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LUSTĪGI KANDAVAS NOVADĀ 

No 27.-29.maijam tika atzīmēti 
Kandavas novada svētki „Lustīga dzī-
vošana”.

Kad zied kastaņas un ceriņi, kad 
maijmēness izskaņā, Kandavas novads 
svin svētkus trīs dienu garumā. Šogad 
pirmā svētku diena „Reiz sensenos lai-
kos” bija veltīta senatnei, ielūkojoties 
laikā, kad senā Kandava ietilpa slavenā 
Kurzemes Hercoga Jēkaba pārvaldīju-
mā. Mūsu novada svētki nav tikai lustī-
ga dzīvošana vien, tā ir arī ielūkošanās 
pagātnē pavisam nopietni, rīkojot zināt-
niski pētnieciskās konferences nu jau 
sešu gadu garumā. Šogad tika pētīts un 
vētīts Hercoga Jēkaba laikmets, galma 
saviesīgā dzīve, ēšanas un svinēšanas 
tradīcijas. Pēc konferences un koncerta 
Promenādē, daudzie svētku dalībnieki 
bija arī liecinieki uguņošanai 17.gad-
simta stilā.

Svētku sestdienā atgriezāmies mūs-
dienās, ķerot piedāvāto mirkļu burvību. 

Agrā rītā pie Abavas tilta pulcējās 
vīri šlipsēs, lai piedalītos makšķerēšanā 
ar naglu un kausa izcīņā spiningoša-
nā. Agrais rīts ierasties nebija traucējis 
teju diviem desmitiem makšķerēšanas 

entuziastu, bet lielāko lomu- zaļsvārci 
līdaku- uzcept un nogaršot tika uzticēts 
turnīra organizatoram Andrim. 

Mirkļa burvību noteikti varēja iz-
baudīt grandiozajā svētku gājienā „Kan-
davas novads dzīvo ar garšu!”. Ja ikdie-
nā, izejot pilsētas ielās, viesi un tūristi 
parasti uzdod jautājumu, kur palikuši 
cilvēki, tad šajā dienā tāds jautājums 
pilnīgi noteikti neizskanēja. Jo te viņi 
visi bija – novada iedzīvotāji- no paša 
mazākā novadnieka līdz pašai sirmāk-
ajai paaudzei. Visi saposušies, priecīgi 
starojoši, mājot karodziņiem, baloniem, 
ziedu pušķiem, izgāja svētku gājienā, 
kas izlocījās Kandavas ielās no katoļu 
baznīcas garām abām vidusskolām un 
kā gara upe ieplūda Vecpilsētas lauku-
mā. Netrūka ne soļotāju, ne mašīnu, pat 
ar kartingu uz jumta, ne suņu! Milzīgā 
grilā, soļojot, tika izceptas desiņas un 
šašliks, bet gājienu noslēdza seši stalti 
rumaki ar burvīgām jātniecēm seglos. 
Plašajā Promenādē kļuva par šauru, lai 
tajā satilptu visi, kas bija atnākušī. 

Sveikt novada ļaudis bija ieradušies 
tuvi un tāli viesi. Tālākie bija mērojuši 
ceļu no Moldovas, mūsu sadraudzības 

pašvaldības Gelauzas. Svētkos piedalījās 
arī Igaunijas Saku pašvaldības pārstāvji 
un ciemiņi no kaimiņu novadiem – Tu-
kuma, Kuldīgas, Jaunpils un Engures. 

Lepnums un prieks pārņēma, vē-
rojot novada skolu audzēkņu kon-
certprogrammu, un apzinoties, ka, kā 
svētku uzrunā sacīja Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs Normunds Što-
ferts, „mūsu novadam ir nākotne un tā 
atrodas drošās rokās- jaunās paaudzes 
rokās.” Mūsu novadā aug spēcīga maiņa, 
erudīti, zinoši un apdāvināti bērni un 
jaunieši, kas kopā ar visiem ļoti kuplā 
pulkā piedalījās svētkos. Promenādē 
naski rosījās amatnieki un tirgotāji. Va-
rēja iegādāties mantas dvēseles izdaiļo-
šanai, acu un vēdera priekam. 

Dienai pagriežoties uz vakarpusi, 
atdzīvojās senais Bruņinieku pilskalns, 
piedzīvojot novada svētku vēsturē vēl 
nebijušu brīdi, jautru erudīcijas spēli 
ar šova piesitienu „Gudrimeļu zvaigžņu 
brīdis”. Spēlē spēkiem mērojās Kandavas 
pilsētas un pagastu komandas, cenšoties 
trīs kārtās pareizi atbildēt uz novada 
jaunāko      klašu skolēnu sagatavotajiem 



2. NOVADA SVĒTKI

Ar patiesu svētku sajūtu aizvadīti 
Kandavas  novada svētki, kas šogad 
bija krāšņi un daudzveidīgi un mūs 
lutināja arī laika apstākļi. Atsauksmes 
pārsvarā ir pozitīvas, tos atzinīgi no-
vērtējuši viesi no Moldovas, Igaunijas 
un kaimiņu novadiem. Redzot svētku 
gājienu, kurā ļoti kuplā skaitā pieda-
lījās skolu jaunatne, pedagogi, uz-
ņēmumu un iestāžu kolektīvi, kā arī 
vērojot skolu audzēkņu koncertprog-
rammu, pārņēma prieks un pacilātī-
ba. Gandarījums arī par to, ka svētkos 
atdzīvojās Kandavas kartodroms, bija 
iespējams vizināties ar īres kartiem 
un šo izdevību izmantoja ļoti daudz 
kandavnieku un viesu, arī  ārzemju 
delegācijas un kaimiņu pašvaldības. 

Ir cerība, ka kartodroms darbosies 
arī turpmāk bez apgrūtinājumiem. 
Ceru, ka tiks atrasts kompromiss, lai 
varētu sadzīvot gan uzņēmējdarbība, 
gan cilvēku vide. Paldies visiem, kas 
piedalījās novada svētku sagatavoša-
nā un tā norisēs! 

Sākoties siltajam laikam, aktu-
alizējas grants seguma ceļu kvalitāte 
un putekļu problēma. Lielākās raizes 
jau ilgstoši sagādā Zemītes, Zantes 
un īpaši Cēres ceļš. Maijā tika veikta 
Cēres ceļa atputekļošana posmā Lī-
gas-Zentene- Rideļi. Tuvākajā laikā  
tiks veikta atkārtota atputekļošana 
garākam ceļa posmam. Esam saņē-
muši ziņu no valsts A/S „Latvijas 
Valsts ceļi”, ka būvprojekts Cēres ceļa 
būvniecībai posmā Līgas-Zentene-
Rideļi - Cēres apvedceļš un posmā 
Cēre-Pilsarāji- Gobas ir iekļauts pro-
jektēšanas plānā. Pašlaik ir uzsākta 
projektēšanas iepirkuma procedūra, 
pēc tam sekos vērtēšana un līguma 
noslēgšana. 

Skolās noslēdzies mācību gads, 
jūnija sākumā svinīgā pasākumā tika 
godināti un apbalvoti novada izglī-
tības iestāžu audzēkņi un pedagogi 
par sasniegumiem starptautiskās, 
valsts un reģionu olimpiādēs, kon-
kursos, skatēs, sporta sacensībās un 
zinātniski pētniecisko darbu konfe-

rencēs. Savukārt, saspringts periods- 
eksāmenu kārtošana -  šobrīd ir skolu 
absolventiem. Jau pavisam drīz nova-
da skolās sāksies izlaidumi. Prieks par 
to, ka šogad mūsu absolventu pulks ir 
kuplāks kā pagājušā gadā! Sveicu no-
vada skolu audzēkņus ar veiksmīgu 
mācību gada noslēgumu, novēlu labi 
atpūsties brīvlaikā, lai Jums priecīga 
un saulaina vasara! Tāpat sveicu vi-
sus absolventus un novēlu veiksmīgu 
turpmākās izglītības ceļu!

Septiņdesmit piekto gadskārtu,  
kopš komunistiskā terora represijām 
1941.gada 14.jūnijā, kopā ar norisēm 
visā valstī, atzīmēs arī mūsu novada 
politiski represēto apvienības biedri. 
Šis būs ļoti nozīmīgs notikums viņu 
dzīvē arī tādēļ, ka šajā dienā notiks 
grāmatas, kurā apkopoti represēto 
novadnieku atmiņu stāsti, atvēršanas 
pasākums. 

Tuvojas vasaras kulminācijas brī-
dis, Līgo svētki jeb Vasaras saulgrieži, 
kas latviešu kultūras tradīciju norisēs 
ieņem ļoti nozīmīgu vietu. Aicinu no-
vada ļaudis piedalīties svētku norisēs 
– kopīgā ielīgošanā pilsētā un pagas-
tos, stiprinot kopības sajūtu ne tikai 
strādājot, bet arī atpūšoties! Priecīgus 
Līgo svētkus un saulainu vasaru!

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs
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jautājumiem. Atbildes vērtēja eksperti, ne-
trūka reklāmas paužu un muzikālu starp-
brīžu. Spraigā cīņā uzvaras laurus plūca 
Zemītes pagasta komanda.

Svētku otrā diena noslēdzās brīvdabas 
estrādē „Ozolāji” ar Raimonda Paula Zel-
ta hītu vakaru vokālās grupas „Framest” 
izpildījumā un zaļumballi „Balto lāču” pa-
vadījumā. Tik pilna estrāde zaļumballēs ilgi 
nebija redzēta!

Kad svētdienas rītā saule atkal uzlēca 
pār Kandavu, sākās trešā svētku diena, kas 
aicināja “Uz jaunām virsotnēm” un bija vel-
tīta novada jaunākajai un aktīvākajai paau-
dzei. Notika radio vadāmo auto rallijs, ne-
trūka gribētāju izkūleņoties ūdensbumbas 
viducī. Pilsētas ielas un skvērus piepildīja 
Latvijas 2016.gada čempionāta dalībnieki 
orientēšanās sprinta stafetē un individu-
ālajās distancēs bez laika kontroles. Svētku 
izskaņā notika trešā Kandavas pīlīšu regate, 
kuras dalībnieki nevis „pūta pīlītes”, bet gan 
peldināja tās lejup pa strautu Promenādē. 

Varbūt pēc gadiem vēsture „pūtīs pī-
lītes” par to, kādi bijuši 2016.gada novada 
svētki, bet tiem, kas piedalījās, noteikti iz-
veidojies savs viedoklis par tiem. Aptaujājot 
novadniekus, vairākuma viedoklis skanēja- 
bija lustīgi! 

Dagnija Gudriķe
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Viesi no Moldovas svētku gājienā

Ceļojošās izstādes atklāšana pie novada muzeja 
turpinājums 4. lpp.

SVĒTKUS IEVADA KONFERENCE PAR SADZĪVI 
HERCOGA JĒKABA LAIKĀ

NOVADA SVĒTKUS APMEKLĒ ĀRVALSTU DELEGĀCIJAS

Jau sesto gadu pēc kārtas Kandavas 
novada svētkus ievada zinātniskā kon-
ference Kandavas novada muzejā. 

Šoreiz tā bija veltīta šķietami neno-
pietnām, taču maz pētītām un tamdēļ 
slikti pārzināmām tēmām – saviesīgajai 
dzīvei un izklaidēm atpazīstamākā Kur-
zemes un Zemgales hercoga - Jēkaba 
Ketlera (1610-1681) valdīšanas laikā. 

Ievērojamākā hercogistes vēstures 
pētniece Latvijā, Latvijas Vēstures in-
stitūta nodaļas vadītāja, Dr. hist. Mārīte 
Jakovļeva savā priekšlasījumā ”Ieskats 
Kurzemes hercogu galma sadzīvē 17. 
gadsimtā” uzsvēra, ka galma sadzīves 
vēstures rakstītie avoti ir izkaisīti gan 
dažādos arhīvu fondos, gan lietās. Tie 
līdz šim nav apkopoti, kas apgrūtina 
tēmas izpēti. Tomēr ilgajos pētniecības 
gados vēsturniece, reizēm pat tīri nejau-
ši, ir uzgājusi dokumentus, kas liecina 
par hercogu galma piederīgajiem, viņu 

No 27. līdz 29.maijam Kandavas 
novada svētkus „Lustīga dzīvošana” 
ar savu klātbūtni pagodināja viesi no 
Igaunijas un Moldovas Republikas.

