BEZMAKSAS

Balsienu pa balsienam
Vārdu pa vārdam
No sirds uz sirdi
No atmiņas atmiņā
No paaudzes paaudzē
Met Pērkons laipu pār laikiem
No paaudzes paaudzē
No atmiņas atmiņā
No sirds uz sirdi
Vārdu pa vārdam
Balsienu pa balsienam
Ved Pērkons mūs atpakaļ
No zēniem par vīriem
No meitām par sievām
No zīles par ozolu
Aug kuršu pils pīķi
Pār egļu galotnēm
Aug senā cilts stiprumā
Spītā un gudrībā
Ilze Oliņa
„Abavas teiksma”
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AKTUALITĀTES

BŪSIM STIPRI
Novembris
Latvijas vēsturē
ir bijis izšķirīgs
mēnesis. Tuvojoties Latvijas valsts
dzimšanas
dienai un Lāčplēša
dienai, kad atcerēsimies tos, kas
cīnījās par Latvijas
brīvību, nevilšus
jādomā , cik daudz patriotisma mūsos palicis? Šie svētki ir kā patriotisma indikācija.
Taču tikai indikācija. Patriotisma būtība ir
mūsu attieksmē pret ikdienas darbu, pret
saviem līdzcilvēkiem, attieksmē pret savu
valsti. Kandava šos svētkus var sagaidīt
ar padarīta darba sajūtu. Esam pabeiguši
ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta pirmo kārtu, turpinās Kandavas ielu
sakārtošana un infrastruktūras labiekārtošanas darbi, pēc dažām dienām atklāsim
Vecpilsētas promenādi, ir iesākti daudzi
jauni projekti. Mēs protam arī svētkus svinēt. Plašu interesentu loku no daudziem
Latvijas novadiem pulcēja Kafijas un tējas svētki. Arī šogad turpinājās konkurss
„Čaklākais zīļu vācējs Kandavas novadā”
un izejvielu mūsu zīmolam - Kandavas
ozolzīļu kafijai, netrūks. Kandava arvien
vairāk gūst atpazīstamību Latvijas mērogā.
To pierāda arī statistikas dati , kas liecina,
ka tūristu skaits Kandavā palielinājies par
30% un tas ir mūsu kopīga darba rezultāts.
Mums jābūt ne tikai savas valsts, bet arī
sava novada patriotiem un jāmāca tas arī
jaunajai paaudzei, jo patriotisms sākas ar
piederības sajūtu – savai ģimenei, savam
novadam, savai tautai.
18. novembrī apbalvosim tos Kandavas novada iedzīvotājus, kas ar savu darbu devuši vislielāko ieguldījumu novada
attīstībā un izaugsmē. Mēs ar viņiem lepojamies!
Lāčplēša dienā būsim kopā ar Kandavas zemessardzi. Pirms divdesmit gadiem
Kandavas zemessargi kā pirmie Latvijā
nodeva zemessarga zvērestu un tika izveidota Kandavas zemessardzes rota. Aicinu
visus 11. novembrī pievienoties Kandavas
zemessargu lāpu gājienam, godinot Latvijas brīvības cīnītājus.
Būsim stipri savā darbā, pārliecībā
un nākotnes cerībās. Sirsnīgi sveicu visus
Kandavas novada iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā !
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs Rolands Bārenis

Svēts mantojums šī zeme...
Kandavas zemessardze šogad svin divdesmitgadi. Svētku priekšvakarā tikos ar
bijušo Kandavas zemessardzes rotas komandieri Valdi Miglinieku, kurš pastāstīja,
kā toreiz veidojās zemessardze.
- Sākoties atmodas laikam 1991. gadā, tika veidota Latvijas Republikas zemessardze. Arī kandavnieki nestāvēja malā. Īsā laikā ar aktīvu izskaidrošanas darbu
tika radīts Kandavas zemessardzes rotas pamats, kura sarakstā pirmie bija Gunārs
Rutmanis un Gunārs Gendriks. Notika intensīvas apmācības, kā rezultātā rota
bija gatava zvēresta nodošanai Lāčplēša dienas priekšvakarā. Pateicoties brāļiem
Gunāram un Guntim Rutmaņiem, tika sagādāti pirmie formas tērpi un ieroči.
Rotas standarts (karogs) bija gatavs iesvētīšanai. Kandavnieki bija pirmie republikā, kuri nodeva zemessarga zvērestu, vienīgie, kuriem bija vienots formas ietērps
un karogs. Formas tērpus šuva Sabiles cehā, bet zābakus Guntis Rutmanis atveda
no Vācijas. Rotas karoga skici zīmēja zemessargs Zigmunds Piņķis. Rotas devīze
„Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt” iešūta karogā.
1991. gada 10. novembrī Kandavas Tirgus laukumā zvērestu nodeva 73 zemessargi. Svinīgo zvērestu pieņēma valsts zemessargu štāba priekšnieks Ģirts
Kristovskis. Svinīgajā ceremonijā Kandavas ev. luterāņu baznīcā karoga iesvētīšanā, tāpat kā zvēresta nodošanā, piedalījās ļoti daudzi kandavnieki. Pirmais rotas
komandieris bija Viktors Batņa. Iespējams, daudzi nemaz nezina, ka Kandavas
zemessardzes rotai tika uzticēts godpilnais uzdevums atjaunot Goda sardzi pie
Brīvības pieminekļa Rīgā 1991. gada 18. novembrī. Šo uzdevumu sekmīgi veica
mūsu zemessargu vads toreizējā rotas komandiera Viktora Batņas vadībā.
1991. gada decembrī rotai pievienojās Cēres un Zemītes nodaļa, 1992. gada
pavasarī Matkules, Vānes, Jaunsātu un Pūres nodaļas. Līdz 1992. gada beigām
rotā jau bija pie 200 vīriem, tomēr daudzi neizturēja īpašo disciplīnu, ko prasīja
zemessardze, un tā, rotas uzplaukuma gados no 1991.- 2000. gadam, rotā skaitliski turējās ap 100 zemessargu.
Varu minēt dažus no aktīvākajiem to gadu zemessargiem: jau pieminētos Gunāru Rutmani un Gunāru Gendriku, Arni Kleinbergu, Eduardu Losi, Intu Leitartu, Daini Baronu, Edgaru Makovski, Raivo Kleinbergu, Māri Ulmani u.c.
Pats biju zemessardzes rotas komandieris septiņus gadus.
Toreiz jau laiki bija nemierīgi, gan uz ceļiem dežūrējām, gan bandītus ķērām,
gan naftiniekus tramdījām, kas degvielu zaga, gan divas reizes Latvijas robežu sargājām, Liepājā garnizonu bloķējām. Lai uzturētu sabiedrisko kārtību, darba bija
daudz. Tāpēc šodien ar gandarījumu varu atcerēties to laiku.
Ar Valdi Miglinieku sarunājās
Dagnija Gudriķe

Par godu zemessardzes 20 gadu jubilejai 11. novembrī plkst. 18:00 notiks Lāpu
gājiens, kurā piedalīsies zemessargi un Kandavas skolu skolēni. Pulcēšanās pie K.
Mīlenbaha vidusskolas plkst. 17.30. Lāpu gājiens virzīsies uz Kandavas tirgus laukumu, kur Zemessargu vecākā paaudze „nodos stafeti „Kandavas jauniešiem. Plkst.
19:00 Kandavas kultūras nama lielajā zālē pasākums ”Zemessardzei 20”. 13. novembrī plkst. 11:00 notiks dievkalpojums, zemessargu parāde, tikšanās ar augstākiem komandieriem un tehnikas un ieroču prezentācija.
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Ciemos pie Sējējs 2011
laureātiem - Santras un
Andra Celmiņiem

