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ABAVAS SENLEJAS ZELTA ZĪLES MEKLĒJOT

Abavas senlejas zelta zīle un tās meklētājas Maija un Anete ar ekspertu Ansi Opmani
Jau par tradīciju ir kļuvuši Kafijas
un Tējas svētki, kas šogad 25.oktobrī
Kandavā notiks jau piekto reizi. Šajos
svētkos kā īpašais dzēriens tiek degustēta pēc senām receptēm gatavotā
ozolzīļu kafija.
Lai papildinātu ozolzīļu krājumus,
septembra beigās notika biedrības „Abavas ielejas attīstības centrs” un Kandavas
novada Kultūras pārvaldes organizētais
pasākums „Zelta zīle Abavas senlejā”.
Tā mērķis bija iepazīstināt ikvienu pasākuma dalībnieku ar Abavas senlejas
skaistākajām vietām, uzzināt vairāk par
dabas un kultūrvēstures vērtībām, kā arī
salasīt daudz, daudz ozolzīļu.
Abavas senleju nevar vienā dienā
ne izstaigāt, ne izbraukāt un tā atrodas
Kandavas, Talsu, Kuldīgas un Ventspils
novados. Visgleznainākais ir posms no
Kandavas līdz Sabilei, kas jau vairāk
nekā simts gadus saukts par Kurzemes
Šveici.
Meklēt zelta zīles bija ieradušās ģimenes no Rīgas, Dundagas, Talsiem,
Kandavas un Matkules.
Maršrutā bija ietvertas Abavas senlejas vietas, kurās ir īpaši daudz ozolu

- Abavas rumbas apkārtne, Sabiles pilskalns un Rumbulītes parks, Buses pilskalns Matkules pagastā un Vecie ozolāji
pie Mācītājmuižas Kandavas pagastā.
Sabilē pie Abavas rumbas un pilskalnā zīļu lasītājus uzrunāja vides gids
un skaistāko vietu zinātājs Māris Lācis.
Matkules pagastā Buses pilskalnā viesus ar cienastu sagaidīja saimnieks Jānis
Busenbergs ar ģimeni. Buses pilskalns
ir īpaši skaists tagad zelta rudenī un tie,
kas to ierauga, atkal un atkal te atgriežas.
Tā vēsturiskā nozīme un arī skaistums
novērtēts Eiropas līmenī – pilskalnā
lepni plīvoja Eiropas un Latvijas karogi.
Ikviens varēja ierakstīties viesu grāmatā,
kas Busēs aizsākta 1911.gadā un kurā
parakstījušies dažādos laikos ievērojami
mūsu valsts cilvēki.
Mācītājmuižas takā uz Vecajiem
ozolājiem zīļu lasītājus ar saviem stāstiem gaidīja vides eksperts un dabas
procesu zinātājs Ansis Opmanis. Vecie
ozolāji bijuši kandavnieku iecienīta atpūtas vieta jau no seniem laikiem. Ozoliem te patīk augsne, upes tuvums un
ieleja. Daudzi no tiem ir sasnieguši dižkoku resnumu, ko bija iespēja pārbaudīt

un izmērīt.
Pasākums noslēdzās Kandavā, ar
uzkāpšanu Bruņinieku pilskalnā, fotografēšanos pie Zīļuka skulptūras pie
Pulvertorņa un dažu zīļu ziedošanu
mežakuilim pilskalna pakājē.
Kandavas novada muzejā uz visprecīzākajiem svariem tika nosvērts katra
zīļu vākums. Uzvarētāji saņēma ielūgumus uz 5.Kafijas un Tējas svētkiem. Zīļu
kopējais vākums bija vesels liels maiss.
Svētku laikam kafijas pietiks! Kā pārsteigums un prieks viesiem bija muzejnieku cienasts- uz ugunskura vārītā zupa
un iespēja nogaršot tik ļoti daudzināto
ozolzīļu kafiju.
Vai zelta zīle tika atrasta?
Jā. Tā ir tā mīlestība katra sirdī uz
Abavas senleju, kas īpaši skaista rudenī.
Projekta „Kājāmgājēju dienas
Abavas senlejā” vadītāja Iveta Piese

Projektu „Kājāmgājēju dienas Abavas senlejā” finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds, Kandavas novada dome,
Talsu novada pašvaldība.

2.

AKTUALITĀTES

Ar labiem rezultātiem aizvadītas
12.sasaukuma saeimas vēlēšanas. Salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām,
augstāka bijusi arī vēlētāju aktivitāte
novadā, jo, kā sacīja vēlēšanu komisi-

jas locekļi, balsojuši pat tie iedzīvotāji,
kas vēlēšanās nekad nav piedalījušies.
Tauta, šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā
situācijā ir sapratusi, ka svarīgas ir pamatvērtības, mūsu valsts drošība un
neatkarība. Paldies iedzīvotājiem, kas
piedalījās vēlēšanās un izdarīja savu izvēli mūsu kopīgās nākotnes vārdā.
Novadā ir uzsākta jaunā apkures
sezona. Priecīga ziņa iedzīvotājiem
noteikti ir tā, ka apkures tarifi šajā
sezonā netiek paaugstināti. Kandavas
komunālie pakalpojumi ir strādājuši,
lai uzlabotu apkures pakalpojumu un
nodrošinātu normālu siltumu apsaimniekojamajās mājās. Tika apsekotas
visas novada katlu mājas, to stāvoklis
ir apzināts. Sastādīts plāns, lai pilnveidotu un uzlabotu šī pakalpojuma efektivitāti. Malka ir iepirkta, ir izsludināts
jaunais iepirkums, zinu, ka šajā jomā
varam būt droši, siltums novadā būs.
Beidzot ar konkrētiem pasākumiem ir atrisināta sasāpējusī problēma
par iedzīvotāju drošību pilsētas centrā,
Sabiles ielā 1. Cik daudz enerģijas tika

izlietots vairāku gadu garumā neauglīgās sarunās, mēģinot rast risinājumu.
Tagad rezultāts ir acīm redzams. Mājas otrais stāvs demontēts, nostiprināts
pirmais stāvs, saglabājot tā vēsturisko
veidolu. Vēl veicami daži sīkāki darbi,
kas kosmētiski uzlabos atklājušos skatu uz blakus māju fasādēm. Patīkami
arī tas, ka pēc otrā stāva demontāžas,
skats, kas tagad paveras, ļoti organiski
iekļaujas vecpilsētas kopējā ainavā.
Oktobra nogalē Kandavā atkal
smaržos kafija un tēja, notiks piektie
Kafijas un Tējas svētki. Informācija par
šiem svētkiem ļoti pozitīvi izskanējusi
arī citur Latvijā. Nesen tikos ar pašvaldību vadītājiem no Līvāniem un Kocēniem, un viņi sacīja, ka arī pie viņiem
iedzīvotāji zin mūsu kafijas svētkus un
iespēju robežās solīja braukt ciemos.
Gribu novēlēt, lai arī turpmāk rodas
daudz labu un interesantu ideju, kā šos
svētkus bagātināt!
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

ATJAUNOTA REPRESĒTO PIEMIŅAS VIETA
1.oktobrī, pēc labiekārtošanas darbu pabeigšanas, svinīgi tika atklāta
Kandavas staļinisma upuru piemiņas
vieta. Tās labiekārtošana tika veikta
projekta „Akmens stāsti” ietvaros.
Šī vieta, kura tagad pēc rekonstrukcijas ieguvusi jaunu veidolu, tika atklāta
pirms 24 gadiem, 1990.gada 16.jūnijā,
lai godinātu to cilvēku piemiņu, kuri
cieta no padomju represijām, un šo cilvēku vidū bija aptuveni 800 Kandavas
apkaimes ļaužu.
Pēteris Briedis, uzrunājot klātesošos,
uzsvēra, ka vislielākais prieks viņam ir
par to, ka tik kuplā skaitā uz pasākumu ieradusies skolu jaunatne. „Pirms
nedēļas šajā vietā, es satiku divus jauniešus,- sacīja Pēteris Briedis,- kuri pēc
devītās klases beigšanas bija ieradušies
turpināt mācības Kandavas tehnikumā.
Mani nepārsteidza tas, ka viņi nezināja,
kā piemiņai šeit novietots akmens, jo
šeit viņi bija pirmo reizi. Vairāk mani
šokēja fakts, ka viņi nezināja, ko latviešu tautai nozīmē 1941.gada 14.jūnijs un
1949.gada 25.marts. Mēs runājāmies un
aizejot jaunieši sacīja, ka tagad zināšot,
kam ir šī vieta, un ar kādiem traģiskiem
notikumiem mūsu tautas vēsturē tā saistās. Iepazīstoties ar Izglītības ministrijas
informāciju par šā gada vidusskolu absolventu gala eksāmenu sekmēm, mani
pārsteidza daži skaitļi. Viszemākais novērtējums vēsturē- 42,6%, visaugstākais
krievu valodā- 70,9%, latviešu valodā
52,6%. Padomāsim par šiem skaitļiem.
Lūk, pie kā ir novedušas gadiem ilgās

