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AKTUALITĀTES

No 16.aprīļa sestdienās plkst. 12:15 
LTV1 ēterā būs skatāmi konkursa “Smārts. 
Spēle tiem, kas mācās” reģionālie pusfināli 
un nacionālais fināls. Konkursa pusfinā-
los vairāk nekā 250 zinošākie 10.-12.klašu 
skolēni no visas Latvijas sacentās par val-
stī viserudītākās 
komandas titulu 
darba tiesību un 
darba aizsardzī-
bas jautājumos. 
Konkursu organi-
zēja Latvijas Brī-
vo arodbiedrību 
savienība (LBAS) 
ar Eiropas Soci-
ālā fonda finan-
siālu atbalstu. Tā 
mērķis ir veicināt 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu 
interesi un izpratni par darba tiesībām un 
darba aizsardzību, kā arī citām prasmēm 
un zināšanām, kas nepieciešamas sekmī-
gai karjeras uzsākšanai.

 Konkurss norisinājās trīs kārtās. Pirma-
jā kārtā visi dalībnieki internetā atbildēja 
uz jautājumiem par darba tiesībām, darba 
aizsardzību, sociālo dialogu un arodbied-
rību lomu. Pēc pirmās kārtas pusfinālos 
iekļuva katra reģiona (Vidzeme, Zemga-
le, Kurzeme, Latgale) un Rīgas piecas re-
zultatīvākās skolas. Tās pārstāvēja desmit 
skolēni, kuri kopsummā bija ieguvuši aug-
stāko punktu skaitu. Kurzemes pusfinālā 
piedalījās Kandavas K.Mīlenbaha vidus-
skolas 12.a klases komanda. Nacionālajā 
finālā iekļuva viena zinošākā komanda 
no katra reģiona, un godpilnais uzdevums 
aizstāvēt Kurzemi finālā tika mūsējiem- 
K.Mīlenbaha vidusskolas 12.a klases au-
dzēkņiem: Elīnai Zeltzaķei, Gintai Kārkli-
ņai, Kristapam Kairišam, Katrīnai Gēcei, 
Ievai Ripai, Līgai Bitei, Kintijai Dravniecei, 
Madarai Ezerkalnei, Jānim Ulēnam, Mon-

KANDAVAS JAUNIEŠI TV KONKURSA  FINĀLĀ

JĀSTRĀDĀ AR 
DOMU PAR 
RĪTDIENU

Jau par tradīciju 
kļuvis, ka pavasarī 
Kandavas novada 

domes vadība tiekas ar visu novadā 
ietilpstošo pagastu iedzīvotājiem. Ma-
nuprāt, šīs tikšanās reizes ir abpusēji 
ļoti noderīgas. Šogad tās bija arī kup-
li apmeklētas. Patīkami pārsteidza, ka 
lielākoties bija jāuzklausa konstruk-
tīvi priekšlikumi un ierosinājumi, 
nevis neapmierinātība un kritika. Tas 
liecina, ka iedzīvotāji mūsu darbu ir 
novērtējuši. Šajās tikšanās reizēs pie-
dalījās arī jaunie Kandavas  komunālo 
uzņēmumu vadītāji un viņiem nācās 
atbildēt uz daudziem iedzīvotāju jau-
tājumiem, kas saistīti ar apkuri un 
ūdenssaimniecību. Domāju,  ka spē-
jām sniegt pozitīvas atbildes gan par 
malkas nodrošinājumu katlumājās, 
gan arī par ūdenssaimniecības pro-
jektu attīstību.Jaunajai “ Kandavas 
namsaimnieka” valdes priekšsēdē-
tājai, protams, klājas grūti, jo viņa ir 
saņēmusi ļoti smagu mantojumu no 
iepriekšējās vadības un būs vajadzīgs 
laiks, lai šīs kļūdas labotu, taču , esmu 
pārliecināts, ka viņa to spēs. Zantes ie-
dzīvotāji smejoties teica, ka tagad viņi 
tiešām varot dzert ūdeni pat no krā-
na, tātad ūdenssaimniecības projekts 
ir realizēts veiksmīgi. Tuvākajā laikā 
vēl tiks veikti uzlabojumi, jo izdevies 
projekta līdzekļus ietaupīt – Zantē 
tiks veikts mūsdienīgs, konteinera 
tipa dziļurbums, kas tiks apgādāts ar 
nepieciešamajām iekārtām,  tādejādi 
nodrošinot stabilu ūdens padevi un 
ļoti labu kvalitāti. 

Ir uzsākti vairāku Kandavas ielu 
rekonstrukcijas projektu realizācija. 
Šis ir pirmais gads, kad Kandavā tik 
lielos apjomos tiks veikta ielu labie-
kārtošana . Ir iesniegts bērnudārza 
rekonstrukcijas projekts ar iespējamu 
ES līdzfinansējumu. Nevar nepiemi-
nēt arī Kandavas vecpilsētas parka 
rekonstrukciju ar tam piegulošo te-
ritoriju labiekārtošanu.Gribu atzīmēt 
būvvaldes darbu, kas tagad ir pilnībā 
nokomplektēta un, kur, manuprāt, 
strādā profesionāli un spējīgi cilvēki. 

Šobrīd mēs plūcam to darbu aug-
ļus, kuri tika uzsākti jau krietnu laiku 
atpakaļ. Tas pierāda, ka jāstrādā ir ne 
tikai šodienai, jāplāno ir ilgtermiņā, 
ar domu par rītdienu.

Rolands Bārenis

tai Geļičai un komandas kapteinei Zanei 
Šmitei. Skolēnus sagatavoja skolotāja Dace 
Vilkauša. Konkursa finālā bija vairāki uz-
devumi: iepriekš sagatavots mājas darbs, 
komandas kapteiņu konkurss, tests ar da-
žādiem aprēķina uzdevumiem, filmiņas 

skatīšanos un 
analizēšanu. Ša-
jos uzdevumos 
skolēni varēja 
izmantot datoru 
un darba likumu. 
Bija arī praktisks 
uzdevums, kurā 
no dotajiem in-
d iv i du ā l a j i e m 
aizsardzības lī-
dzekļiem bija jā-
izvēlas atbilstošie 

noteiktajai profesijai un jāsaģērbj viens 
komandas pārstāvis. Mūsu komandai bija 
jāapģērbj metinātājs. Konkurss bija intere-
santa pieredze skolēniem, jo viņi apguva 
zināšanas par Darba likumu, darba aizsar-
dzību un darba drošību. Un rezultātā- 3. 
vieta valstī! Paši skolēni atzina, ka turpmā-
kai dzīvei šīs zināšanas būs noderīgas. 

Ļoti interesants bija filmēšanās process 
Latvijas Televīzijā, tika filmēts gan pus-
fināls, gan fināls, bija jāierodas laicīgi, jo 
vajadzēja grimēties. Bija jāpierod pie da-
žādām niansēm, kas saistītas ar filmēšanu. 
Mūsu komanda ar iegūto rezultātu 3. vie-
tu republikas finālā ir ļoti apmierināti, jo 
konkurence bija milzīga.

 To, kā norisinājās reģionālie pusfināli 
un nacionālais fināls, redzēsim sešos Lat-
vijas Televīzijas īpaši veidotajos raidīju-
mos, kurus vadīs LTV sporta žurnālists un 
Eirovīzijas “seja” Uģis Joksts.

Materiālu sagatavoja Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas skolotāja 

Dace Vilkauša

Kandavas novada dome ārpus kārtas atre-
montējusi dzīvokli Kandavas pagasta „Aiz-
dzires skolā” un nodevusi dzīvokļa atslēgas tā 
nākošajai īpašniecei Ausmai Cimmermanei, 
kura griezās novada domē ar lūgumu, sniegt 
palīdzību dzīvokļa jautājumā. Cimmermaņus 
šā gada bargajā ziemā piemeklēja nelaime. 
Biezās sniega segas dēļ, iebruka ģimenes mājas 
jumts. Ģimene dzīvoja paju mājā „Rojas”. „Ro-
jas” ir veca māja un sen prasījās pēc remonta, 
tikai šaurā materiālā rocība neļāva to veikt. 

Saņemot jaunā dzīvokļa atslēgas, Cimmer-
maņi bija ļoti priecīgi par gaišajām, siltajām un mājīgajām telpām.

CIMMERMAŅU MĀJOKĻA PROBLĒMA ATRISINĀTA
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Kandavas novada domes sēdē tika iz-
skatīti 43 jautājumi un pieņemti sekojoši 
lēmumi:

-apstiprināt Kandavas novada domes 
saistošos noteikumus par ielu tirdzniecības 
vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas 
novada domi, ielu tirdzniecības organizē-
šanas kārtību un tirgus statusa piešķiršanu 
Kandavas novadā. Noteikt, ka šie noteiku-
mi stājas spēkā pēc atzinuma saņemšanas 
no Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas un publikācijas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Kandavas Nova-
da Vēstnesis”, 

-apstiprināt SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” un SIA „Kandavas namsaim-
nieks” vadības ziņojumus; 

-nodot Kandavas novada teritorijas plā-
nojuma 2011.-2023.gadam 1.redakciju 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai;

-apstiprināt Cēres pamatskolas noliku-
mu un noteikt, ka nolikums stājas spēkā ar 
2011.gada 1.aprīli;

-pieņemt zināšanai Kandavas novada bā-
riņtiesas pārskatu par darbu 2010.gadā .

-piešķirt līdzfinansējumu no papildus 
ieņēmumiem pamatbudžetā biedrībām 
„Rājumi”, „Dzirnavstrauts”, un „Atbalsts 
K.Mīlenbaha vidusskolai” iesniegto projek-
tu īstenošanai; 

-deleģēt Kandavas novada Izglītības 
pārvaldi sagatavot un iesniegt projekta pie-
teikumu Izglītības un zinātnes ministrijas 
izsludinātajā projektu konkursā „Resursu 
punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sa-
darbībā ar jaunatnes organizācijām” ;

-noslēgt sadarbības līgumu ar Tukuma 
novada domi tūrisma attīstības veicināša-
nai 2011.gadā, 

-atļaut amatu apvienošanas kārtībā Kan-
davas novada domes deputātei, domes 
priekšsēdētāja vietniecei L.Gudakovskai 

2011.GADA 31.MARTA 
KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE

pildīt Kandavas novada kooperatīvās krā-
jaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājas 
amatu;

-deputāti ar balsu vairākumu noraidīja 
D.Rozenfelda pieprasījumu par viņa atjau-
nošanu SIA „Kandavas namsaimnieks” val-
des locekļa amatā;  

Tika skatīts jautājums par Ētikas komisi-
jas pieņemto lēmumu sakarā ar deputātes 
Solvitas Horstes rīcību. Dome atklāti bal-
sojot (Par-6, pret-3, nebalso-4) nolēma, ka  
lēmums Kandavas novada domei izteikt 
deputātei S.Horstei rakstveida piezīmi par 
uzvedības normu pārkāpumiem saistībā 
ar Kandavas pilsētas pirmskolas izglītības 
iestādes „Zīļuks” darbiniecēm Z.Auziņu 
un S.Vinbergu-Bambi,netiek pieņemts. Šo 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā ra-
jona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 

Tika pieņemti lēmumi, kas saistīti ar 
nekustamajiem īpašumiem, zemes nomu, 
īpašumu sadalīšanu, adreses piešķiršanu. 
Apstiprināta dzīvokļu rinda uz 21.03.2011. 
un piešķirtas īres tiesības vairākiem novada 
iedzīvotājiem. Tika pieņemta zināšanai do-
mes izpilddirektora G.Gelpera atskaite par 
paveikto martā un akceptēti Kandavas no-
vada domes amatpersonu izdotie rīkojumi, 
kā arī skatīta virkne citu jautājumu.

