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Kandavas novada vēstnesis
Maijs spraiga
darba mēnesis

Maijs
ir
spraiga darba
mēnesis vispirms novada
lauku ļaudīm,
kad jāpaspēj
labvēlīgos laika
apstākļos apstrādāt laukus
vasarājiem un
citām kultūrām, un uzsēt minerālmēslus ziemāju
platībām. Katru gadu mūsu novadā
ir mazāk nesakoptu lauku, par to ir
prieks, jo novads attīstās.
Maijs - tas ir saspringta darba cēliens arī skolotājiem un skolu jaunatnei - eksāmenu un izlaidumu laiks.
Bērnu skaits mūsu novadā nepalielinās tik strauji, kā mēs vēlētos, tomēr
tam ir tendence pieaugt. Novadā aktīvi
darbojas bāriņtiesa un Zantes ģimeņu
krīzes centrs. Esam novērtēti arī valsts
mērogā. Jūnija pirmajās dienās Rīgā
Vērmanes dārzā notika pasākums”
Palīdzi bērnam uzaugt ģimenē”, kas
bija veltīts audžuģimeņu kustības popularizēšanai Latvijā, un tajā atzinības
rakstus par audžuģimeņu kustības
veicināšanu saņēma gan mūsu novada
dome, gan Zantes audžuģimeņu biedrības “Pīlādzītis” vadītāja Aija Švāne.
Mūsu novads ir vienīgais Latvijā, kurā
bērni, kurus nevar aprūpēt īstajās ģimenēs, dzīvo audžuģimenēs un aizbildņu ģimenēs un nav ievietoti bērnu
namos.
Maija mēnesis mūsu novada ļaudīm bija darba pilns arī gatavojoties
Kandavas novada svētkiem, kuru devīze šogad bija “Tā nav dzīve - tas ir
kino”. Tagad, kad svētki godam aizvadīti, varu droši apgalvot - tie izdevās!
Izdevās, pateicoties mūsu novada
ļaužu aktivitātei un darboties gribai, jo
tikai tad, ja visi kopīgiem spēkiem ķeramies pie darba, rezultāts gandarī. Tā
tas bija arī šogad. Prieks par novada
iedzīvotāju lepnumu par savu novadu
un vēlmi darboties novadā notiekošajos pasākumos.
Liels paldies iedzīvotājiem par
piedalīšanos, kultūras pārvaldei par
svētku organizēšanu un uzņēmējiem,
visiem, kuri atbalstīja svētku norisi ar
savu klātbūtni.
Leonārija Gudakovska
Kandavas novada domes
priekšsēdētāja vietniece

KANDAVA IR, BIJA UN BŪS ZAĻŠ NOVADS
Laikā pirms Līgo svētkiem, kad
viss zaļo, zied un salapo, mēs varam
redzēt, cik skaists ir mūsu novads.
Nereti, tiekoties ar dažādiem uzņēmējiem un valsts amatpersonām,
man ir jautāts, kāpēc Kandavas novadā netiek attīstīta ražošana? Es
vienmēr atbildu, ka Kandava ir zaļš
novads un mēs sekmēsim tikai tādas ražošanas attīstību, kas būs videi
draudzīga. Kandavā galvenokārt ir
tikai uzņēmumi, kas darbojas videi
draudzīgās ražošanas sfērās - lauksaimniecībā un zaļās ražošanas mulčas un kokmateriālu uzņēmumi.
Ne tikai Kandavas centrā, bet arī
pagastos mēs rūpējamies par vidi
saudzējošas infrastruktūras attīstību.
Maija mēneša domes sēdē ir apstiprināti tehniski ekonomiskie pamatojumi ūdenssaimniecības attīstības
projektiem Matkulē un Zemītē. Šo
projektu realizācija nodrošinās tīru
dzeramo ūdeni un nepieļaus vides
piesārņošanu. Izbrīnu gan izraisa atsevišķu deputātu balsojumi, lemjot
par iepriekšminēto, bet tas lai paliek
uz viņu sirdsapziņas.
Viena no Kandavas novada lielākajām bagātībām ir tā skaistā daba.
Arī Abavas senlejas sakopšanai un
attīstībai ik gadu paredzam finansējumu. Šeit vēl ir daudz darāmā un arī
liels potenciāls, jo tūrismam ir jābūt
vienai no Kandavas prioritātēm un
to pirmkārt sekmēs vides sakoptība.
Šogad pirmo reizi tiks svinē-

ti Abavas ielejas svētki, lai rosinātu
kaimiņu novadu sadraudzību, jo gan
mūsu, gan Talsu novads atrodas Abavas senlejā, tādēļ mums kopīgi jārūpējas par tās saglabāšanu un sakopšanu. Kandavas dabas bagātība ir arī
reljefs un ozoli, pateicoties šīm vērtībām, pilsētā ir unikāla brīvdabas estrāde, kuru šogad rekonstruēsim, lai
turpmākajos gados brīvdabas svētki
varētu notikt arī mūsu“Ozolājos”.
Šovasar tiks izveidota gājēju ietve gar
Kuršu pilskalnu, tā pavērs iespēju
vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem
nesteidzoties baudīt dabas skatus un
ainavu uz Abavas senleju.
Manuprāt daudz esam darījuši
Kandavas centra labiekārtošanā un
aizvadītajos pilsētas svētkos to atzinīgi novērtēja arī mūsu viesi. Diemžēl, slimības dēļ pats aktīvi nevarēju
piedalīties novada svētku norisēs,
taču, vērojot no malas, īpaši novērtēju mūsu jauniešu līdzdalību, kas
šogad bija ļoti aktīva. Vienmēr esmu
teicis, ka Kandava ir koledžas novads
un uzskatu, ka jauniešu diena novada svētkos ir laba un saglabājama
tradīcija.
Sirsnīgi sveicu visus Kandavas
novada iedzīvotājus Līgo svētkos !
Lai gaiši svētku ugunskuri un gaišas
domas!
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs Rolands Bārenis

Kandava.
Upe, saule un vējš.
Kandava.
Zelta zīle ozolā sēž.
Kandava.
Pakavs, Dieva un Laimas dots.
Pilsēta - liktenis,
izkalts un pārmantots.
Ar sauli, daudzveidīgu programmu, ilggadējām tradīcijām un jauniem
izaicinājumiem aizritējuši kārtējie Kandavas novada svētki.
Paldies visiem, kas palīdzēja to sagatavošanā
un piedalījās svētku norisēs.
Priecāsimies par katru dienu savā novadā,
jo „Tā nav dzīve, tas ir kino!”
Lai mūsu novads vareni un tālu skan!
Kandavas novada Kultūras pārvaldes
vadītāja Ziedīte Začeste
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Lustīga dzīvošana Kandavā