Igauniju pārstāvēja delegācija no 
Kandavas sadraudzības pilsētas Saku, 
kuru vadīja Saku pašvaldības priekšsē-
dētāja vietnieks Arvo Pärniste. Viesus 
no Moldovas Republikas pārstāvēja 
Strašenskas rajona sadraudzības pilsēta 
Gelauza un delegāciju vadīja pašvaldī-
bas vadītāja Nikoleta Malai.

Vizītes laikā viesi apmeklēja paš-
valdības iestādes, novada uzņēmumus 
kā arī sporta un tūrisma objektus. Lie-
lāko interesi viesiem raisīja jautājumi 
par  pašvaldības darbību un kompeten-
cēm, sadarbību ar uzņēmējiem, drošības 
nodrošināšanu pilsētā un pagastos, jau-
tājumi par izglītības sistēmu Latvjā, kā 
arī virkne citu būtisku jautājumu.

Piektdien, 27. maijā, viesi devās pie-
redzes apmaiņas braucienā pa novadu. 
Dienas pirmajā pusē delegācija no Mol-
dovas viesojās “Zviedru cepurē”, izbrau-
ca ar rodeļiem un apskatīja Kandavas 
pagasta muižu “Kalnmuiža”, kas atrodas 
gleznainajā Abavas senlejas kreisā krasta 
nogāzē. Dienas otrajā pusē viesi apskatī-
ja lauku sētu “Indāni”. Saimniece Signe 
Ezeriņa izrādīja savu saimniecību ar da-
žādiem mājdzīvniekiem, seno darbarīku 
kolekciju,  pastāstīja par pirts rituāliem 
un cienāja viesus ar Kandavas ozolzīļu 
kafiju. Vānes pagastā pārvaldnieces Dai-

nas Priedes vadībā tika apskatīta “Seno 
lietu krātuve”, pagasta aptieka un iepa-
zīta zemnieku saimniecība “Birznieki”, 
kas nodarbojas ar kazu audzēšanu un 
kazas siera ražošanu. Par savu rūpalu 
pastāstīja ražotnes jaunie saimnieki, kas 
turpina vecāku iesākto darbu. Pieredzes 
apmaiņas braucienu noslēdza 19. gad-
simta neogotikas pils Rūmenes muižas 
un parka apskate. 

28.maijā ārvalstu delegācijas kup-
lināja novada svētku gājienu “Kanda-
vas novads dzīvo ar garšu”, pēc kura 

Promenādē sveica novada iedzīvotājus 
svētku atklāšanā “Sveiks lai dzīvo!”. Die-
nas laikā viesi noklausījās novada skolu 
audzēkņu koncertprogrammu “Raibā 
pasaka” un citus svētku ietvaros rīkotos 
pasākumus. Pēcpusdienā delegācijām 
tika dota iespēja doties uz Kandavas 
kartodromu, vienu no modernākajām 
kartinga trasēm Eiropā, lai izmēģinātu 
braukšanas prasmes ar kartingiem.

Viesi uzturējās Kandavā līdz svētdie-
nai.

Līga Šupstika 



4. DOMES LĒMUMINOVADA SVĒTKI
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ 19.05.2016.PIEŅEMTIE LĒMUMI

DOMES SĒDĒ 26.05.2016. PIEŅEMTIE LĒMUMI

Nolēma atbalstīt izstrādāto dabas parka “Abavas senleja” dabas aizsardzības plānu.
Apstiprināja Elīnu Zeltzaķi Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā ar 2016.gada 20.maiju, kā arī uzlika par pienākumu 

veikt Administratīvo aktu strīdu komisijas sekretāra pienākumus.

Apstiprināja:
 Kandavas novada domes saistošos 

noteikumus Nr.4 „Grozījumi Kandavas 
novada domes 2015. gada 29. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.21 „Par ne-
apbūvēta zemesgabala nomas maksas 
apmēru Kandavas novadā” un nosūtīja 
elektroniskā veidā Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai atzinu-
ma sniegšanai.

 Kandavas novada domes 2011.gada 
26.maija amatu saraksta grozījumus.

Kandavas Deju skolas nolikuma 
grozījumus, kuri stājās spēkā 2016.gada 
26.maijā.

 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidus-
skolas nolikuma grozījumus, kuri stājas 
spēkā 2016.gada 26.maijā.

 Kandavas novada bāriņtiesas no-
likuma grozījumus, kuri stājas spēkā 
2016.gada 1.jūnijā.

Nolēma:
Atbrīvot ar 2016.gada 26.maiju de-

putāti Ingu Priedi no Sociālo lietu un 
veselības aizsardzības komitejas locek-
les pienākumiem un apstiprināt depu-
tāti Signi Ezeriņu ar 2016.gada 26.maiju 
Sociālo lietu un veselības aizsardzības 

komitejas sastāvā.
Izbeigt Kandavas novada domes iz-

veidotās Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas darbību 2016. gada 31. maijā 
un atbrīvot no darbības minētajā komi-
sijā - Lolitu Bruci (komisijas priekšsēdē-
tāju), Alfredu Ķieģeli, Leonāriju Guda-
kovsku, Ivaru Lasi, Guntaru Indriksonu 
un Ivaru Bogdanovu.

Izbeigt Kandavas novada domes 
izveidotās Pašvaldības mantas un īpa-
šumu atsavināšanas un iznomāšanas 
izsoles komisijas darbību 2016. gada 31. 
maijā un atbrīvot no darbības minēta-
jā komisijā– komisijas priekšsēdētāju 
Normundu Štofertu, Daini Rozenfeldu, 
Anitu Dunduri, Agritu Žakaiti un Anitu 
Šimkēviču.

Izveidot Kandavas novada pašval-
dības īpašumu atsavināšanas un dzī-
vojamo māju privatizācijas komisiju ar 
2016.gada 1.jūniju šādā sastāvā: komi-
sijas priekšsēdētājs – N.Štoferts, domes 
priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks – D.Rudēvica, Finanšu noda-
ļas vadītāja, komisijas locekļi – L.Bruce, 
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālis-
te, D.Rozenfelds, deputāts un komisijas 

locekle, sekretāre – Nekustamo īpašumu 
nodaļas juriste Anita Šimkēviča, kā arī 
apstiprināt Kandavas novada pašvaldī-
bas īpašumu atsavināšanas un dzīvoja-
mo māju privatizācijas komisijas noli-
kumu (nolikumu skatīt Kandavas mājas 
lapā vietnē – pašvaldība – nolikumi, no-
teikumi un cenrāži).

Izveidot Kandavas novada īpašumu 
pārvaldīšanas komisiju ar 2016.gada 
1.jūniju šādā sastāvā: komisijas priekš-
sēdētājs – A.Ķieģelis, domes priekšsēdē-
tāja vietnieks, komisijas priekšsēdētāja 
vietniece – L.Gudakovska, deputāte, ko-
misijas locekļi – S.Bērziņa, Nekustamo 
īpašumu nodaļas vadītāja, G.Pērkone, 
teritorijas plānotāja un komisijas lo-
cekle, sekretāre – L.Bruce, Nekustamo 
īpašumu nodaļas speciāliste, kā arī ap-
stiprināt Kandavas novada īpašumu 
pārvaldīšanas komisijas nolikumu (no-
likumu skatīt Kandavas mājas lapā viet-
nē – pašvaldība – nolikumi, noteikumi 
un cenrāži).

 Piešķirt nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumus 2016. taksācijas 
gadam Guntai Ābelei, nodokļa summu 
samazinot par 50%.

dienas kārtību un pienākumiem. Galms 
kā valdnieku kalpotāju kopa un valsts 
pārvaldes orgāns Eiropas zemēs veido-
jās valstu centralizācijas gaitā 16.-17.gs. 
Tajā ietilpa ne tikai mūziķi, tumšādaini 
sulaiņi, pavāri un mediķi, bet arī her-
coga padomnieki, sekretāri un dažādi 
pārvaldes ierēdņi, kas kopā ar hercogu 
ceļoja pa viņa lielākajām pilīm. Galms 
bija gan valstiska nepieciešamība, gan 
varas reprezentācijas forma, kam īpašu 
uzmanību pievērsa visi hercogi, un ne-
pamatots ir viedoklis par hercoga Jēkaba 
dēlu Frīdrihu Kazimiru, ka viņš ar pom-
pozā galma uzturēšanas izdevumiem 
būtu izputinājis savu valsti.

Kandavas novada muzeja vēstur-
nieks Agris Dzenis iepazīstināja ar citu 
varenības un turības izrādīšanas veidu 
– uguņošanu, kas Eiropas galmos svi-
nīgos gadījumos tika rīkotas 16.-17.gs. 
Bengālisko uguņu un raķešu izgatavo-
šanā tika izmantots šaujampulveris, ko 
kopš 17.gs. vidus ražoja arī Kandavā. 
Uguņošanas mākslu Eiropā varēja apgūt 
pēc daudzajām pirotehnikas rokasgrā-
matām vācu, angļu un itāliešu valodās. 

Bez lādiņu sastāva aprakstiem šajās grā-
matās atrodami arī tehniskie zīmējumi, 
pēc kuriem varēja izgatavot gan dažādu 
formu statīvus ugunīm un raķetēm, gan 
uguni spļaujošus briesmoņus, pilis un 
koka lodes uz zemes un ūdenī. 

Agra Dzeņa otrs priekšlasījums bija 
veltīts hercoga Jēkaba galma ēdienreižu 
kārtībai un ēdienkartei. Galma ļaudis 
pusdienoja pie atsevišķiem galdiem – 
pavisam 17, kas bija stingri iedalīti at-
bilstoši galminieku hierarhiskajam stā-
voklim. Pie pirmā galda ēda hercoga ģi-
mene un augstākie ierēdņi, kas attiecīgi 
saņēma vissmalkākos ēdienus, pavisam 
20 skaitā. 17.gs. vidū tādi bija no franču 
virtuves nākušie ēdieni – ar garšvielām 
un augļiem sautēta svaiga gaļa, putni un 
zivis, frikasē, mērces, saldi cepumi. Jo 
”zemāks” bija galds, jo mazāk ēdienu uz 
tā atradās, un tie bija vienkāršāki – žā-
vēta gaļa un zivis, tostarp butes un nēģi, 
skābēti kāposti un putras, ko ēda amat-
nieki, zirgupuiši un virtuves strādnieki. 

Konferences kulminācija bija Lat-
vijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
vēstures arhīva jaunās ceļojošās izstādes 
”Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs 

un viņa laikmets” atklāšana, ko veica 
izstādes veidotājas Latvijas Nacionālā 
arhīva direktores Māras Sprūdžas un 
Valsts vēstures arhīva direktora vietnie-
ces, Dr. hist. Valdas Pētersones vadībā. 
Izstādē skenētā veidā ir apskatāmi un 
izlasāmi lielākoties nepublicēti avoti – 
kartes, kuģu attēli, portreti, vēstules, kas 
vēsta gan par Jēkaba valdnieka darbības 
jomām, gan hercoga ģimenes dzīvi un 
personību, gan hercogistes teritoriju, 
pārvaldi un saimniecību. Starp jau-
natradumiem var minēt dokumentus, 
kas apliecina, ka savus pirmos kuģus 
hercogs Jēkabs uzbūvēja Liepājā. Par 
diplomātiskajiem sakariem liecina sa-
rakste ar daudzām valstīm, tostarp Krie-
viju un Venēciju. Savukārt 1654. gadā 
kurzemnieku ekspedīcijas laikā tapusī 
Tobāgo salas  karte un Gambijā esošā 
hercoga Jēkaba forta plāni pieskaitāmi 
pie pasaules nozīmes vēstures avotiem. 
Izstāde Kandavas novada muzejā būs 
apskatāma līdz jūnija beigām.

