




3.JAUNIEŠU DZĪVES AKTUALITĀTESKULTŪRA

NAGLAS JAUNIEŠI PIEDALĀS AWARD SEMINĀRĀ
1.maijā, Salaspilī Award jaunieši 

no Kandavas, Salaspils, Rīgas un Jaun-
jelgavas tikās Ekspedīcijas prasmju 
seminārā, kas notika starptautiskās 
jauniešu programmas Award ietvaros. 

Starptautiskās pašizaugsmes prog-
rammas jauniešiem AWARD darbība 
Latvijā tika uzsākta 2006. gadā, kad 
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs saņē-
ma neatkarīgā operatora licenci prog-
rammas īstenošanai. Pašlaik program-
mā Award ir iesaistījušies ap 500 jaunie-
šu, no kuriem 293 ir saņēmuši starptau-
tiskos apbalvojumus – bronzas, sudraba 
vai zelta līmeņa nozīmīti un serti�kātu.

Kandavas Jauniešu centrā “Nag-
la” Award programma tiek īstenota jau 
septīto gadu. Award nozīmītes (zelts, 
sudrabs, bronza) saņēmuši 17 Kandavas 
jaunieši. Viņi visi ir jaunieši ar pabeig-
tiem līmeņiem, bet kopumā program-
mā piedalās skaitliski vairāk jauniešu. 
Šogad „Naglā” ir izveidojusies jauna 
un perspektīva  Award grupa, kura pil-
da bronzas līmeni - Valērija Kuzmicka, 
Dārta Kamparzāle, Danute Elerte, Dāvis 
Gūtmanis, Kristaps Eezerkalns un Ro-
berts Kalniņš.

Seminārā Salaspilī jaunieši   apguva 
pirmās palīdzības ABC kursu, āra izdzī-
vošanas prasmes, maltīšu pagatavošanu 

ekspedīcijas laikā, navigāciju, maršruta 
sastādīšanu, tehniskās ceļošanas un no-
vērošanas prasmes (teorija + prakse). 
Jaunieši satikās neformālā vidē, sadrau-
dzējās un gatavojās galvenajam vasaras 
Award pasākumam, proti, ekspedīcijai 
ar laivām pa Gauju, kas plānota jūnija 
mēnesī.  Papildus apmācībām, ciemo-

jāmies pie Salaspils jaunieša klubiņa 
”Zibsnis”, kur jau tika runāts par nākot-
nes sadraudzības pasākumiem kopā ar 
jauniešu centru “Nagla”. Nākamais pa-
sākums notiks jau 26.maijā, tā būs tik-
šanās ar Jelgavas Award jauniešu grupu.

Jana Kašlaja

kurss pagāja, pētot prūšu apbedīšanas 
tradīcijas agrā dzelzs laikmeta zīmē, 
tad sekoja vidējais dzelzs laikmets, vē-
lais dzelzs laikmets un �nālā izstrādāju 
bakalaura darbu par prūšu apbedīšanas 
tradīcijām visā dzelzs laikmetā no otrā 
gadsimta pirms mūsu ēras līdz trīspad-
smitajam gadsimtam mūsu ērā.” Autors 
sacīja, ka šajā prūšu izpētes periodā vi-
ņam nācies saskarties arī ar citiem cil-
vēkiem Latvijā, kas interesējušies gan 
par prūšiem, gan par baltu kultūras 
kopējām iezīmēm. Šie cilvēki uzskatī-
juši, ka baltu tautu kultūrai ir kopējas 
saknes un šī kopējo sakņu apzināšanās 
spēj tuvināt baltu tautas arī mūsdienās. 
„Ievērojamākais no šiem cilvēkiem, kas 
interesējās par prūšiem bija, nu jau aiz-
saulē esošais, dzejnieks Pēteris Brūve-
ris. Es ar viņu iepazinos 1993.gadā, kad 
dzejniekam jau bija iznācis dzejoļu krā-
jums „Dzintara galvaskausi”, kurā bija 
arī dzejoļi prūšu valodā. Viņš ir pirmais 
latviešu dzejnieks, kas mēģinājis dzejot 
šajā valodā.” Agris Dzenis atzina, ka pats 
prūšu valodu pārzina vāji, un piebilda, 
ka parasti pirmās asociācijas par prūšu 
valodu mūsdienās esot kā par mirušu 
valodu, bet tā gluži nav patiesība, jo biju-
šie Austrumprūsijas iedzīvotāji, kas pēc 
Otrā pasaules kara tika padzīti no savas 
dzimtenes, turpināja uzturēt interesi par 
savu pagātni Vācijā un astoņdesmitajos 

gados tika izveidota jaunprūšu valoda, 
pamatojoties uz prūšu valodas atliekām, 
kas bija �ksētas rakstos 15.gadsimtā un 
16.gadsimtā. „Kas bija Prūsija pēc Otrā 
pasaules kara, droši vien jau vairumam 
ir zināms- Potsdamas konference, ieka-
rotās Vācijas sadalīšana starp uzvarētā-
jiem. Austrumprūsija un Rietumprūsija 
nonāca Padomju Savienības ietekmes 
sfērā, izveidojās Kaļiņingradas apga-
bals, bet Rietumprūsija tika pievienota 
pie PSRS satelīta- sociālistiskās Polijas. 
Praktiski visi Prūsijas iedzīvotāji tika 
deportēti uz sociālistisko Vāciju.” Au-
tors pieminēja arī to, ka viesojoties Ka-
ļiņingradas apgabalā 1989.gadā, viņam 
bijusi sajūta, ka karš tur vēl nav beidzies. 
Uzkrītošas bijušas daudzās drupas maz-
pilsētās, bet Kaļiņingradā jeb agrākajā 
Kēnigsbergā drupu vietā bijuši izveidoti 
parki un plaša zaļā zona. 

„Mūsdienās aug jau trešā jaunā Prū-
sijas paaudze, Kaļiņingradas iedzīvotāji 
ir vairāk orientēti uz Rietumiem, norit 
kultūras sakari starp Poliju, Vāciju, ap-
gabala pārvaldītāji tam šķēršļus neliek, 
tomēr savu militāro bīstamību apgabals 
saglabā arī mūsdienās, jo Padomju Sa-
vienībai teritorija bija vajadzīga kā plac-
darms, kas izvirzīts uz Rietumiem. Tā 
ir stratēģiski ļoti izdevīga vieta, vismaz 
Krievijas prezidents Vladimirs Putins 
no tās noteikti negribēs atteikties, kaut 

gan saskaņā ar Potsdamas konferences 
lēmumiem, šī teritorija PSRS adminis-
trācijās palika tikai līdz 1995.gadam.” 

Uz jautājumu, kāpēc nosaukums 
„Prūši karā ar likteni”, autors atbildēja, 
ka likteni viņš sapratis tādā nozīmē kā 
to saprata Vecais Stenders 18.gadsimta 
beigās. „Viņš rakstīja, ka latviešiem ir 
raksturīgs fatālisms, kas ir tā pati pasivi-
tāte jeb ļaušanās nolemtībai. Ja prūši ne-
ietu karā ar likteni, tad viņiem būtu bijis 
jāizzūd jau mūsu ēras otrā gadu tūkstoša 
sākumā. Prūši spēja apvienoties, spēja 
saglabāt savu dzimteni, dot prettriecie-
nu iekarotājiem. Manā grāmatā uzsvars 
tiek likts uz šo procesu - kā prūši spēja 
tik ilgi izdzīvot.”

Vēsturnieks izstāstīja par grāmatas 
tapšanas gaitu un tās ceļu pie lasītājiem, 
nedaudz pieskaroties arī nākotnes plā-
niem. Ir plānota vēl vienas grāmatas iz-
nākšana, par leimaņiem Vidzemē, Lat-
galē un Igaunijā. „Leimaņi ir kaut kas 
ļoti līdzīgs ķoniņiem, tie arī ir vietējās 
izcelsmes lēņavīri, tikai vairāk aizmir-
sti, mazāk zināmi. Tas ir vietējās izcel-
smes Livonijas sabiedrības starpslānis 
starp zemniekiem un vācu bruņniecību. 
Teksts jau ir sagatavots un pašreiz tiek 
likts maketā. Konkrētu laiku, kad ierau-
dzīsim grāmatu gatavu, solīt nevaru, bet 
tā varētu būt šī gada nogale”.

Dagnija Gudriķe



4. DOMES LĒMUMIJAUNIEŠU DZĪVES AKTUALITĀTES

KANDAVAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 07.04. 2016.

KANDAVAS TEHNIKUMA AUDZĒKNE – LABĀKĀ
TOPOŠĀ PAVĀRE

Ārkārtas sēdē tika izskatīti trīs 
jautājumi. Sēdē attaisnotu iemeslu dēļ 
nepiedalījās 5 deputāti: V.V.Dreimanis, 
R.Fabjančiks, I.Priede, N.Štoferts un 
S.Zvirgzdiņa.