Trīs dienas maija mēneša nogalē
Kandavas novads svinēja svētkus, kas
ir gadskārtēja tradīcija jau daudzu
gadu garumā un allaž piesaistījusi lielu
iedzīvotāju un viesu interesi.
Šogad svētku tēma bija “Tā nav
dzīve - tas ir kino”, un šī tēma tika
daudzveidīgi apspēlēta visu trīs dienu
kultūras programmā.
Novada svētkus ievadīja zinātniskā
konference “Nepazīstamā hercogiste”
Kandavas kultūras namā, kas negaidīti
kuplā pulkā bija sapulcējusi vēstures
“izzzināt gribētājus” no visa novada.
Šāda konference novada svētku ietvaros tiek organizēta jau otro gadu un
tradīcija noteikti turpināsies. Pirmoreiz kandavniekus ar savu pētījumu
rezultātiem par Kurzemes – Zemgales
vēstures nezināmajiem notikumiem
un procesiem iepazīstināja Latvijas
Valsts vēstures arhīva, Latvijas Vēstures institūta, kā arī Kandavas novada
muzeja un Tukuma muzeja darbinieki.
Piektdiena Kandavas novada svētkos bija Jaunatnes diena. Jau no rīta
Kandavas Promenādē koncertos pulcējās paši mazākie novada iedzīvotāji bērnudārzu audzēkņi. Kandavas pilsētas bibliotēku bija „okupējuši kinomīļi”,
lai pierādītu savas spējas viktorīnā par
latviešu kino. Pēcpusdienas koncertos
Promenādē piedalījās novada skolu
māksliniecisko kolektīvu dalībnieki, bet
vakarpusē viss dziedošais un dejojošais
pulks stājās lielajam svētku gājienam uz
Ozolāju estrādi, lai jauniešu dienas kulminācijā parādītu savas spējas lielkoncertā. Svētku pirmā diena noslēdzās ar
spēkavīru nakts sacensībām “Esi vecis
vai neesi?” Kandavas stadionā.
Sestdiena sākās ar “Emīla tirgu”
Promenādē, kurā savus darinājumus
rādīja un tirgoja novada amatnieki.
Svētku svinīgajā atklāšanā visus sanākušos sveica Kandavas novada domes
izpilddirektors Guntis Gelpers, apsveicot novada iedzīvotājus arī domes

priekšsēdētāja Rolanda Bāreņa vārdā, kurš svētkos nepiedalījās slimības
dēļ. Svētku dalībniekus sveica viesi no
Igaunijas Saku pašvaldības, Dobeles,
Engures un Talsu pašvaldībām.
Visas dienas garumā Kandavā un
pagastos notika XVI Latvijas tautas
muzikantu salidojuma dalībnieku
koncerti, bet Promenādē “izrādījās”
pagastu “Vasarsvētku jampadracis”,
kuru atraktīvi un ar izdomu vadīja iemīļotās latviešu kinofilmas “Tās dullās
Paulīnes dēļ” galvenās varones Paulīne
un Lizbete jeb kultūras darbinieces
Solvita un Agrita. Savukārt pagalmā
pie vecā gastronoma varēja “ieiet kadrā” un uzdancot vai piedalīties lielajās
derībās ar baronu kopā ar iemīļotās
kinofilmas “Vella kalpi” varoņiem.
Svētkos satiktie novadnieki pauda
savu prieku par Promenādi, kur varot
gan skaisti svētkus svinēt, gan ikdienā
atpūsties, baudot mazpilsētas mieru un
klusumu un vērot skaistos skatus, kas
paveras uz visām pusēm. Tikai tagad
patiešām varot ieraudzīt, cik šī vieta ir
skaista. Tā tik organiski ainavā iekļaujoties it kā mūžīgi šai vietā jau būtu bijusi.
Kā novada svētku kulminācija izvērtās lielais svētku gājiens “Episkais
ķinis” sestdienas pievakarē. No malu
malām uz Katoļu baznīcu, pie kuras
pulcējās gājiena dalībnieki, plūda dažādu kinofilmu tēlos iejutušies novada
iedzīvotāji, uzņēmumu, iestāžu kolektīvi, skolu jaunatne un mākslinieciskās
pašdarbības pulciņu dalībnieki. Te nu
katrs varēja izpausties pēc sirds patikas.
Gājienā soļoja “Emīla nedarbu” kuplā
saime, tirgus andelmaņi, nabagmājas
iedzīvotāji - vairākās interpretācijās,
“Baltās tuksneša saules” dižais kareivis ar viņam uzticēto harēmu, “Sapņu komanda 1939.”, filmu “Tās dullās
Paulīnes dēļ”, “Dāvana vientuļai sievietei”, “Teātris”, “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, “Motociklu vasara” kā arī
vairāku dokumentālo filmu personāži,

bet gājienu noslēdza Kandavas Valsts
lauksaimniecības tehnikuma kolektīvs
ar diviem vareniem moderniem traktoriem, no kuriem vienu vadīja pats tehnikuma direktors Ivars Lasis. Kad gājiena sākums iesoļoja Ozolāju estrādē,
tā beigas vēl tikai ielocījās Ozolu ielas
pagriezienā, tik varens tas bija!
Pēc novada domes priekšsēdētāja
vietnieces Leonārijas Gudakovskas uzrunas un sveicieniem novada svētkos,
sākās svētku koncerts, kuru sniedza
viesi - grupa Labvēlīgais tips” un atraktīvi to vadīja Fredis jeb Andris Freidenfelds. Pēc koncerta tie, kuri vēlējās,
varēja doties uz Bruņinieku pilskalnu,
lai nakts seansā noskatītos Kandavas
apkaimē uzņemtās filmas “Atbalss”
un “Kad lietus un vēji sitas logā”, vai
izdancoties diskotēkā turpat Ozolājos.
Vasarsvētku rītā novada svētku trešajā dienā, novadniekus aicināja dievkalpojums Kandavas ev.lut. baznīcā.
Pēc dievkalpojuma baznīcā notika Vasarsvētku koncerts, kuru sniedza jauktais koris “Kandava” diriģentes Dzintras Lindes vadībā un kultūras nama
meiteņu vokālais ansamblis “Cantabile” Toma Kazimirisaņeca vadībā.
Svētku izskaņā visi pulcējās pie
Abavas tilta, lai sagaidītu peldošo objektu parādi, kas ir novada svētku neatņemama sastāvdaļa, šoreiz ar nosaukumu “Klīstošais Holandietis”. Neiztika bez lustīgām “izrādēm”, par kurām
parūpējās peldošo objektu jeb kuģu
komandas, pasākuma vadītāja Ziedīte
Začeste un ņiprā čigāniete Gerda. Vēstījumu nākamajām paaudzēm nolasīja
un pudelē aizzīmogotu nosūtīja, proti,
Abavā aizpeldināja, domes priekšsēdētāja vietniece Leonārija Gudakovska
un kuģa kapteinis vecais Taizelis.
Lai Kandavas vārds tālu skan, lustīga dzīvošan!
Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pirmo reizi novada svētkos
Jauniešu diena