Goda sardzē pie represēto akmens (no kreisās) Ēriks Bambis un
jaunsargi Artūrs Bērziņš un Renārs Savva
diskusijas par Latvijas vēstures mācīšanu skolās, iecietība pret latviešu valodas
likuma pārkāpumiem. Pēc manām domām, nav tik svarīgi zināt, kad notika
Saules kauja, vai kurā gadā hercogs Jēkabs iekaroja Gambiju un Tobago, bet
būtu ļoti svarīgi atcerēties četrus latviešu tautai traģiskākos vēstures datumus – 1939.gada 23.augusts, 1940.gada
17.jūnijs, 1941.gada 14.jūnijs un 1949.
gada 25.marts. Redzot šajās dienās sēru

karogus pusmastā, mums visiem būtu
jāpadomā, kamdēļ tas tā ir.”
Klausoties zēnu kora dziedātajās
dziesmās un jauniešu lasītajos novadnieku atmiņu stāstījumos par izsūtīšanas dienām, daudziem sanākušajiem
acīs bija asaras. Lūk,viens no atmiņu
stāstiem.
No Ineses Kreceres atmiņām
„1949.gada 25.marts. Pulkstenis ir
16 un 30 minūtes, kad Smilškalnu ceļgalā
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apstājas liela mašīna ar bruņotiem vīriem. Tad atveras durvis un Kārļa Krauča
vadībā ienāk apbruņoti vīri, skan pavēle,
ka mūsu ģimene- māte un mēs, četri bērni- tiekam izsūtīti uz Tomskas apgabala
Seganas rajonu, jo tiekam pārvietoti kā
politiski neuzticami. Tiek izteikta pavēle
20 minūšu laikā būt gataviem. Sasējām
pauniņas, ko nu ātrumā spējām, un bija
jāsaka ardievas tēva mājai, kur sētā palika uzticamais draugs sunītis. Tas pavadīja mūs gaudodams, jo nojauta notiekam
lielu ļaunumu.
Kā nemaņā aizgājām līdz mašīnai,
kurā tikām iesēdināti, jo nebija vairs spēka iekāpt. Mašīna ierūcās, un vēl mirkli

NOVADĀ
varēja pavērt skatu uz pazīstamajām
mājām un takām, nezinot, vai tās vēl
kādreiz redzēsim.
Mašīna mūs ātri izveda cauri Kandavai un tad pa lielceļu uz staciju, kur gaidīja aizrestoti vagoni. Tad mūs visus sasēdināja vagonā. Tagad bijām 45. vagona
iemītnieki. Kopā ar mūsu ģimeni vēl bija
Vitenbergu ģimene no Vitenbergiem,
Ansonu ģimene no Tullām, Birznieku
ģimene no Zentenes un Zušu ģimene no
Zentenes Upītēm. Tas bija parasts lopu
vagons, kurā uztaisītas nāras, kur gulēt.
Lai gan bija jau vakars un aizrestotos
vagonus ietina tumsa, gulēt mēs nespējām, jo domas visiem kavējās pie mājām
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un visa pārdzīvotā. Dzīves pēdējā diena
bija kā ļauns sapnis, no kura nevarējām
pamosties.”
Šie stāsti nevienu nevar atstāt vienaldzīgu, un jo, vairāk mēs tos zināsim
un lasīsim, iepazīstināsim ar tiem savus
bērnus un mazbērnus, jo labāk spēsim
novērtēt Latvijas neatkarības un brīvības nozīmi šodien. Kā pasākumā sacīja
Latvijas Politiski represēto apvienības
vadītājs Gunārs Resnais, aicinot būt patriotiem savā zemē un mīlēt to, ir mūsu
spēkos nosargāt šo valsti.
Dagnija Gudriķe

BĒRNU FONDA STIPENDIJAS SAŅEM NOVADA
DAUDZBĒRNU ĢIMENES
Septembra vidū, lai dāvinātu stipendijas mūsu novada daudzbērnu
ģimenēm, Kandavā viesojās Latvijas
Bērnu fonda pārstāvji un tā vadītājs
Andris Bērziņš.
Tradīcija, dāvināt fonda stipendijas daudzbērnu ģimeņu bērniem savu
talantu attīstīšanai, kā uzsvēra novada
Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa, ir tikai viens no Latvijas Bērnu fonda
labajiem darbiem.
„Viss dzīvē sākas no ģimenes. Cik
stipra ir ģimene, tik stipra ir mūsu
valsts”. Tā savā uzrunā, sakot paldies,
novada daudzbērnu ģimenēm, sacīja
Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Normunds Štoferts.
Stipendijām tika izvirzītas daudzbērnu ģimenes no katras novada skolas
un tās svinīgajā pasākumā paziņoja skolu direktori, ar lepnumu stāstot par savu
stipendiātu. Kandavas Kārļa Mīlenbaha
vidusskola Latvijas Bērnu fonda stipendijai bija izvirzījusi Samiņu ģimeni.
Stāstot par Samiņu ģimeni, direktore
Daiga Puga piebilda, ka varbūt pēc pieciem gadiem, Bērnu fonda 30 gadu jubilejā, to ar dzejas rindām vai kādu lugas
fragmentu sveiks vecākais brālis Ingars,
kuram ļoti labi padodas runas māksla.
No Kandavas internātvidusskolas
stipendiju saņēma kuplā Bogdanovu
ģimene. Direktore Elita Lavrinoviča sacīja, ka viņasprāt, Bogdanovu ģimene ir
pelnījusi apbrīnu par vairākām lietām.
Pirmā ir vecāku spēja sadalīt savu mīlestību tā, ka tās pietiek visiem bērniem.
”Skatoties, kā lielie bērni rūpējas par
mazajiem, ar kādu atbildību, mīlestību
un gādību, var redzēt, ka tas ir ģimenē
ielikts. Otrā lieta, par ko varam apbrīnot šo ģimeni, ir strādīgums. Jo vairāk
mums būtu šādu ģimeņu, jo Latvija zeltu un plauktu.”
Kandavas novada Zantes pamatskola stipendijai virzījusi Puškinu ģimeni.

Lapiņu ģimene no Matkules ir ģimene ar lielo burtu

Puškinu ģimene no Zantes atgriezusies Latvijā no Īrijas
turpinājums 4.lpp.
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turpinājums no 3.lpp.

Stāstot par Puškinu ģimeni direktore
Kristīne Elksnīte uzsvēra, ka atvedusi uz
šo pasākumu unikālu ģimeni. Vienu no
tām retajām ģimenēm, kas atgriezusies
Latvijā pēc ilgstošas dzīves Īrijā. Dzīvo
savu senču mājās un turpina kopt savas
dzimtas pavardu dzimtajā zemē. Neskatoties uz to, ka klājies grūti, vecāki
ir atraduši iespēju savu vecāko meitu
Maiju sūtīt mākslas skolā, dēlu Rodrigo
atbalstīt varbūt kā topošo zinātnieku,
bet mazajam Romītim viss vēl priekšā,
viņš šogad sācis savas skolas gaitas pirmajā klasē.
Lapiņu ģimeni stipendijai bija izvirzījusi Matkules sākumskola. Skolas direktore Ilze Oliņa sacīja, ka ar lepnumu
stāvot blakus savai Lapiņu ģimenei, kas
ir diža ģimene, ģimene ar lielo burtu.
„Šīs ģimenes pamatā ir stipri vārdi - savstarpēja mīlestība un uzticība, sirsnība
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un darba tikums. Bērnus skolā esam
iepazinuši kā pieklājīgus, kārtīgus un
darbīgus mūsu nākamos valsts pilsoņus.
Tētim ir prasmīgas rokas dažādās amatu
prasmēs, viņš nekad nav atteicis palīdzību skolai.”
Zemītes pamatskola stipendijai
nominēja Apses ģimeni, kurā aug trīs
bērni. Ģimenes apgādnieks ir tētis, bet
mamma ir mājas labais gariņš. Bērni
šajā ģimenē ir vissvarīgākie un ģimenes
moto ir: Darām kopā vienmēr un visu!
Vānes pamatskola bija izvēlējusies
Baltgalvju ģimeni, kuras bērni Vānes
skolā mācījušies jau ilgus gadus. Skolas
absolventes ir lielās meitas, kas tagad
mācās Rīgā, bet pašreiz skolojas divi
dēli, kas ar vienlīdz labiem panākumiem
izceļas gan mācībās, gan sportā. Direktore Ausma Pileniece īpašu paldies sacīja ģimenes mammai par atbalstu visos
skolas rīkotajos pasākumos.