Nolēma:
Iegādāties Kandavas novada domes 

īpašumā nekustamo īpašumu Lielā iela 
11, Kandavā, Kandavas novadā, kas sa-
stāv no zemes gabala 1890 m2 platībā 
un uz zemes gabala esošo pamatceltni ar 
litera Nr. 1. 

Uzdeva Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja vietniekam A.Ķieģelim 
noslēgt pirkuma līgumu ar Komandītsa-
biedrību “Geneba LV Investments” par 
nekustamā īpašuma Lielā iela 11, Kan-
davā, Kandavas novadā, iegādi.

Apstiprināt nekustamā īpašuma 
Lielā iela 11, Kandavā pirkuma maksu 
EUR 43500 (četrdesmit trīs tūkstoši pie-
ci simti euro 00 euro centi) un apmaksāt 
to no Kandavas novada domes budžeta 

līdzekļiem.
Noteikt nekustamā īpašuma Lielā 

iela 11, Kandava, Kandavas novads iegā-
di kā pašvaldības prioritāro investīciju 
projektu.

Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 
43 500 euro ar atmaksas termiņu 5 gadi, 
ar kredīta devēja noteikto procentu lik-
mi un atlikto maksājumu uz 6 mēne-
šiem pašvaldības prioritārā investīciju 
projekta “Nekustamā īpašuma Lielā iela 
11, Kandava, Kandavas novads iegāde” 
īstenošanai.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un gal-
vojumu kontroles un pārraudzības pa-
domi akceptēt aizņēmuma 43 500 euro 
ņemšanu no Valsts kases.

Aizņēmuma atmaksu garantēt no 
Kandavas novada domes pamatbudžeta 
līdzekļiem.

Iegādāties Kandavas novada domes 
īpašumā nekustamo īpašumu Sabiles 
iela 22, Kandavā, Kandavas novadā, kas 

sastāv no maizes ceptuves, sūkņu mājas, 
sarga mājas, 2 šķūņiem.

Uzdot Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja vietniekam A.Ķieģelim 
noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Iesim 
Droši” par nekustamā īpašuma Sabiles 
iela 22, Kandavā, Kandavas novadā, ie-
gādi.

Apstiprināt nekustamā īpašuma 
Sabiles iela 22, Kandavā, Kandavas no-
vadā, pirkuma maksu EUR 4 000 (četri 
tūkstoši euro 00 euro centi) un apmak-
sāt to no Kandavas novada domes bu-
džeta līdzekļiem.

Uzdot domes izpilddirektoram 
E.Dudem risināt jautājumu par ēkas Sa-
biles ielā 22, Kandavā, Kandavas novadā 
turpmāko pielietojumu.

Domes ārkārtas sēdes protokols un 
audio ieraksts pieejams vietnē www.
kandava.lv sadaļā Pašvaldība- domes 
sēdes.

Nacionālo profesionālās meistarī-
bas konkursu VIAA rīkoja, lai sekmētu 
profesionālās izglītības attīstību, popu-

larizētu pavāra un viesmīļa profesijas, 
kā arī veicinātu sadarbību starp darba 
devējiem un izglītības iestādēm. 

Nacionālajā jauno profesionāļu 
meistarības konkursā, kas norisinājās 
aprīļa beigās, un kuru rīkoja Valsts 
izglītības attīstības aģentūra, noskaid-
roti Latvijas labākie jaunie pavāri un 
viesmīļi. Visaugstāko novērtējumu 
pavāra profesijā ieguva Krisitāna 
Šteinfelde no Kandavas Lauksaimnie-
cības tehnikuma.

Pavāra profesijā noslēguma konkur-
sā sacentās seši topošie pavāri- audzēkņi 
no dažādām profesionālās izglītības ies-
tādēm, kas reģionālajos konkursos bija 
uzrādījuši visaugstākos rezultātus, tajā 
skaitā arī Kristiāna Šteinfelde. 

Pavāru uzdevums bija sešu stundu 
laikā pagatavot trīs veidu (veģetārā, ga-
ļas un zivju) pirkstēdienu uzkodas, no 
katra veida pa sešām uzkodām, sešas 
porcijas silto pamatēdienu no cūkas pa-
vēderes, dārzeņiem un griķiem, ar beša-
melmērci, kā arī pagatavot konditorejas 
izstrādājumu un sešas porcijas deserta 
„Rupjmaizes kārtojums” brīvi izvēlētā 
veidā.

Jaunos profesionāļus pavāra profesi-
jā vērtēja labākie aroda speciālisti: Rai-
monds Zommers – SIA „Entresol” val-
des loceklis, šefpavārs;  Svetlana Rižkova 
- biedrības „Pavāru klubs” prezidente; 
Ina Poliščenko - restorāna „Trīs” pavāre; 
Viesturs Lasmanis - SIA „Entresol” pa-
vārs; Māris Astičs - RSS valdes loceklis, 
šefpavārs.



5.DOMES LĒMUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 28.04.2016.
Kandavas novada domes sēdē tika 

izskatīti 27 jautājumi. Sēdē nepiedalījās 
deputāts G.Indriksons, kā arī domes 
priekšsēdētājs N.Štoferts, sēdi vadīja 
priekšsēdētāja vietnieks A.Ķieģelis.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes 2015.gada pārskatu.

Apstiprināja SIA “Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” pārskatu par budže-
ta izpildi 2016.gada 1.ceturksnī.

Izskatīja jautājumu “Par atzinuma 
sniegšanu dabas parka “Abavas senleja” 
dabas aizsardzības plānam”, un vienbal-
sīgi nolēma:

1. Uzskatīt, ka saskaņā ar Ministru 
kabineta 2007. gada 9. oktobra noteiku-
mu Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsar-
gājamās dabas teritorijas dabas aizsar-
dzības plāna saturu un izstrādes kār-
tību” 29. punktu, 2016. gada 17. martā 
organizētā sabiedriskā apspriešana nav 
notikusi.

2. Neatbalstīt izstrādāto Dabas par-
ka “Abavas senleja” dabas aizsardzības 
plānu.

3.Uzdot Kandavas novada domes 
teritorijas plānotājai G. Pērkonei sagata-
vot priekšlikumus izstrādātajam Dabas 
parka “Abavas senleja” dabas aizsardzī-
bas plānam un nosūtīt tos Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministri-
jai un Dabas aizsardzības pārvaldei.

Tika izskatīts jautājums “Par paš-
valdības uzdevuma- Kandavas no-
vada kapsētu un Kandavas pilsētas 
kapličas apsaimniekošanu un uzturē-
šanu -deleģēšanu SIA “Kandavas ko-
munālie pakalpojumi”” un 3 deputā-
tiem (G.Birkenšteins, L.Gudakovska, 
S.Zvirgzdiņa) balsojot pret, tika no-
lemts:

1.Uzdot SIA “Kandavas komunā-
lie pakalpojumi” no 2016.gada 1.maija 
veikt Kandavas novadā esošo kapsētu 
un Kandavas kapličas apsaimniekošanu 

un uzturēšanu saskaņā ar darba uzdevu-
mu un kapa vietu ierādīšanu, apbedīju-
ma vietu uzskaiti un reģistrāciju Kanda-
vas pilsētas un pagasta kapsētās.

2.Uzdot Kandavas novada domes 
izpilddirektoram E.Dudem noslēgt līgu-
mu ar SIA “Kandavas komunālie pakal-
pojumi” par Kandavas novada kapsētu 
un Kandavas pilsētas kapličas apsaim-
niekošanu un uzturēšanu, kurā paredzēt 
�nansējuma piešķiršanu SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” par lēmuma 
1.punktā uzdotā uzdevuma izpildi, sa-
skaņā ar kārtējā gada pamatbudžetā pa-
redzēto �nansējumu. 

3.Apstiprināt cenrādi par Kandavas 
pilsētas kapličas izmantošanu un kapu 
vietu ierādīšanu Kandavas novada kap-
sētās.

4.Uzdot domes priekšsēdētāja viet-
niekam A.Ķieģelim izveidot darba gru-
pu Kandavas novada kapu apsekošanai 
un š.g. maija domes sēdē iesniegt izstrā-
dātu pasākumu plānu kapu apsaimnie-
košanai turpmākajos trīs gados.

Apstiprināja grozījumus noteiku-
mos “Par Kandavas novada izglītības 
iestāžu izglītojamo un pedagogu apbal-
vošanu ar naudas balvu” un Vānes pa-
matskolas nolikumā.