14. oktobrī Saulkrastos tika sveikti
konkursa „Sējējs 2011” laureāti divpadsmit nominācijās. No 50 dalībniekiem,
kuri bija pieteikti konkursam, nominācijā „Gaļas ražošana” par laureātu kļuva
Kandavas novada zemnieku saimniecība „Krikši, kurā saimnieko Santra un
Andris Celmiņi. Mūsu novadnieki ieguva sudraba medaļu, diplomu un naudas
balvu. Santra un Andris ir zemnieki jau
vairākās paaudzēs. Santra pēc izglītības
ir dārzniece- agronome, strādā Kandavas valsts lauksaimniecības tehnikumā,
pasniedz lauksaimniecības, agronomijas pamatus. Ģimenē aug 3 bērni- divas meitas un dēls. Devāmies apciemot
Celmiņus, lai apskatītu viņu saimniecību un aprunātos par saimniekošanu un
nākotnes plāniem.
Saimniece Santra pastāstīja, ka viss
sākās 2004. gadā, kad bija iespēja pieteikties Eiropas Savienības struktūrfonda atbalstam jaunajiem zemniekiem,
tieši saimniecības dibināšanai.
-Tas bija liels stimuls un atbalsts, tādēļ 2004. gada 2. novembrī nodibinājām
zemnieku saimniecību „Krikši”. Tapa
pirmais projekts, kurā bija par vaislas
materiālu, telēm un bulli kā arī par siena sagatavošanas tehniku (pļaujmašīna,
siena prese, ietinējs, dzirne un elektriskais gans). Projektu rakstīju pati, daudz
palīdzēja Talsu konsultāciju centra meitenes, grūtākais bija iziet visas nepieciešamās birokrātiskās iestādes. Nākamo
projektu palīdzēja veidot Ilzīte no Talsu
konsultāciju centra, tam sekoja pārējie

projekti. Izstrādāti un īstenoti seši projekti, cits lielāks, cits mazāks. Pārējos
projektus izstrādāju pati, ja bija nepieciešams, konsultējos Talsu konsultāciju centrā. Ziemeļkurzemes reģionālajā
Lauku atbalsta dienestā strādā pretimnākošas un atsaucīgas darbinieces, viņas
allaž palīdzēja.
Sarunā iesaistījās arī saimnieks
Andris, pastāstot, ka viņi saimnieko divatā, pagaidām tiekot galā paši, ja vajag,
pieaicinot strādniekus, lielākoties siena
laikā.
–Kopā zeme mums ir 160 hektāru,
30 hektāru ir pašu, pārējā nomas zeme.
Ja būtu valsts atbalsts un būtu iespējams,
tad pirktu zemi. Šobrīd mums ir 86 gaļas lopi un 16 grūsnas govis no Francijas.
Paši arī audzējam lopbarību, ļoti daudz
investējam tieši zālājā, sēklā, jo visas ganības ir sētās, neviena nav dabīgā.
Santra papildina vīra teikto, sakot,
ka viņi ir biedrībā „Charolais Latvija”. Ir
plānots izveidot veikalu, kurā piedāvās
pircējiem vakuumā safasētu pašu audzēto gaļu. Viņa min, ka kautuves viņiem
nav un tuvākajā laikā arī nebūs. Saimniecība izmanto SIA „Birzes” pakalpojumus. Veikals ir tikai tapšanas stadijā, jo
tam šobrīd trūkst finansējuma. Par nākotnes plāniem runājot, Andris uzskata,
ka maksimums vēl nav sasniegts un viņi
plāno vēl paplašināties.
-Pāris gadus atpakaļ teicām, ka 2530 liellopi ir daudz, grūti tikt ar viņiem
galā, bet tagad jau 50 neliekas daudz.
Skatīsimies kā un cik daudz mums izdosies paplašināties. Novadā neesam
vienīgie gaļas audzētāji. Vēl ir Sūniņu
ģimene, kuri saimnieko z/s. „Celmiņi”.
-Man ir patiess prieks,- uzsvēra
Santra, - ka viņi šeit ir, jo viens nav karotājs. Un satiekoties, diskusijas ir daudz
auglīgākas, nekā, piemēram, aizbraucot
uz zemkopības ministriju. Ļoti daudz
mācāmies, braucam un skatāmies. Bijām Vācijā, Francijā, skatījāmies kā viņi
saimnieko, kādas ir kūtis, kā izved mēslus un daudzas citas lietas.
Ar dzīvi laukos Santra un Andris ir
apmierināti, jo viņi uzskata, ka pilsētā
nav ko darīt. Tikko kā apstiprināts nākamais projekts, par kuru Celmiņi nevēlas
plašāk izteikties. Vispirms, lai ideja īstenojas, tad varēs par to runāt.
„Krikšos” viesojās
Leonārija Gudakovska un
Baiba Vītoliņa

DOMES LĒMUMI

2011.gada
27.oktobra
Kandavas novada
domes sēde
Kandavas novada domes deputāti
izskatīja 49 jautājumus. Domes sēdē tika
apstiprināti:
- Saistošie noteikumi Nr. 14 „Rakšanas darbu veikšanas kārtība Kandavas
novadā” un saistošie noteikumi Nr. 15
„Par autoceļu uzturēšanas klasēm Kandavas novadā”. Ar saistošajiem noteikumiem, paskaidrojuma rakstiem un ceļu
sarakstiem var iepazīties Kandavas novada mājas lapā www.kandava.lv sadaļā
„Saistošo noteikumu projekti”. Augstāk
minētie saistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai saskaņojuma saņemšanai.
Deputāti domes sēdē nolēma:
- piešķirt līdzfinansējumu audzēkņu
uzturēšanās izdevumu segšanai „Asociācija Dzīvesprieks” 45 LVL mēnesī, sākot
ar 2011.gada septembri;
- izsniegt galvojumu Aigai Dūniņai
studējošā kredīta saņemšanai no AS SEB
banka;
- uzdot domes Juridiskai un personāla nodaļai izstrādāt grozījumus 25. 05.
2008. saistošajiem noteikumiem Nr. 8
„Par administratīvo atbildību Kandavas
novadā” un iesniegt apstiprināšanai novembra domes sēdē;
-iekļaut 2012.gada budžetā 2060 LVL
pasaules latviešu ģimeņu saieta 3 x3 nodrošināšanai Kandavas novadā 2012.gada
jūlijā;
- domei pārņemt no biedrības „SK
Kandava” projektu „Kāpšanas sienas iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Kandavas novada iedzīvotājiem”. Projekta kopējās izmaksas 13 468,13 LVL ;
- Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un iesniegt Lauku atbalsta dienestā sekojošus projektus: „Telpu vienkāršotā
rekonstrukcija Talsu ielā 11” par kopsummu 27 660, 22 Ls, domes līdzfinansējums
7092, 84 Ls, „Dzirnavu ielas rekonstrukcija Matkulē” par kopsummu 124000 Ls,
domes līdzfinansējums 32 281, 15 Ls. Debatēs par līdzfinansējumu Zemītes tautas
nama rekonstrukcijai, par kopsummu
166 750, 28 Ls, domes līdzfinansējums
43 413, 19 Ls, deputāts G. Indriksons
izteica šaubas par rekonstrukcijas lietderību: „Summa projektam ir paredzēta
pietiekami liela.. Kā zināms, Zemītē saturpinājums 4. lpp.
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turpinājums no 3. lpp.

mazinās iedzīvotāju skaits un varbūt pēc
gadiem būs jāslēdz ciet?”. Tomēr- ar 10
balsīm par, 1 pret (D. Rozenfelds), 1 atturas (G. Indriksons), 1 nebalso (S. Horste)
lēmums par projekta izstrādāšanu tika
pieņemts. „Valdeķu kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” par kopsummu
106 971, 72 Ls, domes līdzfinansējums
27 814, 72 Ls, „Publisko automātisko pašattīrošo tualešu uzstādīšana Daigones ielā
14A” par kopsummu 50 309, 09 Ls, domes
līdzfinansējums 13 130, 91 Ls, „Brīvdabas
estrādes „Ozolāji” rekonstrukcija” par
kopsummu 205 550, 70 Ls, domes līdzfinansējums 53 509, 20 Ls.
Domes līdzfinansējums projektu īstenošanai tiek plānots no 2012. gada pamatbudžeta ieņēmumiem.
- apstiprināt Kandavas novada Zantes
pamatskolas nolikumu;
- apstiprināt domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” 2012. gada darba plānu;
- atļaut nekustamā īpašuma „Kaļķu
krogs”, Zemītes pagastā ( dzīvojamās mājas Nr. 2, šķūņa un divu saimniecības ēku)
norakstīšanu, jo reāli būves ir grausti vai