Cērenieki ar lepnumu stipendijai
atkārtoti bija izvirzījuši Raginsku ģimeni. „Kad man ir piekusums, nogurums un nav spēka, es braucu ciemos
pie Raginsku ģimenes,- sacīja direktore
Juta Reinsone,- mūsu pagasta kuplākās ģimenes, kurā aug seši pašu bērni,
pieci audžubērni un vēl četri mazbērni.
Šajā mājā nekad nav mierīgi un klusi. Te
viss notiek kā putenī, visi ir enerģiski un
darbīgi, strādā, cep kūkas, kas ir vienas
no garšīgākajām mūsu pagastā. Mamma
ved bērnus uz Mākslas un mūzikas skolu vai deju skolu, ģimene aktīvi iesaistās
Cēres saviesīgajā dzīvē. Tātad, ja jums
vajadzīga enerģija brauciet pie Raginskiem!”
Kā priecīgu pārsteigumu vecāki un
bērni dāvanā saņēma arī skaistu koncertu, kurā muzicēja Zigfrīds Muktupāvels
un komponists Jānis Lūsēns.
Dagnija Gudriķe

IEGŪTĀ STIPENDIJA KĀ NEGAIDĪTA DĀVANA
Saruna ar Ivetu Samiņu, kuras ģimene pasākumā Kandavā saņēma Latvijas Bērnu fonda piešķirto stipendiju.
Kā liksiet lietā Bērnu fonda piešķirto stipendiju?
- Jāatzīstas, ka stipendiju esam jau
likuši lietā. Patiesībā šī stipendija mūsu
ģimenei nāca kā Dieva dāvana un mēs
to izmantojām ļoti prozaiskam mērķimmēs salabojām savas ģimenes automašīnu. Vasaras beigās bija jāiziet tehniskā
apskate, kurā mašīnai atrada būtiskus
trūkumus, bet rezerves daļas ir dārgas.
Alga vīram ir tāda, kāda tā ir, lieku uzkrājumu mums kā jaunai ģimenei nav,
un tādēļ stipendiju ieguldījām mašīnā.
Tajā brīdi, kad svinīgajā pasākumā tika
pieminēta ģimene, kas pagājušajā gadā
par stipendiju bija iegādājusies vijoli, es
sajutos ļoti slikti. Mēs vēl nezinājām stipendijas summu, bet zinājām, ka tā būs
negaidīta naudas balva, ko mēs varētu
novirzīt mašīnas remontam. Man likās,
ka citiem ir tik cēli mērķi, bet mums tik
prozaiska lieta. Tāpēc jutos slikti. Bet
no otras puses, mēs ar vīru runājām,
ka nevaram braukt ar mazāku mašīnu,
jo esam daudz. Ar mazāku mašīnu mēs
ar bērniem nekur nevarēsim visi kopā
aizbraukt, bet liela mašīna vienmēr izmaksās dārgāk nekā maza. Tāpēc es sevi
mierinu ar domu, ka mērķis varbūt arī
nav tik cēls kā nopirkt vijoli, bet mēs
bez mašīnas nevaram iztikt, tās ir mūsu
kājas. Tā kā dzīvojam Kandavas stacijā,
ceļš uz Kandavu jāmēro katru dienu divas reizes, jo lielie puikas brauc ar autobusu, bet mazie uz bērnudārzu un atpakaļ jāved man pašai.
Skolas direktore Daiga Puga pasākumā sacīja, ka jūsu puisis ļoti labi
runā dzeju, prozu un spēlē teātri. Ko

Samiņu ģimene Latvijas Bērnu fonda 25.gadu jubilejas pasākumā
Kandavā
viņš pats par to saka, varbūt ir jau kādas domas par nākotnes profesiju?
- Pagaidām gan nē. Kad šodien
braucu pie jums un sacīju, ka par mums
rakstīs avīzē, abi zēni izrādīja neapmierinātību, jo viņiem nepatīk būt slaveniem.
Spēlēt teātri un runāt dzeju Ingaram
ļoti patīk, bet, ka viņam pievērš uzmanību, tā īsti nepatīk. Otrs dēls mums ir
sportists, viņa lielākais sasniegums ir iegūtā otrā vieta 600 m distancē skriešanā
vieglatlētikas sacensībās Talsos. Šogad
viņš sācis nodarboties ar basketbolu, jo
spēlēt bumbu esot interesantāk. Puikas
saka, ka uzvarēt ir forši, bet, kad visi uz
tevi skatās, tad nemaz nav forši.

Cik liela ir jūsu ģimene?
- Mūsu ģimenē aug četri bērni. Trīs
puiši un meitiņa Peciņa. Vecākajam
dēlam Ingaram iet jau vienpadsmitais
gads, Kristers ir divus gadus jaunāks,
Rinaldam vasarā palika trīs gadi un mazajai māsiņai Evijai ir divi gadiņi.
Tātad esat jauna ģimene ar četriem
augošiem bērniem, kuru vajadzības
vienmēr ir lielākas par iespējām tās
apmierināt.
- Jā, vajadzību mums ir pietiekoši
daudz.
Vai Kandavas novads ir jūsu dzimtais novads jeb esat tajā ienācēji? Kā
jums patīk šeit dzīvot?

AKTUĀLA INTERVIJA
- Es pati novadā esmu ienācēja no
Talsiem. Vīrs Andris ir dzimis un audzis šeit, dzīvojam vīratēva celtajā mājā.
Iepazināmies 2000.gadā, kad mācījos
Kandavas tehnikumā, iepatikāmies
viens otram un palikām kopā. Ar dzīvi kopumā esam apmierināti. Vienmēr
jau var gribēt labāk. Labi, ka ir skolēnu autobuss, kas izvadā bērnus, paldies novada domei par brīvpusdienām
vienam no zēniem. Ar bērnudārzu arī
esam nodrošināti. Abi mazie apmeklē
bērnudārzu „Zīļuks”. Vīrs ceļ guļbūves,
bet pirms tam strādāja uzņēmumā „Jauda koks”. Profesionālā ziņā daudz ko
iemācījies, kas dzīvē lieti noder, jo gan
auto, gan mājas remontdarbus veic pēc
iespējas pats savām rokām. Pati pašreiz
esmu sava ideālā darba meklējumos. Pēc

