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LIELĀ TALKA KANDAVAS NOVADĀ

25.aprīlī jau astoto reizi visā Latvi-
jā, tostarp arī Kandavas novadā, nori-
sināsies gada zaļākais pasākums- Lielā 
Talka. Novada sakopšanā aktīvi piedalī-
sies arī Kandavas novada dome, aicinot 
talkot ikvienu novada iedzīvotāju, iedzī-
votāju grupas, uzņēmumus, izglītības 
iestādes, nevalstiskās organizācijas un 
citus interesentus. 

Ikviens iedzīvotājs ar aktīvu līdzdar-
bību var apliecināt savu atbalstu Lielās 
Talkas kustības mērķa sasniegšanai- līdz 
2018.gadam, Latvijas 100.dzimšanas 
dienai, padarīt valsti par tīrāko un sa-
koptāko vietu pasaules kartē. Aicinām 
iedzīvotājus informēt par plānotajām 
talkošanas vietām attiecīgā pagasta pār-
valdes vadītājus vai Lielās Talkas koor-
dinatoru Egīlu Dudi. Īpaša uzmanība 
talkas dienā jāpievērš Kandavas brīv-
dabas estrādes „Ozolāji” tuvējās apkārt-
nes sakopšanai, jo tajā šovasar gaidāms 
Kandavas novada svētku spilgtākais 
kultūras pasākums- muzikālā mistērija 
„Piederība”. 

Lielās Talkas interneta mājas lapā 
www.talkas.lv ikvienam talkot gribētā-
jam ir iespēja reģistrēt izvēlēto talkoša-
nas vietu, iepriekš sazinoties ar attiecīgā 
pagasta pārvaldes vadītāju, lai saskaņo-
tu talkas norises vietu, vienotos par bez-
maksas atkritumu maisu saņemšanu. 
Tuvojoties Lielās Talkas norises dienai, 
interesenti sadaļā „Talkas vietas” varēs 
aplūkot jau reģistrētās vietas un kļūt par 
vienu no talkotājiem. 

Speciālos Lielās Talkas atkritumu 
maisus talcinieki bez maksas varēs sa-
ņemt talkas norises nedēļā, sākot no 20. 
aprīļa, pagastu pārvaldēs – Cērē, Mat-
kulē, Vānē, Zantē, Zemītē, Valdeķos un 

Kandavas novada domes ēkā. Maisu iz-
sniegšanas laikā tiks izziņotas piepildīto 
maisu atstāšanas vietas. Atkritumu vāk-
šana notiks tikai šajos maisos un nekur 
citur tos šogad nebūs iespējams saņemt. 
Bez maksas tiks savākti tikai speciālie 
Lielās Talkas maisi, sadzīves atkritumi 
netiks pieņemti. Lielgabarīta atkritumus 
bez maksas būs iespēja nodot 23., 24., 
25. aprīlī Kandavas atkritumu pārkrau-
šanas un šķirošanas stacijā Daigones ielā 
20, pagastos kā citos gados norādītajās 
vietās. 

Visi, kas gatavojas Lielajai Talkai vai 
arī to organizē, tiek aicināti sūtīt infor-
māciju par vietām, kuras esat nolēmuši 
sakopt, par interesantiem notikumiem, 
ar kuriem nācies saskarties talkas orga-
nizēšanas ietvaros, par savdabīgākajiem 
talkas atradumiem un daudz ko citu. 
Savus stāstus (kā arī attēlus) sūtīt uz e-
pasta adresi- talkas@ talkas.lv 

Lielās Talkas koordinators Kan-
davas novadā – Kandavas novada do-
mes izpilddirektors Egīls Dude   (tālr. 
63107365); 

Cēres pagastā – Cēres pagas-
ta pārvaldes vadītāja Maija Jēce 
(tālr.63154991);

Matkules pagastā – Matkules pa-
gasta pārvaldes vadītāja Dzidra Jansone 
(tālr. 63154041);

Vānes pagastā – Vānes pagasta 
pārvaldes vadītāja Daina Priede (tālr. 
63155168);

Zantes pagastā – Zantes pagas-
ta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis   (tālr. 
63155304);

Zemītes pagastā – Zemītes pagas-
ta pārvaldes vadītāja Rita Diduha (tālr. 
63155358);

Kandavas pagastā- Valdeķu kultūras 
nama vadītāja Brigita Pētersone  (tālr. 
63126037).

Aicinām novada iedzīvotājus, īpaši 
Kandavas vēsturiskā centra māju īpaš-
niekus, sakopt savus privātīpašumus- 
nomazgāt logus, sakārtot īpašumam 
piegulošās teritorijas un ceļmalas, lai 
sākoties tūrisma sezonai, būtu patīkami 
pašiem un novada viesiem! 

Pulcēšanās talkai 25.aprīlī plkst. 9:00 
pie Kandavas Tūrisma informācijas cen-
tra. Pēc talkas, plkst. 12:00 VKLT sta-
dionā pie peldbaseina, tradicionālā tal-
kas zupas ēšana un pārsteiguma dāvanas 
čaklākajiem talciniekiem!

Līga Zuze

Zantes parku papildinājuši 22 putnu būrīši



2. AKTUALITĀTES

Aprīlis tiek dēvēts par spodrības 
mēnesi. Šogad mūsu novads agrāk kā 
citus gadus iesaistījies Lielās Talkas 
norisēs, piedalāmies konkursa „Pa-
stāvēs, kas pārvērtīsies” aktivitātēs un 
arī 25. aprīlī - Talkas dienā, nestāvē-
sim malā, bet piedalīsimies novada 
sakopšanā. 

Aicinu visus novada iedzīvotājus 
ņemt dalību talkā, lai mūsu apkārtē-
jā vide kļūtu skaistāka un sakoptāka. 
Mūsu novada bagātība ir skaistā daba, 
arī ikdienā mums jārūpējas, lai šeit 
būtu patīkami uzturēties pašiem un 
novada viesiem. Bieži vien nemaz nav 
vajadzīgi lieli līdzekļi, lai sakoptu ap-

PAR MŪSU SAKNĒM UN VALODU

kārtni, atliek vien noslaucīt durvju 
priekšu, lai zālei vieglāk sazaļot un 
nomazgāt logus, lai pasauli ieraudzī-
tu gaišākās krāsās. Ir vajadzīgs vien 
darba prieks un vēlēšanās, uzņemties 
iniciatīvu un sakārtot savu apkārtni 
pašam, negaidot, ka to izdarīs citi. 
Sāksim ar savu sētu un turpināsim 
ar mūsu kopīpašumu. Īpašu uzmanī-
bu šopavasar aicinu pievērst Ozolāju 
gravas sakopšanai, jo maija beigās, 
novada svētkos paredzēta brīvdabas 
estrādes atklāšana pēc rekonstrukci-
jas. Divus gadus Ozolāji bija atstāti 
novārtā, tādēļ šogad jāstrādā ar div-
kāršu enerģiju, lai tos pienācīgi uz-
postu svētkiem.

Nesen piedalījos Latvijas Valsts 
ceļu organizētajā sanāksmē, kurā 
bija uzaicināti pārstāvji no Satiksmes 
ministrijas, Polijas ceļu būves kom-
pānijas, Brocēnu cementa rūpnīcas 
„CEMEX”, kopumā apmēram 20 cil-
vēku liela darba grupa, kas runāja par 
eksperimentu, kuru vēlas izmēģināt 
Latvijā, konkrēti, ceļu būves pamat-
nes nostiprināšanu. Savu tehnoloģiju 
prezentēja poļu uzņēmēji, kas šādus 
ceļus izbūvējuši vairākās valstīs un 
vēlētos ar savu produktu ienākt arī 
Latvijas tirgū. Viņu piedāvātās teh-
noloģijas būtība ir tāda - atkarībā 
no ceļa noslodzes, apmēram 30 cm 
dziļumā tiek iefrēzēta masa, kuras 

pamatā ir cements kopā ar polimēru. 
Pēc tam safrēzēto masu ar veltni no-
veltnē un pēc noteikta laika šī masa 
pārvēršas par betonu. Virs šī nostip-
rinājuma slāņa tiek uzliets asfalts un 
ceļš kalpojot ļoti ilgi. Uzņēmēji ir ga-
tavi veikt eksperimentu, uzliekot šādu 
segumu 500 metru garumā uz Cēres 
ceļa, no dzelzceļa pārbrauktuves uz 
Ventspils šosejas pusi. Es ieteicu, ka 
ceļa rekonstrukciju varētu veikt visā 
1,3 km garajā ceļa posmā līdz Vents-
pils šosejai. Ceļa izmaksas ir pietie-
kami lielas. Mēs varam šādu projektu 
atbalstīt morāli, bet finansiāli mēs 
to nevaram atbalstīt, jo šis ir valsts 
nozīmes ceļš, kas jāsakārto valstij. 
Diemžēl vairāk nekā 20 gadus ilga-
jam stāstam par Cēres ceļa sakārtoša-
nu vēl nav un tik ātri netiks pielikts 
punkts. Pozitīvā ziņa šajā sapulcē bija 
tā, ka Latvijas Valsts ceļi paziņoja par 
rīkojumu sākt Cēres ceļa projektēša-
nu, lai uzklātu asfaltbetona segumu. 
Mēs, protams, turpināsim sarunas ar 
Satiksmes ministriju un neļausim šīm 
iestrādnēm noslīgt aizmirstībā.

Novēlu saulainu Jums visiem šo 
pavasari un tiksimies Lielajā talkā, sa-
kopsim savu novadu!

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs
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Gatavojoties novada svētkiem un 
Ozolāju estrādes atklāšanai, top vē-
rienīgs muzikāls uzvedums- mistērija 
„Piederība”. 

Izrādes autori ir dzejniece Maija 
Laukmane un komponists Jānis Lūsēns, 
bet tās režisore Ziedīte Začeste. Par ie-
studējuma tapšanu tās autori stāstīja 
preses konferencē, kas marta beigās no-
tika Kandavas novada domē.

 Iecere atklāt mūsu brīvdabas estrādi 
pēc remonta ar kaut ko īpašu, radusies 
izrādes režisorei Ziedītei Začestei, jo 
Ozolāji ir viena no Kandavas atpazīsta-
mības zīmēm. Tā kā estrādes atklāšana 
plānota novada svētku laikā un svētku 
devīze šogad ir – „Nāc un esi savējais!”, 
bijis skaidrs, ka svētku kulminācijas pa-
sākumam vajag kaut ko tādu, kas saistī-
tos tieši ar Kandavu. Par izrādes centrālo 
tēlu tās autori izvēlējušies mūsu novad-
nieku, valodnieku Kārli Mīlenbahu. Un 
stāsts būs par to, kā mūsu mazās latviešu 
nācijas lielākā vērtība- valoda- ir mai-
nījusies laikiem, cilvēkiem un kultūrām 
pāri un cauri ejot. Par to, ka tā palikusi 
kā lielākā bagātība ar ko latviešiem lepo-
ties. Par to, ka valoda nosaka mūsu na-
cionālo identitāti. „Mēs paši lielā mērā 

Jānis Lūsēns un Maija Laukmane

esam atbildīgi par to, kā savu valodu 
saglabājam un kā mēs to runājam”, - uz-
svēra Ziedīte Začeste. Laika nogrieznis 
izrādē būs no 20.gadsimta sākuma līdz 

mūsdienām. Z. Začeste atzina, ka par 
šiem svētkiem, kontekstā ar Ozolāju 
atklāšanu, domājusi vairākus gadus, ka-
mēr ideja izkristalizējusies.



3.AKTUALITĀTES SKOLU DZĪVE

AKORDEONISTI PLŪC LAURUS 
STARPTAUTISKAJĀ KONKURSĀ

Betija un Kārlis Kristaps pie konkursa afišas Limbažos

 „Domājot par cilvēkiem, kurus pie-
saistīt idejas realizācijai, domas apstājās 
pie dzejnieces Maijas Laukmanes, kura 
ir talsiniece, bet reizē arī kandavniece, 
jo dzimusi un uzaugusi Kandavā. Bet 
tur, kur ir dzeja, vēlams būt arī mūzikai. 
Un domājot par mūziku, tās apstājās pie 
Jāņa Lūsēna, jo noskaņa, kādu gribētos 
piedzīvot, ir viņa dziesmās un mūzikā. 
Biju ļoti priecīga, ka abi autori piekri-
ta sadarboties šajā projektā un šobrīd 
darbs ir pāri pusceļam. Process turpinā-
sies vēl divus mēnešus un arī pati izrāde 
būs radošs process, jo daudz kas ir tāds, 
ko iepriekš nav iespējams izmēģināt. 
Es ceru, ka izrādes laikā skatītāji iegūs 
pozitīvas emocijas un neviens neaizies 
vīlies.” 