Čaklākie
zīļu vācēji
noskaidroti
II Kafijas un tējas svētku noslēgumā
apbalvoja labākos ozolzīļu vācējus. Konkursā „Čaklākais zīļu vācējs Kandavas
novadā 2011” skolu vērtējumā uzvarēja
Kandavas internātvidusskola ar savāktiem 520 kilogramiem ozolzīļu un savā
īpašumā ieguva ceļojošo kausu ar kafiju.
Otrajā vietā Kandavas Kārļa Mīlenbaha
vidusskola, kura savāca 260 kilogramus,
bet trešajā Vānes pamatskola ar 52 kg zīļu.
Balvā skolas saņēma videoierakstu „Abavas teiksma”.
Arī klašu vērtējumā pirmajā vietā
Kandavas internātvidusskolas 1. klases
skolēnu kolektīvs (243 kg), kuri balvā
saņēma apmaksātu transportu vienas dienas ekskursijai pēc savas izvēles. Otrajā
vietā ierindojās Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 2. klases skolēni (135 kg),
viņi balvā saņēma kolektīvu bezmaksas
ieejas karti uz vienu no kultūras nama
pasākumiem. Savukārt trešā vieta - Kandavas internātvidusskolas 4.a. klases skolēniem (124 kg), kuri dāvanā saņēma lielo
puzli.
Individuālajā vērtējumā ar savāktiem
85 kg ozolzīļu uzvarēja Sendija Mantaja,
2. vietā Ģirts Celms (55 kg) un 3. vietā
Antra Adiene (48 kg). Katram balvā tika
saldumu tūta un dāvanu kartes. Ozolzīles vāca arī Zemītes pirmsskolas grupa
(33kg) un Vānes PII „Vārpiņa”, kuri savāca 29 kg Apsveicam!
Baiba Vītoliņa

dabā vispār nepastāv, līdz ar to atjaunošana pašvaldībai nav ekonomiski izdevīga.
- izveidot Kandavā jaunu ielu „Teteriņu iela”. Dabā Teteriņu iela būs gar bijušo
sporta bāzi līdz pagriezienam uz Teteriņu
ezeru.
- apstiprināt zemes ierīcības projektus īpašumiem „Fukši”, Kandavas pagastā, Daigones iela 14 A, Kandavā, „Tuļļas”,
Kandavas pagastā
- apstiprināt Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.- 2023. gadam
redakciju kā galīgo un nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
- noraidīt Priežu ielas un Zemītes
ielas iedzīvotāju 2011. gada 24. oktobra
iesniegumu par personiskā kaitējuma atlīdzinājumu 45 000 Ls apmērā.
Vēl domes sēdē tika izskatīti virkne
jautājumu, kas saistīti ar nekustamo īpašumu sadalīšanu, zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu, kadastra datu labošanu un robežu izmainīšanu (grozīšanu), adreses piešķiršanu, zemes vienības
daļu iznomāšanu u.c.
Domes sēdes protokols pieejams
www.kandava.lv sadaļā „Pašvaldība”

Stājas spēkā Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13
„Par saistošo noteikumu atzīšanu par
spēku zaudējušiem”.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē:
2005. gada 26. maija Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 „Par
azartspēļu organizēšanas kārtību Kandavas pilsētas un novada teritorijā”;
2007. gada 31. maija Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1-2/8
„Par suņu un kaķu turēšanu Kandavas
novadā”.
Saistošie noteikumi Nr. 13 „Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.
punktu, 2009. gada 3. februāra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 108 „Normatīvo
aktu projektu sagatavošanas noteikumi”
158.1. punktu.
Saskaņā ar 27. 10. 2011. domes sēdē
pieņemto lēmumu, komiteju sēdes notiks 24. novembrī no plkst.13:00, bet
domes sēde - 30. novembrī plkst. 13:00,
Kandavā, Dārza ielā 6.

Mūžameža acumirklis

KULTŪRA

Kādā pavisam parastā rudens dienā Kandavas novada
muzejā notika pavisam neparasta tikšanās, kad satikās un
savstarpēji sapratās trīs pilnīgi
atšķirīgi mākslinieki- gleznotāja Liena Ivonna Šervinska,
dzejnieks Gvido Drage un vijolnieks Raitis Sametis.
Kā teica Gvido Drage, mūžamežs ir mūžīgs gan tiešā,
gan pārnestā nozīmē. Sākot no
pirmsākumiem, kad pirmatnējais cilvēks dzīvojās pa mežiem
un tikai sāka nākt ārā no tiem,
līdz pat šodienai, kad šāds mūžamežs ir internets, kas paņem
un ievelk sevī mūsu jauno paaudzi, norobežojot no dzīves,
liekot domāt, ka īstā dzīve ir
internetā, un ja tevis nav tur, tad nav nekur, un tas ir ļoti bīstami.
-Rakstot haikas, es paužu savu nostāju par visiem procesiem,-sacīja dzejnieks.
Viņam piekrita arī Liena Ivonna Šervinska, sakot, ka haika - tā ir glezna par dzīvi,
kuru katrs redz savādāk, katrs savām acīm, un viņa šo mirkli aptur, uzliekot uz audekla
savās gleznās.
Liena pēc profesijas ir arhitekte, bet dvēselē – māksliniece, kura raksta dzeju un
pasakas. Viņa bija mērojusi tālo ceļu no Rīgas, lai paskatītos, kā viņas gleznas „Ziedu
palete” uzrunās skatītājus Kandavā un paklausītos haikas un vijoli.
Gvido Drage ir mežstrādnieks, kurš ikdienā sevi dēvē par sēņu veci, bet dvēselē ir
dzejnieks un brīnišķīgu haiku radītājs.
Raitis Sametis, pēc izglītības ir tehnologs, bet sevi sauc par jokainu indivīdu ar smagu slimību uz mūzikas lietām, proti, dvēselē viņš ir mūziķis, vijolnieks.
Izrādījās, ka šie, it kā atšķirīgie cilvēki, būtībā bija tik līdzīgi, ka ar savu neordināro
domāšanu, spēja aizvest klausītājus pilnīgi citās dimensijās, liekot ielūkoties un ieklausīties sevī un apkārt notiekošajos procesos pavisam citām acīm.
turpinājums 5. lpp.
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turpinājums no 4. lpp.

Gvido Drage jeb īstajā vārdā Redžinalds Grikmanis ir no Pūres tepat mums
kaimiņu novadā. Bez nupat klajā nākušās
haiku izlases, viņa spalvai pieder, paša
vārdiem runājot, arī divas parastu dzejoļu
grāmatas, „Bezdelīga melnbaltā frakā jeb
piezīmes sēnes lasot” un „Man tagad tavs
spogulis pieder”.
„Es tikai kādos trīsdesmit gados sapratu, ka mani kaut kas neliek mierā un
man jāraksta”,-tikšanās reizē pastāstīja
pats dzejnieks.
„Latviešiem tautas dziesmas ir tāpat
kā japāņiem haikas. Bet man liekas, ka
haikas piedien arī latvietim. Man haikas sāka rasties blakus parastajai dzejai.
Haika ir bagāta ar saviem zemtekstiem
un to nevar lasīt vienkārši. Šajā procesā
jāpiedalās arī lasītājam ar savu galvu- viņam jādomā, ko tad īsti dzejnieks gribējis

pateikt. Un tā nu mans grēks jeb haiku
rakstīšana ir realizējies ar šogad iznākušo haiku izlasi ”Divlodziņu acumirklis”.
Tie ir manis notvertie acumirkļi, manas
atziņas. Daudz rakstu par pamestajām
mājām, kuru tagad Latvijā kļūst arvien
vairāk. Šo procesu nevaru apturēt, tas ir
likumsakarīgs, bet par to varu piedomāt.”,
-tā Gvido Drage.
Raitis Sametis ir no mūsu novada
Zantes pagasta. Ar savu vijoli kā saaudzis.
Jau 2001.gadā viņš radījis populistisko
mūzikas monopolprojektu „Mūžamežs”.
Daudz uzstājies savās mājās Zantē.
Tikšanās reizē muzejā Raitis piedāvāja savu trīsdaļīgo ciklu vijolei „Zantes
cikls”. Kā pastāstīja pats vijolnieks, cikla
pirmā daļa saucas „No Smiltiņkalna uz
Dēliņkalnu” jeb no mūžības uz dzīvību,
un zantenieki labi zinot, kur minētie kal-

