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PAGASTA SVĒTKI VĀNĒ

„Šodien mūsu pagasta vārds masu 
medijos izskanēja pa visu valsti!” - tā 
6.augustā Vānes brīvdabas estrādē, 
pagasta svētkus atklājot, dižojās Vānes 
Podziņa un Odziņa. Abas jestrās dāmas 
ar trāpīgiem izteicieniem un izdarībām 
uzturēja jautru garu, baidot projām mel-
nos lietus mākoņus, kas krājās pamalē. 
Kad lietus tomēr nolija, tas bija silts un 
auglīgs, netraucējot izdejoties zem lietus 
šaltīm gan lieliem, gan maziem.

Svētkos Vānes ļaudis sveica novada 
pašvaldības vadītājs Normunds Štoferts, 
Kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte Za-
česte un pagasta pārvaldniece Daina 
Priede. 

„Jūs esat daudz paveikuši pagasta 
centra labiekārtošanā un sakopšanā, to 
nevar nepamanīt, - sveicot sanākušos, 
sacīja N. Štoferts- Tā, no daudziem ma-
ziem darbiem, top lieli darbi- pamazām 
pagasta seja mainās, priecējot acis pa-
šiem un caurbraucējiem.” 

Par aizvadītajiem svētkiem ļoti trā-
pīgi un kodolīgi savās emocijās un sa-
jūtās ar mani dalījās vāneniece Iveta 

Pudāne:
“Viss nāk un aiziet tālumā un sākas 

viss no gala, tā sestdien Vānes iedzīvotā-
ji dziedāja kopā ar dziesminieku Ēriku 
Loku un tieši tāda ir sajūta, aizvadot 
Vānes pagasta svētkus... Svētki būs arī 
nākamgad, bet šī gada svētki paliks atmi-
ņā ar daudziem spilgtiem mirkļiem. Lūk, 
mani mirkļi:

-Vānes Podziņa un Odziņa, kuras 
svētkus padarīja krāšņus un smalki iro-
niskus.

-Saimnieču dižošanās ar lieliskiem 
pašu gatavotiem un izaudzētiem gardu-
miem.

 -Skaistu puķu paklāju veidošana 
taureņu tēmā.

 -Garšīgas un sātīgas zupas vārīšana, 
kurā lieliskas, vietējo māju saimnieces, 
bija ielikušas ne vien pašu sarūpētus dār-
zeņus, bet arī jūtamu sirds mīlestību un 
gaumes izjūtu.

-Zantes amatierteātra izrādes bau-
dīšana, kurā netika taupīti smiekli par 
atspoguļoto satīrisko sižetu.

 - Svētdienas rīta sporta aktivitātes, 

kuras jau agrā rīta stundā ar nepacietī-
bu gaidīja Vānes jaunatne. Izrādījās, ka 
nakts balle nebija spējusi izsmelt spēkus. 

- Ielūkošanās Vānes pagasta vēsturē 
“Seno lietu krātuvē”, kur dažam, nelepo-
joties ar to, nācās atzīt, ka daudz ko vēl 
no savas dzimtās puses vēstures nezina, 
bet ar sentimentu atcerējās agrāko laiku 
lietas, priekšmetus un preses izdevumus. 

- Un, protams, lielās, dažubrīd - ļoti 
lielās, lietus gāzes, kas ļāva izbaudīt 
ūdens dejas ar slotu, lai vakarā varētu 
lustēties tradicionālajās balles dejās līdz 
pat rīta gaismai! 

Pēc balles, meiteņu kājas bija ar dub-
ļiem skaisti “notetovētas”, gluži kā ar 
hennu! 

Piedzīvojums un baudījums - lielisks! 
Manuprāt, to atzīs it visi, kuri bija un 
piedalījās, baudīja un priecājās, iedves-
mojās un uzdrīkstējās! 

Jo svētīgi vienmēr atcerēties, ka svētki 
sākas tevī pašā! Tas, ko redzi, jūti, domā- 
stāsta Tev par Tevi. “

Dagnija Gudriķe

Top ziedu paklājs ar taureņiem



2. AKTUALITĀTES

Esam pieņēmuši lēmumu par 
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas 
rekonstrukcijas projektu un es ceru, 
ka Valsts kase atbalstīs mūsu lēmumu, 
piešķirot aizdevumu projekta īsteno-
šanai. Šis jautājums jau ļoti ilgstoši 
risināts, par to runāts atkal un atkal, 
beidzot vajadzēja pieņemt konkrētu 
lēmumu, ko arī esam izdarījuši. Es uz-
skatu, ka mums ir jāiet attīstības vir-
zienā, domājot par konkurētspējīgu 
vidi, lai mūsu skolotāji un skolēni ietu 
uz skolu ar pacilātību un iestādes vide 
būtu sakārtota un skaista. Pie mums 
mācās bērni arī no kaimiņu novadiem 
un ieguldījums skolas rekonstrukcijā 
ir pozitīvs risinājums, domājot ilgter-
miņā. Ceru, ka nākošajā mācību gadā 
projekts jau būs īstenots un skola va-
rēs uzsākt darbu izremontētās, skais-
tās un modernās telpās. Jautājums par 
to, kas notiks ar pašreizējo mūzikas 
skolas ēku vēl jāpārdomā, jo savulaik 
deputāti pieņēma lēmumu, ka tajā tiks 

izvietota pilsētas bibliotēka, bet, lai to 
izdarītu, jāveic pietiekami lielas pār-
būves, tādēļ jāizvērtē, vai ieguldītie 
līdzekļi atmaksāsies. Šīs telpas varētu 
tikt izmantotas novada Dzimtsaraks-
tu nodaļai, laulību reģistrācijas zālei 
vai amatniecības centram, varbūt 
atrodams vēl kāds risinājums. Katrā 
ziņā, tas ir jautājums, par kuru vēl 
jādiskutē.

Pilsētas bibliotēka šomēnes sāku-
si iekārtoties jaunajās pagaidu telpās 
Kandavā, Lielajā ielā 11, un domāju, 
ka iedzīvotāji jauno bibliotēkas atra-
šanās vietu novērtēs pozitīvi. Biblio-
tēkas pieejamība būs daudz labāka, 
tā atrodas pašā pilsētas centrā, tas ir 
pozitīvi vērtējams solis.

Iedzīvotāji uzdevuši jautājumus 
par to, kā veicas ar Kandavas pilsētas 
katlu mājas un siltumtrašu izbūvi. 
Ir noslēdzies iepirkums, “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” izvērtēs 
piedāvājumus un tuvākajā laikā tiks 
pieņemts lēmums un uzsākti darbi. 
Domāju, ka uz šo apkures sezonu 
daļa no projekta tiks īstenota. Pir-
mais solis būs, izveidot siltumtrases 
posmu no Mākslas skolas līdz Kan-
davas vidusskolai un pieslēgties pie 
vienas katlu mājas. 

Noslēgts līgums un tuvākajā lai-
kā tiks uzsākti darbi pie Kūrorta ielas 
asfaltbetona seguma nomaiņas pos-
mā no krustojuma ar Lielo ielu līdz 
pilsētas robežai uz Sabiles pusi. Tā ir 
tranzītiela un Kandavas pilsētas seja, 
jo caurbraucēju ir pietiekami daudz. 

Šogad pirmo gadu veicām vairā-
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Pa medus lāsei katram svētku dalībniekam Grenču ļaudis sveic Zantes dejotāji

SVĒTKUS SVIN MATKULĒ UN GRENČOS

16.jūlijā ar Zantes pagasta ama-
tierteātra uzvedumu “Balle var sāk-
ties” tika atklāti Matkules pagasta 
svētki “Nāc kulē!”.

Kā ierasts, matkulniekus sveica un 
tradicionālo svētku kliņģeri dāvināja 

domes priekšsēdētājs Normunds Što-
ferts, vēlot klātesošajiem dzīvesprieku, 
enerģiju, nekad neapstājoties pie sa-
sniegtā.

Organizējot pasākumus bija pado-
māts, lai tie apmierinātu dažādu tā da-

lībnieku gaumes un intereses. Kultūras 
namā bija iespējams apskatīt unikālu 
seno fotogrāfiju izstādi par dzīvi Matku-
lē kolhoza laikos, apkārtni varēja iepa-
zīt vizinoties zirga pajūgā, bet klusumu 
baudīt- dīķī laivojot.

ku grants seguma ielu atputekļošanas 
darbus, kas bija veiksmīgi, iedzīvo-
tāji novērtējuši, ka putekļu ir daudz 
mazāk un domājam pamazām atpu-
tekļošanas darbus veikt visās pilsētas 
grants seguma ielās. Šogad tika atpu-
tekļotas Dimžu, Lauku un Uzvaras 
ielas.

Viens no paveiktajiem darbiem, 
kas veikts pēc iedzīvotāju ierosināju-
ma, domājot par bērnu drošību, ir au-
tobusu pieturas izveidošana Ķiršu ielā 
pie Kandavas internātvidusskolas. 
Paldies iedzīvotājiem par ieinteresētī-
bu un attieksmi! Plānojam uzlikt pie-
turā arī soliņus un atkritumu urnas. 

Mūsu pilsētas vizītkarte ir arī Tir-
gus laukums Vecpilsētā un skvērs pie 
Bruņinieku pilskalna. Esam plānojuši 
tos labiekārtot, nomainot Tirgus lau-
kumā asfaltbetona segumu ar bru-
ģakmens segumu, kā arī labiekārtot 
minēto skvēru. Nedaudz iestrēdzis 
projekts par laivu piestātnes izbūvi 
pie Abavas tilta un taciņas izbūvi no 
veikala Maxima, sastopoties ar ierēd-
ņu kārtējo birokrātiju, tomēr ceru uz 
pozitīvu risinājumu. 

Skaisti aizvadīti pagastu svētki 
Matkulē, Grenčos un Vānē, augusta 
beigās svētkus svinēs Zemītes ļaudis.

Skolas gatavojas jaunajam mācību 
gadam, viņiem šobrīd ir aktīvs darba 
cēliens. Pārējiem novēlu izbaudīt atli-
kušās vasaras dienas un atvaļinājumu 
laiku!

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs



3.TĀ DZĪVOJAMPAGASTU SVĒTKI

Ekskursanti seno spēkratu muzejā Bauskā

SAKOPTĀKO SĒTU KONKURSA UZVARĒTĀJI APMEKLĒ ZEMGALI

Jūlijā Kandavas novada „Sakoptā-
kā sēta 2015” konkursa laureāti devās 
ekskursijā uz Zemgali, lai gūtu jaunas 
idejas savu īpašumu labiekārtošanai 
un apskatītu tās puses skaistākos dār-
zus un sētas.

Dienas sākumā ekskursanti vieso-
jās Bauskas alus darītavā, uzzināja, kā 
alus tiek darināts un nobaudīja dažā-
das atspirdzinošā dzēriena šķirnes. Pēc 
tam ceļš veda uz Inas Cipkaites īpašu-
mu Bauskas pievārtē, kurš 2014. gadā 
saņēmis titulu “Bauskas novada Rota”. 
Pēc sētas saimnieces interesantā stāstī-
juma par dārza tapšanu, ne viens vien 
ekskursijas dalībnieks atzina, ka ieguvis 
skaistas un praktiskas idejas, kuras varēs 
pielietot savu īpašumu izdaiļošanai.

