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KLĀT SKOLAS LAIKS

Sveicienus Zinību dienā visiem sūta Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas audzēkņi

Šogad Zinību dienā pirmais zvans 
uz stundu aicināja 99 pirmklasniekus, 
bet kopumā Kandavas novada izglītī-
bas iestādēs mācības uzsāka 1082 au-
dzēkņi un pirmskolā 305.

Septembris ir tāds savādāks mēnesis, 
tas atnāk ar lapu krāsainību, miglainiem 
un vēsiem rītiem un vakariem, bet vēl 
siltām dienām. Ar pavisam citādām de-
besīm kā vasarā. Un arī dienas ritms ir 
pavisam savādāks, jo katru rītu skolēni 
un pedagogi dodas uz skolu, bet vecāki 
seko savu lolojumu gaitām. Kādam au-
dzēknim šis septembris skolas solā bija 
pirmo, bet kādam pēdējo reizi.

Tāpat kā katru gadu novada pirm-
klasnieki ceļamaizei, uzsākot mācības, 
saņēma Kandavas novada domes dā-
vinātās skolas somas un novēlējumus 
turpmākajam, jau nopietnākajam ceļam 

– ceļam pa zinību kāpnēm. 
Kā, atklājot Zinību dienu, sacī-

ja K.Mīlenbaha vidusskolas direktore 
Daiga Puga, beidzot pēc divu gadu pār-
traukuma, pirmais septembris atnācis ar 
sauli, nevis ar lietu, un tas nozīmē, ka šis 
mācību gads visa gada garumā būs sau-
lains, radošs un veiksmīgs visiem. 

Nākt uz skolu un uz darbu ar prieku, 
novēlēja Kandavas internātvidusskolas 
direktore Elita Lavrinoviča, aicinot vi-
sus veiksmei un priekam palaist debesīs 
krāsainos balonus.  

„Septembris ir sākums un atsper-
šanās punkts. Septembris, tas ir starts 
lidojumam starp sapņiem un realitāti. 
Septembris ir darbs, kas māca jautāt 
un katram kāpēc ir arī savs tāpēc. Tikai 
vajag to meklēt un atrast.” Tā skolēnus, 
skolotājus un vecākus Zinību dienā uz-

runāja Kandavas internātvidusskolas 
direktora vietniece Olita Nordena un 
gribas ticēt, ka skolēni meklēs un atradīs 
visas atbildes uz saviem - kāpēc. 

„Verot skolas durvis, jūs ejat pretī 
daudz kam nezināmam, jūs visi alkstat 
kaut ko jaunu uzzināt, par kaut ko jaunu 
pasapņot un kaut ko sev jaunu iemā-
cīties. Mācību gada sākums ir sākums 
jaunam laika posmam skolēniem, viņu 
vecākiem un skolotājiem, viņu audzinā-
tājiem. Katrs sākums ir grūts, bet skaists 
un sapņi ir tāpēc, lai tos īstenotu. Lai 
jums izdodas!” 

Tāds bija viens no daudzajiem novē-
lējumiem Zinību dienā.

Veiksmīgu jauno mācību gadu!

Dagnija Gudriķe
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Pats svarīgākais šobrīd ir apkures 
jautājums. Pie tā strādājam diendienā, 
lai pēc iespējas īsākā laikā „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” pārņemtu 
apkures pakalpojumu un savlaicīgi 
sagatavotos apkures sezonai. Risinām 
jautājumu ar maksātnespējas adminis-
tratoru, lai nodotu novada katlu mājas 

PRIEKS PAR TO, KO DARU

„Kandavas komunālie pakalpojumi” 
apsaimniekošanā. Katlu mājas ir jāap-
seko, lai reāli redzētu, kāds ir to teh-
niskais stāvoklis, kas jāuzlabo, kādus 
konkrētus darbus nepieciešams veikt. 
Ir noslēgti līgumi par malkas piegādi 
un  malka tiek iepirkta. Laiks rit ātri.  
Tikko bija augusts, nu jau septembris 
un pēc mēneša, apkures sezona būs jā-
uzsāk.

Pilnā sparā pašreiz rit brīvdabas 
estrādes Ozolāji rekonstrukcija.  No-
beiguma termiņš, septembra beigas, 
strauji tuvojas. Uzņēmējam jāpieliek 
visas pūles, lai iekļautos noteiktajā lai-
ka periodā. Prieks, ka Ozolāji atdzimst. 
Nākamajā vasarā tie jau varēs uzņemt 
māksliniekus un viesus kultūras pasā-
kumos. Tā būs vēl viena sakārtota vieta 
Kandavā.

Man bija patiess prieks par Kanda-
vas novada ekspozīciju Novadu dienās 
Gaismas pils atklāšanā. To apmeklējot 
mani pārņēma lepnums par mūsu no-
vadu. Negribu kritizēt pārējās pašval-
dības, kas piedalījās, bet Kandavas no-

vads izcēlās uz citu fona ar savu neor-
dināro ideju. Mēs iesaistījām Gaismas 
pils apmeklētājus dažādās amatnie-
cības un cita veida nodarbēs, un visi 
ar prieku ļāvās šīm aktivitātēm. Spēļu 
uzvarētāji balvās saņēma mūsu nova-
da muzeja ieejas kartes - brīvbiļetes. 
Daudzi no viņiem uzrunāti arī apsolī-
ja atbraukt uz Kandavu uz piektajiem 
Ka�jas un Tējas svētkiem šajā rudenī.

Apsekojot visas mūsu novada sko-
las, varu teikt, ka skolu kolektīvi bija 
ļoti cītīgi strādājuši, ieguldījuši savu 
enerģiju un skolas ir sagatavotas jauna-
jam darba cēlienam. Atnākot pirmajā 
septembrī, skolas noteikti pārsteidza 
savus skolēnus ar sakoptu vidi un ko-
šām krāsām, katrā bija kas pozitīvs un 
acis priecējošs. Zinību diena, tie bija 
svētki, bet arī ikdienā svētkus varam 
sev radīt ar savu attieksmi pret darāmo 
darbu.

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs

2.

Sarunājos ar Kandavas internātvi-
dusskolas direktori Elitu Lavrinoviču, 
kura novada izglītības darbinieku kon-
ferencē ieguva balvu „Gaismas nesējs 
2014.”

Tikko ieguvi simbolisko Gaismas 
nesēja balvu, kā jūties gaismas nesēja 
lomā?

-Ļoti interesanti īstenībā, jo tas man 
bija milzīgs pārsteigums. Man nebija ne 
mazāko nojausmu. Kādas var būt gaidas 
uz kādu apbalvojumu, ja tu tikai gadu 
esi  nostrādājusi? Principā es jūtos maz-
liet nepelnīti šo apbalvojumu saņēmusi. 
Cilvēki gadiem strādā un tad viņiem 
iedod apbalvojumu. Bet es tā- žvik!- un 
Gaismas nesējs. Tas man uzliek lielu at-
bildību, jo jāturpina attīstīties. Tempu 
nedrīkstu nolaist. Protams, ir ļoti patī-
kami, ka novērtē tavu darbu. Aizkusti-
nāja skolas kolektīva atbalsts, kā viņi uz 
to reaģēja, tas bija ļoti mīļi un patīkami, 
bet vienlaikus ir arī tādas bažas - ko tā-
lāk, kā tālāk…

Kā tu nokļuvi skolā, vai tas bija 
tavs bērnības sapnis, jeb stāsts bija pa-
visam savādāks?

-Bērnības sapnis man bija kļūt par 
bioloģi. Un, kad mana klases audzinā-
tāja Silvija Vīnerte teica, ka, tad jau es 
būšot skolotāja, uz to lepni atteicu, ka 
neesmu galvu saspiedusi, lai skolā strā-
dātu. Bet redz kā iznāca! Ne velti mana 
vecmāmiņa bieži atgādināja teicienu, ka 
nedrīkst spļaut kāpostos, pašam vien tie 
būs jāizēd. Bet man patīk tas darbs, ko es 

daru. Uzreiz pēc vidusskolas aizgāju mā-
cīties neklātienē un paralēli sāku strādāt 
Matkules pamatskolā. Un sapratu, ka tas 
ir tas, kas man patīk. Tas ir ļoti radošs 

darbs, gluži kā aktierim, katra diena ir 
savādāka, nekad nav iespējams novadīt 
divas vienādas stundas, tas vienmēr būs 
kaut kas interesants, vienmēr ir jādomā 

Gaismas nesējs 2014.- Elita Lavrinoviča
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NOSKAIDROTI GADA SKOLOTĀJA BALVAS IEGUVĒJI

un rezultātā šis darbs neapnīk.
Tātad tu pabeidzi biologus?
-Jā, pabeidzu biologus un strādāju 

Matkules pamatskolā par bioloģijas sko-
lotāju, paralēli, kā jau mazā lauku skolā, 
mācīju arī citus mācību priekšmetus. 
Kad deviņdesmito gadu beigās sko-
lā parādījās datori, darbs ar tiem mani  
ļoti ieinteresēja. To laikam pamanīja 
direktore Ilga Plezere un uzticēja man 
mācīt informātiku. Tāpēc arī apguvu 
otru profesiju, pabeidzot Latvijas Uni-
versitātē vidusskolas informātikas sko-
lotāja programmu. Man liekas, ka man 
veiksmīgi šīs divas lietas arī izdevies 
savienot. Informācijas tehnoloģijas es 
izmantoju kā mācību metodes. Es tajās 
labi jūtos.

Cik gadus esi nostrādājusi izglītī-
bas jomā?

-Tuvu trīsdesmit, no 1985.gada. Nā-
kamgad tātad 30 gadu jubileja. 

Kādās skolās ir nācies strādāt pa 
šiem gadiem?

-Ilgus gadus mana darba vieta bija 
Matkules pamatskola, nedaudz piestrā-
dāju Pūres pamatskolā kā informātikas 
skolotāja. Un tad man piedāvāja biolo-
ģijas skolotājas darbu Kandavas inter-
nātvidusskolā un tā kā tā bija iespēja 
strādāt ar vidusskolas klasēm, ar prieku 
piekritu. Internātskolā esmu jau desmi-
to gadu.

Esi guvusi gandarījumu par savu 
darbu.