Nosūtīja komandējumā uz Streng-
nesu (Zviedrija) no 2016.gada 12.maija 
līdz 2016.gada 16.maijam delegāciju 
šādā sastāvā: Normunds Štoferts, domes 
priekšsēdētājs, delegācijas vadītājs, Līga 
Šupstika, sabiedrisko attiecību speciā-
liste, Sandra Šteinberga, vokālā ansam-
bļa “Spārni” vadītāja, Elvita Klaumane, 
Dace Bergmane, Annija Šloža un Mada-
ra Zandberga, vokālā ansambļa “Spārni” 
dalībnieces un Gints Šteinbergs, šoferis.

Nolēma atsavināt un rīkot izsoles 
par nekustamiem īpašumiem – dzīvok-
ļiem, Draudzības ielā 1-17, Vānē, Vānes 
pagastā un Talsu ielā 12-4, Kandavā.

Atsavināt nekustamos īpašumus 
Lielā ielā 38-7, Kandavā, Lielā ielā 38-8, 
Kandavā, Sabiles ielā 32, Kandavā.

Atļāva sadalīt nekustamos īpašu-
mus “Laukaiši”, Vānes pagastā, “Rožlejas 
1”, Kandavas pagastā un “Jaunzemji”, 
Vānes pagastā.

Nolēma piešķirt nosaukumu un ad-
resi īpašumam “Ragi”, Kandavas pagastā 
un atļaut mainīt zemes lietošanas mērķi.

Atļāva mainīt robežas īpašumiem 
“Robežnieki” un “Kazenes” Cēres pa-
gastā un tāpat arī nobalsoja par atļauju 
uzsākt vairākus zemes ierīcības projek-
tus.

Nolēma nodot zvērinātam tiesu iz-
pildītājam divas lietas par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu.

Deputāti vienbalsīgi nobalsoja par 
Kandavas novada domes saistošo no-
teikumu Nr.3 „Grozījumi Kandavas 
novada domes 2010.gada 27.maija sais-
tošajos noteikumos Nr.9 „Par Kandavas 
novada domes pašvaldības aģentūras 
„Kandavas novada sociālais dienests” 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 
to cenrādi” apstiprināšanu.

Apstiprināja domes priekšsēdētāja 
vietnieka A.Ķieģeļa un izpilddirekto-
ra E.Dudes pārskatus par paveiktajiem 
darbiem aprīļa mēnesī.

Sēdes audioieraksts un protokols 
pieejams vietnē www.kandava.lv sadaļā 
Pašvaldība- domes sēde.

Kārtējās komiteju sēdes 
notiks 

19.maijā no plkst. 13:00

Domes sēde 26.maijā 
plkst. 13:00

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJU IEVĒRĪBAI!
Kandavas novada domes nekustamo īpašumu nodaļa atgādina, ka 2016.gada 16.maijā iestājas otrais nekustamā īpašu-

ma nodokļa maksāšanas termiņš. 
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi 

ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada sum-
mas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un 
www.latvija.lv. 

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma 
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Ja ir uzkrājies nenomaksātā nodokļa parāds par iepriekšējo gadu vai no-
kavēts kāds no maksāšanas termiņiem, lūdzam sazināties ar nodokļu administratori Agritu Žakaiti pa telefonu 63182025 
vai e pastā agrita.zakaite@kandava.lv



6. SKOLU DZĪVE

 „RAIBĀ VIRPULĪ” VIENOJAS SOLISTI UN DUETI 
NO NOVADA SKOLĀM

28.aprīlī Kandavas kultūras namā 
notika pavasarīgs koncerts, kurā 
dziesmās raibā virpulī, kāds bija arī 
koncerta nosaukums, vienojās Kanda-
vas novada skolu solisti un dueti. 

Balsis ieskandinājuši un dziedāt-
prasmi savās skolās pierādījuši, uz kul-
tūras nama skatuves droši devās gan 
vismazākie dziedātāji, gan jaunieši no 
vecākajām klasēm un Kandavas Lauk-
saimniecības tehnikuma. Koncertā iz-
skanēja divdesmit viens priekšnesums. 
Tā vadītājas Vanesa Solovjova un Sintija 
Bondarenko no Kandavas internātvi-
dusskolas uz skatuves aicināja Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas, Kandavas in-
ternātvidusskolas, Cēres, Zantes un Vā-
nes pamatskolu un Kandavas Lauksaim-
niecības tehnikuma solistus un duetus. 

Ar mīļu un aizkustinošu priekšnesu-
mu koncertu atklāja Zantes pamatskolas 
pirmklasniece Dārta Cinkuse. Viņu kā 
vismazāko un pirmo, kas uzstājās, gri-
bas īpaši paslavēt. Jaunāko dalībnieku 
dziedātas skanēja dziesmas par sap-
ņiem, nebēdnīgo vārnu, Vinniju Pūku 
un naktstauriņu, kā arī dziesmas māmi-
ņai. Jaunieši bija izvēlējušies dziesmas 
latviešu un angļu valodā. Izskanēja arī 

pašsacerēta dziesma, kas bija repa stilā, 
un tās izpildītājs dziedāja par savu skolu 
–vislabāko skolu- Kandavas internātvi-
dusskolu. Pēc priekšnesuma katrs dzie-
dātājs, izvēloties sev tīkamāko krāsu, 
uz molberta ierakstīja savu autogrāfu 
raibajā nošu virpulī. Klausoties un iz-
baudot jauniešu priekšnesumus, gribē-
jās viņiem novēlēt turpināt dziedāt un 
pilnveidoties savā varēšanā. 

Kopā ar patiesi pelnītajiem, dāsna-
jiem skatītāju aplausiem un ziediem, 
katrs dalībnieks saņēma saldu “zelta” 
medaļu, Izglītības pārvaldes Pateicību 

par veiksmīgu dalību koncertā un ne-
lielu vitamīnu devu- apelsīnu. Koncer-
ta noslēgumā visi dalībnieki vienojās 
kopīgā dziesmā par krāsainajiem sap-
ņiem. Droši vien kāds no sapņiem tika 
piepildīts arī uzstājoties šajā koncertā. 
Ar aplausiem tika teikts paldies mūzikas 
skolotājām un koncerta idejas autorei 
un režisorei Intai Pakalns-Palejai. Solis-
tu un duetu balsis mūs noteikti priecēs 
nākamajos koncertos gan šajā pavasarī, 
gan turpmāk.

KNIP metodiķe Z.Kārkliņa

DEJU DIENA KANDAVAS INTERNĀTVIDUSSKOLĀ
20.aprīļa vakarā Kandavas inter-

nātvidusskolas sporta zālē pulcējās 
skolēni, skolotāji, bērnu vecāki, kā arī 
citi līdzjutēji un interesenti, lai pie-
dalītos desmitajā deju dienā. Šā gada 
pasākuma tēma bija „Dzīvā radība ap 
mums”. 

Kā pastāstīja deju dienas organizato-
re skolotāja Inna Jēkabsone, šāda tēma 
izvēlēta apzināti, jo tā ir ļoti daudzveidī-
ga. Visdažādākie dzīvnieki dzīvo mums 
apkārt, saskarsme ar tiem notiek katru 
dienu un pieaugušajiem jau no mazot-
nes jāmāca saviem bērniem līdzcietība 
pret dzīvo radību un pareiza attieksme 
pret to. Atklājot deju dienu, uzmundri-
nošus vārdus teica skolas direktore Elita 
Lavrinoviča. Visa pasākuma vadību bija 
uzņēmušies divi internātvidusskolas 
absolventi Artūrs Kreicbergs un Emīls 
Kleinbergs. 

Deju dienas pasākums notika divās 
daļās. Pirmajā visus priecēja četrkājai-
no viesu parāde un uzstāšanās. Viesi 
bija atbraukuši no dažādām Latvijas 
malām- Jelgavas, Rindzeles, Milzkalnes 
un, protams, no mūsu pašu novada. 
Parādi vadīja dzīvnieku ārste Solvita 

Zvirgzdiņa. Viņa iepazīstināja ar Mada-
gaskaras šņācējprusaku ģimeni, bruņ-
rupuci Bruno, kaķiem S�nksu, Elīzu un 
nokareno ausu kaķi Jupiteru. Plaši bija 
pārstāvētas dažādu suņu šķirnes, kā īs-
spalvainais putnu suns Debora, zilais 
dogs Teide, trīs basendži jeb neparastie 
Kongo suņi Redži,Amiri un Šadou, ko-
loji Lote, Mona un Nāte, kā arī vācu aitu 
suns Česters, haskijs Fils un dobermanis 

Grācija.
Otrajā daļā sekoja 1.- 12. klases sko-

lēnu priekšnesumi, kas bija iejutušies un 
attēloja dažādus dzīvniekus, kā žagatas, 
lāčus, ežus, vilkus, kurmjus u.c. Vietas 
netika dalītas, galvenais bija dejotprieks 
un jautrība, kas valdīja pasākumā. Visus 
priecēja arī skaistais zāles noformējums, 
kuru kopīgi ar skolotājiem bija darinā-
juši paši bērni.