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks



5.DOMES LĒMUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3

Organizēt nekustamā īpašuma 
(zeme) „Knibji”, Vānes pagasts, Kanda-
vas novads, pārdošanu par brīvu cenu 
personai, kurai Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas ze-
mes lietošanas tiesības un ar kuru paš-
valdība ir noslēgusi zemes nomas līgu-
mu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas 
bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts 
zemes nomas līgums, kā arī noteica ne-
kustamā īpašuma „Knibji” pārdošanas 
cenu - EUR 129000,00

Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu 
„Papeles”, Vānes pagasts, Kandavas no-
vads un organizēt nekustamā īpašuma 
„Papeles” izsoli ar augšupejošu soli, kā 
arī noteica izsoles sākumcenu - EUR 
11200,00, izsoles soli EUR 100,00 un 
nodrošinājumu 10% apmērā no sākuma 
cenas. 

Piešķirt Tijai Kārkliņai daļēju līdz-
finansējumu EUR 4500,00 koka logu, 
ārdurvju un viena balkona durvju no-
maiņai Ūdens ielā 4, Kandavā, Kanda-
vas novadā, līdz 50% no būvizstrādāju-
ma tāmes, bet ne vairāk kā EUR 284,57 
uz vienu būvgaldniecības izstrādājuma 
komplektu. Pie budžeta grozījumiem 
tiks izskatīta iespēja pārējam līdzfinan-
sējumam EUR 8606,18 apmērā pēc Tijas 
Kārkliņas atkārtota iesnieguma.

Piešķirt SIA “Pils” līdzfinansējumu 
50% apmērā viena koka loga nomaiņai 
Pils ielā 7, Kandavā, Kandavas novadā 
no būvizstrādājuma tāmes, bet ne vairāk 
kā EUR 284,57 uz vienu būvgaldniecī-
bas izstrādājuma komplektu.

Noslēgt līgumu par personīgā auto-
transporta izmantošanu (patapinājuma 
līgums par automašīnas bezatlīdzības 
lietošanu) darba pienākumu pildīšanai 
ar Kandavas novada domes priekšsē-
dētāju Normundu Štofertu un noteica 

degvielas limitu automašīnai, kura tiek 
izmantota amata (darba) pienākumu 
pildīšanai līdz 250 litriem mēnesī. Pēc 
papildus ieņēmumu pamatbudžetā sa-
ņemšanas, veikt iepirkumu procedūru 
automašīnas iegādei pašvaldības vaja-
dzībām.

Apstiprināt L.Šupstikas atskaiti par 
domes delegācijas komandējumu uz 
Strengnesu (Zviedrija) no 2016.gada 
12.maija līdz 2016.gada 16.maijam un 
akceptēja 2016.gada 14. maijā noslēgto 
sadarbības līgumu ar Strengnesas ko-
mūnu.

 Izīrēt Dacei Kleinai pašvaldības 
nelabiekārtoto vienistabas sociālo dzī-
vokli Lielā ielā 38-4, Kandavā, Kandavas 
novadā ar kopējo platību 28,4 m2, dzī-
vokļu īres līgumu noslēdzot uz sešiem 
mēnešiem, Reinim Daniševskim pašval-
dības labiekārtoto vienistabas dzīvokli 
Apiņu ielā 6/8-2, Kandavā, Kandavas 
novadā ar kopējo platību 59,1 m2, dzī-
vokļu īres līgumu noslēdzot uz darba 
tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā 
uz trim gadiem, kā arī Valdim Stasim 
pašvaldības labiekārtoto vienistabas 
dzīvokli Zīļu ielā 12-27, Kandavā, Kan-
davas novadā ar kopējo platību 35,3 m2, 
dzīvokļu īres līgumu noslēdzot uz darba 
tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā 
uz trim gadiem.

Noteikt, ka domes pastāvīgo komite-
ju sēdes notiek 2016.gada 22. jūnijā: Vi-
des aizsardzības un komunālo jautāju-
mu komitejas sēde plkst. 09.00, Sociālo 
lietu un veselības aizsardzības komitejas 
sēde plkst. 10.00, Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas sēde plkst.11.00 un Fi-
nanšu, plānošanas un novada attīstības 
komitejas sēde plkst.12.00. Domes kār-
tējā sēde notiks kā plānots – 30.jūnijā 
plkst.13.00

Piešķirt Kandavas novada domes 
priekšsēdētājam Normundam Štofer-

tam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 
daļu un papildatvaļinājumu no 2016. 
gada 2.jūnija līdz 2016. gada 10.jūnijam, 
no 2016.gada 27.jūnija līdz 2016.gada 
10.jūlijam un papildatvaļinājumu no 
2016.gada 11.jūlija līdz 2016.gada 13.jū-
lijam par nostrādāto laika periodu no 
2014. gada 14. jūnija līdz 2015. gada 13. 
jūnijam, kā arī izmaksāt atvaļinājuma 
pabalstu 50% apmērā iekšējos normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pieņēma zināšanai:
 Kandavas novada domes priekšsē-

dētāja vietnieka A.Ķieģeļa sniegto infor-
māciju par diskusiju Labklājības minis-
trijā 2016.gada 5.maijā un pašvaldības 
aģentūras “Kandavas novada sociālais 
dienests” direktora I.Leitarta atskaiti par 
GMI pabalstu izmaksu laika periodā no 
2009.gada līdz 2016.gada aprīlim. 

Darba grupas vadītāja A.Ķieģeļa 
sniegto informāciju par Kandavas nova-
da kapsētu apsekošanas rezultātiem, kā 
arī nolēma, sastādot 2017.gada budžetu, 
plānot finansējumu Kandavas novada 
kapsētu labiekārtošanas darbiem.

Domes sēdē izskatīja arī vairākus 
jautājumus saistībā ar nekustamajiem 
īpašumiem.

Sēžu audio ieraksti un protokoli pub-
licēti Kandavas mājas lapā www.kanda-
va.lv vietnē – Pašvaldība – Domes sēdes. 

Kārtējās komiteju 
sēdes notiks 

22.jūnijā no plkst.9:00 

Domes sēde 
30.jūnijā plkst.13:00 

„Grozījumi Kandavas novada domes 2010.gada 27.maija 
saistošajos noteikumos Nr. 9 

„Par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras 
„Kandavas novada sociālais dienests” sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un to cenrādi”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”14.panta trešo daļu, 
43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūras likuma 

17.panta otro un ceturto daļu

 Izdarīt Kandavas novada domes 2010.gada 27.mai-
ja saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas novada Sociālais dienests” 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi” (turpmāk 
– noteikumi), kas apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 
2010. gada 27. maijā (protokols Nr.5 2.§) ar grozījumiem do-
mes sēdēs 2011. gada 26. maijā (protokols Nr. 5 3.§), 2013.

gada 25. septembrī (protokols Nr.13 5.§), 2013.gada 27. de-
cembrī (protokols Nr.18 3.§), 2014.gada 27. februārī (proto-
kols Nr.4 2.§), 2014.gada 29. decembrī (protokols Nr.17 3.§) 
un 2015.gada 26.martā (protokols Nr.5 2.§) šādus grozījumus:

Papildināt noteikumu pielikumu ar XI nodaļu:
Nr.p.k Pakalpojuma 

veids
Mērvienība Cena bez 

PVN*
(EUR)

XI. Ūdens apgādes pakalpojumi
54. Ūdens izman-

tošana no Kan-
davas novada 
sociālās mājas 
(pansijas) “Brie-
dumi” artēziskās 
akas

m3 0,60



6. AKTUALITĀTES

KANDAVAS NOVADS ATJAUNO SADARBĪBAS LĪGUMU 
AR ZVIEDRIJU

Lai atjaunotu sadarbības līgumu 
starp Strängnäs un Kandavas pašval-
dībām, kā arī pārstāvētu Kandavu pa-
sākumā “Strengneses kultūras diena 
2016”, no 13. līdz 15. maijam Kandavas 
novada pašvaldības delegācija viesojās 
Zviedrijā.

Strengnesas kultūras dienas ietvaros, 
14.maijā Kandavas novada pašvaldība 
atjaunoja sadarbības līgumu starp Kan-
davas un Strängnäs pašvaldībām. Līgu-
mu parakstīja Kandavas novada domes 

No kreisās: Strängnäs Kommun mērs Leif Linström, 
Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds 

Štoferts un Strängnäs Kommun izpilddirektors 
Per Bäckström

„Spārni” koncertē romantiskā pagalmā 
Strengnesā

JAUNIE BASKETBOLISTI NO MŪSU NOVADA TIEKAS AR 
KRISTAPU PORZIŅĢI

Svētdien, 5. jūnijā, banka «Cita-
dele» organizēja lielāko Kristapa Por-
ziņģa fanu tikšanos. Rīgā pulcējās 250 
jaunieši no 41 Latvijas pilsētas, tostarp 
5 Kandavas novada Bērnu un jaunat-
nes Sporta skolas audzēkņi, lai smeltos 
iedvesmu trenēties un sasniegt labus 
rezultātus.

«Elektrum» olimpiskā sporta centra 
basketbola zālē pulcējās 10 līdz 14 ga-
dus veci zēni un meitenes no dažādām 
sporta skolām un basketbola klubiem. 
Jauniešiem bija iespēja dzirdēt Porziņ-
ģa stāstīto par viņa gaitām ASV, uzdot 
jautājumus, saspēlēties ar viņu un kopā 
nofotografēties. No mūsu BJSS tikšanos 
apmeklēja Elgars Ezerkalns, Paula Šen-
berga, Madara Ķilpe, Bruno Petrovičs 
un Valters Botmanis.

Jauniešiem šī tikšanās bija svētki un 
piedzīvojums ar muzikāliem pārsteigu-
miem no Aminatas Savadogo un gru-

pas «Olas», konkursiem un iesildīšanos 
kopā ar Renāru Zeltiņu.

«Man patīk būt kopā ar jauniešiem, 
kas mīl sportu un basketbolu. Viņi ir 
pilni ar brīnišķīgu enerģiju. Es aicinu 

arī citus jauniešus nodarboties ar spor-
tu, trenēties un noticēt saviem spēkiem, 
nepadoties pie pirmajām grūtībām un 
īstenot lielas lietas,» sacīja Porziņģis.

priekšsēdētājs Normunds Štoferts un 
Strängnäs Kommun mērs Leif Lins-
tröm. Paralēli notika arī sadarbības līgu-
ma atjaunošana starp Strängnäs (Zvied-
rija) un Olsztynek (Polija) pašvaldībām. 

Strengneses kultūras dienas svinības 
ar krāšņiem un skanīgiem priekšne-
sumiem papildināja Kandavas novada 
Zemītes jauniešu vokālais ansamblis 
“Spārni” un vadītāja Sandra Šteinberga, 
kā arī flamenko dejotājas no Kandavas 
un Strengneses sadarbības pilsētas Saku 

(Igaunija).
Pasākums “Strengneses kultūras 

diena 2016” notiek katru gadu un tajā 
piedalās organizācijas un asociācijas, lai 
caur dažādiem priekšnesumiem popu-
larizētu savu darbu. Kandavas novada 
delegāciju uz kultūras dienu uzaicināja 
“Strengneses Ārvalstu sadarbības pilsē-
tu Asociācija”, kura šogad svin 20 gadu 
jubileju. 

 Līga Šupstika 



7.PAGASTU SVĒTKI

ZAĻĀ DIENA ZANTĒ
Maijs ir laiks, kad pavasaris top 

tā pa īstam redzams pirmo ziedu ko-
šumā, plaukstošajos pumpuros un 
arvien zaļākā zāles zaļumā. Šajā skais-
tajā mēnesī - 21.maijā tika svinēti Zan-
tes pagasta svētki „Zaļš prieks mums 
iekšā sēž!”