Domes sēdes protokols pieejams www.
kandava.lv, sadaļā „Pašvaldība”.

 

Kārtējās komiteju sēdes 21.aprīlī.
Vides aizsardzības un komunālo jautā-

jumu komitejas sēde plkst.13:00 
Sociālo lietu un veselības aizsardzības 

komitejas sēde plkst.14:00
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

sēde plkst.15:00
Finanšu, plānošanas un novada attīstī-

bas komitejas sēde plkst.16:00
Kārtējā domes sēde 28.aprīlī 

plkst.13:00

REPRESĒTO ATCERES 
DIENA KANDAVĀ

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienā 25.martā uz atceres brīdi Kandavā 
pie piemiņas akmens Staļina represijās cie-
tušajiem, pulcējās gan represētie, gan skolu 
jaunatne, gan citi Kandavas ļaudis, lai atce-
rētos latviešu tautas vēstures traģiskos no-
tikumus, kuri risinājās 1949.gada pavasarī 
un atgādinātu sev un jaunajai paaudzei, ka 
dzīvība, brīvība un tēvzeme ir vissvētākais, 
kas mums pieder.

Kopumā 1949.gada deportācijas skāra 44 
tūkstošus Latvijas iedzīvotāju, no kuriem 
mājās Latvijā daudzi neatgriezās, viņu pīš-
ļus glabā skarbā Sibīrijas zeme.

25.marta diena šogad bija vējaina un sal-
ta, laikam solidarizējoties ar sanākušajiem 
ļaudīm, kuru sirdīs tā tālā diena pirms seš-
desmit diviem gadiem arī bija palikusi at-
miņā kā viena no saltākajām dienām viņu 
mūžā.

Tas bija ļoti emocionāls brīdis, kad pāri 
kailajam laukam no Mākslas skolas puses 
pa vienam un bariņos nāca ļaudis ziediem 
rokās, gan uz spieķa balstīdamies, gan ar 
stumjamiem ratiņiem pārvietojoties, visu 
sejās nopietnība un saviļņojums. Viņu vidū 
arī skolu jaunatne savu skolotāju pavadībā. 
Vēlāk piemiņas brīdī šie jaunieši dziedā-
ja visiem labi pazīstamo dziesmu „Tumša 
nakte, zaļa zāle”, riešot pa asarai sanākušo 
acu kaktiņos.

Piemiņas brīdi ar dziesmām atklāja sa-
bilnieki Iveta Sēruma un Vilnis Bumbiers. 
Dziesmu vārdi un smeldzīgās mūzikas 
skaņas atbilda sanākušo dvēseles noska-
ņojumam. Arī Maigas Bumbieres atmiņas 
par izsūtīšanu 1949.gada 25.martā, Ivetas 
Sērumas lasījumā, daudziem no klāteso-
šajiem atsauca atmiņā viņu pašu izjūtas 
toreiz – tai saltajā dienā.Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja vietniece Leonārija 
Gudakovska savā uzrunā sveica visus sanā-
kušos, un vēlēja represētajiem veselību un 
dzīvesprieku viņu ikdienas gaitās.Vēl dažas 
dziesmas un dzeja Kandavas novada mu-
zeja vadītājas Sarmas Anģēnas un skolēnu 
lasījumā un visi sanākušie tika mīļi aicināti 
uz muzeju, uz karstas tējas tasi, lai kopīgi 
dalītos atmiņās un pārrunās un, piedalītos 
mūsu novadnieka represētā Viļa Bērziņa 
gleznu izstādes „Atgriešanās” atklāšanā.
Atceres pasākumi Komunistiskā terora 
upuru piemiņai notika arī Zantē, Vānē un 
Matkulē.

Dagnija Gudriķe

Ar Kandavas novada domes 31.03.2011. 
sēdes lēmumu Nr.3 tiek uzsākta Kandavas 
novada teritorijas plānojuma 2011.- 2023.
gadam 1.redakcijas sabiedriskā apsprieša-
na. 

Sabiedriskā apspriešana tiek izsludinā-
ta laika posmā no 2011.gada 18.aprīļa līdz 
30.maijam.

Sabiedriskās apspriešanas laikā izstrādā-
tā teritorijas plānojuma 1.redakcija, kā arī 
spēkā esošie Kandavas novada teritorijas 
plānojumi un Kandavas novada attīstības 
programma, tiks izstādīti Kandavas no-
vada domes 2.stāvā, kur tie būs pieejami 
ikvienam interesentam katru darba dienu 

KANDAVAS NOVADA DOME PAZIŅO 
no plkst. 9.00 līdz 16.00, piektdienās no 
plkst.9.00 līdz 15.00. 

Teritorijas plānojuma 1.redakcija būs 
pieejama arī mājas lapās www.kandava.lv 
un www.metrum.lv. Teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sa-
pulce paredzēta 2011.gada 19.maijā plkst. 
17.00 Kandavas novada domes sanāksmju 
zālē, uz kuru tiek aicināti visi interesenti.

Sabiedriskās apspriešanas laikā jebkurš 
interesents Kandavas novada domē, adrese: 
Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, 
LV-3120, tālr.: 63107374, var iesniegt raks-
tiskus priekšlikumus, norādot savu vārdu, 
uzvārdu un adresi. 

Kandavas novada dome
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Ūdenssaimniecības attīstības 
projekta realizācija Kandavā

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē ,ka 
Ūdens atdzelžošanas stacijā Kandavā Ķiršu ielā 5 patreiz 
notiek automātikas ieregulēšana, lai tā varētu darboties 
automātiskajā režīmā. Tikko būs piemēroti klimatiskie aps-
tākļi tiks pabeigti ēkas fasādes būvdarbi, žogs ap atdzelžoša-
nas staciju un sakopta teritorija.

 Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves darbi notiek Raiņa, 
Uzvaras, Valteru un Lapu ielās. Zemītes ielā tika veikta cau-
ruļvadu pārbaude ar TV filmēšanu, un spiediena izturības 
pārbaude. Jau šomēnes tiks uzsākti darbi, lai Zemītes ielu 
atjaunotu. Sakārtotas tiks visas ielas, kur ūdenssaimniecī-
bas attīstības projekta gaitā bija nepieciešams veikt rakšanas 
darbus.

”Liepās” uzstādīta jauna pārsūknēšanas stacija. Vecās attī-
rīšanas iekārtas tiks likvidētas. Valteru ielā notiek būvdarbi, 
saistībā ar attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju. Tiks uzstādīta 
jauna pārsūknēšanas stacija un veikta kanalizācijas cauruļ-
vadu rekonstrukcija. Kūrorta ielā sākusies priekšattīrīšanas 
ēkas būvniecība.

Aprīļa vidū sākta ūdens un kanalizācijas cauruļvadu iz-
būvi Rūmenes ielā.

Sakarā ar ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas 
darbiem, iespējami ūdens padeves pārtraukumi, par to ie-
dzīvotāji tiks savlaicīgi informēti.Ir iespējamas arī iepriekš 
neplānotas avārijas situācijas, tādēļ ļoti ceru uz iedzīvotāju 
sapratni un atbalstu! 

SIA ‘Kandavas komunālie pakalpojumi” 
valdes priekšsēdētājs Ervīns Ruņģis.

Martā Kandavas novada domes vadība tikās ar novada iedzīvotā-
jiem Kandavā, Valdeķos, Matkulē, Zemītē, Zantē, Cērē un Vānē.Uz 
sanāksmēm bija ieradušies tie novada iedzīvotāji, kurus interesēja 
aktuālais novada un pagastu dzīvē. Tika izteikti daudzi priekšlikumi 
un ierosinājumi.Visā novadā aktuālas ir ceļu uzturēšanas problēmas. 
Sakarā ar sniegiem bagāto ziemu, ceļu uzturēšanas fonds tika stip-
ri pārtērēts. Iestājoties pavasarim, ceļu stāvoklis krasi pasliktinājies. 
Notikušas pārrunas ar SIA „Kandavas ceļi” par ceļu greiderēšanu. 
Greiderēšana tiks uzsākta, tiklīdz ceļi būs apžuvuši.Cēres pagastā 
jau sen tiek gaidīta valsts auto ceļa ( V-1435 Līgas- Zentene- Rideļi) 
noasfaltēšana. Pagājušajā vasarā šo ceļu pašvaldība atputekļoja par 
saviem līdzekļiem. Minēto ceļu Satiksmes Ministrija solījusi noasfal-
tēt jau pirms 12 gadiem, bet solījums nav izpildīts .Šogad turpinās 
pašvaldības sarunas ar Satiksmes Ministriju par ceļa noasfaltēšanu.
Tika runāts arī par  ūdens kvalitātes uzlabošanu. Ar ūdens kvalitāti 
vairumā apmierināti iedzīvotāji Matkules un Zantes pagastos. Sep-
tembrī varētu sākties Vānes pagasta ūdens saimniecības rekonstruk-
cijas darbi, projekts finansēšanas saņemšanai iesniegts. Aprīlī Vānē 
tiks uzstādīta viena ūdens atdzelžošanas iekārta. Sūdzības par ūdens 
kvalitāti joprojām tiek saņemtas no Valdeķu iedzīvotājiem. Šogad 
arī Valdeķos paredzēts sākt ūdenssaimniecības projekta īstenošanu, 
kurā ietilpst ūdens atdzelžošana, kanalizācijas tīklu izbūve u.c. darbi. 
Sagatavota dokumentācija Cēres pagasta ūdensvadu un kanalizācijas 
sistēmas izbūvei. Plaši ūdens un kanalizācijas rekonstrukcijas darbi 
notiek Kandavas pilsētā.

Joprojām nav atrisināts jautājums par Valdeķu kultūras nama otrā 
stāva lietderīgu izmantošanu. Valdeķu iedzīvotāji izteica priekšliku-
mus, ka iesaistoties projektos, kultūras nama otrajā stāvā varētu iz-
veidot sporta un atpūtas kompleksu, trenažierus, galda spēles, iespēju 
darboties amatniekiem.

Vānē būtu lietderīgi apvienot bērnudārzu un skolu, jo bērnu un 
skolēnu skaits samazinās, abas iestādes nav pilnībā noslogotas.Bet kā 
apsaimniekot atbrīvojušās telpas? Tas būtu kopīgi risināms novada 
domei, izglītības pārvaldei un pagasta iedzīvotājiem. Pagaidām šis 
jautājums paliek atklāts.

Joprojām ir liels to iedzīvotāju skaits, kuri nemaksā par apsaim-
niekošanu, īri un komunālajiem pakalpojumiem. SIA” Kandavas 
namsaimnieks ”vadība un citi apsaimniekotāji nenosauca konkrētus 
skaitļus, jo notiek gada pārskata sastādīšana un faktu apzināšana. Tu-
vākajā laikā iedzīvotājiem šī informācija tiks sniegta.