7.PROJEKTI

turpinājums 8.lpp.

NOSLĒDZIES PROJEKTS „LABDARĪBAS SKOLA”

VĀNENIEKI TURPINA BŪT AKTĪVI

13.aprīlī Kandavas kultūras namā 
notika projekta „Labdarības skola” 
noslēguma pasākums. 

Projekts Latvijas pilsētās notiek jau 
vairākus gadus, aicinot skolēnus iesaistī-
ties labu darbu brīvprātīgā veikšanā. Jau 
otro gadu projektā iesaistījies Kandavas 
novada Iespēju fonds un šogad projek-
tam bija atsaukušās un tajā piedalījās 
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 
un Kandavas internātvidusskola. Skolē-
ni, kuri startēja projektā iepazīstināja ar 
paveiktajiem labajiem darbiem, viesoša-
nos dzīvnieku patversmē, palīdzību ve-
cākiem cilvēkiem, koncertiem un citiem 
darbiem, pastāstot un vizuāli parādot to 
slaidos, video un muzikālā priekšnesu-
mā. 

Kopumā pasākumu Latvijā organi-
zē Valmieras novada fonds, bet �nan-
siāli to atbalsta Sabiedrības integrācijas 
fonds. Latvijā nav pārāk daudz pašval-
dību, kas piedalās šajā pasākumā, bet 
tās, kuras piedalās, ar saviem stāstiem, 
bildēm un piedzīvoto, parādās Latvijas 
kartē kā vietas, kurās skolēni brīvprātīgi 
veic labus darbus. 

Novada domes priekšsēdētāja viet-
nieks Alfreds Ķieģelis projekta dalībnie-
kus sveica ar dzejnieka Raiņa vārdiem- 
gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot 
gūtais- neatņemams. 

„Domājot par labdarību, - sacīja 

A.Ķieģelis,- mēs bieži saprotam, ka tā 
ir tikai mantu un naudas ziedošana, bet 
patiesībā labdarības misija ir daudz pla-
šāka. Tā ir mūsu ikdienas dzīve, sastap-
šanās ar līdzcilvēkiem, palīdzība tam, 
kuram tā nepieciešama, kaut vai ikdie-
nas lietās un it kā sīkumos. Labdarība ir 
plaša un neizmērojama.”

Bērni pasākumā bija aicinājuši pie-
dalīties novada domes deputāti, ve-
terinārārsti Solvitu Zvirgzdiņu. Viņa 
pastāstīja par savu darbu, kas ikdienā, 
reizēm pat 24 stundas diennaktī, sais-
tīts ar dažādiem dzīvniekiem, sākot ar 
mājdzīvniekiem, mīļdzīvniekiem, sav-
vaļas dzīvniekiem un pat eksotiskiem 

dzīvniekiem. Stāstot atgadījumus no sa-
vas darba prakses, viņa uzsvēra, ka mēs 
esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām, 
un paņemot, piemēram mazu kaķīti vai 
sunīti, mums par to būs jārūpējas līdz 
dzīvnieka mūža galam. Solvitas Zvirgz-
diņa savu stāstījumu ilustrēja ar video 
�lmu, kas lika mazajiem pasākuma da-
lībniekiem gan smieties, gan dažbrīd arī 
notraukt pa asarai.

Pasākuma nobeigumā visus gaidīja 
salds pārsteigums- milzīga torte visiem 
dalībniekiem, ko bija palīdzējis sarūpēt 
Sabiedrības integrācijas fonds, bet izce-
pušas SIA „Saltums” konditores.

Dagnija Gudriķe

Projekta „Vāneniekiem veseliem 
būt!” noslēguma lekcija, kas notika ap-
rīlī Vānes kultūras namā kopā ar Inesi 
Ziņģīti, bija iedvesmojoša un kustīga. 
Iedvesmoties varēja no I.Ziņģītes stāstī-
juma, demonstrētajiem vingrojumiem 
un no tā, ka mūsu priekšā stāvēja 76 
gadus veca sieviete, bet viņas ķermenis 
liecināja, ka viņa tikpat labi varētu būt 
arī 20 gadus jauna. Tik kustīga un loka-
na viņa ir! Daudziem mājas bibliotēkā 
ir Ineses Ziņģītes grāmatas, ir lasītas 
intervijas, bet nekas tā nespēj iedvesmot 
kā cilvēks pats ar savu klātbūtni. Tādēļ, 
kā atzina visi klātesošie, bija vērts uz šo 
tikšanos atnākt. Ineses Ziņģītes noslē-
pums ir it kā pavisam vienkāršs, tomēr 
ikdienā ļoti grūti izpildāms, ja no bēr-
nības cilvēkbērns nav pieradināts pie tā, 
ka galvenais pienākums ir rūpēties par 
sevi. Zinģīte uzsvēra, ka, kopš salauztā 
mugurkaula 20 gadu vecumā, viņai ir 
pienākums pret sevi un šobrīd savā ve-
cumā viņa ir dzīvs piemērs tam, kas ir 
izdarāms ar kustībām un vingrošanu, 
ja to dara visu mūžu. Tad ir iespējams 

labi izskatīties un kustēties tik cienījamā 
vecumā.

Projekta ietvaros aktivitātes turpi-

nāsies ar nūjošanu, trenažieru zāles ap-
meklējumu un zāļu tēju vākšanas akciju. 







10.
turpinājums no 9.lpp.

LIELĀ TALKAVĒSTURE

SLĒPŅOŠANAS ENTUZIASTI TALKO ABAVAS SENLEJĀ

KO ATSTĀJAM AIZ SEVIS

Šoreiz Lielajā talkā Kandavā pie-
dalījās ne tikai vietējie talcinieki, bet 
savu pasākumu pie Abavas upes senle-
jā rīkoja arīdzan slēpņošanas (geocac-
hing) entuziasti E. Astašovs, L. Liepi-
ņa un V. Liepiņš, pulcinot slēpņošanas 
domu biedrus uz pasākumu, kas bija 
veltīts apkārtējās vides sakopšanai.

Slēpņošana (Geocaching [geoke-
šing]) ir visā pasaulē spēlēta ģeolokāci-
jas spēle. Tā ietver “dārgumu” paslēpša-
nu un to meklēšanu, publicējot koordi-
nātes internetā, izmantojot globālās po-
zicionēšanas sistēmas (GPS). Tādā veidā 
citi šīs spēles dalībnieki var meklēt šos 
“dārgumus” -slēpņus. „Dārgumi” neno-
zīmē materiālas vērtības, bet gan citu 
spēlētāju paslēptus konteinerus. Atro-
dot šādu slēptuvi, spēles dalībnieks savu 
atradumu reģistrē geocaching mājas 
lapā un dalās ar iespaidiem par piedzī-
vojumiem, kādi to piemeklējuši spēles 
gaitā. Slēpņi visbiežāk veltīti kādai inte-
resantai vietai dabā vai mūsu apkārtnē.

Slēpņotāji ne tikai meklē šos slēp-
ņus, bet arī organizē dažādus pasāku-
mus. Tie aptver dažādas tēmas, sākot 
no vienkāršas satikšanās un patērzēša-

nas, dažādām aktivitātēm pie dabas, un 
beidzot ar talkām. Kandavā pulcējās ap 
40 slēpņotāju un viņu draugu, kuri ko-
pīgiem spēkiem veica posma no Kanda-
vas tilta līdz Čužu purvam sakopšanas 
darbus, vācot tur izmētātos atkritumus. 
Dienas amizantākie atradumi bija zālē 
ieaugusi un sen aizmirsta ceļazīme, �īžu 
pakas un citi vidi degradējoši atkritumi. 
Pasākumu atbalstīja arī Kandavas dome, 
nodrošinot talkotājus ar nepieciešamo 

inventāru- cimdiem, atkritumu mai-
siem, lāpstām un pabarojot talkotājus 
ar gardu zupu. Pēc entuziastiskā darba, 
slēpņotāji pulcējās atpūtas vietā pie Aba-
vas upes, lai pārspriestu dienā notikušo, 
tērzējot pie ugunskura.

Kandava piedzīvoja arī pāris jauku 
geoslēpņu publikāciju, kas geocaching 
spēlētājus izvadā pa dažādām interesan-
tām vietām Kandavā.

L.Liepiņa

celts lūdza Talsu pilskunga tiesu sarīkot 
jaunas vēlēšanas, jo viņam uz gadu bija 
jādodas uz Maskavu veikala darīšanās. 