DOMES LĒMUMI
profesijas esmu pavāre un darba piedāvājumu it kā netrūkst, bet laikam esmu
nonākusi tajā stadijā, kad gribas kaut
ko mainīt savā dzīvē. Es, kā pati smejos,
negribu vairāk kontaktēties ar kotletēm,
gribu kontaktēties ar cilvēkiem. Mācos
Eiropas Tālmācības augstskolā tūrisma
vadību, esmu pabeigusi jau divus kursus, vēl nepilni divi gadi palikuši. Latvijā
nav nemaz tik daudz to cilvēku, kas nodarbināti tūrisma jomā un kam ir attiecīga izglītība.
Patiesībā mans sapnis jau no skolas laikiem ir saistīts ar lauku tūrismu.
Gribu ar to nodarboties tepat mūsu novadā. Pašreiz populārākās ir pieczvaigžņu viesnīcas metropolēs, tās tiek ļoti
aktualizētas. Tajā pat laikā valdība akcentē, ka vajag iet uz reģioniem, attīstīt
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tos. Un man liekas, ka Latvijā tūrisms ir
neatklāts potenciāls, īpaši lauku reģionos. To kaut kā visi aizmirst, ceļ viesnīcas Rīgā, centrā, vienu pēc otras, bet
nomales paliek neapgūtas. Mans sapnis
nākotnē saistās ar šīm lietām. Sekoju
visām novada aktualitātēm, apzinos, ka
pie mums vēl ir daudz brīvu nišu tieši
lauku tūrismā, dabas taku izveidē un
vēl citās jomās. Lai cilvēki neplēstos uz
Turciju, Ēģipti vai kādu citu eksotisku
valsti, bet apskatītos, cik skaistā vietā
viņi dzīvo, cik skaistā vidē. Ideju man
ir daudz, bet tām vēl jānobriest. Gribu
pārbaudīt savas spējas kādā jaunā jomā,
jo nav taču nekur rakstīts, ka man tas
varētu neizdoties. Vienkārši jāmēģina
un jādara!
Intervēja Dagnija Gudriķe

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 25.09.2014.
Domes sēdē piedalījās visi 15 deputāti un izskatīja 30 jautājumus, no kuriem 10 jautājumi bija saistīti ar nekustamajiem īpašumiem (zemes ierīcību projektu apstiprināšanu vai
izstrādi, nosaukumu maiņu, zemes lietošanas mērķa maiņu,
kadastrāli uzmērītās platības apstiprināšanu, kopējā nosaukuma un adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma sadalīšanu
u.c.)
Apstiprināja Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Par Kandavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr.7 „Par Kandavas novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā”” tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saistošie noteikumi Nr.7
„Par Kandavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” tiks publicēti pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis”.
Apstiprināja Kandavas novada domes apbalvojumu nolikuma grozījumus. Kandavas novada domes apbalvojumu
nolikuma grozījumi stājas spēkā 2014.gada 25.septembrī.
Ar konsolidētu apbalvojumu nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.kandava.lv sadaļā “Nolikumi, noteikumi un cenrāži”
Nolēma uzdot Pašvaldības mantas un īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas izsoles komisijai organizēt nekustamo
īpašumu „Purva Lejnieki” Vānes pagastā, Kandavas novadā
(kadastra Nr. 9088 008 0025) pārdošanu par brīvu cenu - EUR
58 900,00 un Abavas iela 4B, Kandavā, Kandavas novadā (kadastra Nr. 9011 001 0004) pārdošanu par brīvu cenu - EUR
60 000,00 (sešdesmit tūkstoši EUR), kā arī organizēt nekustamā īpašuma Talsu iela 12 – 6, Kandava, Kandavas novads
(kadastra Nr. 9011 900 0039) izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 900,00, izsoles soli EUR 50,00 un
nodrošinājumu 10% apmērā no sākuma cenas.
Nolēma uzdot Kandavas novada Izglītības pārvaldei veikt
iepirkuma procedūru Kandavas sporta halles Skolas ielā 12,
Kandavā, Kandavas novadā lampu nomaiņai, finansējumu
paredzot no Kandavas novada Izglītības pārvaldes pamatbudžeta līdzekļiem.
Apstiprināja Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas S.Tiltiņas ziņojumu par Kandavas novada izglītības iestādēm, 2014./2015.mācību gadu uzsākot.
Pieņēma zināšanai Kandavas novada domes PA “Kandavas novada sociālais dienests” direktora I.Leitarta sniegto
informāciju par Mājas aprūpes nodaļas darbu.

Apstiprināja siltumenerģijas tarifu Kandavas novada katlu mājās:
Katlu māja

Tarifs (bez PVN)

Kūrorta iela, Kandava

EUR/MWh 73,55

Dārza iela, Kandava

EUR/MWh 72,33

Ozolu iela, Kandava

EUR/MWh 54,10

Ķiršu iela, Kandava

EUR/MWh 73,55

Vāne

EUR/MWh 59,80

Zante

EUR/MWh 53,40

Zemīte

EUR/MWh 41,59/64,33

X:Y= Z x Y* (faktiskās izmaksas
bez PVN)
X- kopējie izdevumi (granulas ar
piegādi, darba alga, elektrība, admin.izdev. un peļņas koef. 1,18)
Y- patērētās kopējās MWh
Z- izmaksas EUR/ MWh
Y*- konkrētā patērētāja izlietotās
MWh
Nolēma atteikt dzīvokļa Lielā ielā 26 – 1, Kandavā, Kandavas novadā īpašniecei M. Drubiņai izsniegt atļauju atslēgt
centrālo apkuri Lielā iela 26 – 1, Kandava, Kandavas novads.
Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai biedrībai „SK Kandava” Reģ.Nr.50008026141,
Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, Kandavas novada domei piederošo nekustamo īpašumu - zemi 0,19
ha platībā ”Piesaulītes” Kandava, Kandavas novads (kadastra
numurs 9062 010 0189) ar nekustamā īpašuma bilances vērtību uz 2014.gada 25.septembri - EUR 1351,73, kā arī nodot
nekustamo īpašumu bezatlīdzības lietošanā no 2014.gada
25.septembra līdz 2024.gada 24.septembrim, bet ne ilgāk kā
uz laiku kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas
statuss.
Apstiprināja domes delegācijas vadītājas L.Gudakovskas
atskaiti par komandējumu uz ES mazo pašvaldību hartas pasākumu Lassee, Austrijā no 2014.gada 17.septembra līdz 2014.
gada 22.septembrim un Kandavas novada domes konkursa “
Sakoptākā sēta 2014.gadā” rezultātus.
Nolēma uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un līdz 2014. gada 22. oktobrim iesniegt projekta „Rotaļu
Baznīcas iela, Kandava

turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

kompleksa iegāde un uzstādīšana pie
Kandavas novada Zantes pamatskolas”
pieteikumu biedrībā „Kandavas Partnerība” ar kopējām projekta izmaksām
4838,79 EUR, no kurām publiskais finansējums 3599,10 EUR (90% no attiecināmajām izmaksām), Kandavas novada domes finansējums 1239,69 EUR
(10% no attiecināmajām izmaksām un
pievienotās vērtības nodoklis).
Nolēma ar 2014.gada 1.oktobri ievēlēt Kandavas novada bāriņtiesu uz
pieciem gadiem šādā sastāvā: Liena
Reinberga - Kandavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece, bāriņtiesas
locekļi - Romeks Fabjančiks, Inguna
Putāne, Zanda Zeltzaķe, Ligita Zāģere,

AKTUALITĀTES
Gundega Šalme, Ilona Lazdāne un Daina Olšteina, kā arī noteikt, ka Kandavas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Liena Reinberga ir Kandavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja līdz Kandavas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanai.
Nolēma pirkt no SIA „UNIVERSE”, reģ. Nr. 4003283523, Jelgavas iela
1 J, Kandava, Kandavas novads, katlu
māju aprīkojumu un inventāru, kas atrodas katlu māju telpās Ozolu ielā 6A,
Ķiršu ielā 10, Dārza ielā 1, Zīļu ielā 2 un
Kūrorta ielā 7 Kandavā, Kandavas novadā par EUR 35 000,00 un noteikt, ka
pirkuma maksa tiek sadalīta vienādos
maksājumos un tiek samaksāta 3 (trīs)
gadu laikā no pirkuma līguma noslēgša-

nas dienas.
Apstiprināja domes priekšsēdētāja
N.Štoferta, domes priekšsēdētāja vietnieka A.Ķieģeļa un domes izpilddirektora E.Dudes pārskatu par paveikto septembra mēnesī.