Par svētku tēmu tika izvēlēta zaļā 
krāsa un visi tika aicināti ierasties ar 
zaļu akcentu apģērbā. Svētku rītu ar 
skanīgām dziesmām un atraktīvu deju 
ieskandināja mūsu skolas bērni. Ar uz-
runu zanteniekiem un viesiem svētkus 
atklāja Zantes pagasta pārvaldes vadī-
tājs Jānis Kālis. Sirsnīgus sveicienus pa-
gasta ļaudīm bija atvedis Kandavas no-
vada domes priekšsēdētājs Normunds 
Štoferts un Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ziedīte Začeste. Var teikt, ka 21.maijā 
tika aizvadīta Zaļā diena Zantē, jo svēt-
ku programmā bija viss, kas saistīts ar 
dabu, vidi un veselīgu dzīvesveidu. 

Līdz pēcpusdienai sporta laukumā 
darbojās piepūšamā atrakcija, ap kuru 
visas dienas garumā pulcējās nenogur-
stošu bērnu rindas. Turpat uz radošām 
aktivitātēm bērnus aicināja Agnese no 
Matkules, kas mazos apmeklētājus prie-
cēja ar skaistiem sejas apgleznojumiem 
un krāsainiem glitter tetovējumiem, kā 
arī mācīja radīt zaļu origami puķi. „Za-
ļajā tirdziņā” ikviens varēja iegādāties ko 
zaļu - stādus un Zantē ražotus veselīgus, 
pašgatavotus našķus, kā arī nogaršot ve-
selīgus smūtijus un kokteiļus „Zaļo vita-
mīnu bārā”. Dienas vidū liels interesentu 
pulks sagaidīja ielu vingrotāju komandu 
„Street Warriors”, kas ar savu priekšne-
sumu rādīja, kā brīvo laiku pavadīt ve-
selīgi un dažādos uzdevumos iesaistīja 
bērnus un jauniešus.

Visas dienas garumā notika inte-
resantas, sportiskās aktivitātes „Veselā 
miesā, vesels gars!”. Tās rīkot palīdzēja 
Sporta kluba Kandava vadītājs Andris 
Bambis ar savu komandu. Prieks, ka 
svētku dalībnieki bija atsaucīgi un aktī-
vi. Gan lieli, gan mazi piedalījās šķīvīšu 
mešanā, šaušanā, spēlēja jengu, boulin-
gu un desu spēli, kas nebūt nebija tik 
vienkārša, kā sākumā šķita, bet izvērtās 
par gana spraigu cīņu. Ar aizrautību tika 
sekots līdzi futbola spēlēm un spēka 
trīscīņai, kurā visinteresantākā discip-
līna bija busiņa vilkšana. Sportošanas 
daļa noslēdzās ar jautru stafeti piepūša-
majā škēršļu joslā.

Dienas gaitā par zaļāk tērpto Zan-
tes pagasta svētku dalībnieci tika atzīta 
Ņina Grīnberga. Gandrīz tikpat zaļas 
bija arī Inese Stola un Sandra Baltiņa. 
No bērniem viszaļāk bija ģērbušies Elīza 

 No bērniem viszaļāk ģērbtie Elīza Oliņa, Ralfs Krastiņš un 
Rodrigo Puškins kopā ar Jāni Kāli

Oliņa, Ralfs Krastiņš un Rodrigo Puš-
kins. Ar visoriģinālāko tērpu uz svēt-
kiem bija ieradusies Ilze Puškina.

Pēc tam visi tika laipni aicināti cie-
nāties ar Zantes svētku zaļo zupu, kas 
pēc garās un notikumiem bagātās die-
nas garšoja lieliski! 

Pēcpusdienā skolas parkā, atbilstoši 
zaļajai tēmai notika dažādas aktivitātes 
dabā. 51.kājnieku bataljona atsaucīgie 
zemessargi kuplam interesentu pulkam 
izrādīja ieročus un atbildēja uz daudza-
jiem jautājumiem par Zemessardzi un 
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. 
Savukārt, tiem, kas vēlējās aktīvi darbo-
ties un izbaudīt reālu adrenalīnu dabā, 
bija sagatavotas militāras aktivitātes ar 
uzdevumiem, ko organizēja „X-UNIT” 
komanda un viņu vadītājs Armands 
Kotke. Šajā piedzīvojumā piedalījās ko-
mandas piecu cilvēku sastāvā, kurām 
bija jāveic uzdevumi desmit kontrol-
punktos: mīnu lauks, šaušana, prāta 
uzdevums ar pistoli, darbības uz vir-
vēm, lifts, laivošana, izlūka uzdevums 
ar binokli, snaipera meklējumi, cietušā 
nešana nestuvēs ar gāzmaskām galvā un 
pats iespaidīgākais uzdevums – izpletņa 
vilkšana. Dalībnieki atzina, ka uzdevu-
mi nav bijuši viegli, bet ļoti interesanti. 

Kā brīnišķīgi skaista dāvana visiem 

zanteniekiem un viesiem bija Liepājas 
teātra aktieru grupas „Aģenti” kon-
certs, kurā pozitīvas emocijas sniedza 
atraktīvie aktieri Edgars Pujāts, Marģers 
Eglinskis un Armands Kaušelis. Svēt-
ki noslēdzās ar ballīti līdz rīta gaismai, 
kurā par dejot prieku gādāja grupa „Lie-
tus Blūzs”.

Zantes kultūras nama vadītāja 
Egija Lāce

Paldies: Zantes pagasta pārvaldes va-
dītājam Jānim Kālim, Zantes skolas bēr-
niem un viņu mūzikas skolotājai Sand-
rai Šteinbergai, Kandavas Sporta kluba 
vadītājam Andrim Bambim un viņa ko-
mandai, mūsu pašu vietējam šaušanas 
tiesnesim Ingusam Puškinam, smūtiju un 
kokteiļu meitenēm - Mārai Brīverei, Ligi-
tai Feldmanei, Liesmai Upmanei un Ilzei 
Puškinai, radošo darbnīcu vadītājai Ag-
nesei Užānei, Zantes pamatskolas direk-
torei Kristīnei Elksnītei, Zantes ģimenes 
krīzes centra direktorei Aijai Švānei un 
Krīzes centra saimniecei Initai Usai, ielu 
vingrotāju komandai „Street Warriors”, 
ZS 51.kājnieku bataljona zemessargiem 
un rotas komandierim Raivim Jansonam, 
„X-UNIT” komandai un viņu vadītājam 
Armandam Kotkem, kā arī Raimondam 
Vanagam, Jurģim Muskam, Daigai Poš-
kai, Nikam Brīveram, Uldim Poškum, Ni-
jolei Feldmanei, Uldim Oliņam, Edijam 
Lācim un Ivaram Feterim. 



8. NOVADNIEKI

DZĪVOJU ŠODIEN UN TAGAD
Novada muzejā atvērta dizaineres 

Baibas Rulles tekstīliju izstāde „Garden” 
jeb latviski- dārzs. Baiba ir mūsu no-
vadniece, viņa, tāpat kā daudzi jaunieši, 
kuru dzimtā puse ir Kandava, nes tās 
vārdu ārpus novada robežām. Piedāvāju 
interviju ar Baibu Rulli.

Tu esi kandavniece, šeit esi piedzi-
musi, uzaugusi, šeit mācījusies?

- Jā, bērnība un paši svarīgākie gadi 
pagājuši Kandavā.

Tagad, kad esi labu laiku pabijusi 
prom no Kandavas un atkal atgriezu-
sies šeit, no gadu attāluma, kādas ir 
tavas bērnības atmiņas?

- Visskaistākās. Esmu ārkārtīgi prie-
cīga, ka mana meitņa tagad ir šeit Kan-
davā un iet pa tām pašām takām, pa ku-
rām es esmu gājusi, uz tām pašām sko-
lām, kurās gāju es. Tas tiešām bija pats 
skaistākais un pats pilnvērtīgākais laiks, 
kas mani ir ārkārtīgi bagātinājis. Skolas, 
tā ir viena lieta, bet tas, ka te viss ir ar 
roku aizsniedzams, kājām izstaigājams, 
ir ļoti izdevīgi. Koki, ziedi, pļavas- daba, 
tādas nav nekur citur pasaulē, kā tikai 
šeit. To es šeit izjūtu. Tas ir tīrais gaiss, 
kas vienmēr dod spēku.

No Kandavas nāk ļoti daudz cilvē-
ku ar dažādām mākslinieciskām no-
sliecēm, varbūt šī vieta uzlādē...

- Viennozīmīgi. Es domāju, ka vie-
ta, kurā cilvēks piedzimis, dzīvojis un 
uzaudzis, ir ļoti svarīga. Jo pēc tās vietas 
vaibstiem, cilvēks veidojas gan iekšēji, 
gan ārēji. Tā ir viņa bagātība visa mūža 
garumā. To es sajūtu, kā savu ieguvumu 
un bagātību, veiksmi, ka mani vecāki iz-
vēlējās šeit dzīvot. Es ļoti lepojos ar to, 
ka nāku no Kandavas un labprāt saku to 
arī cietiem- esmu kandavniece.

Kad tu, tēlaini izsakoties, saplivi-
nāji spārnus un aizlaidies no Kandavas 
dzīvē, kur tavs ceļš tevi aizveda?

- Kā daudziem jauniešiem Latvijā, 
protams, nākošais solis pēc vidusskolas 
beigšanas ir izlemt, ko darīt tālāk. Man 
nebūt uzreiz nebija skaidrs, ko es vēlos 
darīt tālāk. Bija diezgan liels spiediens 
no visu apkārtējo puses- tev jāzina, ko 
vēlies. Uzreiz pēc skolas iestājos Liepā-
jas pedagoģiskajā akadēmijā, jomā, kura 
man šķita tuvāka, kultūras vēsture un 
lietišķā māksla. Toreiz bija tāda fakultāte 
un tas man bija kaut kas jauns. Astoņ-
padsmit gadus biju nodzīvojusi mazpil-
sētā Kandavā, ar kuru salīdzinot, Liepā-
ja bija liels pārbaudījums. Pēc Liepājas 
pagāja pāris gadi, es nolēmu, ka vēlos 
dziļāk studēt tieši dizainu un ceļš mani 
aizveda uz Rīgu, iestājos Mākslas akadē-
mijā dizaina nodaļā. To arī pabeidzu jau 

apzinātā vecumā, jo iestājos kad man 
jau bija divdesmit pieci gadi, nobriedis 
vecums. Tad jau man bija skaidrs, ka 
vēlos strādāt kā dizainere. Protams, šis 
ceļš nebija viegls, kā jau visiem Latvijā, 
uzsākt savu ceļu ir diezgan sarežģīti. 
Strādāju daudz gadījuma darbu, lai būtu 
iespējams studēt, mēģināju apvienot 
studijas ar darbu. Tā jau tas ir daudziem 
studentiem. Man- meitenei no laukiem, 
tas nepavisam nebija viegli, bija jācīnās 
par vietu zem saules.

Kur tavs ceļš veda pēc augstskolas 
beigšanas?

- Man piedzima meitiņa un es veltī-
ju laiku savam bērnam, jo citu variantu 
jau nebija. Paralēli joprojām strādāju kā 
dizainere, pa naktīm „štukoju” ko un kā, 
bet nopietni uzņemties un radīt kaut ko 
savu, apvienot zem viena vārda, vēl ne-
biju gatava, kamēr mans bērns bija pa-
visam maziņš. Tad kad Martiņai palika 
trīs gadi, nāca piedāvājums vadīt orga-
nizāciju, kas ir pilnīgi nesaistīta ar dizai-
nu un saucas Mentor Latvija. Šis bija pa-
visam cits posms manā dzīvē, jo tas bija 
pilnībā saistīts ar sociālo darbu. Manā 
dzīvē sociālais darbs un atbildība gājusi 
paralēli ar dizaina lietām. Man vienmēr 
šķitis, ka dizaina darbam ir jānes prieks 
un labsajūta. Radīt lietu tikai radīšanas 
pēc, tas man nav interesanti. Katram 
darbam ir jānes cilvēkiem kāda ziņa, 
līdz ar to, kādu laiku man bija nepie-
ciešams atpūsties no radīšanas, jo saju-
tos nogurusi. Tieši tāpēc bija labi kādus 
gadus pastrādāt citā sfērā un saprast, ko 
es īsti vēlos. Vēlējos sabalansēt šīs lietas. 
Mentor Latvija es vadīju trīs gadus. 