Teātra ražas svētki Zantē
Rudens - ražas laiks ne tikai klētīs, pagrabos, burciņās, bet arī uz skatuves. Zelta
rudens Zantē šogad bija īpaši skaists un krāsains, jo šeit aizsākās jauna tradīcija– Kandavas novada un starpnovadu teātra ļaužu saieta pirmie šūpuļsvētki. Kā pirmajiem šis
gods, uzņemt viesus savā pagastā, tika uzticēts Zantes amatierteātrim. Teātra ļaudis
bija sabraukuši kuplā skaitā. Katrs kolektīvs tika sagaidīts ar lustīgu maršu, kuru spēlēja
Zantes folkloras kopas „Vācelīte” spēlmaņi Anita, Arnolds un Aivars. Par viesu veselību, spēku un skaistumu rūpējās Normunds, Antra un Dace. Neviens nespēja turēties
pretī kārdinājumam nobaudīt viņu piedāvāto spēcinošo dziru, veselības maizītes un
skaistuma ogas.
Kultūras nama vadītāja Egija Lāce
un teātra kolektīva
dalībnieces Liesma un Anna rūpējās,
lai viesi neapjuktu mūsu kultūras
nama plašumos.
Vienojušies
kopīgā lūgšanā ar
Ķenci par valsti,
kultūru, naudas lietām, pēc Kandavas novada Kultūras
pārvaldes vadītājas Ziedītes Začestes
laba vēlējumiem,
sākās teātra ražas skatīšana, vētīšana
un baudīšana. Tā kā
visi ievēroja Ķenča novēlējumu: „Lai
jums nav tā kā
man– iekšā ir, bet ārā
nenāk, bet viss,
kas ir iekšā, nāk arī
ārā”, ko skatīties
un dzirdēt bija gana
daudz. Pasākumā piedalījās Sēmes amatierteātris ar mūsdienīgu versiju „Septiņi rūķīši
šodien” (autore un režisore Ivita Kalnozola-Kalsere), Cēres amatierteātris ar anekdošu salikumu „Pie ārsta” (režisore Valija Skarnele), Dobeles amatierteātris „Smaids” ar
J.Anerauda skeču „Draudzenes” (režisors Aivars Mešķis), Zemītes amatierteātris ar
rudenīgu stāstu pēc pasakas „Rācenis” motīviem (režisore Ērodeja Kirillova), Gaiķu
amatierteātris „Dadzis” ar skeču „Vistas” (autore un režisore Vita Šteinberga), Matkules
amatierteātris ar fragmentu no izrādes „Kļūstiet par manu tēvu” (autore un režisore
Ilze Oliņa), un Zantes amatierteātris ar skeču „Ar labiem nodomiem ceļš uz elli bruģēts” (režisore Antra Grundmane).
Grūts uzdevums bija Kultūras pārvaldes vadītājai Ziedītei Začestei - izvēlēties kādu
„odziņu” katrā kolektīvā, jo visi aktieri bija neatkārtojami, atraktīvi, dzirkstošas enerģijas un dzīvesprieka pilni.
Jā, septiņi rūķīši bija labi pastrādājuši, slimības izārstētas, draudzenes labu labos
darbus padarījušas, rācenis veiksmīgi izrauts, vistas uz Mārtiņiem nobarotas, tēvs atrasts un ar labiem nodomiem ceļš nevis uz elli, bet gan uz teātru draudzības turpinājumu bruģēts. Kolektīvi iekrāsoja šo pēcpusdienu septiņās košās prieka krāsās, veidojot
skaistu teātru varavīksni.
Zantes kultūras nama vadītāja Egija Lāce
un Zantes amatierteātra režisore Antra Grundmane.

ni atrodas. Otro daļu „Nakts dejas Zantes
ceļu krustojumā” radot, Raitis pieskāries
mistiskai deju tēmai, kuras šajā krustojumā nekad nebeidzoties. Man likās, viņš
domājis par spīganu dejām pilnmēness
naktīs. Tieši šādas izjūtas pārņēma klausoties viņa vijoles skaņās. Savukārt trešā
daļa katru klausītāju aicināja ielūkoties
mūžamežā, kas ir mūžīgs.
Šī bija savdabīga tikšanās, kas lika padomāt gan par dzīvi, gan pamatvērtībām.
Par mūziku, kas atnāk no mūžības un
mēs to tikai iemiesojam. Par haiku, kas ir
kā glezna par dzīvi un daudzām citām,
vārdos neizteiktām lietām.
Nobeidzot pārdomas, kas radās šajā
tikšanās reizē, man gribas teikt, ka, cauri
laikam ejot mums katram ir savs Mūžamežs, kurā apmaldīties.
Dagnija Gudriķe

Muzikālie
pasākumi Zemītē
Zemītē skolēnu rudens brīvlaiks tika
ieskandēts ar dziesmām. „Vecmāmiņas
zelta dziesmu” skolēnu popielas pasākumā un muzikālo pēcpusdienu, kurā koncertu sniedza „Zemītes talanti un draugi”.
Skolēnu pašpārvalde bija sarūpējusi pasākumu visiem skolēniem, kurā varēja iejusties dažādu latviešu mākslinieku lomās
un popielas stilā sveikt cienījamo vecmāmiņu, kuru veiksmīgi attēloja meitene no
7. klases, viņas jubilejā. Priekšnesumi bija
visdažādākie - bērnudārza grupiņa bija
sarūpējusi balli pie lāča, pirmās klases
audzēkņi dziedāja un dancoja, bet romu
meitenes, kuras mācās šajā klasē, izpildīja
dziesmu savā valodā. Koncertā „ciemojās” gan slavenas latviešu rokzvaigznes,
gan šlāgeru mūzikas izpildītāji. Visus
vērtēja cienījama žūrija- vecmāmiņas
mazbērni, arī 7. klases skolēni, kas iejutās
Ulda Marhilēviča, Baibas Sipenieces, Elitas Patmalnieces un Laura Reinika lomās.
Pasākuma dalībnieki tika cienāti ar vecmāmiņas īpašajām konfektēm un saņēma
atzinības rakstus.
Savukārt sestdien Zemītes TN uz koncertu draudzīgā gaisotnē aicināja Zemītes
talantīgie dziedātāji un mūziķi, kas savu
brīvo laiku velta sava muzikālā talanta
izkopšanai. Koncertā piedalījās meiteņu
ansamblis „Spārni”, klasiskās mūzikas
klavierkoncertu izpildīja Toms Kazimirisaņecs, muzikālu pārdomu pasaulē sev
līdzi doties aicināja Sandra Šteinberga,
bet Liene Treikale priecēja ar savām vokālajām dotībām.
Domāju, ka pasākumu apmeklētāju
sirdis silda patīkamas atmiņas par jaukajiem muzikālajiem brīžiem.
Zemītes TN vadītāja
Ērodeja Kirillova
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Kafijas un tējas svētki Kandavā godam nosvinēti
Oktobra pēdējā sestdienā Kandavā
svinēja otros Kafijas un tējas svētkus. Šogad svētku programma bija ļoti plaša un
daudzveidīga, ikviens varēja atrast sev
sirdij tīkamu izklaidi. Kandavas novada
muzejā bija iespēja nogaršot un iegādāties Kandavas novada iedzīvotāju vākto
ozolzīļu kafiju, par kuru bija liela interese, vairums teica, ka garda. Turpat blakus
bērni spēlēja galda spēli „Spēks no ozolzīles”, kāds lika lietā veiklo ķeksi, lai izvilktu
no bankas seifa telpas (agrāk muzeja ēkā
atradās Banka Baltija) „bagātību maisiņu”,
kurā varēja atrast ozolzīli un pamācību kā
tikt pie bagātības. Muzejā varēja nogaršot SIA „Tukuma kafija” miežu-cigoriņu
dzērienu, iepazīties un iegādāties dažādu
firmu ražojumus. Plašā izvēlē bija vācu
firmas ražotās tējas (tradicionālās un neparastās- Āfrikas sarkankrūma tēja Roibušs, mate tēja u.c.) un „Kingston coffee”
kafijas. Kā pastāstīja firmas pārstāve, cilvēku ieinteresētība bija liela un bez pirkuma nav aizgājis neviens. Vienā no muzeja
telpām bija izveidota kino zāle, kurā varēja noskatīties kino sižetus par Kandavu
un novadnieku veidoto rokoperu „Abavas
teiksma”. Muzeja otrajā stāvā amatnieku
biedrības meitenes cienāja ar tradicionālajiem kurzemnieku ēdieniem- ceptiem
āboliem ar kanēli, ceptiem kāļiem, burkānraušiem. Muzeja pagrabā ikviens varēja apciemot spociņu Garaini, par kura
nāves iemeslu šaubu nebija, jo tāpat kā
visas pārmērības, arī pārmērīga kafijas lietošana ir kaitīga.

