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ZANTĒ “CERIŅZIEDU LAIMĪTI MEKLĒJOT”
20.maijā pagasta svētkus svinēja
Zantes puses ļaudis. Svinēt svētkus
maijā ir tradīcija vairāku gadu garumā. Tad dabā viss plaukst un zied,
apkārt ir tik daudz krāsaina zaļuma,
ļaudīm priecīgs noskaņojums, jo sācies pavasaris.
Šogad laiks lutināja, ceriņziedu laimīti gan iespējams neviens neatrada,
jo ceriņziedi vēl bija pumpuros, tomēr
garastāvoklim tas nekaitēja. Pēc ilgā un
aukstā pavasara, beidzot bija izdevusies
silta diena, kas radīja īpaši labu svētku
atmosfēru. Daudzi zantenieki bija ieradušies tērpos ar violetiem akcentiem, kā
bija norādīts svētku afišās. Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis, kā pienākas,
bija tērpies violetā kreklā, neatpaliekot
no kultūras nama vadītājas Egijas Lāces,
kas dižojās krāšņos violeti raibos svārkos. Arī novada domes priekšsēdētājs
Alfreds Ķieģelis bija tērpies attiecīgi
norādēm un atvedis violetu ziedu pušķi
svētku virsvadītājai Egijai.
Par violetāk tērpto svētku apmeklētāju tika atzīta Aija Švāne ar savu sunīti,
kas arī bija greznots ar violetu lenti. No
bērniem visvioletākās bija Viktorija un
Elīza.
Sportoja lieli un mazi, sacenšoties
futbolā, šaušanā, šķīvīšu mešanā, aplamajā skriešanā, desu spēlē un citās
aktivitātēs. Mainījās grāmatām, atnesot
vienu un paņemot divas, bērni izbaudīja
Brīnumu laiku kopā ar Burbuļu biroja
radošo komandu. Notika lielais burbuļu
šovs un burbuļu darbnīca, kā arī raķešu
balonu salūts.
Apmeklētāji paviesojās smūtiju
un kokteiļu bārā “Lillā pillā”, izbaudīja
burvju mākslinieku, iluzionistu un triku
meistaru šovu, cienājās ar Zantes svētku
zupu un vakarpusē noklausījās Dailes
teātra aktieru Intara Rešetina un Ērikas
Eglijas koncertu “Bez mākoņiem” , kā
arī kārtīgi izlocīja kājas ballē ar Māri no
grupas “Jūrkant”.
Kā atzina kultūras nama vadītāja
Egija Lāce, stāstot par pasākuma norisi,
svētku laikā valdījusi fantastiska atmosfēra, priecējuši laika apstākļi, visiem ļoti
paticis dziedošo aktieru koncerts un
Zantē, kā vienmēr, viss noticis superīgi
labi!
Dagnija Gudriķe

2.

NOVADĀ

Esam aizvadījuši pašvaldību vēlēšanas un rezultāti ir tādi, kādus katra
no partijām pelnījusi. Paldies visiem
novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās
vēlēšanās un izdarīja izvēli, paužot
savu viedokli par to, kādu vēlētos redzēt domes darbību un novada attīstību turpmākajā periodā. Visas partijas
ir vienisprātis, ka iesāktie darbi jāturpina tā, kā tas bijis plānots. Protams,
pārmaiņas būs un tās ir nepiecieša-

mas. Jādomā par finanšu taupīšanu, par operatīvu darbību novada
griezumā. Patreiz notiek ļoti aktīvas
sarunas par to, kāda būs nākamā domes vadība, pastāvīgo komiteju sastāvs un to vadītāji. Ir prognozējams
arī tas, ka būs atbrīvotais priekšsēdētāja vietnieks, jo tos darbus, kas stāv
priekšā, viens cilvēks nevar paveikt.
Pēdējos sešus mēnešus strādājot vienam, izjutu, ka darbu apjoms ir pārāk
liels- gan darbs brīvdienās, gan vēlu
darbdienu vakaros. Pirmā jaunā sasaukuma domes sēde notiks 19.jūnijā
plkst. 11:00 Kandavas novada domē.
Darbu, kas stāv priekšā, ir daudz,
tās ir pagastu konsultatīvo padomju
pārvēlēšanas, darbs pie novada iestāžu optimizācijas. Iedzīvotāju sapulcēs izskanēja arī daudz pretenziju par
novada sociālā dienesta un bāriņtiesas darbu. Ir ieceres arī par pagasta
pārvalžu optimizāciju, to darbības
aktivizēšanu. Tas pats attiecas uz novada Izglītības un Kultūras pārvaldes
loģistiku. Veicamo darbu apjoms ir
ļoti liels. Ar jauno deputātu atbalstu
noteikti īstenosim šīs reformas un
es ticu, ka šis atbalsts no viņiem būs.
Pirms vēlēšanām deputātu kandidāti
iedzīvotājiem to apsolījuši.
Neskatoties uz to, ka pēdējā mēneša laikā valdīja priekšvēlēšanu
kaislības, bet patreiz risinās sarunas

starp partijām par jauno domes vadību, darbi novadā rit pēc nospraustā
plāna. Turpināsies iesāktie darbi pie
siltumtrases izbūves, Mākslas un mūzikas skolas remonta, vecpilsētas ēku
fasāžu sakārtošanas, ir plānots līdz
gada beigām sakārtot vēl vismaz astoņas fasādes, tūlīt sāksies melnā seguma ieklāšana Lauku un Sēravotu ielās,
tikko noslēdzies projekts par stāvlaukuma izbūvi Cērē. Noslēgušies iepirkumi par tualešu remontiem Vānes
pamatskolā un Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un skolas bibliotēkas telpu pārbūvi. Turpināsim risināt
jautājumus saistībā ar siltumtrašu izbūves projektu un ūdenssaimniecības
sakārtošanas pabeigšanu pilsētā, kur
jāiekļaujas paredzētajos termiņos.
29.jūnijā notiks sarunas starp
Izglītības un Finanšu ministrijām,
pašvaldību vadītājiem un internātskolu direktoriem par internātskolu
tālāko finansēšanu, kas mums ir ļoti
nozīmīgs jautājums. Ceru, ka mums
visiem kopā izdosies īstenot iesāktos
un plānotos darbus.
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs
Alfreds Ķieģelis

GODINA LABĀKOS NOVADA SKOLĒNUS UN PEDAGOGUS
31.maijā Kandavas kultūras namā
notika Kandavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu svinīgais
apbalvošanas pasākums.
Audzēkņi un viņu pedagogi tika godināti par sasniegumiem starptautiskās,
valsts un reģionu olimpiādēs, mācību
priekšmetu konkursos, skatēs, sporta
sacensībās un zinātniski pētniecisko
darbu konferencēs 2016./2017.mācību
gadā
“Šodien šeit esat sanākuši jūs, kas
ar savu darbu esat nesuši mūsu novada
vārdu kaimiņu novados, reģionā, valstī
un arī starptautiskā arēnā. Mūsu olimpiāžu uzvarētāji ir devušies uz Rīgu, lai
pārstāvētu valstī savu novadu un atgriezušies ar atzinību. Mūsu zinātniski pētnieciskie darbi tradicionāli ir izskanējuši valstī ar skaļu vārdu. Mūsu mākslinieki ir startējuši starptautiskos konkursos
vezdami mājās balvas, laureātu titulus,
pirmās, otrās un trešās vietas. Mūsu
vieglatlēti ir nesuši mājās starptautisku
slavu. Basketbolisti- mūsu lepnums- ir
iekļuvuši pirmajā divīzijā. Mūsu maz-

Šo zēnu gatavotie trauslie buru kuģi aizceļoja līdz Čehijai
pulks, ko Zante jau ilgus gadus kopj- atkal laureāti. Un kur tad jūsu darbi, kas
ceļo uz Čehiju, man ir prieks, ka šogad ir
piepulcējusies Vānes skola, kas iepriek-

šējā gadā nebija mūsu pulciņā, aizvezdama bērnu darbus ar visiem trauslajiem
buru kuģiem līdz Čehijai. Mūsu Zemītē
katru gadu bijuši zinātnieki, šogad vēl
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mākslinieki. Jūs katrs ar savu pienesumu, katrs ar savu darbu nesat slavu sev,
savai ģimenei un mums visiem. Un par
to jums visiem īpašs paldies!”- sveicot
klātesošos sacīja Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa.
Kandavas novada domes priekšsēdētājs Alfreds Ķiegelis norādīja uz skolotāju un treneru milzīgo ieguldījumu,
jo tieši viņi saskata savos audzēkņos interesi un spējas. Tad, ieguldot fantastisku darbu, aizved jauniešus līdz olimpiādēm un sacensībām, kur viņi gūst labus
rezultātus.
Šogad tika sumināti un “Goda grāmatā” parakstījās 18 Kandavas Kār-