Tika apskatīta arī Iecavas saimnie-
cība “Liepziedi”, kur tiek audzēti gurķi 

un kabači. Kā pastāstīja saimnieks Egils 
Druviņš, gurķus audzē ar malku apkuri-
nāmās siltumnīcās trīs hektāru platībā, 
bet, līdzās plēves mājām, uz lauka dobēs 
aug kabači. 

Vēlāk ekskursanti viesojās “Bauskas 
zemnieku sētas un Lauksaimniecības 
mašīnu muzejā”, kur aplūkojama viena 
no lielākajām lauksaimniecības mašīnu 
kolekcijām Latvijā- traktori, zemes ap-
strādes rīki, kuļmašīnas, kravas un vieg-
lie automobiļi. Otra nozīmīgākā muzeja 
ekspozīcijas daļa radīta, lai saglabātu nā-
kamajām paaudzēm liecības par tipisku 
Zemgales zemnieka saimniecību – sētu. 
Zemnieku sētā ekskursanti apskatīja 
dzīvojamo māju, divas klētis, kūti, riju 
un sadzīves priekšmetus, kas raksturo 
Latvijas lauku sadzīvi un kultūru. 

Ekskursijas noslēgumam bija “pa-

taupīta” pati grandiozākā un skaistākā 
vieta- Rundāles pils parks un rožu dārzs. 
Desmit hektāru lielais baroka stila fran-
ču dārzs ir ievērojamākais vēsturiskais 
dārzs Baltijā. Kā atzina sakopto sētu 
saimnieki, balva- ekskursija uz citām 
Latvijas skaistākajām vietām ir viens no 
stimuliem, lai piedalītos konkursā un 
rastu iespēju apskatīt sakoptas vietas un 
smeltos idejas savu sētu un īpašumu tā-
lākai labiekārtošanai.

29.jūlijā konkursa “Sakoptākā sēta 
2016” vērtēšanas komisija sāka apskatīt 
šī gada konkursam pieteiktās sētas. Kā 
pirmās tika apskatītas skaistākās sētas 
Kandavas pagastā un pilsētā, pēc tam 
Matkulē, Zantē un Vānē. Sakoptāko 
sētu vērtēšana norisināsies līdz 1.sep-
tembrim.

Līga Šupstika 

Dienas laikā bērni aktīvi piedalījās 
radošajās darbnīcās, gatavojot gaismas 
lukturus un ļaujoties seju apgleznošanai.

Svētku laikā, kā solīts, notika arī 
sporta spēles – volejbols, futbols, strīt-
bols, šaušana, šķīvīšu mešana, jautras 
stafetes, virves vilkšana, zābaka mešana, 
piepūšamā atrakcija un citas sportiskas 
izklaides. Lielu atsaucību guva koman-
du sporta spēles, kurās piedalījās 20 
komandas. Spēles noslēdzās  ar kopīgu 
svētku zupas baudīšanu. 

Matkules ļaudis un viesus priecēja 
stepa dejotāju priekšnesums un aktiera 
Vara Vētras koncerts. Vakara noslēgu-
mā izdejojās visi - bērni disenītē ar ka-
raoki un pieaugušie zaļumballē ar grupu 
“Prieka ieleja”. 

Svētku laikā tika sadalītas Kanda-
vas novada Atklātā čempionāta meda-
ļas Taku orientēšanās sacensībās, kurās 
piedalījās vairāki desmiti dalībnieku no 
Kandavas, Tukuma, Dobeles, Kuldīgas, 
Ķekavas, Sējas novadiem un Rīgas. Da-
lībnieku atsaucība bija necerēti liela. Kā 
sacīja sacensību galvenais tiesnesis Jānis 

Bergs, pirmo reizi viņa rīkotajās Taku-
O sacensībās pietrūkušas sagatavotās 
kartes, kas tika turpat uz vietas papil-
dinātas. Vairāki orientieristi ar prieku 
iesaistījās pagasta svētku aktivitātēs, bet 
vairāki svētku dalībnieki pirmo reizi 
pamēģināja interesanto orientēšanās 
veidu. Margita Kanopka no Tukuma at-
zina, ka viņai un bērniem vislabāk pa-
tikusi foto orientēšanās. “Protams, ja ar 
orientēšanos kopā vēl ir citi pasākumi 
un svētki, tad diena ir pozitīvi piepildīta. 
Matkulē mēs visus labumus izbaudījām 
bez maksas, bērni bija laimīgi! Paldies!”

Matkules pagasta pārvaldniece 
Dzidra Jansone sacīja lielu paldies zem-
niekiem, bez kuru atbalsta svētki neiz-
dotos tik dažādu pasākumu bagāti - Iva-
ram Jirgensonam, Ojāram Budženam, 
Valdim Leimanim, Jānim Graudēvicam, 
Intaram Graudēvicam, Jānim Leima-
nim, Guntaram Kauliņam, Jutai Bitānei, 
Gatim Brencsonam, Anitai Šteinbergai, 
Jānim Šteinbergam.

16.jūlija pievakarē, lai svinētu 
ceturtos ciema un sporta svētkus,          

pulcējās Zemītes pagasta Grenču cie-
ma iedzīvotāji. Šajā nedēļas nogalē 
svētkus svinēja arī kaimiņu novados 
- Tukumā un Kuldīgā, iespējams tādēļ 
Grenčos vietējo un viesu bija mazāk kā 
ierasts. Sanākušos sveica Kandavas no-
vada domes priekšsēdētājs Normunds 
Štoferts, Zemītes pagasta pārvaldes va-
dītāja Rita Diduha un ciema vecākais 
Guntis Gulbis. Uzstājās Zantes kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
un Zemītes tautas nama Eiropas deju 
kolektīvs “Ozolzīles”. Ar skaistām dzies-
mām priecēja Gaļina Balode, Silvija 
un Ivars Ragaiņi, Laura Bergmane, bet 
nenopietnu priekšnesumu par mīlestī-
bas meklējumiem bija sarūpējusi Talsu 
teātra kopa. Vēlāk klātesošie mērojās 
spēkiem sporta kluba “Kandava” orga-
nizētajās netradicionālajās sporta spēlēs 
lieliem un maziem, bet svētki turpinājās 
līdz rīta gaismai zaļumballē ar grupu 
„Brenču muzikanti”, kas, gluži kā sen-
dienās, notika kaltes svaru mājā.

Līga Šupstika



4. DOMES LĒMUMI

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ 2016.GADA 11.JŪLIJĀ PIEŅEMTAIS 
LĒMUMS

DOMES SĒDĒ 2016.GADA 28.JŪLIJĀ PIEŅEMTIE LĒMUMI

Nolēma: Apstiprināt un realizēt 
atklātā konkursā Emisijas kvotu izso-
līšanas instrumenta finansēto projektu 
“Kandavas pilsētas pirmskolas izglītības 
iestādes  „Zīļuks” energoefektivitātes 
uzlabošana” un noteikt, ka projekta ko-
pējās izmaksas 1116120,45 EUR (viens 
miljons viens simts sešpadsmit tūkstoši 
viens simts divdesmit eiro 45 centi) ap-
mērā, no kurām 1116120,45 EUR (viens 

Nolēma:
Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 

1 329 960 euro ar atmaksas termiņu 25 
gadi, ar kredīta devēja noteikto procen-
tu likmi un atlikto maksājumu uz 12 
mēnešiem izglītības iestādes investīciju 
projekta „Kandavas mākslas un mūzi-
kas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā 
pārbūve” īstenošanai un lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi akceptēt aizņēmu-
ma 1  329  960 euro ņemšanu no Valsts 
kases. Aizņēmuma atmaksu garantēt no 
Kandavas novada domes pamatbudžeta 
līdzekļiem.

Uzdot Juridiskās un personāla no-
daļas vadītājai A.Alasei izstrādāt grozī-
jumus Kandavas novada domes 2014.
gada 30.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 10 “Par Kandavas novada pašvaldī-
bas palīdzību dzīvokļu jautājumu risi-
nāšanā”, paredzot paplašināt personu 
loku, kuriem pašvaldība drīkst sniegt 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 
un iesniegt izskatīšanai domes sēdē š.g. 
augusta mēnesī.

Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu 
„Mētras”, Zantes pagasts, Kandavas no-
vads un uzdot Kandavas novada domes 
pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 
dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 
organizēt nekustamā īpašuma – „Mēt-
ras”, Zantes pagasts, Kandavas novads 
izsoli ar augšupejošu soli, kā arī noteica, 
ka nekustamā īpašuma „Mētras”, Zan-
tes pagasts, Kandavas novads izsoles 
sākumcena EUR 19400,00, izsoles solis 
EUR 100,00 un nodrošinājums 10% ap-
mērā no sākuma cenas. Izsoles dalībnie-
kiem jāatbilst likuma „Par zemes priva-
tizāciju lauku apvidos” 28.panta un 28.1 
panta nosacījumiem.

Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu 
„Laimas 2”, Zemīte, Zemītes pagasts, 
Kandavas novads un uzdot Kandavas 
novada domes pašvaldības īpašumu at-
savināšanas un dzīvojamo māju priva-
tizācijas komisijai organizēt nekustamā 
īpašuma – „Laimas 2”, Zemīte, Zemītes 

miljons viens simts sešpadsmit tūkstoši 
viens simts divdesmit eiro 45 centi) ir 
projekta attiecināmās izmaksas un 0,00 
EUR (nulle eiro 00 centi) ir projekta ne-
attiecināmās izmaksas. Emisijas kvotu 
izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma 
apjoms 837090,32 EUR (astoņi simti 
trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit 
eiro 32 centi) un Kandavas novada paš-
valdības finansējums 279030,13 EUR 

pagasts, Kandavas novads trešo izsoli 
ar augšupejošu soli, kā arī noteica ne-
kustamā īpašuma „Laimas 2”, Zemīte, 
Zemītes pagasts, Kandavas novads at-
savināšanas veidu – izsoles ar augšup-
ejošu soli, uz nomaksas termiņu līdz 1 
(vienam) gadam, par atlikto maksājumu 
pircējs maksā sešus procentus gadā no 
vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 
un par pirkuma līgumā noteikto maksā-
jumu termiņu kavējumiem - nokavēju-
ma procentus 0,1 procenta apmērā no 
kavētās maksājuma summas par katru 
kavējuma dienu. Nekustamā īpašuma 
„Laimas 2”, Zemīte, Zemītes pagasts, 
Kandavas novads trešās izsoles sākum-
cena EUR 3120,00, izsoles solis EUR 
50,00 un nodrošinājums 10% apmērā 
no sākuma cenas.