Bērni izklaidējās ne vien promenādē
izveidotajos bērnu rotaļlaukumos, bet arī
jauniešu centra „Nagla” radošajās darbnīcās, kur mazie svētku dalībnieki visvairāk
kāroja pēc zīmētiem tetovējumiem. Vēl
bija iespēja uzspēlēt dambreti ar Krīvāna
kungu un iegūt savu pašportretu. Vislielāko interesi promenādē izraisīja Sirmais
žiperis, par kuru jau pirms svētkiem dzirdēja runājam un minam kas tad tas īsti
ir - zirgs vai kāda senlaicīga automašīna.
Žipera saimnieks Igurds Baņķis no Valdemārpils atklāja, ka tas ir viņa un viņa

Foto E. Rēdmanis

Bārmenis Inguss Reizenbergs

Sirmais žiperis, kuru vada Igurds Baņķis

darbnīcas „Zeļļi” trešā kursa mācekļu
kopdarbs, kas tapis par godu Igurda un
viņa sievas 35 gadu jubilejai. „Padomju
laikos, kad precējāmies, kāzās izbraucām
ar drošku, kurai priekšā bija divi zirgi.
Žiperim gan nav divu zirgu, tik 3.5 zirgspēku motors. Tad nu svinot jubileju, ar
sieviņu atkal devāmies kāzu braucienā”,pastāstīja Igurds.
Īsta pankūku ballīte notika „Tējas
bodē”. Kandavas pensionāri bija sarūpējuši piecas dažādu veidu pankūkas, kuras
tika ceptas pēc īpašām receptēm. Pankūkas bija vienu par otru garšīgākas, par
apmeklētāju un pasūtījumu trūkumu sūdzēties nevarēja, pat nācās papildināt produktu krājumus, lai spētu visus pacienāt.
Savukārt kultūras namā bija „Pupu
krogs”, kurā varēja iestiprināties ar pupām,
sīpoliem, kartupeļiem un rupjmaizi ar
šķiņķi. Kurš gribēja, varēja izbaudīt pupu
masāžu kājām vai iejusties Pelnrušķītes
tēlā un atlasīt pupas no zirņiem. Mazajā
zālē varēja nobaudīt dažādu uzņēmumu
kafiju un izzināt tās noslēpumus, tostarp
arī Andrito kafiju. Protams, nevarējām
paiet garām bārmeņa Ingusa Reizenberga
kokteiļiem, kuri bija ļoti garšīgi un atspirdzinoši. Pats Inguss pastāstīja, ka cilvēku
atsaucība ir liela, viņus interesē kokteiļi
un to pagatavošana. Šeit bija iespēja aprunāties, diskutēt ar cilvēkiem par kokteiļiem un to pagatavošanu mājas apstākļos.
„Daudzi uzskata, ka kokteiļus gatavo tikai
bāros, man prieks, ka varēju iedvesmot
gatavot kokteiļus pašiem mājās. Prieks,
ka esam atbraukuši (Inguss bija ieradies
kopā ar Andri Petkēviču, Andrito coffee
roastery īpašnieku), ka šādi pasākumi tiek
rīkoti un noteikti brauksim atkal”,- sacīja Inguss. Galerija un vestibils bija Burtu meitiņas valstība, kura pieskatīja un
izklaidēja bērnus. Zālē Kandavas valsts
lauksaimniecības tehnikuma ēdināšanas
un viesnīcas pakalpojumu specialitātes
studenti atrādīja dažādu pasākumu tematiskos galda klājumus un par sev tīkamāko varēja nobalsot ikviens apmeklētājs.
Par labāko tika atzīts galda klājums Teātra
dienai. Kamīnzālē apmeklētāji devās ar

kafijas tasītēm, lai zīlniece, ielūkodamās
kafijas biezumos, pastāstītu par nākotni.
Zīlniece teica, ka nākotni vēlējās uzzināt
daudzi un galvenais ir vēstīt cilvēkiem
labu. „Ja dzīvē ir kāda neveiksme, tad nevajag to uztvert kā neveiksmi, bet gan kā
pieredzi. Vajag dzīvot, ieklausoties sevī,
tad viss izdosies”- viņa sacīja.
Autoostas ēkā kafejnīcā „Kafijas pauze” apmeklētāji varēja nogaršot 9 veidu
pašgatavotas konfektes, izmēģināt tās
pašiem pagatavot. Apmeklētāju netrūka,
visas 400 degustēšanai pagatavotās konfektes tika apēstas.
Sastapām arī Saeimas deputāti Janīni
Kursīti - Pakuli, kura par svētkiem bija patīkami pārsteigta. „Šādi svētki - tā ir mūsu
bagātība. Kandavas vecpilsētas centrs ir
labi atjaunots, patīkams un skaisti izveidots. Apbrīnojams ir vīrs, kas pats uzbūvējis mašīnu”- sacīja deputāte, piebilstot,
ka Kandavas svētkos piedalās ne pirmo
reizi.
Savukārt kandavniece Evita stāstīja,
ka uz Kafijas un tējas svētkiem bijusi pirmo reizi: „Diemžēl pagājušajā gadā netiku. Jāsaka, ka mani pārsteidz, ka Kandavā
pēdējos gados notiek dažādi, tik lieli pasākumi. Šeit varēja sastapt sabiedrībā pazīstamus cilvēkus, dažādas firmas, kuras
nodrošināja izklaides un informatīvus pasākumus arī pašiem kandavniekiem. Varēja iegādāties dažādas tējas, daudzas pat
nebiju dzirdējusi, piemēram, Roibuša tēju.
Pasākumu vietas bija izkārtotas dažādās
vietās, tas deva iespēju cilvēkiem labie iepazīt arī pilsētu. Tā kā mācos Rīgā, nebiju
vēl redzējusi jauno Kandavas promenādi,
kura man ļoti patīk. Interesants man šķita
„Sirmais žiperis”, savdabīgs auto, kurš, kā
izrādās, ir paštaisīts. Šoreiz arī izbaudīju
iespēju pavizināties ar to. Man ļoti patika
Tējas bode, kurā bija ļoti garšīgas pankūkas, un pārdevējas bija padomājušas par
kopējo atmosfēru un mūziku”.
Svētki šogad godam nosvinēti. Gaidīsim kādus patīkamus pārsteigumus tie
sagādās nākamgad!
Baiba Vītoliņa
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PAŠIEM SAVA ROKOPERA
Viens no emocionālākajiem šā
gada Kandavas novada svētku mirkļiem bija muzikālā uzveduma „Abavas teiksma” pirmizrāde Ozolāju estrādē, kurā piedalījās 116 Kandavas
novada amatiermākslas dalībnieki.
Visu izrādei nepieciešamo – mūziku, scenāriju, horeogrāfiju, tērpus,
rekvizītus – radīja Kandavas novada
cilvēki.
Ne katram laimējās redzēt šo izrādi, tādēļ cilvēki joprojām jautā: ”Vai
„Abavas teiksmu” būs iespējams noskatīties vēl kādu reizi?” Jā, tāda iespēja būs- 18. novembra sarīkojumā
Kandavas kultūras namā piedāvāsim
šī uzveduma „ziemas versiju”- formātu, kas pielāgots spēlei telpās. Izrādes
DVD ierakstu iespējams iegādāties
Kandavas Tūrisma informācijas centrā.
Svētku priekšvakarā uz sarunu aicinājām „Abavas teiksmas” mūzikas
autoru Jāni Tabūnu un teksta autori
Ilzi Oliņu.
Vai „:Abavas teiksma” ir jūsu pirmais radošais sacerējums?
J.T. Šis ir mans pirmais tik liela apjoma darbs. Ilgākā laika posmā esmu
sarakstījis ap 40 dziesmu, bet pirmo
reizi nācās pieķerties tik liela mēroga
darbam.
I.O. Šādas formas darbu rakstu pirmo reizi. Taču, strādājot skolā, esmu
daudz veidojusi tekstus un scenārijus
dažādiem svētkiem, arī pagasta pasākumiem. Matkules amatierteātrim pārveidoju un rakstu lugas.
Vai piedāvājums rakstīt šādu darbu jums lika ilgi domāt, pirms piekritāt to darīt?
I.O. Pāris dienu domāju, jo sapratu, ka manas zināšanas par šo vēstures
posmu ir nepietiekamas, lai darbs iegūtu zināmu ticamības pakāpi. Mazliet
baidīja arī atbildība – ļoti daudzi cilvēki
šajā projektā tika iesaistīti jau tad, kad
darbs vēl bija tikai ieceres līmenī.
J.T. Kad 2010.gada augustā parādījās šī ideja, piekritu nedomājot. Tad
pāris mēnešus man bija laiks iekšēji
nobriest šim procesam, taču tikai janvārī, saņemot konkrēto pasūtījumu, īsti
sapratu, uz ko esmu parakstījies. Biju
domājis, ka tās būs piecas, sešas dziesmiņas, taču izrādījās, ka tas ir apjomīgs
darbs ar kopumā 16 skaņdarbiem. Arī
pats radīšanas process man bija jauns,
jo pirmo reizi rakstīju mūziku gataviem
tekstiem, līdz šim vienmēr biju darījis
otrādi. Bet nenožēloju, ka parakstījos.
Kad saņēmu tekstu, muzikālais materiāls radās trīs nedēļu laikā – it kā nāca
pats no sevis, knapi paguvu pierakstīt.