Finansiāli muzikālo projektu at-
balsta Kandavas novada dome. Domes 
priekšsēdētājs Normunds Štoferts pie-
krita Z. Začestes sacītajam par to, ka 
Ozolāju atklāšana pēc rekonstrukcijas 
1.kārtas pabeigšanas ir nozīmīga ne tikai 
Kandavas, bet visa novada ļaudīm. Ozo-
lājus zina un pazīst arī citur Latvijā. „Es 
uzskatu, ka mūsu Ozolāji ir pasakaina 
vieta,- sacīja domes priekšsēdētājs- Jau 
pēc izvietojuma un reljefa, Latvijā šāda 
brīvdabas estrāde ir vienīgā. Ziedītes 
ideju es atbalstīju un esmu pārliecināts, 
ka topošais literāri muzikālais kopdarbs 
izdosies un gandarīti būs visi.” 

Dzejniece Maija Laukmane atzina, 
ka ja piedāvātā ideja būtu, rakstīt vārdus 
muzikālajai komēdijai, viņa varbūt kādu 
laiku vēl būtu šaubījusies un gala rezul-
tātā pateikusi- nē, bet tēma – piederība, 

jau pati par sevi ir nozīmīga, svarīga un 
sulīga. 

„Kārlis Mīlenbahs pieder gan Tal-
siem, kur tagad dzīvoju, gan Kandavai, 
kur esmu uzaugusi, viņa vērtība un no-
zīmīgums mūsu tautai nav apspriežami 
un, domājot par visām šīm lietām, izrā-
des tekstā mums likumsakarīgi ienāca 
Rainis. Viņš ir sacījis- šajā zemē man 
visa pasaule un pie manas būtnes pieder 
mana tauta. Neteikšu, ka man gāja viegli 
ar tekstiem, šī bija pilnīgi jauna pieredze 
un es mācījos sastrādāties ar mūziku, 
cerot, ka komponists mani pārāk nekri-
tizēs.” 

Komponists Jānis Lūsēns uzsvēra, ka 
idejā par ko būs darbs, vienojušies ko-
pīgi un tā vēlusies kā tāda sniega pika, 
kļūstot arvien lielāka, apaugot ar dra-
maturģisko materiālu un konfliktu, bez 
kura nav iespējama laba izrāde. Konflik-
tā par pareizu latviešu valodas lietošanu 
iesaistījies dižais dzejnieks Rainis un di-
žais valodnieks Kārlis Mīlenbahs. „Tas ir 
stāsts par mūsu tautas un valodas neda-
lāmību, tās veidošanos zināmos vēstures 
posmos - sacīja Jānis Lūsēns - Svarīgi 
ir uzrunāt un iepazīstināt ar kopdarbu 
pēc iespējas plašākas masas, lai viņi at-
brauktu 30.maijā uz mistērijas pirmiz-
rādi. Lai rīdzinieki brauktu uz Kandavu, 
uz mazpilsētu, lai kultūra būtu ne tikai 
galvaspilsētā. Latvijā ir daudz novadu 
un katrā var atrast kādu izcilu perso-
nību vai kultūrvēsturisku notikumu uz 
kura būvēt kultūrvēsturisku tradīciju.” 
Komponists atzina, ka viņam iespējams 
ir vislielākā pieredze šajā žanrā, jo savā 

laikā kopā ar dzejnieci Māru Zālīti viņi 
veidojuši „Mistēriju par sapni un mīles-
tību”, līdzīgā projektā viņš darbojies arī 
Vecpiebalgā. 

Izvēlētā tēma, par piederību savai 
tautai, par mūsu saknēm un valodu, ir 
ļoti nozīmīga.

„Ir divu veidu piederība, tā konkrē-
tā-lokālā Kandavai un tā lielā- Latvijai. 
Radītās dziesmas varēs dziedāt ne tikai 
Kandavā, tās varēs skanēt visur - gan 
Liepājā, gan Ventspilī, gan Valkā vai 
Valmierā.”- sacīja Jānis Lūsēns.

Ļoti liela nozīme uzvedumā būs 
gaismai, tās mijiedarbībai ar tumsu. Iz-
rādes kulminācija būs uguns skulptū-
ra, jo Ozolāju estrādei ir tāds reljefs un 
vide, ka to iespējams īstenot. 

Idejas realizācijai izdevies piesaistīt 
spēcīgas personības, gan autorus, gan 
lomu izpildītājus - Zigfrīdu Muktupā-
velu, Anci Krauzi, Intaru Rešetinu, Jāni 
Znotiņu, kas tiešām ir vietējais- Kan-
davas puisis. Tāpat iesaistīti arī novada 
amatierkolektīvi no Zemītes, Zantes un 
Cēres, Kandavas kultūras nama meiteņu 
ansamblis „Cantabile” un vēl citi. Izrādei 
top arī disks un grāmatiņa ” Piederība”, 
kas kalpos kā programma izrādes laikā. 
Tā būs domājamā grāmatiņa ģimenei ar 
uzdevumiem, krustvārdu mīklām, krā-
sojamām bildēm par Kandavu. Savukārt 
disku ar izrādes dziesmām vēlāk varēs 
iegādāties Kandavas Tūrisma informā-
cijas centrā.

Materiālu apkopoja 
Dagnija Gudriķe 

Marta vidū Limbažos norisinājās 
XIII Starptautiskais akordeonistu fes-
tivāls, kurā Kandavas Mākslas un mū-
zikas skolas akordeona spēles audzēk-
ņi Kārlis Kristaps Šteinbergs un Betija 
Čākure, muzicējot duetā, ieguva otrās 
pakāpes diplomu.

Ansambļu (dueti un trio) atlase uz V 
Starptautisko ansambļu konkursu Lim-
bažos notika jau 2014. gada decembrī 
Madlienas mūzikas skolā un konkursam 
Limbažos tika izvirzīti ne vairāk kā divi 
ansambļi (dueti un trio) no katra reģio-
na. No mūsu novada, kā jau minēju, tika 
izvirzīti Dzintras Lindes audzēkņi Betija 
un Kālis Kristaps.

Dalībnieku uzstāšanos vērtēja 
Starptautiska žūrija, kurā strādāja pār-
stāvji no Latvijas, Polijas, Itālijas, Mol-
dovas unVācijas, bet vērtēšana notika 
pēc 25 ballu sistēmas. Betijas un Kārļa 
iegūtā II pakāpe ir labs jauno mūziķu 
sasniegums.

Pasākums, kas 1991.gadā sākās vi-

sai pieticīgi, laika gaitā izvērties par ie-
vērojamu notikumu. Šogad trīs dienu 
garumā sešos koncertos savu sniegumu 
rādīja deviņu valstu mūziķi, norisinājās 
arī pedagogu meistarklase un V Starp-
tautiskais mūzikas skolu akordeonistu-

ansambļu konkurss. Konkurss notiek 
ik pa diviem gadiem- mainoties solistu 
konkursam ar ansambļu konkursu.

Kandavas Mākslas un mūzikas 
skolas skolotāja

 Daiga Zariņa



4. DOMES LĒMUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 26.03.2015.
Kandavas novada domes sēdē tika 

izskatīti 38 jautājumi.
Apstiprināja Kandavas novada do-

mes saistošos noteikumus:
- Nr. 5 “Grozījumi Kandavas novada 

domes 29.01.2015. saistošajos noteiku-
mos Nr. 1 “2015.gada pamatbudžets un 
speciālais budžets”;

- Nr.6 „Grozījumi Kandavas novada 
domes 27.05.2010. saistošajos noteiku-
mos Nr.9 „Par Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas nova-
da sociālais dienests” sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem un to cenrādi”;

- Nr.7 „Grozījumi Kandavas novada 
domes 29.05.2008. saistošajos noteiku-
mos Nr.7 „Par pašvaldības sociālo pa-
balstu izmaksu Kandavas novadā”;

- Nr.8 „Grozījumi Kandavas novada 
domes 28.04.2011. saistošajos noteiku-
mos Nr.3 „Par īpašumiem, kurus ne-
ņem vērā, nosakot ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam”.

Apstiprināja Kandavas novada 
Administratīvās komisijas nolikumu; 
Grozījumus Kapitāla daļu pārvaldīšanas 
noteikumos; Kandavas pilsētas pirms-
skolas izglītības iestādes “Zīļuks” noli-
kuma grozījumus; SIA “Tukuma slim-
nīca” 2014.gada pārskatu; Izdevumus 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
par Kandavas novada izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem pēc 2014.
gada naudas plūsmas izdevumiem; SIA 
“Kandavas komunālie pakalpojumi” 

2014.gada pārskatu.
Akceptēja VAS “Latvijas dzelzceļš” 

paredzētās darbības “Esošo publisko, 
stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļu 
līniju elektrifikācija” Kandavas novada 
robežās ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumā paredzēto 2A alternatīvu. 
Piedāvātajā 2A alternatīvajā gadījumā 
Latvijas dzelzceļa elektrifikācijas mērķu 
sasniegšanai netiktu izbūvēts neviens 
objekts ar būtisku ietekmi uz vidi. 

Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts 
kases 62  689,42 euro ar atmaksas ter-
miņu 5 gadi, ar kredīta devēja noteikto 
procentu likmi un atlikto maksājumu 
uz 6 mēnešiem SIA “Tukuma slimnīca” 
pamatkapitāla palielināšanai pašvaldī-
bas prioritārā investīciju projekta “Da-
tortomogrāfa iekārtas iegāde” īstenoša-
nai. Aizņēmuma atmaksu garantēja no 
Kandavas novada domes pamatbudžeta 
līdzekļiem.

Saskaņā ar Kandavas novada domes 
saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par 
pašvaldības palīdzību vēsturisku būv-
galdniecības izstrādājumu atjaunošanai 
vai restaurācijai, balkonu atjaunošanai 
vai restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma 
atjaunošanai un jumta seguma nomai-
ņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa „Kandavas pilsētas vēsturis-
kais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā 
arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām 
Kandavas novadā”, nolēma piešķirt 
Pārslai Šteinbergai, līdzfinansējumu 

50% apmērā divu logu nomaiņai Sabiles 
ielā 8-6, Kandavā; Didžum Romantam, 
līdzfinansējumu 50% apmērā viena loga 
nomaiņai Sabiles ielā 8-13, Kandavā, 
Romekam Fabjančikam, līdzfinansēju-
mu 50% apmērā viena loga nomaiņai 
Sabiles ielā 8-29, Kandavā; Artūram 
Zemitānam, līdzfinansējumu jumta se-
guma nomaiņai – 40% no jumta seguma 
materiāla izmaksām Sabiles ielā 1, Kan-
davā.

Apstiprināja sekojošus sociālos lī-
meņus Kandavas novadā:

1.1. maznodrošinātības līmenis ir 
puse no tekošā gada noteiktās minimā-
lās algas;

1.2. garantētais minimālais ienāku-
ma pabalsta līmenis (GMI) vienai per-
sonai tiek noteikts vienāds ar valstī no-
teikto līmeni – 49,80 EUR;

1.3. iztikas minimuma līmenis uztu-
ra līguma slēgšanai – 180 EUR.

Izskatīja 18 jautājumus, kas saistīti ar 
nekustamajiem īpašumiem un vēl virkni 
citu jautājumu. Domes sēdes protokols 
pieejams mājas lapā www.kandava.lv sa-
daļā Pašvaldība- Domes sēdes.

Kārtējās komiteju sēdes 
notiks 

23.aprīlī no plkst. 13:00

Domes sēde 30.aprīlī 
plkst. 13:00

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.3 

“Grozījumi Kandavas novada domes 
27.05.2010. saistošajos noteikumos Nr.8 

„Par pašvaldības funkciju sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 

sniegšanas jomā nodošanu Kandavas 
novada domes pašvaldības aģentūras 
“Kandavas novada Sociālais dienests” 

kompetencē””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-

mās daļas 6., 7.punktu un 41.panta pirmās daļas pirmo punktu 
un otro daļu un Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu 

Izdarīt Kandavas novada domes saisto-
šajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības 
funkciju sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības sniegšanas jomā nodoša-
nu Kandavas novada domes pašvaldības 
aģentūras “Kandavas novada Sociālais die-
nests” kompetencē”, apstiprināti 2010.gada 
27.maijā (protokols Nr.5 1.§) turpmāk – 
noteikumi, šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 7.1.4. punktu šādā 
redakcijā:

“7.1.4. praksē pielietot datorprogrammu 
SOPA (pašvaldības sociālās palīdzības sis-
tēma)”;

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 4

„Interešu un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas 

kārtība Kandavas novadā”
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu; Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 
16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu, Minis-
tru kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtība” 9.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Kan-

davas novada Izglītības pārvalde (turpmāk 
– Izglītības pārvalde) izsniedz licences 
fiziskām vai juridiskām (izņemot pašval-
dības izglītības iestāžu) personām inte-
rešu un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu (līdz 160 stundām turpmāk 
– programmas) īstenošanai Kandavas no-
vadā.

2. Licenci (1.pielikums) interešu izglī-
tības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu īstenošanai izsniedz Izglītības 
pārvaldes interešu un pieaugušo neformā-
lās izglītības programmu licencēšanas ko-
misija (turpmāk – Komisija).

3. Komisija darbojas saskaņā ar Izglītī-
bas pārvaldes apstiprinātu nolikumu.

4. Komisijas sastāvu nosaka ar izglītības 
pārvaldes rīkojumu.

5. Komisijai adresētie iesniegumi un 
dokumenti jāiesniedz Izglītības pārvaldes 
sekretārei. Komisijas piešķirtās licences 
tiek izsniegtas Izglītības pārvaldē Zīļu ielā 
2, Kandavā.