Kandavas novada svētku pirmajā
dienā Kandavu pieskandināja skolēnu
un bērnu balsis.
Jau no rīta Ozolājos kopmēģinājumā ieradās skolēnu kopkora un deju
kolektīvu dalībnieki.
Savukārt promenādē jau pirms
plkst.11.00 sāka pulcēties pirmie skatītāji, lai izbaudītu pirmsskolnieku un
popgrupas „Taustiņi” koncertu. Pirmie
kuplā skaitā ieradās „Zīļuka” skatītāji,
jo bija taču jāredz, ko sagatavojuši “Zīļuka” dejotāji, vingrotāji un dziedātāji.
Un bija patiešām interesanti skatīties
sienāžu deju ar lēkāšanas prasmju un
drosmes parādīšanu, aerobikas un
deju priekšnesumus, klausīties gan solistus, gan ansambli.Visus uzjautrināja divi klauni, zem kuru maskām bija

grūti atpazīt ikdienā
zināmās skolotājas.
Zemītes pirmsskolnieku programmā arī dejas, rotaļas
un dziesmas – solo un
ansamblī izpildītas.
Kandavas Mūzikas skolas popgrupas
„Taustiņi” priekšnesums, protams, atšķīrās no mazo pirmsskolnieku snieguma ar daudzbalsīgu skanējumu,
skanīgumu, drošu un pārliecinošu
uzstāšanos. Pēc skanīgās popgrupas
programmas visus klātesošos rotaļās
un dejās aicināja Cēres bērnu un rotaļu
pulciņa dalībnieki. Koncertu lieliski vadīja Kristaps Ozols un Mārtiņš Orste no
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas.
Pēc rīta koncerta rosība promenādē turpinājās, jo ieradās novada skolu
lietišķās mākslas pulciņu skolotāji un
skolēni ar saviem darinājumiem, lai
iekārtotu izstādes. Tās patiešām bija
pārsteidzoši interesantas ar darbu lielu
daudzveidību un oriģinalitāti. Arī izstāžu vieta promenādē bija izvēlēta ļoti
veiksmīgi - izstādes bija pārskatāmi
izvietotas un skatītājiem labi pieejamas.
Apskatāmi bija arī skolēnu zīmējumi.
Skolēnu kolektīvu koncertu promenādē ieskandināja Kandavas Mūzikas skolas kapela. Koncerta priekšnesumi apliecināja, ka dziesmas un dejas
mūsu jaunieši apgūst visdažādākajos

veidos:
dziedāšanā ansambļos,
duetos, sarīkojumu deju dejošanā,
ritmikas kustībās,
tautas deju dejošanā, kas koncertā bija pārstāvēta
visplašāk gan ar
mūsu - Kandavas,
Vānes un Matkules dejotājiem, gan
vieskolektīviem no
Blīdenes, Lutriņiem un Pūres. Koncertu promenādē veiksmīgi vadīja Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolēni Irma Dzene un Agnis Kotāns.
Pēc koncerta visi svētku dalībnieki
pulcējās pie promenādes, lai organizēti dotos uz svētku lielkoncertu „Filmējam kaķi” Ozolājos. Stāstu par filmas
uzņemšanu attēloja, izdziedāja un izdejoja skatuves mākslas studijas SMS
dalībnieki, mūsu novada skolu kori
un ansambļi un viesu koris no Talsu
2.vidusskolas, dejotāji no skolām un
tehnikuma, viesu deju kolektīvs no
Lutriņu pamatskolas.
Pavadot dienu svētku dalībnieku
un skatītāju vidū, pārņēma neviltots
prieks un lepnums par mūsu bērnu
veikumu, par skolotājiem, interešu izglītības pulciņu vadītājiem, bez kuru
labi paveiktā darba nebūtu šīs skaistās
svētku dienas.
Zigita Kārkliņa,
KNIP metodiķe interešu
izglītības jautājumos,
skolu jaunatnes svētku dienas
koordinatore

Jauniešu centrs “Nagla” jaunās mājās
Maija sākumā Jurģus piedzīvoja
Kandavas jauniešu centrs “Nagla”. Līdz
ar projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Kandavā”
īstenošanu, atdzimšanu piedzīvojusi arī
kādreizējā K. Mīlanbaha vidusskolas
vecā ēka, kurā šis centrs izveidots. Skaisti
izremontētajās telpās atkal skan bērnu un
jauniešu balsis, bet ēkas otrajā stāvā mājvietu radusi novada Izglītības pārvalde.
Laiku, kurā tika īstenots projekts, „Naglas” jaunieši “pārdzīvoja” novada Izglītības pārvaldes paspārnē Mākslas skolas
ēkā, ļoti šauros apstākļos. Toties tagad ir
iegūtas jaunas mājas, tajās pašās vecajās,
kuras nu vairs nevar atpazīt, jo arī pirms
remonta jauniešu centrs atradās bijušās
vidusskolas ēkas pirmajā stāvā.
Viesojos jauniešu centrā pāris nedēļu pēc atklāšanas, kad svētku baloni

bija noņemti un daudzie ziedu pušķi
izsmaržojuši, lai sarunā ar “Naglas”
vadītāju Janu Kašlaju, atcerētos laiku pirms pāris gadiem, kad jauniešu
centrs vēl tikai veidojās.
Kas ir Kandavas jauniešu centra
“Nagla” izveides idejas autors?
-Šīs idejas autore ir novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa. Viņa
arī uzrunāja mani, atveda parādīt trīs
mazās telpiņas, toreiz neremontētajā vecās vidusskolas ēkas pirmajā stāvā, kur
bija paredzēts darboties jaunizveidotajam centram, un piedāvāja kļūt par nākamā jauniešu centra vadītāju. Šo ideju
pirmie toreiz atbalstīja Zantes ģimenes
krīzes centra vadītāja Aija Švāne un Ints
Leitarts - novada sociālās palīdzības dienesta vadītājs. Viņi sagādāja galdus un
krēslus, lai varam sākt darboties.