Kārtējās komiteju
sēdes notiks 23.oktobrī
no plkst.13.00
Domes sēde
30.oktobrī plkst.13.00

KANDAVAS NOVADA SAKOPTĀKĀS SĒTAS 2014
Noslēdzies konkurss par Kandavas
novada sakoptāko sētu 2014. Iepazīstinām ar konkursa uzvarētājiem:

Zantes pagasts

Zantes ģimenes krīzes centrs
„Rogas” (Ilga un Andrejs Kleinbergi)
„Liepas” Liepu iela 4
(Zinta un Jānis Grošteini)
„Āres” (Iveta un Vairis Fiņķi)
Daudzdzīvokļu mājas
Skolas iela 1, Skolas iela 7

Cēres pagasts

„Branči” (Ligita un Ēvalds Pīternieki;
Evita un Aivars Rožinski)
„Liekniņi” (Anita un Vilnis Priednieki)
„Zemzari”
(Ilona un Raimonds Lazdāni)
„Kalndruvas”
(Inese un Ilmārs Bukovski)
„Auseklīši”
(Mārīte un Gundars Birziņi)
„Saulgozes”
(Marita un Mairis Strautiņi)
„Frančkrātiņi” (Sanita Irbe)
„Zemnieki” (Heindriks Besikirskis)
„Ataugas” (Natālija Murāne, Pārsla Rēdliha, Sanita Alehnoviča)

Zemītes pagasts

SIA „Zemītes darbnīcas”
(Andris Čupriks)
Zemītes skola
„Lapsas” (Arita un Guntis Krūmiņi)
„Jātnieki” (Inta un Tālis Bergmaņi)
„Ezerkrasti”
(Mājas vecākais Raimonds Tutins)
„Skaistkalni” Grenču ciems
(Mājas vecākais Guntis Gulbis)
„Dzelmes” (Gunta Krecere)
„Bārtupes”
(Inga Salmiņa un Agris Graudiņš)

Matkules pagasts

Skaistais skats uz apkārtni Kandavas pagasta „Vildiņos”
„Birzes” (Aira un Agris Kronbergi)
Matkules sākumskola
„Lāstekas”
(Mājas vecākais Guntars Grosbārdis)
„Saulītes”
(Mājas vecākā Agnese Akmentiņa)
„Mucenieki”
(Sarmīte un Gatis Brencsoni)
„Lieknes” (Inta un Guntars Kauliņi)
„Zīlēni”
(Maira Jirgensone un Jānis Valtsons)

Vānes pagasts

„Ziemeļi”
(Mudīte Ozola un Aivars Laumanis)
„Gravnieki” (Raimonds Kālis)
„Tīrumi” (Zoja un Jānis Asari)
„Madaras”
(Inga un Ainārs Dembovski)

Dzirnavu iela 1
(Mājas vecākie Baiba un Agris Baroni)

Kandavas pagasts

„Vildiņi”
(Vija Austrupe, Sergejs Voronovs)
„Kalēji” (Regīna un Juris Skujiņi)
„Grīvas” (Aira un Arvils Čabaji)

Kandavas pilsēta

Bērzu iela 2 (Inta un Edgars Kanbergi)
Zīļu iela 26
(Stefānija un Oskars Neibergi)
SIA Kandavas ceļi
Uzvaras iela 20 un „Saulītes”
(daudzdzīvokļu mājas)
Rūmenes muiža

SKOLU DZĪVE 7.

NOVADĀ

AICINA IZVIRZĪT KANDIDĀTUS APBALVOŠANAI LATVIJAS
REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENĀ
Kandavas novada dome aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, novada iestādes
izvirzīt kandidātus apbalvošanai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadie-

nā – 18.novembrī.
Iesniegumus lūgums iesniegt domē,
Dārza ielā 6, Kandavā 202.kabinetā vai
pagastu pārvaldēs līdz 2014.gada 20. ok-

tobrim.
Iesnieguma veidlapa atrodama mājas lapā www.kandava.lv sadaļā - Pašvaldība – Iesniegumu veidlapas

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.8 “ Grozījumi Kandavas novada domes 30.01.2014.
saistošajos noteikumos Nr.1 “ 2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
Domes sēdē apstiprināja Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Kandavas novada domes
30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 “2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets”. Ar saistošajiem noteikumiem
var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.kandava.lv sadaļā “ Budžets”.

NORDPLUS PROJEKTA VIZĪTE LIETUVĀ
NordPlus projekta ietvaros Kandavas internātvidusskolas skolēnu
delegācija viesojās Lietuvas pilsētā
Šeduvā.
Lai orientētos mūsdienu pasaules
norisēs, ir ļoti būtiski iziet ārpus skolas robežām un ideālā variantā dzīvot
un darboties internacionālā vidē. Šādu
iespēju 2 gadu garumā Kandavas internātvidusskolas 10.-12.klašu skolēniem piedāvā NordPlus projekts, kurā
mēs sadarbojamies ar skolām Lietuvā,
Zviedrijā un Dānijā.
Projekta temats ir „Šodienas un nākotnes profesijas mūsdienu pasaulē”.
Pirmā projekta vizīte notika 21.28. septembrī Šeduvā (Lietuvā), kurā
piedalījās 10 skolēni: Krista Rudēvica,
Emīls Kleinbergs, Kristaps Auziņš, Anžejs Kovaļevskis, Maira Kļečetņikova,
Artūrs Kreicbergs, Elvis Bohāns, Ēriks
Ieviņš, Dāvis Dedils un Kristiāna Krista
Freimane. Skolēnus pavadīja skolotājas
Inna Jēkabsone un Ņina Zalcmane.
Mūs uzņēma Šeduvas ģimnāzija,
kura piedāvāja plašu un diezgan saspringtu programmu karjeras izglītībā
un kultūras jomā. Dzīvojot ģimenēs,
skolēni izbaudīja lietuviešu viesmīlību,
sirsnīgumu un dāsnumu.
Par to, ko projekts devis, stāsta paši
skolēni.
Ēriks: „Šis bija pirmais projekts,
kurā piedalījos. NordPlus projekts deva
man lielisku iespēju uzlabot angļu valodas zināšanas, iepazīt Lietuvas izglītības
iestādes un satikt jaunus draugus. Pirmais iespaids par projekta dalībniekiem
bija ļoti pozitīvs – draudzīgi skolēni un
laipnas skolotājas. Ļoti atsaucīgas viesģimenes, kuras par mums rūpējās kā
par pašu bērniem. Es domāju, ka laiks,
kuru pavadīju Lietuvā, paliks man labā
atmiņā, neaizmirsīšu iegūtos draugus,
pozitīvās emocijas un lielisko iespaidu
par cittautiešu laipnību. Ļoti liels pal-

dies jāsaka mūsu skolotājiem, kuri deva
mums iespēju piedalīties projektā, un
ļoti ceru, ka tādi projekti, kuros arī es
varēšu piedalīties, būs arī turpmāk.”
Maira: „Tas bija vienas nedēļas emociju virpulis. Jauni draugi. Neizmērojama pieredze. Jauna ģimene. Tas viss
prasīja sava veida atbildību. Šķiet, ka es
pārvarēju bailes no tā, ka mana angļu
valoda nav pietiekami laba, lai saprastos. Tagad varu lepni pateikt, ka mēs visi
esam viena liela ģimene. Neaizmirstamas emocijas, neaizmirstami cilvēki.”
Anžejs: „Fascinēja NATO bāze, reaktīvās lidmašīnas. Viennozīmīgi, gribētu vēlreiz visu redzēto izdzīvot atkal.”
Krista: „Emocijas grūti aprakstīt, bet
varu pateikt, ka šī nedēļa bija viena ļoti
gara angļu valodas stunda, ieguvu lielu
pieredzi. Vislabāk man patika jauniešu
centrā.”
Artūrs: „Ļoti jauki uzņēma ģimene,
apkārtējie cilvēki bija ļoti draudzīgi. Šī
nedēļa pagāja nemanot, ar prieku vēlētos atgriezties.”
Kristaps: „Sarunājoties ar lietuviešiem, sapratu, ka ne tikai reģions, jūra
un valodas atzars mūs vieno, bet arī
mūsu izturēšanās, runas veids, joki un
viss pārējais.”
Elvis: „Iepazinu jaunu apkārtni, ie-