Un kā tapa jaunais projekts „Gar-
den” jeb tavs dārzs?

- Mani dzīves ceļi bijuši diezgan 

līkumaini, tie aizveduši mani arī līdz 
Brazīlijai un tad atpakaļ uz Latviju un, 
kad atgriezos dzimtenē, es atgriezos ne-
vis Rīgā, bet gan Kandavā. Es atgriezos 
Kandavā dziļā ziemā, savās vecvecāku 
mājās un sapratu, ka šī vieta ir tā, kas 
man dod pilnīgi citas idejas, citu iedves-
mu, pilnīgi citu skatījumu uz lietām. 
Pagājušā gada ziemā un agrā pavasarī 
arī tapa ideja par kolekciju „Dārzs”, an-
gliski- Garden, kurā es nolēmu apvie-
not visu, kas man ir, zem viena jumta 
jeb nosaukuma. Es tiešām vēlējos stādīt 
savu dārzu un baudīt ziedus. Vēlos pa-
teikt lielu paldies šīs kolekcijas tapšanā 
saviem mīļajiem- meitiņai, tētim un 
mammai, brālim, par viņu mīlestību un 
atbalstu, bez kura kolekcijas vienkārši 
nebūtu.

Bet vai tu zini, ka tur, kur atrodas 
tavas vecvecāku mājas, kādreiz bija 
dārzniecība?

- Nē, tas man ir pārsteigums!
Tiešām, tas bija manā bērnības lai-

kā, dārzniecība, lecektis, siltumnīcas, 
es katru dienu gāju garām šai vietai, 
esmu tur rozes griezusi un salātus pir-
kusi.

- Tas nu gan ir brīnišķīgi! Zeme tur 
tiešām ir ļoti auglīga. Tas, ka pēc dau-
dziem Rīgā pavadītiem gadiem varu 
rakt zemi un stādīt puķes, man ir mil-
zīgs iedvesmas avots. Mierīgie rīti, kad 
varu dzerot kafiju, skatīties uz savām 
iestādītajām puķēm, tas ir tas, kas mani 
iedvesmo.

Tie ir arī ziedi, kas pārvērtušies 
galdautos? Kā tie top un kā šis skais-
tums veidojas?

- Jā. Varu teikt, ka sākums bija mans 
vecais galds, kuru man atveda brālis. Tas 
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turpinājums 10.lpp.

NOSLĒDZIES KONKURSS „ESI AKTĪVS - BEZ ATKARĪBĀM!”

16.maijā Kandavas internātvidus-
skolas zālē notika konkursa „Esi aktīvs- 
bez atkarībām! 2016” noslēguma pasā-
kums un uzvarētāju apbalvošana.

 Uz pasākumu tā dalībnieki pulcējās 
ļoti kuplā skaitā- seši klašu kolektīvi: 
Kandavas internātvidusskolas 7.a klase 
(audzinātājas Dace Kulmane un Natāli-
ja Čikunoviča), internātvidusskolas 8.a 
klase (audzinātājas Vita Eglīte un Mā-
rīte Rozīte), Zantes pamatskolas 7.klase, 
audzinātāja Antra Grundmane, Kanda-

bija kolosāls, vecs, laika zoba sagrauzts, 
bet tik un tā skaists. Man gribējās izcelt 
un parādīt šī galda skaistumu, domāju, 
kā to izdarīt. Bieži mēs to, kas vecs un 
savu laiku nokalpojis, izmetam, bet ir 
taču tik daudz skaistu lietu, ko varam 
saglabāt. Tā man radās ideja par ziedu 
galdautiem, caur kuriem, uzliekot tos uz 
galda, var redzēt materiālu, veco koku 
no kā gatavots galds. Un, kas gan var 
būt skaistāks un dabīgāks kā lins. Lins 
ir tas materiāls, kas mani uzrunāja, ne 
tikai saistībā ar galdautiem, bet arī ar 
aizkariem un lampām. Un tā es sāku 
eksperimentēt. Diezgan ilgs laiks pagā-
ja, izstrādājot ziedu piegrieztnes, kamēr 
uzšuvu, mazgāju, skatījos kā lins reaģē, 
kā veidojas tā struktūra, kuras krāsas la-
bāk izmantot, kādus ziedus labāk izšūt. 
Kolekcija sākumā bija ļoti krāsaina. Tās 
galvenā ideja, man gribējās, lai sajūta 
būtu kā impresionisma gleznās, kad uz-
spīd saule, veidojas dažādi krāsu pusto-
nīši. Lai impresionisms nav svešāds, bet 
lai tas ir latvisks. Mums gandrīz katram 
ir dārzs, kurā zied hortenzijas, rudzupu-
ķes un magones. Man gribējās ne gluži 
rozes, bet vienkāršākas puķes, dabīgas, 

gandrīz kā pļavā augušas. Ziedi, kas 
uzrunātu ikvienu. Protams, galdauti ir 
diezgan sarežģīti, bet es vēlējos radīt un 
eksperimentēt. Vienkārši paspēlēties. 

Cik ilgu laiku aizņem galdauta ra-
dīšana? Kā tehniski tas notiek?

- Man ir ļoti labi palīgi. Sākotnējos 
galdautu prototipus es radīju pati, bet 
nākamos galdautus radīt man palīdz ļoti 
laba meistare Anta Birkenšteina, bez vi-
ņas es būtu kā bez rokām. Viņa strādā 
ļoti labi un es esmu priecīga, ka man 
ir tāds atbalsts. Tas viss, protams, top 
darbnīcā. 

Kā cilvēkiem patīk tavi darbi? 
- To ir ļoti interesanti vērot, tāpēc, ka 

šī kolekcija sastāv no trīs opcijām- gal-
dautiem, aizkariem un lampām- un tie 
viens no otra atšķiras. Es vēlējos radīt 
lietas zem kopēja nosaukuma, bet atšķi-
rīgas, dažādām gaumēm. Ir cilvēki, kam 
patīk tikai lampas, kas nevar iedomāties 
sev mājās tādus galdautus, tik lielu rai-
bumu. Bet ir cilvēki, kam galdauti tieši 
patīk. 

Liela nozīme noteikti ir arī telpai, 
kurā varētu būt šāds galdauts, aizkari 
vai lampa?

- Katram ir sava iecere, vienam tas 
ir pilnīgs minimālisms, piemēram, vie-
sistabā šis galdauts ir kā akcents. Man ir 
arī askētiski galdauti. Bet citi izvēlas tie-
ši šo krāšņo dārzu mājās. Viennozīmīgi 
tiem piestāv koks- vecs koks, lieli logi, 
augsti griesti. Šī kolekcija ir ļoti jauna, 
tā tapusi pēdējā gada laikā. 22.jūnijā 
apritēs gads, kad pirmo reizi to publi-
cēju atklātā vidē. Šobrīd es strādāju pie 
jauniem modeļiem, tūlīt būs gatava va-
saras kolekcija, kas būs apskatāma manā 
Facebook profilā. Ir modeļi, kas patīk 
vairāk, es arī uzklausu cilvēku vēlmes, 
esmu atvērta sadarbībai. Manas ieceres 
ir saistītas ne tikai ar Latviju, bet arī ar 
ārzemēm, mani galdauti tūlīt būs apska-
tāmi Spānijā.

Vai Kandavā esi noenkurojusies uz 
palikšanu?

- Jau kādu laiku es savu dzīvi neplā-
noju. Ir grūti kaut ko prognozēt. Šobrīd 
esmu šeit, man te ļoti patīk, bet kā būs 
nākotnē- nezinu. 

Tātad tu dzīvo šodien un tagad?
- Jā, šodien un tagad, tā varu teikt!

Intervēja Dagnija Gudriķe

Te nu viņi ir - 99 konkursa dalībnieki!

vas K.Mīlenbaha vidusskolas 7.a klase, 
audzinātājs Gatis Frīdenbergs, Cēres 
pamatskolas 7.klase, audzinātāja Biruta 
Grenevica, Cēres pamatskolas 8.klase, 
audzinātāja Natālija Murāne, konkursa 
rīkotāji, atbalstītāji un sponsori, dalīb-
skolu direktores Elita Lavrinoviča, Juta 
Reinsone, Kristīne Elksnīte un Daiga 
Puga.

Pasākuma ievadā katra klase ieprie-
cināja klātesošos ar savu vizītkarti- tās 
bija izdevušās patiešām interesantas un 

katru klasi raksturojošas. Tika parādīts 
teju viss, par ko skolēni bija rakstījuši 
savos konkursa darbos. Internātskolnie-
ki dejoja, spēlēja flautu, rādīja aerobikas 
priekšnesumu, Cēres jūrnieku komanda 
braši atsaucās sava kapteiņa teiktajam, 
Zantes skolēni pārsteidza ar jautru deju 
un ar jautājumiem, kā arī labām atziņām 
aprakstītu maisapģērbu. Visi dalībnieki 
vēlreiz varēja atbildēt uz jautājumiem 
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LABAS IDEJAS DZIMST DISKUTĒJOT

par cigaretēm un alkoholu - “Vai mums 
to vajag?”

Konkursa sākumā- februārī tā dalīb-
niekiem vajadzēja ķerties pie darba un 
izveidot savas klases iepazīšanās plakātu 
un aprakstu par sevi: „Iepazīsimies – 
esam klase bez cigaretēm un alkohola!” 
Par labāko tika atzīts Kandavas inter-
nātvidusskolas 7.a klases plakāts un ap-
raksts. Saskaņā ar konkursa nolikumu, 
šis darbs tika publicēts mājaslapā www.
knip.lv un klase saņēma veicināšanas 
balvu. 

Konkursa nolikumā ir paredzēts, ka 
klases iesūta atskaites- aprakstus par pa-
veikto katrā no konkursa norises mēne-
šiem. Un tā mēs uzzinājām, ka februārī, 
martā un aprīlī daudzi ar labiem panā-
kumiem ir piedalījušies mācību priekš-
metu olimpiādēs un dažādās skatēs, visi 
sportojuši, kopā bijuši klases vakaros, 
ekskursijās apmeklējuši interesantas 
vietas- tādas, kur viens neaizbrauksi vai 

neaiziesi, savākuši ļoti daudz makulatū-
ras- Cērē pusi no savāktā nācās atstāt uz 
nākamo gadu, jo mašīnā bija par maz 
vietas. Visi čakli talkojuši - Cērē ir tī-
ras 9 km ceļmalas un klase atgriezās ar 
9 pilniem maisiem, cērenieki projekta 
Erasmus+ ietvaros pārstāvējuši savu 
skolu un bijuši Itālijā. 

Otrajā lielajā mājasdarbā “Mums 
izdodas!” konkursa dalībniekiem bija 
uzdevums izveidot foto- vai videostāstu 
par klases kolektīva veiksmēm un to, ar 
ko katra klase var lepoties. Labākais bija 
Kandavas internātvidusskolas 8.a klases 
darbs. Arī tas tika publicēts mājaslapā 
www.knip.lv un klase saņēma veicinā-
šanas balvu. Veicināšanas balva tika arī 
Zantes pamatskolas 7.klasei par konkur-
sa vēsturē pirmo reizi izveidoto spēli.

Konkursa gala rezultātu paziņoša-
nā Izglītības pārvaldes vadītājas Silvijas 
Tiltiņas un Kandavas novada sociālā 
dienesta direktora Inta Leitarta uzzi-
nājām, ka ceļazīmes uz Līvu akvaparku 

saņem visi konkursa dalībnieki. Trans-
porta izdevumus aizbraukšanai uz akva-
parku klasēm sedz Izglītības pārvalde.

Konkursa sponsori un atbalstītāji 
bija Kandavas novada Sociālā dienesta 
direktors Ints Leitarts, novada domes 
priekšsēdētājs Normunds Štoferts, uz-
ņēmēji Viesturs Valdis Dreimanis un 
Stefānija Neiberga, Bāriņtiesas priekšsē-
dētāja Ritma Supe un Pašvaldības poli-
cijas priekšnieks Rihards Zariņš.