ļa Mīlenbaha vidusskolas audzēkņi
un viņu skolotājas, skolas ansamblis
“Kaprīze” (vadītāja Eva Šepetovska) un
skolas basketbola komanda (skolotāji
Andris Bambis un Lauris Valtmanis).
Goda rakstus saņēma arī deviņi Kandavas internātvidusskolas audzēkņi un
skolas skatuves runas pulciņš (skolotāja
Sandra Aukšmukste). Par sasniegtajiem
panākumiem tika godināti pieci Vānes
pamatskolas audzēkņi, četri Cēres, trīs
Zantes, divi Zemītes un viens Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma audzēknis.
Godināti tika arī divi Kandavas Deju
skolas kolektīvi (skolotājas Inese Cīrule
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un Sonora Grinberga), pieci Mākslas
un mūzikas skolas audzēkņi, popgrupa
“Taustiņi” (Andra Vilkauša un Gints
Birkenšteins) un tautas mūzikas ansamblis (skolotāja Dzintra Linde), kā
arī desmit Bērnu un jaunatnes sporta
skolas audzēkņi (treneri Indulis Matīss,
Andris Gross un Guntars Gailītis) un
divas basketbola komandas.
Līga Šupstika
P.S.
Sarakstu ar visu apbalvoto audzēkņu
vārdiem iespējams apskatīt Kandavas
novada Izglītības pārvaldes mājaslapā
www.knip.lv

APBALVOJUMUS SAŅEM 1991.GADA
JANVĀRA BARIKĀŽU DALĪBNIEKI
31.maija vakarā Kandavas novada
muzejā pulcējās 1991.gada janvāra barikāžu aizstāvji no Kandavas novada,
stalti vīri sirmām galvām.
Šajā vakarā viņi saņēma piemiņas
balvas un Pateicības rakstus par piedalīšanos 1991.gada janvāra barikādēs.
“Tiešais sākums 1991.gada barikādēm bija Latvijas Tautas frontes organizētā Vislatvijas Tautas manifestācija
13.janvārī
11.novembra krastmalā
Rīgā, saistībā ar iespējamo bruņoto apvērsumu un kā atbalsts notikušajām
bruņotajām akcijām un asinsizliešanai
Lietuvā”- tā atmiņu kamolu šķetināt iesāka novada muzeja krājumu glabātāja
Ināra Znotiņa. Vīri tā laika notikumus
atcerējās labi, kā pēc manifestācijas daļa
braukusi mājās, bet daudzi, tai skaitā arī
Kandavas novada iedzīvotāji, devušies
celt barikādes, apsargāt Augstāko Padomi, Ministru Padomi, televīzijas centru
Zaķusalā, radio namu, telefona un telegrāfa centrāles un Rīgas tiltus. Katrs no
pasākuma dalībniekiem atcerējās, kuru
objektu sargājis, kāds bijis laiks un kā
vietējie ar karstu teju un maizītēm atbalstījuši barikāžu aizstāvjus.
“Tas bija laiks, kas uz mūžu palicis
sirdīs tiem, kuri piedalījās šajos trauksmainajos notikumos. Tas bija neatsverams latviešu kopības izjūtas laiks”,- sacīja Ināra Znotiņa.
Kā savā dzejolī, kas tika citēts šajā
vakarā, rakstījusi Kalētu pamatskolas
skolniece Santa Sudmale, “Par ko mēs
cīnījāmies? Par tautu brīvu ar sirdi lielu,
par latvieti, kas staigās pa Brīvības ielu”.
Cilvēkiem, kas bija sapulcējušies muze-

jā patriotisma un mīlestības pret savu
valsti netrūka un viņi to bija pierādījuši
darbībā, aizstāvot tiesības dzīvot brīvā
un neatkarīgā Latvijā.
Daudzi mūsu novada barikāžu dalībnieki jau saņēmuši apbalvojumus par
piedalīšanos 1991.gada janvāra notikumos, daudzi ir vēl neapzināti, bet šajā
vakarā Pateicības rakstus un piemiņas
balvas saņēma trīs desmiti Kandavas
novada vīru, no kuriem klātienē pasākumā piedalījās divdesmit barikāžu aizstāvji. Apbalvojumus pasniedza 1991.
gada barikāžu dalībnieku Apbalvošanas
komisijas priekšsēdētājs un barikāžu
laika Tautas Frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks un Barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais. Pasākumā pieda-

lījās Kandavas novada domes priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis, kas arī pats bijis
janvāra barikāžu dalībnieks, un tā laika
Kandavas pilsētas izpildu komitejas
priekšsēdētājs Dainis Rozenfelds, aktīvs
barikāžu atbalstītājs.
Pasākumu vadīja muzeja krājumu
glabātāja Ināra Znotiņa un novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Gudriķe.
Pirms pasākuma vīri labprāt iepazinās ar novada muzeju, jo dažs labs šeit
bija pirmo reizi, dažs labs ilgi nebija
bijis. Nobeigumā visi nofotografējās uz
muzeja kāpnēm atmiņai par šo dienu.
Dagnija Gudriķe

1991.GADA JANVĀRA BARIKĀŽU DALĪBNIEKU IEVĒRĪBAI!
Aicinām 1991.gada janvāra barikāžu dalībniekus (Jānis Puķe, Atis Pumpurs, Elmārs Rutmanis, Ilgonis Ešenbergs, Jānis Jansons),
kuri nebija ieradušies uz pasākumu 31.maijā muzejā, Pateicības rakstus un balvas saņemt Kandavas novada muzejā Talsu ielā 11.
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VIDES OBJEKTS - KANDAVAS NOSAUKUMA
ORIĢINĀLS NO SENRAKSTA
28. maijā blakus senā Kandavas
pilsnovada centra vietai - Kuršu pilskalnam tika atklāts jauns vides objekts – nosaukums, kas rakstīts dokumentā, kurā Kandava minēta pirmo
reizi – Candowe. Nosaukuma forma
mūsdienās var šķist dīvaina, tomēr tās
savdabība spēj pievērst uzmanību arī
vēsturei un vietvārdu izcelsmei.
Pirms 1230.g. decembra latīņu valodā rakstītais dokuments, kura oriģināls
glabājas Rīgas rātes fondā Latvijas Valsts
vēstures arhīvā, ir krustnešu līgums ar
deviņiem Abavas upes baseinā izvietotiem kuršu pilsnovadiem.

Šie pilsnovadi bija Renda (dokumentā Rende), Valgale (Walegalle),
Pidvāle (Pidewalle), Matkule (Matticule), Vāne (Wane), Pūre (Pure), Ugese (Ugesse), Kandava (Candowe), un
Ansene (Anses). Kurši apņēmās Rīgas
bīskapam, pilsētai un Zobenbrāļu bruņinieku ordenim no katras saimniecības

katru gadu dot apmēram 8 kg miltu, pieņemt kristību, uzturēt krustnešu sūtītos
garīdzniekus un palīdzēt cīņās pret kristietības ienaidniekiem.
Dokumentā pirmoreiz minētas arī
citas vietas Kandavas novada teritorijā
– Matkule un Vāne. Ansene saistāma ar
vēlāko Anziņu ciemu tagadējos Cēres
un Strazdes pagastos, bet šī pilsnovada
centrs visticamāk atradies Strazdes pilskalnā.
Ugeses nosaukumu A. Bīlenšteins
saistīja ar Upesgrīvas pagasta Uguņciemu, bet ticamāka ir cita vāsbaltiešu
pētnieka G. Berkholca teorija, kurš nosaukumu identificēja ar tagadējā Talsu
novada Vandzenes pagasta Iģeni.
Valodnieki līdz šim nav snieguši
Kandavas nosaukuma vienotu skaidrojumu. Jānis Endzelīns vārda sakni saista
ar lībiešu vārdu ”kand” – celms, bet galotne –ava ir baltisks vietas apzīmējums.