- Jā, esmu apmierināta ar to, ko daru. 
Man šķiet, ka man padodas būt skolo-
tājai. Esmu ieguvusi pedagogu profesio-
nālās darbības 5.kvalitātes pakāpi. Jūtos 
labi, vadot stundas un šķiet, ka arī sko-
lēniem tīri labi patīk piedalīties manās 
stundās. Vairāk kā 20 gadus es vadu arī 
nodarbības pieaugušajiem – par vides, 
veselības vai informācijas tehnoloģiju 
jautājumiem. Esmu jutusies ļoti novēr-
tēta brīžos, kad kāda kursu dalībniece 

pateica to, ka viņa ļoti gribētu, lai es 
būtu viņas dēla skolotāja. Vai brīdī, kad 
dalībnieki speciāli gaida manis vadīto 
kursu grupu, lai pieteiktos. Vai stundas 
beigās, kad skolēni vienkārši ir izbrīnīti 
par to, ka tik ātri ir pienākušas stundas 
beigas.  

Kādi ir mūsdienu skolēni? Citādi, 
kā pirms gadiem trīsdesmit?

-Jā, ir jau gan. Mainījies ir gan sko-
lēns, gan vide. Kādreiz bija vienkāršāk 
ieinteresēt bērnus, jo viņiem nebija tik 
daudz kairinājumu apkārt. Tad bija te-
levīzija ar pāris programmām, grāma-
tas, kāds pulciņš pēc stundām. Un viss. 
Tagad, tas, kurš meklē, var atrast daudz 
kā ļoti interesanta. Pārsteigt viņus ir 
diezgan pagrūti. Skolotājam ir vairāk 
jāiespringst. Reizēm viņus arī grūtāk 
savākt, tāpēc, ka iespējams ir izlaistāki 
vai viņi vienkārši ir nemierīgāki.  Tagad 
skolā nāk to vecāku bērni, kas paši bija 
skolēni deviņdesmito gadu sākumā, kad 
bija  pirmais bums par bērnu tiesībām. 
Daudz vairāk runāja par tiesībām, bet 
piemirsa pienākumus. Izauga paaudze, 
kurai šķiet, ka viņiem viss pienākas. Sa-
vukārt, daļa bērnu ir tik ļoti pieraduši 
pie liela daudzuma cukura lietošanas, 
dzerot CocaColu vai ēdot saldumus, ka 
vienkārši nav spējīgi nosēdēt mierīgi, jo 
uzņemtā enerģija jau kaut kā ir jāiztērē. 
Arī atbildības sajūta daudziem nav ieau-
dzināta. Tas viss summējas un skolotā-
jam jātiek ar to galā. 

Kā pagājis pirmais gads direktores 
amatā? 

-Interesanti. Katru dienu kaut kas 
savs. Garlaicīgi noteikti nav bijis un ne-
būs. Šajā amatā varu mēģināt sniegt to 
atbalstu skolotājam, kuru viņš ir pel-
nījis. Protams, pieteikšanās direktores 
amatam bija zināma izkāpšana no savas 
komforta zonas, jo tajā brīdī, kad man 
pateica, ka esmu uzvarējusi konkursā, 
es ļoti pārdzīvoju, ko esmu izdarīju-

si… Varbūt vajadzēja mierīgi rušināties 
savā tik zināmajā lauciņā, un darīt to, 
kas tik ierasts. Bet notika tā, kā notika. 
Vispirms, protams, liels paldies ma-
nam kolektīvam, viņi ir ļoti atbalstoši 
un pretimnākoši. Jebkurā gadījumā, 
esmu to sapratusi jau sen - vadītājs var 
censties cik grib, bet neko nepanāks, ja 
darbinieki neskatīsies vienā virzienā ar 
viņu. Visiem kopīgi virzoties uz mērķi, 
tas arī tiks sasniegts. Un man ir sajūta, 
ka mums izdodas. Būtībā tituls Gaismas 
nesējs bija jāpiešķir visam skolas kolek-
tīvam. 

Ilgus gadus internātskolu vadīja 
Aija Blitte, skolai bija savas senas tra-
dīcijas, vai tās turpināsiet?

-Jā, mēs mēģinām kopt un turpināt 
iedibinātās tradīcijas, lai skola arī turp-
māk būtu ar to auru, kā iepriekš- skola, 
kas ir vissirsnīgākā. Pilsētas skolās pa-
rasti ir cita gaisotne, ne tik personiska. 
Bet internātskolai ir izdevies izveidot 
šo silto atmosfēru, jo skolotāji ir kopā 
ar audzēkņiem no rīta līdz vakaram, 
kas ļauj vienam otru tuvāk iepazīt un 
izveidot draudzīgākas attiecības. Tā sir-
snība, ar kādu kādreizējie bērni, nu jau 
sirmām galvām, apskāva savus bijušos 
skolotājus, tiekoties salidojumā, bija ļoti 
īpaša. Tā ir vērtība, ar kuru, manuprāt, 
ir jālepojas.

Ko tu, uzsākot jauno mācību gadu, 
gribētu novēlēt pedagogu saimei, ko 
skolēniem, bet ko pati sev?

-Sākšu ar sevi. Nepazaudēt radošo 
dzirksti un rast jaunas idejas. Tas būtu 
galvenais jebkurā jomā, ko daru. Skolē-
niem, es varētu novēlēt pacietību un būt 
atbildīgiem par sava darba rezultātiem. 
Skolotājiem es novēlēšu strādāt ar prie-
ku. Lai ir prieks par to, ko darām un lep-
nums par skolu, kurā strādājam.

Intervēja 
Dagnija Gudriķe

Kandavas novada izglītības darbi-
nieku konferencē 27.augustā tika no-
minēti balvas „Gada skolotājs 2014.” 
ieguvēji.

Kategorijā „Pirmskolas izglītība” 
balvu ieguva Mudīte Skrastiņa -PII „Zī-
ļuks” skolotāja.

„Sākumskolas izglītība” – Una Bu-
džena- Matkules sākumskolas skolotāja.

 „Pamatskolas izglītība – Inta Pa-
kalns- Paleja – Kandavas internātvidus-
skolas skolotāja.

„Vidusskolas izglītība”- Sandra Auk-
šmukste- Kandavas internātvidusskolas 
skolotāja un Virgīnija Pilāne- Kandavas 
K. Mīlenbaha vidusskolas skolotāja.

„Profesionālā izglītība” – Vladimirs 
Ševčuks- PIKC Kandavas Valsts lauk-
saimniecības tehnikuma skolotājs.

„Profesionālās ievirzes izglītība” – 
Elvīra Juhņēviča- Kandavas BJSS sko-
lotāja.

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
Atzinības rakstu tika apbalvota Kanda-
vas Mākslas un mūzikas skolas direktore 
Maruta Balode.

Ar Kandavas novada Izglītības pār-
valdes rakstiem apbalvoja Ivitu Leju 
(Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola), 
Modru Rēvaldi (Vānes pamatskola), 
Agitu Pētersoni (Kandavas internātvi-
dusskola), Lailu Šaicani (Kandavas no-

vada Zantes pamatskola), Sarmīti Sten-
grevicu (Vānes pamatskola), Evu Šepe-
tovsku (Kandavas K.Mīlenbaha vidus-
skola), Jeļenu Šnikvaldi (PIKC Kanda-
vas Valsts lauksaimniecības tehnikums), 
Janu Kašlaju (KNIP multifunkcionālā 
jauniešu centra vadītāju)  un Stefāniju 
Neibergu(uzņēmēju, sadarbības partne-
ri -SIA „Saltums”).

Kandavas novada Izglītības pārval-
des Atzinības rakstu par mūža ieguldī-
jumu saņēma Kandavas K. Mīlenbaha 
vidusskolas skolotāja Anna Staprāne.

Balvu „Gaismas nesējs 2014.” saņē-
ma Kandavas internātvidusskolas direk-
tore Elita Lavrinoviča.



4. DOMES LĒMUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE  28.08.2014.
Domes sēdē deputāti izskatīja 34 

jautājumus, no kuriem 12 jautājumi bija 
saistīti ar nekustamajiem īpašumiem 
(zemes ierīcību projektu apstiprināšanu 
vai izstrādi, zemes īpašumtiesībām, ro-
bežu mainīšanu (grozīšanu), nosauku-
ma un adreses piešķiršanu utt.).

Piešķīra �nansējumu EUR 21  729 
izglītības iestāžu 4.klašu audzēkņu brīv-
pusdienām 2014./2015.mācību gadā 
un papildus �nansējumu  EUR 1816  
Kandavas novada domes pašvaldības 
aģentūrai „Kandavas novada sociālais 
dienests”.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.7 „Par 
Kandavas novada pašvaldības palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā” pirmajā 
lasījumā  un noteica termiņu līdz 2014.
gada 10.septembrim, ka  domē rakstis-
ki var iesniegt priekšlikumus Kandavas 
novada domes saistošo noteikumu Nr.7 
„Par Kandavas novada pašvaldības pa-
līdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
projektam.

Apstiprināja grozījumus diviem 
maksas pakalpojumu cenrāžiem - Kan-
davas novada Izglītības pārvaldes pa-
kļautībā esošo izglītības iestāžu  un 
Zantes ģimenes krīzes centra maksas 
pakalpojumu cenrādim. Ar konsolidē-
tajiem cenrāžiem var iepazīties  pašval-
dības mājas lapā www.kandava.lv sadaļā 
“Nolikumi, noteikumi un cenrāži”

Apstiprināja A.Eimanes atskaiti 
par komandējumu uz Nagycenk, Un-
gārijā no 2014.gada 21.jūlija līdz 2014.
gada 27.jūlijam un A.Ķieģeļa atskaiti par 
komandējumu uz Strangnasu, Zviedrijā 
no 2014.gada 1.augusta līdz 2014.gada 
3.augustam. 

Apstiprināja  domes priekšsēdē-
tāja N.Štoferta,  domes priekšsēdētāja 
vietnieka A.Ķieģeļa un domes izpilddi-
rektora E.Dudes pārskatu par paveikto 
augusta mēnesī.