Ar dziesmām klātesošos sveica Kan-
davas K.Mīlenbaha vidusskolas jauno 
talantu šova „Radīti skatuvei” laureāti 
Edgars Vesmanis, Loreta Čabovska un 
Felicita Fursa (skolotāja Eva Šepetovs-
ka). 

Pēc tradicionālā kopīgā foto visi 99 
konkursa dalībnieki mājup devās labā 
noskaņojumā un Līvu akvaparka ap-
meklējuma gaidās.

Z.Kārkliņa
KNIP metodiķe

25. maijā Kandavas jauniešu cen-
trā „Nagla” norisinājās strukturētā 
dialoga piektā cikla konsultācijas „Ka-
fija ar politiķiem”, ko organizēja Lat-
vijas Jaunatnes Padome sadarbībā ar 
Rīgas reģiona koordinatoru „Baltijas 
Reģionālo fondu” un Kandavas jau-
niešu centru. 

Dialogā piedalījās jaunieši no Kan-
davas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas un 
Kandavas Lauksimniecības tehniku-
ma kā arī deputāti no Kandavas nova-
da domes. Pasākuma organizatori bija 
patīkami pārsteigti, ka uz tikšanos bija 
ieradušies vairāki politiķi, kuriem in-
teresēja jauniešu domas un problēmas 
skolā. Kā domes pārstāvji uz pasākumu 
bija ieradušies Kandavas novada domes 
priekšsēdētājs Normunds Štoferts, izglī-
tības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa, 

deputāts Dainis Rozenfelds, uzņēmējs 
un deputāts Guntars Indriksons, Tal-
su novada domes sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja un Kandavas domes 
deputāte Inga Priede, veterinārārste un 
deputāte Solvita Zvirgzdiņa, deputāte 
un Kandavas kooperatīvās krājaizdevu 
sabiedrības vadītāja Leonārija Guda-
kovska. Savukārt, jaunieši izmantoja 
izdevību uzdot jautājumus politiķiem 
par viņu ikdienu, bērnības blēņām un 
interesēm ārpus darba.

Diskusijas sākumā organizatori bija 
sagatavojuši kartiņas ar jautājumiem, 
kurus pēc tam visi dalībnieki uzdeva 
viens otram. Spēlēs beigās konstatējām, 
ka arī politiķi bērnībā darījuši daudz 
nedarbu, bet šodienas jaunieši ir lieli 
patrioti un savas pilsētas aizstāvji. Pa-
sākuma turpinājumā visi tika sadalīti 

grupās, kur katrai grupai tika dots viens 
diskutējamais jautājums. Tēmas bija gan 
par jauniešu pašizziņas iespējām, gan 
par Latvijas vārda iznešanu tālāk pasau-
lē, gan par valsts minoritāšu iekļaušanu 
savā pulkā. Diskusiju beigās tika izvirzī-
tas vairākas jaunas idejas gan no jaunie-
šu, gan no politiķu puses. Kā sacīja paši 
jaunieši: „Nejutām atšķirību, ka sarunā-
tos ar politiķi no augstākām aprindām 
vai parastu klasesbiedru.”

Kandavas jaunieši un deputāti cer, 
ka arī turpmāk tiksies līdzīgos pasāku-
mos viens ar otru. Mums, jauniešiem, ir 
ļoti liels prieks par šādu iespēju, tāpēc 
sakām lielu paldies pasākuma organiza-
toriem un jauniešu centra vadītājai Janai 
Kašlajai par uzņemšanu jauniešu centrā. 

Diskusijas dalībniece
Dārta Estere Kamparzāle 
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DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS

AR KRĀŠŅU KONCERTU MĀCĪBU GADU NOSLĒDZ 
KANDAVAS DEJU SKOLA

21.maijā Kandavas Kultūras namā 
tika aizvadīts Kandavas Deju skolas 
mācību gada noslēguma koncerts “Va-
saras virpulī”.

Noslēguma koncerts izvērtās nepa-
redzēti plašs, jo tajā jāparāda teju viss, 
kas mācību gada laikā ir iemācīts un 
paveikts. Krāsainajā un interesantajā 
koncerta pirmajā daļā audzēkņi rādīja 
iemaņas mūsdienu dejā, bet otrajā daļā- 
tautiskās dejas. 

Sarunā ar Kandavas Deju skolas 
direktori Andru Eimani, viņa pastāstī-
ja, ka aizgājušais mācību gads aizvadīts 
veiksmīgi, lai gan tas nav bijis viegls - 
gatavošanās skolas akreditācijai bijis ļoti 
saspringts un darbīgs laiks. A.Eimane 
atklāja, ka šogad pirmo gadu un ar ļoti 
labām sekmēm 3.klase kārtojusi eksā-
menu klasiskajā dejā, savukārt 1. un 2. 
klasei bijusi atklātā ieskaite Vēsturiskajā 
dejā. Nākamajā gadā paredzētas četras 
profesionālās ievirzes klases.

Atskatoties uz aizvadīto mācību 
gadu, Andra Eimane atzina, ka šajā mā-
cību gadā Kandavas Deju skola ar uzve-
dumiem ir priecējusi ne tikai Kandavas 
novada iedzīvotājus, bet arī skatītājus 
citās Latvijas pilsētās. Tā, piemēram, 
Deju skolas audzēkņu uzvedums “Īkstī-
te” ir rādīts piecas reizes, tostarp Saldū 
un Tukumā. 

Tāpat šajā mācību gadā Deju skola 
ir piedalījusies Tautas deju kolektīvu sa-
dejošanas festivālos Slampē un Ikšķilē. 
Slampē no Kandavas Deju skolas pieda-
lījās divas grupas- 2.-3. klašu kolektīvs 
un 4.-5. klašu kolektīvs, kuri, pedagogu 
Ineses Cīrules un Solvitas Jansones va-
dībā, dejoja trīs dejas. Abas grupas iegu-
va 1. pakāpi.

Savukārt, ar mūsdienu deju prog-
rammu Deju skola viesojusies Jaunpilī, 
kā arī uzņēmusi Dundagas mākslas un 

mūzikas skolas deju klases un Rīgas 
Deju grupas ‘’Hoppa’’ audzēkņus. Tik-
šanās laikā pedagogi apsprieduši tālākās 
sadarbības iespējas.

Turpinot iesāktās tradīcijas, notikusi 
Vecāku diena. Šogad to kuplināja bērnu 
tautas deju koncerts, kurā piedalījās Ik-
šķiles tautas deju grupas ‘’Spolītes’’ un 
Kandavas Deju skolas tautas deju gru-
pas. Vakarā uz interesantu sarunu par 
vecākus interesējošiem jautājumiem 
tika aicināta psiholoģe Iveta Aunīte, 
vēlāk atpūtas vakars ar groziņiem jau 
neformālā gaisotnē kopā ar skolas peda-
gogiem. 

Aizvadīts festivāls ‘’Sadejojam Kan-
davā’’, kurš pulcēja kuplu skaitu novada 
skolu dejotāju - no Vānes, Zantes, Kan-
davas internātvidusskolas un Kandavas 
Deju skolas.

Ar krāšņiem priekšnesumiem Deju 
skola kuplināja Kandavas novada svēt-

kus, piedaloties koncertprogrammā 
“Raibā pasaka”.

Vasaras periodā lielie un mazie 
dejotāji atpūtīsies, lai rudenī uzsāktu 
jauno mācību gadu, tāpēc aicinām jau 
tagad pieteikties Kandavas Deju skolā 
profesionālās ievirzes klasēs un interešu 
izglītības grupās. Deju skolā pieņem da-
lībniekus sākot no 3 gadu vecuma.

Vēlams pieteikties 6., 8., 9., 10. 
jūnijā no plkst. 9:00-17:00 Kandavas 
Kultūras namā (Ieeja no Dārza ielas 
puses), bet pa telefonu 29407710, zva-
not Kandavas Deju skolas direktorei 
Andrai Eimanei, pieteikties varēs vēl 
visu jūnija mēnesi.

Kandavas Deju skolas koncertus 
“Īkstīte” un “Vasaras virpulī” ir iespē-
jams noskatīties Deju skolas mājaslapā 
www.kandavasdejuskola.lv.

Līga Šupstika

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gada maijā noslēgtas septiņas 
laulības. 

Atsaucoties pašvaldības aicinājumam - bez maksas reģistrēt laulību Starptautis-
kajā Ģimenes dienā, 15.maijā tika salaulāti trīs pāri. Kandavā 15.maijā vēlējās salau-
lāties pāri arī no citiem novadiem un vispārējā interese par šo akciju bija liela, taču 
tikai trīs mūsu novada pāri sadūšojās pieteikties un reģistrēt savu laulību. Pašval-
dība arī nākamajā gadā atbalstīs un organizēs šo ģimenisko akciju, kad novadnieki 
atkal tiks aicināti bez papildus izdevumiem reģistrēt savu laulību 2017.gada maijā. 
Dzimtsarakstu nodaļa izsaka sirsnīgu pateicību atsaucīgajiem uzņēmējiem Olgai 
Gailītei (kafejnīca “Pils”), Guntaram Indriksonam (kafejnīca “Kandava”) un Gatim 
Riekstiņam (kafejnīca “Apšukrogs”) par atbalstu, dāvinot jaunlaulātajiem dāvanu 
kartes ar garšīgiem pārsteigumiem!

KANDAVAS 
MULTIFUNKCIONĀLAIS 
JAUNATNES INICIATĪVU 

CENTRS ”NAGLA” 
INFORMĒ:

ar 2016.gada jūniju centrs 
atvērts no plkst.10.00 līdz 17.00

Mīļi gaidīts ikviens jaunietis!

Par JC “Nagla” aktivitātēm vasarā 
iespējams sekot līdzi mājas lapā 

www.jcnagla.lv
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MUZEJU NAKTĪ DURVIS ATVEROT

KANDAVAS VECPILSĒTAS IEVĒROJAMĀKO DURVJU MEKLĒJUMOS

21.maijā Kandavas novada muze-
jā, tāpat kā muzejos visā Latvijā, dur-
vis tika plaši atvērtas. 

„Durvis. Durvis. Un aiz katrām dur-
vīm- burvis...” Tā vēsta kādas dziesmas 
vārdi. Pavērt durvis un noskaidrot, kas 
aiz tām slēpjas, bija ieplānojuši arī šī 
gada Muzeju nakts organizētāji, veido-
jot pasākumus ar vienotu tēmu „Dur-
vis”.

Kandavas novada muzejs saviem 
apmeklētājiem dāvāja iespēju pavērt 
vairākas durvis un kaut nedaudz atklāt 
to cilvēku būtību, kas šajā vakarā vieso-
jās muzejā.

Durvis uz savu iekšējo pasauli sa-
runā un dziesmās atvēra dziesminieks- 
bards Ēriks Loks programmā „Mēness 
ripa manā cepurē”. Viņš sacīja, ka nejau-
šu satikšanos neesot, tāpēc šī tikšanās 
muzejā esot pavisam jauša. Mākslinieks 
atzina, ka Kandavā viesojas jau otro rei-
zi un, iespējams, daži šīsdienas klausītāji 
bijuši arī viņa iepriekšējā koncertā pagā-
jušās vasaras Mākslas plenērā. „Man ir 
pacilājoša sajūta un milzīgs prieks esot 
Kandavā, kopš iepriekšējās tikšanās ta-
pušas vairākas jaunas dziesmas ar ku-
rām es šovakar dalīšos. Un ja, pavisam 
godīgi, esat kaut ko par mani dzirdējuši, 
tad droši to izsvītrojiet no savām sirdīm 
un domām, lai mūsu satikšanās notiek 
pavisam tīrā baltā vietā. Tiltus starp 
sirdīm būvējot, kas arī ir dziesminieka 
būtība, pēc priekšnesuma nav nepiecie-
šami arī aplausi, jo ar to skaļumu var 
aizbaidīt projām to saikni, kas veidojas 
starp klausītāju un izpildītāju.” Nepie-
spiestā atmosfērā veidojās dialogs starp 
koncerta apmeklētājiem un bardu Ēri-
ku, kurš ar nelielu ironijas devu atklāja, 
ka ir rīdzinieks, un visi jau pēc latviešu 
kino klasikas zina, ka rīdzinieks nav cil-
vēks. Bet zināma daļa taisnības jau šajā 
sakāmajā esot. „Tie nabaga rīdzinieki 
bieži vien neredz to smuko, kas notiek 
apkārt dabā un tikai no Rīgas izbrau-
kuši ierauga, cik skaisti viss salapojis, 

izziedējis, cik dzelteni zied rapšu lauki, 
izplatot medainu smaržu. Ir tik daudz 
brīnumskaistu lietu apkārt un man nav 
saprotams, kāpēc daudziem no mums 
nekad nav labi!” Dziesmas uzbūra dabas 
gleznas, vēstīja par skaistāko dzīvē-  mī-
lestību un laiks skrēja nemanot.