II. Licences saņemšanas kārtība
6. Pirms licences saņemšanas, licences 

pieprasītājs veic maksājumu par licencē-
šanu saskaņā ar Kandavas novada domes 
apstiprināto izcenojumu.

7. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam 
Izglītības pārvaldē jāiesniedz:

7.1. juridiskajai personai:
7.1.1. iesniegums (2 pielikums);
7.1.2. licencējamā programma valsts va-

lodā, kas ietver programmas nosaukumu, 
programmas apjomu, mērķi un uzdevu-
mus, mērķauditoriju, programmas saturu, 
materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

7.1.3. programmas apguvi apliecinošā 
dokumenta paraugs;

7.1.4. programmas īstenošanai nepiecie-
šamā personāla saraksts, norādot lektora 
absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību 
un kvalifikāciju, pievienojot programmu 
īstenošanai nepieciešamo papildizglītību 
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apliecinošo dokumentu kopijas. (4.pieli-
kums);

7.2. fiziskai personai:
7.2.1. iesniegums (3.pielikums);
7.2.2. licencējamā programma valsts va-

lodā, kas ietver programmas nosaukumu, 
programmas apjomu, mērķi un uzdevu-
mus, mērķauditoriju, programmas saturu, 
materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

7.2.3. programmas apguvi apliecinošā 
dokumenta paraugs;

7.2.4 programmas īstenošanai nepiecie-
šamā personāla saraksts, norādot lektora 
absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību 
un kvalifikāciju, pievienojot programmu 
īstenošanai nepieciešamo papildizglītību 
apliecinošo dokumentu kopijas. (4.pieli-
kums).

8. Dokumenti jānoformē atbilstīgi nor-
matīvo aktu prasībām par dokumentu iz-
strādāšanu un noformēšanu. Dokumenti 
jāiesniedz datorrakstā.

III Lēmuma pieņemšanas un apstrīdē-
šanas kārtība

9. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu 
informāciju un dokumentus, kas nepiecie-
šami licences piešķiršanai. 

10. Ja iesniegtajos dokumentos nav pie-
tiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemša-
nai un pēc uzaicinājuma nav iesniegta pa-
pildu informācija un dokumenti, Komisija 
atliek jautājuma izskatīšanu un informē 
par to licences pieprasītāju, 10 darba die-
nu laikā pēc Komisijas sēdes nosūtot vēs-
tuli licences pieprasītājam. Jautājums tiek 
izskatīts mēneša laikā no vēstules nosūtī-
šanas brīža. Ja pieprasītā informācija un/ 
vai dokumenti netiek iesniegti noteiktajā 
laikā, licence netiek piešķirta. 

11. Komisija programmu licencēšanu 
veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc iesnieguma 
un visu nepieciešamo dokumentu saņem-
šanas. Komisija izskata dokumentus un 
pieņem lēmumu par licences izsniegšanu 
vai atteikumu izsniegt licenci. Par licences 
izsniegšanas atteikumu licences pieprasī-
tājs tiek rakstveidā informēts 10 darba die-
nu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņem-

šanas. Pozitīva lēmuma gadījumā licenci 
tās pieprasītājam izsniedz 10 darba dienu 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmu-
mu par atteikumu izsniegt licenci, ja: 

12.1. iesniegtie dokumenti neatbilst nor-
matīvajos aktos noteiktajām prasībām;

12.2. sniegtas nepatiesas ziņas;
12.3. pedagoģiskie darbinieki nenodro-

šina programmu īstenošanu;
12.4. licencējamā programma neatbilst 

interešu un pieaugušo neformālās izglītī-
bas kritērijiem.

13. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu 
licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, 
licences īpašnieks rakstiski paziņo par to 
Komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo 
grozījumu izdarīšanas, iesniedzot attiecīgo 
dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

14. Komisija lēmumu par licences de-
rīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja 
licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne 
vēlāk kā mēnesi pirms licences derīguma 
termiņa beigām.

15. Licences derīguma termiņa pagari-
nāšanai licences pieprasītājs iesniedz:

15.1. iesniegumu (5.vai 6.pielikums);
15.2. izsniegtās licences kopiju;
15.3. apliecinājumu, ka licencējamās 

programmas saturā, pedagoģiskajā sastāvā 
nav izmaiņu vai izziņu par izmaiņām.

16. Komisija licences derīguma termiņa 
pagarināšanas veic ne vēlāk kā 30 dienas 
pēc iesnieguma un visu nepieciešamo do-
kumentu saņemšanas. Komisija izskata do-
kumentus un pieņem lēmumu par licences 
pagarināšanu vai atteikumu izsniegt licen-
ci. Par licences pagarināšanas atteikumu 
licences pieprasītājs tiek rakstveidā infor-
mēts 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lē-
muma pieņemšanas. Pozitīva lēmuma ga-
dījumā licenci (ar termiņa pagarinājumu) 
tās pieprasītājam izsniedz 10 darba dienu 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

17. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu 
par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojo-
ties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē 
nepieciešams izdarīt izmaiņas. Pārreģistrā-

cijas gadījumā kopā ar citiem nepiecieša-
majiem dokumentiem jāiesniedz arī iz-
sniegtās licences oriģināls. 

18. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu 
par Licences derīguma termiņa nepagari-
nāšanu, ja licencējamās programmas satu-
rā vai norises plānojumā notikušas būtis-
kas izmaiņas.

19. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmu-
mu par licences anulēšanu, ja:

19.1. licencētās interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības programmas īsteno-
šanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

19.2. ir iesniegtas nepatiesas ziņas;
19.3. izglītības iestāde tiek likvidēta.
20. Komisijas lēmuma pieņemšanas 10 

darba dienu laikā informācija par interešu 
vai pieaugušo neformālās izglītības prog-
rammas licences anulēšanu tiek publicēta 
Izglītības pārvaldes interneta tīmekļa viet-
nē www.knip.lv, kā arī rakstveidā tiek in-
formēts programmas īstenotājs.

21. Komisija jebkurā laikā ir tiesīga pār-
baudīt Izglītības pārvaldes licencētās izglī-
tības programmas īstenošanu.

22.Komisijas pieņemto lēmumu licences 
pieprasītājs var apstrīdēt Kandavas novada 
domē.

IV. Licences izsniegšanas kārtība
23. Licenci izsniedz uz diviem gadiem. 
24. Licenci izsniedz licences pieprasītā-

jam vai tā pilnvarotajai personai pret pa-
rakstu un pēc maksājuma uzdevuma par 
licencēšanas nodevas uzrādīšanas. 

V Noslēguma jautājumi
25. Licences, kuras licences pieprasītā-

jam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stā-
šanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā 
derīguma termiņa beigām.

26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spē-
ku zaudē Kandavas novada domes 2010. 
gada 31. marta (apstiprināti domes sēdē 
31.03.201., protokols Nr.3 9.§) noteikumi 
„Interešu un pieaugušo neformālās izglītī-
bas programmu licencēšanas kārtības no-
teikumi Kandavas novadā”.

Arī šogad 16. maijā Kandavas no-
vada muzejā būs Muzeju nakts pasā-
kums. 

Katru gadu šim pasākumam ir savs 
moto. Iepriekšējos gados ar jums kopā 
esam meklējuši ūdeņus Kandavas no-
vadā, runājuši un piedāvājuši dažādus 
dabas produktus un citas lietas. Pa-
gājušajā gadā ar dalībnieku palīdzību 
apspēlējām dzintara tēmu, un kandav-
nieki ļoti aktīvi mums uz izstādi atnesa 
dažādus dzintara izstrādājumus: rotas 
lietas, suvenīrus un vienkārši dzintara 
gabaliņus.

Šogad mēs visi, tai skaitā- muzej-
nieki, dzīvojam Aspazijas un Raiņa 

150 gadu jubilejas zīmē. Tāpēc inten-
sīvi domājām, ko un kā parādīt kaut 
kripatiņu no abu dzejnieku tik bagātā 
mūža. Un izdomājām! Mums būs abu 
dzejnieku bērnu dzeja! Pārlasot abu 
autoru dzeju bērniem, nonācām pie 
secinājuma, ka abiem ļoti bieži kā dze-
jas tēls ir izmantots kaķis. Arī dzīvē ka-
ķis viņu mājās bija mīļākais dzīvnieks, 
īpaši Aspazijai. Tāpēc šogad mēs mu-
zejā ar jūsu palīdzību gribam izveidot 
„Kaķu istabu”. Nē, nē! Ne no dzīviem, 
ņaudošiem un blēņas darošiem mājas 
mīluļiem, bet jūsu īpašumā esošām ro-
taļlietām, suvenīriem un citām lietām 
ar un par kaķiem. 

Jūsu ierosmei fragments no jauka 
Raiņa dzejolīša „Sludinājums avīzē”:

Kopš trim dienām pazudis mans runcītis:
Bij gaiši pelēks ar tumšām josliņām,
Uz muguras desmit 
melnām podziņām(…)
Kas viņu man atnesīs,
No papus simts rubļus nopelnīs(…).

Gaidām jūs visus muzejā gan izstā-
des veidošanā, gan Muzeju naktī!

Kandavas novada muzeja krājuma
 glabātāja Ināra Znotiņa
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REPRESĒTO PIEMIŅAS DIENAS ATZĪMĒŠANA KANDAVĀ

DOMĀJOT PAR DABU

25.martā Kandavā, tāpat kā citur 
Latvijā, pieminēja 1949.gada depor-
tāciju upurus. Piemiņas brīži notika 
Kandavas stacijā un pie Represēto ak-
mens Kandavā.

Ik dienu laiks mūs ved tālāk un tālāk 
no notikumiem, kas mūsu tautai ir bijuši 
bezgala nozīmīgi, kas kā ar nazi griezuši 
mūsu vecvecāku un vecāku dvēseles un 
mainījuši daudzu cilvēku likteņus. Tās 
bija 1941.un 1949.gada deportācijas, 
kad tūkstošiem latviešu tika aizvesti no 
mājām, sadzīti lopu vagonos un izsūtīti 
uz Sibīriju. 

1949.gada 25.marta notikumi mūsu 
tautas vēsturē ir kā melna svītra laika ri-
tumā, kad uz Sibīriju tika izsūtīti vairāk 
kā 42 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Pēc 
statistikas datiem katrā trešajā latviešu 
ģimenē kāds ģimenes loceklis vai radi-
nieks ticis izsūtīts uz Sibīriju 1941.vai 
1949. gadā. 

Izsūtīšana skāra arī mūsu novada 
ļaudis. No Kandavas novada uz Sibīriju 
tika izsūtīti vairāk nekā 800 iedzīvotāju, 
bet pašreiz Kandavas novada politiski 
represēto apvienībā ir 78 biedri. Un ar 
katru gadu viņu kļūst aizvien mazāk.

Kā piemiņas brīdī pie represēto 
akmens Kandavā sacīja novada do-
mes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, 
„nepielūdzamais laiks aiznes nebūtībā 
izsūtīto cilvēku atmiņas un stāstus par 
piedzīvoto. Tādēļ, kamēr šie cilvēki ir 
vēl mūsu vidū, mums jācenšas pierakstīt 
viņu atmiņu stāstus, lai saglabātu tos nā-
kamajām paaudzēm. Mums jāstāsta par 

to mūsu bērniem un mazbērniem, lai 
viņi zinātu mūsu tautas skarbo vēsturi, 
lai sargātu savu zemi un uzturētu dzīvas 
šīs atmiņas, nekad nepieļaujot, lai kas lī-
dzīgs atkārtotos.” 

Kā, vēlāk sarunā novada muzejā, 
sacīja poliski represēto apvienības va-
dītājs Pēteris Briedis, viņu iepriecinājis 
fakts, ka, atsaukdamies aicinājumam, uz 
pasākumu ieradusies skolu jaunatne no 
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas un 
Kandavas inetrnātvidusskolas. Pēteris 
Briedis uzsvēra, ka tas bijis ļoti svētīgi, 
ka muzeja vēsturnieks Agris Dzenis pie-
miņas brīdī sīkāk pastāstījis vēsturiskos 
faktus par 1941.un 1949.gada izsūtīša-

nām un Staļina organizētajām represi-
jām. 

Arī šogad, tāpat kā citus gadus, pie-
miņas pasākuma laikā pie akmens Kan-
davas stacijā, tieši klusuma brīdī garām 
pabrauca preču vilciena sastāvs, liekot 
skudriņām skriet pār muguru. Acu 
kaktiņos nevilšus ieriesās mitrums, jo 
vairāki klātesošie tieši no šīs vietas tika 
izsūtīti uz Sibīriju. Vienalga, cik viņiem 
tobrīd bija gadu, tādus brīžus nevar aiz-
mirst, tie iespiedušies atmiņā uz visu 
mūžu. 

Izturēt Sibīriju un atgriezties mājās, 
tam vajadzēja daudz spēka.