Tādēļ latviešu literārajā valodā nosaukumu varētu tulkot kā ”Celmaine”.
Bez tam Lietuvā sastopams vietvārds
Kandžiai, bet Prūsijā 14.gs. minēta vieta
Candeyn, kas saistīti ar lietuviešu valodas vārdu ”kandžiai” – priekšējie zobi.
Pēc nozīmes Kandavai ir piemērots arī
šāds skaidrojums, jo Abavas senleja, kas
sākas pie Kandavas, atgādina muti.
Kārļa Mīlenbaha latviešu valodas
vārdnīcā sniegti vārdi ”kandava” – mitra, zirgu izmīdīta vieta, un ”kandavāt”
– savaldīt zirgu, tomēr šos vārdus valodnieks ir fiksējis nevis Kurzemē, bet
Vidzemē. Tādēļ Kandavas nosaukuma
izcelsme vairāk būtu saistāma nevis ar
cilvēka darbību, bet dabas vides uztveri
laikā, kad Kandavas apkārtne tikai sākta
apdzīvot: nolūzušu ozolu celmi kā zobi
Abavas senlejas mutē.
Agris Dzenis Kandavas novada
muzeja vēsturnieks

LAIKA RATU GRIEŽOT MUZEJU NAKTĪ
Šogad Muzeju nakts, kas kā ierasts notika maija mēneša otrajā pusē,
tēma bija “Laika rats”. Tad nu muzejnieki visā Latvijā grieza laika ratu un
ļāva tajā piedalīties pasākuma apmeklētājiem.
Laika ritums ir neapstādināms un
nepielūdzams, lai kā mēs to vēlētos, laiku apturēt nav iespējams. Varam fiksēt
un saglabāt nākotnei patreizējā laika
notikumus, cilvēkus, faktus, sadzīves
priekšmetus un tamlīdzīgas lietas. Par
to aizdomāties aicināja mūsu novada
muzeja ļaudis, muzeju naktī iepazīstinot
ar barometru un pulksteņu kolekciju,
kuras tapšanā bija iesaistījušies arī kandavnieki.
Muzikālajā stundā tika piedāvāta
iespēja iepazīt jaunās liepājnieces Initas
Jansones savdabīgo balsi, viņas pasaules
uztveri caur dziesmām un izjūtām. Kā
iepazīstinot ar viņu, sacīja muzeja vadī-

Katrs muzeja apmeklētājs varēja izgatavot neatkārtojamu nozīmīti
tāja Sarma Anģēna, Inita ar savu interesanto balsi un izpildījuma manieri, piesaistījusi uzmanību kādā pasākumā un
viņa nolēmusi ar šo savdabīgo meiteni

ļaut iepazīties arī citiem novadniekiem.
Inita Jansone ir jauna latviešu izpildītāja un dziesmu autore, kura apvieno
dažādu dzejnieku darbus ar brīžiem
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smeldzīgām, brīžiem romantiskām melodijām ģitāras pavadījumā. Viņas radītā mūzika ļāva izkāpt no ikdienišķā,
un tā vietā sapņot, raudāt, iemīlēties vai
aizmirst. Initas pirmais koncerts noticis
2015. gada februārī, un kopš tā laika izveidojies unikāls muzikālais skanējums.
Dzīvā mūzika radīja īpašu kopības sajūtu, bet akustiskais skanējums ļāva
netraucēti novērtēt dziesmās izmantoto
dzejoļu tekstus.
Nakts ekskursijā “Zudis laikā” vēsturnieka Agra Dzeņa vadībā tika apskatītas vietas Kandavas vecpilsētā, kur at-

DOMES LĒMUMI
radušās nojauktās vai citādi bojā gājušās
dzīvojamās un saimniecības ēkas, tika
iepazītas šo ēku funkcijas, izskats un izzušanas apstākļi.
Šajā vakarā biedrība “ 7 balles” piedāvāja izgatavot savu, neatkārtojamu
nozīmīti, kuru varēja zīmēt uz balta papīra un pēc tam iepresēt nozīmītes sagatavē. Bija sagatavoti arī dažādi nozīmīšu
raksti izkrāsošanai, tiem, kuri nevēlējās
zīmēt paši vai kuriem nepiemita zīmētāja talants. Darbošanās bija spraiga un
interesanta, tika izgatavotas vairāk nekā
simts dažādas nozīmītes.
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Spēlē “Vai pazīsti Eduardu Veidenbaumu? “ krājumu glabātāja Ināra Znotiņa piedāvāja atsvaidzināt savas zināšanas par dzejnieku Eduardu Veidenbaumu. Kā, spēlējot atklājās, šis dzejnieks
daudziem bija ļoti mazpazīstams un
fakti, kurus spēlētāji uzzināja, bija interesanti un atklāja daudz jauna par Eduarda Veidenbauma īso, bet spilgto dzīvi.
Kopumā Muzeju naktī Kandavā paviesojās ap divsimt apmeklētāju no tālākām un tuvākām Latvijas vietām.
Dagnija Gudriķe.

DOMES SĒDĒ 25.05.2017. PIEŅEMTIE LĒMUMI
Nolēma
Noteikt, ka atkritumu apsaimniekošanas nozarē sniegtie pakalpojumi (tajā
skaitā sadzīves atkritumu savākšana)
ir stratēģiski svarīgi Kandavas novada
pašvaldības administratīvās teritorijas
attīstībai. Līdz ar to tika nolemts noslēgt līgumu ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA”” par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Kandavas novada administratīvajā teritorijā, nosakot līguma spēkā stāšanās
brīdi – 2018.gada 28. martu un darbības
termiņu – septiņi gadi no spēkā stāšanās
brīža. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kandavas novada administratīvajā teritorijā, sākot ar 2018.gada
28.martu līdz 2018.gada 31.decembrim,
11,72 EUR / m3 atkritumu (bez PVN).
Plašāka informācija pieejama sēdes protokolā Nr.5, publicēts Kandavas mājas
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- domes sēdes.
Piešķirt SIA “Kandavas komunālie
pakalpojumiem” (ēkas apsaimniekotājs) ēkas Lielā ielā 38, Kandavā fasādes
apmetuma atjaunošanai un krāsošanai līdzfinansējumu ne vairāk kā EUR
645,70 (tajā skaitā EUR 337,00 par apdares materiāliem un krāsām un EUR
308,70 par sagatavošanas darbiem)
un ēkas Lielā ielā 26, Kandavā fasādes
apmetuma atjaunošanai un krāsošanai līdzfinansējumu ne vairāk kā EUR
1618,30 (tajā skaitā EUR 1202,80 par

apdares materiāliem un krāsām un EUR
415,50 par sagatavošanas darbiem).
Minētie darbi jāveic un atbilstošā dokumentācija sakarā ar darbu pabeigšanu
jāiesniedz Kandavas novada būvvaldē
līdz 2017.gada 31.oktobrim.
Piešķirt Ilzei Grantiņai ēkas Lielā ielā 42, Kandavā fasādes apmetuma
atjaunošanai un krāsošanai līdzfinansējumu ne vairāk kā EUR 1378,54 (tajā
skaitā EUR 1060,24 par apdares materiāliem un krāsām un EUR 318,30
par sagatavošanas darbiem) un Anitai
Granapskai līdzfinansējumu ne vairāk
kā EUR 611,05 3 (trīs) koka logu nomaiņai Kandavas vecpilsētā Tirgus laukumā 6-6, Kandavā, Kandavas novadā.
Piešķirt biedrībai “Abavas ielejas attīstības centrs” EUR 2030 projekta “Dabas aizsardzības plāna ieviešana Abavas
senlejā” īstenošanai, finansējumu paredzot no Kandavas novada domes 2017.
gada pamatbudžetā projektu līdzfinansējumiem plānotajiem līdzekļiem.
Pieņemt zināšanai J.Mazitāna sniegto informāciju par SIA “Kandavas namsaimnieks” maksātnespējas procesa virzību.
Nosūtīt komandējumā uz Kannus
(Somija) no 2017.gada 6.jūlija līdz 2017.
gada 10.jūlijam Kandavas novada domes delegāciju šādā sastāvā: Kandavas
novada domes priekšsēdētājs, Dainis
Rozenfelds, Iveta Grunte, hartas projektu koordinatore, Sandra Bērziņa,

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja,
Zigita Kārkliņa, Kandavas novada Izglītības pārvaldes metodiķe, Adrija Kindzule, hartas jauniešu projektu koordinatore, Gvido Bērziņš, titula “ Kandavas
novada 2016.gada jaunietis” ieguvējs,
Kristaps Ozols, Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas skolēns un Normunds Gudakovskis, šoferis. Minētajām personām
tiks izmaksāta komandējuma dienas
naudu 30% apmērā no noteiktās dienas
naudas. Ivetai Gruntei domē līdz 2017.
gada 17.jūlijam jāiesniedz atskaite par
komandējumu uz Somiju.
Īstenot projektu „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi
Kandavas novadā”, nodrošinot projekta
īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 10% apmērā (10 082,90 EUR)
2019.gada budžetā.
Pieņēma zināšanai
Z.Začestes sniegto informācija par
Kandavas novada Kultūras pārvaldes
darbību laika posmā no 2010. – 2017.
gadam, I.Leitarta informāciju par Kandavas novada domes PA “Kandavas
novada sociālais dienests” darbību laika posmā no 2013. – 2017.gadam, novērtējot PA “Kandavas novada sociālais
dienests” darbību laika posmā no 2013.
– 2017.gadam kā apmierinošu, kā arī
kancelejas vadītājas A.Dundures sniegto informāciju par Kandavas novada domes un kancelejas darbu laika periodā
no 2013.līdz 2017.gadam.