guvu jaunus draugus un pieredzi angļu
valodā. Patīkami bija, kā mūs pieņēma
ģimenēs, vienalga, kādi mēs esam.”
Kristiāna Krista: „Man ārkārtīgi patika ekskursija uz NATO bāzi, jo tā bija
lieliska iespēja iepazīt militāro jomu, bet
vislabāk man patika jauno vecāku darba vieta- saimniecība ar 400 govīm un
citiem mājlopiem. Bija interesanti pavērot, kā viņi dzīvo, ka viņi neuztraucas
par nebūšanām, kā mēs. Šī bija mana
labākā nedēļa mūžā.”
Dāvis: „Vislabāk atmiņā man palikusi NATO bāze, kur mums rādīja spectērpu un inventāru. Nezināju, ka ir īpašas
kabatas ap vēderu un kājām, kurās ieiet
gaiss un saspiež asinsvadus, lai, strauji
ceļoties gaisā ar F-16, pilots nezaudētu
samaņu.”
Emīls: „Fantastiski pavadīts laiks,
kas prasīja pacietību un spēku, bet deva
daudz pozitīvu emociju, sniedza neatņemamu pieredzi un neaizmirstamas
atmiņas. Jau tagad ar nepacietību gaidu
pavasari, kad mūsu lielā ģimene satiksies Latvijā.”
Ir gandarījums, ka izdevies skolēniem sagādāt prieku, pozitīvas emocijas,
jaunu pieredzi un daudz draugu.
Projekta koordinatore
Ņina Zalcmane
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KANDAVNIEKI PAR VESELĪGU DZĪVESVEIDU
Nedēļas garumā Kandavā, tāpat kā
citur Latvijā, notika Veselības nedēļas
pasākumi.
Jau otro gadu Latvijas Tautas sporta
asociācija sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē „Veselības nedēļu”. Kā
jau aktīva pašvaldība to atbalstīja arī
Kandavas novada dome, dodot iedzīvotājiem iespēju piedalīties šajā pasākumā. Pirmā diena aizritēja orientēšanās
zīmē („Zig-Zag” kārta). Šajā dienā tika
fiksēti 56 starti, un dalībnieki orientējās
pa Kandavas pilsētu. Aptuvenais noskrietais/noietais kilometru skaits bija
115 km.
Otrā diena bija slavena ar „Pīrādziņa
soļojumu”, kur dalībniekiem bija iespēja
pēc saviem ieskatiem – skriet, nūjot vai
soļot. Šis arī bija viens no apmeklētākajiem pasākumiem, kopskaitā 76 dalībnieki, tika nosoļoti 1308 apļi, kas pārvēršot kilometros ir 431.16km. Soļoja
gan lieli, gan mazi. Viskuplāk pārstāvēta
bija Indriksonu ģimene, 5 cilvēku sastāvā. Tā kā viena stunda no šīs burvīgās
nedēļas tika aizvadīta ļoti aktīvā kustībā. Protams, ja jau reiz tas ir „Pīrādziņa soļojums”, tad arī pašam pīrādziņam
vajadzēja parādīties. Specbalvu kliņģeri
saņēma „Dzīvesprieka” komanda. Kā
balva pārējiem dalībniekiem bija speķa

Distancē dodas orientieristi
pīrādziņi ar siltu tēju.
Trešā diena bija interesanta un izzinoša ar to, ka Kandavu apciemoja viens
no Latvijas zinošākajiem dietologiem
Andis Brēmanis. Vairāku stundu garumā viņš stāstīja par uzturu ļoti daudzas
interesantas lietas, kā arī atbildēja uz interesējošiem jautājumiem.
Kā noslēdzošais pasākums „Veselības nedēļā” bija nūjošana, kur nūjošanas

instruktors Rafaels Ciekurs dalībniekiem izstāstīja, kas ir nūjošana, kā arī
praktiski demonstrēja pareizu tehniku.
Šī vakara pasākums beidzās jau nelielā
krēslā ar kārtīgu izlocīšanos parkā pie
skolas. Tagad Kandavā ir krietns pulciņš
cilvēku, kas ik vakaru varēs iziet kārtīgā
pastaigā ar nūjām.
Egita Grundmane

5. KAFIJAS UN TĒJAS SVĒTKI 25.OKTOBRĪ KANDAVĀ
Plkst.11.00 – 16.00 - KANDAVAS
NOVADA MUZEJĀ UN MĀKSLAS
GALERIJĀ:
Kandavas ozolzīļu kafija, našķi un kārumi traktierī „Pie melnā kuiļa”,
spēle „Spēks no ozolzīles”
kinozāle – Kandavas multenītes, popkorns
audēju kopas “Talse” (vad.Antra Auziņa) segu izstāde, kas tapusi, iedvesmojoties no dzejnieces Maijas Laukmanes
haikām
13.00
tikšanās
ar
dzejnieci
M.Laukmani un haiku grāmatas “Ēnas
kā samtaini kurmji” prezentācija.
romantiska atpūta un našķi „Mazā bilžu rāmītī” - Jāņa Ulmaņa gleznas un
seni foto albumi
fotoizstāde “Kandavas Kafijas un Tējas
svētkiem 5 gadi – heisā!”
Amatniecības centrā:
amatu darbnīcas
lielās šalles adīšana, mērīšana
(pl.15.00) mannā putras izēšanāsPlkst.11.00 – 17.00 – KANDAVAS
KULTŪRAS NAMĀ:

kafijas, tējas un citu produktu degustācija un tirdziņš
dzimšanas dienas gardumi – kafejnīcā
Pupu krogs
ampelēšanās un ļoti svarīgu lietu izsole
Mākslinieces Dace un Linda aicina
svētku apmeklētājus (no 16 gadiem)
piedalīties nebijušā mākslas akcijā
“Kandavas skūpsts”. Nepieciešamas
Tavas lūpas, maza uzdrīkstēšanas un
10 minūtes pacietības.
16.00 – „Rumbas kvarteta” (Kuldīga)
koncerts
Mazajā zālē:
11.30 – tēja ar dzejniekiem – skolēnu
literārā konkursa noslēgums un dzejas
lasījumi
No 12.30 – muzikāli sveicieni, konkursi, jokošanās
Svētku biļešu cenas - EUR 2.-, bērniem līdz 12 g. – EUR 1.Biļetes iegādājamas kultūras namā
un muzejā
Plkst.11.00 – 16.00 – „TĒJAS BODĒ”:
dzimšanas dienas pan – KŪKU ballīte

Plkst. 11.00 – 16.00- KANDAVAS
TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ (starts un finišs)
orientēšanās gājiens „Atrodi savu Zelta Zīli Kandavā!”.
Plkst. 11.00 – 16.00 – KANDAVAS
PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ - omulīga
izstāde „Kafija rakstos”
Plkst.15.30 – KANDAVAS PROMENĀDĒ – Kandavas novada iespēju
fonda rīkotā loterija „Bumbu rallijs”

PASĀKUMI

INFORMĀCIJA

9.

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
16.oktobrī
16:00 Gleznošanas nodarbība – amatniecības centrā
17:00 Keramikas nodarbība – amatniecības centrā; telefons 63181156;
29338847
18. oktobrī
12:00 „Tāds skudras ceļš” literāri
muzikāla kompozīcija Dzejas dienu
noskaņās – piedalās Valdeķu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis
„Doremi”- Cēres pamatskolas zālē
21:00 Pirmā rudens balle. Spēlē:
grupa “Brīvdiena”. Valdeķu kultūras namā. Biļešu iepriekšpārdošana,
galdiņu rezervēšana. Ieeja: EUR 4,00
- iepriekšpārdošanā; EUR 5,00 - pasākuma laikā. Sīkāka informācija pa tel.
28765684 (Brigita).
22.oktobrī
13:00 Liepājas Leļļu teātra izrāde
„Saldais sapnis” – Zantes kultūras
namā- ieeja EUR 2,00.
13:00 Kandavas novada skolēnu parlamenta un jauniešu centra „Nagla”
rīkotais dialogs” Kafija ar politiķiem”- jauniešu centrā „Nagla”
23.oktobrī
16:00 Gleznošanas nodarbība- amatniecības centrā
17:00 Ādas apdares darbnīca – amatniecības centrā; telefons 63181156;
29338847
24.oktobrī
14:00 Lasītāju klubiņa pasākums
„Rudenī iebrienot”- Kandavas pilsētas bibliotēkā
25. oktobrī
11:00 Piektie Kafijas un tējas svētki. Kandavas novada muzejā, Kandavas kultūras namā un Promenādē. Sīkāka informācija pa tel. 63122786 vai
25437007 (Ziedīte).
13:00 Tikšanās ar dzejnieci Maiju
Laukmani un grāmatas „Ēnas kā
samtaini kurmji” prezentācija – Kandavas Mākslas galerija
30.oktobrī
13:00 Tematiskā ēdienu pēcpusdie-

na „Rudens raža galdā celta”- Zantes
kultūras namā

šu tautas daiļradē). Matkules pagasta
bibliotēkā

16:00 Gleznošanas nodarbība- amatniecības centrā

08.10.- 08.11. Audēju kopas „Talse”
segu izstāde, kas tapusi iedvesmojoties no dzejnieces Maijas Laukmanes
haikām- Mākslas galerijā