Aktuāla tēma visos pagastos ir bezdarbs un tas, ka jaunieši atstāj 
novadu, atrodot darbu citur.Tika atzīts, ka ir jādomā par iedzīvotāju 
piesaisti novadam un jaunu darba vietu radīšanu. Cilvēki pārsvarā 
dzīvo no iztikas minimuma un no pensijām, ir grūti nomaksāt īres 
un komunālos maksājumus.Daudz jautājumu bija par apkures tari-
fiem. Līdz jaunās apkures sezonas uzsākšanai SIA „Kandavas nam-
saimnieks” vadība iedzīvotājus savlaicīgi informēs par pieņemtajiem 
tarifiem.

Kandavas iedzīvotāji interesējās par Kandavas Mākslas un Mūzikas 
skolu apvienošanu, vai tā tiks īstenota.Šis jautājums vēl ir izpētes sta-
dijā, un konkrēts lēmums nav pieņemts.

Visos pagastos domes vadība informēja iedzīvotājus par Lielās Tal-
kas norisi novadā 30.aprīlī. Iedzīvotāji interesējās par iespējām izvest 
lielgabarīta atkritumus. Tāda iespēja būs, un iedzīvotāji savlaicīgi tiks 
informēti par vietām, kur šos atkritumus novietot.

Novada domes vadība pateicas visiem iedzīvotājiem, kuri apmek-
lēja rīkotās tikšanās, izteica savus priekšlikumus, kritiku un redzēju-
mu novada tālākai attīstībai, cerot uz turpmāku sadarbību aktuālo 
jautājumu risināšanā novada dzīves uzlabošanai.

KANDAVAS NOVADA DOMES 
VADĪBAS TIKŠANĀS AR NOVADA 

IEDZĪVOTĀJIEM

Zemgales reģionālā skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu 

konference
17. martā notika Zemgales reģiona skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konference, kurā  piedalījās 186 sko-
lēni no 26 novadiem ar 150 darbiem. Mūsu novads tika 
pārstāvēts ar 7 darbiem.Uz valsts konferenci tika izvir-
zīti 67 darbi, to vidū divi no Kandavas novada: Kanda-
vas K.Mīlenbaha vidusskolas skolnieku Elvas Štofertes „ 
Augšanas dinamika skolas vecuma zēniem” un Toma Ka-
zimirisaņeca „Latviešu tautas dziesmas-zināšanu līmenis 
mūsdienās”. Kandavas internātvidusskolas skolēns Alek-
sandrs Seredjuks ieguva apliecinājumu no LLU rektora 
studijām budžeta grupā pēc skolas beigšanas. Gala ziņo-
jumā asociētā profesore Baiba Briede uzteica visu skolēnu 
zinātnisko sniegumu. Atzinīgi novērtējot mūsu novada 
skolēnu darbus, B.Briede atzīmēja Toma Kazimirisaņeca  
zināšanas par latviešu tautas dziesmām, Aleksandra Se-
redjuka pētījumu par lietu un Jāņiem un Elvas Štofertes 
veikumu veselības zinātnes sekcijā. Gribu teikt lielu pal-
dies visiem skolēniem-darbu autoriem, darbu vadītājiem 
skolotājiem, konsultantiem un skolām par atbalstu! 

Kandavas novada Izglītības pārvaldes metodiķe
Liene Šnikvalde

Par nopelniem Latvijas valsts labā Ordeņu kapituls pie-
šķīris Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru Kandavas internāt-
vidusskolas direktorei latviešu valodas un literatūras sko-
lotājai Aijai Blittei. Apsveicam ar augsto apbalvojumu!

Kandavas novada dome

PAR TRIJU ZVAIGŽŅU 
ORDEŅA PIEŠĶIRŠANU
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 Pasaules ūdens dienas ietvaros, 22. 
martā, Polijas pilsētā Plockā tika organi-
zēta konference un darba grupa par tēmu 
“Ūdens apdzīvotās vietās”. Tā norisinājās 
no 22.- 24. martam. Konferences organi-
zatori bija UNITAR (United Nations In-
stitute for training and research), Plockas 
pilsētas pašvaldība, un citi partneri. Da-
lībnieku sarakstā bija pārstāvētas Polija, 
Šveice, Maķedonija, Slovākija, Albānija, 
Serbija, Horvātija, Nīderlande, Ungārija, 
un arī Latvija. Mūsu pilsētu pārstāvē-
ju es, Baiba Beķere, Kandavas novada 
domes arhitekte. Konferences mērķau-
ditorija bija dažādu ekspertu grupas, 
ģeogrāfi, arhitekti, sociologi, hidrologi, 
juristi, kā arī vietējo pašvaldību pārstāvji 
no Centrālās un Austrumeiropas. Kon-
ferences mērķis bija pieredzes un zināša-
nu apmaiņa saistībā ar dažādiem ūdens 
izmantošanas veidiem, piemēram, upju 
izmantošana rekreācijas vajadzībām, 
upju krastu apbūve, plūdu bīstamības 
izvērtējums, pilsētas ūdens apgādes risi-
nājumi, ūdens attīrīšana, ūdens resursu 
saglabāšana un aizsardzība. 

Pozitīvi bija tas, ka uzaicinātie dalīb-
nieki bija ne tikai no valstu lielākajām 
pilsētām, bet arī no mazpilsētām. Serbijā, 
Horvātijā, un citās pasākuma dalībvalstīs 
tagad zina, ka Latvijā ir tāda pilsēta Kan-
dava , kur bagātība ir upe Abava, avoti, 
ezeri, dīķi un protams, cilvēki. Darba 
grupu procesā tika dots uzdevums izvēr-
tēt savu pilsētu pēc organizatoru izstrā-
dātas shēmas. Pilsētu pašvērtējuma re-
zultāti tika detalizēti izklāstīti konferen-
ces dalībniekiem. Apkopojot visu pilsētu 
sniegto informāciju, radās priekšstats 
par problēmām, kuras jārisina mūsu 
pilsētā un kādas pastāv citur. Jautājumi 
skāra politikas un likumdošanas kārtību, 
sapratni par krasta līnijas menedžmentu 
un inovācijām, vajadzību/vēlmju apko-
pošanu un izzināšanu, finanses, ūdens 
risku izvērtējumu, sabiedrības apmieri-
nātības izzināšanu.  

Pēc sarunām ar kolēģiem no citām 

Kandavas novada domes arhitekte 
piedalās starptautiskā konferencē Polijā 

valstīm, izkristalizējās pasaulē atzītas 
tendences, kuras tiek balstītas uz upes 
klātesamību pilsētā. Pirmkārt, tā ir infra-
struktūra, kas tiek izmantota tūrismam, 
aktīvai atpūtai un rekreācijai. Attīstot 
upju infrastruktūru, attīstās arī darba 
tirgus. Otrkārt, upe ir dabas bagātība, 
kas papildina pilsētas ainavu un rada 
pievilcīgāku pilsētas tēlu. Upju krastu 
atdzīvināšana un sakārtošana padara 
upes pievilcīgākas tūristiem un vietējiem 
iedzīvotājiem. Treškārt, krasti ar skaistu 
skatu uz upi ir vilinoša dzīvojamās un 
viesnīcu apbūves zona. Šajā gadījumā 
skats uz upi ir kā pievienotā vērtība 
katram īpašumam. Visām šīm uzskaitī-
tajām lietām ir arī otra puse, kas var sa-
graut upes unikalitāti. Tāpēc jāplāno un 
jāpārdomā katrs solis. 

Attīstot upju krastus, ļoti svarīgi ir 
izvērtēt plūdu bīstamību. Spriežot pēc 
Nīderlandes pieredzes, viss ir iespējams, 
jo tur liela daļa pilsētu atrodas 6 metrus 
zem jūras līmeņa. Tas neattur Nīder-
landi no upju krastu attīstības. Pašlaik, 
izstrādājot Kandavas novada teritorijas 
plānojumu, tiek izvērtētas Kandavas no-
vada applūstošās teritorijas. Ar tām va-
rēs iepazīties jaunā teritorijas plānojuma 
grafiskajā daļā. Aizsargjoslu likumā ir 
izklāstīts, kāda veida būvniecība atļauta 
applūstošās teritorijās. Svarīga konferen-
ces sadaļa tika veltīta saldūdens resursu 
izsīkšanai un saglabāšanai. Tika prezen-
tēti dažādi risinājumi, kā savākt lietus 
ūdeni, lai to izmantotu saimnieciskām 
vajadzībām, tualetēm, auto mazgāšanai, 
dārzu laistīšanai. Latvijā mēs mazgājam 
savus auto un laistām dārzus ar dzeramo 
ūdeni, kas citur pasaulē jau ir izšķērdī-
ba. Interesants piemērs no Nīderlandes 
ir lietus ūdens savākšana no ielām. Tas 
tiek panākts, izbūvējot ielas klātnes, zem 
drenējošā slāņa tiek izvietots speciāls 
auduma materiāls, kurš neļauj ūdenim 
iesūkties gruntī. Ūdens no šī drenējošā 
slāņa tiek nogādāts vienotā sistēmā un 
izmantots vēlreiz. Lietus ūdens savākša-
na nav tikai pilsētas vadības jautājums. 
To var darīt katrs īpašnieks savā īpašu-
mā, piemēram ,savācot lietus ūdeni no 
ēku jumtiem. Svarīgi ir skaidri zināt, ko 
sabiedrība vēlas redzēt savā pilsētā ūdens 
resursu attīstībā, šajā procesā jāiesais-
ta pilsētas iedzīvotāji . Vai tā būtu laivu 
piestātne, strūklakas, bērnu laukumi vai 
kas cits. Esiet atsaucīgi, jo kopā varam 
paveikt vairāk!

Kandavas novada domes arhitekte 
Baiba Beķere 

KANDAVAS NOVADS 
GATAVOJAS 

LIELAJAI TALKAI
Tāpat kā citus gadus aprīlī Latvijā tiek organi-

zēta Lielā Talka. Šogad talka notiks 30.aprīlī.
Visas talkas vietas būs aplūkojamas Lielās 

Talkas mājas lapā www.talkas.lv 
Katrā oficiāli pieteiktajā talkas vietā būs savs 

atbildīgais, kurš nodrošinās talciniekus ar atkri-
tumu maisiem un norādīs, kur jāatstāj piepildī-
tie maisi. Reģistrēt un 30.aprīlī organizēt savu 
talku var jebkurš, mājas lapā www.talkas.lv. 
Sava izvēlētā talkošanas vieta Kandavas novadā 
jāsaskaņo ar Lielās Talkas koordinatori novadā 
Sandru Bērziņu (telefons 28304430). Lai veik-
smīgāk saplānotu darbus, saskaņotu atkritumu 
novietošanas vietas, talcinieki jau šobrīd var 
pieteikties Kandavas novada domē pie Sandras 
Bērziņas vai savās pagastu pārvaldēs. Informā-
cija par Lielās Talkas norisi novadā tiks publicē-
ta mājas lapā www.kandava.lv , kā arī uz afišām. 
Atkritumu maisi( šogad - dzeltenā krāsā) būs 
pieejami talkošanas vietās talkas dienā. Sakarā 
ar ierobežotajiem finanšu resursiem, Lielās Tal-
kas koordinatori lūdz maisos nelikt koku zarus, 
lapas, tā sauktos „zaļos” atkritumus. Atkritumu 
poligonā un pārkraušanas stacijā bez maksas 
pieņems tikai talkā savāktos atkritumus dzelte-
najos maisos.