Jāatzīmē, ka miestu priekšnieku 
kandidātiem nebija tiesības iebilst pret 
kandidēšanu, tāpēc varēja atgadīties, ka 
priekšnieki tika ievēlēti pret viņu gribu. 
1836.g. 28. oktobrī ar balsu vairākumu 
par miesta priekšnieku tika izraudzīts 
Valtermuižas īpašnieks, 68 gadus vecais 
atvaļinātais pulkvedis Ādams Kristofs 
fon Veiss. Jau nākamā gada februārī 
fon Veiss atteicās no amata, pamatojot 
lēmumu ar savu lielo vecumu un vājo 
veselību, bet aprīlī tika ievēlēts tirgotājs 
Dellerts.

Cik zināms, tikai retu reizi Kanda-
vas miesta priekšnieki tika ievēlēti at-

kārtoti. Pārsvarā pēc nodarbošanās tie 
bija tirgotāji vai pārvaldes darbinieki, 
retumis amatnieki. Ievērojams miesta 
priekšnieks bija tirgotājs Augusts Grīns 
(1833 – 1911), kurš savā laikā pat dēvēts 
par Kandavas ķēniņu. Viņa dēls Frīdrihs 
Vilhelms Alberts bija ievērojams teologs 
un sociālais darbinieks, Talsu leprozori-
ja izveidotājs. F. Grīnam pildot Ārlavas 
draudzes mācītāja pienākumus, 1906.g. 
24. maijā viņu nošāva mežabrāļi.

Paliekošs darbs bija parka ierīkoša-
na Kapelas jeb Mēra kalniņā pēc biju-
šā miesta priekšnieka Karla Grēbnera 
ierosinājuma 1872. - 1876. g.. 19. gad-
simta vidū senajā kapsētā Kapelas kalnā 
mirušos vairs neapbedīja, tomēr lietus 
skaloja ārā seno kandavnieku kaulus no 
kalniņa nogāzēm, tādējādi veicinot no-

stāstus par daudzu simtu mēra upuru 
aprakšanu vai pat vienkāršu sakraušanu 
kalniņā. Lai tas neturpinātos, ierīkojot 
parku tika uzbūvēts glītais akmeņu mū-
rītis gar nogāzi, iestādīti koki un ierīkoti 
pastaigu celiņi. Senu kapsētu pārveido-
šana par parkiem Eiropā tanī laikā vēl 
bija jaunums, jo par publisku pastaigu 
kapsēta pirmoreiz tika pārveidota tikai 
1877.g. Hamburgā.

Miesta priekšnieka vietā 1893. g. 13. 
novembrī stājās pirmā Kandavas pilsē-
tas dome, un Kandava tādējādi bija ie-
guvusi nepilno pilsētas pārvaldi – jaunu 
pakāpi ceļā uz pašnoteikšanos. 

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks

Aprīļa beigās tika aizvadīta kārtējā 
Lielā Talka, kurā aktīvi iesaistījās arī 
mūsu novada iedzīvotāji. Pēc talkas 
saņēmu vairākus telefona zvanus ar lū-
gumu- pateikt īpašu paldies par darbu 
talkā Inesei Kleinbergai. Sarunājos ar 
Inesi par to, kāpēc viņa iesaistās apkārt-
nes sakopšanas talkās, kur smeļas entu-
ziasmu šim darbam.

Jau vairākus gadus tavs vārds vien-
mēr izskan pirms un pēc Lielās Talkas, 
jo tu kopā ar bērniem tajās noteikti pie-

dalies, sakopjot kādu no netīrākajām 
vietām pilsētā vai tās apkārtnē. Kāpēc 
tu sāki to darīt, un kad tas bija?

- Šogad laikam jau iet devītais gads. 
Kad Latvijā sāka talkas organizēt, es arī 
sāku piedalīties. Atceros, gājām vienmēr 
ar darba kolēģi no darba un uz darbu 
(strādājām Jaunkandavā) pa taisno – 
pāri pļavai pa taciņu gar Maxima vei-
kalu, taka bija dubļaina gandrīz visos 
gadalaikos, pa vidu vēl grāvis ar riepu, 
lecām tam pāri. Tā vieta vienmēr bija 

ļoti netīra, piedrazota, ar šīs vietas sa-
kopšanu arī sākās mana talkošana.

Sākumā talkoji viena, vai uzreiz 
kopā ar bērniem?

- Vienmēr strādājām kopā ar bēr-
niem.

Dzīvojot Kandavas stacijā jūs sa-
kopāt arī ceļa malas gar dzelzceļu līdz 
Ventspils šosejai.

- Jā, vairākus gadus, kad dzīvoju sta-
cijā, mēs vienmēr talkās vācām atkritu-
mus tur, tagad jau trešo gadu ar ģimeni 



11.CILVĒKI MUMS LĪDZĀS
dzīvoju Kandavā. Vēl vienu gadu, pēc 
tam, kad biju pārcēlusies uz Kandavu, 
braucu talkot arī uz Kandavas staciju, 
vietējie tur par apkārtnes sakopšanu ne-
liekas ne zinis, rokas nolaižas…

Kur šogad strādājāt?
- Sakopām mežu aiz Kandavas, teri-

toriju starp diviem ceļiem, kur atzīmēta 
velotaka, tur salasījām divdesmit četrus 
maisus. Daudzi atkritumi bija gulējuši 
jau ilgstoši, bet bija arī svaigi piemēs-
lotas vietas, tīrījām tik tālu, cik skatiens 
redz, dziļāk mežā droši vien vēl daudz 
atkritumu guļ. Tāpat vācām atkritumus 
kalnā pie vecās vidusskolas un talkas 
dienā sakopām kalnu aiz Kūrorta ielas 
mājas. Tāpat ļoti piegružota bija taka 
no Abavas tilta uz tehnikumu. Bijām 
diezgan kupls pulciņš ap desmit cilvē-
ku, es ar bērniem un draudzene Baiba 
ar saviem bērniem. Baiba talkās mums 
pievienojas jau trešo gadu.

Kā tu iedomājies, izgatavot tiltiņu 
pār grāvi aiz Maximas?

- Pirmais tiltiņš tapa jau sen, apni-
ka pār to grāvi visu laiku lēkāt. Tas se-
šus gadus nostāvēja. Pēc tam uztaisīju 
tādu viļņainu, vizuāli smuki izskatījās, 
bet vajadzēja pārtaisīt, jo grūti bija ar 
bērnu ratiņiem pāri tikt. Ar lineālu pie-
mērīju uzbraucamās daļas un vakarā 
znotiņš palīdzēja sameistarot, nākošajā 
rītā- tieši pirms Lieldienām, uzlikām. 
Soliņu uztaisīju, kā smejos, dzērājpui-
kām kur piesēst, tāpat atkritumu urnu. 
Daudzi jau domā, ka to „Kandavas ceļi” 
uzlikuši. Cilvēki lasījuši arī par domes 
projektu takas labiekārtošanai un domā, 
ka tas jau realizēts. Varbūt, ka tā arī būs, 
bet kamēr projekts nav tapis, cilvēkiem 
tomēr pa taku katru dienu jāstaigā, tas ir 
īsākais ceļš no pilsētas uz Jaunkandavu 
jau no radiorūpnīcas laikiem.

Jau vairākus gadus tu strādā Rūme-
nes muižā?

- Jā, muižā strādāju jau sešus gadus, 
esmu mājkalpotāja. Manos pienākumos 
ietilpst uzkopšanas darbi. Esmu apmie-
rināta ar savu darbu, man tas patīk.

Vai tā ir tava misija, sakopt aiz sevis 
un citiem?

- Tas pirmkārt ir veselīgi! (smejas) 
Var nomest svaru. Šis darbs ir kā tre-
nažieris! Un nemaz nevajag naudas lī-
dzekļus ieguldīt. Ja runājam nopietni, 
nemācēšu atbildēt kāpēc to daru, tas nāk 
pats no sevis. Gribu to un daru. Tas man 
vienkārši ir gēnos. Mana vecmamma 
bija sētniece, mana mamma bija sētnie-
ce, kas tad cits no manis varēja iznākt! 
(smejas)

Un kā uz tavām aktivitātēm reaģē 
bērni?

- Viņiem arī tas patīk, viņi apgalvo, 
ka talkošana esot ideāls pasākums. Gan 

jau arī viņi varbūt nosviež kādu papīru 
zemē, bet talkas viņiem patīk. 

Tev ir kupla ģimene?
- Man ir seši bērni, visi jau pietiekoši 

lieli, Ivo mācās internātvidusskolā, Zane 
beidz tehnikumu, Sanda jau ir savā dzī-
vē un dāvājusi man pirmo mazbērniņu, 
Mārtiņš, Ulvis un Liene dzīvo un strā-
dā Anglijā. Man ir arī trīs audžubērni, 
kurus audzinu jau desmit gadus. Gints, 
vecākais, arī strādā Anglijā, Raivo un 
mazais Ivo vēl pie manis. Raivo ir laba 
balss, dzied kopā ar mani jauktajā korī.