AKTUALITĀTES

Un kad Jūs sākāt darboties?
-Tas bija jūlija mēnesis pirms diviem
gadiem, konkrēti 2010.gada 12.jūlijs, šogad varēsim svinēt jau divu gadu jubileju. Pagājušā gadā “Naglas” gada jubileja tika interesanti un atraktīvi atzīmēta.
Kurš ir nosaukuma “Nagla” autors, un kā radās doma par šādu nosaukumu, vai tur „apakšā” ir kāds
konkrēts stāsts?
-Nu varētu jau teikt, ka ideja dzima
manā galvā, bet tā autore tomēr neesmu es viena. Atceros, tuvojās centra
atklāšana, es sēdēju un gudroju, kādu
nosaukumu varētu likt mūsu jauniešu
centram, apskatījos internetā, kādi tad
nosaukumi ir citiem jauniešu centriem,
piemēram „Pagrabs”,” Šķūnis” un tamlīdzīgi. Bieži vien nosaukumam ir pat lielāka nozīme, nekā tam, ar ko šis centrs
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nodarbojas. Nosaukums pievilina vai
atgrūž, tāpēc tas ir ļoti svarīgs, un es to
lieliski apzinājos. Sēdēju, gudroju, ka
ne šķūnis, ne pagrabs, mūsu mazajām
telpām galīgi neder, vajag kaut ko citu.
Šī vēl piedevām ir vecā skolas ēka, un
skolu nekādā gadījumā nedrīkst pieminēt, jauniešiem vajag atslodzi no skolas.
Tā radās trīs nosaukuma varianti, un
viens no tiem bija – nagla.
Ko es darīju, iemetu vārdu - nagla googlē un skatījos, kas izlēks. Izleca tas,
ka nagla ir ass, mazs un lietderīgs priekšmets. Šķiet, tas mums derēja - esam
mazi, asi, kā jau jaunieši ar asu skatu un
centrā domājam darīt kaut ko lietderīgu.
Ar visiem trim nosaukuma variantiem,
devos pie Silvijas Tiltiņas, un viņa, izlasījusi, sacīja, ka nagla viņu uzrunājot
un deva savu akceptu. Pēc tam rīkojam
konkursu, lai izveidotu savu logo, bija
daudz variantu, bet pamazām jau līdz
gala variantam nonācām. Gribu pieminēt trīs jauniešus, kuri palīdzēja logo
izveidē, un tie ir – Mārcis Baumgarts,
Rūta Zvaigzne un Zelma Sergejeva.
Varbūt Tev palicis atmiņā kas
tāds īpašs, ko gribētu pieminēt, kāds
notikums, pasākums, kas arī jauniešiem pašiem vislabāk paticis?
- Izstāstīšu kādu ļoti skaistu stāstu par Ziemassvētkiem Tie bija pirmie
Ziemassvētki jauniešu centrā, pēdējais vakars pirms svētkiem. Es sēdēju
te viena, šajās toreiz mazajās telpiņās.
Skolās tajā dienā notika Ziemsvētku pasākumi, to, mēs uzreiz jūtam, jo
apmeklētāju skaits samazinās, bet es
cītīgi sēžu, dežūrēju, jo strādājām līdz
septiņiem vakarā, meitenes, kas bija
atnākušas arī aizgāja mājās, iestājās
klusums… Domāju, ārprāts, ārprāts, es
sēžu viena ar Adventes vainadziņu uz
galda un nav neviena… pēkšņi, atvērās
durvis un ienāca septiņi puiši ar egli pār
pleciem, atnesa, sastellēja, izpušķoja,
Mārcis vēl aizskrēja uz mājām pēc elektriskajām lampiņām. Tas viss bija tik
neticami skaisti, man vēl fotogrāfijas
saglabājušās… puiši nebija aizgājuši uz
skolas pasākumu, bet atnākuši te - uz
centru. Tas mani ļoti aizkustināja.
Jauniešu kodols, kuri nāk uz centru un darbojas tajā, protams, mainās,
jaunieši izaug, pabeidz skolu, aiziet uz
Rīgu vai citām pilsētām, savus kontaktus viņi atstāj, kādreiz, atbraukuši pie
vecākiem, atnāk ciemos. Es esmu ļoti
atvērta pret visiem jauniešiem, kuri šeit
nāk, arī uz jaunām sejām, galvenais, lai
būtu vēlēšanās aktīvi līdzdarboties.
Pašiem jauniešiem vislabāk patika
līdzdarbošanās Kandavas novada svētkos pagājušā gadā. Ideja, par braucienu

ar mocīšiem svētku gājienā, radās impulsīvi, bet visus pamatīgi aizrāva un
arī izskatījās skaisti un pamanāmi.
Kā ir darboties ar jauniešiem, tev
pašai tīņu gadi jau aiz muguras!
- Man patīk. Bet tas nav viegli un
vienkārši. Sākumā es ļoti daudz centos
izdarīt pati, piedāvāju savas idejas, visu
centos noorganizēt, lai viņiem būtu vieglāk. Braucot uz AWARDu, sāku saprast,
ka šāda pieeja strādā, bet ne ilgtermiņā.
Ir jāstrādā uz jauniešu iniciatīvām. Pamazām mainīju savu darba stilu, ļāvu
izpausties un darboties pašiem jauniešiem. Sākumā gāja grūti, ļoti bieži jauniešu vietā visu izdarīja mammas, skolotāji vai audzinātāji, jo mūsdienu jaunietis laikam nav radis darīt pats un būt
par to novērtēts. Bet pamazām viss aizgāja, jaunieši sāka paši izrādīt iniciatīvu, organizēt un vadīt savus pasākumus.
Es sarīkoju sapulci, kurā sadalījām pienākumus, un tad, ja viss labi izdevās, es

Naglas jaunieši Kandavas
novada svētku gājienā
devu diplomus par paveikto darbu. Tici,
vai netici, bet tie diplomi, kā tie deva
novērtējumu, cēla viņu pašapziņu. Vienmēr sacīju, ja labi izdarīsiet, nopelnīsiet
diplomu. Jaunietis to diplomu taču uz
mājām nes, pie sienas pieliek, arī vecāki
to redz un novērtē. Organizējot pasākumus, jaunieši mācījās paši no savām
kļūdām, viņi rakstīja scenārijus, paši organizēja un tos vadīja. Es, protams, viņu
kļūdas redzēju jau sākumā, bet ļāvu viņiem tās piedzīvot un pārdzīvot.
Atceros, Joku dienu, pirmā aprīļa pasākumu, ļoti jautrs bija, toreiz
vecajās telpās pirms remonta, sienas
bija nolupušas, tapetes noplēstas, tad
nolīmējām sienas ar žurnāliem, varēja
spēlēt spēles un lasīt jaunākās ziņas!
Aicinājām ciemos arī tehnikuma jauniešus. Arī tagad uz to vajadzētu strādāt. Esmu sapratusi vienu, ka jauniešu
uzticība ir ļoti lēnām jānopelna. Es par
saviem jauniešiem krītu un ceļos, viņus

vienmēr aizstāvu, un viņi mani arī, tā
ir savstarpēja uzticēšanās. Tā ir atgriezeniskā saikne.. Un galvenais ir, būt godīgai pret viņiem. Te man lieti noder
arī sociālā pedagoga darba prakse.
Studēji sociālo pedagoģiju?
-Nē, strādāju skolā šo darbu un arī
mācījos. K.Mīlenbaha vidusskolā nostrādāju četrus gadus. Pirms jauniešu
centra izveidošanas jau bijām spēruši
pirmo soli šajā virzienā, nodibinot biedrību” Kandavas novada Jauniešiem” kā
nevalstisko organizāciju, darbojos gan
tur, gan tur.
Kas ir “Naglas” darbošanās pamatā, kādas aktivitātes, jauniešu atsaucība, kas viņiem pašiem patīk?
-”Nagla” tā ir vieta, kur jauniešiem
aktīvi darboties un izklaidēties, vieta, kur
jauki pavadīt laiku kopā ar draugiem un
iepazīt citus jauniešus. Šeit katrs jaunietis var justies brīvi, izteikt savas idejas
un ierosmes, atrast sev ko piemērotu.
Mēs piedāvājam jauniešiem galda tenisu, novusu, trenažierus, aicinām darboties radošajās darbnīcās, filmu un foto
studijā, piedāvājam projektu rakstīšanas
vakarus, tematiskos tējas vakarus, daudz
un dažādas galda spēles un turnīrus.
Man ļoti patīk tas, ka mēs strādājam uz trīs jauniešu grupām. Mums
ir jaunieši, kas ir ļoti mērķtiecīgi, ļoti
daudz ko grib un arī var, un aktīvi darbojas, raksta projektus, organizē pasākumus, un tamlīdzīgi. Tā ir mana radošo jauniešu grupa.
Trešā grupa ir tā saucamie lietderīgi
brīvā laika pavadītāji. Bet pa vidu ir vēl
otrā grupa. Tie ir jaunieši, kas brīžiem
tikai lietderīgi pavada brīvo laiku, bet
brīžiem aktīvi iesaistās arī atsevišķu pasākumu organizēšanā. No viņiem izaug
arī jauni radošie, mani labākie palīgi.
Cik skaitliski liels ir tavs radošo
jauniešu kodols?
- Droši varu teikt, ka kādi trīsdesmit
jaunieši noteikti ir šajā kodolā. Ar viņiem
es vienmēr varu droši rēķināties. Mēs
regulāri piedalāmies starptautiskajos
projektos. Regulāri sadarbībā ar Award
organizējam jauniešu ekspedīcijas. Pēdējā ekspedīcijā jaunieši bija uzstādījuši
mērķi - uzkāpt Sabiles Vīna kalnā, kas
viņiem arī izdevās. Ejot ekspedīcijā, ir
noteikts jauniešu skaits, katram tiek dots
konkrēts uzdevums, piemēram, rūpēties
par drošību, atbildēt par sakariem un
tamlīdzīgi. Tas ir diezgan nopietns pārbaudījums jauniešu varēšanai.
Kādi ir tuvākie pasākumi, kuros
piedalīsieties?
- Tuvākais pasākums ir Amerikas
jauniešu organizētā nometne Tukumā
turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