Nolēma sakarā ar  Kandavas Deju 
skolas darbības uzsākšanu, Kandavas 
novada Izglītības pārvaldei pārņemt 
Deju skolas inventāru no Kandavas 
novada Kultūras pārvaldes ar kopējo 
bilances vērtību 18 308 EUR, kā arī Kul-
tūras pārvaldei nodot Izglītības pārval-
dei transporta līdzekli Mercedes Benz 
(valsts reģistrācijas Nr. GG 9648).

Nolēma  Pašvaldības mantas un 
īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas 
izsoles komisijai organizēt nekustamā 
īpašuma „Lejasāboli”, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads  otro izsoli ar aug-
šupejošu soli un noteikt, ka nekustamā 
īpašuma „Lejasāboli”, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads  otrās izsoles sākum-
cena cena EUR 950,00 izsoles solis EUR 
50,00 un nodrošinājums 10% apmērā no 
sākuma cenas.

Nolēma uzdot SIA „Kandavas ko-
munālie pakalpojumi” valdes locek-
lim E.Barisam izstrādāt un iesniegt 
līdz 2014. gada 8. septembrim projekta 
pieteikumu EUR 236  220,78 apmērā 
Latvijas vides aizsardzības fonda admi-
nistrācijā �nansējuma saņemšanai no 
valsts budžeta apakšprogrammas „Vides 
aizsardzības projekti”, nodrošinot paš-
valdības līdz�nansējumu 50% apmērā 
no kopējām projekta izmaksām, kā arī 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts 
kases 136 261,78 euro ar atmaksas ter-
miņu 10 gadi, ar kredīta devēja noteikto 
procentu likmi un atlikto maksājumu 
uz 1 gadu SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” pamatkapitāla palielinā-
šanai projekta “Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu rekonstrukcija Kandavā, Valteru 
ielā” īstenošanai, aizņēmuma atmaksu 
garantējot no Kandavas novada domes 
pamatbudžeta līdzekļiem.

Nolēma  uzdot SIA „Kandavas ko-
munālie pakalpojumi” kā pašvaldības 
kapitālsabiedrībai organizēt Kandavas 
novada iedzīvotājiem siltumapgādes 
pakalpojumu nodrošināšanu un lēmu-
mu par siltumenerģijas tarifu apstipri-
nāšanu Kandavas novada katlu mājās 
pieņemt Kandavas novada domes sēdē 
2014. gada septembrī, kā arī ieguldīt 
SIA „Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” pamatkapitālā 40 000 EUR no 2014.
gada pamatbudžetā plānotā ieguldīju-
ma �nansējuma un par SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” atbildīgajai 
personai L.Skvarnovičai, sagatavot kapi-
tālsabiedrības pamatkapitāla palielinā-
šanas noteikumus un statūtus.

Nolēma apturēt būvniecību neku-
stāmajā īpašumā “Basteji”, Kandavas 
pagasts, Kandavas novads un Kandavas 
novada Būvvaldei  izskatīt jautājumu 
par nekustāmā īpašuma “Basteji”, Kan-

davas pagasts, Kandavas novads īpaš-
nieces Elitas Ušakovas  saukšanu pie 
administratīvās atbildības.

Nolēma nosūtīt komandējumā 
uz Lassee (Austrija) laika periodā no 
17.09.2014.- 22.09.2014.  Kandavas no-
vada domes delegāciju, kuras sastāvā  
L.Gudakovska, deputāte, Vides aizsar-
dzības un komunālo jautājumu komi-
tejas priekšsēdētāja, I.Grunte, Kandavas 
novada Kultūras pārvaldes vadītājas 
vietniece, ES mazo pašvaldību har-
tas koordinatore Kandavas novadā un 
N.Gudakovskis, automobiļa vadītājs, 
nosakot  par delegācijas vadītāju ko-
mandējuma laikā L.Gudakovsku.

Atbrīvoja J.Čupriku no Vides aizsar-
dzības komisijas locekļa pienākumiem 
un P.Krampīti no Kandavas novada Vē-
lēšanu komisijas locekļa pienākumiem.

Piešķīra īres tiesības Tatjanai Vasi-
ļjevai  uz pašvaldības dzīvokli Apiņu ielā 
6/8-11, Kandavā, Kandavas novadā ar 
kopējo 57,9  m2, dzīvojamās telpas īres 
līgumu noslēdzot uz darba tiesisko at-
tiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 (trim) 
gadiem ar nosacījumu domes izpilddi-
rektoram E.Dudem atļaut pagarināt no-
slēgtā īres līguma termiņu ar T.Vasiļjevu, 
ja saglabājas iepriekš minētie apstākļi. 
Piešķīra  īres tiesības Silvijai Tiltiņai  uz 
pašvaldības dzīvokli „Robežnieki 3”-14, 
Kandavas pagastā, Kandavas novadā ar 
kopējo 59,7 m2, dzīvojamās telpas īres 
līgumu noslēdzot uz darba tiesisko at-
tiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz 6 (se-
šiem) mēnešiem, bez tiesībām dzīvokli 
atsavināt un ar  nosacījumu, ka var pa-
garināt noslēgtā īres līguma termiņu, ja 
saglabājas minētie apstākļi.

Kārtējās komiteju 
sēdes notiks 

18.septembrī no 
plkst.13.00 

 Domes sēde 
25.septembrī 
plkst.13.00

Paziņojums par 2013.gada publiskā 
pārskata sagatavošanu

Domes sēdē 2014.gada 28.augustā depu-
tāti vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības 2013.
gada publisko pārskatu. Interesenti ar publisko 
pārskatu var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.kandava.lv sadaļā – Publiskie pārskati.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.6 “Grozījumi 
Kandavas novada domes 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 
“2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets”

Domes sēdē apstiprināja Kandavas novada domes saistošos notei-
kumus Nr.6  “Grozījumi Kandavas novada domes 30.01.2014. saistoša-
jos noteikumos Nr.1  “2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets”. 
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.kandava.lv sadaļā “ Budžets”.
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VIENKĀRŠI - SKOLOTĀJA
Ciemojoties pie Aijas Blittes viņas 

skaistajā dzīves jubilejā, sarunas sāku-
mā, Aijas kundze uzsvēra, ka savā bū-
tībā ir vienkārši skolotāja. 

„Bet tu jau atkal sakarināsi visus tos 
„penterus” klāt!” Ar tiem „penteriem” 
domādama savus apbalvojumus. Es, 
protams, to apstiprināju. Šie apbalvoju-
mi ir nopelnīti ar dzīvi un mūža darbu 
un tādēļ tie ir jānosauc. 

Kandavas novada Goda pilsone, Tri-
ju zvaigžņu ordeņa kavaliere, Izglītības 
darba teicamniece, vairākkārtīgi apbal-
vota ar Izglītības Ministrijas Atzinības 
rakstiem, astoņpadsmit gadus bijusi 
Kandavas internātvidusskolas direktora 
vietniece mācību darbā, bet četrpadsmit 
gadus šīs skolas direktore. Un papildus 
visam jau nosauktajam,  latviešu valodas 
un literatūras skolotāja.

Esat likusi lietā arī savas literatūras 
skolotājas iemaņas, lai pie�ksētu savas 
dzīves gājumu rakstītajā vārdā?

-Kādreiz  mans latviešu valodas 
skolotājs sacīja- mēs lasīsim Aijas grā-
matas. Nu nav iznācis dzīvē lasīt Aijas 
grāmatas, nevienu grāmatu neesmu uz-
rakstījusi. Bet internātskolas skolotāju 
„Ceļojumi pa Padomju Savienību krievu 
laikos”  (1984.-1988.gads) gan ir tapu-
ši. Toreiz ar skolas autobusu teju pusi 
toreizējās Padomju Savienības esam 
izbraukājuši, visu esmu dokumentējusi 
un humoristiskā garā pierakstījusi. Ru-
deņos vienmēr tikāmies pie skolotājas 
Pētersones Bērzciemā un tad mums bija 
ekskursiju notikumu pārlasīšana. Mēs, 
internātskolas skolotāju grupa, toreiz 
Atmodas laikā piedalījāmies visos pa-
sākumos Daugavmalā un citur, kur vien 
plīvoja sarkanbaltsarkanie karogi. Un 
tad bija viens 18.novembris- 1989.gadā, 
kad atgriezāmies no pasākuma Rīgā un 
es uzrunāju Kandavas ļaudis svinīgajā 
pasākumā kultūras namā. Pēc šīs uzru-
nas bija tāda sajūta, vēl tagad to spilgti 
atceros, ka mani sveicina visa Kandava, 
man nāca klāt cilvēki, teica paldies. Es 
esmu Atmodas laika deputāte, Talsu ie-
las vēlēšanu apgabalā ar četru balsu pār-
svaru uzvarēju vienu liela uzņēmuma 
direktoru, katru dienu augstu paceltu 
galvu gāju uz savu darba vietu – inter-
nātskolu. 

Kā Jūs, Vidzemes meitene, nokļu-
vāt Kurzemē un Kandavā?

-Nāku no Andreja Upīša novada, 
esmu dzimusi Rīgas apriņķa Krapes pa-
gastā, beigusi Jaunjelgavas vidusskolu. 
Bet Kurzemē es ieprecējos. Kad Balti-
jas ceļam svinējām 10 gadu jubileju, ar 
skolas kolektīvu izbraucām visas ma-
nas dzimtās vietas, apmeklējām manas 
dzimtās mājas, manus vecākus kapu 

kalniņā un toreiz Skrīveru parkā, kolek-
tīvs mani iesvētīja par kurzemnieci, uz-
dāvinot  mūsu skolotāja Broņislava Ha-
doņonoka iesieto viesu grāmatu, kurā 
visi bija ierakstījuši savus novēlējumus. 
Tagad šo grāmatu turpina rakstīt mani 
mazbērni. Kad tikai atbrauc ciemos, tā 
ieraksta kaut ko atmiņai.

Es esmu arī dienasgrāmatas rakstītā-
ja. Tās gan ir manas privātās dienasgrā-
matas, kuras nevienam neesmu rādījusi. 
Bet veselas divas biezas grāmatas pie-
rakstītas ar stāstiem par maniem maz-
bērniem. Es uzaugu tādā ģimenē, kur 
lasīja ļoti daudz grāmatu, tēvs bija arī 
zīmētājs, mācījies kopā ar Padegu. 