No 28. – 30.aprīlim Kandavas pilsētā un pa-
gastos iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja at-
brīvoties no lielgabarīta atkritumiem. Lielgaba-
rīta atkritumus novietot tikai norādītajās vietās 
un norādītajā laikā:

Zemītes pagastā- Zemītē pie katlu mājas
Valdeķos – pie kultūras nama katlu mājas
Matkules pagastā – Matkulē pie katlu mājas
Cēres pagastā – Cērē darbnīcu teritorijā iezī-

mētā laukumā
Vānes pagastā – Vānē pie katlu mājas
Zantes pagastā – Zantē pie katlu mājas
Kandavā – „Liepās” pie dalīto atkritumu kon-

teineriem; Uzvaras ielā 20 pie gāzes grupas ķie-
ģeļu nožogojumā; Dārza ielā 1 pie katlu mājas; 
Ozolu ielā 6A pie katlu mājas; Abavas ielā 36 pie 
atkritumu konteineriem; Kūrortu ielā 7A pie 
katlu mājas; Valteru ielā 7 pie atkritumu kon-
teineriem; un pie Kandavas internātvidusskolas 
katlu mājas.

Kandavas novada dome aicina iedzīvotājus 
palīdzēt sakopt dažādas publiskās teritorijas 
mūsu novadā! Tos, kuri piedalīsies talkā, aici-
nām ierasties 30. aprīlī plkst. 10:00 sekojošās 
pulcēšanās vietās: 

- pie Tūrisma informācijas centra Kandavā;
-pie Valdeķu kultūras nama Kandavas pagas-

tā;
-pie Cēres, Matkules, Vānes, Zantes un Zemī-

tes pagastu pārvaldes ēkām.
Aicinām ne tikai vākt atkritumus, aizgāju-

šās ziemas postījumus, bet darīt arī citus labus 
darbus- stādīt kokus, veidot puķu dobes, labie-
kārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, 
atjaunot žogus un soliņus.

Sakopsim savu novadu šajā pavasarī, lai 
būtu prieks pašiem un novada viesiem!
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Vēsturiski Kandava ir Latvijas kar-
tinga galvaspilsēta, jo septiņdesmi-
tajos un astoņdesmitajos gados šeit, 
Kandavas sovhoztehnikumā, izvei-
dojās pati stiprākā kartinga komanda 
toreizējā Padomju Savienībā. Tie, ku-
riem jau ap piecdesmit, un kuri bijuši 
draugos ar sportu, atcerēsies daudzās 
sporta sacensības un treniņnometnes 
Kandavas stadionā pie Teteriņu ezera. 
Šeit vasarās allaž valdīja dzīva rosība, 
kartingu trasē rībēja motori, stadionā 
ziemas startiem muskuļus nostiprināja 
Rīgas Dinamo hokejisti, bet Pūzurgra-
vā dimdināja motokrosisti. Kanda-
va izaudzinājusi ne vienu vien izcilu 
sportistu, gan republikas, gan starp-
tautiskajā arēnā.

Kartinga vēsture Kandavā
Sešdesmito gadu vidū, sākoties kar-

tinga bumam Latvijā, pirmo kartu 
1965.gadā Kandavā uzbūvēja Laimonis 
Tropiņš. 1968. gadā izveidojās kartinga 
pulciņš, bet 1972.gadā atklāja Kanda-
vas kartinga trasi un kartinga attīstībai 
Kandavas sovhoztehnikumā pievērsās 
tehnikuma pasniedzējs Alfrēds Petro-
vičs. Viens no viņa pirmajiem audzēk-
ņiem bija Hugo Jurševskis, kurš pats 
brauca gan ar kartingu, gan formulu 
un vēlāk veiksmīgi turpināja Alfrēda 
Petroviča iesākto darbu kartinga tra-
dīciju spodrināšanā. Lielākos panāku-
mus Hugo Jurševskis guva, kļūstot par 
treneri Kandavas sovhoztehnikuma, 
Latvijas un PSRS kartingistu izlasēm. 
Viņš sagatavojis un izaudzinājis 14 
PSRS un 8 Starptautiskās klases sporta 
meistarus. Tajos laikos šādu meistara 
nosaukumu varēja izcīnīt tikai augsta 
ranga sportisti, un labākie startēja gan 
Sociālistisko valstu kausa izcīņā, gan 
Eiropas čempionātos. Hugo Jurševska 

vadībā Kandavas kartinga sekcija pie-
dzīvoja nebijušu uzplaukumu. Viņš 
bija treneris tādiem pazīstamiem au-
tosportistiem kā Raimonds Gudriķis, 
Vladislavs Šlēgelmilhs, Ainārs Bērziņš, 
Normunds Grasbergs, Jānis Horeliks, 
Arnis Jurševskis, Gatis Panavs, Edgars 
Barkāns, Uģis Petrovičs un vēl citi.

Raimonds Gudriķis ir viens no tiem 
Kandavas tehnikuma kartingistiem , 
kurš guvis atzīstamus panākumus arī 
autosportā formulu sacensībās. Kan-
davā ienācis no Nīcas puses, Otaņķiem 
,kur aizsācis nodarboties ar kartingu 
desmit gadu vecumā. Pabeidzis Rudes 
astoņgadīgo skolu un iestājies Kanda-
vas sovhoztehnikumā, ir tehnikuma 
absolvents, šeit izveidojis ģimeni un 
palicis uz dzīvi Kandavā. Astoņdes-
mitajos gados ,būdams PSRS kartinga 
izlases dalībnieks, viņš aktīvi piedalī-
jās arī PSRS un starptautiska mēroga 
formulu sacensībās. Bijis vairākkārtējs 
Latvijas čempions un medaļnieks PSRS 
mačos gan kartingā, gan formulās. 
1987.,1989.,un 1990.g.izcīnījis PSRS 
čempiona titulu kartingā, sasniedzis 
labus rezultātus Sociālistisko valstu 
kausu izcīņās.

 Hugo Jurševskis bija treneris arī 
savam  dēlam Arnim Jurševskim  un 
Jānim Horelikam , kuri veiksmīgi star-
tēja ne tikai PSRS, bet arī  Baltijas val-
stu, Amerikas un Kanādas draudzības 
mačos. Vēlāk Arnis un Jānis kļuva par 
izciliem autošosejas braucējiem. Hugo 
audzēknis Marts Erdmanis tagad ir 
sacīkšu inženieris britu Carlin Moto-
sport komandā.

1987.gadā kartinga trase piedzīvoja 
pirmo rekonstrukciju, kad tuvojoties 
starptautiskām sacensībām, tika uz-
klāts jauns asfaltbetona segums. Pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas un tai 

sekojošo ekonomikas pāreju no plān-
veida uz tirgus darbības principiem, 
Kandavas kartinga trasē iestājās klu-
sums.

Karti atkal rūc Kandavā!

Trasi no drošas iznīcības paglāba 
vairāki Latvijas kartinga entuziasti 
un uzņēmēji-Leons Jakrins, Edgars 
Skulte un Kārlis Miķelsons, kuri, 
piesaistot investorus, atrada iespēju 
trasi pārbūvēt atbilstoši mūsdienu 
starptautiskiem standartiem, ļaujot 
tai uzplaukt vēlreiz un cerot, ka nā-
kotnē Kandavas vārds atkal izskanēs 
Latvijā un aiz tās robežām, saistībā ar 
kartinga vārdu.. Pēc rekonstrukcijas 
tagadējā kartinga trase jeb Swedbank 
kartodroms Kandava ir jaunākā un 
mūsdienīgākā trase Latvijā un Baltijā. 

Trasi pēc rekonstrukcijas atklāja 2008.
gada 5. jūnijā. 2008.gada 9.augustā 
Kandavas kartodromā bija sabrauku-
si daļa no savulaik populārākajiem 
Latvijas kartingistiem, lai atceroties, 
kā paši izteicās, vecos labos laikus, sa-
censtos savstarpējā draudzības mačā. 
Tajā gadā jaunatklātajā trasē notika arī 
Baltijas kartinga čempionāta 3.posms.

Par Kandavas Swedbank kartodro-
mu 2008.gada novembra numurā raks-
tu „Kandava-jauns sākums” publicējis 
arī viens no ietekmīgākajiem Eiropas 
kartinga žurnāliem „Vroom”.

 2009.gadā Kandavā notika divi Bal-
tijas čempionāta posmi, sezonas atklā-
šanas posms un noslēdzošais posms 

Latvijas čempionātam ,kā arī seši ama-
tieru īres kartinga seriāla Openkart 
posmi.

Šogad tika izveidota arī speciāla tra-
se ziemas kartinga vajadzībām. Šajā 
ziemas trasē notika vairākas sacensī-
bas: pirmās amatieru kartinga sacen-
sības „Ar mani atkal runā kaijas Zie-
mas kauss”, kā arī Latvijas autoklubu 
ziemas sacensības un Openkart seriāla 
posmi. Aktīvā sezona kartodromā sāk-
sies aprīlī un 20.maijā Kandavā risinā-
sies  Latvijas uzņēmumu kausa fināls 
kartingā. Karti atkal rūc Kandavā, kā 
sendienās!

KANDAVĀ ATDZIMST TEHNISKIE SPORTA VEIDI
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MOTOSPORTS

 Otrs tehniskais sporta veids, kas 
Kandavā allaž bijis populārs, ir moto-
sports. Varētu teikt, ka motosportam 
Kandavā ir vēl senāka vēsture kā kar-
tingam.Motosporta trases Kandavā 
bija pie Teteriņu ezera un Pūzurgravā. 
Kandavas novada muzejā ir saglabā-
ti materiāli par motosporta vēsturi 
jau no 1942.gada, kad ar motosportu 
sāka nodarboties brāļi Āboliņi. Vecā-
kais brālis Ansis Āboliņš(dzimis 1913.
gadā) startēja sacensībās līdz sešdesmi-
to gadu beigām. Fricis Āboliņš(dzimis 
1914.gadā) aktīvā sporta gaitas beidza 
piecdesmito gadu vidū. Jaunākais brā-
lis Osvalds Āboliņš bija vispopulārā-
kais no brāļiem un  sasniedza vislabā-
kos rezultātus, bija Latvijas čempions 
125 kub/cm klasē 1957.,1958.gadā, 
aktīvā sporta gaitas beidzot sešdes-
mito gadu nogalē. Tautā Osvalds tika 
mīļi saukts vienkārši par Osīti jeb vīru 
sarunās par Ošeli.Katram laikam ir 
savi varoņi un elki, un Osvalda slavas 
laiks bija sešdesmitie gadi. Kandavas 
jaunā paaudze Osvaldu Āboliņu , ie-
spējams arī nezina, un pats Osītis jau 
sesto gadu brauc citās, debesu trasēs.
Bet to gadu puikas, tāpat kā tagad par 
F1 pilotiem, fanoja par Osvaldu. Pa-
rasti Ošels brauca citiem pa priekšu un 
viņa braukšanas stilu nevarēja sajaukt 
ar citu motokrosistu braukšanas sti-
liem, tāpat vienmēr varēja atpazīt viņa 
slaveno ķiveri. Materiālos par šo gadu 
sportistiem, lasāms arī Āboliņu māsas 
Līnas Āboliņas vārds, kura startējusi 
no DOSAAF „Vārpas” komandas.

