvinātu viņam T
kreklu ar Kandavas novada simboliku.
Reinis sacīja, ka novada simbolika būs
arī uz viņa starta apģērba.
Pasaules rekords pašreiz ir uzspiesti
240 kg (bez ekipējuma). Kā pats Reinis
izteicās, sapnis ir labot šo rekordu, bet
vispirms, protams, aizstāvēt čempiona
titulu.
Reini, es labprāt uzzinātu, ar kādām emocijām tu dodies uz Ameriku?
-Pati Amerika jau ir tāda sapņu
zeme, aizbraukt uz turieni, ieraudzīt to.
Bet ir viena lieta, kas prasa īpašu sagatavošanos šim startam. Šis sporta veids
ir nācis no Amerikas, no Amerikas nāk
arī visi slavenie vīri, kam pieder visi pasaules rekordi šajā sportā. Tāpēc ir liels
gods piedalīties un labi nostartēt. Man
kā sportistam tā ir ļoti liela atbildība.
Tagad, kad līdz startam palikušas skaitītas nedēļas, jau sācies tāds pirmsstarta
stress. Tu jau iekšēji visu sāc pārdomāt,
kā tas būs, tev jāpārdomā dažādas lietaspar lidojumu, jo tas ir ļoti garš, tad laika starpība septiņas stundas, tas arī nav
mazsvarīgi. No 27.oktobra mums jau
sākās nakts treniņi, lai sāktu aklimatizēties, jo pēc mūsu laika treniņš ir piecos
pēcpusdienā. Un sanāk tā, ka vakariņas
ēdām pulksten sešos no rīta. Pēc tam gājām gulēt. Apmēram tā.
Cik ilgs ir laiks, no ielidošanas
Amerikā līdz sacensībām?
-Sacensības sākas 11.novembrī un
ies līdz 17.novembrim. Mans starts ir
14.novembrī. Tad jātur īkšķi. Uz doto
brīdi, ieskatoties mājas lapā, pieteikušies vairāk nekā tūkstotis dalībnieku.
Vai tu esi vienīgais latvietis šajā
čempionātā?
- Manā svara kategorijā esmu vienīgais. Skatījos, ka manā grupā ir viens
stiprs sportists no Krievijas, viņa treniņu videoklipus esmu noskatījies, pētījis
viņa tehniku. Viņa rezultāts vienā no
treniņiem bija uzspiesti 210 kg. Mēs ar
treneri jau pārspriedām visu un gatavojamies pārsteigumiem, ko šis sportists
varētu uzrādīt sacensībās.
Kā ir sagatavoties startam sacensībās?
- Latvijā jau samērā vienkārši. Tu
piesakies, aizbrauc un nostartē. Nekur

Reinis Kindzulis pie Kandavas novada domes pirms brauciena uz
pasaules čempionātu Maiami
tālu un ilgi nav jābrauc. Bet Amerika,
tas ir ļoti tālu, lidojums, laika starpība,
aklimatizācija, arī sacensības ir augstākā
ranga.
Tātad konkurenti būs stipri?
- Jā, diezgan nopietni. Tātad, jau
pieminētais krievs, tad viens no Kolumbijas, bet par viņu man nav nekādas
informācijas, tad vēl sportists no Vācijas. Esmu ar viņu jau sacenties Čehijā.
Junioriem ir arī tā saucamais – absolūtais vērtējums starp visām svara kategorijām, pēc noteiktas tabulas aprēķina
koeficientu no tava paceltā svara un tava
ķermeņa svara. Un tad izrēķina absolūto
uzvarētāju pa visām svara kategorijām
junioru grupā. Gan Čehijā, gan Azerbaidžānā, un arī Portugālē esmu izcīnījis
arī absolūtā čempiona titulu.
Cik liela mēroga čempionāti tev
jau aiz muguras pa šiem gadiem, kopš
startē?
- 2011.gadā pirmo reizi Latvijā Rīgā,
kad startēju jauniešos (18-19 gadi), uzspiedu 200 kg, tas bija pasaules rekords
jauniešiem 110 kg svara kategorijā. Tas
bija pirmais Pasaules čempiona tituls.
Tad sekoja Portugāle, Eiropa, tālāk Čehijā- pasaules čempionāts, tad Baku, atkal Eiropa, tagad būs Amerikā- pasaules
čempionāts. Šis būs piektais.
Tātad tu esi Pasaules un Eiropas
čempions svaru stieņa spiešanā guļus
junioriem, svara kategorijā līdz 110
kg, vai pareizi nosaucu?
- Var jau mani nosaukt arī vienkāršiabsolūtais čempions. Šajā vērtējumā nav