no 2.līdz 6.jūnijam, kurā piedalīsies jauni talantīgi jaunieši no 42 valstīm, kuri
apceļo pasauli un ar savu radošo darbošanos pierāda, ka ikviens trīs dienās var
kļūt par skatuves mākslinieku un līdzvērtīgi ar profesionāļiem uzstāties. No Kandavas jauniešu centra piedalīsies 8 jaunieši. Piedalīsimies arī Kandavas novada svētkos, iesim gājienā, bet vēl nezinu,
vai tas būs motorizēti, tāpat kā pagājušā
gadā. Lai tas paliek kā mazs noslēpums.
Kā jauniešiem patīk jaunās telpas?
- Protams, telpas ļoti patīk, viņi
ved šurp savus draugus, izrāda visu,
pastāsta, ir ļoti apmierināti. Aicinām
ciemos jauniešus no tehnikuma, no internātskolas, izstāstām par mūsu darbību, parādām telpas, aicinām arī viņus
nākt uz “Naglu”. Mums ir jāieinteresē
jaunieši atnākt pie mums, lai palielinātu to skaitu. Ar tehnikuma jauniešiem
man ir laba pieredze saistībā ar foto
studiju, kurā viņi aktīvi līdzdarbojās.
Pašreiz mūsu foto studijas dalībnieku
izstāde ir apskatāma Ventspilī. Nākotnē plānojam foto izstādes regulāri rīkot
mūsu centra zālē, interesenti tās varēs
apskatīt sev piemērotā laikā.
Kāds ir jauniešu centra darba laiks?
-Mēs esam atvērti darba dienās no
plkst. 14:00 līdz 20:00, jaunatnes centra
auditorija ir jaunieši no 13 līdz 25 gadu
vecumam. Brīvdienās centrs nestrādā.
Esam priecīgi arī par jaunākiem bērniem, skolas vecuma un līdz 13 gadiem,
viņi var darboties centrā no plkst. 14:00
līdz 17:00. Jebkurš jaunietis vai bērns, kad
viņš ienāk mūsu centrā, tad tiek iereģistrēts apmeklētāju žurnālā. Tas tiek darīts
divu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls, lai mēs
zinātu, cik un kas pie mums ienāk, otrs
iemesls, ir tas, ka mums ir tradīcija sveikt
1000 apmeklētāju, 2222 apmeklētāju, un
plānojam nākotnē sveikt arī 3333 apmeklētāju, dodot viņiem goda nosaukumu,
un rīkojot balli. Nākotnē ir vēl viena ļoti
svarīga lieta, kuru gribam ieviest, un tā
ir nominācija “Gada jaunietis Kandavā”,
šo pasākumu organizēsim decembrī, rūpīgi vērtēsim, kurš no Kandavas jauniešiem būtu šī nosaukuma cienīgs.
Gribu pieminēt arī mūsu Ievu Osi,
kuru pagājušajā gadā izvirzījām Eiropas Brīvprātīgā gada balvai Latvijā, un
viņa saņēma Goda rakstu no Izglītības
un zinātnes ministra Roberta Ķīļa.
Nobeigumā vēl gribu piebilst, ka nākotnē plānojam “Naglā” veidot arī karjeras konsultāciju centru. Aicinu visu
Kandavas jauniešus nākt uz mūsu centru, piedalīties tā darbā un pasākumos.
Garantēju to, ka garlaicīgi Jums nebūs.
Ar Janu Kašlaju sarunājās
Dagnija Gudriķe

2012.gada 31.maija Kandavas
novada domes sēde
Maija mēneša domes sēdē tika izskatīti 36 jautājumi.
Tika apstiprināti grozījumi lēmumā
“Par pašvaldības galvojumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības
“Piejūra” “ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai projekta “Piejūras
reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība - II kārta” īstenošanā - tiks paplašināta atkritumu apglabāšanas poligona “Janvāri” glabātuve.
Tika apstiprināti SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniegtie tehniski ekonomiskie pamatojumi projektiem
“Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas
novada Matkules ciemā 2.kārta” un
“Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas
novada Zemītes ciemā”, iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai (pret - D. Rozenfelds)
Tika nolemts piešķirt līdzfinansējumu projektu konkursā “Sabiedrība ar
dvēseli 2012” :
-grupai “Būt kopā” 316,15 Ls tērpiem Matkules kultūras nama deju kopas “Alianse” dalībniecēm;
-Kandavas jauktajam korim 200Ls
linu kreklu un kokvilnas auduma maisiņu darināšanai;
-Vānes pagasta iedzīvotāju grupai
“Vānenieki” 100 Ls bērnu stūrīša iekārtošanai Vānes pagasta bibliotēkā;
-Kandavas iedzīvotāju grupai” Mēs
Saulītēs” 471,50 Ls bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai.
Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases:
- 28000 Ls ar atmaksas termiņu 5 gadi,
jumta seguma maiņai, bēniņu siltināšanai,
apkures sistēmas remontam un ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcijai Kandavas
internātvidusskolas internāta ēkā;

SKOLU DZĪVE

Vānes skolēni Dānijā
Visu pagājušo mācību gadu, Vānes pamatskolas 9 klases skolēni savas skolotājas Ilzes Kalnarājas vadībā
darbojās projektā NORD PLUS programmā „Climate, Nature and Cultural
Heritage”, latviski -”Klimats, daba un
kultūras mantojums”. Viņi veica dažādus uzdevumus, saistībā ar vidi un klimatu un sūtīja tos uz Dāniju projekta
vadītājam Jonasam Molbaekam.
Sekmīgajai sadarbībai kā atalgojums bija ekskursija uz Dāniju šajā
pavasarī. Tā bija spraiga, darbīga ne-