Pēc augstskolas beigšanas, manu 
vīru norīkoja darbā uz Ventspili. Es 
strādāju Ventspils 2. septiņgadīgajā sko-
lā. 1963.gadā vīram piedāvāja pārcelties 
uz šejieni un kļūt par Kandavas pieno-
tavas direktoru. Mans vīrs bija izcils 
direktors, Kandavas sviests tika ekspor-
tēts uz Franciju, bet pienotava bija ļoti 
slavena ar savu augstvērtīgo produkciju. 
Pusgadu es vēl strādāju Ventspilī, bet 
jaunajā mācību gadā- tas ir 1964.gadā, 
ar dēlu, kuram toreiz bija četri gadiņi,  
arī pārcēlos uz Kandavu. Turpat 30 ga-
dus, bez jebkādām ērtībām, nodzīvojām 
dzīvoklī Kandavas pienotavas ēkā. Strā-
dāju internātskolā par latviešu valodas 
skolotāju, audzināju vairākas klases un 
no 1980.gada biju direktora vietniece 
mācību darbā. Šajā amatā nostrādāju 18 
gadus. 1999.gadā mani apstiprināja par 
Kandavas internātskolas direktori, šo 
amatu pildīju līdz 2013.gada pavasarim. 
Kopā Kandavas internātskolā nostrādāti 

49 gadi. Tas nav maz. Tagad gadu esmu 
atpūtā un varu  veltīt laiku savam hobi-
jam- adīšanai.

Kādi bija skolēni toreiz, pirms 
piecdesmit gadiem, ja salīdzinām ar 
šodienu?

-Ventspilī bija parasta skola. Bet to-
ties Kandavā bija neparasta skola. Man 
ļoti patika iet uz skolu. Mūsu darbs bija 
no septiņiem rītā līdz  pat vienpadsmi-
tiem vakarā. Bērni bija ļoti sirsnīgi un 
mēs strādājām ar katru bērnu, mums 
nebija teicamnieku izlases, tāda lieta ne-
bija, bet direktora Ēdelnieka prasība bija 
tāda, ka mēs- skolotāji- esam priekš bēr-
niem. Mēs bezgalīgi daudz laika atde-
vām dažādām lietām – gan vakara mā-
cībām, gan koriem, gan sporta stundām 
ar brīnišķīgo skolotāju Laimoni Ģiguli, 
gan sarīkojumu dejām, kurās Gaidas Ģi-
gules vārds lieliem burtiem ierakstāms, 
tieši tāpat gribu pieminēt arī skolas 
tehnisko darbinieku kolektīvu, kas arī 
bija ar skolotāja aicinājumu. Izvērtējot 
aizvadīto mūžu varu droši teikt, ka vis-
skaistākie brīži man kā skolotājai ir bi-
juši Kandavas internātskolā. Tik daudz 
jaukuma un sirsnības… Izdzīvojot visus 
juku laikus, tos atceroties, varu teikt, ka 
internātskolā skanēja atmodas zvans.  

Kopš strādāju par direktori, mans 
tiešais kontakts ar skolēniem vairs nebi-
ja klasēs, bet tikai individuālās sarunās. 
Bērniem nav nekāda vaina….(„Te liec 
daudzpunktus”, sacīja skolotāja Blitte). 
Vaina dažkārt jāmeklē tajā pieaugušajā 
cilvēkā, kurš ir beidzis augstskolu, stu-
dējis psiholoģiju, �lozo�ju vai kādu citu 

Aija Blitte dzīves jubilejā šā gada augustā
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ZEMĪTE UN ZEMĪTNIEKI SVĒTKOS UN  IKDIENĀ

zinātni, bet īsti nezin, ko darīt ar bērnu, 
kurš jāaudzina. 

Gadu esot mierīgākā ritmā ārpus 
skolas dzīves, ar ko nodarbojaties?

-Kā jau teicu, esmu liela adītāja. Pa-
gājušā vasara man bija adīšanas vasa-
ra, daudz krāsainu segu noadīju. Visus 
krēslus apadīju, sevi arī neaizmirsu.

Skatoties jūsu darbos, varu tikai 
apbrīnot jūsu krāsu izjūtu, to niansēto 
pāreju no vienas krāsas otrā, to saplū-
šanu un mainīšanos. Un, kad tie pirk-
sti ņirb, ko tajā laikā dara domas?

-Es jau visu laiku tikai neadu vien, 
ļoti daudz lasu grāmatas, bet adot, kaut 
kur jau tās domas lido. Vienu konkrētu 
lietu gan nevaru nosaukt. Varbūt vien-
kārši atpūtinu galvu no domām. Vienu 
gan varu teikt, ka es jūtos ļoti labi, jo 
man ir ļoti labs kontakts ar dēla ģimeni, 

savā dzīvoklī jūtos kā savās īstajās mā-
jās. Šī ēka arī tika celta kā internātskolas 
skolotāju māja. Es piederu pie cilvē-
kiem, kas labi jūtas paši ar sevi. Nees-
mu bara cilvēks. Man ir daudz darāmā, 
negarlaikojos. Mans mērķis ir uzrakstīt 
atmiņu grāmatu par Dzērves dzimtu, tas 
ir mans dzimtais uzvārds. Esmu jau sā-
kusi šajā jomā strādāt.

Kad domājat par savu dzīvi, ir taču 
gandarījums, ka tā skaista bijusi  un 
nav velti nodzīvota?

-Varu teikt, jā, mana dzīve ir bijusi 
ļoti interesanta. Īpaši cilvēki, ar kuriem 
esmu dzīves gaitās satikusies. Tie cilvē-
ki, ar kuriem kopā esmu strādājusi un 
draudzējusies, par tiem varētu rakstīt 
grāmatas vienu pēc otras. Es ceru, ka 
man vēl būs laiks, lai to izdarītu. Drau-
dzenes un darba kolēģes mani neaiz-
mirst. Man ir brīnišķīgs dēls, gudra un 

rūpīga vedekla, un septiņi ārkārtīgi jau-
ki mazbērni. Viņu ģimenes modeli es 
varu tikai apbrīnot un vēlēt viņiem visu 
to labāko. 

Izglītības darbinieku konferencē 
balva „Gaismas nesējs 2014” tika pa-
sniegta  Kandavas internātvidusskolas 
direktorei Elitai Lavrinovičai.

-Prieks par to. Viņa ļoti labi strādā, 
kolektīvs ir viņu pieņēmis un novērtējis. 
Mana skola, tik tiešām, gribu to nosaukt 
par savējo, zeļ un plaukst.

Sācies jaunais mācību gads, ko jūs 
gribētu novēlēt bērniem un skolotā-
jiem?

-Gan skolotājiem gan skolēniem gri-
bu novēlēt gaišu skatu uz dzīvi. Mazāk 
meklēt ļaunumu un kritizēt, bet dzīvot 
ar gaišām domām, jo tās palīdz. 

Intervēja 
Dagnija Gudriķe

Augusta pēdējās brīvdienās svētkus 
„Nāc lustēt Zemītē!” nosvinēja Zemītes 
pagasts.

Par  Zemīti kā apdzīvotu vietu, mēs 
vēstures lappusēs varam lasīt jau kopš 
1437. gada. Tai laikā šo vietu dēvēja par 
Samiten bach, kas tulkojumā nozīmē 
Dzirnavu strauts. No vārda Samiten, 
laika gaitā to latviskojot, izveidojies Ze-
mītes nosaukums. Pirmo reizi pagasta 
svētki tika svinēti 1987. gada septembrī, 
kad, par godu pagasta 550. gadadienai,  
tika uzstādīts piemiņas akmens pie 
„Ezeriņiem”, jeb tautā mīļi dēvētā „dzel-
tenā veikala”  lielceļa malā. 

Pagasta gadskārtas tika atzīmētas ik 
pēc pieciem gadiem, bet tad, kad Kan-
davas novada dome lēma, ka pagasta 
svētki novadā svinami katru gadu, pa-
gasta ļaudis labprāt šo ieteikumu atbals-
tīja un pulcējas šais svētkos,  lai kopīgi 
sportotu, baudītu koncertus un ballētos. 
Sporta svētki pagastā notiek jau labi sen, 
kopš kolhozu laikiem. Tagad, apvieno-
joties ar pagasta svētkiem, šis pasākums 
ir kļuvis krāsaināks un piedāvā izklaides 
ne tikai sporta draugiem un cienītājiem, 
bet arī tiem, kas parasti ieņem līdzjutēju 
un skatītāju pozīcijas. 

Zemītnieki ir darbīgi un aktīvi ļau-
dis, gan paši prot atpūsties, gan citus 
iepriecināt un izklaidēt. Šogad ar ama-
tieru kolektīvu dalībniekiem un vadītā-
jiem vienojāmies, ka  paši atpūtīsimies 
un aicināsim viesos kaimiņu mākslinie-
kus. Koncertus sniedza Tukuma pilsētas 
deju studija „Demo” Lienes Bēniņas 
vadībā, kas skatītājus aizveda burvīgajā 
deju pasaulē. Abas deju izrādes „Vai 3b 
ir klusums” un „Patiesais skaistums” ra-
dīja īpašu svētku sajūtu.  

Pirms vakara koncerta tika sumi-

nāti tie Zemītes ļaudis, kas savā ikdie-
nas darbu ritumā atrod laiku palīdzēt 
pagasta labiekārtošanas un prezentēša-
nas darbos.  Šie nemanāmie rūķīši rod 
iespēju un palīdz mūsu pagastam būt 
sakoptam un atpazīstamam. Šogad su-
minājām arī Annu un Andri Čuprikus 
skaistā ģimenes kopdzīves jubilejā. Tos 
ļaudis, kuriem mēs vēlamies pateikties 
par labajiem darbiem, mēs varam paši 
apzināt, bet  stipro ģimeņu jubilārus 
mēs uzzinām tikai tad, ja kāds viņiem 
tuvs cilvēks mums tos piesaka. 

Gribējās,  ka svētku svinētāji būtu 

vēl kuplākā skaitā, bet garās lietavas 
pirms svētku dienas daudziem zemnie-
kiem bija nobremzējušas ražas ievākša-
nu un ļaudis izmantoja saulaino laiku 
darbam savās druvās. Arī ballē ne viens 
vien atzinās, ka bagātā sēņu raža dienā 
aizvilinājusi viņu uz mežu vākt dabas 
veltes un tikai vakara un nakts stundas 
atlika svētku baudīšanai. Nu jau klāt 
septembris un tuvā rudens sajūtas un 
gaidas noteikti nesīs daudz interesanta 
pagasta ļaudīm arī turpmāk.