Domāju, ka vairākas no šī cikla dziesmām noteikti dzīvos neatkarīgu dzīvi
ārpus uzveduma, jo tajās ir dvēsele,
doma.
Vai šis darbs ir vairojis jūsu atpazīstamību Kandavas novadā vai kā izmainījis cilvēku attieksmi pret jums?
J.T. Tie, kas mani pazīst un atbalsta,
tie atbalsta arī šo projektu. Kandavā es
neesmu īpaši atpazīstams, tas ir samērā
šaurs cilvēku loks, kurš mani zin. Modē
ir atpazīstamas, populāras, skaļi reklamētas lietas. Reizēm mēs spējam izveidot ļoti labus pasākumus, bet klausītāji
nav gatavi par tiem maksāt, jo autori
un izpildītāji nav populāras personības.
Tas nekas, ka ne vienmēr atpazīstamība
nodrošina atbilstošu kvalitāti.
Kad paklīda ziņa, ka top tāds projekts kā „Abavas teiksma”, dzirdēju
runas - ko tad nu tie mūsu cilvēki sadomājušies- tāpat jau augstu neuzlēks...
Jutu lielu skepsi un neticību. Nedomāju, ka pēc uzveduma pirmizrādes esmu
kļuvis populārs. Nekādā mērā nejūtu,
ka kaut kas manā dzīvē šai sakarā būtu
mainījies.
I.O. Nu nezinu gan – par popularitāti lai spriež citi. Domāju, ka mani
vairāk pazīst kā skolotāju, jo gana daudziem esmu centusies skolā ko iemācīt,
zina arī kā amatierteātra režisori vietās,
kur rādām savas izrādes. Attieksmi?
Pakaļ neviens tā kā neskrien un ar pirkstu nerāda…
Kā jūs izjūtat šo laiku? Kā tas ietekmē cilvēku radošuma izpausmes?
I.O. Laikam nav ne vainas – radošs
cilvēks vienmēr un visur būs radošs –
kaut vai mežā zem koka. Un latvietis
vienmēr bijis radošs – jau toreiz, zupu
no cirvja vārot… Laiks? Kādu nu mēs
paši to laiku esam radījuši, tāds tas arī
ir. Ja nepatīk – atliek pašiem to pārradīt.
J.T. Laiki mainās. Taču manā arodā,
tāpat kā jebkuram radošam cilvēkam, ir
jābūt radošam nepārtraukti. Un redzu,
ka cilvēki grib izpausties, īpaši jaunieši.
Jūs abi vadāt amatierkolektīvus
Kandavas novadā. Kas ir tas dzenulis,
kurš motivē jūs to darīt?”
I.O. Varu runāt tikai par sevi. Tā ir
iespēja trīsstūrim „mājas – darbs- ģimene” iegūt citu dimensiju un paskatīties uz dzīvi no citas puses. Man ir veicies – mūsu kolektīvā ir gaiši un labi cilvēki, ar kuriem kopā daudz smejamies,
darām interesantas lietas un izraujamies no ikdienas kreņķiem. Un vēl – tā
noteikti ir atbildība par kolektīvu, kuru
pati esmu veidojusi jau 15 gadu garumā. Atbildība to skatītāju priekšā, kas

nāk uz mūsu izrādēm atkal un atkal.
J.T. Strādāt ar amatieriem ir sarežģīti, nav kā ar profesionāļiem, kas atnāk
jau ar zināmu sagatavotību, iemaņām
un prasmēm, kuras tu kā projekta vadītājs vari likt lietā. Amatieris nereti ir
jāapmāca no nulles. Tad nākas trenēt,
atkārtot un vēlreiz atkārtot. Cilvēki ir
dažādi- citam lietas „pielec” vieglāk, citam ir pamatīgi jānopūlas, līdz sasniedz
rezultātus. Daļēji amatierkolektīva vadīšana ir misionāra nodarbošanās. Un
smags darbs. Taču panākt var fantastiski labu rezultātu, un tad ir gandarījums.
Vai jūsu ģimenē ir 18.novembra
svētku tradīcijas?
I.O. Tā kā abi ar vīru vienmēr esam
bijuši iesaistīti pašdarbībā, tad svētki
mūs parasti panāk kādā pasākumā vai
pasākumu virknē. Tad jau sanāk, ka tā
ir ģimenes tradīcija – svētku pasākumus veidot un tajos piedalīties.
J.T. 1991.gadā, kad izšķīrās mūsu
valsts liktenis, visi dzīvojām līdzi tā
laika notikumiem, ar sirdi un dvēseli
piedalījāmies barikāžu pasākumos. Tagad 18.novembra svinības man vairāk
saistās ar darbu- parasti šajā dienā ir jāspēlē kādā sarīkojumā. Tad tā ir naudas
pelnīšana.
Ko jums nozīmē patriotisma jēdziens?
J.T. Tas ir dziļi intīmi. Tā patriotisma sajūta sēž dziļi sirdī, nemēdzu savas
emocijas un jūtas afišēt. Bet, ja atjaunotos jautājums: būt vai nebūt? – noteikti,
ka sekotu idejai.
I.O. Tā ir ļoti dziļa sajūta. Ne īsti
vārdiem pakļaujama. Protams, tā ir
piederības sajūta zemei, kur ir manas
senču pēdas. Tie ir līdz smeldzei skaisti mirkļi, skatoties gubu mākoņos virs
nopļautas pļavas, staigājot pa zemei
atdotām lapām, ļaujot sniegpārslai uz
cimda nokrist, dzirdot pumpurus līksmojam. Tas ir lepnums par visu labo,
kas notiek.
Ko jūs novēlat Kandavas novada
ļaudīm šajā novembrī - patriotisku
noskaņu piesātinātajā mēnesī?
J.T. Veselību, saticību, mīlestību.
Godīgu attieksmi vienam pret otru.
Savstarpēju uzticēšanos. Lai būtu pārliecība, ka varam kopā iet izlūkgājienā
– ja kritīsim, tad kopā, ja svinēsim uzvaru, tad – visi.
I.O. Meklēsim vairāk gaismas –
sevī, citos un visā, kas notiek mums apkārt. Esiet vairāk par, nevis pret. Sviniet
svētkus un lai svētki atrod jūs!
Interviju sagatavoja
Ziedīte Začeste
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SPORTS

RUDENS KAUSA IZCĪŅA KARTINGA
AMATIERIEM KANDAVĀ
Sestdien, 15. oktobrī Swedbank kartodromā
Kandavā notika „Ar mani atkal runā kaijas” Rudens
kausa izcīņa kartinga amatieriem. Cīņā par kausu
iesaistījās 21 dalībnieks, no tiem viena dāma. Šoreiz
sacensības nebeidzās ar cīņu kartinga trasē, bija arī
3 papilduzdevumi: regularitātes brauciens, riepu
mešana un ceļu satiksmes noteikumi. Sacīkstes bija
ļoti spraigas un uzvarētāju noskaidroja tikai papildsacensību laikā. Par Rudens kausa īpašnieku kļuva
jelgavnieks Ingus Grasmanis, otrajā vietā rīdzinieks
Pāvils Dāvis, bet trešajā rīdzinieks Aleksandrs Grīva.
Kopā ar Kaijas Energy šīs bija jau trešās sacensības šogad, no kurām arī pirmās norisinājās Kandavā.
Baiba Vītoliņa
RIETUMU LĪGA
Ir sākusies jaunā Rietumu līgas sezona. Kandavas basketbola komanda SK „Kandava” sezonas
pirmās spēles ir aizvadījusi veiksmīgi, zaudējot vien
pirmajā spēlē ar rezultātu 55:70 pret BL „Talsi”. Otro
spēli pret ASK „Brīvsolis” kandavnieki uzvarēja
ar 57: 85, savukārt Rietumu līgas trešajā spēlē SK
„Kandava” mērojās spēkiem ar „Tukuma SS” un uzvarēja ar 92: 74. Komandas rezultatīvākie spēlētāji:
E.Ķilps, A. Balsers, Ģ. Bērziņš, J. Bambis, G. Puite,
R. Surgofts. Kopumā kandavnieki sezonu uzsākuši
veiksmīgi.