Starp Kandavas motosportistiem jā-
piemin arī Ilgvars Lagzdiņš, kurš sāka 
nodarboties ar motosportu 1953.gadā.

Viņš bijis godalgotās vietās Baltijas 
republiku čempionātos, piemēram, 
1960.gadā ieguvis „Kurzemes kausu” 
350 kub /cm klasē. 70-tajos gados viņš 
pārgāja uz autosportu. Jāsaka, ka sep-
tiņdesmitajos gados motosportā bija 
jūtama paaudžu maiņa, daļa sportistu 
pārgāja uz autosportu, daļa uz citiem 
sporta veidiem.

Motosporta vēsture Kandavā nebūtu 
pilnīga, nepieminot Zigurdu Celmiņu, 
pūrenieku, kurš mācoties Kandavas 
sovhoztehnikumā, sāka nodarboties 
ar motosportu, sasniedza labus pa-
nākumus, 1986.gadā ieguva Latvijas 
čempiona nosaukumu. Septiņdesmito 
gadu sākumā Kandavas sovhoztehni-
kuma motosporta komandā startēja 
Dzintars Ezerkalns, Arnis Krautmanis, 
Ojārs Mišinskis. Kandavnieki Dzintars 
Briedis un Vairis Vītoliņš savu sporta 
gaitu sākumā startēja no Kandavas 
radio rūpnīcas sporta kluba ,vēlākos 
gados pārejot uz Pūres DIS komandu, 
izcīnot augsto PSRS sporta meistara 
nosaukumu, braucot blakusvāģu kla-
sē. Septiņdesmito gadu vidū Kandavas 
mototrase tika slēgta, pēc negadījuma 
treniņu laikā. Lai darbību turpinātu, 
bija nepieciešama trases rekonstrukci-
ja un, par bīstamām atdzīto vietu no-
līdzināšana ,līdzekļu un ieinteresētības 
trūkuma dēļ tā netika rekonstruēta. 
1978.- 1979. gadā trasē vēl trenējās 
Kandavas sovhoztehnikuma moto-
krosisti Jānis Ķevics, Jānis Āboliņš (no 
motokrosistu Āboliņu dinastijas, kuri 
bija Jāņa tēva brāļi) un Maigonis Kār-
kliņš. Sacensības Kandavā vairs netika 
rīkotas,1980.gadā sportisti pārgāja uz 
Kandavas radio rūpnīcas motosporta 
sekciju, bet vēlāk uz Pūres DIS ko-
mandu.

Deviņdesmitajos gados blakusvāģu 

klasē veiksmīgi startēja kandavnieks 
Uldis Vāvere, piedaloties arī Pasaules 
kausa izcīņas posmos. Tā kā kandav-
niekiem savas trases nebija ilgus ga-
dus, arī pats motosports vairs nebija 
prioritāšu vidū.

Motosports atdzimst!

Tikai 2010.gadā divus kilometrus no 
Kandavas centra tapa jauna motokrosa 
trase - Motoparks Kandava, kas ir vē-
rienīgākais motokrosa projekts pēdējo 
gadu laikā. Iecerēts, ka blakus Latvijas 
un Baltijas mēroga sacensībām, šeit 
varētu notikt arī Eiropas čempionāta 
posms 2012.gadā un Pasaules čem-
pionāts 2014.gadā.Šobrīd ir izveidota 
klasiskā motokrosa trase, superkrosa 
trase un uzbērts arī motokrosa frīstai-
la nosēdiens.Ir domāts par motoparka 
tālāku labiekārtošanu un pilnveidoša
nu(laistīšanas iekārtas, rampa, dušas, 
tualetes u.c.)

Lielais motokross Kandavā atgrie-
zās 2010.gada 19.septembrī, kad reizē 
ar trases atklāšanu, šeit notika Battery 
Superkausa lielās balvas izcīņas fināls. 
Tajā piedalījās arī Kandavas komanda 
„Kandava Moto-x”.

Šoziem Motoparkā Kandava notika 
skijoringa un ziemas motokrosa sa-
censības Kandavas kauss un Latvijas 
čempionāta 5.posms skijoringā un zie-
mas motokrosā.

Savu akceptu motokrosa, kartinga 
un skijoringa atdzimšanai Kandavā, 
devis arī Kandavas novada domes 
priekšsēdētājs Rolands Bārenis. Citē-
jot no intervijas masu medijiem:

-Tā kā Kandava ir tehnisko sporta 
veidu galvaspilsēta ,slavena ar savu 
kartinga bāzi un motokrosa vēsturis-
kām tradīcijām, esam nolēmuši ak-
ceptēt to atdzimšanu Kandavā. Gan 
ar kartinga trasi, gan „MX Parku” pil-
sēta iegūst atpazīstamību, kā arī savu 
labumu vietējiem uzņēmējiem, viesu 
mājām, kafejnīcām, veikaliem. Kan-
dava vienmēr ir gatava šādiem lieliem 
pasākumiem, jo katru gadu Kandavas 
Valsts Lauksaimniecības tehnikuma 
stadions vasarās uzņem vairāk kā 4000 
dalībnieku dažādos pasākumos.

Pirmās lielākās motosporta sacensī-
bas Kandavas trasē notiks jau 8.maijā 
plkst.12:00 –Battery Superkauss Kan-
davas Lielās Balvas izcīņa, Motokrosa 
seriāla 1.posms.

Materiāli ņemti no Kandavas nova-
da muzeja krātuvēm, Andra Bambja 
publikācijas „Tukuma Ziņotājā” 2004.
g.3.01.,Dāvja Šteinerta publikācijām, 
intervijām ar bijušajiem sportistiem un 
materiāliem internetā.

Tos apkopoja Dagnija Gudriķe 



smaga mūsu tautai, tā atgādina, cik ļoti 
esam lauzti, locīti, mocīti, bet cik garā 
stipri!,- sacīja Maija Matīsa,- Katram no 
represijās skartajiem, ir bijis kas savs, kas 
palīdzējis izdzīvot un pārvarēt izsūtījuma 
smagumu. Vilim Bērziņam tā bija mīles-
tība uz mākslu, glezniecību.” Maija Matīsa 

uzsvēra, ka pēc 
viņas domām, 
šie Viļa Bēr-
ziņa darbi ir 
pasaules klase, 
tie būtu jāiznes 
tālāk par  Kan-
davu  un blakus 
novadiem.

 Vistuvākais 
no pasaules 
klasiķiem Vi-
lim Bērziņam 
bija franču 
gleznotājs Pols 
Sezāns. Kā sa-
cīja gleznotājs 
Toms Šlisers, 
Vilis allaž visu 
salīdzinājis ar 
Polu Sezānu, 
ik pa laikam 
nosakot: „ Se-
zāns, jā tas bija 
mākslinieks!” 
Arī paša Bērzi-

ņa gleznās var vilkt paralēles ar slaveno 
francūzi. Piemēram, zaļā notonējumā ar 
zilo un sarkano, zīmējot plaknē, ko tolaik 
daudzi nesaprata. „Šodien to varam no-
vērtēt, „ sacīja Toms Šlisers.

Muzeja vadītāja Sarma Anģēna pastās-
tīja par izstādes tapšanas vēsturi, kas bijis 
ceļš gada garumā. Toreiz tapa pirmā in-
tervija ar Antru Kviti par Bērziņu ģime-
nes izsūtīšanu uz Sibīriju, tad arī radās 
doma sarīkot izstādi Kandavas muzejā. 
Tagad šis nodoms īstenojies.

Tikšanos kuplināja sabilnieku Ivetas 
Sērumas un Viļņa Bumbiera muzicēša-
na. Visu dziedāto dziesmu autors ir pats 
Vilnis Bumbiers, vairāku dziesmu vārdus 
sacerējusi sabilniece Ilona Miezīte, un 
mūsu kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte 
Začeste.

Lielu paldies visiem sanākušajiem un 
muzeja darbiniekiem par saviļņojošo brī-
di, tēva gleznu izstādi atklājot, sacīja Viļa 
Bērziņa meita Antra Kvite.

Izstāde būs apskatāma līdz 7.maijam.
Dagnija Gudriķe
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Kultūra

Tā, atklājot mūsu novadnieka represētā 
Viļa Bērziņa gleznu izstādi „Atgriešanās” 
Kandavas novada muzejā 25.marta pēc-
pusdienā, sacīja muzeja krājuma glabā-
tāja Ināra Znotiņa.Vilis Bērziņš atgriežas 
Kandavā caur savām gleznām.Ināra Zno-
tiņa muzeja darbinieku vārdā teica lielu 
paldies Viļa 
Bērziņa meitai 
Antrai Kvitei, 
kura piedalījās 
izstādes atklā-
šanā, par atsau-
cību un laipnu 
sava tēva glez-
nu atvēlēšanu 
izstādei Kan-
davas novada 
muzejā. 

Vilim Bēr-
ziņam dzīvē 
nācās pārciest 
daudz bēdu un 
sāpju, ieskaitot 
arī izsūtīju-
mu 1949.gada 
25.martā, no 
kura neatgrie-
zās viņa māte 
Lība. Bērziņu 
ģimene at-
griezās Latvi-
jā 1956.gadā. 
Sākās dzīve tepat Kandavas pievārtē un 
darbs meliorācijā. Pēc smagajām darba 
dienām tapa košas gleznas, kurās pret-
statā pelēkajai ikdienai vērojams spilgts 
krāsu skanējums.

20.gs. sešdesmitajos un septiņdesmita-
jos gados Vilis Bērziņš bija aktīvs Tuku-
ma mākslas un novadpētniecības muzeja 
rīkoto izstāžu dalībnieks. Pie viņa brauca 
pazīstami mākslinieki un kopīgos ple-
nēros un bohēmā radās jauna iedvesma 
turpmākiem darbiem. Meitas Antras Kvi-
tes personīgajā arhīvā saglabājusies pub-
likācija laikrakstā „Sarkanā Kandava” no 
1959. gada, kurā toreizējais Latvijas PSR 
Mākslinieku Savienības biedrs Ādolfs 
Melnārs, uzteic Viļa Bērziņa apskaužami 
labo un spēcīgo krāsu izjūtu un drošo 
triepienu, kura dēļ viņa gleznas turas labā 
gammas noskaņā un spēcīgi iedarbojas 
uz skatītāju.

Izstādes atklāšanā piedalījās arī Tuku-
ma muzeja Mākslas muzeja vadītāja Mai-
ja Matīsa. 

„Izstādes atklāšana notiek dienā, kas ir 

ESI SVEICINĀTS,VILI BĒRZIŅ, 
ATKAL KANDAVĀ!

KANDAVAS 
VECPILSĒTAS 
ZUDUŠĀS UN 

ESOŠĀS VĒRTĪBAS

2010. gada vidū tika uzsākta detalizēta 
Kandavas vecpilsētas apbūves vēsturiskā 
izpēte ar mērķi apzināt vecpilsētas arhi-
tektoniskās, saimnieciskās un kultūras 
vērtības un izmantot tās vecpilsētas tā-
lākai attīstībai, jaunu tūrisma un saim-
nniecisko koncepciju izstrādei. Izpētes 
gaitā Latvijas arhīvos tika ievākti daudzi 
nezināmi materiāli par ēku tapšanu un 
izmantošanu, īpašniekiem un iedzīvotā-
jiem, tika identificēti senie gruntsgabalu 
numuri, kas ļauj vēsturisko informāciju 
piesaistīt konkrētai ēkai. Tagad materiā-
lu apkopojums par vecpilsētas ielām un 
ēkām tiek nodots lasītāju rīcībā ar cerī-
bu, ka vecpilsētas iepazīšana veicinās 
kandavnieku piederības sajūtu tai, kā arī 
rosinās oriģinālas ēku izmantošanas un 
apsaimniekošanas idejas.