Erodeja Kirillova
Zemītes tautas nama vadītāja
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PLAUKSTOŠĀS DZIMTAS BOJĀEJOŠĀ LIGZDA
6. augustā Kandavā viesojās fon Zasu 

ģimene no Kanādas – viena no daudza-
jām ģimenēm Kanādā, ASV un Vācijā, 
kas sevi var pieskaitīt pie savulaik kuplās 
un politiski ietekmīgās Baltijas muižnie-
ku dzimtas – fon Koskulu pēcnācējiem. 
Vairāk kā 200 gadus Koskulu dzimtai 
piederēja Aizdzires muiža – savulaik 
plaša un turīga lielsaimniecība, kuras 
paliekas ar dalītām jūtām aplūkoja fon 
Zasu ģimene. Skumjas par dzimtas ligz-
das bojāeju mijās ar cerībām, ka jaunais 
īpašnieks sāks muižas atjaunošanu.         

No saglabājušamies muižas ēkām 
viskritiskākajā stāvoklī patlaban atro-
das Aizdzires muižas kungu nams. Pēc 
arhitektūras vēsturnieka Heinca Piranga 
domām, šī ēka ir vietējās muižu būvnie-
cības spilgts paraugs. Savu tagadējo kla-
sicisma stila formu tas ieguvis, ap 19.gs. 
vidu pārbūvējot un paplašinot senāku 
ēku. 

1912.g. muižā darbojās vējdzirnavas, 
kaļķu ceplis, kā arī 1872. gadā dibinātā 
Beka ķieģeļnīca, kur bez ķieģeļiem ražo-
ti arī jumta dakstiņi. Plašajos staļļos tika 
turētas Austrumfrīzijas šķirnes govis. 
Aizdzires pusmuižas bija Ķīplava, Ru-
gājkalns, Mustene, Riebiķi un Teņņi.  

Agrārās reformas laikā, kad tika 
nacionalizētas muižas, Aizdzires platī-
ba bija 3850 ha. Muižas īpašniekiem kā 
neatsavināmā daļa tika atstāta Teņņu 
pusmuiža. Pēc agrārās reformas muižas 
centru rentējis kāds Bergmanis. Vēlāk 
muiža pārdota, bet 1930.g. Kandavas 
pagasta valde tajā bija iecerējusi ierīkot 
lauksaimniecības skolu, kas netika īste-
nots. Vācu okupācijas laikā muižā tika 
nomitināti krievu bēgļi no Pleskavas un 
Novgorodas apgabaliem. 1945.g. muižas 
centrā izveidoja padomju saimniecību 
”Valdeķi”, kas 1969.g. tika pievienota 
Kandavas sovhoztehnikumam. Kungu 
namā 1972.g. tika ierīkoti laukstrād-
nieku dzīvokļi, bet kopš 2003. gada tas 
ir pilnībā neapdzīvots, visi noderīgie 
materiāli no krāsnīm, starpstāvu segu-
miem un starpsienām izlauzti. Muižas 
staļļi, kur pēc kara tika ierīkotas kolhoza 
liellopu fermas, ir sagruvuši jau krietni 
agrāk.    

Aizdzires ciems pirmoreiz minēts 
1397. g., bet muiža izveidojās 16. – 17.gs. 
gaitā, apvienojot vairākus Livonijas or-
deņa lēņus, tostarp vietējo iedzīvotāju 
Mostu un Smirdenes Sīmaņa valdīju-
mus. Aizdzires ciems muižai pilnībā 
pievienots tika 1536.g., kad mestrs Her-
manis no Brigenejas pārdeva savam pa-
domniekam Filipam fon Brigenam no 
Aizdzires muižu, Aizdzires un Rindze-
nes ciemus, Zvāres ciemu un trīs grunts-
gabalus Kandavas miestā. 

17.gs. Aizdzires muižas īpašnieki 
bieži mainījās. 1714.g. muižas īpašnieci 
Agnesi Elizabeti fon Ekelnu – Hilze-
nu apprecēja Tārgales muižas (tagadē-
jā Ventspils novadā) īpašnieks Ernsts 
fon Koskuls, vēlākais Piltenes apgabala 
prezidents. Tādējādi muiža mantošanas 
ceļā nonāca Koskulu dzimtas īpašumā. 
Saskaņā ar 1745.g. testamentu, Aizdzirei 
un Tārgalei uz mūžīgiem laikiem bija 
jāpaliek kā ģimenes kopīgam īpašumam 
ar vecākā bērna mantošanas tiesībām. 

Rīgas arhibīskapa vasaļi Kosku-
li kopš 14.gs. sākuma bija apmetušies 
Vidzemē, Liepupes apkārtnē Dikļu 
draudzē. Dzimtas vārds ir somugrisks, 
un nozīmē ”divi ciemi”, kas norāda uz 
dzimtas iespējamo lībisko izcelsmi. 
Koskuli bija viena no ievērojamākajām 
un ietekmīgākajām arhibīskapijas va-
saļu dzimtām. Jau ap 1400.g. šī dzimta, 
kuras ģerbonī attēlotas trīs ūdensrožu 
lapas, bija izaugusi un sazarojusies Vi-
dzemē un Igaunijā.

Koskulu Kurzemes līnijas ciltstēvs 
bija Kudenormas muižas īpašnieks 
Tērbatas bīskapijā, kuram nācās do-
ties trimdā pēc tam, kad krievi 1558.g. 
bija iekarojuši Tērbatas bīskapiju. Viņa 
1565.g. Limbažos dzimušais dēls Re-
inholds dzīvoja Alūksnē un Rīgā, līdz 
1603.g. pārcēlās uz Kurzemi, kur no-
māja vairākas muižas Talsu un Tukuma 
pilsnovados. Otrajā laulībā viņš stājās 
ar Dursupes muižas mantinieci Eliza-
beti fon Altenbokumu, tādējādi iegūs-
tot pirmo mantojamo muižu Kurzemē. 
Laika gaitā pirkšanas un mantošanas 
ceļā Koskuli Kurzemē ieguva vēl citas 
muižas. 

Reinholda mazdēla Ernsta fon 
Koskula dēls Ernsts mantoja Tārgali, bet 
Jakobs – Aizdziri. Ernsts mira 1767.g. 
bez vīriešu kārtas pēcnācējiem, un abas 
muižas saskaņā ar koprokas principiem 

mantoja Jakobs. Viņa vecākais dēls bija 
pazudis krievu – turku karā, tādēļ abas 
muižas mantoja jaunākais dēls Ernsts 
Reinholds. Viņa mazdēls, Aizdzires 
muižas īpašnieks Frīdrihs 1823.g. mira 
neprecējies, tādēļ muižu mantoja viņa 
brālis Ernsts no Tārgales. Ernsta dēls 
Nikolajs 1880.g. mira bez pēcnācējiem, 
un abas muižas mantoja viņa brālēns 
Aleksandrs.

Nikolajs 1845.g. bija precējies ar 
Luīzi fon Hānu no Vilces muižas, kurai 
uzbūvēja un uzdāvināja neatsavināmo 
atraitnes daļu – Valdeķu muižu. Luīze 
fon Koskula ziedoja 2000 rubļus Kan-
davas diakonisu slimnīcas (tagadējais 
Kandavas novada muzejs) celtniecībai. 
Pārējo no būvdarbiem nepieciešama-
jiem 6000 rubļiem saziedoja citi Kanda-
vas draudzes locekļi. Slimnīcas ēkas pa-
matakmens tika ielikts 1886.g. rudenī, 
bet jau 1887. gada 2. februārī Kandavas 
mācītājs Bernevics un Jelgavas Sv. Jāņa 
draudzes mācītājs Katerfelds iesvētīja 
jauno slimnīcas ēku. 

Nākamais Aizdzires īpašnieks Alek-
sandrs fon Koskuls (1822 – 1898) bija 
gvardes ulānu pulka pulkvedis Varša-
vā. 1864.g. viņš precējies ar Aneti fon 
Koskulu. Dažādi bija viņa bērnu likteņi. 
Meita Katrīna 1926.g. mira neatsavinā-
tajā Teņņu pusmuižā. Dēls Haralds strā-
dāja par konservatoru Ermitāžā, pieņē-
ma katoļticību un kļuva par mūku kādā 
Minhenes klosterī. Dēls Aleksandrs 
bija dabaspētnieks, Baltijas landesvēra 
virsnieks, vēlāk lauksaimnieks Teņņu 
pusmuižā. Neilgi pirms nāves pulkvedis 
Aleksandrs fon Koskuls kā izmirušās 
grāfu Koskulu līnijas tuvākais radinieks 
mantoja grāfa titulu. 

Aleksandrs fon Koskuls savā dzīves 
laikā uzbūvēja divus namus Kandavā: 
gaļas tirgotavu rindu Tirgus laukumā 4, 
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un viesnīcas ēku blakus, Tirgus laukumā 
6. 

Viņa dēls arī Aleksandrs, bija Talsu 
apriņķa maršals, Baltijas landesvēra mi-
litārais ierēdnis un Kurzemes kooperatī-
vu biedrības viceprezidents, 1902.g. lau-
lājies ar Hildegardi (Hildu) fon Hānu. 
Viņu trīs dēli un divas meitas ir mūs-
dienās pasaulē dzīvojošo fon Koskulu 
vecāki un vecvecāki. 1939.g. Koskuli no 
Teņņu pusmuižas izceļoja uz Vāciju. 

Vēl viena Koskuliem piederējusī ēka 
Kandavā bija tagadējā domes ēka Dārza 
ielā 6. 1912. un 1922. gadā tās īpašnie-
ce gruntsgabala īpašniece bija Hilda fon 
Koskula. Uz šo namu no Aizdzires mui-

žas pēc tās nacionalizēšanas ap 1922.g. 
tika pārvestas vērtīgākās mantas, kuru 
tālākais liktenis nav noskaidrots. 