Apstiprināja:
Kandavas novada domes, SIA “Kan-

davas komunālie pakalpojumi”, Kanda-
vas novada Pašvaldības policijas, Dzimt-
sarakstu nodaļas un Kandavas novada 
domes pašvaldības aģentūras „ Kanda-
vas novada sociālais dienests” pārskatus 
par darbu š.g. pirmajā pusgadā.

Kandavas novada domes pašvaldī-
bas aģentūras “Kandavas novada sociā-
lais dienests” vidēja termiņa darbības 
stratēģiju 2017.-2019.gadam (ar stratē-
ģiju var iepazīties Kandavas mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – 
plānošanas dokumenti) 

 Kandavas novada attīstības prog-
rammas 2016.-2021.gadam izstrādāša-
nai sešas darba grupas šādā sastāvā:

1. darba grupa “Izglītotas sabiedrī-
bas veidošana”: S.Tiltiņa, darba grupas 
vadītāja, E.Lavrinoviča, D.Puga, I.Lasis, 
M.Balode, K.Elksnīte un M.Vilumsone;

2. darba grupa “Veselīgas un so-
ciāli drošas sabiedrības veidošana”: 
D.Rozenfelds, darba grupas vadītājs, 
R.Fabjančiks, S.Ezeriņa un I.Leitarts;

3. darba grupa “Sociāli aktīvas 
un kultūrbagātas sabiedrības attīstī-
ba”: Z.Začeste, darba grupas vadītāja, 
Ē.Kirillova, L.Roze, I.Grunte, S.Anģēna, 

(divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši 
trīsdesmit eiro 13 centi). Nodrošināt 
projekta priekšfinansēšanu un līdzfi-
nansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē, kā arī nodrošināt ēkas funkciju un 
izmantošanu vismaz 5 (piecus) gadus 
pēc projekta realizācijas. Ēku pēc pro-
jekta realizācijas nepārbūvēt, nenojaukt 
kā arī nedemontēt projekta ietvaros uz-
stādītās iekārtas un sistēmas.

D.Neiciniece;
4. darba grupa “Efektīvas publiskās 

pārvaldes nodrošināšana”: A.Ķieģelis, 
darba grupas vadītājs, M.Jēce, 
R.Diduha, Dz.Jansone, J.Kālis, D.Priede, 
A.Dundure;

5.darba grupa “Uzņēmējdarbī-
bas un nodarbinātības sekmēšana” 
un “Novada tēla popularizēšana un 
tūrisma uzņēmējdarbības vides uzla-
bošana”: G.Indriksons, darba grupas 
vadītājs, A.Zandbergs, I.Immermanis, 
L.Šupstika, A.Štrausa, J.Priednieks, 
K.Sūniņš un L.Gudakovska;

6. darba grupa “Transporta infra-
struktūras uzlabošana” un “Kvalitatī-
vu komunālo pakalpojumu attīstība”: 
E.Dude, darba grupas vadītājs, M.Jēce, 
R.Diduha, Dz.Jansone, J.Kālis, E.Bariss, 
I.Marašinskis.

Kandavas novada domes sēdē 2016.
gada 31.martā (protokols Nr.4 6.§) pie-
ņemtā lēmuma “Par domes delegācijas 
komandējumu uz ES mazo pašvaldību 
hartas pasākumu Medzevā (Slovākija)” 
grozījumus un nolēma Finanšu nodaļas 
vadītājai D.Rudēvicai izmaksāt Adrijai 
Kindzulei komandējuma dienas naudu 
30% apmērā no noteiktās dienas naudas 
par laika periodu no 2016.gada 14.jūlija 
līdz 2016.gada 18.jūlijam.

Atskaiti par komandējumu uz Me-
dzevu (Slovākija) no 2016.gada 14.jūlija 
līdz 2016.gada 18.jūlijam.

Kārtējās komiteju 
sēdes notiks 

2016.gada 18.augustā no 
plkst.13.00 

 
Domes sēde notiks 

2016.gada 25.augustā 
plkst.13.00 
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MĪLU TO, KO DARU, DARU TO, KO MĪLU!
Jūlijā jaunā dziedātāja kandavniece 

Arta Jēkabsone piedalījās un uzvarēja 
slavenajā Montrē džeza festivālā, iegūs-
tot atpazīstamību un iznesot pasaulē arī 
mūsu mazās Kandavas vārdu. 

Piedāvāju interviju ar Artu pēc at-
griešanās no Šveices, kad viņa bija iera-
dusies Latvijā baudīt vasaras brīvdienas 
pie tuviniekiem Kandavā.

Vai uzvara prestižajā džeza festi-
vālā Šveicē tev bija pārsteigums, jeb tu 
nojauti un apzinājies, ka esi stipra?

- Tas tiešām bija negaidīts brīnums, 
neko tādu es negaidīju. Aizbraucot uz 
Montrē man nebija pārāk labi ar bal-
si, biju pārtrenējusies un arī stress bija 
liels, tas viss kopumā atstāja ne to labāko 
iespaidu uz balss saitēm.  Līdz ar to uz 
konkursu aizbraucu faktiski bez balss. 
Lūdzu, lai Dievs dod, ka vispār spēju 
nodziedāt pāris skaņas, lai pirmajā die-
nā varu izdarīt visu, ko vien varu. No-
dziedāju pusfinālu, domāju, viss garām, 
balss skanēja, paldies dievam! Kad pa-
ziņoja pusfināla rezultātu biju šokā labā 
nozīmē, es biju tikusi uz finālu! Tiešām, 
nopietni, neticēju savām ausīm, tikko 
biju izdevusi visu sevi pusfinālā, ko rīt 
darīšu, kā dziedāšu?! Finālā izpildīju 
savu orģinālkompozīciju latviešu valo-
dā. Patiesībā tas bija diezgan drosmīgs 
solis no manas puses, bet tā kā jau pir-
majā dienā konstatēju, ka vairāki kon-
kursanti izvēlējušies savas kompozīcijas, 
savas tautas raksturojošos elementus, es 
arī nodomāju- bet kāpēc gan nē!? Gata-
vojoties konkursam, es ilgi domāju par 
to, kādas dziesmas izpildīt, man galve-
nais nosacījums bija dziedāt dziesmas, 
kuras raksturo mani, kurās jūtos labi 
un ērti, lai varu mierīgi muzicēt. Kad 
finālā izdzirdēju nosaucam savu vārdu, 
nespēju noticēt, ka esmu uzvarējusi, ka 
tiešām kas tāds ir iespējams! Nespēju 
tam noticēt!

Cik dalībnieku piedalījās konkur-
sā, pusfinālā un pēc tam finālā?

- Uz pusfinālu no 150 dalībniekiem 
tika atlasīti 10 dalībnieki, bet finālā pali-
kām trīs. Konkursanti bija no dažādām 
pasaules valstīm- Rumānijas, Krievijas, 
Francijas, bija arī meitene no Lietuvas, 
kura gan dzīvo Francijā, puisis no Vāci-
jas, kas tika finālā, pretendents no Itāli-
jas, kurš arī iekļuva finālā, no Latvijas es 
biju vienīgā.

Kā tu nokļuvi pasaules mērogā tik 
zināmā festivālā kā Shure Montreux 
Jazz Voice Competition?

-Te man jāsaka paldies Unai Stadei, 
kas arī pasen absolvējusi Rīgas Doma 
kora skolu un šobrīd jau trešo gadu dzī-
vo Amerikā. Kad es pagājušā gadā devos 
mācīties uz Ameriku, viņa bija viens no 

cilvēkiem, kas man palīdzēja, ar kuru es 
turējos ciešā kontaktā. Kādu dienu viņa 
man atsūtīja Facebook linku ar klāt pie-
vienotu tekstu- “Paskaties, un varbūt- 
piesakies! Kāpēc gan nepamēģināt!?” 
Es izpētīju konkursa nolikumu un arī 
nodomāju- bet kāpēc gan nepamēģināt.

Cik skaņdarbu tev bija jāizpilda?
- Atlasē, ko viņiem nosūtīju, bija 

divas dziesmas. No piedāvātā desmit 
dziesmu saraksta, viena bija obligātā, 
otra- pēc izvēles. Konkursam bija jāsa-
gatavo pavisam kopā piecas dziesmas. 
Divas no tām bija obligātās no dziesmu 
saraksta, trīs pēc pašas brīvas izvēles. 

Kāda bija galvenā balva, ko taustā-
mu tu ieguvi uzvarot konkursā?

- Mans ieguvums būs atgriešanās uz 
meistarklasēm Šveicē novembrī uz des-
mit dienām, iespējams, būs arī koncerti. 
Meistarklasēs būsim visi trīs finālisti, arī 
Ēriks un Fabio, mums ieveidojies ļoti 
labs kontakts, iespējams, ka nākotnē 
veidosim kādu kopīgu projektu. 

Tavs vārds Kandavas publikai zi-
nāms jau no tiem tālajiem laikiem, 
kad tev nebija vēl desmit gadu. Vai at-
ceries savu pirmo uzstāšanos?

- Jā, koncertus atceros. Tas bija “Cā-
lis 2001”, vismaz man tā liekas, atceros 
bildējos ar lielu panteru. Toreiz man bija 
nepilni seši gadi.

Varbūt atmiņā palikusi kāda spilg-
ta epizode no bērnības koncertiem un 
konkursiem, kuros piedalījies, vai arī 
tie aizslīdējuši no atmiņas?

- Īstenībā atceros diezgan daudzas 
epizodes. Visspilgtāk atmiņā palikuši 
interesanti cilvēki ar kuriem iepazinos 
pasākumos. Tas ir konkurss “Jaunās 
zvaigznes”, kas palicis atmiņā, toreiz 
man bija seši vai septiņi gadi.

Kas bija “Jauno zvaigžņu” patrons?
- Pirmais bija Raimonds Pauls, tad 

Imants Kalniņš, Zigmārs Liepiņš, atkal 
Imants Kalniņš…pavisam piedalījos 
piecos konkursos.

Kādi bija tavi lielākie panākumi 
šajos konkursos?

- Vislabākie panākumi man bija 
Imanta Kalniņa “Jaunajās zvaigznēs” 
2006.gadā, kad ieguvu “Grand Prix”. 
Tas bija Imanta Kalniņa 65 gadu jubi-
lejas gads. Interesanti, ka mani labākie 
sasniegumi ir bijuši tieši jubilejas gados, 
arī Montrē festivālam šogad ir jubileja- 
50 gadi.

Vai dziedāšana tev pašai patika, 
vai vairāk tā bija tavas mammas vēlē-
šanās?