31.oktobrī
Helovīnu skrējiens. Kandavā. Pulcēšanās pie Kandavas sporta halles.
Sīkāka informācija pa tel. 29457272
(Andris)
18:00 - 21:00 Helovīna masku ballīte
bērniem un jauniešiem. Zemītes tautas namā
3.novembrī
16:00 Atbalsta seminārs audžuģimenēm- Semināru vada psiholoģe A.
Grūbe- Zantes kultūras namā
10.novembrī
9:00 Ikgadējais Mārtiņdienas tirgus
Matkulē
IZSTĀDES
01.10. - 31.10. Kandavas Mākslas un
mūzikas skolas audzēkņu darbu izstāde “Rudens noskaņas”. Kandavas
pilsētas bibliotēkā
02.10. - 20.10. Pasaules senioru dienai veltīta izstāde “Senioru deju kopa
“Alianse”. Matkules pagasta bibliotēkā
03.10. - 17.10. Izstāde “Starptautiskā
dzīvnieku aizsardzības diena”. Kandavas pagasta bibliotēkā
05.10. - 30.10. Izstāde “Angļu rakstniekam Oskaram Vaildam - 160”. Vānes pagasta bibliotēkā
05.10. - 30.10. Izstāde “Norai Ikstenai - 45”. Vānes pagasta bibliotēkā
05.10. - 30.10. Idejas jaunajai rokdarbu sezonai. Vānes pagasta bibliotēkā
06.10. - 20.10. Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības dienai veltīta
izstāde “Pārsteidzošā dzīvnieku pasaule” Matkules pagasta bibliotēkā
06.10. - 20.10. Jubilejas izstāde “Norvēģu ceļotājam Tūram Heijerdālam
100 (1914 - 2002). Matkules pagasta
bibliotēkā
06.10. - 31.10. Tematiska izstāde
“Rudens nāca sētiņā” (Rudens latvie-

08.10.- 22.10 Aivara Lācarus( Talsi)
fotoizstāde „Solīts”- Kandavas novada muzejā
10.10. - 24.10. Maijas Matīsas gleznu
izstāde. Valdeķu kultūras namā
13.10. - 20.10. Jubilejas izstāde
“Rakstniecei Norai Ikstenai 45”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
15.10 - 29.10. Rakstniecei Norai Ikstenai - 45 (1969). Kandavas pagasta
bibliotēkā
15.10. - 15.11.No plkst. 10:00 17:00 Dzīves svinēšana - mūsdienu
latviešu prozā. Literārā izstāde Norai Ikstenai - 45. Zantes pagasta bibliotēkā. Nora Ikstena ir rakstniece “ar
vārdu”. Un diez vai varētu notikt kādi
brīnumi un viņas vārds nākotnē varētu
izzust no latviešu literatūras vēstures.
Izstādē iepazīsiet rakstnieces darbus
un dzīves atziņas.
Līdz 18.10. Izstāde “Skolas ielas
svētki 2011”. Foto: Dagnija Gudriķe. Kandavas novada muzejā
20.10. - 31.10. Tematiska izstāde
“Kūp kafija krūzē”. Kandavas pilsētas
bibliotēkā
20.10. - 31.10. “Rudens garajiem vakariem”- rokdarbu grāmatu un žurnālu izstāde. Matkules pagasta bibliotēkā
21.10.- 22.11. Fotoizstāde „Kandavas
Kafijas un Tējas svētkiem 5 gadi”Kandavas novada muzejā
24.10.- 22.11. Jāņa Ulmaņa gleznu
izstāde-Kandavas novada muzejā
Līdz 29.12. Jauno grāmatu izstāde
“Lasi un vērtē! Bērnu un jauniešu
žūrija 2014 ir klāt!” Kandavas pilsētas
bibliotēkā
Līdz 31.12. „Bērnu Žūrijas” lasīšanas
maratons ir sācies! Vānes pagasta bibliotēkā

10.

NOVADĀ

INFORMĀCIJA

KANDAVAS PUSĒ NOMEDĪTS VILKS
16.septembrī, Aizdzires pusē, pa labības laukiem siroja
šis pelēcis. Pelēcim virziens bija uz Kandavu. Lai nenotiktu
tā, kā pāris gadus atpakaļ, kad pelēcis apciemoja Kandavas
bērnu dārzu un vairākas privātmājas pilsētas teritorijā, Agris
Riba, šo trīs gadus veco vilku nomedīja. Agrim Ribam šī ir
jau sestā vilku trofeja.

Agris Riba ar medību draugiem
V.V.Dreimani un R.Zeltzaķi

AMATNIECĪBAS CENTRS GAIDA JŪS!
Vasara pagājusi, arī dārzi jau nokopti, ko darīt tālāk?
Lai interesanti un radoši pavadītu
savu brīvo laiku, Amatniecības centrs
gaida jūs! Ir atsākušās nodarbības, gaidām pastāvīgos dalībniekus un aicinām
pievienoties jaunus.
Otrdienās plkst. 17.00 nodarbības
par un ap rokdarbiem (adīšana, tamborēšana, rotu gatavošana utt.). Sekojiet
ikmēneša reklāmai. Nodarbību tēmas
tiks izziņotas katra mēneša sākumā
Kandavas mājas lapā internetā www.
kandava.lv un arī afišās pilsētā.
Trešdienās plkst. 17.00 visi mīļi
tiek gaidīti apgūt aušanas prasmes stellēs un arī bez stellēm- prievītes, jostiņas

un citus darinājumus.
Ceturtdienās plkst. 17.00 ādas
mākslinieciskā apdare. Varēsiet apgūt
ādas apdares pamatus- somu, jostu un
dažādu ādas aksesuāru izgatavošanu.
Ceturtdienās plkst. 16.00 gleznošanas nodarbības. Var pievienoties jauni
dalībnieki.
Keramikas nodarbības. Sekojiet
reklāmai.
Piektdienās nodarbības notiek pagastos.
Amatniecības centrā var pieteikt
grupas (īpaši gaidām skolēnus) radošo
nodarbību apmeklējumiem sev piemērotā laikā, to pirms tam saskaņojot.
Būsim ļoti priecīgi, ja pievienosie-

ties.
Aicinām ikvienu, kādu savu amatu
vai prasmi nodot arī citiem, novadot
radošo nodarbību! Uzklausīsim jūsu
vēlmes iemācīties kādu jaunu prasmi un
centīsimies to piepildīt. Kopīgi radoši
darbojoties, mēs varam viens otru bagātināt un sniegt prieku sev un citiem.
Uz tikšanos amatniecības centrā
Kandavas novada muzeja otrajā stāvā
Talsu ielā 11. Sīkāka informācija zvanot
pa telefonu 29338847.
Ja esat noadījuši kādu gabalu muzeja garās šalles, lūdzam to atnest uz
amatniecības centru līdz 20. oktobrim!