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ 30.05.2017. PIEŅEMTIE LĒMUMI
Nolēma:
Ņemt aizņēmumu no Valsts kases
115805 EUR ar atmaksas termiņu 10
gadi, ar kredīta devēja noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 1 gadu
izglītības iestāžu investīciju projekta
“Kandavas novada Izglītības pārvaldes
pakļautībā esošo izglītības iestāžu telpu
vienkāršotā atjaunošana” īstenošanai,
kā arī lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības
padomi akceptēt aizņēmuma 115805

EUR ņemšanu no Valsts kases. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta no Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.
Īstenojot projektu, tiks veikta Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas bibliotēkas telpas vienkāršotā atjaunošana
par konferenču telpu un 2. un 3. stāva
vīriešu tualešu telpu remonts. Tāpat notiks arī telpu pārplānošana, demontējot
divas starpsienas, līdz ar to palielināsies
personāla tualetes telpa. Savukārt Vānes

pamatskolā paredzēts meiteņu un zēnu
tualešu remonts, tajā skaitā zēnu tualetes telpām paredzēts demontēt esošās
starpsienas un sadalīt 2 telpās – priekštelpā un tualetes telpā.
Izīrēt Jurijam Adijanam pašvaldības
daļēji labiekārtoto četristabu dzīvokli Lielā ielā 38-6, Kandavā, Kandavas
novadā ar kopējo 81,5 m2, dzīvokļa
īres līgumu noslēdzot uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz trim
gadiem.

6.

INFORMĀCIJA

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANU REZULTĀTI
2017. gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notika republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.
Kandidātu sarakstā iegūto vietu skaitu un ievēlētos deputātus alfabēta secībā skatīt zemāk:
Kandidātu saraksti

Derīgās
zīmes

Deputāti

Latvijas Zaļā partija

685 (22,80%) 4

Nacionālā apvienība „Visu Latvi- 447 (14,88%) 2
jai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”

4.

Signe Ezeriņa

“LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”

787

5.

Romeks
Fabjančiks

No sirds Latvijai

422

6.

Leonārija
Gudakovska

Latvijas Reģionu Apvienība

772

7.

Guntars
Indriksons

Latvijas Zaļā partija

747

8.

Inna
Jēkabsone

Latvijas Zaļā partija

734

“LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”

743 (24,73%) 4

9.

Alfreds
Ķieģelis

“LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”

815

No sirds Latvijai

392 (13,04%) 2

10.

Ivars Lasis

783

Latvijas Reģionu Apvienība

682 (22,70%) 3

“LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”

11.

Ivars
Marašinskis

“LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”

800

12.

Inga Priede

Latvijas Zaļā partija

851

13.

Dainis Rozen- No sirds Latvijai
felds

574

14.

Kaspars
Ševčuks

Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!” – “Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”

509

15.

Solvita
Zvirgzdiņa

Latvijas Reģionu Apvienība

776

Ievēlētie deputāti alfabēta secībā:
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

Balsis

1.

Egils Bariss

Latvijas Zaļā partija

859

2.

Raivis Bērziņš Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!” – “Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”

532

3.

Gunda Cīrule

949

Latvijas Reģionu Apvienība

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
14.jūnijā
17:00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums – Kandavā pie
Represēto akmens- pēc pasākuma no
Mākslas un mūzikas skolas kursēs autobuss uz Kandavas staciju
17:30 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums- Kandavas stacijā pie Represēto akmens
15.- 18.jūnijā
3.Lauku kopienu parlaments “Visai Latvijai ir jādzīvo!”- Kandavas kultūras
nams, Promenāde
15.jūnijā
17:00 Izrāde “Pasaule ir nonākusi strupceļā” – bijušās grāmatnīcas “Laipa” telpās Kandavā Ūdens ielā 2 - ieeja 3,- eiro
16.jūnijā
17:30 Velobrauciens uz lauku māju “Kangari”- starts no Kandavas Sporta halles
17.jūnijā
20:00 Koncerts “Ielūdz Olgas!”- Brīvdabas estrādē “Ozolāji”-biļešu cena 10,eiro, pasākuma dienā 12,- eiro
20.jūnijā
17:00 Jāņu cepures no kļavu lapām- Kandavas Amatniecības centrā

19:00 Izrāde “Antons un radi”- Cēres
amatierteātra “Saime” iestudējumā- Cēres estrādē- biļešu cena 1,50 eiro
21.jūnijā
19:00 Ielīgošanas izrāde “Lielais loms”
pēc A.Brigaderes darba motīviem-režisors V.Lūriņš, scenogrāfs J.Muska, kustību konsultante I.Cīrule- lomās vietējie
aktieri- biļešu cena 3,- eiro- brīvdabas
estrādē “Ozolāji”
23.jūnijā
19:00 Jāņu ielīgošana Matkulē ar Matkules amatierteātra izrādi “Kas tā par dziesmu”- režisore M. Zilberta – biļešu cena
2,- eiro. Pēc izrādes -balle ar Matkules
dziesminiekiem- ieeja brīva
21:00 Līgo vakars Zantē- Zantes pagasta
estrādē
21:00 Līgo lustes Vānē – Vānes amatierteātra izrāde “Čaukstenes” – Vānes estrādē- pēc izrādes 22:00 Līgo balle
21:00 Koncertuzvedums “Re, kā pie
mums līgo!” - Zemītē.
22:00 Zaļumballe, spēlē “Leišmalas Jānīšī” - Zemītē.
23:00 Līgo balle Cērē – spēlē Māris no
Baldones – ieeja brīva

23:00 Līgo balle ar grupu “Kurzemnieki”
– brīvdabas estrādē “Ozolāji”-ieeja brīva
27.jūnijā
17:00 Šūtas vasaras cepurītes- Kandavas
Amatniecības centrā- informācija un pieteikšanās pa telefonu 26018067
29. jūnijā
11:00 Labdarības pasākums Zantes pagasta ģimenēm “Būsim kopā vasarā” Zantē
1.jūlijā
Valdeķu ciematiņa svētki un Kandavas
pagasta sporta svētki
15.jūlijā
Grenču ciematiņa svētki un sporta svētki
17.-23.jūlijs
Kandavas Mākslas plenērs “Radošais
Mākslas mirklis”
IZSTĀDES
Līdz 30.06. Jolantas Brigeres gleznu izstāde “Mana krāsu palete”- Zantes kultūras namā
Līdz 1.09. “Kandavnieku sadzīve senajās
fotogrāfijās”- Kandavas novada muzejā

SKOLU DZĪVE

TŪRISMA ZIŅAS

7.

NOSLĒDZIES MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSS
SKOLĒNIEM
Makulatūras vākšanas konkursā
“Palīdzēsim kokiem” šogad piedalījās
bērni un jaunieši no deviņām pašvaldībām, kas atrodas SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” teritorijā, tajā skaitā no mūsu
novada.
Kandavas novadu konkursā šogad
pārstāvēja septiņas izglītības iestādes.
Pirmsskolas izglītības iestāžu grupā PII “Zīļuks” audzēkņi savākuši 2380
kg un izglābuši 33 kokus. Pamatskolu
grupā visčaklākie izrādījušies Vānes pamatskolas skolēni, kas savākuši 3740 kg
makulatūras, Cēres pamatskolas skolēni
– 1500 kg un Zemītes pamatskolas skolēni – 940 kg.
Vidusskolu grupā kopvērtējumā,
godalgotajā 3. vietā pirmo reizi vēsturē ir Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolēni, kopumā savācot 12 640 kg
makulatūras, tā saudzējot 177 kokus.
5. vietā – Kandavas internātvidusskola
ar 8360 kg savāktās makulatūras un izglābtiem 117 kokiem. Labi rezultāti arī
Kandavas Mākslas un Mūzikas skolas
audzēkņiem, kuri savākuši 1080 kg makulatūras.