Kā tu izšķīries par tik nopietnu soli, 
audzināt svešus bērnus?

- Īstenībā, es piesaucu likteni. Liel-
dienās aprīlī Sabilē Pedvālē nobildē-
jos pie trīs olām, divas bija kopā, viena 
atsevišķi. Un drīz olas izšķīlās- vasarā 
paņēmu abus puikas- brāļus Raivo un 
Gintu. Par trešo olu mani apcēla, ka gan 
jau brūtgāns izšķilsies, jo biju šķīrusies, 
bet nekā – pēc diviem gadiem paņēmu 
trešo brālīti. Liktenīgi, vai ne?! Pirms 
piekritu paņemt audžubērnus, runāju ar 
saviem bērniem, ko viņi par to domā. Es 
biju viena, šķīrusies no vīra. Es neesmu 
vienīgā noteicēja, man jāuzklausa savi 
bērni. Un bērni bija ar mieru.

Kopīgajos braucienos ar kori, esmu 
pamanījusi, ka tu visā dalies ar citiem, 
savu līdzpaņemto maizīti, kādu kāru-
mu, visu izdali citiem, pašai tikai kāds 
kriksis paliek pāri. Gribu saprast vai arī 
tas tev no vecākiem, kā tu saki- gēnos?

- Jā, mani vecāki arī tādi bija, mam-
ma nekad nevienam nepagāja garām, 
visiem palīdzēja. Mamma ir tā, kas iz-
gatavojusi visiem labi zināmās Sabiles 
lelles. Šogad lellēm jubileja, būs jau des-

mit gadi, kopš parādījās pirmās. Mam-
ma jaunībā bija ļoti labsirdīga, tagad 
varbūt drusku šerpāka kļuvusi. Beidzot 
vienpadsmito klasi, raksturojumā man 
audzinātājs bija ierakstījis- pārāk naiva 
savā labsirdībā. Viņš teica, ka, ja es ne-
mainīšoties, mani visu mūžu kāds var 
izmantot.

Un tā arī noticis?
- Nu ir bijuši daži gadījumi. Bet 

esmu nelabojama, nemainos, tāda pati 
kā jaunībā.

Tavs dzīves ceļš jau nav bijis rozēm 
kaisīts, tomēr tu esi saglabājusi savu 
labestību un to savu naivumu, vienmēr 
esi atvērta pret cilvēkiem, pat tad, kad, 
kā saki- kāds sejā iespļauj…

- Katrs nopelna to, ko pelnījis, vis-
maz ar mani tā ir, ja būšu nogrēkoju-
sies, bērniem ne tā kaut ko pateikusi, 
vai ko citu, mans sliktais nodarījums kā 
bumerangs atnāks atpakaļ. Dzīve pati 
visu saliek pa plauktiņiem. Ne vienmēr 
viegli gājis. Ar audžudēlu Gintu bija da-
žādas roblēmas… Viņš man toreiz sacī-
ja - mammu, atsakies no manis, tu esi 
tik laba, bet es visu laiku tev problēmas 
sagādāju. Uz to es viņam atbildēju- Gint, 
no saviem bērniem neatsakās. Kā var at-
teikties no bērna? Protams, tas ir vieg-
lākais, atsacīties, lai cits audzina, bet tas 
nav priekš manis. Tagad Gints jau liels, 
savā dzīvē Anglijā kopā ar maniem bēr-
niem un viss ir kārtībā. Audžu puikas 
mani sauc par mammu no pirmās die-
nas. Kaimiņiene man kādreiz pārmeta, 
ko es audžubērnus ņemot, izaugšot un 
paldies nepateikšot. Nu kā būs, tā būs, 
bet es būšu izdarījusi visu, ko varēju, lai 
viņi izaugtu par krietniem cilvēkiem.

Tas, ko mēs atstājam aiz sevis, pro-
tams, nav tikai mūsu padarītais darbs 
veicot ikdienas pienākumus, vai sakop-
jot vidi sev apkārt, kā to dari tu, bet arī 
mūsu ieguldītais darbs izaudzinot bēr-
nus par labiem cilvēkiem. 

- Jā, noteikti tā ir. Es vienkārši tāda 
esmu, tādi gēni manī ielikti. Es pat sto-
pētājiem uz ceļa nekad garām nepabrau-
cu. Un nav bijis neviena gadījuma, kad 
tas tiktu izmantots ļaunprātīgi. Es zinu, 
kā jūtas cilvēks uz vientuļa ceļa, kad 
līdz mājām vairāki kilometri ejami, pati 
esmu bijusi kājāmgājēja, stopētāja. Zinu, 
ko tas nozīmē, kad visi brauc garām un 
neviens neapstājas. Pa lauku ceļu uz ap-
dzīvotu vietu jau parasti neiet huligāni, 
bet vairumā gadījumu tie, kas izkāpuši 
tuvākajā pieturā no satiksmes autobusa, 
ar smagām somām… Nu, piestāj, pa-
ņem cilvēku, gabals nenokritīs! Cilvēks 
iet uz mājām, bieži ļoti noguris… At-
tieksme pret lietām un cilvēkiem arī ir 
tas, ko atstājam aiz sevis.

Intervēja 
Dagnija Gudriķe
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„NAGLĀ” ATVĒRTA ANETES ELERTES DARBU IZSTĀDE 

AICINA „ATVĒRTĀS DIENAS LAUKOS”

KURZEMES APCEĻOŠANAS AKCIJA

27.aprīlī notika kandavnieces 
Anetes Elertes pirmās mākslas darbu 
izstādes “Tukša skaņa pilnā istabā” at-
vēršanas svētki. 

Anete ir jauniete, kura prot rado-
ši darboties, ir apveltīta ar milzīgu ie-
dvesmu, sabiedriski aktīva un sirsnīga. 
Pašreiz viņa mācās Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas neklātienē, ļoti aktīvi pro-
jekta ietvaros strādājusi jauniešu centrā 
“Nagla” par telpu noformētāju, kā arī 
brīvprātīgi piedalījusies pasākumu or-
ganizēšanā.

Pati Anete saka, ka tas ir skaisti, ja 
tu proti izlikt savas sajūtas, savas emoci-
jas, savas domas, uz papīra vai audekla, 
un ielikt rāmī. ”Ir debešķīgi skaisti, ja tu 
proti uztriept citu domas, citu viedokļus, 
citu emocijas uz audekla vai papīra. Tā 
es daru. Kad sajūtu sevī enerģijas pārpil-
nību. Kad pa pirkstu galiem plūst sīkas 
strāvas stīdziņas un cenšas izkļūt laukā. 
Kad skaidri redzu savās domās- līnijas, 
krāsas un formu, tad ņemu rokās otu. 
Sakārtoju darba vietu, uzspiežu piecas 
krāsas un sāku krāsot. Man labpatīk to 
saukt par krāsošanu, nevis gleznošanu. 
Savukārt, idejas man pasniedz līdzcilvē-
ki, mana talanta mīļotāji, vai vienkārši 
kāda acīs iekritusi dzīves situācija. Ra-

dot savas gleznas, es atstāju savu pirkstu 
nospiedumu Latvijas kultūras mantoju-
mā.” Anete vēlēja ikvienam dzīvē atrast 
savu aicinājumu un to arī piepildīt. Tā-
pat viņa teica paldies par atbalstu ģime-
nei, draugiem un tuvajiem cilvēkiem.

Izstāde būs apskatāma Kandavas 
jauniešu centrā “Nagla” katru darba die-
nu līdz 15.jūlijam

Jauniešu centra vadītāja
 Jana Kašlaja

Trešo gadu Latvijas lauku tūrisma 
asociācija “Lauku ceļotājs” aicina ik-
vienu piedalīties akcijā “Atvērtās die-
nas laukos”, kas šogad notiks 14.maijā. 

Akcijas mērķis ir popularizēt Latvi-
jas laukus, laukos audzētus, ražotus, ga-
tavotus produktus, pakalpojumus, kā arī 
ieinteresēt lielu un mazu pilsētu iedzīvo-
tājus vismaz vienu dienu doties prom no 
pilsēta, lai iepazītu Latvijas lauku dzīvi, 
nobaudītu lauku labumus, atrastu saim-
niecības, no kurām iegādāties laukos au-
dzētus un ražotus produktus. Tāpat visi 

Jau astoto gadu Kurzemē norisinās 
akcija „Apceļo Kurzemi”. Šī gada akci-
jas norises laiks no 1.marta līdz 31.ok-
tobrim un tēma - „Diženi Kurzemē!”.