Durvis uz latvisko baltu spēka zīmju 
skaidrojumu, pavēra saldeniece Kristīne 
Lieldaudziete darbnīcā „Rakstu Raks-
ti”. Viņa palīdzēja uzzīmēt un iztulkot 
katra apmeklētāja rakstu zīmi. Tās tika 
zīmētas pēc dzimšanas datiem, tādejā-
di izveidojot katram savu individuālo 
zīmi no vairākām Baltu spēka zīmēm, 
kas savstarpēji iedarbojoties nosaka 
konkrētā cilvēka īpašības, intereses un 
raksturu. Nodarbības laiks bija īpašs 
un meditatīvs, ar personīgu individuālu 
pieeju katram tās dalībniekam. Kristīne 
aicināja uzzīmētās spēka zīmes nesalocīt 
un nenolikt maliņā, bet ierāmēt un turēt 

redzamā vietā, jo tās dos spēku ikdienā. 
Dizainere Baiba Rulle, kuras izstāde 

„Garden” apskatāma Mākslas galerijā, 
sarunās pavēra durvis uz savu pasauli, 
atklājot mazlietiņ no tā, kāpēc veido šos 
skaistos lina izstrādājumus un ko tie vi-
ņai pašai nozīmē. Varēja izpētīt un izci-
lāt galdautus, Baibai klātesot, noskaidrot 
kā tie tapuši, kādas ir iespējas tos iegūt 
savā īpašumā, vai vienkārši risināt saru-
nas par dzīvi. 

Savukārt, vēsturnieks Agris Dzenis 
izveda grupas ekskursijā pa Kandavas 
vecpilsētu, dabā parādot un izstāstot 
desmit vissenāko Kandavas durvju stās-
tus. 

Jo vēlāks kļuva vakars, jo vairāk 
mainījās muzeja apmeklētāju vecuma 
kategorija, vecāko paaudzi nomainīja 
jaunatne un sarunas muzejā risinājās 
līdz pat pusnaktij.

Dagnija Gudriķe 

Šīgada Muzeju nakts tēma “Dur-
vis“ 21. maija vakara ekskursijas vei-
dotājam bija krietni parocīgāka. Vairs 
nebija jāmeklē zilie ūdeņi pa visu no-
vadu vai jārok zemē sarkanais dzintars 
kā iepriekšējos gados. 

Dažāda izmēra, gaumes, materiāla 
un saglabātības pakāpes durvis bija at-
rodamas tepat Kandavas vecpilsētā.

Ekskursijas nosaukums “Desmit 
durvju stāsti“ izrādījās visai nosacīts, jo 
pastaigas gaitā bez durvīm ar vēsturis-

ko mākslas stilu iezīmēm dalībnieki at-
klāja daudz vairāk durvju, kas – sevišķi 
pakešdurvis ar lēti baltajiem ietvariem 
– vecpilsētā aizvien ir krietni pamanā-
mākas par senajām durvīm. 

Senākais un vienkāršākais durvju 
tips – no vertikāliem dēļiem, kas stipri-
nāti un rotāti ar garām virām – atradās 
Kandavas ev. lut. baznīcas sānu ieejā. Sa-
vukārt dievnama galvenā portāla durvīs 
vērojams dažādu stilu sajaukums, kas 
arhitektūrā tiek saukts par historismu 

– gan gotiskās arkādes, gan barokālie 
liekumi, gan manierisma stūrainie orna-
menti. Visticamāk durvju vērtnes tapu-
šas pēdējās lielākās pārbūves laikā – ap 
1889. gadu, bet arkas aploce ar nacionā-
lā romantisma stila iezīmēm – saulītes 
un Austras koka ornamentiem – tapusi 
krietni vēlāk, visticamāk 20.gs. 20.-30. 
gados. 

Kopš 14.gs. Eiropas zemēs izplatījās 
uz durvju pamata dēļiem klāti dekora-
tīvi dēļi – sākotnēji līmeniski, bet vēlāk 
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turpinājums 14.lpp.

– skujiņas vai rombu rakstā. Kurzemē 
šādas durvis dēvētas par margotajām 
durvīm, un vairāk bija izplatītas nevis 
dzīvojamajām, bet saimniecības ēkām. 
Arī 19.gs. četrdesmitajos gados celtajai 
Kandavas pagasta magazīnas ēkai Baz-
nīcas ielā 3 trim oriģinālieejām no Sa-
biles ielas puses ir vērtnes ar horizontāli 
liktu dēlīšu segumu. Rūpnieciski ražotās 
naglas, ar ko tie piestiprināti, gan neļauj 
segumu attiecināt uz ēkas celšanas lai-
ku, tomēr seguma veids tanī laikā bija 
iespējams, un tiek pielietots arī mūsdie-
nās. To pašu var teikt par skujiņu rakstā 
veidotajiem divviru vārtiem Mēra kalni-
ņa pusē, kas, tāpat kā vārtu aila, tapuši 
aptuveni pirms 40 gadiem. 

Greznākās un arī visveiksmīgāk at-
jaunotās senās koka durvis ir ēkai Lielā 
ielā 10, pilskalna pakājē. Pati ēka, kas 
sākotnēji piederēja Kukšu muižas īpaš-
nieka atraitnei Olgai fon Betiherei, cel-
ta historisma stilā ap 1870. gadu. Pēc 
izskata tā ļoti līdzinās ārkārtīgi darbīgā 
arhitekta no Talsiem Teodora Zeilera 
projektētajām ēkām, īpaši - Rūmenes 
muižas kungu namam. Aptuveni pirms 
15 gadiem Mākslas akadēmijas studen-
tu atjaunotās durvis arī attiecināmas 
uz historisma stilu – taisnās līnijas un 
leņķi pildiņos norāda uz klasicisma ie-
tekmi, bet pildiņu dekoros redzama gan 
gotiskā roze, gan barokāli vijīgās akanta 
lapas. 

Pie šīm virām gan neiederas pri-
mitīvais virsgaismas logs, kuru senatnē 
visticamāk veidojušas daudzas rombis-
kas vai apaļas rūtis. Virsgaismas logu iz-

Greznākās atjaunotās senās 
Kandavas durvis- Lielā ielā 10

Senākās durvis - Kandavas 
luterāņu baznīcas sānu durvis

smalcinātībai senatnē bija arī praktiska 
nozīme. Līdz 20.gs. sākumam diennakts 
tumšajā laikā virsgaismas logi bija vienī-
gais ielu apgaismojums. Jo oriģinālākas 
bija to rūtis, jo vieglāk tumsā bija atpazīt 
ieeju gan viesiem, gan novēlojušamies 
saimniekiem. 

Kandavas vecpilsētā visvairāk virs-
gaismas logu sastopams Vējspārna dzī-
vojamajos namos. Vislabāk saglabājušās 
durvis ar klasicisma pildiņu rustiem 
un virsgaismas logu ar apaļām rūtīm ir 

namam Lielā ielā 49, kas celts 20.gs. sā-
kumā. Durvis ar klasicisma formām un 
vienkāršāku virsgaismas logu atrodamas 
Lielā ielā 51. Šāds durvju tips Kanda-
vā nebija aizmirsts arī nesenā pagātnē, 
par ko liecina aptuveni 30 gadus jaunas 
durvis ar virsgaismas logu Lielā ielā 44, 
bet vispārliecinošākā liecība par tradīci-
jas turpināšanos ir atjaunotas durvis ar 
virsgaismas logu Lielā ielā 48/50. 

Agris Dzenis,
Kandavas novada vēsturnieks 

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
10. jūnijā
13:00  LR Iekšlietu Ministrijas sporta 
sezonas noslēguma sacensības - At-
klātais veločempionāts “Nāc un pieda-
lies!”  Kandavas autodromā.  Velosacen-
sības visiem maziem un lieliem. Dalīb-
niekiem veloķivere obligāta. Bez dalības 
maksas.
18:00  Velobrauciens uz Z/S Indā-
ni. Pulcēšanās pie Kandavas sporta hal-
les.  Dalības maksa EUR 2,00. Bērniem 
līdz 14 gadu vecumam un pensionāriem 
- bez maksas
11. jūnijā
Vānes skolas salidojums. Dalības mak-
sa EUR 5,00:
18:00  Vānes skolas 80.gadu jubilejas 
svinīgais pasākums.  Vānes kultūras 
namā
 21:00 Jubilejas balle. Vānes pamatskolā
14. jūnijā
Kandavas novada represēto iedzīvotāju 

piemiņas pasākumi. Kandavas novadā
16:00 Piemiņas pasākums pie Mat-
kules kultūras nama un represēto ak-
mens- Matkulē
15. jūnijā
17:30 Radošā darbnīca - kļavu lapu ce-
puru gatavošana. Vānes kultūra namā
17. – 18.jūnijā
Atvērto durvju dienas Laimoņa Zaķa 
Īrisu dārzā. „Intes”, Kandavas pagasts,  
(pie Ventspils šosejas pagrieziena uz 
Kandavu). Tel.: 29286353 (latviski, 
krieviski), 26068154 (angliski, vāciski). 
www.irisgarden.lv
18. jūnijā
Kandavas pagasta sporta svētki un Val-
deķu ciematiņa svētki. Valdeķos
11:00 Konference par ticības jautāju-
miem. Kandavas kultūras namā
20:00 Cēres amatierteātra uzvedums 
“Antona likstas”, Cēres estrādē.