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas pārstāvji apbalvošanas pasākumā
Laumu dabas parkā
Pirmo trīs godalgoto vietu ieguvēji, balvā saņēma apmaksātu transporta
pakalpojumu ekskursijai pa Latviju,
bet visi dalībnieki biroja papīru no SIA
“AAS “Piejūra”, un piemiņas veltes no
pašvaldību pārstāvjiem.
Konkursa apbalvošanas pasākumā,
kas notika Laumu Dabas parkā, pieda-

lījās turpat 1000 dalībnieku.
Kopumā tika savākti 236 360 kg vai
vairāk nekā 236 tonnas makulatūras, kas
ir par 67 tonnām vairāk nekā pagājušajā
gadā, tādējādi no nociršanas pasargājot
3296 kokus.
Inga Priede

FOTO ORIENTĒŠANĀS “IEZĪMĒTS KANDAVĀ”
Par tradīciju kļuvis tūrisma informācijas centra organizētais orientēšanās pasākums “Iezīmēts Kandavā”, kas
notiek novada svētkos.
Šogad anketas ar 22 jautājumiem
dienas gaitā no plkst.11:00-17:00, kad
notika foto orientēšanās, saņēma vairāk nekā 50 dalībnieku. Dažs pat uzsāka
orientēties tikai pēc 16:00, teikdams, ja
neuzspēs iekļauties laikā, tad tas priekš

sevis.
Ap 14:00 sāka atgriezties orientieristi ar aizpildītām anketām. 11 veida balviņas – uzlīmes, magnētus, CD, uzdevumu grāmatiņu, šokolādi, pildspalvas u.c.
izlozes veidā ieguva 49 dalībnieki.
Šī gada anketu veidojām sarežģītāku, jo iepriekšējos gados uzdevumi dažam šķita viegli vai pārāk vienkārši. Iepriecina tas, ka pasākumā piedalījās arī

jaunieši no Rīgas, kuriem bija atļauts
visu neuzzināt. Un liels prieks, ka interese par šāda veida nodarbi salīdzinājumā
ar citiem gadiem ir pieaugusi.
Orientēšanos Kandavā organizējam
divas reizes gadā - maijā novada svētku
ietvaros un oktobrī Kafijas un tējas svētkos.
Uz tikšanos nākošajā pasākumā!
Kandavas TIC

GIDU APMĀCĪBU SEMINĀRI ABAVAS SENLEJĀ
Biedrība “Abavas ielejas attīstības
centrs” aicina apgūt vides interpretācijas pamatus un kļūt par gidu savā
uzņēmumā, pilsētā vai ciematā.
Pirmā apmācību diena 26.jūnijā no
pl.13.00 līdz pl.18.00 viesnīcā “Kandava”, Sabiles ielā 3, Kandavā.
Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ visus
mācīties gribētājus aicinām pieteikties
līdz 19.jūnijam pa tel.28396830(Iveta
Piese) vai e-pastā aiac@inbox.lv. Līdzdalības maksa par visu semināru ciklu
20 eiro.
Projekta “Vides interpretācija Abavas senlejā” mērķis ir apmācīt Abavas
senlejas esošos un topošos tūrisma uz-

ņēmumu darbiniekus un pakalpojumu
sniedzējus par iespējām un veidiem kā
stāstīt par dabas parku un sava uzņēmuma apkārtni.
Kopumā paredzēti pieci apmācību
semināri, kuros būs gan teorētiskās gan
praktiskās nodarbības zinošu un valstī
atzītu vides interpretācijas speciālistu
vadībā. Semināri notiks pirmdienās 26.jūnijā 10.jūlijā, 24.jūlijā, 7.augustā,
14.augustā dažādās dabas parka “Abavas
senleja” vietās.
Pasākumu mērķis ir veicināt iedzīvotāju un Abavas senlejas viesu izpratni
par procesiem dabā, īpaši aizsargājamās
teritorijas statusu, noteikumiem, kā arī

rosināt iepazīt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības Abavas senlejā. Apmācību
semināra cikls orientēts uz tūrisma un
pakalpojuma sfērā strādājošajiem uzņēmējiem un viņu darbiniekiem neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās pieredzes
un izglītības, lai veicinātu videi draudzīga dzīves veida popularizēšanu un apgūtu pamatprasmes un pamatzināšanas
vides interpretācijā izmantojot resursus,
ko piedāvā dabas parks “Abavas senleja”.
Projektu “Vides interpretācija Abavas senlejā” finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.
Projekta vadītāja
Iveta Piese

8. INFORMĀCIJA
KANDAVAS NOVADA BĀRIŅTIESA AICINA UZ BEZMAKSAS
MĀCĪBĀM ADOPTĒTĀJIEM
Latvijas
Pašvaldību
mācību
centrs 2017. gadā organizē bezmaksas ADOPTĒTĀJU APMĀCĪBU (ar
80 akadēmisko stundu programmu),
saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.
Kandavas novada pašvaldībai tuvākās mācību norises vietas:
SALDUS: Saldus novada Sociālā
dienesta telpās, Slimnīcas ielā 3a. Saldū.
Norises laiks – 10 dienas: 2017. gada
10., 17. jūnijā, 1., 8. jūlijā, 5., 19. augustā, 2., 16., 30. septembrī, 14. oktobrī, nodarbību laiks: 9.30 – 15.30
TALSI: Talsu novada pašvaldībā,
Kareivju iela 7. Talsos.
Norises laiks – 10 dienas: 2017. gada
29. jūlijā, 5., 19. augustā, 9., 16., 23., 30.

septembrī, 7., 21. un 28. oktobrī, nodarbību laiks: 9.30 – 15.30
TUKUMS: Tidaholmas iela 1, Tukuma novada Sociālā dienestā.
Norises laiks – 10 dienas: 2017. gada
17. jūnijā, 1., 15. jūlijā, 5., 12., 19. augustā, 9., 16., 30. septembrī, 7. oktobrī , nodarbību laiks: 9.00 – 15.00
Mērķa auditorija:
- potenciālie adoptētāji, sākot no dokumentu iesniegšanas bāriņtiesā, pirms
adoptētāja statusa iegūšanas;
- adoptētāji, kuriem jau ir piešķirts
adoptētāja statuss, bet, kuru ģimenēs vēl
nav ievietoti bērni pirmsadopcijas aprūpes laikā;
- adoptētāji, kuriem jau ir piešķirts
adoptētāja statuss un kuru ģimenēs ir

ievietoti bērni pirmsadopcijas aprūpes
laikā;
- adoptētāji, kuriem adopcijas process jau ir apstiprināts tiesā.
Mācību noslēgumā dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Vairāk informācijas:
LPMC pa tālruņiem: 67551217,
67552252, e-pasts: lpmc@lpmc.lv,
http://lpmc.lv/macibas/category/barintiesu-darbiniekiem.html
Adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV1039
Kandavas
novada
bāriņtiesā
pa tālruņiem 631824497,26424743,
29117232.

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS STUDENTU
PRAKSE KANDAVĀ
No 6.līdz 14.jūnijam Kandavā norisinās Latvijas Mākslas akadēmijas
Dizaina nodaļas vides mākslas 1. un 3.
kursa studentu vasaras prakse. Kopā
ar viņiem tajā piedalās arī docente
Baiba Bogdāne un gleznotājs, emeritētais profesors Jānis Andris Osis.
Praksi ievadīja tikšanās ar Kandavas
novada domes un Kultūras pārvaldes
vadību, lai vienotos par prakses uzdevumiem. Šī ir iespēja Kandavas pašvaldībai
veidot sadarbību ar mākslas studentiem,
lai tie savas mācību prakses ietvaros iepazītu, novērtētu Kandavas pilsētvidi,
tās mākslas un tūrisma objektus, kā arī
saņemt ieteikumus Kandavas vizuālā
tēla uzlabošanai.
Divu dienu garumā prakses dalībnieki tika iepazīstināti ar Kandavas novada vērtībām, simboliem, skaistākajām
un nozīmīgākajām vietām, kā arī nākotnes iecerēm.

Visi, kas vēlas iepazīties ar jauno
mākslinieku ieteikumiem, esat laipni
aicināti uz prakses noslēguma izstādes atklāšanu trešdien, 14.06. pl. 15:00

Kandavas pilsētas bibliotēka informē, ka saņemts jauns
grāmatu pievedums, kurā ietilpst latviešu un ārzemju
daiļliteratūras grāmatas, bērnu literatūra, kā arī
nozaru literatūra.
Esat vienmēr mīļi gaidīti pilsētas bibliotēkā!
Strādājam:
P. 10:00 -16:00
O. T. C. 10:00 - 17:00
P. 10:00 - 16:00
S. 10:00 - 14:00
Katra mēneša otrā trešdiena - Spodrības diena

Kandavas promenādē šķūnītī pie bērnu
laukuma. Arī šī vieta nav izvēlēta nejauši, jo iespējams, tur nākotnē būs kāds
jauns apskates objekts.