12.SAEIMAS VĒLĒŠANĀS PAR DEPUTĀTU KANDIDĀTU
SARAKSTIEM NODOTO BALSU SKAITS KANDAVAS NOVADĀ
Zaļo un Zemnieku savienība - 1479 balsis
Partija „Vienotība” – 893 balsis
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”„Tēvzemei un brīvībai” – 843 balsis
Latvijas Reģionu Apvienība – 325 balsis
No sirds Latvijai – 212 balsis

Jaunā konservatīvā partija- 96 balsis
„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija75 balsis
Partija „Vienoti Latvijai” - 64 balsis
Latvijas attīstībai- 23 balsis
„Latvijas Krievu Savienība”- 7 balsis
„Politiskā partija izaugsme” – 6

„Suverenitāte” – 4
Partija „Brīvība. Brīvs no bailēm, naida
un dusmām”- 3
Kopā vēlēšanās nodoto zīmju skaits –
4030

MATKULES SKOLA AICINA UZ ABSOLVENTU, SKOLOTĀJU UN
DARBINIEKU SALIDOJUMU
Matkules sākumskolā oktobris šogad ir svētku noskaņu mēnesis. Novada
mazākā skola gatavojas dižam notikumam – skolas 135 gadu dzimšanas dienai.
22.oktobrī skolas saime tradicionāli tiksies dzimšanas dienas pasākumā,
kurā sveiksim jubilāri – Matkules skolu.
Būs pārsteigumi, dāvanas, īpaši ciemiņi. Un, protams, mūsu pavārītes ceptā

dzimšanas dienas kūka! Interešu izglītības pulciņi gatavo skanīgas un kustīgas sirdsdāvanas, klases domā par telpu
durvju dekorēšanu, tiek sacerēti dzejoļi
un veidotas izstādes.
Skolas kolektīvs lēma – ir atkal laiks
satikties tiem, kas Matkules skolu sauc
par savējo.
1.novembrī plkst.17:00 absolventi,
bijušie skolotāji un darbinieki tiek gai-

dīti skolas 135 gadu salidojumā.
Reģistrēšanās no plkst.15:00. Pirms
pasākuma būs iespējams apskatīt skolu
un zālē skatīties video no iepriekšējā
salidojuma. Dalības maksa 3 EUR, līdzi ņemams groziņš. Būs atkal satikšanās, būs balle, būs atmiņu stāsti. Nāciet,
brauciet, Matkules skola gaida savējos.
Telefons uzziņām - 29447451

KULTŪRA

11.

DIAGNOZE- SKATUVES KAITE
Tā var sacīt par tiem, vairāk nekā
pussimts amatierteātru aktieru, kas
drūzmējās aizskatuvē, pie zāles durvīm un ģērbtuvēs pirms sava iznāciena, un arī par tiem daudzajiem skatītājiem, kas pildīja kultūras nama zāli
Teātru Ražas svētkos Zemītē.
Jā, 11.oktobrī Zemītē novāca gadskārtējo teātra ražu - tur notika novada amatierteātru kolektīvu salidojums
jeb Teātru Ražas svētki, uz kuriem bija
sabraukuši teātri no Zantes, Cēres,
Matkules, Kandavas, viesi no Pūres un
Ugāles un visus uzņēma mājnieki- Zemītes amatierteātris. Šis pasākums ļāva
atgriezties vasarā un skaistākajos Saulgriežu svētkos, Jāņos. Šī gada svētku
motto bija - „Atgriežam vasaru jeb tad,
kad Jāņi nogulēti, svinam Jāņus!” Kā, atklājot svētkus, sacīja mājas māte Ēra jeb
precīzāk, Zemītes tautas nama vadītāja
Ērodeja Kirillova, tas ir tā pa jokam un
arī ļoti nopietni, jo Jāņu izrādes tiek iestudētas vienam vakaram, pēc tam noliktas malā, lai pārklātos aizmirstības
putekļiem. „Tad nu šoreiz ir tā iespēja
izdzīvot Jāņus vēlreiz!”- viņa sacīja.
Tam, ka šī diena ir ļoti atbilstoša
Jāņu svinēšanai, piekrita arī Kandavas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Alfreds Ķieģelis, jo termometra stabiņš
bija pacēlies līdz +18 grādu atzīmei,
spoži spīdēja saule un tikai krāsainās
lapas kokos vēstīja, ka ir rudens, nevis
vasaras vidus. Sveicot visus sabraukušos amatierteātrus ar īsti Līgo svētkiem
piemērotiem ziedu pušķiem, A. Ķieģelis
novēlēja, lai visiem izdodas uzburt Jāņu
noskaņu un izbaudīt to reto iespēju, ne
tikai parādīt sevi, bet arī pavērot citus.
Zemītes pagasta pārvaldniece Rita
Diduha no sirds priecājās, ka izrādījies,
ka Līgo svētkus nogulējusi ne tikai viņa
Zemītē, bet arī vēl seši amatierteātru
kolektīvi citos pagastos. Novēlot visiem
uzņemt labi daudz C vitamīna priekšā
stāvošajai ziemai, pārvaldniece steidzās
uz aizskatuvi pārģērbties lomai, jo izrādās arī viņa saslimusi ar teātra kaiti.
Ar dziesmas vārdiem, par debesīm,
kas atkal ir pušu, no izrādēs „Lilioms”,
aktierus un režisorus sveica Kandavas
novada Kultūras pārvaldes vadītājas
vietniece Iveta Grunte, sakot, ka šā gada
teātra ražas grozs noteikti ir ļoti bagāts,
jo tajā ir gan skatītāju mīlestība, gan
pašu asaras un prieki, režisora dusmas
un sajūsma, un, protams, milzīgs gandarījums par paveikto darbu.
Pēc svinīgajām runām sākās lustīga
līgošana septiņu amatierteātru interpretācijā. Netrūka ne smieklu ne asaru un
noslēgumā arī ļoti dvēseliska Līgo nakts
rituāla izspēlēšana. Svētku kulminācija

bija ugunsplosta aizdedzināšana Zemītes dzirnavu ezerā.
Lai dzīvo ar teātri saslimušie, jok-

dari, āksti, traģiķi. Tas ir uz mūžu, jo šī
kaite nav ārstējama!
Dagnija Gudriķe

12.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Laiks tavā ceļā atstāj zīmes,
Un tikai tu proti tās izlasīt,
Tur atmiņas tālas kā tilti
Tavām dienām pāri slīd!
Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās oktobra jubilārus!
Jūlija Mantaja, Ausma Oliņa, Zeltīte Žuka,
Valerija Vīnerte, Rozālija Klaucēna,
Mirdza Aukšmukste, Juris Skujiņš,
Ēriks Jurgevics, Anastasija Truhņēviča,
Irēna Gaile, Zigurds Vipulis,
Elizabete Averate, Zaiga Peremeža,
Vilma Freimane, Laimonis Bergmanis,
Velta Puriņa, Valeriana Albrehta,
Laimonis Āboltiņš
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Meklēju kopēju slimniecei (92 gadi),
kas varētu pieskatīt viņu sestdienās un svētdienās.
Slimniece pati var gan pārvietoties, gan paēst.
Lūdzu pieteikties pa telefonu 26128354.
Samaksa pēc vienošanās.

MOBILAIS MAMOGRĀFS
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā
mamogrāfā, kas ieradīsies Kandavā 30., 31.oktobrī.
Pie Kandavas sociālā dienesta, Jelgavas iela 4a.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no
Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu - izmeklējums maksā EUR 2.85
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem
67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot
personas kodu un tālruņa numuru)
Sīkāka informācija www.mamografija.lv
vai uz e-pastu info@mamografija.lv

2014.GADA

OKTOBRIS

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
septembrī reģistrēti
4 jaundzimušie
ANDIS, ARTŪRS, ERNESTS,
ERNESTS MARKO

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

SPORTA UN ATPŪTAS CENTRS
„BALTDOMUS”
(Kandavā, Kūrorta ielā 1.trešajā un ceturtajā stāvā)
aicina uz sekojošām nodarbībām:
zumba(otrdienās un ceturtdienās)
aerobika (pirmdienās un trešdienās)
pilates (otrdienās)
Sīkāka informācija pa tālruni 63107204 un www.
visitkandava.lv sadaļā – Sporta centri

PATEICĪBA
Kandavas novada Politiski represēto apvienība izsaka
pateicību novada domei un īpaši Gundai Cīrulei un
Intai Haferbergai, Ziedītei Začestei, Silvijai Tiltiņai un
Ivara Marašinska darbinieku kolektīvam par veikto
darbu Politiski represēto piemiņas vietas sakārtošanā
un labiekārtošanā, kā arī 1.oktobra piemiņas pasākuma organizēšanā.
Pēteris Briedis
novada Politiski represēto apvienības vadītājs
INFORMĒJAM, ka jaunākās grāmatas
“Zaļās lapas Tukums 2014/2015”
bezmaksas eksemplārus iedzīvotāji var saņemt
Kandavas pasta nodaļā.

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
septembrī reģistrēti mirušie:
Gunārs Grīslis
Edvīns Gulbis
Gaida Ģenģe
Baiba Jutinoviča
Jānis Mitrēvics
Juris Ogurcovs
Aldis Vilkaušs

(1934.) Zantes pagasts
(1933.) Vānes pagasts
(1928.) Kandava
(1958.) Kandava
(1932.) Cēres pagasts
(1966.) Kandava
(1952.) Matkules pagasts

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