19.jūnijā
16:00 Dobeles amatierteātra izrāde 
„Kāzas Bazūnēs” – Matkules estrādē- 
ieeja 1 euro
22. jūnijā
19:00  Izrāde “Trīnes grēki”.  Kandavas 
brīvdabas estrādē “Ozolāji”.  Režisors 
Voldemārs Šoriņš.  Piedalās  vietējie ko-
lektīvi un iedzīvotāji. Ieeja: EUR 2,00.
Ielīgošana, zaļumballe. Matkules estrā-
dē
 23. jūnijā
19:00 Matkulē ielīgo ar dančiem Mat-
kules estrādē – piedalās visi Matkules 
kultūras nama deju kolektīvi
Matkules amatierteātra pirmizrāde 
„Ansis Auns” (jocīga likteņa drāma vie-
nā cēlienā) – Režisore I.Oliņa, dziesmas, 
mūzika A.Oliņš, deju režija G.Skribāns 
– ieeja 1 euro
22:00 Līgo balle- ieeja brīva
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21:00  Līgosvētku koncertuzvedums 
“Dāvana tantei Līgosvētku gaumē”. Ze-
mītes parka estrādē
 22:00 Zaļumballe. Spēlē Mareks Velps 
no Lapmežciema. Zemītes parka estrā-
dē. Ieeja: bez maksas
22:00 Līgo balle ar grupu “Abi divi” no 
Liepājas. Vānes parka estrādē
Līgo svētki. Zantē
 23:00 Līgo balle ar muzikantiem “Rai-
monds un draugi” no Saldus. Kandavas 
brīvdabas estrādē “Ozolāji”.  Ieeja: bez 
maksas.
23:00 Līgo balle Cēres estrādē.
 30.jūnijs – 2.jūlijs
Pro-Kart 3.posms kartingā. Kandavas 

kartodromā. www.kartodroms.lv 
16. jūlijā
Matkules pagasta svētki “Nāc kulē”, 
sporta svētki. Zaļumballe. Matkulē
Grenču ciema svētki un sporta svētki 
– koncerts, zaļumballe. Zemītes pagastā 
Grenču ciemā. Sīkāka informācija pa tel. 
26527265 (Ērodeja) un 29457272 (And-
ris).
18. – 24. jūlijā
Kandavas Mākslas plenērs “Radošais 
mākslas mirklis”. Kandavā. Kontaktte-
lefons: 26369421(Linda). 
IZSTĀDES
05.05. - 11.06.  Baibas Rulles izstādi 
“Garden” Kandavas Mākslas galerijā

15.04. - 15.06. Ingrīdas Smuškovas fo-
toizstāde “Durvis”.  Kandavas novada 
muzejā

27.04. - 15.06. Anetes Elertes darbu 
mākslas izstāde “Tukša skaņa pilnā is-
tabā”. Jauniešu centrā “Nagla”

13.06.-30.06. Izstāde “Nu atnāca Jāņu 
diena”. Cēres bibliotēkā

21.05. - 30.06. Sņežanas  Tišleres glez-
nu izstāde “Ziedu laiks”. Zantes kultū-
ras namā

Līdz 31.08. Ilzes Anšances un Kitijas 
Švīgeres gleznu izstāde. Kandavas kul-
tūras nama izstāžu zālē „Vējspārns”

OLIMPISKAJĀ DIENĀ STARTĒ PIRMSKOLAS VECUMA BĒRNI
1. jūnijā, Kandavas K. Mīlenbaha 

vidusskolas stadionā pulcējās vairāk 
kā 150 bērnu, lai piedalītos Olim-
piskajā dienā pašiem mazākajiem – 
pirmsskolas vecuma sportistiem.

“Sveicu jūs, jaunie olimpieši, saulai-
najos svētkos, novēlu labus rezultātus 
un izturību. Vēlu jums izaugt par tādiem 
olimpiešiem, ar kuriem leposimies vēl 
ilgi!”- pasludinot Olimpisko dienu par 
atklātu, veiksmīgus startus bērniem vē-
lēja Kandavas novada domes priekšsē-
dētājs Normunds Štoferts.

Sporta klubs “Kandava” pasākumu 
organizē jau četrpadsmito gadu un kā ik 
gadu tas norisinājās ievērojot reglamen-
tu – ar dalībnieku reģistrāciju un kartes 
saņemšanu, ar svinīgo atklāšanas parā-
di, Olimpiskās lāpas iedegšanu, karoga 
pacelšanu mastā un novada sportistu un 
sacensību tiesnešu zvērestiem. 

Šogad lāpu ienesa un aizdedzi-
nāja Latvijas čempionātu medaļniece     
vieglatlētikā, Kandavas novada Bērnu 
un Jaunatnes sporta skolas audzēkne 
Agnese Besikirska, karogu mastā uzvil-
ka šī gada Latvijas labākais basketbolists 
un bijušais Kandavas novada Bērnu un 
Jaunatnes sporta skolas audzēknis Kris-
taps Ķilps. Kā jau pienākas Olimpisko 
spēļu norisei, pirms sacensību uzsāk-
šanas ir nepieciešams nodot zvērestu. 
Mazo sportistu vārdā zvērestu nodeva 
bērnudārza „Zīļuks” audzēknis Kristers 

Vītols, bet tiesnešu vārdā Andris Bam-
bis, attiecīgi solot godīgi cīnīties par 
uzvaru un godīgi tiesāt sacensības - pēc 
labākās sirdsapziņas. 

Mazie olimpieši kopā ar audzinā-
tājām un vecākiem bija ieradušies no 
Kandavas pilsētas, no visiem novada 
pagastiem un kaimiņiem - Pūres. Kup-
lākais dalībnieku pulks bija no Kanda-
vas – no pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zīļuks”, teju tikpat daudz dalībnieku 
bija ieradušies arī no Pūres pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zemenīte”. Sacensī-

Starts 30 m distancē

bās piedalījās arī individuālie sportot 
gribētāji. 

Bērni sacentās skriešanā 30 m dis-
tancē, tāllēkšanā un basketbola bum-
bas mešanā grozā divās vecuma grupās 
(2009., 2010. gadā dzimušie un 2011. 
gadā dzimušie un jaunāki).

Apbalvošanas ceremonijas oficiā-
lajai daļai sekoja gardais pārsteigums 
– Kandavas uzņēmuma SIA “Saltums” 
sarūpētais saldējums un Pūrē ražotā at-
spirdzinošā augļu sula.

Līga Šupstika

18.jūnijā plkst. 13:00 visi laipni aicināti uz jātnieku sporta 
popularizēšanas pasākumu „Es un mans zirgs”

Pasākuma norises vieta: Valdeķi „Nadziņdzelme”



15.PAGASTU SVĒTKI

LAI SANĀKAM CĒRĒ!
4.jūnijā Cēres sporta laukumā svi-

nīgi tika atklāti pagasta svētki “Lai sa-
nākam Cērē!”.

Cēreniekus sveica Kandavas novada 
domes izpilddirektors Egīls Dude, Kan-
davas novada Kultūras pārvaldes vadītā-
ja Ziedīte Začeste, pagasta pārvaldniece 
Maija Jēce un kultūras darba organiza-
tore Līga Roze. 

Domes izpilddirektors novēlēja, lai 
piedaloties sacensībās, godīgā cīņa uz-
var stiprākais, lai pietiek spēka ne tikai 
sportot, bet arī piedalīties kultūras pasā-
kumos un vakarā ballē. 

Uzreiz pēc svinīgās atklāšanas, spor-
ta laukumā pulcējās aktīvas komandas, 
kas piedalījās sporta spēlēs- volejbols, 
futbols, strītbols, kā arī individuāli spor-
tisti, kas sacentās dažādās vieglatlētikas 
disciplīnās- lodes grūšana, tāllēkšana un 
šaušana. 

Pie Sporta Halles notika netradicio-
nālas, sportiskas un interesantas nodar-
bes, kurās piedalījās lieli un mazi sporta 
entuziasti. Krāsaini un radoši svētkus 
piepildīja radošā darbnīca, kurā bēr-
niem mācīja pagatavot un izlocīt intere-
santus origami pārsteigumus. Lai tiktu 
pie krāsaina gliter tetovējuma vai kāda 
zīmējuma, bērniem nācās stāvēt garā 
rindā, jo katrs mazais svētku dalībnieks 
gribēja izdaiļot savu seju. Dienas laikā 

darbojās piepūšamā atrakcija un bufete. 
Svētku vakarā lielākā aktivitāte un 

rosība notika Cēres pagasta estrādē, 
kur ar skaistākajām dejām no koncert-
programmas “Dejas melodija” uzstājās 
Tukuma pilsētas modes deju studija 
“Demo” un ar koncertu “Skaistā dzīve”- 
Kandavas novada Mākslas un mūzikas 

skolas popgrupa “Taustiņi”, kā arī Dailes 
teātra dziedošo aktieru ansamblis “Ilga”. 
Vēlāk, sarunās zaļumballē, dancotāji 
apsprieda dienas notikumus un atzina, 
ka tieši aktieru koncerts tos iepriecinājis 
visvairāk, jo aktieri pratuši uzrunāt pub-
liku, iesaistot un izkustinot to. 

Līga Šupstika



16.

Tā ir tāda silta silta laime
Dieva pasaulē ar savu gaismu būt,
Rītā pamostoties dienu svētīt
Mīlēt tevi, pasauli un dzīvi šo!

21.maijā Zelta kāzas atzīmēja Irina un Mārtiņš Baltgalvji
4.jūnijā - Elfrīda un Česlavs Rosicki

16.jūnijā 55 gadu kāzu jubileju svinēs 
Velta un Žanis Ošenbergi

Sveicam laulātos pārus Kāzu jubilejās!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru biedrība

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās jūnija 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 07.06.2016.

LĪDZJŪTĪBA

Jānis Rajeckis (1929.g.) no Kandavas pagasta, 
Aija Kārkliņa (1945.g.), Dzintra Jansone (1951.g.), 
Arnis Rozentāls (1939.g.) no Kandavas, 
Antons Dauģelis (1954.g.) un Alberts Zeltuliets 
(1928.g.) no Matkules pagasta un 
Mirdza Vītoliņa (1931.g.) no Sabiles. 

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2016.gada maijā reģistrēti mirušie:

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016.
gada maijā reģistrēti 6 jaundzimušie, 
2 zēni un 4 meitenes.

Adrija, Lauma, Patrīcija, 
Katrīna, Svens, Timurs

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!

Sveicam!

Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2016.GADA JŪNIJS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Mēdz sacīt, ka gadi uz priekšu ejot,
Nes līdzi sev dažādas bēdas,
Bet man gribas teikt, ka gadi šie
Atstāj dvēselē mirdzošas pēdas!

Alvīne Bukmane, Alfrēds Kliests, Marta Medne, 
Malda Dundure, Lidija Brigere, Gaida Kreicberga, 

Ausma Kārkliņa, Aivars Pētersons, Aina Osīte, 
Pēteris Makarēvičs, Valija Maiga Embere,
 Jānis Krumiņš, Milda Arāja, Vera Lauva, 

Valija Reinberga, Lilija Freiberga, Kārlis Šteinbergs, 
Anta Āgena, Zenta Grenevica, Jānis Krūmiņš, 
Jānis Lujāns, Elga Kronberga, Olga Lagzdiņa, 

Inta Elita Pilverte, Marija Deja, 
Jānis Edmunds Krauze, Elmārs Matisons, 

Velga Štoferte 

Sākot ar š.g.10.jūniju katru piektdienu 
no plkst. 14:00 - 20:00 darbosies Dižzārdu tirgus 

Rīgas - Ventspils šosejas 90. km. 
Aicinām pieteikties mājražotājus, lauksaimniecības 

produkcijas ražotājus, amatniekus.
 Pieteikties pa telefonu 25472393.

TIRDZIŅŠ DARBOSIES LĪDZ GADA BEIGĀM 
KATRU PIEKTDIENU!

Būsiet mīļi gaidīti!

Atcerēsimies un pieminēsim Baigā 1941.gada 14.jūnija 
komunistiskā terora represiju upurus!

14. jūnija 75. gadadienas piemiņas 
pasākuma norise

17: 15 ziedu nolikšana pie piemiņas akmens Kandavā
18:00  komunisma režīmā cietušo piemiņas brīdis Kandavas 
stacijā
19:00  grāmatas „Atcerēties… Neaizmirst…” atvēršanas 
pasākums Kandavā Raiņa ielā 18, Briežu dzimtas dārzā
 Autobuss no Kandavas Mākslas un mūzikas skolas ( pie 
piemiņas akmens Kandavā) uz Kandavas staciju aties plkst. 17:40 

Latvijas politiski represēto apvienības Kandavas nodaļa 

Pateicība
Latvijas politiski represēto apvienības Kandavas nodaļa iz-
saka visdziļāko pateicību Laimonim Āboltiņam, Raivim 
Bērziņam, Jurim Bitem, Ojāram Budženam, Jānim Busenber-
gam, Ivo Gotfrīdam, Viesturam Valdim Dreimanim, Alfredam 
Ķieģelim, Ivaram Marašinskim, Stefānijai Neibergai, Valdim 
Pīpiņam, Mārim Plezeram, Agrim Ribam, Mamertam Vai-
vadam, Aināram Vilkaušam par atbalstu grāmatas „Atcerēties… 
Neaizmirst…” (komunistu represijās cietušo mūsu novadnieku 
likteņstāsti ) sagatavošanā un izdošanā. 
Bez Jūsu atbalsta šī darba izdošana nebūtu iespējama!

Pēteris Briedis
Latvijas politiski represēto apvienības 

Kandavas nodaļas vadītājs