- Pašai ļoti patika, mamma saka, 
ka jau divos gados pie mikrofona esmu 
stāvējusi, pirmsākumi meklējami bēr-
nudārzā, kad manu balstiņu pamanīja 

audzinātāja Inese, tad nokļuvu pie mu-
zikālās audzinātājas Ligitas, un tā tas 
aizgāja. Manos senčos no vecmammas 
puses, kas ir krievu tautības, bijis sla-
vens vijolnieks no Krievijas. Iestājoties 
Kandavas bērnu mūzikas skolā, pavisam 
nejauši, vairāk intuitīvi, izvēlējos mācī-
ties vijoļspēli. Ļoti daudz ar mani strā-
dājis Gints Birkenšteins- mans pirmais 
muzikālais skolotājs. Viņš palīdzēja sa-
gatavoties gan “Cālim”, gan vēlāk “Jau-
najām zvaigznēm”. Katru vasaru braucu 
pie Ginta mācīties, niansēs atceros, kā 
piecas stundas viņš mani “dresēja”, mī-
ļākais teiciens viņam bija-ravēsim tūlīt 
tās nezāles laukā! Viņš iemācīja mani 
strādāt ar sevi, iemācīja attieksmi pret 
to, ko daru. Iemācīja man mīlēt mūziku, 
kā pats to mīlēja. Arī lielu paldies gribu 
pateikt skolotājai Andrai Kairišai, kas 
vienmēr bijusi blakus un sniegusi savu 
padomu, tāpat mūzikas skolas direkto-
rei un skolotājai Marutai Balodei. 

Kā tev patika bērnība Kandavā? 
- Pavisam maziņu sevi neatceros, jau 

no mazām dienām visas vasaras pagāja 
koncertējot pa Latviju kopā ar citiem 
konkursu dalībniekiem, kurus organi-
zēja Laila Ilze Purmaliete (Jaunās Zvaig-
znes) un Olga Rajecka(Olgas Disenīte).

Vai piedalījies arī viņas iestudēta-
jās teātra izrādēs?

- Sākumā bija koncerti, izrādes nāca 
vēlāk. Doma par teātra izrādēm Lailai 
Purmalietei radās, kad man bija jau kādi 
desmit vai vienpadsmit gadi, pirmā izrā-
de bija “Viens pats Ziemassvētkos”. 

Pēc Kandavas internātvidusskolas 
devītās klases beigšanas devies mācī-
ties uz Rīgas Doma kora skolu. Kāpēc 
izlēmi mācīties džezu, vai džezs tev 
bija tuvs? Džezs tomēr prasa niansē-
tāku pieeju, pavisam citu dziedāšanas 
manieri kā popmūzika vai kāds cits 
žanrs.

- Jā, džezā dziedāšana ir stipri atšķi-
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rīga. Sākās ar to, ka braukāju uz meis-
tarklasēm, kuras piedāvāja “Rīgas ritmi”, 
tad bija Ventspils Groove. Kad jau mā-
cījos Doma kora skolā, sāku braukt arī 
uz Saulkrastu džeza festivālu. Jau agrāk 
biju iepazinusies ar Ingu Bērziņu, kas 
bija skolotāja Doma kora skolā, viņa bija 
tā, kas aicināja mani iet mācīties uz šo 
skolu pēc devītās klases beigšanas. Tad 
arī manī nobrieda doma, jā, es to darīšu! 
Izturēju konkursu, kas nebija no vieg-
lajiem. Tikai nokārtojot solfedžo varē-
ja tikt tālāk, skolotājs bija ļoti strikts, 
prasības bija augstas. Tā bija kā parastā 
vidusskola ar visiem priekšmetiem, plus 
mūzika. Slodze pirmajā gadā bija ļoti 
liela, no rīta kā astoņos aizgāju uz skolu, 
tā līdz sešiem vakarā, un pēc tam vēl jā-
mācās uzdotais … 

Mācību laikā dzīvoji skolas kop-
mītnēs?

- Nē, dzīvoju pie krustmātes, viņas 
abas ar mammu man ļoti daudz palīdzē-
jušas.

Mamma noteikti tev veltīja ļoti 
daudz sava laika un resursu!

(sarunā iesaistās Artas mamma 
Inna)

- Tā gluži nebija, es vienkārši lūdzu 
par to, lai Artai dvēselē ir miers, tad arī 
pārējās lietas sakārtosies, galvenais lai 
cilvēkam būtu veselība un iekšējs līdz-
svars un miers. Tad var strādāt un ir 
spēks.

Pagājušā gadā pabeidzi Doma 
kora skolu un tagad jau gadu esi otrā 
zemeslodes pusē - Amerikā. Kāda ir 
dzīve un studijas Ņujorkā?

- Mācos jaunā džeza un pasaules 
mūzikas augstskolā, kas angliski skan 
ļoti gudri - The New school for Jazz and 
Contemporary Music, pabeidzot sko-
lu iegūšu bakalaura grādu- izpildītāj-
mākslinieks, džeza vokāls.

Kur tu vari strādāt pēc augstskolas 
beigšanas, kādas ir iespējas?

-Viena no iespējām ir strādāt par 
skolotāju, otra ir sesijas jeb studijas mū-
ziķis, kas darbojas un kaut ko raksta, 
un vēl es, protams, varu būt izpildītāj-
māksliniece. Profesija – mūziķis, tas gan 
nav vienkārši un viegli.

Profesija ar garozu. Bet kura profe-
sija gan ir bez tās. Cik ilgi tev jāmācās?

- Kopā jāmācās četri gadi, tātad pa-
likuši vēl trīs.

Kā tev pašai liekas, kādā novirzie-
nā tu varētu iet savā nākotnes profesi-
jā?

- Protams, ideālākais virziens varē-
tu būt- koncertējošs mākslinieks. Bet es 
domāju, ka neiztikšu arī bez skolotājas 
darba. Ne uzreiz pēc četriem gadiem, 
bet kaut kad vēlāk, jo tā ir ļoti liela at-
bildība. Kad ar mammu strādājam 
nometnēs, viens ir iemācīt nodziedāt 
dziesmiņu, bet kad jāatbild uz jautāju-

miem par elpām, pareizu dziedāšanu, tu 
saproti, ka pati jau to īsti nezini. Iemācīt 
nepareizi ir vieglāk nekā pareizi. Gribu 
kārtīgi pati iziet tam cauri un tikai tad 
mācīt citus.

Vai tu redzi savu nākotni šeit Lat-
vijā vai tomēr ārzemēs?

- Nevaru uzreiz tā pateikt, domāju 
gan-gan. Ja būšu koncertējoša māksli-
niece, viena būs mana mītnes zeme, bet 
visu laiku būšu kustībā. Tomēr manas 
saknes ir Latvijā, te ir manas mājas.

Mūzika ir tā, ko tu vari saukt par 
savas dzīves sapni, kurā tu jūties atrai-
sīta un brīva?

-Jā, mūzika ir vienīgā vieta, kur man 
nav jāizliekas, es cenšos izbaudīt katru 
mirkli, katru minūti, kad tajā esmu.

Kad tu stāvi uz skatuves, vai esi 
ļoti uztraukusies jeb otrādi, tiklīdz sāc 
dziedāt, tevī iestājas pilnīgs miers un 
tu dzīvo tikai mūzikā?

- Kā kuro reizi, pat nezinu no kā 
tas atkarīgs. Montrē pirms uzstāšanās 
biju satraukusies, bet tās bija pozitīvas 
emocijas un satraukums. Kad uzgāju uz 
skatuves, manī iestājās miers. Lai gan 
jāteic, ka katru reizi, kad kāpju uz ska-
tuves, man ir atbildības sajūta par to, ko 
daru, taču reizēm tas nāk ar tādu lielu 
uztraukumu. 

Man liekas, ka to varēja pamanīt 
arī video sižetā. Tu biji ļoti mierīga un 
atbrīvota.

- Jā, nezinu ar ko tas izskaidrojams, 
ir reizes, kad tu vienkārši vibrē un ne-
vari nomierināties, bet šoreiz – izgāju 
un manī bija miers, es gribu izbaudīt, 
spēlējam!

Vai neesi domājusi par to, ka va-
rētu priekšnesumā gan dziedāt, gan 
spēlēt vijoli?

-To es ik pa laikam arī darīju un 
daru, jau mācoties Doma kora skolā. 
Mani uz to pamudināja mans pasnie-
dzējs Tālis Gžibovskis (RDKS nodaļas 
vadītājs). “To, ko tu dari ar balsi, dari 
arī ar vijoli”- viņš sacīja. Jā, man patīk 

šis instruments, no vijoles nevaru aiz-
iet. Vijoļspēles prasmes Kandavā man 
mācīja skolotājas Dace Zariņa un Inga 
Rubene, kuras ar prieku atceros.

Kādi ir tavi tuvākie nākotnes plāni, 
ja vēlies ar tiem padalīties?

- Pēc uzstāšanās festivālā Saulkras-
tu Jazz (intervija notika pirms festivāla) 
ar meiteņu trio “Lady Jazz Trio”, kurā 
ar mani koncertē Sintija Grigorjeva un 
Māra Bula, esmu nolēmusi iepauzēt un 
atpūtināt balsi.

Cik ilgi būsi Latvijā?
- Latvijā būšu līdz 19.augustam, 

jo 30.augustā sākas mācības Ņujorkas 
augstskolā. Tāpat kā Latvijā, ir divi se-
mestri, katrā semestrī stundas mainās. 
Arī Ņujorkā nedzīvoju kopmītnēs, bet 
dzīvokli īrēju, tas ir daudz lētāk un izde-
vīgāk. Augstskola, kurā mācos, ir mak-
sas, bet man piešķīra mācību stipendiju, 
un tas nozīme apmaksātu studijas mak-
su. Toreiz man atnāca uzaicinājums no 
divām skolām, otra ir ārpus Ņujorkas, 
nokārtoju eksāmenus abās un izrādījās, 
ka abās biju izturējusi konkursu, tad nā-
cās izvēlēties. Tā kā skola, kurā mācos 
tagad, piedāvāja mācību stipendiju vi-
siem četriem gadiem, protams, izvēlējos 
to. Sadzīviskais un iztikšana gulstas uz 
pašas pleciem. Ļoti daudz palīdz mana 
ģimene, sākumā bija arī iekrājumi no 
koncertiem, man ļoti paveicās arī, ka 
Amerikā sniedzu vairākus koncertus 
turienes latviešiem, viņi uzrakstīja vai-
rākas rekomendācijas vēstules, kuru 
rezultātā tika saziedoti zināmi līdzekļi 
dzīvošanai.

Vai tev jau ir izveidojies konkrēts 
dzīves moto, pie kura turies un centies 
īstenot?

- Citēšu savu skolotāju Doma kora 
skolā- Ivetu Šimkusi, kura jau pirmajā 
kursā mums sacīja: “Mīli to, ko tu dari 
un dari to, ko tu mīli!” Šiem vārdiem es 
pilnībā pievienojos, tas ir mans dzīves 
moto!

Intervēja Dagnija Gudriķe

Arta saņemot apbalvojumu Šveicē
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RADOŠS MIRKLIS KANDAVĀ

Katru gadu jūlijā Kandavā notiek 
Mākslas plenērs uz kuru ierodas pro-
fesionāli mākslinieki un mākslinieki 
savā dvēselē, lai veselu nedēļu nodotos 
tam, ko mīl - gleznotu, veidotu, pieda-
lītos kādā radošajā darbnīcā, kā arī at-
pūstos, iepazītu Kandavu, tās apkārtni 
un bagātinātu sevi. 