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
10. novembrī
12:30 Mārtiņdienas gadatirgus.
Vānes pamatskolas pagalmā. Aicināti
visi tirgotāji un pircēji!
9:00 - 12:00 Mārtiņtirgus Matkulē.
Tirgosies lieli un mazi.
Matkules kultūras namā
19:30 Zolīšu vakars
Zantes kultūras namā
11. novembrī
13:00 Lāčplēša dienai veltīts pasākums.
Piedalās 6 zēnu kori no Ventspils, Talsiem, Tukuma un Kandavas.
Kandavas kultūras namā. Ieeja: bez
maksas
13:00 Lāčplēša dienai veltīts pasākums
Zantē - militārā šķēršļu josla Kurzemes
cietokšņa muzeja teritorijā, rokeru paraugdemonstrējumi un vizināšanās ar
motocikliem.
Kurzemes cietokšņa muzejā un laukumā pie skolas Zantē
14:00 - 17:00 Lāčplēša dienai veltīta
aktivitāte “Labais darbs - piemiņas
krusta kritušajiem brīvības cīnītājiem
teritorijas uzkopšana”.
Zemītes ev. lut. baznīcas teritorijā

16:00 Lāčplēša dienai veltīts piemiņas
brīdis. Stāstījumi, fotogrāfijas, veidosim kopīgu gaismiņas celiņu.
Matkules kultūras namā
18:00 Lāpu gājiens - piedalās zemessargi un Kandavas skolu skolēni.
Kandava
19:00 Zemessardzes 20 gadu atceres
pasākums.
Kandavas Kultūras nama Lielajā zālē.
Ieeja: bez maksas
12. novembrī
17:00 Zemītes amatierteātra viesizrāde
- B. Jukevicas joku luga 2 cēlienos “Ak,
šī jaukā lauku dzīve”.
Zantes kultūras namā
13. novembrī
11:00 “Zemessardzei - 20”. Dievkalpojums, zemessargu parāde, tikšanās un
fotografēšanās ar komandieriem (Bruņinieku pilskalna skvērā), tehnikas un
ieroču prezentācija. (Tirgus laukumā)
Kandavā.
14. novembrī
19:30 Zolīšu vakars.
Zantes kultūras namā
16. novembrī
18:00 Kandavas “Dāmu klubiņa” pasākums veikalā - kafetērijā “Kafijas

pauze” (Kandavas autoostas ēkā).Ļoti
gaidītas visas interesentes! Dalību pasākumā būtu vēlams iepriekš pieteikt.
Sīkāka informācija pa tālr. 26533060
(Anita).
17. novembrī
13:00 Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts pasākums.
Cēres skolā
18:00 Latvijas Republikas gadadienai
veltīts koncerts “No Ozoliem taviem,
mēs spēku smeļam!”
Zemītes tautas namā
18:30 Zolīšu vakars.
Matkules kultūras namā
19:00 Latvijas Valsts 93. gadadienai
veltīts svētku koncerts.
Zantes kultūras namā
21:00 Balle pie galdiņiem.
Zemītes tautas namā. Ieeja: Ls 2,50
22:00 Balle ar grupu “Lustīgais Blumīzers”.
Zantes kultūras namā. Ieeja: Ls 2,50.
18. novembrī
14:00 Svētki Latvijai - koncerts “Tiem,
ko mīlēsim arvien”.
Vānes kultūras namā
16:00 Latvijas Republikas gadadienas
svinīgs pasākums.
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Kandavas kultūras namā
17:00 “Sveču Latvija”.
Zemītes parkā pretī skolas fasādei
20:00 Svētku koncerts Latvijai.
Matkules kultūras namā. Piedalās Matkules amatieru kolektīvi. Balle pie
galdiņiem. Spēlē Andris. Ieeja: Ls 2,00.
19. novembrī
22:00 “Lielā Sapņu Ballīte”, A-Eiropa
10 gadu jubilejas koncertšovs.
Ieejas maksa no 22:00 līdz 23:00 2,50
Ls, pēc 3,00 Ls.
22:00 Novembra balle. Spēlē “Muzikanti no Vānes”.
Vānes kultūras namā. Ieeja: pirmajiem
50 apmeklētājiem - Ls 1,50; pārējiem
- Ls 2,50
21. novembrī
19:30 Zolīšu vakars.
Zantes kultūras namā
22. novembrī
17:00 Radoša pēcpusdiena - gatavošanās Ziemassvētkiem.
Matkules kultūras namā
23. novembrī
14:00 Tematiska ēdienu pēcpusdiena
“Zivju ēdieni”.
Zantes kultūras namā
24. novembrī
19:00 Zemītes amatieru teātra izrāde
“Ak, šī jaukā lauku dzīve”.
Matkules kultūras namā
19:30 Zolīšu vakars.
Zantes kultūras namā
25. novembrī
17:00 Bērniem deju ritmikas pēcpusdiena.
Matkules kultūras namā
11:00 Kurzemes novada folkloras
kopu un etnogrāfisko ansambļu skate
Starptautiskajam folkloras festivālam
“Baltica 2012”.
Kandavas kultūras namā
27. novembrī
13:00 Pirmās Adventes koncerts.
Kandavas kultūras namā
17:00 Liliputu cirks.
Kandavas kultūras namā. Ieeja: Ls

2,00. Biļešu iepriekšpārdošana
28. novembrī
19:30 Zolīšu vakars.
Zantes kultūras namā

INFORMĀCIJA
Eiropas lauku pašvaldību hartas
sanāksme Kandavā
Jau vairākus gadus Kandavas novada pašvaldība aktīvi darbojas Eiropas
lauku pašvaldību hartā (Charter of
European Rural Communities). Hartas
devīze ir: „Ļaudis satiek ļaudis”(People
meet people) un tās mērķis ir izveidot
draudzības tīklu starp Eiropas valstu
iedzīvotājiem. Organizācija nav politiska rakstura un nav politiskiem mērķiem. Organizējot pasākumus visās
Eiropas valstīs, harta sniedz iespēju

lauku pašvaldību iedzīvotājiem atrast
draugus citās valstīs, iepazīt citu valstu
iedzīvotājus, kultūru, paradumus.
Katru gadu hartas valde organizē
visu dalībvalstu tikšanos vienā no Eiropas valstīm. Pēdējos divos gados tā
bija Polija (2010.) un Īrija (2011.). Savukārt 2012. gada 5.- 8. jūlijā Kandavā
ieradīsies desmit viesi no katras Eiropas valsts, kopā ap 300 cilvēku.
Lai īstenotu hartas mērķi- veidot
draudzības tīklu starp valstu iedzīvotājiem, pasākumu laikā viesi tiek izmitināti viesu ģimenēs. Tās ir ģimenes, kas