Dagnija Gudriķe

Kandavas jauniešu centrā ”Nagla” 
apskatāma Marģera Pētersona fotoiz-
stāde „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”.

 Izstāde izveidota Lielās Talkas izslu-
dinātā konkursa pašvaldībām „Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies” ietvaros. Kā pastāstīja 
jauniešu centra vadītāja Jana Kašlaja, 
tas ir vesels pasākumu kopums, kurā 
„Naglas” aktīvākie jaunieši- Marģers Pē-
tersons, Mārcis Baumgarts, Anete Elerte 
un Toms Zuļķis izlēmuši piedalīties pēc 
konkursa izsludināšanas vietējos masu 
medijos. Konkursa mērķis ir aicināt cil-
vēkus taupīt un sakopt dabu, resursus, 
uzlabot apkārtējās vides stāvokli. Jana 
pastāstīja, ka foto izstāde ir tikai viena 
daļa no konkursa. 

„Ņemot vērā to, ka mūsu Marģers 
un Mārcis ir ļoti radoši puiši, viņi pie-
dāvāja sagatavot foto izstādi par atkri-
tumiem dabā, parādot to savādākā re-
dzējumā. Tapa divpadsmit fotogrāfijas, 

kuras tika savdabīgi ierāmētas un katrai 
izveidots īpašs stāsts. Bet pats būtiskā-
kais ir tas, ka šajās fotogrāfijās jaunietis 
māca jaunietim, ka šo reklāmu veic paši 
jaunieši. Tad to sadzird. Man patika tas, 
ka gan fotogrāfijas, gan izstādi veido-
ja un sakārtoja paši jaunieši, kas nebija 
ne bakstāmi, ne stumdāmi. Viņiem bija 
idejas un tiešām labas idejas.” – sacīja 
Jana.

Marģers atklāja, ka lielākā daļa no 
bildēm tapušas tieši šim mērķim, lai pie-
dalītos konkursā. „Īstenībā, aizdomājo-
ties par šo tēmu dziļāk un nopietnāk, ir 
skaidrs, ka daba mums būs vienmēr, bet 
ja mēs par to nerūpēsimies, tad būs slik-
ti.” Mārcis papildināja Marģera teikto, 
ka viņi šo izstādi veidojuši, lai iemācītu 
un pastāstītu citiem par to, cik daudz 
slikta mēs varam izdarīt neapzināti ar 
savu rīcību, nodarot dabai sāpes.

„Mēs varam aiziet dabā, papusdie-

not, atpūsties, baudīt tās skaistumu un 
aizejot, sakopt visu aiz sevis. Jo tas, ko 
mēs atstāsim, paliks mūsu bērniem- nā-
kamajām paaudzēm” - sacīja Marģers. 

Jautāti par to, kā radušās idejas bil-
dēm, puiši atbildēja, ka idejas rodas 
vienkārši - saliekot kopā prātus. No-
formējumam esot izmantoti lielākoties 
pārstrādājami materiāli, jo pat atkritu-
mu maiss varot pārtapt par mākslu. Jau 
fotografējot jaunieši esot pārsprieduši, 
kādi varētu būt teksti zem bildēm, to 
ideja. Pārsvarā pirmā bijusi ideja un tad 
tapusi fotogrāfija. Bet bijis arī otrādi.

Jaunieši izveidojuši arī video kon-
kursam par atkritumu šķirošanu, kuru 
visi kopīgi noskatījās izstādes atklāšanā. 

Kā trešā konkursa „Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies” aktivitāte būs jauniešu or-
ganizētā talka Kandavas Čužu purvā, 
kas notiks 10.aprīlī. Jana pastāstīja, ka 
ejot talkā, katrs paņems lielo atkritumu 
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LABDARĪBA, TĀ IR DAUDZU CILVĒKU MIJIEDARBĪBA

maisu un pa ceļam līdz Čužu purvam 
salasīs visus atkritumus, kas tur izmesti. 
Pēc tam būs kopīgs pikniks un atpūta. 
„Domāju, ka jaunieši, kas būs piedalī-
jušies apkārtnes sakopšanā, paši vairs 
nemēslos un neļaus to darīt citiem. Man 
ļoti patīk jauniešu teksti, tas, ka jaunietis 
var pateikt, ka dabai sāp. Manā bērnībā 
tā mācīja, nerauj lapiņas, kokam sāp, 
bet, ka mūsdienu jaunietis arī par to aiz-
domājas, tas mani aizkustināja.”- sacīja 
Jana.

Ieskatam vienas fotogrāfijas stāsts: 
„Koks tas ir tas, kāpēc mēs esam šeit. 
Tas mums dod gaisu, bez kura nevaram 
dzīvot, malku, bez kuras nevaram sasil-
dīties vēsos ziemas vakaros, un skatu, 
bez kura mēs nevēlētos palūkoties ārā 
pa logu. Katrs koks ir svarīgs un vēlams 
to saudzēt, nepiesārņojot tā mājas”. 

Pārējos stāstus varat izlasīt, apmek-
lējot izstādi. 

 Dagnija Gudriķe

26.martā Zemītes tautas namā no-
tika projekta „Labdarības skola” nos-
lēguma pasākums.

Šogad Kandavas novada iespēju 
fonds bija iesaistījies projektā „Labdarī-
bas skola”, kas Latvijas pilsētās notiek jau 
vairākus gadus, aicinot skolēnus iesais-
tīties labu darbu brīvprātīgā veikšanā. 
Projektam bija atsaukušās un tajā pieda-
lījās Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidus-
skola un Kandavas internātvidusskola.

Skolu pārstāvji stāstīja un rādīja sa-
vus labos darbus, kurus viņi bija veikuši 
laika posmā no decembra līdz martam. 
Kandavas internātvidusskolas audzēkņi 
bija sarīkojuši „Mīlestības svētkus” savas 
skolas un vidusskolas 1.klašu bērniem, 
tāpat viņi bija viesojušies bērnudārzā 
„Zīļuks” savā kādreizējā grupiņā ar sa-
gatavotu labdarības koncertu un pašda-
rinātām dāvanām. Savukārt, Kandavas 
vidusskolas skolēni bija piedalījušies 
Ziemassvētku pasākumā novada 1.gru-
pas invalīdiem un bērniem ar īpašām 
vajadzībām, sniedzot koncertu un ejot 
kopīgās rotaļās. Devītās klases zēni bija 
izgatavojuši koka karotes pirmo klašu 
korim, kā sitamos instrumentus un pir-
mais koncerts ar koka karotēm arī jau 
aizvadīts. Tāpat skolēni ar pašu gatavo-
tu cienastu viesojušies novada sociālajā 
pansijā, koncertējot un sniedzot prieku 
vientuļajiem sirmgalvjiem.

 „Palīdzēt citiem var visi tie, kam ir 
ko dot, un ko dot mums ir katram. Ne 
vienmēr ir vajadzīga nauda vai manta, 
bet pietiek ar jauku smaidu tumšā die-
nā, ar labu vārdu, ar drauga padomu, ar 
atbalstu” – uzrunājot pasākuma dalīb-
niekus, uzsvēra novada domes priekšsē-
dētājs Normunds Štoferts. 

Noslēguma pasākumā piedalījās ļoti 
gaidīta un mīļa viešņa - aktrise un vairā-
ku labdarības projektu vadītāja Katrīna 
Pasternaka, kura sirsnīgā sarunā bēr-
niem pastāstīja savu redzējumu par lab-
darību un tās norisēm Latvijā.

„Katrs no mums, darot labus darbus, 
sastopas ar citiem cilvēkiem, kuri atbal-
sta viņa labo darbu un palīdz sapņiem 
īstenoties. Tā ir daudzu cilvēku mijie-
darbība, kuras rezultāts ir kāds īstenots 
sapnis, kāda reāla palīdzība nelaimē.” 
Katrīna aicināja bērnus savu dzīvi aktīvi 
sākt dzīvot jau no pašreizējā brīža, ne-
gaidot, kad atnāks pieredze vai gadi, kas 
ļaus mums būt pašiem. 

„Mums ir tiesības būt aktīviem un 
enerģiskiem jau šodien!- viņa sacīja - Ir 
svarīgi, lai izaugtu rīcībspējīgi cilvēki, 
tādi Latvijai ir nepieciešami. Skatoties 
uz to, kas notiek mūsu zemē, kuru mēs 

mīlam, šķiet, ļoti pietrūkst svaigas elpas, 
pietrūkst drosmīgu cilvēku, īpaši- jaunu 
drosmīgu cilvēku.” 

Katrīna Pasternaka atzina, ka viņai 
ir kāds sapnis, ko droši vien realizēs tā 
paaudze, kas šodien stāstīja par saviem 
labajiem darbiem. „Es vēlos lai Latvi-
ja sasniegtu tādu līmeni, kad labdarība 
nebūtu jāvērš uz tādām elementārām 
lietām kā palīdzēt cilvēkiem izdzīvot, 
nopirkt pārtiku, samaksāt maksājumus, 
spēt parūpēties par savu veselību. Šīm 
lietām jābūt sakārtotām valstiski, bet ne 
no tautas puses. Lai pēc desmit gadiem 
labdarība būtu vērsta, piemēram, fonda 
uzturēšanai, kas pētītu kādu konkrētu 
slimības veidu, kas attīstītu vēža izpēti, 
vai ko līdzīgu, kā tas notiek visās civili-
zētajās valstīs. Es ļoti ceru, ka tā būs. To 
arī gribētu mums visiem novēlēt!”

Dagnija Gudriķe
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NOVADA MUZEJS ATKAL AKREDITĒTS

KANDAVAS NOVADS PIEDALĀS LIELĀS TALKAS KONKURSĀ 

Šī gada 18. martā ar Latvijas Re-
publikas Kultūras ministrijas lēmumu 
par Kandavas novada muzeja akre-
ditēšanu uz turpmākajiem pieciem 
gadiem noslēdzās daudzus mēnešus 
ilgušais Kandavas novada muzeja dar-
binieku gatavošanās darbs īsajai, bet 
nozīmīgajai procedūrai – akreditāci-
jai. Akreditācija ir sava veida muzeja 
kvalitātes zīme. Tā formāli apliecina, ka 
muzeja darbs un iekārtojums ir valsts lī-
menī un faktiski sniedz iespēju piedalī-
ties valsts projektu konkursos par finan-
sējumu muzejiem. 

Akreditācija ir arī oficiāls atzinums 
par to, ka muzejs ir iekārtots un tajā 
darbs norit atbilstoši Latvijas Republikas 
Muzeju likumam un tam pakārtotajiem 
normatīvajiem aktiem. Šie plašie un 
skrupulozie akti gan nosaka muzeja at-
tiecības ar pārvaldes iestādēm un lomu 
sabiedrībā, gan regulē, kādos apstākļos 
jāglabā muzeja krājuma priekšmeti un 
kāda dokumentācija jāgatavo par mu-
zeja darba trim galvenajiem virzieniem 
– krājuma darbu, pētniecisko darbu un 
darbu ar apmeklētājiem. Atzinums tika 
sniegts, pamatojoties uz pārbaudes, ko 
6. martā muzejā uz vietas veica akredi-
tācijas komisija, rezultātiem.

Pirmo akreditāciju Kandavas nova-
da muzejs piedzīvoja 2003. gadā, kad 
muzeja vadītāja bija Inga Priede, bet 
otro – 2008. gadā ar vadītāju Sarmu 

Anģēnu. 2010.gadā muzejs kļuva par 
Kandavas novada Kultūras pārvaldes 
struktūrvienību un pārtrauca pastāvēt 
kā juridiska vienība. Rezultātā netika 
ņemtas vērā divas iepriekšējās akredi-
tācijas, kādēļ muzejam šogad bija jāveic 
sākotnējā akreditācija. 

Visapjomīgāko darbu, gatavojo-
ties pārbaudei, veica krājuma glabātāja 
Ināra Znotiņa. Viņas ziņā bija ne tikai 
krājuma dokumentācijas: kartotēku 
un topogrāfisko aprakstu sagatavoša-
na, priekšmetu pieņemšanas un krāju-
ma komisijas aktu sakārtošana, bet arī 
priekšmetu izvietošana glabāšanas tel-
pās atbilstoši topogrāfijai, notīrīšana un 
etiķešu līmēšana. 

Vēsturnieks Agris Dzenis un mu-
zeja vadītāja Sarma Anģēna izstrādāja 
svarīgāko akreditēšanai nepieciešamo 
dokumentu – ”Kandavas novada muze-

ja attīstības koncepcija 2015. – 2020. ga-
dam”. Tā ir gan atskaite par to, kas mu-
zejā paveikts pēdējos piecos gados, gan 
darbības un iespēju pašnovērtējums, 
gan darbu plāns nākamajiem pieciem 
gadiem. Nākotnes ieceres un plāns tika 
izstrādāti, ņemot vērā muzeja darbinie-
ku potenciālu un muzeja materiālo no-
drošinājumu, kas pēdējos piecos gados 
ir ievērojami audzis – ir pieņemti darbā 
jauni speciālisti, veikta muzeja ēkas re-
novācija, izveidotas jaunas ekspozīcijas 
un programmas apmeklētājiem. Tomēr 
kā vienu no būtiskākajiem trūkumiem 
muzeja nodrošinājumā akreditācijas ko-
misija atzīmēja darbinieku zemo atalgo-
jumu, kas rada muzeja speciālistu zau-
dēšanas draudus. 