Liecība par Koskulu dzimtu ir arī   
aizaugusī un izdemolētā dzimtas kap-
sēta ar kapliču, kas atrodas starp Val-
deķiem un Musteni. Tās pirmais aplau-
pīšanas mēģinājums �ksēts 1925. gada 
sākumā. Teņņu pusmuižā dzīvojošais 
grāfs Aleksandrs Koskuls ziņoja polici-
jai, ka otrajā februārī, apmeklējot savu 
senču kapsētu, viņš konstatējis, ka vienu 
kapu kāds nezināms ļaundaris atracis, 
bet uz otra, blakus esošā kapa bijušas 
izcilātas velēnas. Grāfs paskaidrojis, ka 
nozieguma vietā pirms vairāk nekā 40 

gadiem aprakta grupa zārku, kuri līdz 
tam laikam stāvējuši kapličas līķu pag-
rabā. Zārkos gulošie miruši apmēram 
pirms 100 gadiem. Koskula senčiem 
zārkos līdzi nekādas vērtības nebija ap-
raktas, tomēr izmeklētāji izvirzīja versi-
ju, ka kapus atrakuši laupītāji cerēdami 
atrast vērtslietas. Šādi kapu marodieris-
ma gadījumi muižnieku dzimtu kapsē-
tās nebija retums jau pēc Pirmā pasaules 
kara, bet pēc Otrā pasaules kara kļuva 
par masveida parādību. Tās rezultātā 
nomaļajās Kurzemes muižnieku dzimtu 
kapsētās neapgānīts palicis ir tikai retais 
kaps. 

Agris Dzenis,
vēsturnieks

MŪSU VASARAS SERENĀDES

ATROD SAVU ZELTA ZĪLI

Kandavnieks Bavārijas kalnos

Šovasar mums, novada senioru 
deju kolektīvam „Kandavnieks”,  iz-
devās brīnišķīgs ceļojums uz Bavāriju, 
tur ne tikai gūstot jaunus un neaiz-
mirstamus iespaidus, bet arī dejojot 
un iepazīstinot tās puses ļaudis ar lat-
viešu dejas tradīcijām.

Ar savu deju programmu piedalījā-
mies koncertos vairākās pilsētās Bavāri-
jā. Pilsētā pie Donavas Kelhaimā, kon-
certējām vietējām tradīcijām bagātajos 
65. Tautas svētkos. Svētku gājienu kup-
lināja vairāki pūtēju orķestri un četrdes-
mit piecas vietējās biedrības. Bijām lep-
ni, ka gājienā varējām iet ar mūsu Latvi-
jas karogu. Latviju pārstāvējām mēs, se-
nioru deju kolektīvs „Kandavnieks” un 
mūsu draugi no Kabiles „Kamēr vari...” 
un „Meždzirnas”. Svētku noslēgumā 
piedalījāmies arī krāšņajā uguņošanā, 
kas raisīja mums neaizmirstamas emo-
cijas. Apmeklējām skaisto stikla pilsētu 
Bodenmaise, kā arī kalnu kūrorta pilsē-
tu Noikirhenu. Kūrorta viesus iepazīsti-
nājām ar latviešu dejām, kurās iesaistī-
jām arī pašu pilsētas birģermeistaru. 

Ceļojumu visi izturējām godam,  gu-

vām jaunus iespaidus un pozitīvas emo-
cijas.

Paldies Kandavas novada domei 
par atbalstu un mūsu vadītājai Andrai 
Eimanei par koncertceļojuma organizē-

šanu.
Atsākot jauno deju sezonu oktobrī, 

priecāsimies par jauniem dejotājiem 
mūsu kolektīvā.

„Kandavnieks” dejotāji

turpinājums no 7.lpp.

27.septembrī jābrauc uz Abavas 
senleju! Ikviens aicināts piedalīties 
Pasaules Tūrisma dienai veltītajā pa-
sākumā „Zelta Zīle Abavas senlejā”. 

Abavas senleja ir tā vieta, kur zelta 
rudenī ir prieks acīm un sirdij. Jau izse-
nis uz šejieni ir braukuši ceļotāji no tu-
vām un tālām vietām, staigājuši kājām, 
lai izbaudītu Abavas, Imulas, Amulas un 
Rumbulītes upju ielejas un to krāšņu-
mu. Ne velti Abavas senleja vairāk nekā 
simts gadus tiek dēvēta par Kurzemes 
Šveici.

Dabiskās ozolu audzes ir viens no 
Abavas senlejas dārgumiem. Ozola 

zars ar zīlēm ir attēlots Kandavas pil-
sētas ģerbonī, Zīļuka vārdā ir nosaukta 
Kandavas pirmskolas izglītības iestāde, 
Zīļuks – ceļotājs redzams Kandavas tū-
risma informācijas centra izdevumos 
un skulptūrās Kandavas pilsētā. Kanda-
vā ir Ozolāju estrāde, bet 20. gadsimta 
sākumā svētki svinēti Vecajos Ozolā-
jos. Kandavas promenādi rotā ozolzīles 
atveidojums puķu dobēs un skulptūrā 
promenādes centrā. 

Katru gadu oktobra beigās Kandavā 
svin Ka�jas un tējas svētkus. Tajos var 
nogaršot īsto, pēc senām receptēm ga-
tavoto ozolzīļu ka�ju. Ka�jas dzēriens ir 

kļuvis populārs un pieprasījums pēc tā 
ar katru gadu tikai palielinās. Lai ozol-
zīļu ka�jas pietiktu visiem gribētājiem, 
ikviens aicināts piedalīties zīļu lasīšanas 
pasākumā. Tā laikā izstaigāsim visskais-
tākās Abavas senlejas vietas, baudīsim 
dabas krāšņumu zeltainajā rudenī un 
meklēsim arī īpašās - Zelta zīles. To at-
radējus gaida dažādas pārsteiguma dā-
vanas no pasākuma organizatoriem.

27.septembrī Zelta zīļu meklēšana 
sāksies Sabiles apkārtnē un turpināsies 
līdz Kandavai pa Abavas senlejas dabas 
parka skaistākajām un ozoliem bagātā-
kajām vietām.
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ATKLĀTS SKEITPARKS KANDAVĀ

Skeitparku atklāj Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
A.Ķieģelis, Izglītības pārvaldes vadītāja S.Tiltiņa un jauniešu centra 

vadītāja J. Kašlaja

JAUKTAIS KORIS „KANDAVA” AICINA JAUNUS DZIEDĀTĀJUS VISĀS BALSU GRUPĀS. 
PIRMĀ JAUNĀS SEZONAS SADZIEDĀŠANĀS  22.SEPTEMBRĪ PLKST. 19:00 

KANDAVAS KULTŪRAS NAMĀ (IEEJA NO DĀRZA IELAS).

Biedrība “Kandavas novada Jau-
niešiem” ar Kandavas novada domes 
līdz�nansējumu īstenojusi Lauku at-
balsta dienesta Ziemeļkurzemes reģio-
nālā lauksaimniecības pārvaldes pro-
jektu “Skeitparka izveide Kandavā”. 

Jaunais skeitparks tika atklāts 16.au-
gusta pēcpusdienā ar paraugdemonstrē-
jumiem piedaloties PARBMX jaunie-
šiem.

Skeitparka atklāšanas lentu pārgrie-
za Kandavas novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Alfreds Ķieģelis, Kandavas 
novada Izglītības pārvaldes vadītāja Sil-
vija Tiltiņa un jauniešu centra vadītāja 
Jana Kašlaja. Alfreds Ķieģelis vēlēja jau-
niešiem, lai skeitparkā labi ripo un mū-
sējie apgūtu jaunās sportiskās iespējas, 
jo Kandava izsenis ir bijusi pazīstama 
ar panākumiem daudzās sporta discip-
līnās.

 Izglītības pārvaldes vadītāja S. Tilti-
ņa sacīja, ka vairākus gadus šī vieta pretī 
jauniešu centram un Izglītības pārvaldei 
stāvējusi tukša un pamesta, bet tagad, 
pateicoties Kandavas jauniešu biedrībai 
un tās vadītājai  Janai Kašlajai, projekts 
īstenots un jaunieši ieguvuši sen loloto 
būvi- skeitparku.

Biedrības „Kandavas Partnerība” 
vadītāja Inta Haferberga pastāstīja, ka 
minētais projekts tapis diezgan ilgā lai-
ka posmā. Jau 2010.gadā jaunieši skais-

ti prezentējuši projekta ideju par savu 
skeitparku, kas toreiz tā arī palikusi ti-
kai idejas līmenī. Tikai 2013.gada maijā 
biedrība ”Kandavas novada jauniešiem” 
ar Janas aktīvu līdzdalību uzrakstījusi 
un iesniegusi projektu Lauku atbalsta 
dienestā un tam piešķirts �nansējums.

Jauniešu centra vadītāja Jana Kašlaja 
sacīja, ka jūtas gandarīta par projekta īs-
tenošanu, jo šis ir viens no pašu jauniešu 
izlolotiem un īstenotiem projektiem. 

Projekta kopējā vērtība ir 24597.74 
eiro.

Dagnija Gudriķe

Plkst.10: 00 tikšanās Abavas rumbā 
(4 km no Sabiles Kuldīgas virzienā), kur 
ir īpaši daudz ozolu un vislabākā zīļu 
raža. 

Turpinājums 11: 00 Sabilē Rumbulī-
tes parkā kopā ar vides gidu Māri Lāci.

12:00 gleznainajā Buses pilskalnā 
Zelta zīļu meklētājiem būs iespēja izstai-
gāt šo jau vairāk kā simts gadus tūristu 
iecienīto galamērķi, izbaudīt Imulas 
upes dziļo ieleju zelta rudens nokrāsās, 
kā arī piedalīties spēlēs un pārbaudīt sa-
vas zināšanas par ozoliem un zīlēm.

14:00 Mācītājmuižā (2km pirms 
Kandavas braucot no Sabiles puses) pa-
staiga pa taku gar Abavas upi un Zelta 
zīļu meklēšana zem simtgadīgiem ko-
kiem Vecajos Ozolājos kopā ar vides ek-
spertu un dabas procesu labu pārzinātā-
ju Ansi Opmani. 

16:00 visi Zelta zīļu meklētāji būs 
gaidīti Kandavas novada muzejā, kur 
Abavas senlejā salasītās ozolzīles tiks 

svērtas un izvērtētas, vai atbilst ka�jas 
pagatavošanai. Čaklākos ozolzīļu vācē-
jus gaida balvas un iespēja nobaudīt bez 
maksas īsto ozolzīļu ka�ju 25.oktobrī 
Ka�jas un tējas svētkos. 