IZSTĀDES
Visu mēnesi
Kandavas Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde “Latvija svētku rotā”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
Literāra izstāde “Dainai Avotiņai - 85”.
Vānes bibliotēkā
Pulksteņu izstāde.
Vānes pagasta bibliotēkā
1. - 11. novembris
Gadskārtu tradīcijām veltīta izstāde
“Nāc, Mārtiņ`, istabā, Sēdies galda galiņā!” Kandavas pilsētas bibliotēkā
1. - 14. novembris
Izstāde “Latviešu rakstniecei Dainai
Avotiņai - 85”.
Matkules pagasta bibliotēkā
4. - 28. novembris
Izstāde - “Rakstniekam Anšlavam Eglītim - 105”.
Kandavas pagasta bibliotēkā Valdeķos
7. - 14. novembris
Tematiska izstāde “Nāc, Mārtiņ, istabā, sēdies galda galiņā!”
Matkules pagasta bibliotēkā
7. - 15. novembris
Tematiska izstāde veltīta Lāčplēša dienai “Jums saulīte norietēja, tēvu zemi
aizstāvot, Mums uzlēca zelta saule brīvajā Latvijā”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
7. - 30. novembris
Literāra izstāde veltīta Mārtiņdienai.
Vānes pagasta bibliotēkā
8. novembris - 10. decembris
Eilas Vikmanes un Oleksija Krasnova
vitrāžu izstāde “Dialogs”.
Kandavas novada muzejā
10. - 28. novembris
Izstāde “Manai Latvijai”.
Kandavas pagasta bibliotēkā Valdeķos
10. novembris - 10. decembris
Jauniešu centra “Nagla” foto izstāde

9.
“Kandavas pagalmi”.
Kandavas novada muzejā
11. - 30. novembris
10:00-16:00 Kandava fotogrāfijās un
gleznās. Autori - Egils Rēdmanis un
2011. gada plenēra mākslinieki. Galerijā “Vējspārns”. Ieeja: Ls 0,50
14. - 21. novembris
Izstāde “18. novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena”.
Matkules pagasta bibliotēkā
14. - 30. novembris
Izstāde “Grāmatas vēstures liecinieces”.
Matkules pagasta bibliotēkā
15. - 22. novembris
Tematiska izstāde Latvijas Republikas dzimšanas dienai “Viss svētākais
mums dots ar asinīm”.
Jubilejas izstāde “Aktrisei Helgai
Dancbergai - 70”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
No 17. novembra
Ilzes Pauliņas gleznu izstāde.
Zantes kultūras nama mazajā zālē
Līdz 28. novembrim
Toma Šlisera gleznu izstāde.
Kandavas pagasta bibliotēkā Valdeķos
21. - 30. novembris
Izstāde “Latviešu dzejniekam, rakstniekam Arnoldam Auziņam - 80”.
Matkules pagasta bibliotēkā
25. - 30. novembris
Jubilejas izstāde “Rakstniekam Arnoldam Auziņam - 80”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
SPORTS
18. novembrī
15:00 Rietumu līgas basketbola spēle
vīriešiem. SK Kandava- Ventspils.
Kandavas Sporta hallē
19. novembrī
Openkart B līgas 20. posms.
„Swedbank kartodromā” Kandavā
11., 16., 23., 25., 30. novembrī
19:00 Iknedēļas sporta aktivitātes.
Matkules kultūras namā
brīvprātīgi piekrīt uzņemt divus vai
trīs ārzemju viesus savā mājā, parūpēties par viņiem četras dienas un piekrīt
piedalīties pasākuma aktivitātēs.
Eiropas lauku pašvaldību hartas
pasākuma organizatori Kandavā aicina pieteikties novada iedzīvotājus, kas
brīvprātīgi vēlas uzņemt savā mājā ārzemju viesus. Brīvprātīgajiem lūdzam
pieteikties līdz 30. decembrim, zvanot
29206599 Ārijai vai rakstīt arija@kandava.lv, vai Solvita.viluma@kandava.lv
Eiropas lauku pašvaldību hartas
darba grupa Kandavā
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Gadu skrējiens nav apturams,
Visu ar laiku klāj sniegs.
Paliek vien citu dvēselēs
Tevis atdotais prieks.

SIRSNĪGI SVEICAM DZĪVES
NOZĪMĪGAJĀS JUBILEJĀS!

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā oktobrī
reģistrēti 8 jaundzimušie:

Agneta Heinriete, Beāte,
Everita Ketija, Nikola
Rebeka, Samanta, Šarlote,
Aivars, Regnārs
Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

Novembra jubilāri:

Augusts Ozoliņš, Vera Kocere, Irma Saulīte, Tekla
Pavlovska, Katrīna Besikirska, Aina Tetere, Magda
Freimane, Malvīne Ziemele, Marta Liepiņa, Eleonora
Mosejonoka, Imants Zihmanis, Ausma Viļumsone, Gunārs
Heidingers, Edmunds Botmanis, Rita Veinberga, Mirdza
Pumpure, Nikolajs Rudzītis, Pēteris Kindzulis, Gaida
Elerte, Aija Ausekle, Aina Juška, Agris Formanis, Andrejs
Berkmanis, Aina Balgalve, Leontijs Kotļarovs, Edvards
Ķelpis, Skaidrīte Lastovska, Ēriks Kauliņš.
Kandavas novada pensionāru biedrība
Kandavas novada dome

Iedzīvotāju ievērībai
Promenādes atklāšana

14. novembrī plkst. 13:00 notiks promenādes atklāšana.
Muzicēs Kandavas mūzikas skolas tautas mūzikas ansamblis
Dzintras Lindes vadībā.
11. decembrī tiek organizēts brauciens uz Rīgas cirku
“PASAULES CIRKA ZVAIGZNES LAUVU KARALISTE”.
Aicināti visi interesenti. Pieteikties un samaksāt līdz 20. novembrim. Sīkāka informācija pa tālruni 26151106, Sarmīte.

3.decembrī plkst. 15:00 Kandavas ev.lut.baznīcā
„SKAN VIJOLES...”

Labdarības koncerts mazās Martas rehabilitācijai.
Martiņa ir kandavniece, viņai ir 11 gadi un viņa ir bērns ar
īpašām vajadzībām jau no dzimšanas brīža. Lai Martas veselība
uzlabotos, nepieciešama pastāvīga aprūpe un rehabilitācija. Pēc
pēdējā nodarbību kursa Rīgā, kuru Marta izgāja ar pašvaldības
atbalstu, bija jūtams straujš progress viņas attīstībā. Palīdzēsim
piepildīties Martiņas sapnim- sākt staigāt!
Koncertā piedalās: Kandavas Mūzikas skolas pedagoģes Ingas Rubenes audzēkņi un absolventi.

Svecīšu vakars 20. novembrī
Plkst. 16:00 Veidosim gaismas ceļu! Visi iedzīvotāji aicināti
gājienā no luterāņu baznīcas uz baptistu, adventistu un katoļu
baznīcām. No katoļu baznīcas visi kopā dosimies uz Jaunkandavas kapsētu, kur plkst.17:00 pie kapličas notiks svecīšu vakars.
Aicinām iedegt svecītes visās Kandavas novada kapsētās.

caur maskām? caur atvērtu sirdi
raud teātris līksmo un smej
nevienam nav maskas nevienam
ir sāpēs atklātas sejas
caur maskām? caur sirdi caur sirdi
kāpj gaisā vārdi un deg
un sveši likteņi tāli
pa kāpnēm virs galotnēm ved
caur maskām? caur sirdi caur sirdi
sit knipjus līksmo un raud
mirdz rampās dzīvības gaisma
silst dzīvības naudiņa
M.Laukmane

Sveicam
Matkules amatierteātri
un režisori Ilzi Oliņu
15 gadu
radošajā jubilejā!
Kandavas novada
Kultūras pārvalde

Aicinājums!

Visiem Kandavas novada iedzīvotājiem, kas izmanto pašvaldības īpašumā esošo zemi un telpas lūdzam norēķināties par
to izmantošanu līdz š.g. 1. decembrim. Visiem, kuriem ir neskaidrības par apmaksājamo summu griezties Kandavas novada
domē vai pagastu pārvaldēs.

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
oktobrī reģistrēti mirušie:
Guntra Birziņa (1968.) Kandava
Marija Dundure (1914.) Kandava
Artūrs Lagzdiņš (1934.) Kandava
Tamāra Muceniece (1932.) Kandava
Andris Ģigulis (1940.) Kandavas pagasts
Armands Cīrulis (1935.) Matkules pagasts
Dzintra Stariņa (1947.) Matkules pagasts
Antons Gailums (1940.) Vānes pagasts
Alberts Gulbis (1921.) Vānes pagasts
Ivars Lagzdiņš (1940.) Vānes pagasts
Amālija Šalajeva (1920.) Vānes pagasts
Slaviks Žigarevs (1958.) Zantes pagasts
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

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.