Jau ceturto gadu uz kārtējo plenē-
ru “Radošais Mākslas mirklis” aicinā-
ja keramiķe Linda Romanovska.

Piedāvāju sarunu ar vairākiem plenē-
ra dalībniekiem un tā organizatori Lindu 
par gūtajiem iespaidiem, vērojumiem un 
atziņām radošajās dienās Kandavā.

Vai Jūs pirmo reizi piedalieties 
Kandavas Mākslas plenērā? Kas bija 
tas, kas jūs uzrunāja, lai dotos uz še-
jieni?

Kaspars Bērziņš, gleznotājs no Rī-
gas: 

- Jā, plenērā piedalos pirmo reizi. 
Godīgi sakot, nezinu, kas tieši uzrunā-
ja, iespējams, tā bija informācija. Jau 
ļoti sen-martā, klikšķinoties telefonā to 
ieraudzīju, gribējās uz šejieni atbraukt, 
tāpēc ņēmu un pieteicos. Plenērā glez-
noju, to daru jau daudzus gadus.

Antra Straupmane no Saldus:
- Arī es plenērā piedalos pirmo rei-

zi. Mani personīgi uzrunāja tas, kā šis 
plenērs ir organizēts, nav tikai tā- savā 
vaļā zīmē vai dari ko citu, nodarbībām 
ir vadītāji. Tā kā man patīk glezniecī-
ba, šajā plenērā ar to arī nodarbojos un 
priecājos par to, ka mūsu konsultante 
bija gleznotāja Ingemāra Treija.

Baiba Bogdane, dizainere:
- Plenērā piedalos trešo gadu. Visi 

mani kolēģi vasarās brauca uz plenē-
riem- Līvānos, Pāvilostā… tā es pirms 
trīs gadiem pamanīju, ka plenērs būs arī 
Kandavā. Man ir lauki Kuldīgā, tāpēc 
cauri Kandavai iznāk bieži braukt. Otra-
jā gadā, ieraugot informāciju, uzreiz bija 
skaidrs, ka braukšu atkal. Šogad pirmo 
reizi mūžā taisu keramiku, līdz šim no 
māla baidījos, tomēr beidzot sadūšojos. 

Pirmajā dienā likās, tas māls ir melns, 
plakans, kā viņu uzceļ, ko tur var uztai-
sīt, tomēr pirmie mazulīši tapa un tika 
ielikti ceplī, tad jau redzēs, kas iznācis… 

Saiva Kuple:
- Arī es plenērā piedalos jau tre-

šo gadu. Mani uzrunāja tas, ka šeit var 
braukt ar bērniem, un viņiem tā nav 
vienkārši “batuta lēkāšana”, viņi daudz 
ko iemācās. Pagājušajā gadā sāku nodar-
boties ar keramiku un tās dēļ atgriezos 
arī šogad. 

Sandra Ulmane:
- Plenēros esmu piedalījusies vai-

rākkārt, taisu keramiku, esmu kerami-
ķe, bet pārsvarā virpoju traukus, piena 
krūzes, bļodas un līdzīgas lietas, ikdie-
nā mācu bērnus un vasarās man gribas 
pašai taisīt kaut ko radošu un iemācīties 
kādu jaunu tehniku.

Kāds bija iespaids par Kandavu, 
kad ieradāties un kāds tas izveidojās 
esot šeit ilgāku laiku?

Kaspars Bērziņš:
- Kandavā līdz šim biju bijis tikai 

caurbraucot, tomēr, ko no pašas Kanda-
vas sagaidīt, jau bišķi zināju. Bet tagad 
mans iespaids ir nostabilizējies - Kanda-
va ir ļoti skaista, klusa pilsētiņa.

Antra Straupmane:
- Kandavā neesmu pirmo reizi, bet 

gleznoju to pirmoreiz. Man patīk Kan-
dava, bet, atbraucot šeit plenērā, to ie-
raudzīju pavisam citām acīm… Piemē-
ram, uz Talsu ielu nebiju paskatījusies 
gleznotājas acīm, paskatoties uz to pēc-
pusdienas gaismās, radās gandrīz tāda 
Itālijas sajūta, ieraudzīju to pavisam citā 
veidolā.

Baiba Bogdane:
- Nekad neiedomājos, ka te ir tik 

skaisti, vienmēr izbraucu cauri Kanda-
vai, Sabilei… bet tagad! Te ir tādas vie-
tas! Nekad vairs nebraucu uz Siguldu 
zelta rudeņos “spaidīties” burzmā, tagad 
zelta rudeni skatos Abavas senlejā, kur 
varu ar komfortu piebraukt visām skais-
tajām vietām, bez burzmas un grūstīša-

nās mierīgi vērot dabu.
Sandra Ulmane:
- Kandavā man ļoti patīk. Kā jebkurā 

vietā un it īpaši, tik šarmantā kā Kanda-
va, mīt daudzi apslēpti talanti, un šī nav 
tikai klusa mierīga mazpilsēta. Te ir diži 
talanti, ja ir iespējams sarīkot tik brīniš-
ķīgu pasākumu kā Mākslas plenērs, gan 
darbu ikdienā, gan interesantās ekskur-
sijas un tikšanās vakaros, kurās valda tik 
fantastiska atmosfēra!

Kad atgriežaties no plenēra, kurā 
esat mākslinieki, ar ko nodarbojaties 
ikdienā?

Kaspars Bērziņš:
- Īstajā dzīvē es esmu sargs, bet iz-

mācījies par kultūras un mākslas vēstu-
res skolotāju ar maģistra grādu.

Antra Straupmane:
- Es ikdienā esmu angļu valodas sko-

lotāja.
Kāds iespaids jums paliks par ple-

nēru Kandavā?
Kaspars Bērziņš:
-Ļoti jauks un pozitīvs, tiešām gribē-

tos atkal un atkal te atgriezties. Plenēra 
nedēļai ejot uz beigām, arvien vairāk sa-
pratu, ka negribas no šejienes aizbraukt, 
gribētos gleznot vēl un vēl un atgriezties 
Kandavā citu gadu.

Baiba Bogdane:
-Ar katru gadu plenērs kļūst intere-

santāks. Jau pirmajā gadā tas bija izcils, 
pēc tam jūsu novada avīzē biju pat bildē 
kopā ar meitu iekļuvusi. Meitai tas bija 
liels notikums, tādos jaunos gados pie-
dalīties plenērā, izstādīt savus darbus 
muzejā izstādē un vēl nokļūt uz avīzes 
vāka! Kur citur vēl tādus plenērus rīko?! 
Visur citur uzaicina ekstremālus māks-
liniekus, tad vēl jādomā, kur tu bērnus 
pa to laiku liksi.. Tas, ka šeit arī bērni ir 
nodarbināti, mani uzreiz piesaistīja, nav 
vajadzīgas nometnes par lielām nau-
dām, šeit viss bija brīnišķīgi atrisināts. 
Kā mana meita saka, plenērs Kandavā ir 
vasaras brīnišķīgākais notikums!



8. VĒSTUREAKTUALITĀTES
turpinājums no 7.lpp.

PĀRTIKAS PRODUKTI UN ĒDIENI SENAJĀ KANDAVĀ 

Saiva Kuple:
- Kandavā man ļoti patīk, uzrunā 

plenēra brīvība, atvērtā atmosfēra. Ple-
nēra rīkotāji nevienam tā gauži pakaļ 
neskraida, ļoti uzticas, arī bērniņš var 
līdzdarboties kopā ar mammu, var pa-
čučēt gultiņā, kad ir noguris, pavisam 
netālu ir bērnu rotaļu laukums. Kanda-
va ir ļoti sakopta, te ir skaisti, interesan-
tais reljefs, pilsētas savdabīgais šarms…. 
Domāju, ka nākamgad atkal plenērā 
piedalīšos un arī mammu paņemšu lī-
dzi!

Linda, kāda ir pēcgarša un tavas iz-
jūtas pēc tik radošām un piepildītām 
dienām tagad, kad plenērs beidzies un 
salīdzinoši iestājies miers un klusums?   

Linda Romanovska:
- Plenērs bija patīkams, radošs li-

dojums. Tiekoties ar cilvēkiem plenēra 
laikā un pēc tam bija sajūta, ka kaut, kas 
labs, radošs ir atvēries. Gribu teikt pal-
dies novada Kultūras pārvaldei par man 
doto iespēju jau ceturto gadu organizēt 
Kandavas Mākslas plenēru. Tā ir lieliska 
iespēja satikt tik daudz radošu cilvēku. 
Kā jau katru gadu plenērā varēja pie-
dalīties ne tikai gleznotāji, profesionāli 
mākslinieki, bet arī citu profesiju pār-
stāvji, mākslas mīļotāji- lieli un mazi. 
Šogad plenērā piedalījās esošie un bi-
jušie kandavnieki un viesi no  Tukuma, 
Ropažiem, Jūrmalas, Ventspils, Olaines, 
Ķekavas, Saldus un vēl citām vietām. 
Tālākais dalībnieks bija no Bebrenes, 
keramikas darbnīcas vadītājs Mareks 
Zavodnojs. Kā vienmēr bija gleznotāji, 
kas brauc katru reizi un saka, ka Kan-
dava viņiem ir ļoti mīļa, tādēļ viņi te jau 
divdesmit gadus brauc, bet bija arī tādi 
dalībnieki, kas atzinās, ka Kandavā ir 
pirmo reizi un ir patīkami pārsteigti par 
to, cik pilsētiņa skaista.

Kādas nodarbības, bez tevis pie-
minētās keramikas darbnīcas, vēl bija 
iespējams apmeklēt?

Linda Romanovska:
- Bija nodarbības “Radoši lieliem un 

maziem”, kuras vadīja Amatnieku bied-
rības vadītāja Aiva Valdmane. Nodarbī-
bas bija ļoti apmeklētas. Varēja piedalī-
ties gan plenēra dalībnieki ar bērniem, 
gan vietējie – kandavnieki, kas šo izde-
vību arī izmantoja. Apgleznoja stiklu un 
porcelānu, apguva filcēšanas iemaņas, 
dekupāžu, papīra liešanu, zīmēšanu, 
mandalu aušanu. Tas bija interesanti 
gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Mozaīkas darbnīcu vadīja māksli-
niece Jeļena Kažoka. No mazām flīžu 
lauskām, kas palika pāri no pagājušā 
gada mozaīkas, ko likām uz Lielās ielas 
sienas, katrs veidoja sev dekoru- puķu 
podus, gleznu rāmjus, spoguļus un vēl 
citas lietiņas. Strādājām arī ar olu čau-
malām. Process bija patīkams, mierīgs, 
pat meditatīvs. Nākamgad mozaīkas 
tradīciju noteikti turpināsim. Pirmo 
gadu notika darbnīca- darbs ar koku 
brīvā dabā, kuru vadīja Andis Jakob-
sons. Darbnīcas dalībnieki atzina, ka 
nākošgad arī noteikti vēlas šo nodar-
bību, bet vēl apjomīgāku. Gleznošanas 
nodarbības vadīja Tukuma Mākslinieku 
grupas vadītāja Ingemāra Treija un vi-
ņas padomos ieklausījās gan tie, kas otu 
nebija ņēmuši rokās daudzus gadus, vai 
uzdrošinājās darīt to pirmo reizi, gan arī 
gleznotāji profesionāļi.