Kandavas vecpilsētas ielu tīkls un ap-
būve, kas veidojušies 14.gs. vidū – 20.gs. 
sākumā, ir viena no retajām Latvijas vec-
pilsētām, kas minimāli cietusi karos un 
modernizācijas laikos. Ansambļa vienga-
balainība ir Kandavas vecpilsētas galvenā 
vērtība, bet atsevišķu ēku vērtību veido to 
autentiskums un ar ēkām saistītā vēsturis-
kā informācija. Seno ēku vēsture var tikt 
un tiek iedzīvināta, atjaunojot ēku vēstu-
riskās funkcijas. Kandavas senās ēkas kā 
nelielas tirgotavas, amatnieku darbnīcas, 
u.c., prasmīga apsaimniekotāja vadībā 
var turpināt funkcionēt arī nākamajos 
gadsimtos. Kandavas iedzīvotāji tiek aici-
nāti iesniegt Kandavas novada muzejam 
vai domei gan savas idejas vecpilsētas tā-
lākai attīstībai ,gan nepublicētu informā-
ciju par ēku vēsturi un īpašniekiem. 

Tirgus laukums 
Viduslaiku pilsētas un miesta sirds bija 

tirgus laukums – mierīga un droša vieta 
saimniecisko aktivitāšu veikšanai. Kanda-
vas apkārtne no lietuviešu uzbrukumiem 
droša kļuva ap 14.gs. vidu, tādēļ šajā laikā 
ārpus Livonijas ordeņa pils sāka veidoties 
amatnieku un tirgotāju apdzīvots miests 

VĒSTURE

Viļa Bērziņa meita Antra Kvite pie sava tēva pašportreta
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jeb tirgus vieta. Latīniski šāda vieta sauk-
ta oppidum, un pirmoreiz minēta 1366. 
gadā. Kandavas tirgus laukums savu 
atrašanās vietu kopš viduslaikiem nav 
mainījis. Ap to veidojās apbūve, lauku-
mā krustojās satiksmes ceļi, kas veda uz 
Rīgu, Prūsiju, Talsiem, Saldu. Līdz 19.gs. 
vidum laukums bija divreiz lielāks kā ta-
gad un pletās līdz pat Lielajai ielai.  

19. gadsimtā nedēļas tirgus nodoklis 
bija miesta pašpārvaldes nozīmīgākais 
ienākumu avots. 1895.g. pēc Kandavas 
miesta domes Bruģēšanas komisijas lē-
muma Tirgus laukums un pieguļošās 
ielas tika nobruģēti. Darbus veica domes 
algoti meistari, bet akmeņus un granti va-
jadzēja sagādāt namīpašniekiem. 1902.g. 
lauksaimniecības preču tirgotāji pārcēlās 
uz jauno tirgus laukumu, kas tika ierīkots 
tagadējās pasta ēkas vietā.  

Kapelas kalniņš   
 Kandavnieki to ieraduši dēvēt par 

Mēra kalniņu, tomēr vietas vēsturiskais 
nosaukums, kas figurē arī 19.gs. doku-
mentos, ir Kapelas kalniņš. Par kapelu vi-
duslaikos sauca nelielu katoļu dievnamu, 
kas kalpoja arī kā mirušo apbedīšanas 
vieta. Maz ticams, ka 1710.g. Lielajā mērī 
mirušie būtu apbedīti apdzīvotas vietas 
pašā centrā, jo hercogs to bija aizliedzis. 
Nostāstus par mērī mirušo apbedīju-
miem visdrīzāk rosināja mirušo kauli, ko 
no kalniņa izskaloja lietus.   

Kā tas bija ierasts viduslaiku Eiropas 
apdzīvotajās vietās, arī Kandavas miestā 
tieši pie tirgus laukuma atradās baznīca 
ar kapsētu. Domājams, koka kapela uz-
būvēta drīz pēc miesta rašanās, tomēr 
dokumentos Kandavas baznīcas pagalms 
minēts tikai 1506. gadā. 1518.g. Kanda-
vas draudzes kapelā Kandavas pils priek-
šā turīgie vasaļi Jakobs Franks un Dīriks 
Butlars nodibināja vikāriju jeb apmaksā-
tus aizlūgumus Jaunavas Marijas godam. 
Koka kapela ar torni Kandavā vairākkārt 
minēta 17.gs., kad tā kalpoja luterāņu 
draudzes vajadzībām. Pēc tagadējās lu-
terāņu baznīcas uzbūvēšanas 1687.g. 
kapela sabruka, tomēr mirušie Kapelas 
kapsētā apbedīti vēl 1730. gadā.     

1872. - 1876. g. pēc agrākā miesta 
priekšnieka K. Grēbnera ierosinājuma 
tika ierīkots Kapelas kalna parks. Domā-
jams, tad mūrēts arī akmeņu žogs ap kal-
niņu, lai lietus ūdens neizskalotu mirušo 
kaulus. Aiz ugunsdzēsēju depo pie tirgus, 
pateicoties agrākā miesta priekšnieka K. 
Grēbnera iniciatīvai. 20.gs. 20.-30. gados 
kalna virsma nolīdzināta, un tur ierīkota 
deju grīda. Pēdējo reizi viduslaiku kapsē-
tas miers traucēts 2. pasaules kara laikā, 
kad tur raktas tranšejas un atrasti skeleti 
ar senlietām, kas datētas ar 14.-16.gs., kā 
arī 18.gs. monētas.

Kandavas novada muzeja vēsturnieks
Agris Dzenis

Kandavas novada muzejs kopā ar in-
terešu grupu „Muzeja draugi un kaimi-
ņi” pieteicis savu projektu „Pie pavarda” 
biedrības „Kandavas Partnerība” un Nī-
derlandes fonda KNHM izsludinātajam 
konkursam „Sabiedrība ar dvēseli ”. Esam 
iecerējuši sakopt muzeja dārzu un tā ap-
kārtni, izveidot tajā atpūtas un brīvdabas 
pasākumu vietu ar atklātu pavardu, gal-

TALKA KANDAVAS MUZEJĀ
du un sēdvietām. Tiks sakārtots gājēju 
celiņš un kāpnes ērtākai atpūtas vietas 
piekļuvei no Talsu ielas puses. „Pie pa-
varda” būs iespējams svinēt gadskār-
tu, muzeja, Skolas ielas un ābolu ražas 
svētkus, kopīgi gatavojot ēdienus uz 
atklātas uguns. Arī tad, ja mūsu iece-
rētais projekts netiks apstiprināts, pir-
mo soli tuvāk šai iecerei esam spēruši. 
Pirmdien, 4.aprīlī muzeja dārzā notika 
pirmā pavasara talka. Atjaunojām vecās 
ābeles – izzāģējām nokaltušos un neva-
jadzīgos zarus. Ceram, ka rudenī ābeles 

par to teiks savu paldies mums ar labu 
ābolu ražu. Talkā muzeja dārzā strādāja 
ne tikai muzeja darbinieki, bet arī tuvākie 
kaimiņi no Skolas ielas Zigrīda Mincāne 
un Māris Kreicbergs, sniedzot padomus 
un nesavtīgu atbalstu darbā.

 Sarma Anģēna
Kandavas novada muzeja vadītāja

23.martā Kandavas mākslas skolā no-
tika republikas mākslas skolu audzēkņu 
zīmēšanas konkurss, kurā piedalījās 65 
audzēkņi no deviņpadsmit Kurzemes 
reģiona skolām un Engures un Tukuma 
mākslas skolas. Mūsu mākslas skolu kon-
kursā pārstāvēja Rūta Liepa, Marta Kreic-
berga un Linda Krauze. Skolēnus uz kon-
kursu pavadīja 35 skolotāji. Kā pastāstīja 
mākslas skolas direktore Ērika Klauberga 
, kopš pa-
gājušā gada 
republikas 
z īmēš anas 
k o n k u r s i 
tiek rīkoti 
reģionos un 
jau otro gadu 
Kandava ir 
i z raudz īt a 
par Kurze-
mes reģiona 
k o n k u r s a 
norises vie-
tu, tā iemes-
la dēļ, ka 
mums ir  plaša un skaista mākslas skola.
Kamēr bērni zīmēja( trīs astronomiskās 
stundas) ,skolotājiem notika pieredzes 
apmaiņa par zīmēšanas metodikas mā-
cīšanu mākslas skolās, kuru vadīja Kan-
davas mākslas skolas pasniedzēja Inga 
Brīniņa.

-Neiztika arī bez kurioziem,- sacīja Ēri-
ka Klauberga,- pagājušajā gadā konkur-
sa norises dienā, mums pēkšņi pazuda 
ūdens, uztraucos, ka tik kas nenotiek arī 
šogad,piemēram nepazūd elektrība!Un 

AKTUALITĀTES KANDAVAS 
MĀKSLAS SKOLĀ

kā vilku piemin,tā vilks klāt!Elektrība tie-
šām pazuda!Ko tagad gaidīt nākamgad? 
Ka pazudīs gan ūdens gan elektība?Tas 
humoram.Konkursa norisei šis misēklis 
nekaitēja.

Pagājušās nedēļas nogalē 8. un 9.aprīlī 
Mākslas skolu skolotāju republikāniskajā 
seminārā Valkā, notika reģionālo kon-
kursu rezultātu apkopošana. Seminārā 
bija apskatāmi visi audzēkņu darbi, tos 

izvērtēja īpaša 
komisija.( Par 
rezultātiem sī-
kāka informāci-
ja Kandavas no-
vada mājas lapā 
www.kandava.
lv .)

7.aprīlī Kan-
davas mākslas 
skolā notika 
Kandavas no-
vada vizuālās 
mākslas olim-
piāde par tēmu 
„Latviešu tau-

tas dziesmas par darbu”, kurā piedalījās 
vairāk kā 60 dalībnieki.20.aprīlī notiks 
starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 
ar to pašu tēmu par latviešu tautas dzies-
mām. Olimpiādē piedalīsies Kandavas, 
Saldus, Brocēnu un Skrundas novadi.No 
15.aprīļa līdz 15.maijam risināsies tradi-
cionālās Mākslas dienas.Mākslas dienu 
ietvaros novadā notiks skolēnu zīmēju-
mu izstāde.