DOMES LĒMUMI
- 145278,61 Ls ar atmaksas termiņu 15 gadi un atlikto maksājumu uz 1
gadu, jumta seguma maiņai Kandavas
sporta hallei.
Nolēma piešķirt līdzfinansējumu projekta pieteikumiem “Tirdzniecības kiosku izgatavošana un piegāde” un “Akustikas uzlabošana Matkules kultūras namā”.
Nolēma uzdot Pašvaldības mantas
un īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas izsoles komisijai:
-organizēt nekustamā īpašuma Daigones iela 14a Kandavā pārdošanu par brīvu
cenu, nosakot tā pārdošanas cenu 3000 Ls
(pret – S. Horste, atturas – G.Indriksons);
-organizēt nekustamā īpašuma
Dimžu iela 1a, Kandava, izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcena 2300
Ls (pret - D. Rozenfelds, atturas - S.
Horste, G.Indriksons);
-uzsākt nekustamā īpašuma “Skujiņas” Kandavas pagastā atsavināšanu,
veikt novērtēšanu un sagatavot izsoles
noteikumus.
Pieņēma zināšanai Zemītes pamatskolas direktores D.Pugas pārskatu par
izglītības iestādes darba virzieniem un
sasniegumiem.
Apstiprināja Kandavas Mākslas un
mūzikas skolas nolikumu, nosakot, ka
tas stājas spēkā ar 2012.gada 1.jūliju.
Tika skatīta virkne citu jautājumu,
kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem - par adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, īpašumu sadalīšanu, atdalīto
zemes vienību apvienošanu u.c.
Domes sēdes protokols pieejams
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.
Kārtējās komiteju sēdes notiks 2012.
gada 21.jūnijā no plkst.13:00
Kārtējā domes sēde notiks 2012.gada
28.jūnijā plkst.13:00

dēļa kopā ar Traellerupskolen 8.klases
skolēniem.
Ielidojām Kopenhāgenas lidostā
pirmdienas pēcpusdienā, kur mūs jau
gaidīja projekta vadītājs Jonas. Tālāk
devāmies ceļā uz skolu, kur mūs sirsnīgi sagaidīja tās viesģimenes, kurās
dzīvoja mūsējie. Sapazināmies, ēdām
pašceptas picas un tad devāmies uz
„jaunajām” mājām.
Otrdienas rīts, kad mēs kopā ar
dāņiem devāmies ekskursijā uz vējdzirnavām, bija auksts. Mēs daudz uzzinājām par vēja enerģiju, bet pēc tam
iepazinām dabā leģendu par Zemes
rašanos. Apskatījām skolu, mēģinājām
izprast viņu izglītības sistēmu. Mums
patika, ka visi savstarpēji ir ļoti draudzīgi un atsaucīgi.
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Zantes pagasts
svin svētkus

Vānes skolēni lidmašīnā
Ļoti interesanta bija ekskursijas
trešā diena. Devāmies ceļojumā uz pilsētu Roskilde, apskatījām grandiozo
katedrāli, vikingu muzeju un atkritumu pārstrādes moderno rūpnīcu, iepazināmies ar tehnoloģijām, klausījāmies gides saistošajā stāstījumā.
Ceturtdienā pulcējāmies skolā, lai
iepazītos ar dāņu skolēnu sagatavotajām prezentācijām par klimatu. Bijām
bioloģiskajā saimniecībā, uzzinājām
visu par fotosintēzi, strādājām grupās,
bija jāiekur ugunskurs, izmantojot
apkārtējā vidē atrodamos materiālus.
Šajā jomā mūsu skolēni izcēlās, parādījām, kā tas jādara. Pēc tam notika
orientēšanās sacensības dabā, kurās
izmantoja jaunākās tehnoloģijas – telefonus, datorus un GPRS navigācijas
sistēmu. Tās bija aizraujošas sacensības!
Vakarā notika atvadu ballīte kopā
ar viesģimenēm. Skatoties uzņemtās fotogrāfijas, pārrunājām paveikto
un dalījāmies iespaidos. Dāņu vecāki
priecājās par mūsu skolas dzīves un
Latvijas prezentāciju, ar kuru iepazīstināja Ance, Vineta, Adrija un Salvis.
Dānijas skolas kolektīvs izrādīja interesi par skolotāju dienu un sacīja, ka
ieviesīs to arī savā skolā. Notika draudzības mači basketbolā.
Piektdienas rītā devāmies ekskursijā uz Dānijas galvaspilsētu Kopenhāgenu. Apskatījām vecpilsētu un vietas,
kas saistītas ar karalisko ģimeni. Pēc
tam devāmies kruīzā ar kuģīti pa kanāliem. Laiks paskrēja nemanot, un
drīz jau posāmies ceļā uz Kastrupas
lidostu, lai atgrieztos mājās. Tā kā lidosta ir ļoti liela, grūti nācās orientēties,
bet ar Jonasa palīdzību atradām savu
terminālu. Un tad - pēdējie apskāvieni
un atvadas no dāņu draugiem un lidojums mājup.
Sarmīte Stengrevica
Vānes pamatskolas skolotāja

Pašā pavasara ziedonī - 19.maijā
- Zantes pagasts savus svētkus svinēja. Līdz šim Zantes pagasta svētki tika
svinēti augusta nogalē. Šogad pirmoreiz pavasarī. Laikā, kad viss zaļo un
zied, liekas, ka svētki labāk svinas un
reizē ar plaukstošajiem pumpuriem arī
cilvēki atvērtāki un atsaucīgāki šķiet.
Vismaz Zantē tā bija! Zantes pagasta
svētkus atbalstīja Kandavas novada
dome, Kandavas novada Kultūras pārvalde un uzņēmējs Viesturs Rosickis.
Rīta pusē sporta laukumā ar lustīgām dziesmām pagasta svētkus ieskandināja folkloras kopa „Vācelīte”.
Runātīgās kaimiņienes Matilde (Daiga Poška) un Amālija (Egija Lāce) no
Zantes amatierteātra dzīvo pašā pagasta centrā, tāpēc par Zanti un zanteniekiem zina pastāstīt pilnīgi visu. Un vai
tad žēl, pastāstīja visiem citiem ar! Kā
izrādās, Zantei patiesi ir, ar ko lielīties
un ir, ar ko lepoties – gan ar sava pagasta ļaudīm, gan iestādēm, gan ar ievērojamiem dabas objektiem. Un lūk,
piemēram, no Kandavas novada tikai
Zantē pagasta pārvaldes vadītājs ir vīrietis, un pie tam vēl kāds – gudrs, attapīgs, enerģisks, izdarīgs, turklāt labi
dzied Zantes vīru ansamblī un prasmīgi vada Zantes mednieku biedrību.
Svētku atklāšanas runā Zantes pagastvecis jeb pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis izziņoja rīkojumu Nr.2:
„Visiem pārtraukt dārza darbus un nekavējoties piedalīties pagasta svētkos!”,
kas tika uzklausīts ar īpašu sajūsmu un
skaļiem aplausiem.
Līdz pat pēcpusdienai sporta laukumā darbojās piepūšamās atrakcijas
bērniem, kuras visas dienas garumā
piesaistīja nenogurstošu bērnu rindas,
darbojās radošās darbnīcas, īpaši bērniem patika sejiņu apgleznošana, darbojās bufete un svētku tirdziņš ”Ražots