Visi manis uzrunātie plenēristi 
izteica atzinību par interesantajiem 
pasākumiem vakaros. Ko tad šogad 
darījāt?

Linda Romanovska:
-Vakaros notika dažādi pasākumi, 

kā vienmēr bija iepazīšanās vakars ar 
muzikālu noformējumu. Tad iepazi-
nāmies savā starpā un iepazinām kādu 
radošu, muzikālu kandavnieku vai viesi. 
Šogad iepazināmies ar Gati Frīdenbergu 
un grupu, kā viņi jokojot par sevi sacīja, 
“Piedeva pie griķiem”. Valdīja ļoti jauka 
noskaņa, bija labi. Tāpat izdevies no-

teikti bija sestdienas noslēguma vakars 
ar grupu “Miera vējos” un tērpu māks-
linieces – kandavnieces Danutas Ābeles 
veidoto tērpu skati. Danuta šogad kopā 
ar meitiņu piedalījās arī plenērā un pēc 
ilgiem gadiem iemēģināja roku glezno-
šanā. Tāpat kā katru gadu bija ekskursi-
ja, šoreiz uz Pūres pusi, pie gleznotājas 
Lailas Kelles, kad, lēni satumstot vaka-
ram, tika izstaigāta dabas taka un notika 
radošas sarunas pie tējas tases glezno-
tājas senlaicīgajā mājā, kas vienlaikus ir 
arī viesu nams. Kā arī cepļa kurināšana, 
ekskursija pa Kandavu, visu jau nav ie-
spējams nosaukt!

Cik plaši šogad plenērs bija ap-
meklēts?

Linda Romanovska:
-Šogad plenērā, ieskaitot bērnus un 

pasniedzējus, piedalījās apmēram seš-
desmit dalībnieku. Izmantojot izdevību, 
gribu pateikt paldies  Kandavas novada 
domei, bez kuras atbalsta šis pasākums 
nevarētu notikt. Paldies visiem manis 
jau pieminētajiem cilvēkiem un nodar-
bību vadītājiem. Kā vienmēr ar atbalstu 
un mājīgu uzņemšanu plenēra dalībnie-
kus nodrošināja Kandavas internātvi-
dusskola. Tāpat plenēra dalībnieki lūdza 
uzslavēt Ingu Labecku par garšīgo ēdi-
nāšanu, Intu Haferbergu un novada mu-
zeja darbiniekus par laipno uzņemšanu 
un mūsu paciešanu.

Vai plenērs būs arī nākamgad? Jūti 
gandarījumu par paveikto?

Linda Romanovska:
- Domāju- būs! Jauki redzēt, ka ple-

nēros arvien vairāk iesaistās arī vietējie- 
kandavnieki. Es arī turpmāk priecāšos 
uzklausīt idejas, ieteikumus par nākamo 
plenēru darbību un citiem radošiem, 
mākslinieciskiem projektiem Kandavā. 
Kopā mēs varam vairāk! Vai ne? Nesē-
dēsim malā! Jo tieši mēs esam tie, kas 
veido vidi sev apkārt!

Info par plenēru arī www.kandavas-
kultura.lv sadaļā mākslas galerija

Intervēja Dagnija Gudriķe

Šī gada Kandavas novada muzeja 
zinātniskajā konferencē, kas bija veltīta 
saviesīgajai dzīvei un izklaidei hercoga 
Jēkaba laikā, klausītājiem noteikti radās 
skaļi neizteikti jautājumi par ēdieniem 
un pārtikas produktiem Kandavā – gan 
Kurzemes hercogistes laikā, gan agrāk. 
Jāatzīst, ka ziņas par to ir saglabājušās, 
tikai līdz šim nav guvušas ievērību. Ik-
dienas dzīve, pie kuras pieder arī pārtika 
un ēšanas paradumi, pētnieku uzma-
nību ir saistījuši reti. Taču vienkāršos 
vēstures interesentus un tūristus attie-
cīgā laikmeta ikdiena – ēšana, apģērbs, 
mājoklis, savstarpējās attiecības interesē 
pirmām kārtām. Nezinātājam pietuvo-

šanās vēstures izpratnei caur ikdienas 
reālijām parasti ir visvienkāršākā un 
visinteresantākā. 

Viduslaikos visvērtīgākais pārtikas 
produkts bija medus, kas pilnībā aizstā-
ja cukuru un citus mūsdienās zināmos 
saldinātājus un konservantus. Medus 
un vasks bija vienas no svarīgākajām Li-
vonijas eksportprecēm, ar kurām dravu 
īpašnieki varēja ātri un daudz nopelnīt. 
Tādēļ bišu koki un ganības 13.-14.gs. 
visbiežāk bija strīdu un līgumu objekti. 
Tā 1282.g. 12. maijā Daugavgrīvas klos-
tera abats Heinrihs nodeva Livonijas 
bruņinieku ordenim Utenpeves zemi 
Kurzemē, taču tika īpaši uzsvērts: ja kā-
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dam kursim bīskapa vai ordeņa daļā ir 
bišu koki, viņš tos var paturēt saskaņā ar 
vispārējām zemes tiesībām.

Pretstatā ikdienā lietotajam miežu 
alum, svētkos galdā tika celts medalus. 
Par īpaši vērtīgu tika atzīts zemē ierak-
tās muciņās ilgāku laiku izturēts medus 
dzēriens. Visvairāk ievērojamu viesu 
tika uzņemti Kurzemes galvenajā orde-
ņa pilī – Kuldīgā. Lai nodrošinātu Kul-
dīgas pils medalus krājumus, 1442. gadā 
mestrs Heidenreihs Finke no Overber-
gas noteica, ka Kuldīgas ordeņbrāļu 
kopai - konventam katru gadu Ziemas-
svētkos no Kuldīgas komtura jāsaņem 
2 birkavus, bet no Kandavas fogta – 3 
birkavus medus. Pārrēķinot mūsdienu 
mērvienībās, šāds medus daudzums at-
bilst aptuveni 815 kilogramiem, no kā 
varētu izbrūvēt kādus 1500 litrus medus 
dzēriena. 

Medus tika izmantots arī ēdienu sal-
dināšanai, augļu un ārstniecības augu 
konservēšanai. Gaļas produktu vienī-
gais konservants un vērtīga prece bija 
vārāmā sāls. Ap 1450. gadu Mēmeles 
komtura kalpotājs rakstīja, ka viņš par 7 
vērdiņiem mucā ir nopircis sāli, kas vēl 
atrodas Kandavā, bet pirms tā paņem-
šanas Mēmelē vai kur citur par sāli ir 
jāsamaksā. Salīdzinājumam var minēt, 
ka muca vissmalkākā Livonijā pieejamā 
dzēriena - Reinas vīna maksāja trīsreiz 
vairāk nekā sāls. 

1451.g. Livonijas ordeņa piļu vizitā-
cijas protokolos aprakstīti arī pārtikas 
krājumi pilīs. Kandavas pilī glabājās 92 
gabali speķa, 25 sālīti liellopi, 15 liellopu 
žāvēta gaļa, 101 ½ aitu žāvēta gaļa, 8 ķī-
pas mencu, 24 mucas sālītu zivju, 9 pudi 
(ap 170 kg) sāls, 50 lasti (ap 100 tonnas) 
graudu, 5 ½ lasti (ap 11 tonnas) miltu, 9 
lasti miežu, 1 ½ lasti (ap 3 tonnas) iesala, 
puds (ap 16 kg) apiņu.

Pārtikas sortiments liecina, ka or-
deņbrāļi un pils kalpotāji pārsvarā ēda 
maizi un putraimu putras ar žāvētas vai 
sālītas gaļas aizdaru. Lielie zivju krājumi 
tika patērēti daudzajās katoļu baznīcas 
noteiktajās gavēņa dienās. Ikdienā un 
dzīrēs tika izdzerts milzīgs miežu alus 
daudzums. Ēdiena gatavošana notika 
uz atklātiem pavardiem. Svaigu un sālī-
tu gaļu cepa uz restēm vai iesmiem, bet 
putras vārīja no iekšpuses glazētos māla 
podos uz kājiņām, kas tika ierušināti 
kvēlošās oglēs. 

Ēdienu un produktu sortiments maz 
bija mainījies arī Kurzemes – Zemgales 
hercogistes pirmajā gadsimtā. Herco-
gam piederošās Kandavas pils 1635.g. 
8. maija inventārijā minēti pils pārtikas 
krājumi: 9 lasti, 24 pūri un ½ lotes ru-
dzu, 11 lasti, 14 pūri un 5 ½ sieki miežu, 
16 lasti auzu, 5 pūri un 2 sieki zirņu, 2 
pūri kungu miltu, 4 sieki kalpu miltu, 
18 podi un 5 mārciņas apiņu, 20 podi 
medus, 1 pods un 4 ½ mārciņas vaska, 

3 podi un 10 mārciņas kaņepju. Pūrs 
mūsdienu mērvienībās līdzinās aptu-
veni 69 litriem, pods - aptuveni 8 kilo-
gramiem, mārciņa – 0,4 kilograma, bet 
sieks ir pūra sestā daļa. Kungu milti bija 
smalkāk malti un sijāti rudzu milti. Arī 
no tiem cepto maizi mēdza saukt par 
kungu maizi. 

Kandavas pilī tika uzglabātas 70 
olas, 96 gabali žāvētas liellopu gaļas, 3 
žāvētas aitas, 4 žāvēti jēri, 12 žāvētas zo-
sis, 10 ½ sāni speķa, 10 ½ cūkas galvas, 5 
tauku desas, 3 ½ mucas sviesta, 7 mārci-
ņas siera, 13 podi smalkās sāls, ½ muca 
sālītu siļķu, 3 saišķi žāvētu bušu un 3000 
žāvētas siļķes. Ēdiens tāpat kā viduslai-
kos tika gatavots uz atklātas uguns, par 
ko liecina pils krājumā esošās vecas cep-
jamrestes, cepjampanna un cepjamais 
iesms. Taču 1635. gadā pils virtuvē jau 
tika izmantoti daudzi un dažādi katli: 
misiņa katls ¾ mucas lielumā, misiņa 
katls 17 mārciņu lielumā, 4 veci misiņa 
katli, kā arī dzelzs trijkājis katla vai poda 
uzlikšanai. Tas nozīmē, ka gatavošanā 
arvien vairāk izplatījās no 16.gs. fran-
ču virtuves pārņemtā gaļas vārīšana un 
sautēšana, dažādas zupas un dārzeņu 
sautējumi. Šādi ēdieni ne tikai dažādoja 
ēdienkarti, bet arī tika atzīti par veselī-
gākiem nekā cepta gaļa. 

Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks

Augusts ir kāzu laiks un tā tas bija 
arī pirms piecdesmit gadiem, kad kā-
zas svinēja Dzintra un Rihards Tauri-
ņi. Tā gluži nemanot paskrējis vesels 
pusgadsimts un šogad 20. augustā pā-
ris atzīmēs Zelta kāzu jubileju.

Piedāvāju interviju ar jubilāriem.

Vai atmiņā saglabājies tas laiks, 
kad abi pirmo reizi satikāties un iepa-
zināties?

Rihards: Mēs esam kaimiņi no bēr-
nības, vienā skolā gājām.

Dzintra: Jā, abi esam no Liepājas 
puses, dzīvojām Tāšu ciemā. Rihards vēl 

tagad ik pa laikam atgādina, ka ievērojis 
mani jau pusaudzes gados. 

Rihards: Es esmu četrus gadus ve-
cāks, Dzintra jau skaitījās sīkā, bet es 
viņu pamanīju…

Dzintra: Es gan uz lielajiem puišiem 
neskatījos…

Dzintra un Rihards Tauriņi kāzu dienā 
1966.gada 20.augustā

Kopā ar bērniem un mazbērniem mazdēla 
Jāņa izlaidumā 2005.gadā



10.
turpinājums no 9.lpp.

NOVADA STĀSTI

Rihards: Bet man Dzintra iepatikās 
arvien vairāk. Tāšu ciemā abi pabei-
dzām sešgadīgo pamatskolu un devā-
mies mācīties tālāk.

Dzintra: Kad pabeidzu institūtu, 
viņš mani apsveica. Rihards jau citur 
studēja. Es pabeidzu Liepājas lietišķās 
mākslas vidusskolu, sāku mācīties grā-
matu iesiešanu, bet tajā ziemā ilgi no-
slimoju un pēc pirmā kursa pārgāju uz 
rokdarbiem. Bija iespēja mācīties arī 
aušanu, bet, tā kā mamma bija audēja 
un biju viņu šajā nodarbē vērojusi, man 
tas likās sarežģīti. Pabeidzu lietišķos un 
gatavojos institūtā studēt matemātiku. 
Aizejot pirmajā dienā uz eksāmenu, 
kad tur parādījās tādas lietas, ko māks-
las skolā nemācīja, nobijos un mainīju 
domas. Sāku meklēt darbu un atradu to 
Alsungas vidusskolā- par zīmēšanas un 
darbmācības skolotāju. Pēc tam pasnie-
dzu arī mākslas vēsturi. Nostrādāju tur 
četrus gadus, tad aizgāju klātienē studēt 
par sākumskolas skolotāju. Tas bija vēl 
kolhoza laikos un tie nebija viegli gadi, 
ar iztikšanu gāja visādi….

Un kur jūs, Rihard, devāties pēc 
sešgadīgās skolas pabeigšanas?

-Aizgāju mācīties uz Liepājas vidus-
skolu un vēlāk uz pedagoģisko skolu. 
Pabeidzu un mani nozīmēja darbā uz 
Ventspils rajonu. Viņi man piedāvāja 
strādāt par skolas direktoru Puzē, Tār-
galē vai Popē. Es domāju, kur nu es tāds 
zaļš puika par direktoru! Kāda man 
saprašana par vadīšanu! Neriskēju un 
neaizgāju. Tajā laikā Liepājā atvēra ins-
titūtu, es noliku eksāmenus un iestājos 
literatūras un valodas fakultātē, ko arī 
pabeidzu. Pēc institūta beigšanas man 
piedāvāja darbu Vērgalē par fizkultū-
ras skolotāju, bija vēl citi piedāvājumi. 
Beigu beigās nokļuvu Kandavas rajonā. 
Strādāju Zantes skolā.

Kad jūs ar Dzintru atkal satikāties 
un sākāt tā nopietni draudzēties?

Rihards: Tas bija Liepājas laikā, es 
mācījos institūtā, viņa studēja pedagoģi-
ju, gājām uz teātriem un tur tas klikšķis 
arī notika. 

Cik ilgs bija jūsu cerēšanās laiks 
pirms kāzām?

Dzintra: Tie bija vairāki gadi.
Rihards: Jā, līdz 1966.gada 20.au-

gustam, kad notika mūsu kāzas.
Vai labi atceraties to dienu? 
Dzintra un Rihards: Laulājāmies 

Kandavā, Dzimtsarakstu nodaļa atradās 
izpildu komitejā Lielajā ielā gandrīz pre-
tī tagadējai domes ēkai. Mūs salaulāja 
Mirdza Ternovska, citi darbinieki bija 
atvaļinājumā. 

Kāzas bija lielas?
Dzintra: Jā, lielas. Svinējām mājās 

savā Tāšu ciemā. Tolaik jau nebija vie-
su namu, kāzas svinējām lielajā lauku 

šķūnī pie mājas, līdzinājām šķūņa grīdu, 
lai dejojot kājas neķertos, dekorējām, 
likām galdus un solus. Trauku pašiem 
tik daudz nebija, radi sadeva. Tagad jau 
vienkārši, samaksā un viss kārtībā. To-
reiz pašiem visu vajadzēja rīkot un gata-
vot. Pēc vienpadsmit gadiem, kad bijām 
vedēji, mūsu šķūnī nosvinējām kāzas arī 
māsas meitai. 

Braucām ar glaunu mašīnu- Volgu. 
Visa vasara bija lietaina, baidījāmies kā 
nu būs! Bet ceturtdien sāka skaidroties, 
piektdiena arī pagāja bez lietus, sestdien 
un svētdien laiks bija brīnišķīgs. To-
ties pirmdien atkal lija! Smējāmies, ka 
mums laiks bija uz pasūtījumu!

Vai toreiz jau dzīvojāt Kandavā?
Dzintra: Rihards dzīvoja internāt-

skolas skolotāju mājā, es vēl divus gadus 
pēc institūta nostrādāju Pelču bērnuna-
mā. Mācīju visus mācību priekšmetus. 
Uz Kandavu atnācu 1966.gada augustā 
pēc kāzām, sāku kā darbmācības skolo-
tāja un internāta audzinātāja. 

Rihards: Es atnācu uz Kandavu rei-
zē ar internātskolas atvēršanu. Sākumā 
biju pionieru vadītājs un vēlāk latviešu 
valodas skolotājs.

Un kad ģimene sāka papildināties?
Dzintra: Pēc gada piedzima mei-

ta Sana un vēl pēc sešiem gadiem dēls 
Ģirts. Abi bērni mums ir maijā dzimu-
ši. Mums ir arī trīs mazbērni. Dēlam 
ir meita, jau liela- divdesmit gadi, dēli-
ņam- trīspadsmit, bet Sanas dēlam jau 
divdesmit septiņi. Vecvecāku godā gan 
vēl neesam iecelti. Viņi iet mūsu pēdās, 
nesteidzas, mēs jau arī vēlu apprecējā-
mies un vēlu bērni piedzima, man bija 
trīsdesmit viens, bet Rihardam -trīsdes-
mit pieci gadi. 

Tā arī viss Jūsu darba mūžs, strā-
dājot par skolotājiem, Kandavas inter-
nātskolā pavadīts?

Rihards: Jā, visu mūžu skolotājs. 
Kādus divpadsmit gadus nostrādāju 
Lamiņu pamatskolā par ģeogrāfijas sko-
lotāju, ārpusskolas darba organizatoru, 
bet tas nebija slikts laiks, kolektīvs bija 
labs un saliedēts. Trīs mēnešus pabiju 
arī dienestā pie Ladogas ezera. Vēlāk 
atkal atgriezos Kandavas internātskolā. 
Veselības problēmām saasinoties, pēc 
kājas amputācijas, no darba aizgāju. Ta-
gad manas dienas paiet mājās, ratiņos 
pa trepēm lejā netikt, bet mūsu dzīvok-
lis atrodas trešajā stāvā. Reti tieku ārā. 
Vajag stiprus vīrus, lai mani nonestu ….

 Dzintra: Mans darba mūžs arī Kan-
davā pavadīts. Šogad esmu nolēmusi 
vairāk nestrādāt. Cik tad ilgi var! Kaut 
gan, grūti tas nebūtu, tā kā visam pieeju 
ar humoru, man vienmēr bijis viegli at-
rast kopīgu valodu ar bērniem.

Meita Sana arī izvēlējusies sekot 
jūsu pēdās un kļuvusi par skolotāju.

Dzintra: Sākumā jau viņa vēlējās 

studēt tirdzniecības jomā, bet mēs pie-
runājām, lai labāk mācās par skolotāju. 
Viņa paklausīja, un nu jau divdesmit 
piecus gadus viņas darba vieta arī ir 
Kandavas internātskola.

Vai mazbērni arī izrāda interesi 
par skolotāja profesiju?

Dzintra: Nē, nav gan izrādījuši.
Atskatoties uz aizvadīto mūžu, kā 

esat to pavadījuši?
Dzintra: Man liekas, ka normāli gā-

jis. Ir jau bijuši arī dažādi sarežģījumi, jo 
kad bērni bija mazi, bērnudārzs mums 
nebija, grūti gāja. Sana tā arī izauga, 
mums abiem uz maiņām viņu pieskatot. 
Ģirts daudz pie manas mammas un tēta 
Tāšos dzīvoja, negribēja nemaz bērnu-
dārzā iet, kad vietu dabūja. Rihards ar 
cukurslimību saslima, tā viņa veselību 
daudz postījusi, pārciestas vairākas ope-
rācijas, bet viņš cenšas būt optimists un 
galvu nenokar.

Kādi vaļasprieki jūsu dzīvi kupli-
nājuši?

Dzintra: Tā kā strādāju par zīmē-
šanas skolotāju, daudzas vasaras esmu 
pavadījusi mācoties kursos, piedaloties 
plenēros. Tāpat daudz esam ceļojuši pa 
bijušo Padomju Savienību, ekskursijās 
kopā ar darba kolēģiem. 

Pazīstot jūs jau daudzus gadus, 
esmu ievērojusi, ka jūs ļoti labi sapro-
taties!

Dzintra un Rihards: Jā, nav bijis ie-
mesla kašķiem!

Dzintra: Es, kā jau sacīju, visam pie-
eju ar humoru. Skolā arī bērni vienmēr 
saka, mēs jau zinām, skolotāj, jūs taisāt 
jokus! Arī ar saviem bērniem vienmēr 
esam labi sapratušies.

Rihards: Tiešām, es arī brīžiem ne-
varu saprast, vai viņa runā nopietni vai 
jokojas.

Kāds ir Jūsu dzīves moto un recep-
te harmoniskai ģimenes dzīvei?

Dzintra: Tādas receptes, man liekas, 
mums nav, bet galvenais ir- neaiziet sī-
kumos. Arī nodarbošanās mums bijusi 
patīkama, es nevaru iedomāties, ka būtu 
varējusi darīt kādu citu darbu. Ir daudz 
cilvēku, kas mūžam neapmierināti, sū-
dzas par šo un par to, es tā nevarētu, tad 
man beigas klāt! Visu tik tumšās krāsās 
redzēt! Es vienmēr domāju uz gaišo!