No 2016.gada un nākamos trīs ga-
dus apceļošanas akcijas vadmotīvs būs 
„Latvijas simtgade”. Tas nozīmē, ka akci-
jās būs iekļautas tādas vietas un objekti, 
kas saistās ar Latvijas veidošanas laiku, 
ar ko īpaši lepojamies. Tāpat vietas, kur 
var radīt latviskas dāvanas sev, kādam 
no tuvākajiem vai Latvijai!

Akcijas dalībnieki ir aicināti pavie-

aicināti izbaudīt aktivitātes un sajūtas, 
ko var piedzīvot tikai Latvijas laukos. 

Kandavas novada Zemītes pagasta 
vīnotava “Tēviņi”  akcijas ietvaros ap-
meklētājus gaidīs trīs dienas, proti, no 
13. līdz 15.maijam, katru dienu no 10:00 
līdz 18:00. Ieeja vīnotavā izmaksās 1,00 
eiro vienai personai. Vīnu degustācija 
būs bez maksas. Iegādājoties saimniecī-
bā vīnu, atlaide katrai vīna pudelei būs 
1,00 eiro. Kontaktinformācija par saim-
niecību “Tēviņi” pa telefonu 29106705 
(Ivo Immermanis) un saimniecības in-

soties 35 diženās Kurzemes vietās. Vis-
maz 12 no 35 no šiem tūrisma objek-
tiem ir jāsaņem atzīmi dalībnieka kartē. 
Akcijas dalībnieku kartes jeb bukletus 
var saņemt Kurzemes tūrisma informā-
cijas centros, diženajās vietās vai lejup-
lādēt internetā  www.kurzeme.lv  . Līdz 
šā gada 10.novembrim nogādā aizpil-
dīto dalībnieka karti kādā no Kurzemes 
tūrisma informācijas centriem Kuldīgā, 
Talsos, Liepājā, Ventspilī, Saldū vai Tu-
kumā. Noslēguma pasākums un daudz 
vērtīgu balvu izloze notiks 2016.gada 

terneta vietnē  http://tevinumajasvins.
lv/.

Asociācijas mājas lapā www.celotajs.
lv  interesenti var uzzināt, ko katra no 
saimniecībām piedāvā akcijas dienās, 
darba laikus un noteikumus. Dodieties 
uz šīs akcijas lapas sadaļu  “dalībnie-
ki” un meklējiet informāciju pie konkrē-
tās saimniecības pro�la. Tāpat tūrisma 
informācijas centros visā Latvijā ir ie-
spēja saņemt informatīvus bukletus, arī 
Kandavas Tūrisma informācijas centrā.

25.novembrī Saldū Kurzemes Tūrisma 
asociācijas gada balles “Lielais Jēkabs 
2016” ietvaros. ŠĪ gada akcijas galvenā 
balva ir atpūta 2 personām pieczvaigāņu 
viesnīcā „Promenade hotel” Liepājā.

No Kandavas novada šogad akcijā 
piedalās Kandavas novada muzejs ar 
nosaukumu “Kandavas novada muzejs - 
Ar zirgu uz Kandavas tirgu”.

 Akciju rīko Kurzemes tūrisma aso-
ciācijas sadarbībā ar Kurzemes tūrisma 
informācijas centriem.
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IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

IEPAZĪSTOT VIETĒJOS UZŅĒMĒJUS

Saskaņā ar 2016.gada 28.aprīļa Kandavas novada domes 
Domes sēdes protokolu Nr.6 4§ Par pašvaldības uzdevuma - 
Kandavas novada kapsētu un Kandavas pilsētas kapličas ap-
saimniekošanu un uzturēšanu - deleģēšanu SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi”, informējam, ka par kapu vietas ierā-
dīšanu un kapličas izmantošanu Kandavas pilsētas un Kanda-
vas pagasta kapsētās zvanīt SIA “Kandavas komunālie pakal-
pojumi” darbiniekiem: 

Valijai tālr. 26526730 un Dzintaram tālr. 29181411.
Informējam, ka kapu vietas ierādīšana Kandavas pilsētā 

un Kandavas pagasta kapsētās tiks nodrošināta savstarpēji 
vienojoties noteiktajā termiņā.

Kandavas kapličas un kapu vietas ierādīšanas Kandavas 
pilsētas un Kandavas pagasta kapsētās cenrādis*

Pakalpojumu 
saņemšanas vieta

Pakalpojums Cena ar 
PVN

Jaunkandavas 
kapu kapliča

Kapličas izmantošana bēru 
ceremonijai

24.20 EUR

Kandavas Tūrisma informācijas 
centrs, sadarbībā ar Sabiles Tūrisma 
centru, aprīlī rīkoja tūrisma uzņēmē-
ju un interesentu ekskursiju “Iepazīsti 
vietējos!”

Izbraucām rīta agrumā un mūsu pir-
mā pietura bija zemnieku saimniecība 
Indāni, kur mūs sagaidīja dzīvespriecīgā 
saimniece Signe Ezeriņa ar suni Baro-
nu. Indānos jau ir ciemojušās vairākas 
�lmēšanas grupas un daudz tūristu. 
Apskatot skaisto saimniecību un baudot 
brokastis, mēs arī sapratām, kādēļ tūristi 
ir iemīļojuši šo vietu. Pēc tam devāmies 
uz Vānes pusi, kur apskatījām seno lie-
tu krātuvi, kas pilna ar senām lietām, 
kurām līdzi ir atnākuši to stāsti. Vānes 
pagasta patriote, entuziaste, krātuves iz-
veidošanas iniciatore Sandra Kosogova 
mums laipni visu izrādīja. Kas to būtu 
domājis, ka atradīsim tādas vēstures ba-
gātības! Acis aizverot, acu priekšā redzu 
lakatu, kas Sabilē reiz ticis iemainīts pret 
maizes klaipu. 

Nākamais pieturas punkts bija Vā-
nes aptieka. Lai gan aptieka savu dar-
bību pārtraukusi, viss stāv turpat, lai 
ikviens varētu to apskatīt zinošās farma-
ceites Mārītes pavadībā. Mārīte mums 
izrāda arī laboratoriju, kur varam vērot 
un pat paši darboties līdzi zāļu izgatavo-
šanā tā kā to darīja agrāk. Liela izprieca 
ir sacensties, kurš labāk noturēs svari-
ņus. Iesakām ikkatram apmeklēt Vānes 
aptieku un izmēģināt savu roku zāļu ga-
tavošanā.

Pēc tam jau autobusā klusi dzirdama 
vēderu rūkoņa un steidzami jādodas uz 
Plostkrogu, kur mūs sagaida saimniece 
Iveta ar bagātīgām pusdienām. Kur nu 

vēl gardāk! Ātrākie paspēj arī apskatīt 
pasaku taku.

Kārtīgi paēduši dodamies uz Liel-
virbu muižu. Šeit nebija bijis neviens no 
mums, ar atplestām mutēm klausījāmies 
stāstījumā par grezno vietu. Tiešām, reiz 
sarīkot svinības Lielvirbu muižā būtu 
goda lieta! Daloties spilgtajos iespaidos 
par Lielvirbu muižu, devāmies Sabiles 
virzienā, kur pašā pilsētas centrā vie-
sojāmies Koka rotaļlietu muzejā. Koka 
rotaļlietu kolekcionārs un veidotājs 
Andris Millers mūs iepriecināja ar aiz-
raujošu stāstījumu par muzeja pirmssā-
kumiem un nākotnes plāniem. Šī ir vie-
ta, kur noteikti jāaizved bērni. No Koka 

Kandavas pilsētas 
un Kandavas 
pagasta kapsētās

Kapu vietas ierādīšana, 
reģistrācija par vienu kapa 
vietu Kandavas novada 
kapsētās, uzrādot miršanas 
apliecības kopiju

12.10 EUR

*Apstiprināts Kandavas novada domē 2016.gada 28.aprīļa 
Domes sēdē Nr. 6. 

Par kapu vietas ierādīšanu citās Kandavas novada pa-
gastu kapsētās interesēties Kandavas novada pagastu pār-
valdēs:

Cēres pagasta pārvalde; Tālrunis 63154991; 29143828;
Zemītes pagasta pārvalde: Tālrunis 63155358, 25427223;
Matkules pagasta pārvalde: Tālrunis 63154041; 26551070
Zantes pagasta pārvalde: Tālrunis: 63155304, 29165796;
Vānes pagasta pārvalde: Tālrunis: 63155168; 26550459

rotaļlietu muzeja mūs pa Sabili izvadāja 
vadātājs Māris Lācis. Visu pilsētas vēs-
turi var apskatīt vienā vietā – pilsētas 
baznīcā, tāpēc lielāko daļu ekskursijas 
pavadījām šarmantajā Sabiles evaņģēlis-
ki luteriskajā baznīcā, kur Māris mums 
izstāstīja pilsētas vēsturi no sendienām 
līdz mūsdienām.