Dalība Zelta zīļu meklēšanā un 
ozolzīļu lasīšanā – bez maksas. Vienīgi 
pašiem dalībniekiem ir jānokļūst līdz 
pasākumu vietām. Vairāk informācijas 
www.senleja.lv, www.draugiem.lv/aiac 
un zvanot pa tel.28396830.

 „Zelta zīle Abavas senlejā” ir viens 
no biedrības „Abavas ielejas attīstības 
centrs” 2014.gadā organizētajiem kā-
jāmgājēju dienu pasākumiem. Šā gada 
maijā un jūnijā notikušos pārgājienus 
„Paņem savus alvas zaldātiņus”, „Izved 
mammu pastaigāt”, “Piespraud puķi, 
ejam staigāt” un „Tauriņu diena” ap-
meklēja vairāki simti kājāmgājēju no 
visdažādākajām Latvijas vietām.  Pro-
jekta pasākumu laikā ir iespēja uzzināt 
vairāk par it kā zināmiem un tomēr 

nezināmiem dabas procesiem, augiem, 
dzīvniekiem. Tā ir lieliska atpūta un ve-
selīga pastaiga.

Projektu „Kājāmgājēju dienas Aba-
vas senlejā”  �nansē Latvijas Vides aiz-
sardzības fonds, Talsu novada pašval-
dība, Kandavas novada dome, biedrība 
„Abavas ielejas attīstības centrs”. 

Pasākuma norisi nodrošina bied-
rības „Abavas ielejas attīstības centrs” 
biedri, Talsu novada Tūrisma informā-
cijas centrs, Sabiles Tūrisma informāci-
jas centrs un Kandavas Tūrisma infor-
mācijas centrs. 

Pasākuma draugi - Kurzemes Radio, 
tipogrā�ja „UniversumsA”, Kandavas 
novada kultūras pārvalde.

Abavas senlejas Ozolu audzēs Zelta 
zīļu meklēšana iespējama ar zemju īpaš-
nieku laipnu atļauju. 

Projekta „Kājāmgājēju dienas Aba-
vas senlejā” vadītāja  Iveta Piese

28396830
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NOSKAIDROTI LABĀKIE RIETUMU VASARAS BASKETBOLA LĪGĀ

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
11. septembrī
14:00 Dzejas diena kopā ar runci 
Franci. Vānes kultūras namā
13. septembrī
14:00 Kandavas radiorūpnīcas salido-
jums. Dalības maksa: EUR 2,00, tikai 
ar iepriekšēju pieteikšanos. Līdzi jāņem 
kaut kas groziņā. Uzziņas pa telefonu: 
63181254, 26328062, 29393136.  Pen-
sionāru dienas centrā, Jelgavas ielā 4a
 16. septembrī
16:00 Atbalsta seminārs audžuģi-
menēm. Semināru vada psiholoģe 
A.Grūbe. Zantes kultūras namā
 17. septembrī
19:30 Vokālais ansamblis DO RE MI 
uzsāk jauno sezonu. Valdeķu kultūras 
namā
19. septembrī
19:00 Zantes folkloras kopa “Vācelī-
te” uzsāk jaumo sezonu. Zantes kultū-
ras namā
21.septembrī
17:00 Grupas „Sestā jūdze” koncerts. 
Ieeja bez maksas. Kandavas kultūras 
namā
22.septembrī
19:00 Sezonas pirmais mēģinājums 
jauktajam korim „Kandava”. Kanda-
vas kultūras namā
27. septembrī
Starptautiskai tūrisma dienai veltīts 
pasākums “Zelta zīles Abavas senle-
jā”. Abavas rumbā, Sabilē, Buses pils-
kalnā, Vecajos Ozolājos, Kandavā pie 
muzeja.  Paredzēta atraktīva ozolzīļu 
vākšanas talka. Tel. 28396830 (Iveta)
28. septembrī
9:00 Miķeļtirgus. Kandavā pie Bruņi-
nieku pilskalna.  Sīkāka informācija pa 
tel. 63122789. Aicina pieteikties tirgo-
tājus.
10:00 Kandavas novada amatierko-
lektīvu koncerti. Kandava. Sīkāka in-
formācija pa tel. 63122789.
11.oktobrī
Kandavas novada Teātru ražas svētki 
– Zemītē
Ražas balle pensionāriem- Pensionāru 
Dienas centrā Kandavā

SPORTS
12. septembrī
18:30 Kandavas novada 2014. gada 

čempionāts futbolā vīriešiem 7x7. Ot-
rais aplis, 7. kārta. Spēlē: Zemīte - Za-
ļais Serviss. Kandavas K.Mīlenbaha vi-
dusskolas stadionā. Sīkāka informācija 
zvanot pa tel. 29149754 (Igors).
13. septembrī
 Kandavas novada 2014. gada čem-
pionāts futbolā vīriešiem 7x7. Otrais 
aplis, 7. kārta.
Sīkāka informācija zvanot pa tel. 
29149754 (Igors).
15:00 Spēlē: Universālie sportisti - 
Zante. Kandavas K.Mīlenbaha vidus-
skolas stadionā
17:00 Spēlē: Pūre - Z/S Arvo. Pūre.
 20. septembrī 
10:00 Modra Grantiņa piemiņas kau-
sa izcīņa šaušanā. Sīkāka informācija 
pa tālr. 29133594 (Agris). “Strautiņi, 
“Kandavas pagasts
 26. septembrī
Latvijas skolu olimpiskā diena. Kan-
davas K.Mīlenbaha vidusskolā
29.septembrī 
16:00 Orientēšanās “Zig-zag” kārta 
(pie sporta halles)
29.09.- 02.10.
Veselības nedēļas pasākumi

IZSTĀDES
01.09 - 15.09. Jubilejas izstāde “Lat-
viešu rakstniekam Uldim Plotniekam 
90 (1924 - 1979)”. Matkules pagasta 
bibliotēkā
01.09. - 30.09. Izstāde “Rakstniekam 
Egonam Līvam- 90”. Vānes pagasta 
bibliotekā
01.09. - 30.09. Izstāde “Pirmajam 
Latvijas valsts prezidentam J. Čak-
stem-155”. Vānes pagasta bibliotēkā
01.09. - 30.09. Izstāde “Apceļosim 
Latviju! (27. septembris - Pasaules 
tūrisma diena)”. Vānes pagasta biblio-
tēkā
02.09 - 04.10. Maijas Matīsas, Ulda 
Pauzera un Roberta Pauzera darbu 
izstāde “Spēles un rotaļas”. Kandavas 
Mākslas galerijā. 
Maija Matīsa, Uldis Pauzers un Roberts 
Uldis Pauzers no divu dažādu paaudžu 
dažādiem skatpunktiem vizuāli attēlo 
to, ko iespējams iekļaut tādos jēdzienos 
kā spēle un rotaļa. Izstādē būs redzamas 
gleznas, grafiski darbi, instalācijas.

Maija Matīsa un Uldis Pauzers ir Tuku-
ma mākslinieku grupas biedri, Roberts 
Uldis Pauzers, viņu dēls, patlaban četr-
padsmit gadus vecs Mārupes vidussko-
las skolēns, kuram šī izstāde būs debija 
jomā ar kuru Roberts U. Pauzers aizrau-
jas neatkarīgi no abu vecāku netiešas 
ietekmes jau daudzus gadus.
08.09 - 15.09. Dzejas dienām veltīta 
izstāde “Dzejas ceļos”. Matkules pa-
gasta bibliotēkā
08.09. - 15.09.Izstāde “Rudens vel-
tes”. Kandavas pagasta bibliotēkā
Līdz 09.09. Tematiska izstāde Zinību 
dienai “Pienācis ir septembris, skais-
tais rudens mēnesis”. Kandavas pilsē-
tas bibliotēkā
09.09.- 16.09. Tematiska izstāde “Dze-
jas dienas sagaidot”. Kandavas pilsētas 
bibliotēkā
09.09. - 16.09. Jubilejas izstāde “Lat-
vijas Republikas pirmajam prezi-
dentam Jānim Čakstem - 155 (1859-
1927)”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
10.09. - 24.09. Izstāde “Dzejas die-
nas”. Kandavas pagasta bibliotēkā
10.09. - 25.09. Izstāde “Jānim Čak-
stem - 155 (1859-1927)”. Kandavas 
pagasta bibliotēkā
15.09. - 30.09. Pirmajam Latvijas 
valsts prezidentam Jānim Čakstem 
155 (1859 - 1927)”. Matkules pagasta 
bibliotēkā
15.09. - 30.09. Tematiska izstāde vel-
tīta pasaules tūrisma dienai “Intere-
santā Latvija”.  Matkules pagasta bib-
liotēkā
15.09. - 31.12. „Bērnu Žūrijas” lasīša-
nas maratons ir sācies! Vānes pagasta 
bibliotēkā
23.09. -  30.09. Tematiska izstāde 
latviešu tautas gadskārtu svētkiem 
“Miķel’s brauca sētiņā ar bagātu ve-
zumiņu”.Kandavas pilsētas bibliotēkā
25.09 - 30.09. Izstāde “Pasaules tūris-
ma diena - Apceļosim Latviju”. Kan-
davas pagasta bibliotēkā
Līdz 30.09. Kandavas fotogrāfa 
Imanta Riekstiņa (1936 - 2013) foto 
izstāde. Pensionāru dienas centrā Kan-
davā
Līdz 29.12. Jauno grāmatu izstāde 
“Lasi un vērtē! Bērnu un jauniešu 
žūrija 2014 ir klāt!” Kandavas pilsētas 
bibliotēkā

Augusta nogalē tika noskaidroti 
labākie Rietumu vasaras basketbola 
līgā no pirmās līdz ceturtais vietai.

Mazajā �nālā tikās Jaunpils un Tu-
kums. Spēle aizritēja līdzīgi, taču, spē-
les beigu daļā pārāki izrādījās Jaunpils 
basketbolisti, kas kaklā kāra bronzas 
medaļas. Par Tukuma komandas labā-

ko spēlētāju tika atzīts Raivis Ozols, bet 
Jaunpils - Arnis Jēkabsons.