AKTUALITĀTES

Latvijā”, kurā varēja iegādāties gan stādus, gan gardumus, gan saimniecībā
noderīgas lietas. Gan lieli, gan mazi
piedalījās interesantās, sportiskās aktivitātēs „Veselā miesā, vesels gars!”. Šīs
aktivitātes bija domātas ne tik daudz
sacensībām, bet vairāk gan jautrībai
un kopā būšanas priekam. Tās rīkot
palīdzēja Kandavas Sporta kluba vadītājs Andris Bambis ar savu komandu.
Un prieks, ka zantenieki bija atsaucīgi
un aktīvi – dāmas sacentās skriešanā
ar augstpapēžu kurpēm kājās, vīri sacentās svaru bumbu celšanā, roku laušanās cīņās, kā arī sievu un draudzeņu
nešanā. Gan lieli, gan mazi zābaku
tālumā meta, piedalījās tamborēšanas
sacensībās, šaušanā, gumijas stiepšanā, strītbolā un jautrās stafetēs, sportošanas daļu noslēdzot ar jautro futbolu,
kurā piedalījās ap 40 ļaudīm, bet divus
metrus augsto bumbu vārtos ievelt tā
arī neizdevās. Uzvarēja draudzība!
Pēc tam divi desmiti rokeru „Ne-

kādi labie!” no kluba „Berģi” Zanti
pieducināja, fotografēties laipni atļāva
un zanteniekus ar saviem mocīšiem izvizināja. Par rokeriem sajūsmā bija ikviens! Pārvaldes vadītājs Jānis ļaudīm
pavēstīja par situāciju, kāda radusies,
nosūtot ielūgumu rokeriem uz Zantes
pagasta svētkiem. Rokeru kluba vadītājs pēc ielūguma saņemšanas pārējiem rokeriem tālāk pārsūtījis ziņu ar
šādu tekstu: „Zantes pilsētas mērs Jānis
Kālis ielūdz mūs 19.maijā uz Zantes
pilsētas svētkiem, kuros notiks vizināšanās pa Zantes vecpilsētas ieliņām. Būsim aktīvi!”. Lai būtu kā būdams, zanteniekiem par prieku, rokeri „Zantes
pilsētas mēra” aicinājumam atsaucās!
Ar humora piesitienu rokeru parādi
noslēdza mūsu pašu vietējais rokeris
no kluba „Nemūžam, runčuk!” (Uģis
Neicinieks), kura mocīti rotāja numuturpinājums 8.lpp.
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turpinājums no 7.lpp.

ra zīme „BRAČKA”. Šis rokeris izpelnījās īpašas skatītāju ovācijas un arī pie
viņa mocīša (pareizāk sakot – mopēda), fotografēties gribētāju netrūka.
Tā kā 19.maijā visā Latvijā tika atzīmētas Muzeju naktis, tad arī Zantē
bija iespēja apmeklēt muzejus. Pēcpusdienā ļaudis pirmoreiz varēja lūkot
Aivara Fībiga izveidoto Zantes BUB
(brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības)
muzeju „Rotās”, kur varēja apskatīt
ugunsdzēsības izstādi, uzlikt ugunsdzēsēju ķiveres un izmēģināt senākos
laikos ugunsdzēsēju lietoto ūdens

pumpi. Pēc tam visi tika laipni gaidīti
Kurzemes cietokšņa muzejā, kur muzeja āra teritorijā notika sacensības
militārās šķēršļu joslas pārvarēšanā,
pēc kuras Zantes svētku zupa bija tieši
laikā un garšoja lieliski!
Savukārt, vakarpusē ļaudis pulcējās kultūras namā, kur mazajā zālē
varēja aplūkot Jāņa Vītola foto izstādi
„Mani ļaudis”. Izstādes bildēs redzami
arī daži Zantes ļaudis. Šī izstāde būs
apskatāma vēl visu jūnija mēnesi.
Kā brīnišķīgi skaista dāvana Zantes
pagasta svētkos visiem zanteniekiem
un viesiem bija Dailes teātra aktieru

Šoreiz rubrikā “Vēsture“ piedāvājam lasītājiem pētījumu par Kandavas
“slapjumiem“, ar kuru Muzeju naktī iepazīstināja vēsturnieks Agris Dzenis.

KANDAVAS ŪDEŅI

Pilsētas kanāls jeb novadgrāvis
Tagadējā Promenādes teritorijā
sākās strauts, kas senatnē pildīja Kandavas miesta novadgrāvja funkcijas.
20. gadsimta sākuma dokumentos
novadgrāvis dēvēts par pilsētas kanālu. Purvainajā ieplakā starp Talsu ielu
un Mēra kalniņu izveidojušies divi
dīķi, kas senatnē saimnieciski nav tikuši izmantoti. 1983. gadā Kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas
darbinieku sastādītajā Kandavas vecpilsētas pasē rakstīts, ka šajā ieplakā
viduslaikos atradies dzirnavu dīķis,
kas redzams vēl 1858. gada Kandavas
miesta plānā. Izrādās, ka pieminekļu
inspekcijas darbinieki par dīķi noturējuši caurumu 1858. gada Kandavas
miesta plānā. Citos plānos šāds ‘’dīķis“
neparādās, turklāt esošie dīķi ir pārāk
mazi ūdensdzirnavu darbināšanai.
Blakus Mākslas skolai uz novadgrāvja
jau 20.gs. divdesmitajos gados bija uzbūvēts baseins ūdens ņemšanai ugunsdzēsēju vajadzībām, kas saglabājies līdz
mūsdienām. Tālāk novadgrāvis plūst
zem Tirgus laukuma un gruntsgabaliem pie Sabiles ielas. Tā pārsegums
bija ierīkots jau līdz 1900. gadam, bet
1908. gada 16. februārī Kandavas miesta valde nolēma ar mūra arku pārsegt
pilsētas novadgrāvi posmā iepretim
Bruņinieku pilskalnam, jo notekūdens
izplatījis stipru smirdoņu.

Mūra tilts pār Abavu
Mūra tilta vietā senatnē atradās
pārceltuve, kuras ierīkošanas laiks
nav zināms. Pirmās drošās ziņas par
pārceltuvi sniedz H. F. Vēbera 1802.
gada zīmējums, kur redzamas prāmja
tauvas un dēļu estakāde. 1854. gadā
uzbērtas pārceltuves piebrauktuves,
bet līdz 1867. gadam uzbūvēts jauns,
aptuveni 10x10 m liels baļķu prāmis
un laiva gājēju pārcelšanai, izlabotas
un nobruģētas piebrauktuves. Pārceltuve nespēja nodrošināt intensīvo
satiksmi, tādēļ jau 1834. gadā Abavas
kreisā krasta muižnieki sākuši saraksti
ar Kurzemes ģenerālgubernatoru un
Pēterburgas iestādēm par līdzekļu piešķiršanu tilta ierīkošanai.
Pēc nostāsta, Zemītes barons fon
Firkss līdz konkrētai rīcībai – tilta būvei - nonācis šādā veidā. Barons esot
braucis uz viesībām pa primitīvi būvētu koka tiltu pāri Abavai. Zirgs salauzis
kāju starp tilta klājuma kokiem. Kandavnieki, gribēdami palīdzēt baronam,
uzdāvinājuši viņam tikpat labu braucamzirgu. Barons solījies kandavniekus
neaizmirst, un pēc neilga laika ar Kandavas pārvaldes vadītājiem norunājis
būvēt kārtīgu tiltu, apsolot naudu un
meistarus būvei. Akmeņus tilta būvei
no apkārtējiem laukiem saveduši zemnieki, kas braukuši uz Kandavas tirgu.
Ap 1920. gadu kandavnieki esot atcerējušies, ka tilts it kā būvēts sausā vietā,
pēc tam vecā upes gultne aizbērta.
“Latviešu Avīzes” 1873. gada oktobrī rakstīja, ka tilta būvēšanas iniciators, Zemītes muižas barons Firkss tilta
būvei no valsts saņēmis 11 tūkstošus
rubļu, tomēr, kaut gan izmantots lētais
zemnieku darbaspēks, jau iztērēti 14
tūkstoši. Gatavo tiltu 1873. gada 22.
novembrī pieņēma Kurzemes guberņas būvinženieris Hitrovs. Kurzemes
gubernators rakstīja, ka tilts būvēts
par Kurzemes guberņas muižniecības,