Rihards: Ar optimismu! Katram cil-
vēkam jau ir savas īpatnības, bet mums 
ar Dzintru ir laba raksturu saderība. Es 
vienmēr mierīgi pielīdzsvarojos viņai. 

Dzintra: Darbs ar bērniem neļauj 
novecot! Tādēļ mēs esam tik labi sagla-
bājušies, kaut gadu mums daudz - man 
astoņdesmit viens, Rihardam jau astoņ-
desmit seši! Bet, vai skatoties uz mums, 
to var pateikt!?

Intervēja Dagnija Gudriķe
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
12.augustā
Kandavas novada sporta svētki 
10:00 J.Lūša balvas izcīņa šķēpa mešanā.
17:00 Kandavas novada iestāžu un pa-
gastu komandu sporta spēles 
13.augustā
Kandavas novada sporta svētki
6:00 Makšķerēšanas sacensības pie Aba-
vas tilta.
10:00 Sporta spēles – futbols, pludmales 
volejbols (siev./vīr.), strītbols (siev./vīr.), 
peldēšana (siev./vīr.), spēka trīscīņa. No-
rises vieta KLT sporta bāze. 
Sīkāka informācija zvanot A.Bambim 
29457272.
12.augustā
20:00 Grupas “Roja” un “Rumbas kvar-
tets” koncertā “Visas upes plūst uz 
jūru”- brīvdabas estrādē “Ozolāji— ieeja 
8,- eiro

22:30 Balle kopā ar grupu “Roja”- ieeja 
5,-eiro- brīvdabas estrādē “Ozolāji”- ie-
gādājoties biļeti uz abiem pasākumiem 
kopā 10,- eiro
13.augustā
19:00 Kandavas novada čempionāts 
mini futbolā - izslēgšanas spēles - Zaļais 
serviss- Z/s” Arvo” - Jaunpagasts
19.augustā
19:00 Grupas “BetBet”25 gadu jubile-
jas Lielais koncerts – Brīvdabas estrādē 
”Ozolāji”- ieeja 5,-eiro
20.augustā
“Zantes Enduro svētki 2016”- Baltijas 
čempionāts Enduro sprints – sākums 
plkst. 12:30 - Zantē
26.augustā
Kandavas novada izglītības iestāžu dar-
binieku konference 
27.augustā
Zemītes pagasta svētki un sporta svētki/

koncerts/balle- Zemītē
10:00 Svētku atklāšana 
13:00 Koncertē Toms Kazimirisaņecs un 
draugi- pie Zemītes skolas
17:00 Cēres amatierteātra izrāde “Anto-
na traģēdija- pie Zemītes skolas
19:00 Karīnas Tatarinovas solokoncerts- 
Zemītes tautas namā
21:00 Balle pie galdiņiem – spēlē Andris 
Skuja (ieeja 3,-eiro) Zemītes tautas namā
3.-4.septembrī
Baltijas čempionāts Enduro- Zantē
6.septembrī
14:00 Zantes pagasta audžuģimeņu 
seminārs- semināru vada psiholoģe 
A.Grūbe- Zantes kultūras namā
15.septembrī
19:00 Mārtiņa Freimaņa dziesmu kon-
certs- Kandavas kultūras namā 

“OLIMPISKĀ GONKA” 
KANDAVAS KARTODROMĀ

KANDAVAS NOVADA 
FUTBOLISTI PIEDALĀS 

VETERĀNU SPORTA SPĒLĒS

21.jūlija vakarā Kandavas kartodromā norisinājās kartinga 
sacensības, kas tika nodēvētas par “Olimpisko gonku” un tika 
rīkotas kā pārsteigums novada sportistiem par izcīnītajām 
olimpiskajām medaļām un sasniegtajiem augstajiem rezultā-
tiem Latvijas IV Jaunatnes vasaras Olimpiādē.

Sacensībās piedalījās Kandavas novada sieviešu basketbo-
la komandas meitenes un airētāja Elza Gulbe. 

Pēc instruktāžas un iesildīšanās braucieniem “Olimpiskā 
gonka” varēja sākties. Sīvā cīņā uzvaras laurus plūca Kristīne 
Vītola, aiz sevis otrajā vietā atstājot Leldi Bērziņu un trešajā 
vietā Ditu Rozenbergu. 

Līdz pat pēdējam brīdim sporta kluba “Kandava” organi-
zētās sacensības meitenēm palika noslēpums un viņas pašas 
atzina, ka pārsteigums bija izdevies lielisks. Iesēsties kartingā 
un pamēģināt braukt ar to bijis interesanti.

Pasākumu atbalstīja bijušais Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikuma direktors Mamerts Vaivads.

16.jūlijā, Aizkrauklē norisinājās 53.veterānu sporta 
spēles. Šajās sacensībās piedalījās arī Kandavas novada vī-
riešu futbola komanda.

Spraigās cīņās mūsu novada futbolisti cīnījās par godal-
gotajām vietām un ieguva 2.vietu, kas viņiem ir nozīmīgs sa-
sniegums. Komandā spēlēja – Igors Zaļevskis, Arnis Eimanis, 
Dzintars Ābele, Aldis Berļizovs, Jānis Sokolovs, Aigars Matro-
zis, Imants Neilands, Juris Šablinskis, Ivars Kraucis un Artis 
Grīslis.

Kandavas pilsētas bibliotēka augusta mēnesī 
lietotājiem būs slēgta, sakarā ar pārcelšanos

 uz jaunām telpām 
Kandavā Lielā ielā 11. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
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Kas būtu pasaule bez mīlestības,
Vien tukša čaula, skaistas bildes ietvars
Bez dzīvības, bez starojuma gaišā
Kā smiltis kaisītos mēs vējā
Bez mīlestības pieskāriena spējā!

Sveicam zelta kāzu jubilejā Dzintru un Rihardu Tauriņus

Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru biedrība

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās augusta 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 12.08.2016.

LĪDZJŪTĪBA

Aivars Rūtens (1943.) un Igors Saliņš (1955.) no Kandavas,
Aivars Rozenštoks (1956.) no Pūres pagasta, 
Rolfs Staņa (1934.) no Kandavas pagasta,
Ainars Punte (1960.) no Jūrmalas,
 Zigurds Šulcs (1925.) no Irlavas pagasta.

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2016.gada jūlijā izdarīti seši 
ieraksti miršanas reģistrā:

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
2016.gada jūlijā reģistrēti 7 jaundzimušie, 
6 zēni un viena meitene.
Bērniem doti vārdi- 

Lana, Rihards, Krišjānis, 
Dāvids, Rinalds, Roberts 
un Valters

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!

Sveicam!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2016.GADA AUGUSTS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Kamēr Tev sirds ir saulē
Tu neesi lieks.
Kamēr vien Tevī ir saule
Mūžs Tevi nesalieks!

Veronika Skromane, Anna Rasiņa, Staņislava Knēta, 
Silva Rozenfelde, Hilda Imune, Haralds Leiba, 

Dzintra Āboliņa, Gunars Goldbergs, 
Fricis Feldmanis, Ārija Lūka, Antoņina Obricka, 
Ivans Afanasjevs, Biruta Alksne, Jons Žakaitis, 

Ilga Ilmeta, Daina Ivanova, Skaidrīte Krūzmane,
 Juris Meinerts

Pateicība
Paldies Jums visiem, visiem- par atbalstu, palīdzību, kopā 

būšanu un ziediem, pavadot mūsu mammu Mirdzu Lūkasi 
pēdējā gaitā.
Sirsnībā un pateicībā- meitas Lita un Inta

Kapu svētki Kandavas novadā
Svētdien, 14.augustā
Plkst.14:00 Andziņu kapi, Plkst.15:00 Vecciema kapi
Plkst. 16:00 Korģeļciema kapi, Plkst. 17:00 Raibāju kapi

Sestdien, 27.augustā
Plkst.11:00 Kalnmuižas kapi, Plkst.12:00 Cikundes kapi
Plkst. 13:00 Vimbužu kapi, Plkst.14:00 Ķikuļu kapi
Plkst.15:00 Kreiļu kapi, Plkst.16:00 Elku kapi

Svētdien, 28.augustā
Plkst.12:00 Kandavas Baznīcas kapi ,
 Plkst.13:00 Jaunkandavas kapi, Plkst.14:00 Sviluma kapi, 
Plkst.15:00 Matkules kapi

Āfrikas cūku mēris tuvojas Kurzemei
 Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors izde-

vis rīkojumu par karantīnas zonas noteikšanu Tukuma novada 
Slampes pagastā un Engures novada Smārdes pagastā. Tas no-
zīmē, ka no cūku novietnēm karantīnas teritorijā aizliegts iz-
vest dzīvas cūkas bez PVD inspektora atļaujas, aizliegts izvest 
cūkgaļas produkciju, neievērojot MK noteikumus «Āfrikas 
cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība». Rīko-
jums nosaka, ka visi dzīvnieki jātur novietnē, kur nevar piekļūt 
savvaļas cūkas, pie novietnēm jānovieto ar dezinfekcijas šķid-
rumu piesūcināti paklāji un aizliegts novietnē ienest nomedītu 
savvaļas dzīvnieku līķus vai citus priekšmetus, kas varētu izrai-
sīt infekcijas slimību. Noteikumi arī nosaka, ka visiem, kas at-
rod mirušas savvaļas cūkas vai to ķermeņa daļas, nekavējoties 
jāinformē PVD, zvanot pa bezmaksas tālr. 67027402, mednie-
ku pienākums ir ziņot par visām nomedītajām un atrastajām 
mirušajām savvaļas cūkām PVD Rietumpierīgas pārvaldei 
(vadītāja Sarmīte Eisaka, tālr. 29473466) vai kontaktpersonai 
Kandavas novadā, saistībā ar ĀCM jautājumiem- izpilddirek-
toram Egīlam Dudem, telefons 25652445.

PVD atkārtoti aicina visus dzīvnieku turētājus, jo īpaši tos, 
kuri savā piemājas saimniecībā tur cūkas, ievērot noteiktos 
biodrošības pasākumus, lai tādējādi pasargātu savus dzīvnie-
kus no saslimšanas un maksimāli samazinātu infekcijas slimī-
bu izplatīšanos apkārtējā teritorijā.
Tāpat dienests aicina medniekus pievērst pastiprinātu uzma-
nību notikumiem mežā un stingri ievērot medību higiēnu.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” informē, ka 
sakarā ar to, ka no 2016.gada 1.javnāra spēkā stājies Ūdens-
saimniecības pakalpojumu likums, kas pakalpojumu snie-
dzējam uzliek par pienākumu uzstādīt objektiem komercuz-
skaites mēraparātus un veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti 
pēc tiem, Kandavas novadā pakāpeniski minētajā likumā no-
teiktajā pārejas periodā tiek uzstādīti komercuzskaites mēra-
parāti, pēc kuriem arī pakalpojumu lietotājiem turpmāk tiks 
aprēķināta samaksa par saņemto pakalpojumu.