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

NOVADA STĀSTI
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VĪRS IR MANA MIERA OSTA

Lidija un Žanis kāzu dienā 1962.gada 2.jūnijā, un Smaragda kāzās 2017.gada 2.jūnijā
2.jūnijā Kandavas novada muzejā
Smaragda kāzas savu bērnu, mazbērnu
un draugu pulkā atzīmēja kandavnieki
Lidija un Žanis Lagzdiņi. Viesojos pie
gaviļniekiem pēc jubilejas, lai uzklausītu
viņu laimīgās kopdzīves stāstu.
Kā Jūs iepazināties, kur tobrīd dzīvojāt un kā satikāties?
Lidija: Mēs dzīvojām Majoros, bija
1956.gads, dzīves apstākļi bija smagi,
tēvs nepārnāca no kara un mammai
vienai uzturēt trīs bērnus bija ļoti grūti. Ar radu palīdzību, visi – gan bērni,
gan mamma, sākām strādāt kokaudzētavā “Dimzas”. Biju jauna meitene, kopā
ar draudzenēm gājām uz ballēm. Viņas
mani aicināja, jo te esot tāds ļoti feins
puisis Žanelis. Es neko, vai mazums, ja
foršs, tad foršs, tā uz balli arī aizgāju.
Žanis: Balles notika Tumes ciema
padomē, māju nosaukums no atmiņas
gan izgaisis…
Lidija: Uz balli aizgājām kopā ar
māsu un Žanis arī bija, bet es jau to
nezināju. Žanis visu vakaru dancināja
manu māsu …
Žanis (iesprauž vidū): Nu visu vakaru jau nebija, nestāsti, divreiz uzlūdzu
un sāku skatīties uz to blondīni blakus.
Lidija: Es jau nezināju, kā to puisi sauc, kas mūs dancināja. Pēc pāris
dienām darbā, meitenes pārrunājot iepriekšējo balli, man atklāja, ka tas foršais puisis, kas mani dancinājis, esot tas
Žanelis, kurš visām patīkot. Laikam tas
bija liktenis, tā arī sadancojāmies. Vairāk kā pusotru gadu satikāmies tikai
ballēs un dancojām.
Cik Jums gadu toreiz bija?

Lidija: Abiem bija pa septiņpadsmit,
jo esam dzimuši vienā gadā.
Žanis: Jā, mēs iepazināmies 1957.
gadā un nākošā gada rudenī aizgāju dienestā.
Uz kurieni tad iesauca dienēt?
Žanis: Uz Tālajiem Austrumiem,
Usurijskā, tad Habarovskā, Kazahstānā
biju uz ražas novākšanu.
Lidija: Garus trīs gadus viņu mājās
gaidīju… Aizbrauca ar kupliem matiem,
atgriezās ar pliku galvu…
Nu gluži plika galva jau kāzu bildēs nav bijusi, tikai nedaudz no pieres
mati atkāpušies! Vai dienests bija garš
un grūts?
Žanis: Nē, nevar teikt, ka grūts, mēs
bijām daudz latviešu manā daļā. Tas ešelons, kas gāja uz Tālajiem Austrumiem,
sastāvēja no igauņiem un latviešiem. Pēc
gada atsūtīja arī lietuviešus. No armijas
laika vēl tagad draugi saglabājušies.
Un ko jūs, Lidija, garajā gaidīšanas
laikā darījāt?
Lidija: Sākumā turpat “Dimzās”, tad
sagribējās pārmaiņas un aizgāju strādāt
uz Tukuma pasta kantori, lai gan man vēl
nebija pilni astoņpadsmit, darbā mani
pieņēma. Līdz astoņpadsmit gadiem vēl
pamācījos un 1959.gadā mani pieņēma
kā pastāvīgu darbinieci. Tā divdesmit
piecus gadus nostrādāju pastā, desmit
gadus par revidenti, kā arī citos darbos.
Trīs gaidīšanas gadi bija pagājuši,
Žanis atgriezās no armijas, kas notika
tālāk?
Lidija: Visus trīs gadus cītīgi sarakstījāmies, jau vēstulēs bijām tikpat kā
apprecējušies. Vēstules glabāju ilgi, bet

pārceļoties uz Kandavu, tās sadedzināju… varbūt nevajadzēja, bet Dievs ar viņām, arī bez vēstulēm mūsu dzīve bijusi
laba.
Žanis: Kad atgriezos no armijas, nemaz uz mājām nebraucu, uzreiz uz Rīgu
pie Lidijas… Atgriezos rudenī, oktobrī,
bet kāzas dzērām nākošā gada pavasarī.
Lidija: Aprīlī Žanis mani aicināja
dzīvot pie sevis, dzīvot kopā. Un tā es
atnācu uz Tumes ciema “Oškalniem”,
Žaņa dzimtajām tēva mājām.
Kur tad kāzas svinējāt? Cik daudz
viesu bija?
Lidija: Kāzas rīkojām “Oškalnos”.
Viesu bija vairāk kā simts. Toreiz lielas
kāzas rīkoja. Omai bija liela māja, galdus klāja pa istabām, otrā diena bija ļoti
saulaina, tad pa ābeļdārzu svinējām. Apprecējāmies 1962.gada 2.jūnijā Tukuma
dzimtsarakstu nodaļā.
Žanis: Laiks bija silts. Maijs gan
togad bija auksts padevies, lietus lija,
nedaudz kreņķējāmies, kāds būs kāzu
dienā!
Lidija: Jā, bet mūsu kāzu diena bija
skaista! Lai gan par kāzām mūsu atmiņas nav tik skaistas, kā par tikko aizvadīto Smaragda kāzu jubileju…
Žanis: Pārāk daudz viesu bija, kā jau
kolhoza laikos, tas jālūdz un tas, skaitījās goda lieta visus ielūgt. Tajā burzmā
nejutāmies kā galvenie svētku vaininieki, toties tagad 55 gadu kāzu jubilejā beidzot bijām patiešām galvenie! Kā baltie
cilvēki!(abi smejas)
Kā pēc kāzām Jūsu dzīve aizvijās?
Palikāt “Oškalnos”?

turpinājums 10. lpp.
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Lidija: Jā, Žanītis par šoferi kolhozā,
es - Tukuma pastā. Kopā ar Žaņa vecākiem nodzīvojām vairāk nekā desmit
gadus. Tad 1975.gadā atnācām uz Kandavu. Es strādāju pastā, Žanis- Jaudā.
Jums ir divas meitas, pastāstiet nedaudz par viņu dzīves līkločiem?
Lidija: Ingrīda piedzima 1963.gadā
un Ilzīte- 1970. gadā. Kad Ilzei palika
četri gadi, tad atnācām uz šejieni.
Kāda bijusi Jūsu kopdzīve šajos
garajos gados? Bez lieliem zemūdens
akmeņiem, lielām sāpēm un pārdzīvojumiem?
Lidija: Jā, mūsu dzīve ritējusi ļoti
labi, ļoti draudzīgi. Paņēmām audzināt
māsiņas dēlu, vienīgais sāpīgais trieciens, bija viņa bojāeja satiksmes negadījumā. Es jau esmu tāda skarbāka rakstura, ja ko atļaujos skaļāk pateikt, Žanis
mani tūlīt sabar, man ir ļoti laimējies
ar viņu, Žanis ir ļoti labs cilvēks. Viņš
ir mana miera osta. Ja man darbā slikti
gāja un satraukusies pārnācu mājās, Žanis vienmēr sacīja- mieru, tikai mieru!
Braucam zaļumos, pastaigāt gar Abavu,
lai sliktais aizmirstas!
Tātad pie dabas Jūs gūstat mieru
un atpūtu?
Žanis: Pie dabas izbraucam bieži,
gandrīz katru sestdienu un svētdienu…
Telti līdzi un pa Latviju. Kopā ar bērniem un mazbērniem.
Lidija: Mūsu meita Ingrīda arī nevar
mājās nosēdēt, ir liela ceļotāja, kā brīva
tā kopā ar mums vai ar vīru un bērniem,
ceļojam, uz koncertiem, braucam visur,
kur kaut kas interesants notiek.