Agris Dzenis, 
Kandavas novada muzeja vēsturnieks

No 2.marta līdz 15. aprīlim norisi-
nājās Lielās Talkas konkurss pašvaldī-
bām „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, kurā 
pirmo reizi piedalījās arī Kandavas 
novads.

Konkursa laikā bija jāizpilda četri 
uzdevumi- jānoorganizē savā pašval-
dībā vismaz divi informatīvi pasākumi 
par vides jautājumiem; jāsagatavo ie-
dvesmojošs video, kas aicina rūpēties un 
saudzēt apkārtējo vidi; jāiesniedz divas 
idejas, ko valstij un sabiedrībai vajadzē-
tu darīt, lai vides stāvoklis Latvijā uzla-
botos un jāuzraksta iedvesmojošs stāsts 
par darbiem pašvaldībā, skolā vai ģime-
nē, kas tiek jau darīti, lai uzlabotu vides 
stāvoli. Konkursā iesaistīties un pildīt 
uzdevumus tika aicināts jebkurš novada 
iedzīvotājs, iniciatīvu grupa, biedrība, 
iestāde vai centrs. Aicinājumam atsau-
cās 8 dalībnieki un tā ietvaros kopā ir 
realizēti 18 ar apkārtējās vides jautāju-
miem saistīti pasākumi. 

Abavas ielejas attīstības centra val-
des priekšsēdētāja Iveta Piese rīkoja Zā-
ģeru velnakmens apkārtnes sakopšanas 

talku, kuras laikā talcinieki čakli strā-
dāja, lai sakoptu Abavas senleju un uz-
stādīja informatīvu plāksni par Zāģeru 
velnakmeni. 

Cēres pamatskola rīkoja skolas ap-
kārtnes sakopšanu, kuras laikā 10 skolo-
tāji un 72 skolēni sakopa skolas apkārtni 
un parku, kā arī 15 skolēni parkā izvie-

toja 7 putnu būrīšus. 
Zantes pamatskolas audzēkņi kopā 

ar vecākiem mājās gatavoja putnu būrī-
šus un izvietoja tos skolas parkā- kopu-
mā skolas parku papildināja 22 būrīši. 
Skolēni kopā ar skolotājām šajā dienā 
skandēja latviešu tautas dziesmas par 
putniem, minēja mīklas par pavasa-
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CEĻOJUMS MŪZIKAS RITMOS
Marta vidū Sporta hallē notika ik-

gadējā Kandavas Kārļa Mīlenbaha vi-
dusskolas Ritmikas diena.

Šogad Ritmikas diena tika organi-
zēta jau trīsdesmit trešo reizi un tai bija 
dots nosaukums „Ceļojums”. Tas bija 
ceļojums laikā un telpā, ceļojums pāri 
pasaulei dažādu valstu mūzikas ritmos. 
Skatītāju ovāciju pavadīti ceļojumā de-
vās skolas kolektīvs, sākot no pirmās 
līdz divpadsmitajai klasei un beidzot ar 
skolotājiem un bērnu vecākiem.

Tas bija pusotras stundas garš emo-
cionāls un krāšņs priekšnesums, kam 
vienaldzīgo nebija. Skatītāju tribīnes, kā 
allaž Ritmikas dienās, bija pārpildītas- 
vecāki, mazākie un lielākie brāļi un mā-
sas, kā arī draugi un līdzjutēji no citām 
novada skolām. Dalībnieku sniegumu 
vērtēja žūrija- Kandavas novada domes 
priekšsēdētājs Normunds Štoferts, Spor-
ta kluba Kandava projektu vadītāja Egita 
Grundmane un divas ilggadīgas dejotā-
jas Ilze Babre un Liene Jansone. Nelielu 
uguns šovu iesākumā sniedza Kanda-
vā jau zināmie „Fire spirit” dalībnieki, 
bet noslēgumā, kamēr žūrija apkopoja 
rezultātus, uzstājās Capoeira dejotāji 
no Tukuma (Capoeira ir brazīļu cīņas 
māksla, kas sevī ietver dejas, mūziku un 
cīņas elementus – apvienoti tie ļauj piln-
veidot gan garu, gan ķermeni). 

 Sākumskolas klašu audzēkņi netika 
vērtēti pēc vietām, bet apbalvoti ar At-
zinības rakstiem. Piekto un sesto kla-
šu grupā pirmo vietu ieguva 6.a klase, 
2.vietu- 5.b klase, bet trešajā 5.a klase. 
Septīto –devīto klašu grupā pirmajā 

vietā 7. klases kolektīvs, otrajā -9.a kla-
se, 3.vietā- 9. b klase. Par emocionālāko 
izpildījumu diplomu saņēma 10. klases 
kolektīvs. Kā košāko novērtēja 11. kla-
ses sniegumu, bet par atraktīvāko žūrija 
atzina 12.klases kolektīva priekšnesu-
mu. Vecāki ieguva diplomu par stilīgāko 
deju un skolotāju kolektīvs – par formī-
gāko uzstāšanos. 

Kā pastāstīja ritmikas dienas koor-
dinatore, sporta skolotāja Aiva Ķēni-
ņa, sākumskolas bērniem dejas iemāca 
skolotāji, bet no 6.klases priekšnesuma 
izveidē piedalās arī paši skolēni. Viņiem 
parāda, kā dejā jākustas kājām, bet to, 
kā kustēsies rokas, bērni paši izdomā. 
Astoto un devīto klašu skolēniem tiekot 
iedota ideja priekšnesuma sākumam un 
beigām, bet kodolu- vidu- viņi iestudē 
paši. Savukārt, lielajiem- no desmitās 
līdz divpadsmitajai klasei – viss priekš-

nesums pašu rokās. Sanākot kopā, ta-
pis skolotāju efektīvais priekšnesums 
„Karlsona dzimšanas dienas svinības” 
ar sporta kluba vadītāju Andri Bambi 
vislabākā Karlsona lomā. Aiva Ķēniņa 
uzsvēra, ka bez darba nekas nerodas 
un sagatavošanās Ritmikas dienai nav 
viegls uzdevums. Kamēr nonāk līdz ide-
jai, galvā visu pārcilājot neskaitāmas rei-
zes, kā būtu labāk, kā efektīvāk, lai svēt-
ki izdotos spilgti un atmiņā paliekoši. 
„Svētki jau ir skaisti, bet līdz tiem jāno-
nāk, sagatavošana prasa ieguldījumu un 
nervus”. Aiva teica paldies par atbalstu 
arī sponsoriem Indriksonu, Maļinovs-
ku, Labrenču un Petroviču ģimenēm. 

Kā atzina pasākuma dalībnieki un 
veidotāji, marta mēnesis Kandavas vi-
dusskolā nav iedomājams bez Ritmikas 
dienas, un tā tam būs būt arī turpmāk!

Dagnija Gudriķe

ri, no burtiem salika dažādus vārdus 
saistītus ar pavasara tuvošanos, gāja 
rotaļās un spēlēja dažādas kustību spē-
les. Otrs pasākums- vides izziņas spē-
les: Enerģijas koks, Veiklie ceļotāji un 
Zini!Mini!Vinnē!, kuru laikā skolēni 
pārbaudīja zināšanas dažādos ar vidi 
saistītos jautājumos.

Vānes pamatskola bija tik aktīva, ka 
sarīkoja veselus piecus pasākumus- zi-
bakciju „Makulatūras vākšana”, akciju 
„Taupi elektrību un ūdeni”, izstādi „Vi-
des aizsardzības bukleti”, domrakstu 
konkursu „Mans stāsts par vidi mums 
apkārt” un ideju konkursu „Kā uzlabot 
vides stāvokli savā pagastā un Latvijā”. 

Zemītes pamatskolas skolēni parkā 
izvietoja putnu būrīšus un rīkoja kon-
kursu-viktorīnu, kuras laikā bija jāatpa-
zīst koki pēc to stumbriem, tika analizēti 
klimata pārmaiņu cēloņi, meklēti risi-
nājumi siltumnīcas efekta mazināšanai 
un meklētas idejas kā dzīvot saskaņā ar 
dabu, kā arī veica praktisku uzdevumu 
atkritumu šķirošanā.

 Kandavas internātvidusskolas 10. 
klases skolēni sagatavoja nodarbību 
1.-4.klašu audzēkņiem „Esi videi drau-
dzīgs” par atkritumu šķirošanu. No-
darbības laikā bērni skatījās filmiņu 
„Dāvana” (Zaļais Punkts), diskutēja par 
to, kas būtu jādara ar lietām, kas kļūst 
nevajadzīgas, mācījās šķirot atkritumus 
un vēroja, kas notiek ar sašķiroto iepa-
kojumu- gan apskatot dažādas lietas, 
kas veidotas no pārstrādātā iepakojuma, 
gan skatoties filmu “PET mūžīgais cikls” 
(Zaļais Punkts). Internātvidusskolas au-
dzēkņi piedalījās arī skolas apkārtnes 
sakopšanas talkā un rīkoja makulatūras 
vākšanas akciju.

1.aprīlī tika atklāta Kandavas māks-
las skolas audzēkņu darbu izstāde „Pa-
stāvēs, kas pārvērtīsies”. Izstādes veido-
šanā piedalījušies 73 audzēkņi kopā ar 
pedagogiem Laimu Narvilu, Ilzi Bau-
mani, Ivetu Šmēlu un Ēriku Klaubergu. 
Izstādes tapšanas gaitā uzmanība pie-
vērsta dažādiem materiāliem – papīra 
un auduma atgriezumiem, izlietotajiem 

iepakojumiem u.c., kurus atbilstoši 
kompozīcijas uzdevumam audzēkņi var 
pielietot savos darbos.

 Aktīvie jaunieši no jauniešu centra 
„Nagla” sarīkoja Marģera Pētersona fo-
toizstādi, lai iemācītu un pastāstītu ci-
tiem par to, cik daudz slikta mēs varam 
izdarīt neapzināti, nodarot dabai sāpes. 
Noformējumam tika izmantoti lielāko-
ties pārstrādājami materiāli. Jaunieši 
organizēja Čužu purva sakopšanas talku 
un izveidoja iedvesmojošu video, kas ai-
cina rūpēties un saudzēt apkārtējo vidi. 
Aicinam iedzīvotājus sākot ar 1.aprīli 
Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv 
balsot par Kandavas novada jauniešu 
centra „Nagla” iesūtīto video.

Paldies visiem konkursa dalībnie-
kiem, kas ar savu līdzdalību palīdz mūsu 
zemei, novadam un valstij kļūt par tīrā-
ko un sakoptāko vietu pasaules kartē! 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 
25.aprīlim. 

Līga Zuze
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GADA REZULTĀTUS IZVĒRTĒ NOVADA KOOPERATĪVĀ 
KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA

28.martā Kandavas kultūras namā, 
lai izvērtētu aizvadītā gada darbu, pul-
cējās Kandavas novada kooperatīvās 
krājaizdevu sabiedrības biedri. 

Pārskatu par 2014.gada rezultātiem 
sniedza kooperatīvās krājaizdevu sa-
biedrības valdes priekšsēdētāja Leonāri-
ja Gudakovska.

Novada kooperatīvā krājaizdevu 
sabiedrība dibināta pirms 14 gadiem. 
2001.gada 24. maijā sabiedrība saņēma 
Latvijas Bankas licenci kredītiestādes 
darbības veikšanai un 19.jūlijā tā tika 
reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā. Reā-
lu darbību sabiedrība uzsāka 2001.gada 
7.septembrī, veicot jaunu biedru uz-
ņemšanu un kredītu izsniegšanu.

Pārskata periodā sabiedrība ir dar-
bojusies reģistrēto statūtu ietvaros, 
veikti arī statūtu grozījumi, mainīts pa-
matkapitāls no 2500 latiem uz 3557 eiro, 
veiktas izmaiņas valdes sastāvā no pie-
cām personām uz trim. 

2014.gadā krājaizdevu sabiedrībā 
iestājies 21 jauns biedrs, izstājies – 1, 
bet miruši- 4 biedri. Gada beigās biedru 
skaits bija 604, kas liecina par sabiedrī-
bas autoritāti vietējā sabiedrībā un par 
tās nepieciešamību novada iedzīvotā-
jiem. L. Gudakovska uzsvēra, ka ieprie-
cinošs fakts ir kredītu atmaksas uzlabo-
šanās pagājušā gadā. 2014.gadā uzkrā-
jumi nedrošiem kredītiem aprēķināti 
18700 eiro apjomā(2013.- 22561 eiro). 
Ar kredītu nemaksātājiem veikts rūpīgs 
darbs, 2014.gadā atgūti 9027 eiro(2013.- 
2471 eiro). Rezultātā gads ir noslēgts 
ar 1363 eiro lielu peļņu, krājaizdevu 
sabiedrības pašu kapitāls gada beigās 
sastādījis 68653 eiro. Galvenais sabied-
rības ieņēmumu avots ir ienākumi no 
procentiem par izsniegtajiem kredītiem.