Pēdējā pietura braucienā bija Dru-
bazas ar vīna degustācīju. Plašajā vīna 
pagrabiņā degustējām gardos vīnus un 
baudījām jauko atmosfēru. 

Paldies visiem, kas bija kopā ar 
mums. Ceram jūs satikt arī nākamajās 
ekskursijās!

Dārta Pāvuliņa TIC vadītāja
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AICINĀM UZ MUZEJU NAKTI!
21.maijā plkst. 19.00 Kandavas novada muzejs vērs sa-

vas „Durvis” Muzeju nakts apmeklētājiem. 
Vienojošais moto visiem muzejiem šogad ir - “DURVIS”, 

tāpēc šogad Latvijas muzeji, kā arī citi kultūras glabātāji, sar-
gātāji un popularizētāji aicinās gan vērīgi aplūkot durvis, gan 
ieskatīties aiz tām.

19.00 – 20.00 Ēriks Loks ar muzikālu programmu “Mēness 
ripa manā cepurē”

19.00 – 24.00 Izstādes:
Ingrīdas Smuškovas fotogrā�jas “DURVIS”
Baibas Rulles tekstīlijas “Garden” 
“Atjaunotajai Kandavas ev. lut. baznīcai - 280”

20.00 – 22.00 Darbnīca “Rakstu Raksti”, tās vadītāja 
Kristīne Lieldaudziete
Sarunas ar mākslinieci Baibu Rulli

20.00 - 21.00
21.00 - 22.00

Ekskursijas vēsturnieka A.Dzeņa vadībā- “10 
durvju stāsti”

23.00 – 24.00 Brīvs muzeja apmeklējums - “Kas slēpjas aiz 
šīm durvīm?”

 
Nodarbība “Rakstu Raksti” sevī ietver personalizētās raks-

tu zīmes zīmēšanu un tulkošanu pēc individuālajiem dzim-
šanas datiem. Nodarbības laikā, tās dalībnieki zīmē savu vai 
tuvinieku rakstu zīmi. Kad rakstu zīme uzzīmēta, dalībnieks ar 
nodarbības vadītājas palīdzību rakstu zīmē saskata un atrod 
Baltu spēka zīmes un tulko raksta nozīmi. Katra individuālā 
rakstu zīme satur vairākas Baltu spēka zīmes, kuras savstarpēji 
iedarbojoties nosaka konkrētā cilvēka īpašības, enerģijas plūs-
mu, intereses un raksturu, kārtības izjūtu, dzīves ritumu utt. 
Nodarbības laiks ir īpašs un meditatīvs, ar personīgu un indi-
viduālu pieeju.

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
13. maijā
12:00  Valsts valodas diena „Mūsu ģi-
menes spārnotie teicieni”. Zemītes pa-
matskolā
13:00  Valsts valodas diena „Mūsu ģi-
menes spārnotie teicieni”. Zemītes pa-
gasta bibliotēkā
14. maijā
10:00 - 18:00 Lauku ceļotāja akcija “At-
vērtās dienas laukos”.  Kandavas nova-
da Zemītes pagasta  vīnotavā “Tēviņi”  . 
Kontaktinformācija: +371 29106705 (Ivo 
Immermanis). Vairāk - www.celotajs.lv 
12:00  Senioru deju kopu festivāls 
„Pavasara ziedu balle”.  Zemītes tautas 
namā. 
15. maijā
9:00  Pavasara stādu tirgus.  Matkulē 
pie kultūras nama.  Sīkāka informācija: 
29198283 - Agnese (Matkule). 
11:00  Pavasara stādu tirgus.  Vānē 
pie kultūras nama.  Sīkāka informāci-
ja: 25651845 - Eva (Vāne). 
11:30 Vasarsvētku koncerts.  Kandavas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.  Koncer-
tu sniedz Valdeķu kultūras nama vokā-
lais ansamblis “Do Re Mi”.
21. maijā
SEKOJIET INFORMĀCIJAI! Latvijas 
čempionāts kartingā 2016 (LČ). Pro-
Kart kauss kartingā 2. posms. Kandavas 
kartingu trasē.  www.autoakademija.lv 
Deju skolas sezonas noslēguma kon-
certs. Kandavas kultūras namā
No plkst. 11:00 Zantes pagasta svētki 
„Zaļš prieks mums iekšā sēž!” 
19:00 Muzeju nakts „Durvis” –Kanda-

vas novada muzejs
Muzeju nakts pasākums” Ienāc…” – 
Vānes Seno lietu krātuve
24. maijā
10:00  Klaunu šovs “Oki - Doki” - iz-
klaidējoša cirka programma.  Kandavas 
kultūras namā. Ieeja: EUR 1,50.
27. - 29.maijā
Kandavas novada svētki  „Lustīga dzī-
vošana”.
1.jūnijā
Pirmsskolas vecuma bērnu olimpiskā 
diena 
4.jūnijā
Cēres pagasta un sporta svētki
5.jūnijā
Superkauss Motokrosā- Motoparks 
Kandava 
11. jūnijā
Vānes pamatskolas jubilejas pasākums
 
IZSTĀDES
02.05. – 28.05. Kandavas mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde.Valdeķu kultū-
ras namā
03.05. - 17.05. Ilzes Anšances un Kitijas 
Švīgeres gleznu izstāde. Kandavas kultū-
ras nama izstāžu zālē “Vējspārns”
05.05. - 19.05. Mātes dienai veltīta iz-
stāde “Mana baltā māmuliņa”.  Kanda-
vas pagasta bibliotēkā Valdeķos
05.05. - 30.05.  Literatūras izstāde “Ak-
tierim Gunāram Cilinskim - 85”. Vānes 
pagasta bibliotēkā
05.05. - 30.05.  Literatūras izstāde 
“Rakstniecei Vizmai Belševicai - 85”. Vā-

nes pagasta bibliotēkā
06.05. - 17.05.  Tematiska izstāde Mā-
tes dienai “Mūžos dzīvo Mātes mīlestī-
ba”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
08.05.- 31.05. Ģimenes pavards- pavār-
grāmatu izstāde un „Vizmai Belševicai- 
85”- Zantes pagasta bibliotēkā
15.04. - 15.06. Ingrīdas Smuškovas fo-
toizstāde “Durvis”.  Kandavas novada 
muzejā. 
16.05. - 31.05.  Jubilejas izstāde “Dzej-
niecei un rakstniecei Vizmai Belševicai 
85-  Matkules pagasta bibliotēkā
16.05. - 31.05.  Jubilejas izstāde “Rakst-
niecei Laimdotai Seilei 65 - Matkules pa-
gasta bibliotēkā
20.04. - 01.06. Izstāde “Atjaunotajai 
Kandavas ev.lut.baznīcai 280”. Kandavas 
novada muzejā
22.05. - 30.05. Jubilejas izstāde - Vizmai 
Belševicai - 85. Kandavas pagasta biblio-
tēkā Valdeķos
27.04. - 15.06. Anetes Elertes darbu 
mākslas izstāde “Tukša skaņa pilnā ista-
bā”. Jauniešu centrā “Nagla”. 
18.05. - 27.05.  Jubilejas izstāde “Aktie-
rim Gunāram Cilinskim - 85” (1931-
1992). Kandavas pilsētas bibliotēkā
18.05. - 27.05. Jubilejas izstāde “Kompo-
nistam Imantam Kalniņam - 75”. Kanda-
vas pilsētas bibliotēkā
24.05. - 31.05.  Jubilejas izstāde “Rakst-
niecei, dzejniecei Vizmai Belševicai - 85” 
(1931-2005). Kandavas pilsētas bibliotē-
kā



15.INFORMĀCIJA SPORTS

„VISS.LV” ČEMPIONI

Sestdien, 7. maijā Kandavas sporta hallē notika 
basketbola turnīra “Rietumu līga-Kurzemes radio 
līga” izšķirošā �nālspēle, kurā ļoti spraigā cīņā čem-
piona titulu ieguva basketbola komanda “BK Viss.lv 
Kandava”. 

Otro vietu izcīnīja Pāvilostas novada komanda, tre-
šie palika – BK  Tukums. 

Šā gada čempionāts norisinājās  no 2015.gada 20.ok-
tobra un šajā sezonā tajā piedalījās astoņas komandas: 
SK “Kandava”, BK “Viss.lv Kandava”, Pāvilostas novads, 
Ventspils “Baltijas ekspresis”, Talsi, Tukums, Barsy At-
yrau Kazahstāna un Kuldīgas “Hercogs”. Kandavu čem-
pionātā pārstāvēja SK “Kandava” un BK “Viss. lv Kan-
dava”.

Spēles pārtraukumā notika RK Betons skatītāju 
konkurss, kurā galveno balvu- ledusskapi- izcīnīja Ģirts 
Krautmanis.