Ar Kandavas Mākslas skolas direktori 
Ēriku Klaubergu sarunājās D.Gudriķe
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

KULTŪRA  UN IZKLAIDE

15. aprīlī
10:00 -15:00 Vairas Kamaras 
kursi “Skatuves runa un kus-
tība”. Kandavas kultūras nama 
mazajā zālē
No 11:00 Atvērto durvju diena 
Valsts Kandavas lauksaimniecī-
bas tehnikumā.
16. aprīlī
10:00 - 15:00 Vairas Kamaras 
kursi “Skatuves  runa un kustī-
ba”. Kandavas kultūras namā
10:00 Radošā darbnīca “Ziedi 
no auduma”. Zemītes Tautas 
namā
10:00 Kandavas novada amat-
niecības centra rīkotā radošā 
darbnīca “Rotaļlietu radīšana”. 
Māca: valdorfpedagoģe Sandra 
Dišlere. Lūgums pieteikties ie-
priekš pa tel. nr. 26497800. Kan-
davas novada muzeja telpās
18:00 Kandavas novada tautību 
apvienības “Varavīksne” pava-
sara pasākums. Kandavas Pen-
sionāru dienas centrā
22:00 Diskotēka. Ieeja: Ls 1,50. 
Kandavas kultūras nama maza-
jā zālē
18. aprīlī
17:00 Kandavas novada amat-
niecības centra rīkotā radošā 
darbnīca “Celaiņu aušana”. 
Māca: Līga Reitere. Lūgums 
pieteikties iepriekš pa tel. nr. 
26497800. Kandavas novada 
muzeja telpās
Radošā darbnīca bērniem “Ga-
tavosim grāmatzīmes” biblio-
tēku nedēļas ietvaros. Vānes 
bibliotēka
19. aprīlī
9:00 Leļļu mūzikls bērniem 
“Ķiplociņš iet uz skolu”. Zantes 
kultūras namā
21. aprīlī
15:00 Matkules sākumskolas 
bērnu teātra izrāde “Kā Lieldie-
nu zaķis olas krāsoja”. Matkules 
kultūras namā
19:00 Atpūtas vakars –vokālistu 
konkursa „Puķuzirnis”25 gadu 
jubilejas pasākums.”Puķuzirņa”
laureātu salidojums- koncerts. 
Kandavas K.Mīlenbaha vidus-
skolas aktu zālē.
22. - 25. aprīlis
Lieldienu sagaidīšana. Atpūtas 
bāzē “Zviedru cepure”
23. aprīlī
22:00 Atpūtas vakars/balle. 
Muzicē: Kaspars Antess. Gal-
diņu rezervēšana pa tālruni 
63126037. Valdeķu kultūras 
namā

24. aprīlī
Sezonas atklāšanas pasākums. 
Atpūtas bāzē “Zviedru cepure”
11:00 Lieldienu pasākums 
- pašdarbnieku koncerts “Jo 
raibāk, jo labāk!” un Lieldienu 
spēles. Koncerts - Zemītes Tau-
tas namā; spēles - pie šūpolēm 
aiz Zemītes tautas nama
12:00 Lieldienu pasākums. Pie 
Cēres pamatskolas
12:00 Lieldienu pasākums Vānē. 
Lielā dienā sasauksim pavasa-
ri, mazgāsim mutes, ripināsim 
olas, nopietni un nenopietni 
dejos jauniešu deju kolektīvs 
“Imuliņa”, vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Sadancis”. Vānes at-
pūtas parkā “Spāres”
12:00 Lieldienu pasākums 
- Lieldienu ieskandināšana, 
Zantes amatierteātra iestudē-
tās A.Voitkus lugas “Skaistuma 
sacensības” pirmizrāde. Olu iz-
stāde “Krāšņākā Lieldienu ola”, 
loterija un tirdziņš. Zantes kul-
tūras namā. Jautras atrakcijas. 
Pie Zantes kultūras nama
12:00 Lieldienu prieki “Gravu” 
kalnā. Matkules pagastā pie Bu-
ses pilskalna
13:00 Lieldienu pasākums Kan-
davā. Bruņinieku pilskalnā
13:00 Lieldienu šūpošanās, olu 
ripināšana, mīklu minēšana. Pie 
Valdeķu kultūras nama
22:00 Lieldienu balle kopā ar 
Juri Pavlovu. Zantes kultūras 
namā
25. aprīlī
15:00 Kaspara Dimitera kon-
certs. Kandavas ev. lut. baznīcā
27. aprīlī
13:00 - 15:00 Lasāmdiena - stās-
tu stunda. E.Birznieks - Upītis 
“Mežā noskatīta pasaka”. Zantes 
bibliotēkā
28. aprīlī
11:00 Multiplikācijas filma bēr-
niem “Alise brīnumzemē”. Vā-
nes kultūras namā
29. aprīlī
14:00 Zemītes pamatskolas pa-
sākums. Zemītes Tautas namā
17:00 Kandavas novada amat-
niecības centra rīkotā radošā 
darbnīca “Adīšana un tambo-
rēšana”. Māca: Ina Valtere. Lū-
gums pieteikties iepriekš pa tel. 
nr. 26497800. Kandavas novada 
muzeja telpās
19:00 “Sestās jūdzes” koncerts. 
Ieeja: Ls 4,-; Ls 5,- Ls 6,-. Kan-
davas kultūras namā
30. aprīlī
16:00 Pensionāru pavasara bal-

le. Kandavas Pensionāru dienas 
centrā
1. maijā
13:00 Sadraudzība senioriem 
kopā ar Kandavas ev. lut. drau-
dzes aktīvistiem. Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolā
Stāstnieku pasākums “No tīras 
sirds”. Kandavas kultūras namā
6. maijā
Mātes dienai veltīts koncerts. 
Cēres pamatskolā
Mātes dienai veltīts koncerts, 
sadarbībā ar Zantes pamatsko-
lu. Zantes kultūras namā
7. maijā
Suņu dienas, pavasara tirgus. 
Kandavā
11. maijā
Mātes dienai veltīts pasākums. 
Valdeķu kultūras namā

I Z S T Ā D E S

1. - 30. aprīlis Daces Pugas 
gleznu izstāde (klusās dabas). 
Valdeķu kultūras namā un Val-
deķu bibliotēkā
4. - 15. aprīlis Izstāde “7. aprī-
lis - Pasaules veselības diena”. 
Kandavas pagasta bibliotēkā 
(Valdeķos)
4. - 18. aprīlis Izstāde “Trimdas 
rakstniekam Jānim Veselim - 
115”. Matkules bibliotēkā
4. - 29. aprīlis Literārā izstāde 
“Rakstniekam Ernestam Birz-
niekam - Upītim - 140”. Vānes 
bibliotēkā
4. - 29. aprīlis Literārā izstā-
de “Angļu rakstniecei Šarlotei 
Brontē - 195”. Vānes bibliotēkā
4. - 29. aprīlis Literārā izstāde 
“Optimisma devai (grāmatas 
priekam)”. Izstāde no cikla 
“Biblioterapija - grāmatu spēks”. 
Vānes bibliotēkā
4. - 30. aprīlis Literārā izstāde 
“Ernestam Birzniekam - Upītim 
140”. Zantes bibliotēkā
11. - 30. aprīlis Izstāde bērniem 
“Sīki putni, mazi putni”. Matku-
les bibliotēkā
No 15. aprīļa Toma Šlisera glez-
nu izstāde. Galerijā “Vējspārns”
18. - 23. aprīlis Bibliotēku ne-
dēļa. Kandavas pagasta bibliotē-
kā (Valdeķos)
8. - 29. aprīlis Izstāde “Krīzes 
laika mode!” Vānes bibliotēkā
11. - 18. aprīlis Jubilejas izstāde 
“Rakstniekam Jānim Ezeriņam 
(1891-1924) - 120”. Kandavas 
pilsētas bibliotēkā
11. - 18. aprīlis Jubilejas izstāde 
“Aktierim Imantam Skrastiņam 

- 70”. Kandavas pilsētas biblio-
tēkā
18. - 21. aprīlis
Lieldienu olu izstāde. Vānes 
bibliotēkā
18. - 26. aprīlis
Izstāde “Lieldienu zaķi gaidot”. 
Matkules bibliotēkā
18. - 28. aprīlis
Gadskārtu tradīcijām - Liel-
dienām veltīta izstāde “Spīguļo 
saulīt ābeļu dārzā, Tur mani 
bāliņi šūpoles kāra”. Kandavas 
pilsētas bibliotēkā
18. - 30. aprīlis
Izstāde “Dzejniecei, publicistei 
Andai Līcei - 70”. Matkules bib-
liotēkā
22. - 27. aprīlis
“Nāc nākdamas, Lieldieniņas!” 
Kandavas pagasta bibliotēkā 
(Valdeķos)
27. aprīlis - 3. maijs
Jubilejas izstāde “Dzejniecei, 
publicistei Andai Līcei - 70”. 
Kandavas pilsētas bibliotēkā
Līdz 28. maijam
Tukuma tēlotājmākslas studijas 
darbu izstāde. Kandavas nova-
da muzejā
Līdz 7. maijam
Izstāde “Atgriešanās” Vilis Bēr-
ziņš gleznas. Kandavas novada 
muzejā

SPORTS

16.aprīlī
11:00 Rietumu līgas spēles vo-
lejbolā vīriešiem. Komandas: 
Kandava Lapmežciems, Talsi, 
Tukums, Irlava. Kandavas spor-
ta hallē
29. aprīlī
Latvijas Šķēpmetēju kluba un 
Kandavas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas organizētā balvu 
izcīņa šķēpa mešanā jauniešiem. 
Valsts Kandavas lauksaimniecī-
bas tehnikuma stadionā
30. aprīlī
10:00 Kausa izcīņa volejbolā 
“Cēres pavasaris”. Cēres sporta 
hallē
11:00 Rietumu līgas volejbola 
fināls. Kandavas sporta hallē.
30. aprīlis - 1. maijs
18:00 Starptautiskas orientē-
šanās sacensības “Kandavas 
Rogainings 2011”. Kandavas 
apkārtnē
8. maijā
12:00 Battery Superkauss Kan-
davas Lielā Balva. Motokrosa 
seriāla 1. posms. Sīkāka in-
formācija pa tālr.: 22189120              
22189120. Motoparkā Kandava
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Visu marta mēnesi  Kandavas mākslas galerijā „Vējspārns”  
bija skatāma kandavnieces,  tērpu mākslinieces Danutas Ābeles 
kāzu, kristību un svinību tērpu izstāde. Izstādes atklāšanas dienā 
notika arī kāzu un kristību kleitu demonstrācija. Septiņas baltas 
līgavas un četras mazās kristībnieces savus tērpus iznesa ar cēlu 
eleganci, mūzikai un aplausiem skanot, vēl un vēlreiz izejot pa 
izklāto paklāju, kurš gan nebija sarkans, bet tas norises svarīgu-
mu nemazināja. Kā atklāšanā sacīja galerijas vadītāja Ilzīte Grīn-
berga, šī  izstāde Kandavā ir nebijis notikums, sešpadsmit gadus 
ilgajā galerijas pastāvēšanas vēsturē, tāda pirmā un vienīgā. Vēl  
jo vairāk tādēļ, ka  Danuta Ābele ir dzimusi kandavniece, šeit 
dzīvojusi un mācījusies skolā, un pēc  Rīgas lietišķās mākslas ko-
ledžas  apģērbu dizaina nodaļas beigšanas, atgriezusies dzimtajā 
pilsētā, jau gadus piecpadsmit  strādā savā profesijā- šuj tērpus. 
Tas ir gan viņas hobijs, gan darbs. Kā sacīja pati Danuta, vis-
labprātāk viņa šuj kāzu tērpus, jo tajos var ielikt sirdi.Vairākas 
līgavas otro reizi mūžā bija ietērpušās savās kāzu kleitās. Anetes 
kāzu kleita bija pati senākā, pirms desmit gadiem šūdināta, bet 
arī šodien derēja kā uzlieta. Kristību kleitiņu skatē demonstrēja 
arī  Anetes meitiņa Kate. Savās kāzu kleitās bija tērpušās arī Ilze 
un  Indra. Indras kleita savukārt bija pati jaunākā, tikai pagājušā 
gada augustā darināta. Starp kristību kleitiņu  demonstrētājām 
bija arī  Ilzes piecarpus gadus vecā meitiņa Angelika. Vēl kristību 
tērpus demonstrēja divas Kates- Danutas divarpus gadus vecā 
meitiņa  un jaunākā modele, kurai tikai pusotrs gadiņš! Visas 
mazās modeles ar lielu nopietnību veica savu uzdevumu.Danuta 
bijusi tērpu māksliniece arī vairākām teātra izrādēm:  Ilzes Lai-
las Purmalietes mūzikliem „Mūsdienīga pasaka par Pelnrušķīti”, 
Robins Huds”, ”Trīs sivēntiņi”, Kārļa Auškāpa  pēc Noras Ikste-
nas libreta veidotajai izrādei „Leģenda par Ziemsvētku rozi”, un 
Jura Rijnieka „Vakariņas ar muļķi”. 