”Novērtējot iepriekš minēto un 
bilances rādītājus, varam secināt, ka 
sabiedrības finansiālais stāvoklis ir sta-

bils- sacīja L. Gudakovska - Krājaizdevu 
sabiedrībai ir labs pamats, lai turpinātu 
pozitīvo attīstību. Priekšnoteikums ir 
uzkrātā pieredze pastāvēšanas gados un 
pakalpojumu klāsts, ko varam piedāvāt 
saviem biedriem”.

Tika apstiprināti revīzijas komisi-
jas un kredītkomitejas pārskati, kurus 
sniedza revīzijas komisijas locekle Iveta 
Pāža un kredītkomitejas priekšsēdētā-
ja Skaidrīte Šneidere. Apstiprināja bu-
džetu un saimnieciskās darbības plānu 
2015.gadam.

Debatēs uzstājās Vānes pagasta pār-
valdes vadītāja Daina Priede, kas ar krā-
jaizdevu sabiedrības atbalstu palīdzējusi 
meitai uzsākt un attīstīt savu privāto 
biznesu- ziedu veikalu un floristikas 
pakalpojumus, ko 2014.gadā Bauskas 
novada dome novērtējusi kā vienu no 
veiksmīgākajiem novadā.

Alfreds Ķieģelis atzina, ka krājaiz-
devu sabiedrība ir liels atbalsts iedzīvo-
tājiem, viņš pats ņēmis vairākus kredī-

tus savas saimniecības attīstībai. Viņa 
priekšlikums bija pievērst lielāku uzma-
nību krājaizdevu sabiedrības reklāmai. 
A. Ķieģelis uzsvēra, ka novada iedzī-
votāji atzinīgi novērtējuši krājaizdevu 
sabiedrības darbību no tās dibināšanas 
dienas un uzskatījuši par vajadzīgiem 
tās sniegtos pakalpojumus.

L.Gudakovska teica paldies valdei, 
kredītkomitejai un revīzijas komisijai, 
grāmatvedei B. Daņiļēvičai un kasierei 
B.Rašmanei par ieguldīto darbu, bet no-
vada domei par atbalstu, jo krājaizdevu 
sabiedrība strādā novada domes ēkā. 

Uzziņai - Par Kandavas novada krā-
jaizdevu sabiedrības biedru var kļūt rī-
cībspējīgs novada iedzīvotājs no 18 gadu 
vecuma, iemaksājot iestāšanās naudu 10 
eiro un iegādājoties vismaz vienu paju 
15 eiro vērtībā. Par biedriem var kļūt arī 
iedzīvotāji, kuriem novada teritorijā ir 
nekustamais īpašums.

Dagnija Gudriķe

LATVIJAS SIEVIETES VIENOTAI NĀKOTNEI
Martā Rīgā Eiropas Savienības 

mājā notika Sieviešu tiesību institūta 
Gada balvas pasniegšana sievietei- lī-
derei, kura 2014.gadā ar sabiedrisko 
darbu sniegusi nozīmīgu ieguldījumu 
sieviešu, bērnu un jauniešu drošības 
un labklājības nostiprināšanā.

No Kandavas novada Gada balvu 
saņēma Zantes ģimenes krīzes centra 
vadītāja Aija Švāne. Iepazīstinām Jūs ar 
pieteikuma vēstuli konkursam.

„Kā vēsta citāts no dzejoļa, „ir tādi 
cilvēki, kuriem putni sēžas uz pleca, kuri 

ziedu un bišu valodu prot, kurus suņi ne-
rej un vētras netraucē, tāpēc ka viņiem 
labu darīt ikvienam- lielākais prieks”.

Gribu pastāstīt par vienu tādu, man 
labi zināmu cilvēku- Aiju Švāni, Zantes 
ģimenes krīzes centra direktori, kura šo 
iestādi vada no pašiem pirmsākumiem 
un mīļi dēvē to par savu bērnu. Aijai 
darbs neaprobežojas tikai ar tiešajiem 
pienākumiem darba vietā. Viņa ir pratu-
si nodibināt kontaktus un uzturēt gadiem 
ilgu draudzību ar dažādām nevalstiskām 
organizācijām - Lauvu klubu, Lauku 

atbalsta dienestu, ar cilvēkiem no Krie-
vijas, Anglijas, Zviedrijas, pensionāriem 
no Gotlandes, kuri bieži ar dāsnām dā-
vanām ciemojas Zantes ģimenes krīzes 
centrā. Katru gadu 15-20 bērni no krīzes 
centra un Kandavas novada riska ģime-
nēm nedēļu ciemojas Gotlandē. Ceļa un 
ciemošanās izdevumus finansē zviedri un 
tas notiek jau piecus gadus katru vasaru. 
Bērni ir ļoti priecīgi par ceļojumu un ilgi 
ar sajūsmu stāsta, kā pirmoreiz dzīvē ju-
tušies uz kuģa, ko redzējuši un iepazinuši 
skaistajā Gotlandes salā. Katra draudzī-
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turpinājums 12.lpp.

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
APRĪLIS
11. aprīlī 
13:00 Pensionāru Pavasara balle. Vānes 
kultūras namā
12. aprīlī
12:00 Tikšanās ar māksliniekiem Pēteri 
Laksi un Liu Kiršteinu- Kandavas Mākslas 
galerijā novada muzejā
12:00 Multfilma bērniem “Gaisa spē-
ki”. Zantes kultūras namā
15. aprīlī
14:00 - 16:00 Lasītāju klubiņa pasākums 

ba, lai tā pastāvētu, ir jākopj un Aija to 
lieliski prot. Katrā viesošanās reizē, Aija 
ir noorganizējusi lielisku sagaidīšanu, ar 
folkloras ansambli, skaisti klātu galdu, 
pieaicinātām Zantes pagasta audžuģime-
nēm ar bērniem un pensionāriem, kuri 
saņem dāvanas, bet no saņēmējiem bēr-
nu muzicēšanu un Zantes pensionāru ar 
mīlestību sarūpētās pašu audzētās kon-
servētās rudens veltes. Prieks ir abpusējs, 
bet lai tā būtu, Aija ieguldījusi savlaicīgu 
un pamatīgu darbu. Bieži vien Aija pati 
atvedusi šim pasākumam muzikantus un 
vēlā naktī pa slideniem lauku ceļiem ve-
dusi tos atpakaļ mājās. Vienmēr šis darbs 
darīts ar prieku un lielu mīlestību. Apbrī-
nojama ir viņas enerģija un māksliniecis-
kā izdoma.

Aija prot atrast internetā visdažā-
dākos projektus, tos rakstīt, neskaitot 
stundas, un bieži arī tiek saņemts finan-
sējums Zantes ģimenes krīzes centra lab-
iekārtošanai.

Bērni šeit atnāk no ļoti sliktiem aps-
tākļiem un dramatiski piedzīvotām si-
tuācijām dzīvē, uzturas mēnesi, dažkārt 
divus, bet parasti aiziet ar smaidu un 
labām domām, ka ir pasaulē arī labi, 
mīļi, saprotoši cilvēki. Atguvuši prieku 
un ticību dzīvei. Aijai ir kāda neaprak-
stāma īpašība, bērni viņai burtiski „līp 
klāt”. Bet ir arī rūgti brīži, jo jebkurš no 
vecākiem var uzrakstīt nepatiesu sūdzību 
visdažādākajām instancēm un tad seko 
pārbaudes. Viss gan vienmēr ir kārtībā, 
bet šie apmelojumi jāatspēko. Jebkurš 
no vecākiem var Aijai piezvanīt jebkurā 
diennakts laikā un izteikt savu sašutu-
mu, apvainojumus, draudus, bet telefo-
nu izslēgt nedrīkst, ja nu kādam patiesi 
vajag palīdzību vai padomu. Tam Aija 
vienmēr ir gatava, celties, braukt, palī-
dzēt, reizēm aizmirstot savu veselību un 
savas sāpes. 

Aija ir viena no pirmajām audžuģi-
menēm Latvijā, viņas audžubērni nu jau 
ir pieauguši cilvēki. Aija veidojusi, rosi-
nājusi un iedrošinājusi šo misiju uzņem-
ties arī citām ģimenēm, tādas Kandavas 
novadā pašlaik ir 70. Aija izveidoja un 
daudzus gadus vadīja nevalstisko audžu-
ģimeņu biedrību „Pīlādzītis” Zantē, kura 
pagājušajā vasarā kļuva par Kandavas 

novada audžuģimeņu biedrību. Aija ir 
nodibinājusi draudzību ar Saldus Gre-
gora skolu un katru nedēļu tās pārstāvji 
viesojas Zantes krīzes centrā, māca bēr-
niem dažādas labas lietas: dziedāt, strā-
dāt rokdarbus, māca būt labsirdīgiem, 
iejūtīgiem. 

Aija organizējusi arī apmācību kursu 
vecākiem no riska ģimenēm, kur kompe-
tenti psihologi, sociālie darbinieki, juristi 
stāstīja, rādīja, mācīja saskarsmi ģimenē, 
vecāku atbildību bērnu aprūpē un audzi-
nāšanā.

Zantes ģimenes krīzes centrā dažādos 
projektos strādājušas brīvprātīgās meite-
nes no Gotlandes, Dānijas un Ukrainas. 
Tā krīzes centra bērniem bija iespēja ie-
pazīties ar citu valstu kultūru, valodu un 
tradīcijām. 

Aija pratusi saliedēt ģimenes krīzes 
centra kolektīvu kopējam darbam un at-
pūtai. Pati bijusi iniciatore un pasākumu 
dvēsele. Aija ir laba oratore, prot runāt 
ar mazu bērnu, un ar dusmās liesmojo-
šu māmiņu vai tēti, kuri nerunā literārā 
valodā. Arī šādās situācijās Aija prot sa-
glabāt mieru, smaidu, izturību.

Aiju raksturo godīgums, nesavtī-
gums, darba mīlestība, labestība, do-
māju, ja kāds lūgtu, atdodu arī pēdējo 
kreklu. Prot uzklausīt un palīdzēt jeb-
kuram cilvēkam. Ir bijis arī gadījums, 

kad daudzbērnu trūcīgai ģimenei Aija 
no krīzes centra ziedojumiem uzdāvinā-
ja lietotu veļas automātu, bet pateicības 
vietā saņēma pārmetumus, ka nav laikā 
atvesta šī prece, un pēc laika ģimene no 
Zantes pazuda uz citu pusi, iepriekš pa-
guvusi veļas mašīnu pārdod par dažām 
alkohola pudelēm. Māte Terēze teikusi: 
”Tava palīdzība tiešām ir vajadzīga, bet 
cilvēki var būt nepateicīgi, tomēr palīdzi 
viņiem”. Tāda ir mūsu Aija.

Aijai pašai ir divas meitas un jauka 
saskarsme ar viņu ģimenēm un mazbēr-
niem, kuri ir gan aktīvi, gan labi mācās. 
Aija vienmēr piedalās mazbērnu skolas 
pasākumos, kuros arī vecmāmiņām ir 
konkursi. Viņa ir sportiska un atraktīva 
vecmāmiņa. Ar labu humora izjūtu. Mīl 
dzīvniekus. Zantes krīzes centrā jau di-
vus gadus dzīvo skaists runcis Leo, mīļa 
dāvana no Latvijas Bērnu fonda priekš-
sēdētāja Andra Bērziņa.

Aija ir cilvēks, kas visu var, visu iz-
dara, visam atliek laiks, visiem palīdz.
Ja mēs visi tādi prastu būt, dzīve būtu 
daudz skaistāka un labāka. Aija vārda 
vislabākajā nozīmē ir līdere, spēj pārlie-
cināt un aizraut.

Aijai patīk pašai savam priekam pa-
dziedāt: „Liku bēdu zem akmeņa, pāri 
gāju dziedādama!”