KULTŪRA
Kādu dzīves ceļu meitas izvēlējušās?
Lidija: Abas meitas savas darba gaitas uzsāka tepat bankā Kandavā. Ingrīda
tagad dzīvo Saldū, viņa beigusi Liepājas
augstskolu, strādā par grāmatvedi. Ilzīte arī strādā par grāmatvedi, pabeidza
Lauksaimniecības akadēmiju. Mums ir
trīs mazdēli, visi jau lieli, Ivars strādā
apdrošināšanas firmā, Jānis kādu laiku
bija Nīderlandē, Juris strādā autoservisā,
aktīvi nodarbojas ar basketbolu. Ivars
mums dāvājis divas mazmazmeitiņas.
Varbūt varat padalīties ar savu
veiksmīgās kopdzīves recepti?
Lidija: Kāda tur recepte, vienkārši
satiekam un viss.
Žanis: Kad viens drusku parājas,
otrs izliekas par kurlu… apgriežas riņķī
un viss jau aizmirsies!
Lidija: Ilgi neprotam dusmoties!
Žanis: Mums nav trīs četru dienu
klusēšanas režīms ieslēgts.
Lidija: Pēc brīža es jau esmu aizmirsusi par ko sadusmojos, it kā nekas nebūtu bijis- Žanīt, vai kafiju dzersim?! Tā
mums visa dzīve pagājusi.
Žanis: Kādreiz kāds strīdiņš iznāk,
bet nopietnu domstarpību nav bijis.
Droši vien tāpēc, ka starp Jums liela mīlestība valdīja?
Lidija: No manas puses - ļoti liela
mīlestība! Par vīru nezinu, lai viņš pats
saka!
Žanis: Nu ja mīlestības nebūtu, tad
jau tik ilgi kopā nebūtu dzīvojis! Es esmu
tāds cilvēks, kas nemāk ar vārdiem savu
mīlestību izteikt, labāk pieeju, noglaužu
plecu, apskauju, to jau bez vārdiem var

saprast, ka viņa man dārga.
Man liekas, ka tas ir ļoti skaisti,
kopā nodzīvot mūžu, cienīt un mīlēt
vienam otru!
Lidija: Dzīvē jau bijušas arī slimības un citas likstas, kad jāpārdzīvo, bet
ir patīkami apzināties, ka līdzās ir tuvs
un dārgs cilvēks. Kad vīrs slimnīcā bija,
pārdzīvoju par viņu…
Žanis: … kad Lidija slimnīcā bija, es,
savukārt, mājās mieru atrast nevarēju.
Tagad jau mobilie telefoni, var sazvanīties, toreiz tā nebija.
Lidija: Mums arī ar bērniem un
mazbērniem ir ļoti labs kontakts.
Žanis: Un ar znotiem. Iznācis tā, ka
šie vīri manām meitām ir otrie.
Lidija: Pirmā kopdzīve abām nebija laimīga, diemžēl… Meitas vienmēr
teikušas, ka gribētu tādus vīrus kā tētis.
Tagad tiešām var teikt, ka viņām veicies.
Mūsu tētis ir ideāls, lai Dievs dod katram tādu! Galvenais kopdzīvē ir savstarpējā cieņa. Mīlestība no ļoti karstas jaunībā ir pārgājusi citā kvalitātē, bet nekur
pazudusi nav.
Kā pavadāt savas dienas?
Lidija: Kā jau pirmīt teicu, paceļojam pa Latviju, tik daudz ir skaistu vietu.
Veselības stāvoklis mums atbilstošs vecumam, vienu dienu labāk, citu sliktāk.
Pagrozāmies pa dārziņu, puķes iestādītas, mazs pleķītis apstrādāts, tā lielums
samazinājies, tikai tik, lai būtu kur svaigā gaisā izkustēties.
Žanis: Gribētos tos piecus gadus līdz
Dimanta kāzām nodzīvot! Bet kā Dievs
būs devis, tā būs!
Intervēja Dagnija Gudriķe

KANDAVAS MĀKSLAS PLENĒRS
„RADOŠAIS MĀKSLAS MIRKLIS-2017”17.07.-22.07.2017.
Kandavas Mākslas plenērs ir ilggadēja tradīcija, kura arī šogad tiek turpināta. Plenēram var pieteikties jebkurš
interesents- mākslinieks, mākslas mīļotājs, students, skolēns u.c. Bērni piedalās kopā ar vecākiem. Plenēra laikā
būs iespēja piedalīties dažādās radošās
darbnīcās, vērot citus māksliniekus darbībā, iepazīties, apmainīties pieredzē ar
kolēģiem, saturīgi pavadīt laiku, iepazīt
apkārtni u.c. Plenēra noslēgumā ikvienam būs iespēja piedalīties noslēguma
izstādē.
Plenērs norisināsies Kandavas pilsētvidē - Kandavas vecpilsēta, promenāde, Bruņinieku pilskalns, Kandavas
novada muzejs, Amatniecības centrs,
Mākslas galerija, Kandavas Internātvidusskola u.c. Plenēra dalībnieki strādās
grupās, darbosies radošajās darbnīcās
profesionāļu vadībā, atbilstoši savām
interesēm.

Plenērs tiks organizēts šādos virzienos:
Keramika. Darbnīcas vadītāja keramiķe Matilde Laura Ikerte (Pilsrundāle). Iespēja strādāt individuāli vai iegūt
pamatzināšanas svēpētās keramikas
arodā. Darbi tiks veidoti brīvi ar rokām,
netiks izmantotas mehāniskas ierīces,
cilvēkam kaitīgas vielas un tehnoloģijas.
Darbi tiks veidoti tā, lai tie būtu praktiski un unikāli. Pabeigtie, nožuvušie darbi
tiks dedzināti nedēļas beigās divos malkas cepļos - “Krāsainais” un “Melnais”
dedzinājums. Pirmie 8kg māla iekļauti
dalības maksā, katri nākamie 8kg maksā 7euro. Darbnīca norisināsies nedēļas
sākumā 17.,18. un 19. jūlijā. Dalībnieku
skaits - 25 cilvēki.
Gleznošana. Darbnīcas vadītāja
gleznotāja, Tukuma Mākslinieku grupas
vadītāja Ingemāra Treija. Darbnīcas dalībnieki varēs strādāt patstāvīgi vai, kon-

sultējoties noteiktos laikos ar darbnīcas
vadītāju vai citiem kolēģiem. Cilvēku
skaits grupā – neierobežots.
Mozaīka. Darbnīcas vadītāja Jeļena
Kažoka (Olaine). Dalībnieki tiks iepazīstināti ar mozaīkas plašajām iespējām. Tiks veidots telpisks vides objekts
Kandavas pilsētvidē blakus jau esošajai
mozaīkas sienai “7 dienas”, kura tika
veidota plenērā 2015.gadā. Maksimālais
dalībnieku skaits grupā - 25.
Darbs ar koku brīvā dabā sastāvēs
no divām daļām. 1) Darbnīcas vadītājs
Andis Jakobsons (Kandava). Nodarbība
notiks vienu dienu - 20.07. Piemērota
pieaugušajiem vai bērniem kopā ar pieaugušajiem. Dalībnieku skaits - 15. 2)
Visu nedēļu tiks gatavots vides objekts.
Vadītājs Jurģis Ābele (Kandava). Vides
objekta realizēšanā varēs piedalīties un
palīdzēt pieaugušie vai pieaugušie ar
bērniem.

KULTŪRA
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Rotaļu un spēļu telpa. Sadarbībā ar
Kandavas novada Amatnieku biedrību
plenēra dalībniekiem būs iespēja atstāt
savas mazās atvasītes jaukām auklītēm,
kuras ar bērniem līmēs, zīmēs, veidos,
pētīs, eksperimentēs.... To vadīs biedrības vadītāja, ādas māksliniece Aiva
Valdmane (Kandava) u.c. Dalībnieku
skaits - 15.
Radošie vakari! Vakaros visi plenēra dalībnieki pulcēsies vienkopus,
lai diskutētu par paveikto un piedalītos
tematiskajos vakaros, kam katru dienu
būs cita tēma - ekskursija pie radošajiem cilvēkiem, iepazīšanās vakari, keramikas cepļa kurināšana, muzikālie, kino
vakari u.c
Noslēgumā paredzēta plenēra atskaite - keramikas cepļa dedzināšana,
izstāde ar plenēra laikā radītajiem darbiem. Plenēra dalībniekiem lūgums pēc
brīvas izvēles vienu darbu atstāt Kandavas pilsētai.
Plenērs tiks atspoguļots vietējos medijos - “Kandavas Novada Vēstnesis”,
“Neatkarīgās Tukuma ziņas”, www.kandava.lv, www.kandavaskultura.lv , www.
visitkandava.lv, www.puralade.lv , www.
facebook.com Kandavas Mākslas galerija u.c.
Plenēra laikā ir iespēja nakšņot Kandavas Internātskolas kopmītnēs (6,05
euro ar gultas veļu). Istabiņā dzīvo pa trīs
cilvēkiem. Uz divām istabiņām ir viena
tualete, duša. Tiks organizēta ēdināšana

trīs reizes dienā (6,6 euro dienā no cilvēka). Lūdzu anketā norādīt darbnīcas
un pakalpojumus, kurus izmantosiet.
Viens dalībnieks var piedalīties vairākās
darbnīcās. Visas darbnīcas, ekskursijas,
vakara programmas ir iekļautas dalības
maksā. Dalībnieku skaits ir ierobežots.
Pastāv iespēja meklēt alternatīvas naktsmītnes un ēdināšanas iespējas.
Dalības maksa – 20,- euro no personas (cena nemainās no tā, cik dienas
piedalieties plenērā. Pirmsskolas vecu-

11.