Līgavas savos tērpos jutās tik labi, ka fotogrāfējās gan iekš-
telpās , gan pavasarīgi dzestrajās Kandavas ielās, gan dejoja un 
meta gaisā līgavas pušķi, gan pozēja  grupās un individuāli. Visas 
atzina, ka uzģērbt vēlreiz kāzu tērpu- tas ir neaprakstāms prieks! 
Skatoties viņās, manī ieskanējās dažas dzejas rindas, kuras varē-
tu likt šā raksta nobeigumā.

Pašā baltākā dienā balta līgava nāk
 un zem debesu  juma mūžīgu ceļu sāk,
Saule tai rotājas matos, acu plakstiņos vējš, 
rokas kā eņģeļa spārni ziedu kātus nes,
Maigā stāva ik trīsā priecīgs satraukums dveš...
Tālāk būs kā jau dzīvē,
Bet šodien- viss pirmoreiz.

Dagnija

PAŠĀ BALTĀKĀ DIENĀ BALTA 
LĪGAVA NĀK....

KŪLTŪRA
Biedrība „Kandavas partnerība” 

informē

1.Biedrības „Kandavas Partnerība” izsludinātajā Nīder-
landes KNHM projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 
2011” tika iesniegti 25 projekti: tajā skaitā 17 projekti no 
Kandavas novada. Projekti iesniegti par šādām aktivitātēm: 
rotaļu, sporta un atpūtas laukumu ierīkošana un labiekār-
tošana, kosmētiskā remonta veikšana telpās un iekārtošana, 
logu nomaiņa daudzdzīvokļu mājā, galdu un solu izgatavo-
šana, tērpu darināšana pašdarbības kolektīviem. Projektu 
izvērtēšana notiks 13.aprīlī, kad vērtēšanas komisija ap-
meklēs projektu īstenošanas vietas.

 2. Lai izsludinātu LEADER projektu konkursu un apzi-
nātu iedzīvotāju vajadzības Kandavas Partnerības teritori-
jā, biedrība “Kandavas Partnerība” aicina iesniegt projektu 
idejas par sabiedrībai nozīmīgām aktivitātēm.

Projekta idejas aprakstu var iesniegt līdz 2011.gada 30.ap-
rīlim biedrībā “Kandavas Partnerība” (Talsu ielā 11, Kanda-
vā) vai pa e-pastu intaha@inbox.lv.

Projekta ideju prezentācija notiks 2011.gada 3.maijā 
plkst.17.00 (Talsu ielā 11, Kandavā). 

Projekta idejas aprakstu sagatavot uz vienas A4 lapas, 
kurā norādīt: īsu projekta aprakstu un tā nepieciešamības 
pamatojumu un plānotās izmaksas. 

Tuvāku informāciju var saņemt biedrībā „Kandavas 
Partnerība” pie valdes priekšsēdētājas Intas Haferbergas, 
mob.28390394, e-pasts: intaha@inbox.lv 

28.martā notika Kandavas 
novada pensionāru biedrības 
atkārtotā pārvēlēšanu sapul-
ce. Sapulci atklāja pensionā-
ru biedrības valdes priekšsē-
dētājs Zigurds Megnis. Viņš 
informēja klātesošos par 
16.martā notikušo Latvijas 
Pensionāru federācijas kon-
gresu  un tajā  izskatītajiem 
jautājumiem, pieņemtajiem 
lēmumiem un rezolūcijām. 
Tika ievēlēta jauna Kandavas 
novada pensionāru biedrības 
valde vienpadsmit cilvēku 
sastāvā ( Vera Lauva, Dzintra 
Zuļķe, Zigurds Megnis, Aina 
Klajuma, Ilgvars Dišlers, Lu-
dis Pakalns, Egils Sudmalis, 
Hendriks Besikirskis, Eme-

Kandavas novada pensionāru 
biedrības sapulcē

rita Šukste, Ilze Kizenbaha 
un Lūcija Sarkane ).Par revī-
zijas komisijas priekšsēdētā-
ju ievēlēja Mildu Gailīti. Par 
valdes priekšsēdētāju atkār-
toti ievēlēja Zigurdu Megni. 
Kā savas darbības turpmā-
kos aktuālākos virzienus, 
Z.Megnis minēja, saiknes 
uzturēšanu ar Latvijas Pen-
sionāru federāciju, bankas, 
juridisko un grāmatvedības 
lietu kārtošanu, pensionāru 
kopējo interešu aizstāvību. 
Vera Lauva iepazīstināja klāt-
esošos ar aktuālāko kultūras 
dzīvē un sniedza informāciju 
par pensionāru biedrības pa-
vasara talkas organizēšanu 
20.aprīlī 

AICINA DARBĀ ŠEFPAVĀRU RESTORĀNĀ STRAZDĒ
TĀLRUNIS 29222951 INGUNA.



Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, tālr. 631 82028; fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
Kandavas novada domes informatīvais izdevums. Par publicētās informācijas saturu atbild Kandavas novada dome.

Metiens 3000 eks. Maketēts un iespiests SIA „Tipogrāfija Universums A“
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LĪDZJŪTĪBA 

Lai gadi nav nasta, 
kas nospiež jums plecus,
Lai gadi ir prieks, 
kas dzīvot jums liek!
Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās jubilejās!
Marta jubilāri:
Nelda Genēviča, Ženija Kļaviņa
Aprīļa jubilāri:
Anna Tihomirova, Ansis Bērziņš, Teodors Vīnerts, 
Pauls Lejiņš, Anna Solvāne, Ilga Lagzdiņa, Marta 
Peipare, Austra Puķe, Kārlis Birznieks, Ivars Kalnozols, 
Gunta Grenevica, Ausma Kārklina, Dzintra Rūtiņa, 
Maija Kunkulberga, Leonarda Halusjaka, Valdis 
Jansons, Arnis Kravis, Vija Breitberga, Aivars 
Dzintars, Tatjana Martukāne, Teodora Riekstiņa, Juris 
Kondratjevs, Dimāra Jansone, Skaidrīte Petrovska, 
Gaļina Zvezdova, Jānis Valainis, Oskars Asars, Sarmīte 
Ošeniece, Lija Ozola, Genādijs Artemjevs, Narcizus 
Gabalas, Laima Maksimiva, Lonija Freimane, Ženija 
Vītoliņa.

 Kandavas novada pensionāru biedrība,
Kandavas novada dome

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
martā reģistrēti mirušie:

Agris Kiršpils  (1938.)  Kandava
Kārlis Mišinskis  (1915.)  Kandava
Anna Salmiņa  (1933.)  Kandava
Marija Trokša  (1930.)  Kandava
Lūcija Beļeviča  (1934.)  Kandavas pagasts
Irinija Auziņa  (1938.)  Matkules pagasts
Vera Derica  (1926.)  Matkules pagasts
Hermīne Valdmane (1920.)  Matkules pagasts
Arvīds Vibulis  (1932.)  Vānes pagasts
Zenta Kāle  (1918.)  Zantes pagasts
Stanislava Šveice  (1937.)  Zantes pagasts
Maiga Ēvele  (1928.)  Zemītes pagasts

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

INFORMĀCIJA
SIA” Kandavas namsaimnieks” aicina novada 

iedzīvotājus uz tikšanos:
18.04. plkst.18:00 Vānes kultūras namā
20.04. plkst.17:00 Zemītes tautas namā
26.04. plkst.17:00 Cēres pagasta pārvaldes ēkā
27.04. plkst.17:00 Zantes kultūras namā
28.04. plkst.17:00 Kandavas kultūras nama mazajā zālē.

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
martā reģistrēti 5 jaundzimušie:

Agnese, Andrea, Marta 
Ričards, Rūdolfs

Sveic am ve c ākus!   
Kandavas novada dome

PAVASARA TIRGUS KANDAVĀ

7.maijā Kandavā skvērā pie strūklakas
 notiks pavasara tirgus.

Visi tirgoties gribētāji - stādu audzētāji, mājdzīvnieku tu-
rētāji un amatnieki - tiek aicināti pieteikties Kandavas no-
vada kultūras pārvaldē personīgi vai pa tālruni 63122786.

Tirgus laikā notiks suņu skate. Suņu īpašniekus, kuri vē-
las savus mīluļus demonstrēt skatē, lūdz savlaicīgi pieteik-
ties pa iepriekš minēto tālruni.

Tirgus dienā no plkst. 10:00 līdz 16:00 Kandavas kultūras 
namā notiks kaķu un trušu izstāde.

Piedalās kaķu mīļotāju klubs „Selēna” un trušu audzētāju 
biedrība no Vānes.

Izstādes laikā notiks semināri kaķu mīļotājiem, trušu au-
dzētājiem, eksotisko tropu dzīvnieku turētājiem un mīļotā-
jiem, atbildes uz jautājumiem sniegs veterinārārste Solvita 
Zvirgzdiņa.

TIEK ORGANIZĒTAS EKSKURSIJAS:

Vecrīga – Saules muzejs – LU botāniskais dārzs
2011.gada 11.maijā
Cena: Ls 10,- (pieaugušajiem),Ls 9,- (pensionāriem) ,Ls 
8,50 (skolēniem) , ja grupā ir 35 cilvēki
Cenā ietilpst maksa par autobusu + ieejas maksa objektos
Pieteikties līdz 25.aprīlim.
10.Ceriņu koncerts Dobelē
2011.gada 28.maijā
Cena : Ls 12,- (pieaugušajiem); Ls 10,- (pensionāriem); Ls 
9,- ( skolēniem) , ja grupā ir 35 cilvēki.
Cenā ietilpst : maksa par autobusu+ ieejas maksa objektos+ 
koncerts
Pieteikties līdz 8. maijam
Sīkāka informācija pa tālruni 26151106 ( Sarmīte)

KANDAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU
 ZINĀŠANAI!

IK „RGR Plus” informē, ka firma RGR Plus nodarbojas ar 
precīzu formu salizturīgu betona izstrādājumu izgatavoša-
nu un tirdzniecību. Izgatavojam betona stabus, žoga pos-
mus, vārtus, dārza mēbeles no betona, kapu apmales, kapu 
sētiņas, pieminekļus.
Firma pēc klienta vēlmēm var izstrādāt minēto detaļu eks-
kluzīvus variantus.Sīkāka informācija www.rgrplus.lv 
Telefoni : 26682123; 26644821
Mūsu adrese: Kandavas novads „Liepas” LV -3120