Liena Reinberga

“Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikste-
nu”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
16. aprīlī
17:00 Deju diena “Profesijas”. Kandavas 
internātvidusskolā
17. aprīlī
Kandavas tehnikuma atvērto durvju diena.
18. aprīlī
11:00 Sezonas atklāšana Kandavas skeit-
parkā. Jauniešu centrs “Nagla” (Kandava, 
Zīļu iela 2).
11:00 Radošā darbnīca sadarbībā ar Kan-

davas Amatniecības centru „Dekupāža” 
– Cēres bibliotēka
14:00 Zantes folkloras kopas “Vācelīte” 10 
gadu jubilejas pasākums “Vācelītes dzies-
mu ceļi”. Zantes kultūras namā
22. aprīlī
Pavasara sagaidīšanas svētki sadarbībā ar 
ģimeņu un audžuģimeņu klubiņu “Prāt-
nieki”. Vānes pamatskolā
24.aprīlī
12:00 Jurģu tirdziņš sadarbībā ar Cēres 
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PROJEKTIINFORMĀCIJA

KANDAVAS PARTNERĪBAS AKTIVITĀTES

KANDAVAS STACIJĀ „JAUDA 1” TOP BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS

pensionāru biedrību- pie Cēres sporta halles
25. aprīlī
Vislatvijas Lielā Talka.
17:00 Zantes pagasta audžuģimeņu 10 
gadu jubilejas pasākums. 
Zantes kultūras namā
26. aprīlī
Kurzemes stāstnieku saiets. Zemītē
30. aprīlī
17:00 “Veldze dvēselei”. 
Zantes pagasta bibliotēkā

SPORTS
15.aprīlī
19:00 Zāles spiningošana – Kandavas sporta 
hallē
25.aprīlī
11:00 Kurzemes kausa izcīņa šķēpa me-
šanā (5 grupām). PIKC “Kandavas Valsts 
lauksaimniecības tehnikuma stadionā”
27.aprīlī
16:00 Kandavas novada atklātais čempio-
nāts OS kārta, Talsu OS seriāla Zig-Zag 
kārta, Kurzemes – Zemgales taku orientē-
šanās seriāla kārta- PIKC “Kandavas Valsts 
lauksaimniecības tehnikuma stadionā”
30.aprīlī
Rietumu līgas/Kurzemes radio līgas čem-
pionāts basketbolā- pusfināli-
Kandavas sporta hallē

IZSTĀDES
Līdz 28.04. Māras Alksnes izstāde “Zīds 

un rotas”. Kandavas novada muzejā
Līdz  28.04. Izstāde Pēteris Laksis/gleznas, 
keramika/ Lia Kiršteine/gleznas. Kandavas 
Mākslas galerijā
Līdz 06.06. Fotoizstāde “Ar mīlestību savā 
novadā” Kandavas novada muzejā
02.04. - 22.04. Izstāde “Starptautiskā 
bērnu grāmatu diena”. Kandavas pagasta 
bibliotēkā
02.04. - 31.05. Marģera Pētersona foto 
izstāde “Pastāvēs, kas Pārvērtīsies” ie-
tvaros. Jauniešu centrā “Nagla” (Zīļu ielā 2, 
Kandavā)
07.04. - 21.04. Izstāde “Pasaules veselības 
diena”. Kandavas pagasta bibliotēkā
07.04. - 15.05. “Katram sav grāmati-
ņa”. Zantes pagasta bibliotēkā. Zantenieku 
mīļāko grāmatu izstāde veltīta Starptautis-
kajai bērnu grāmatu dienai.
08.04. - 29.04. Izstāde “Dāņu rakstnie-
kam Hansam Kristianam Andersenam - 
210”. Kandavas pagasta bibliotēkā
10.04. - 20.04. Jubilejas izstāde “Dzej-
niecei Ludmilai Azarovai - 80” (1935 - 
2012). Kandavas pilsētas bibliotēkā
13.04. - 30.04. Jauno grāmatu izstāde. Zan-
tes pagasta bibliotēkā
13.04.- 30.04. Izstādes „Jaunās grāmatas” 
un „Pogas, podziņas…” - Matkules pagasta 
bibliotēka
15.04 Jauno grāmatu izstāde- Vānes pagas-
ta bibliotēka
15.04.- 25.05. Gleznu izstāde no privāt-
kolekcijām „Aleksandram Peresļeginam 

– 70” – Vānes pagasta bibliotēkā
16.04.- 28.04. Jubilejas izstāde „Aktierim 
Artūram Dimiteram-100”- Cēres bibliotēkā
20.04. - 30.04. Jubilejas izstāde “Vēstur-
niekam Heinriham Strodam - 90” (1925 
- 2012). Kandavas pilsētas bibliotēkā

MAIJĀ
1. maijā
Pavasara tirgus Kandavā. Skvēriņā pie Bru-
ņinieku pilskalna
Abavas senlejas tūrisma sezonas atklāša-
nas pasākums. Pārgājiens no Sabiles kopā ar 
vides gidu Māri Lāci.
Pasākums notiek projekta “Ej droši dabā” ie-
tvaros. Sīkāka informācija pa telefonu - mob. 
28396830 (Iveta).
2. maijā
22:00 Atpūtas vakars kopā ar grupu “Lau-
ku muzikanti”. Valdeķu kultūras nams. Biļe-
šu iepriekšpārdošana līdz 25.04.2015. Galdi-
ņu rezervēšana. Ieeja: EUR 7,00
2. - 4. maijā
Latvijas Republikas Neatkarības atjauno-
šanas dienas pasākumi. Kandavas novadā
8. - 10. maijā
Mātes dienai veltīti pasākumi. Kandavas 
novadā
9. maijā
14:00 Pavasara balle. Kandavas novada 
Pensionāru dienas centrā
Bērnu popgrupas “Taustiņi” 15 gadu jubi-
lejas koncerts. 
Kandavas kultūras namā

Kandavas Partnerība ir izveidota ar 
mērķi uzlabot dzīvi cilvēkam laukos, 
piesaistot Eiropas fondu finansējumu. 
Iepriekšējos piecos gados Kandavas 
Partnerības teritorijā tika īstenoti 82 
LEADER projekti vairāk kā par 767 000 
eiro gan no Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai, gan no Eiropas 
Zivsaimniecības fonda. Šos projektus 
ir īstenojušas biedrības, pašvaldības un 
uzņēmēji. Kandavas Partnerības teri-
torija aptver visu Kandavas novadu un 
Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irla-
vas pagastus. Pavisam Latvijā ir 40 šādas 
partnerības.

Kandavas Partnerība sadarbībā ar 
biedrību “BRI” veic pētījumu par īste-
noto Attīstības stratēģiju un par priekš-
likumiem jaunajai Attīstības stratēģijai. 
Pētījuma ietvaros ir noorganizētas 9 
diskusijas ar iedzīvotājiem Kandavas 

Partnerības teritorijā: Zantē, Vānē, Mat-
kulē, Zemītē, Kandavā (diskusiju vaja-
dzēja organizēt 2 reizes, jo pirmajā reizē 
bija ieradies mazs dalībnieku skaits), 
Cērē, Sēmē, Pūrē, Irlavā. Diskusiju no-
beigumā katram dalībniekam vajadzēja 
izgriezt no avīzēm bildes vai pēc katra 
domām nozīmīgus teikumus, kādu tad 
katrs grib redzēt savu pagastu (pilsētu) 
pēc 5 gadiem, izveidojot kolāžu ar nā-
kotnes vīziju. 

Biedrības „Kandavas Partnerība” 
valdes priekšsēdētāja Inta Haferberga

Biedrība „Kandavas novada ģimeņu 
atbalsta centrs „Vesta”” piedalījās Eiro-
pas Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai atklāta pro-
jekta iesnieguma konkursā pasākumam 
„Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 
Projekta nosaukums „Par bērnu drošu 
un labvēlīgu vidi”, un tā mērķis, veicināt 
brīvā laika pavadīšanu un sekmēt Kan-
davas stacijas bērniem drošas un labvē-

līgas vides veidošanos, izveidojot rotaļu 
atpūtas laukumu Kandavas stacijā pie 
daudzdzīvokļu mājas „Jauda”1.

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkur-
zemes reģionālā lauksaimniecības pār-
valde ir izvērtējusi biedrības „Kandavas 
novada ģimeņu atbalsta centrs „Vesta”” 
iesniegto projektu „Par bērnu drošu un 
labvēlīgu vidi” un projekts, pamatojo-
ties uz Noteikumu Nr. 783 10.1. apakš-
punktu, ir apstiprināts. Kopējais projek-
ta finansējums ir 2950,00 euro, no ku-

riem publiskais finansējums ir 2655,00 
euro un 295,00 euro ir Kandavas novada 
domes līdzfinansējums.

Projekts „Par bērnu drošu un lab-
vēlīgu vidi” realizējams līdz 2015.gada 
31.maijam. Bērnu rotaļu atpūtas lauku-
mu Kandavas stacijā „Jauda”1 plānots 
atklāt 2015.gada 31.maijā.

Kandavas novada ģimeņu 
atbalsta centrs „Vesta”



13.INFORMĀCIJAPROJEKTI

PROJEKTS „NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU 
RENOVĀCIJA KANDAVĀ, VALTERU IELĀ”

IZVEIDO SAVU KANDAVAS NOVADA DABAS IZPĒTES SPĒLI

SIA „Kandavas 
komunālie pakalpo-
jumi” 2014. gada ok-
tobra beigās noslēdza 

līgumu ar Latvijas vides aizsardzības 
fonda administrāciju par projekta „No-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija 
Kandavā, Valteru ielā” īstenošanu. Iepir-

kuma procedūras rezultātā tika noslēgts 
līgums ar SIA „Lakalme” par būvdarbu 
veikšanu. 

Ir iegādātas visas nepieciešamās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, veikta 
daļēja viena aerotenka rekonstrukcija, 
veikta atgriezenisko dūņu padeves cau-
ruļu montāža, uzsākta dūņu recirkulāci-

jas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve. 
Darbi norit nepārtraucot notekūdeņu 
attīrīšanas ietaišu darbību.

Projekta kopējās izmaksas ir 
221148.- EUR, no kurām 97611.-EUR 
finansē Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācija.
(projekta Nr. 1-08/384/2014)

Šogad Kandava pamatoti var sevi 
dēvēt par Latvijas dabas galvaspilsētu, 
jo gan Gada dzīvnieks gan Gada koks 
ir mūsu novada ģerbonī. 

Latvijas dabu mīlošo cilvēku bied-
rības nominējušas 2015. gada dabas 
simbolus. Pavisam šo simbolu ir astoņi, 
bet divi no tiem ļoti cieši skar Kandavas 
novadu. Par Gada dzīvnieku Latvijas 
Dabas muzejs nominējis mežacūku un 
šis dzīvnieks, tikai vīriešu dzimtē - me-
žakuilis ir viens no Kandavas novada 
ģerboņa simboliem. Mežakuilis ir spēka, 
varenības, neatlaidības un neskartās da-
bas simbols. Otrs mūsu novada ģerboņa 
simbols ir krūmu čuža jeb „klinšrozīte”, 
kas šogad nominēta par Gada koku. Lat-
vijā savvaļas krūmu čuža ir viens no re-
tākajiem un apdraudētākajiem augiem, 
tā aug tikai Abavas palienē pie Kandavas 
Čužu purva teritorijā. Tas ir iemesls, lai 
lepotos.

Ar kādiem dabas dārgumiem Tu le-
pojies savā novadā?

Lai apzinātu Kandavas novada da-
bas vērtību un dzīvnieku daudzveidību, 
sekmētu iedzīvotāju izpratni par vidi un 
tās problēmām, kā arī veicinātu Kan-
davas novada atpazīstamību, ikviens 
interesents individuāli vai grupās (līdz 
3 dalībniekiem vienā grupā) ir aicināts 
piedalīties konkursā, iesniedzot savu 
radīto ideju, kā varētu izskatīties spēle, 
kas rosinātu izpētīt, iepazīt un ko jaunu 
uzzināt par dabas dārgumiem un dzīv-
niekiem Kandavas novadā.

Spēles pēc formas var būt dažādas- 

galda spēles, datorspēles, lomu spēles, 
konstruktori, puzles, imitācijas spēles, 
spēles brīvā dabā u.tt. Galvenais nosacī-
jums- spēlei ir jābūt ar izziņas elemen-
tiem, lai to spēlējot tiek iegūtas zināša-
nas un informācija par apkārtējo vidi, 
dabu un dzīvniekiem Kandavas novadā. 

Jūsu radītās spēles kopā ar aprakstu 
un pieteikuma veidlapu (skatīt konkur-
sa nolikumā) gaidīsim līdz 2015.gada 
1.jūnijam, iesniedzot personīgi Kanda-
vas novada domes sabiedrisko attiecību 
speciālistei un konkursa koordinatorei 

Līgai Zuzei (Kandava, Dārza iela 6, 1.st. 
100. kab.), sūtot pa pastu uz adresi Kan-
davas novada dome, Dārza iela 6, Kan-
dava, Kandavas novads, LV-3120 vai sū-
tot uz e-pasta adresi liga.zuze@kandava.
lv ar norādi „Kandavas novada dabas 
izpētes spēle”.

Konkursa rezultātā tiks apbalvoti 
labākie darbi, uzvarētāji tiks publicē-
ti Kandavas novada domes mājaslapā 
2015. gada 10.jūnijā.

Ar nolikumu var iepazīties pašvaldī-
bas mājas lapā www.kandava.lv.

PAR NODOMU PAGARINĀT AIZLIEGUMU ĢENĒTISKI 
MODIFICĒTO KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAI

Pamatojoties uz Ģenētiski modificē-
to organismu aprites likuma 22. panta 
ceturto daļu, Kandavas novada domei 
ir nodoms pagarināt aizliegumu Kan-
davas novada administratīvajā teritorijā 
audzēt jebkādus ģenētiski modificētos 
kultūraugus uz 5 (pieciem) gadiem. Sa-

skaņā ar norādīto, sabiedrība tiek uzai-
cināta izteikt viedokļus, priekšlikumus 
un iebildumus par aizlieguma pagari-
nāšanu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Kandavas novada adminis-
tratīvajā teritorijā līdz 2015. gada 18. 
maijam, rakstveidā tos iesniedzot Kan-

davas novada domē, Dārza iela 6, Kan-
dava, Kandavas novads.