  Spēlē par čempionu titulu tikās 
Kandavas Baloni un Talsi. Spēles sā-
kumā spēle aizritēja līdzīgi, taču otrajā 
puslaikā savu pārākumu nodemonstrēja 
Baloni, kas beigās svinēja pārliecinošu 
uzvaru un tika kronēti par Rietumu va-

saras līgas 2014. gada čempioniem. 
Talsu komandā labākais spēlētājs 

šosezon bija Oskars Bekmanis, Balonu 
- Guntars Strāķis. Turnīra MVP Aigars 
Strāķis.

 Spēles pārtraukumā Sporta kluba 
Kandava un Rietumulīga.lv   vārdā  75 
gadu jubilejā tika sveikti basketbola 



11.SPORTS KULTŪRA

NOVADU DIENĀ GAISMAS PILĪ
Ar iedzīvotāju „Salasīšanos” au-

gusta nogalē tika atklāta Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas jaunā ēka- Gais-
mas pils, kuras atklāšanā Novadu die-
nā piedalījās arī Kandavas novads.

 Kā tas vienmēr izdevies mūsu nova-
da kultūras darbiniekiem, arī šoreiz viņi 
bija sagatavojuši interesantu un saturīgu 
novada prezentāciju, kas ar savu atrak-
tivitāti un izdomu izcēlās citu novadu 
vidū.  Pie mūsējiem varēja izkustēties, 
līdzi darboties, prāta spējas asināt un 
pirkstus izņirbināt. 

Novadu pārstāvēja lauku sētas „In-
dāni” saimniece Signe Ezeriņa, prezen-
tējot lauku tūrismu un pirts tradīcijas, 
visus pērties gribošos improvizētajā pir-
tī turpat ar slotiņām arī noperot. Linda 
Romanovska iepazīstināja ar keramikas 
cepļa un Mākslas plenēra tradīcijām, uz 
vietas veidojot māla trauku un atļaujot 
palīdzēt tā tapšanā arī apmeklētājiem.

 Vēsturnieks Agris Dzenis pārstāvē-
ja novadpētniecību, Kandavas vēsturi, 
novada stipro dzimtu stāstus. Viņš uz 
Gaismas pili bija paņēmis līdzi V. Vītola 
grāmatiņas ar pētījumu par Kandavu, 
kuras varēja iegūt savā īpašumā  pareizi 
atbildot uz sagatavotajiem jautājumiem 
par Kandavas vēsturi. Ļoti pieprasīts 
bija mūsu koka zirgs, visi gribēja pie tā 
nofotografēties vai uzkāpt mugurā. 

Amatniecības centra vadītāja Kiti-
ja Švīgere ar palīgiem iepazīstināja ar 
novada interesantākajām  amatniecības 
tradīcijām, ļaujot visiem pielikt roku 
muzeja garās šalles adīšanā.  Visvairāk 
apmeklētājus ieintriģēja fakts, ka šalli 
varēja adīt no abiem galiem. Tāpat vi-
ņiem patika stāsts  par to, ka ar šo šalli 
iecerēts aptīt muzeja ēku un  Kitijas stās-
tiņš par paceles pīšanu. 

Uz lielā ekrāna tika rādīta Mākslas 
plenērā tapusī animācijas �lmiņa par 
Kandavu. Cilvēki skatījās ar lielu aiz-
rautību, jo �lmiņa ir pašu radīta un tajā 

darbojas mūsu novada simbols- atraktī-
vais kuilītis. 

Savukārt, Kultūras pārvaldes vadī-
tāja Ziedīte Začeste  reizes četrdesmit 
izspēlēja spēli „No zīles līdz ozolam”, tik 
daudz bija gribētāju to darīt. Spēles uz-
varētāji saņēma ieejas kartes divām per-
sonām Kandavas novada muzejā. Tādēļ  
ir pamats cerēt, ka daļa šīs ieejas kartes 
arī izmantos un atbrauks uz Kandavu. 
Bija sagatavotas arī reklāmas lapiņas 
par Ka�jas un Tējas svētkiem, kas šogad 
notiks jau piekto reizi. Tās tika dalītas 
cilvēkiem un reizē arī pastāstīts par šo 
svētku tradīcijām novadā. 

„Mūsu mērķis bija ieinteresēt cilvē-
kus atbraukt uz Kandavu, – sarunā pēc 
Novadu dienām Gaismas pilī, sacīja 
Kandavas Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ziedīte Začeste, - Tieši tāpēc mēs ne-

cienājām apmeklētājus ar novada la-
bumiem, bet aicinājām viņus atbraukt 
pie mums uz  Kandavu. Tas bija mūsu 
virsuzdevums, kuru es domāju, mēs iz-
pildījām. Mums izdevās uzrunāt dažāda 
gada gājuma auditoriju, sākot ar jauno 
paaudzi un padsmitniekiem, un beidzot 
ar cienījamiem senioriem. Patika, ka 
savstarpējās sarunās bērni sacīja, ka nu 
beidzot ir kaut kas tieši priekš viņiem, 
ir ko darīt.  Ka viņiem ir interesanti un 
šajā vietā (tas ir – mūsu stendā) viņiem 
patīk.  Tāds arī bija mūsu mērķis. Stra-
tēģija un taktika attaisnojās. Bijām kup-
li apmeklēti visu mums atvēlēto laiku. 
Mūsu novada vārds skaisti un interesan-
ti izskanēja Kurzemes un Latvijas nova-
du pulkā.”

Dagnija Gudriķe

Kandavas novada delegācija Gaismas pilī ar garo muzeja šalli rokās

aprindās labi zināmie kandavnieki – 
pensionētā skolotāja  Gaida Ģigule un 
treneris Armands Krauliņš. Viņiem tika 
pasniegti ziedi un speciāli darināts šam-
panietis, vēlot veiksmi, izturību un, gal-
venais, veselību.

Sporta klubs Kandava un Rietu-
mulīga.lv saka lielu paldies tiesnešiem, 
sekretariātam, komandu vadītājiem, 
spēlētājiem, un viņu ģimenēm! Paldies 
pa spraigo vasaru un uz tikšanos ziemas 
sezonā.

Uldis Vēciņš

Foto: Spēles vēro Gaida un Laimo-
nis Ģiguļi un Armands Krauliņš
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Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās septembra jubilārus!

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 “Tipogrā�ja UNIVERSUMS A”

LĪDZJŪTĪBA

Ermīne Kocere   (1923.) Kandava
Ieva Bunģe   (1909.) Kandavas pagasts
Silvija Pociusa  (1944.) Matkules pagasts

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!

Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
augustā reģistrēti mirušie:
 

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
augustā reģistrēti 
6 jaundzimušie

Elīza, Sindija, 
Adrians Martins, 
Krišs, Matīss, Niks

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2014.GADA  SEPTEMBRIS

Lonija Linde, Irma Lagzdiņa, Kārlis Kārkliņš, 
Pēteris Irinovičs, Austra Čube, Aina Šulce, 

Ārija Ļipuncova, Zinaida Leimane, 
Ludis Pakalns, Jānis Jansons, Jadviga Jokša, 

Ženija Kalvīte, Aldis Treilops, 
Ausma Cimermane, Aivars Valters, 

Vilma Štrausa, Zo�ja Fedorako, Agris Klauss, 
Regīna Biruta Liepkaula, Maija Eglīte, 

Skaidrīte Svidzinska, Biruta Leja, Janīna Tikota, 
Ilga Avotniece, Gunārs Dedils, Lūcija Krūmiņa

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Ritums, nemitīgs ritums,
Dienas brāžas kā ūdenskritums,
Tik daudz pasaulē šajā, 
Jau paspēts padarīt,
Un jāturpina- arī rīt!

Dienas brāžas kā ūdenskritums,

28.septembrī Kandavā notiks Miķeļtirgus. 
Tirgotājus lūdz pieteikties, 

zvanot pa telefonu 63122789

KANDAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
ATGĀDINA NOVADA 

IEDZĪVOTĀJIEM

Novadā ir spēkā  saistošie noteikumi Nr.18 
„Par ielu un ēku nosaukumu, ēku un dzīvokļu nu-
muru izvietošanas kārtību Kandavas novadā”,  kas 
reglamentē kārtību, kādā Kandavas novadā tiek 
izvietoti ielu un ēku nosaukumi, ēku un dzīvok-
ļu numuri. Savukārt, Kandavas novada teritorijas 
plānojums 2011.-2023. gadam, reglamentē, ka 
vēsturiskā centra teritorijā esošajām vēsturiska-
jām ēkām aizliegts oriģinālos vēsturiskos logus un 
durvis nomainīt ar citu materiālu izstrādājumiem. 
Pašvaldības policija informē, ka par šo noteikumu 
neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildī-
ba pēc saistošo noteikumu Nr.17 „Par administra-
tīvo atbildību Kandavas novadā” 8.panta. 

Ar saistošajiem noteikumiem varat iepazīties 
mājas lapā www.kandava.lv, sadaļā Pašvaldība- 
saistošie noteikumi, vai personīgi Kandavas no-
vada domē, Kandavā Dārza ielā 6.

TOP MUZEJA GARĀ ŠALLE

Pagājušajā gada maijā, muzeja nakts ietvaros, sā-
kām adīt muzeja garo šalli. Muzeja apkārtmērs ir ap-
mēram 75 metri, uz doto momentu noadītās šalles ga-
rums ir 11 metri. Ļoti gribētos šalli uzadīt līdz 25.ok-
tobrim, piektajiem Ka�jas un Tējas svētkiem. Šallei 
iztrūkst vien nieka 64 metri. Tādēļ, aicinu visus Kan-
davas novada adītājus, kā arī tos, kas grib piedalīties 
šalles tapšanā, nākt un adīt. Ja nu kāds nevēlas nākt 
uz muzeju, kur atrodas šalle, var to darīt mājās. Ja ir 
vajadzīga dzija, atnāciet, iedosim. Varat uzadīt gabalu 
mājās, un pēc tam to atnest uz muzeju, kur gabals tiks 
saadīts ar šalli. Šalles platums ir 62 valdziņi. 

Sīkāku informāciju varat iegūt, zvanot Amatniecī-
bas centra vadītājai Kitijai 29338847