ma bērniem - bez maksas).
Reģistrācijas anketas sūtīt pa pastu:
Lindai Romanovskai, Kandavas novada muzejs, Talsu iela 11, Kandava, LV3120 vai pa e-pastu: romanovska.linda@
gmail.com. Nekavējieties. Atcerieties, ka
vietu skaits ir ierobežots. Sīkāka informācija:
Linda Romanovska, 26369421,
romanovska.linda@gmail.com,
www.kandavaskultura.lv

KANDAVAS NOVADA SVĒTKI AIZVADĪTI
Pēc svētkiem vienmēr iestājas tāds kā relatīvs klusums
un miers, bet nedēļa pirms novada svētkiem ”Lustīga dzīvošana”, kas notika no 26. līdz 28.maijam, Kandavā tika aizvadīta rosīgā darbā un satraukumā.
Jāpaveic bija daudz, jāsakārto Tirgus laukums vecpilsētā,
jāuzklāj asfaltbetona segums Sabiles un Skolas ielās, kas tika
noņemts ieguldot jauno siltumtrasi, šos darbus bija aizkavējis
aukstais pavasaris un nelabvēlīgie laika apstākļi. Intensīvi tika
krāsotas vēsturiskā centra māju fasādes, veidoti vēsturiskie
Kandavas burti Pūzurgravā un stādītas puķes pilsētas skvēros.
Novada svētkos Kandavu parasti apmeklē daudz tūristu
un viesu no dažādām Latvijas malām. Uz svētkiem cenšas atbraukt arī bijušie kandavnieki, kurus dzīve aizvedusi prom no
dzimtās vietas, citus tuvāk, citus tālāk- aiz robežām. Tas ir tik
jauki- satikt ilgi neredzētus, bet tādēļ ne mazāk mīļus cilvēkus,
ar kuriem kādreiz kopā strādāts vai sēdēts skolas solā. Apskāvieni, priecīgi izsaucieni, pacilāts noskaņojums un smaidi cilvēku sejās- tā ir balva par paveikto svētku rīkotājiem un
organizatoriem. Jā, vienmēr būs kāds neapmierinātais, kāds,
kam diena par garu, saule par karstu, laiks par aukstu vai vējš
par stipru.
Tāpat, katros svētkos ir momenti, kas paliks atmiņā, ko
atcerēsimies arī pēc gadiem. Kā sacīja uzrunātie svētku dalībnieki, mirkļi, kurus viņi atcerēsies no šiem svētkiem ir vairāki.
Savējo koncerts Bruņinieku pilskalnā, kas ļāvis daudzus savējos ieraudzīt pilnīgi citā gaismā un ampluā. Krāšņais, daudzskaitlīgais svētku gājiens un saturīgais novada deju kolektīvu
sniegums koncertā. Daudzus bija aizkustinājis Kandavas vec-

Svētkus ieskandināja novada jaunā paaudzeKandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi,
kas piektdienas pēcpusdienā sniedza koncertu
kultūras namā
pilsētas romantiskais izgaismojums piektdienas vakara pastaigā. Kā atzina pasākumu organizatore Solvita Jansone, tik
daudz jauniešu kā tusiņā ar reperu grupu “Olas” Kandava nebija ilgi pieredzējusi. Un tie nebija tikai mūsu novada jaunieši,
turpinājums 12.lpp.

12.

NOVADA SVĒTKI

turpinājums no 11.lpp.

Piektdienas vakarā mūzikā iešūpojās Bruņinieku pilskalns- savējiem dziedāja savējie
No labās: Verners Jansons, Kārlis Šteinbergs, Juris Alksniņš,
Solvita Horste, Inga Priede, Romeks Fabjančiks

Jau sesto reizi novada muzejā tika rīkota zinātniskā
konference, kuras tēma šogad bija “Kurzemes pilsētu tiesības”

No labās: Ilze Stafecka, Zigita Kārkliņa,
Inese Ondrupa

Svētku pirmā diena noslēdzās ar pastaigu “Ceļojums
laikā” pilsētas promenādē. Izgaismotā vecpilsēta
radīja tiešām romantisku noskaņu

Svētku kulminācija bija gājiens “100 gadi Kandavā”, netrūka ne cilvēku, ne lielu un mazu traktoru un
mašīnu, mocīšu un varenu sporta zirgu!

NOVADA SVĒTKI 13.

Mazos un lielos interesentus aicināja ceturtā
Kandavas pīlīšu regate

Promenādes dīķī bērni varēja staigāt, skriet, lēkāt un
kūleņot pa ūdens virsmu krāsainās ūdensbumbās

Kā vienmēr kvalitatīvu sniegumu rādīja novada deju kolektīvi

Svētdienas rītā Kandavas ev.lut. baznīcā notika
svētku dievkalpojums un Talsu Kristīgās vidusskolas
Zvanu ansambļa koncerts
tie bija jaunieši no daudzām citām Latvijas malām, kas gribēja
skatīt vaigā un dzirdēt dzīvajā savus elkus, puišus no “Olām”.
Daudzi kandavnieki atzina, ka viņiem patikusi arī saturīgiem
pasākumiem piepildītā svētku trešā diena. Gan pīlīšu laišana
pa Promenādes strautu, kurā piedalījās ne tikai bērni, bet arī
ne mazāk azartiski pieaugušie. Tāpat vienaldzīgus neatstāja
trīs puišu ekstrēmie paraugdemonstrējumi ar velosipēdiem.
Kā sacīja vērotāji no malas, mums vēl trenēties un trenēties,

Svētku noslēgumā notika
Kandavas Trakais brauciens
i tad neko tādu nepaveiksim! Lielākajai daļai bija paticis arī
Kandavas Trakais brauciens, neskatoties uz tā garumu un ķibelēm ar mikrofonu.
“Vienmēr jau var labāk un censties vajag, tomēr nenoliedzami, svētki bija izdevušies!”- tāds bija uzrunāto novadnieku
vairākuma viedoklis.
Dagnija Gudriķe

14.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Kaut simtkārt izrunāts,
kaut daudzkārt teikts un sacīts,
labs vārds kā laimes vērdiņš
nekad nenodilst.
Tas rada smaidu, iesēj zvaigznes acīs,
ar viņu sirds arvien no jauna silst.
/K.Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
gadskārtās jūnija jubilārus!
Alvīne Bukmane, Marta Medne, Lidija Brīgere,
Malda Dundure, Broņislava Spale, Ilgvars Knipšis,
Ausma Rozenfelde, Valentīna Ruskule,
Austra Krievāne, Ilmārs Viļumsons, Brigita Puhevica,
Egons Šulce, Janīna Gaile, Gunta Brūvere,
Astrīda Malevica, Jānis Marašinskis, Lūcija Gendrika,
Marta Sudmale, Arturs Geste, Ināra Saulīte,
Vilma Vītola, Ruta Horste, Ilmārs Krūzmanis,
Aina Vītola, Jānis Sniķeris, Elvīra Ievkalne,
Skaidrīte Irma Karale, Māris Lauva,
Aivars Baumanis, Jānis Kalnarājs, Leons Kasparavičs,
Skaidrīte Benita Kāpzeme
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

2017.GADA jūnijs

Kandavas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā 2017.
gada maijā
reģistrēti
septiņi
jaundzimušie- Alma Emīlija, Zane, Evelīna,
5 meitenes un Madara, Odrija, Rodrigo un
2 zēni:
Rihards.

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

Vien kopā Jūs esat debesis,
Vien kopā Jūs esat strauts,
Kam kristāla lāses no pazemes dziļumiem,
Līdz jūrai divatā aizšūpot ļauts!
Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā maijā noslēgtas 5 laulības.
Jūnijā Smaragda kāzu jubilejā sveicam
Lidiju un Žani Lagzdiņus
Kandavas novada dome

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa izsaka pateicību lauku sētas “Indāni” saimniekiem Signei un Normundam Ezeriņiem, viesu nama “Kārkli” saimniekiem Ingai un
Mārcim Sniedziņiem, Kāzu fotogrāfam Dzintaram Krastiņam
un Kultūras pārvaldes darbiniekiem, kas palīdzēja padarīt
romantiskākas un skaistākas pašvaldības organizētās laulības
12.maijā.

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017.gada maijā izdarīti 11
ieraksti miršanas reģistrā:

Ansone Merita
Blūma Vita
Kliests Alfrēds
Krauze Anna
Lagzdiņš Elmārs
Lapsa Dainis
Lāce Vilma
Pocjute Ona
Rībens Pēteris
Zariņa Anna
Zvezdovs Pēteris

(1934) no Kandavas;
(1962) no Kandavas;
(1920) no Kandavas pagasta;
(1923) no Rīgas;
(1943) no Kandavas pagasta;
(1955) no Kandavas;
(1929) no Sabiles;
(1932) no Kandavas;
(1941) no Kandavas;
(1991) no Vānes pagasta;
(1941) no Kandavas.

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome
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