otrās un trešās vietas. Kausu dod tikai
vienam.
Kā tu pievērsies svaru stieņa cilāšanai, cik gadus atpakaļ? Kā vispār tas
notika?
- Būs jau kādi septiņi gadi. Īstenībā viss sākās smieklīgi, māsa brauca uz
mūzikas skolu, tas bija astotās klases
beigās, un tētis man piedāvāja variantu,
„tā kā mēs divas reizes nedēļā vedam
māsu uz Kandavu, varbūt tu gribi iet uz
sporta zāli, ja patiks, tad patiks, ja nevismaz būsi mēģinājis.” Nu tad tā arī pamēģināju. Trenējos visu pavasari un arī
vasarā, un turpināju iet uz zāli arī visu
gadu, kad mācījos devītajā klasē. Pavasarī, lai labāk sagatavotos eksāmeniem,
negāju uz treniņiem, un tad pirmo reizi
sajutu, ka vajag, vajag šo treniņu, jo jau
radies pieradums, bez tā vairs nevar iztikt. Sacensību gaitas sākās, kad aizgāju
mācīties uz Kandavas tehnikumu. Mans
pirmais treneris bija Raimonds Egle.
Nebiju pat īsti vēl kopmītnēs ievācies,
kad jau meklēju treneri Egli, lai varētu
sākt trenēties. Pirmās sacensības tehnikumā bija jau novembrī, tad uzspiedu
142,5 kg, tāds diezgan labs salīdzinājums, kā pieaugusi mana varēšana pa
šiem gadiem.
Turēsim par tevi īkšķus, lai izdodas labs starts Amerikā.
- Aizstāvēšu čempiona titulu, tas
mans uzdevums pirmkārt, bet par sapņiem, nerunāšu, ka nenoskauž!
Intervēja
Dagnija Gudriķe

12.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

2014.GADA

NOVEMBRIS

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
oktobrī reģistrēti 7 jaundzimušie
Te mīlot iesakņojies ir mans mūžs,
Man citu laimi nevēliet.
Es liktenim un laikam pateicos,
Ka bērni aug un puķes zied.
		
/S. Rode/

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās novembra jubilārus!
Tekla Pavlovska, Katrīne Besikirska,
Malvīne Ziemele, Aina Tetere, Magda Freimane,
Ausma Brencsone, Liliāna Grunte,
Ārija Gerasimova, Īrija Gajevska,
Genādijs Motorikins, Rasma Akmeņkalne,
Janīna Balkovska, Daira Celmiņa,
Andris Averats, Grigorijs Bogdanovs
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

23.novembrī plkst. 15:00
Kandavas Romas katoļu baznīcā notiks Liepājas diecēzes
bīskapa Viktora Stulpina vizitācijas dievkalpojums.
Laipni aicināti visi interesenti!
Kandavas Romas katoļu draudze
Sveicam Kandavas novada kooperatīvās krājaizdevu
sabiedrības biedrus Valsts svētkos un Starptautiskajā
krājaizdevu sabiedrības dienā!
Kandavas novada KKS valde

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
oktobrī reģistrēti mirušie:
Rasma Grundmane
Zeltīte Žuka 		
Benita Lapčenko 		
Vija Lagzdiņa 		
Lilija Jēkabsone 		

(1937.) Kandava
(1923.) Kandava
(1947.) Cēres pagasts
(1940.) Kandavas pagasts
(1926.) Matkules pagasts

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

Dana, Justīne, Artuss, Marats,
Ričards, Rodrigo Jānis, Kārlis

Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

LR PROKLAMĒŠANAS DIENAI
VELTĪTIE PASĀKUMI
Cērē:

14.novembrī plkst. 12.00 Cēres pamatskolā LR Proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums

Vānē:

14.novembrī plkst.12:30 - Vānes pamatskolas rīkots
Latvijas Valsts proklamēšanas 96.gadadienas pasākums
Vānes kultūras namā
16.novembrī plkst.19:00 – Latvijas Valsts proklamēšanas 96.gadadienai veltīts koncerts „Mazā bilžu rāmītī”
plkst.21:00 – Balle, spēlē Artūrs Bānis jeb Banchiks,
ieeja 3,00 Eiro

Zemītē:

15.novembrī. plkst. 13.00 Valsts svētku koncerts “Es
nāku no savas tautas” sadarbībā ar Zemītes pamatskolu
un TN amatierkolektīviem
plkst. 21.00-2.00 Groziņu vakars, spēlē Dainis Lazdiņš
no Mālpils, ieeja 3,50 Eiro
18.novembrī plkst.17.00 parkā pie Zemītes pamatskolas - tradicionālā “Sveču Latvijas”veidošana

Matkulē:

15.novmbrī plkst 19.00 Svētku koncerts Latvijai, ieeja
brīva,uzstāsies Ieva Akuratere, Juris Kulakovs, Miervaldis Jenčs,Viktors Jansons – kopā ar trīs paaudžu
dejotājiem - Matkules pirmskolniekiem,VPDK “Saule”,
Eiropas deju kolektīvu “Alianse”;
plkst 22.00 Svētku balle pie galdiņiem, spēlēs grupa
“Novadnieki”, ieeja 3.-eiro

Zantē:

17.novembrī: plkst. 20:00 Latvijas 96.gadadienai veltīts
svētku koncerts (tiks pasniegti Zantes pagasta pārvaldes Pateicības raksti “Zantes lepnums 2014”, koncertā
piedalās Zantes k/n amatiermākslas kolektīvi un Blīdenes jauktais vok. ansamblis);
plkst. 22:00 Svētku balle kopā ar grupu “Lustīgais Blumīzers”.

Kandavā:

18.novembrī plkst. 16.00 – LR gadadienai veltīts svinīgais sarīkojums Kandavas kultūras namā

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”, 13.11.2014.