Iebildumu neiesniegšana noteiktajā 
termiņā uzskatāma par piekrišanu aiz-
lieguma termiņa pagarinājumam.



14. SPORTSAKTUALITĀTES

TEHNIKUMĀ SPĒKIEM MĒROJAS SVARCĒLĀJI

GADA BALVU MEDNIECĪBĀ SAŅEM NOVADA MEDNIEKI

Rokas spiediens uzvarētājam Artūram no Reiņa Kindzuļa

Agris Riba (otrais no labās) un Viesturs Valdis Dreimanis 
(piektais no labās) pēc balvas saņemšanas

Martā Kandavas Valsts lauksaim-
niecības tehnikumā notika pirmās 
Vislatvijas arodskolu sacensības svaru 
stieņa spiešanā guļus un vilcē no ze-
mes.

Sacensības bija kupli apmeklētas, ta-
jās piedalījās aptuveni 40 dalībnieku no 
Kandavas, Laidzes, Iecavas un Jelgavas.

Kā pastāstīja viens no sacensību or-
ganizatoriem, sporta kluba „Gold Bar-
bell” prezidents Ivars Cīrulis, šis sporta 
veids pēdējā laikā iekaro arvien lielāku 
popularitāti jauniešu un arī meiteņu 
vidū. Sākumā meitenes nāk uz fitne-
su, bet saprotot, ka var izdarīt diezgan 
daudz, sāk trenēties un piedalīties sa-
censībās arī svara stieņu cilāšanā. Pro-
tams, ne visas meitenes kļūst par profe-
sionālām sportistēm, viņas pārsvarā nāk 
uz nodarbībām savas figūras koriģēšanai 
un uzlabošanai, bet arī tas ir labi, jo fizis-
kās aktivitātes uzlabo veselību.

Kopvērtējumā komandām pirmo 
vietu izcīnīja mājinieki- Kandavas teh-
nikuma komanda, otrajā vietā – Jelgava, 
trešajā- Iecava.

Individuāli svaru stieņa spiešanā 
guļus absolūti labāko rezultātu uzrādīja 
Kandavas tehnikuma audzēknis Artūrs 
Rudenko (rezultāts 162,5 kg). Kā viņš 
pats atzina, sacensībās spiešanā viņam 
konkurentu nebija, otrās vietas ieguvējs 
atpalicis par 40 kilogramiem. Artūrs 
trenējas otro gadu un fiziskās aktivitātes 
uzskata par savas ikdienas neatņemamu 
sastāvdaļu. Vilcē absolūti labākais bija - 

Niks Nātiņš(250 kg), arī no Kandavas 
tehnikuma.

Meitenēm labākais rezultāts svaru 
stieņa spiešanā guļus bija kandavniecei 
Ditai Mindālei (37,5 kg). Vilcē labākā 
bija Ieva Lagzdiņa (90 kg), rīdziniece, 
kas mācās Kandavā. Ieva sacīja, ka viņu 
nodarbībām vislabāk motivējot treneris 
un šis sporta veids viņai tiešām patīkot.

Kandavas tehnikumam ir ilggadīgas 
tradīcijas svaru stieņa spiešanā guļus un 
spēka trīscīņā. Divi tehnikuma audzēk-
ņi ir Eiropas čempioni spēka trīscīņā, 
bet Reinim Kindzulim, kurš arī absol-

vējis Kandavas tehnikumu, pieder divi 
Pasaules rekordi svaru stieņa spiešanā 
guļus. Pēc sacensībām Reinis piedalījās 
paraugdemonstrējumos un dalījās pie-
redzē, atzinīgi novērtējot šo sacensību 
dalībniekus. Reinis ne tikai pats piedalās 
sacensībās, viņš ir arī treneris. Kā sacīja 
Reinis, viņš ar šo „slimību” saslimis uz 
mūžu, sports ir viņa dzīvesveids.

Sacensības organizēja Kandavas no-
vada dome, Kandavas Valsts lauksaim-
niecības tehnikums un sporta klubs 
„Gold Barbell”.

Dagnija Gudriķe

28.martā Jaunmoku pilī, Tukuma 
novada Tumes pagastā pirmoreiz Latvi-
jā tika godināti Gada balvas medniecībā 
laureāti un pasniegtas gada balvas trīs 
nominācijās - “Par mūža ieguldījumu 
medniecībā”, “Par nozīmīgu ieguldīju-
mu medniecībā” un “Par nozīmīgu ie-
guldījumu medniecībā reģionā”. 

No visas Latvijas gada balvai bija 
izvirzīti un tika sumināti 14 godalgotie 
pretendenti

Nominācijā “Par nozīmīgu ieguldī-
jumu reģionā” gada balvas medniecībā 
saņēma mūsu novada mednieki Agris 
Riba un Viesturs Valdis Dreimanis. 

Gada balva medniecībā tika iedibi-
nāta kā augstākā atzinība par nozīmīgu 
ieguldījumu medību saimniecības attīs-
tībā un medību popularizēšanā Latvijas 
un vietējā mērogā. Balvas iedibināšanas 
iniciatori ir valstī lielākā un ietekmīgākā 
mednieku nevalstiskā organizācija Lat-
vijas Mednieku savienība un pieredzes 
bagātākais žurnāls medniekiem “MMD” 
(“Medības. Makšķerēšana. Daba”).
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PAVADĀM LIELDIENIŅU…
Lieldienu rīts Kandavā un pagas-

tos iesākās gluži kā Latviešu tautas 
ticējums vēsta: „Ja Ziemassvētki  ir 
melni, bez sniega, tad Lieldienas  būs 
baltas ar sniegu.” Tomēr vēsais laiks 
un sniegs netraucēja jautrai saulgriežu 
atzīmēšanai. 

Pavasara saulgriežu svinību jēgu un 
nozīmi izsaka pats vārds Lieldienas jeb 
Lieladiena, kas norāda uz to, ka diena 
ir kļuvusi lielāka, garāka par nakti. Šo 
saules atmodu un gaismas uzvaru pār 
tumsu senie latvieši svinējuši trīs die-
nas, garajā gadā- četras. Ar Lieldienām 
saistītas daudz un dažādas tradīcijas un 
ticējumi, kas sākas ar Pūpolsvētdienu, 
kad ar pūpola zariem jānoper visi, tāde-
jādi novēlot tiem labu veselību, šūpoša-
nos Lieldienu rītā, lai vasarā odi nekos-
tu, olu krāsošanu, olu kaujām un citām 
izdarībām. 

Kandavā un pagastos Lieldienu sa-
gaidīšana iesākās ar sirsnīgiem koncer-
tiem, kuros uzstājās vietējie amatierko-
lektīvi. Tad sekoja olu ripināšana, rado-
šās darbnīcas, skaistāko Lieldienu olu 
konkursi un izstādes, jautras stafetes un 
šūpošanās.

Visagrāk Lieldienas sāka svinēt Mat-
kules pagastā, jau 4.aprīlī, kad ģimenes 
ar bērniem kuplā skaitā piedalījās jautrā 
stafetē, kurā bija jāaizsniedz zelta ola, 
cīkstējās Sumo cīņās un meklēja pagas-
ta centrā paslēptās olas. Šogad Matkulē 
tika paslēptas un vēlāk arī atrastas 92 
olas. Pirmajās Lieldienās svinības tur-
pinājās ar olu ripināšanu, šūpošanos un 
citām aktivitātēm.

Kandavas novada domes priekšsē-
dētājs Normunds Štoferts, katru pagas-
tu apciemojot, apskatīja pagājušā gadā 
dāvinātās ābelītes, apjautājās kā tām 
klājies, vai zaķi tās nav apgrauzuši, vai 
pirmā ābolu raža jau nogaršota, kā arī 

22.aprīlī plkst. 17:00 
Kandavas novada Pensionāru 

Dienas centra zālē 

notiks iedzīvotāju 
tikšanās ar Kandavas novada 

domes vadību un 
speciālistiem, pašvaldības 

iestāžu vadītājiem un 
Valsts policijas pārstāvi.

ESAT LAIPNI AICINĀTI!

vēlējās noskaidrot, kādas tautas paražas 
un ticējumi jau paspēti realizēt.  „Viens 
no tautas ticējumiem vēsta, ja Lieldie-
nu rītā salasa un noglabā mājās skaidas, 
tad vēlāk tās pārvēršas naudā. Ja neesat 
paspējuši to izdarīt, dāvinu jums ķiršu 

kociņu, kas piesaista mājai un cilvēkam 
materiālo labklājību. Lai katrā namā, 
pagastā un visā novadā vairojas labklā-
jība!” -dāvinot pagastiem pa ķiršu koci-
ņam, vēlēja domes priekšsēdētājs.

Līga Zuze



16.

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās aprīļa 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 “Tipogrāfija UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 10.04.2015.

LĪDZJŪTĪBA

Zilva Apine  (1935.) Kandava
Broņislava Daugle (1926.) Kandava
Ilga Krūmiņa  (1927.) Cēres pagasts
Rihards Reinfelds  (1946.) Cēres pagasts
Kārlis Krīvāns   (1952.) Zantes pagasts
Aivars Osis   (1938.) Sabile

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
martā reģistrēti mirušie:
 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
martā reģistrēti 7 jaundzimušie

Elija, Katrīna, Juris, Kristers, 
Oto, Roberts, Valters

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2015.GADA APRĪLIS

Anna Tihomirova, Alma Jaunzemniece, 
Katrīna Kristberga, Mirdza Enģele, 

Artūrs Frīdenbergs, Visvaldis Šviģis, 
Dzidra Čakare, Irēna Balgalve, Dzintra Surgofta, 

Vija Zariņa, Milda Murāne, Žanis Ošenbergs, 
Hedviga Dižbite, Arvīds Vilumsons, 

Harijs Zaļums, Regīna Sproģe, Pēteris Laksis, 
Julijans Čipāns, Anita Kalniņa, Arnolds Āboliņš, 

Jāzeps Dedils, Kārlis Jēcis, Velga Grāpe, 
Jana Balode, Emma Pelēce, Jānis Mačanskis, 

Lidija Cine, Jānis Šteinbergs, Gunārs Bresme, 
Alfons Ozols, Leonārija Gudakovska

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.

SIA Kandavas komunālie pakalpojumi 
informācija iedzīvotājiem

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē, ka 
sākot ar 2015. gada 16. aprīli tiek mainīta asenizācijas pa-
kalpojumu cena par vienu piebraucienu juridiskām perso-
nām:

 Kandavas pilsētā: 20,65 eiro
 Kandavas pagastā: 25,82 eiro
 Cēres pagastā: 34,44 eiro
 Matkules pagastā: 43,04 eiro
 Zemītes pagastā: 43,04 eiro
 Vānes pagastā: 51,65 eiro
 Grenču ciemā: 51,65 eiro
 Zantes pagastā: 60,26 eiro  
Par pakalpojumu, kas sniegts brīvdienā vai svētku die-

nā, klāt papildus samaksa 25 % apjomā no pamata summas.

Kandavas Partnerība aicina pieteikties 
pieredzes apmaiņas braucienam uz Slovākiju

Biedrība “Kandavas Partnerība” Kandavas novada ie-
dzīvotājiem no š.g. 24.jūlija -31.jūlijam organizē pieredzes 
apmaiņas braucienu uz Slovākiju. 

Brauciena laikā ir plānots iepazīt ar ko nodarbojas 
mazie uzņēmēji Slovākijas laukos, kā arī apskatīt tūrisma 
objektus. Pagaidām brauciena programma vēl nav pilnībā 
izstrādāta, bet brauciena plānotās izmaksas varētu būt ap 
250 EUR.

Savu dalību šajā braucienā varat pieteikt līdz 12.aprīlim 
pie Intas Haferbergas pa tel.28390394 

vai e-pastu: intaha@inbox.lv.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 
informācija

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē , ka 
klientiem, kuriem nav pamatparāda par apkuri, sākot ar š.g. 
maija mēnesi tiks piestādīti avansa maksājumi par apkuri. 

Klientus, kuri nevēlās maksāt avansa maksājumu par 
apkuri, lūdzam zvanīt pa tālruni: 63126072 vai rakstīt uz 
e-pastu SIA_KKP@inbox.lv

Iedzīvotāju ievērībai!
Ar 2015.gada janvāra mēnesi Kandavā Jelgavas ielā 4a 

(Kandavas novada sociālā dienesta telpās) iedzīvotāji var 
kasē norēķināties ar skaidru naudu par nekustamā īpašuma 
nodokli, telpu nomu, dzīvokļu īri, zemes nomu u.c. mak-
sājumiem.

Metāllūžņus varat nodot SIA „Tolmets” 
Kandavā „Robežkalnos”. Telefons 28262807.

Lopu kautuve SIA „Birzes plus” Vānes pagastā 
iepērk lopus un veic kaušanas pakalpojumus. 

Kaujam un iepērkam liellopus, cūkas, aitas. 
Ir transports dzīvnieku pārvešanai. 

Tel.+371 26445806; 
e-pasts: birzesplus@gmail.com