grupas „ILGA” koncerts, kurā apburošie aktieri Gundars Silakaktiņš, Lauris
Subatnieks un Aldis Siliņš veiksmīgi
pamanījās iesaistīt arī koncerta klausītājus un atzina, ka zantenieki ir atsaucīga publika.
Svētki noslēdzās ar ballīti līdz rīta
gaismai, kurā par zantenieku dejot
prieku gādāja grupa „Lietus Blūzs”.
Liels paldies visiem svētku organizatoriem un dalībniekiem!
Egija Lāce
Zantes kultūras nama vadītāja

VĒSTURE
tātad ne tikai Zemītes barona, līdzekļiem. Uz viena no stabiem tilta vidū tika
uzstādīta plāksnīte ar uzrakstu, kur fon
Firkss minēts kā vienīgais tilta būvētājs:
“Dem Erbauer Carl von Fircks auf Samiten 1873” (“Uzbūvētājam Karlam fon
Firksam no Zemītes. 1873.”).
1938./39 gadā tika apbetonēti tilta
balsti, noasfaltēts segums un uzmūrētas
tilta apmales. Melnstrādniekiem tika
maksāti 10 santīmi stundā, un strādāts
tika 10 stundas dienā. Pēdējie tilta rekonstrukcijas darbi veikti 1996./97. gadā.
Teteriņu ezers
Tagadējā peldbaseina dambja vietā
pie Teteriņu ezera atradās dzirnavas,
kuru būvēšanas laiks nav zināms. 1912.
gada “Baltijas adresu kalendārā“ kā iecienīta izbraukumu vieta pie Kandavas
minēts Aizdzires muižai piederošais
priežu mežs ap Teteriņu dzirnavām.
Kā sarīkojumu un pikniku vieta Teteriņu priedes bija iecienītas arī starpkaru posmā. Pirms Otrā pasaules kara
Teteriņu ezerā atradās laivu piestātne,
ziemā uz ezera tika ierīkota slidotava.
Teteriņu priedēs parasti notika aizsargu rīkotās jāšanas sacensības ar noslēguma balli, orķestri un bufeti, reizēm
arī teātra izrādi. Pie Teteriņu ezera atradās vieta, saukta “Pasaules gals“.
Teteriņu dzirnavās pirms kara atradusies
Patērētāju biedrības kafejnīca. Tās īpašnieks
zvejojis zivis un rīkojis izsoli. Par 1 Ls varēja
gadīties pilna ķesele vai arī viena zivs. Dzirnavu dambis esot uzspridzināts kara beigās
vai arī īsi pēc kara. Pēc 1955. gada Teteriņos
sāka ierīkot Kandavas Lauksaimniecības
mehanizācijas tehnikuma stadionu un peldbaseinu. 1959. gadā jaunajā stadiona notika
pirmās sacensības. Peldbaseinu rotā Kandavas mākslinieka Nifonta Kuzmina veidotās
varžu, nāriņas un Neptūna skulptūras.
Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja vēsturnieks
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Muzeju nakts novadā

Muzeju nakts dalībnieki Zemītes pils parkā
Maija mēneša beigās Latvijā notiek
Muzeju nakts pasākumi un tajos vienmēr piedalījies arī mūsu novada muzejs.
Muzeju nakts ideja dzimusi Francijā 1999.gadā, piedāvājot bez maksas
apmeklēt interesantus pasākumus muzejos un pie viena apskatīt arī muzeju
ekspozīcijas.
Šogad Muzeju nakts pasākums
notika zem vienojoša nosaukuma “Ar
straumēm uz jūru”. Mūsu novada muzejā notiek rekonstrukcijas darbi un
muzeja telpas apmeklētājiem pašreiz
ir slēgtas, tādēļ šā gada pasākums tika
organizēts ārpus telpām brīvā dabā.
Pasākuma dalībnieki pulcējās
muzeja dārzā “Pie pavarda”, lai tālāk
ar kājām dotos nelielā ekskursijā pa
Kandavas ”slapjumiem”, kuriem cauri
izvadīja kapteinis Morgans jeb muzeja
vēsturnieks Agris un stūrmane - muzeja fondu glabātāja Ināra.

SPORTS

Sadraudzības skrējiena priekšgalā
ar lāpu Kandavas novada domes
priekšsēdētāja vietniece Leonārija
Gudakovska un Kultūras pārvaldes
vadītāja Ziedīte Začeste

No Kandavas ceļš veda uz Zemīti,
kur visus sagaidīja Zemītes Nāra un
Krabītis, kuri iepazīstināja ar pagasta
ūdeņiem un vēsturiskajām patiesībām
par tiem. Neiztika arī, protams, bez
“ūdens gabaliem” - izdomātiem stāstiem un leģendām.
No Zemītes autobuss tālāk devās
uz Matkuli, kur bibliotekāre Daina izvadāja “muzejniekus” apkārt Matkules
ezeram, ļaujot baudīt lakstīgalu dziesmas un zilo neaizmirstulīšu pļavas
saules rietā.
Jau tumsiņā autobusa pasažieri nokļuva zemnieku saimniecībā “Vītiņi’,
kur tos sagaidīja gide Aija, un sveču
gaismā piedāvāja visiem iziet ekstrēmo
nakts pārgājienu uz Imulas stāvkrastu.
Noslēgumā bija paredzēta zivju zupas
baudīšana atpūtas bāzē Plosti. Tā kā laiks
jau tuvojās pusnaktij, un bija satumsis,
tad nācās paļauties tikai uz garšas kārpi-

KULTŪRA
ņām, jo to, ko ēd, redzēt nevarēja. Tomēr,
kā atzina zupas ēdāji, cienasts garšoja labi.
Ceļojumā „muzejbusiņa” pasažieriem savu mūziku spēlēja Mūžamežs
jeb Raitis no Zantes un viņa savdabīgā vijoles spēle vakaram piešķīra nedaudz mistisku un sirreālu piesitienu.
Tos Muzeju nakts baudītājus, kuri
nebija devušies ceļojumā pa novadu,
atpūtas vietā muzeja dārzā “Pie pavarda” sagaidīja atraktīvās amatnieku
biedrības sievas. Apmeklētājiem tika
piedāvāta iespēja veidot Laimes zivi,
aust lielo zivju tīklu un mēģināt atminēt „galvas mežģus”, atalgojumā
saņemot ķilavu maizītes. Tika baudīta amatnieču vārītā skābeņu zupa un
dziedātas dziesmas Dzintras Lindes
spēlētā akordeona pavadījumā.
Kā pastāstīja muzeja vadītāja Sarma Anģēna, pasākums izdevās interesants un izzinošs, pateicoties atsaucīgajiem novada cilvēkiem - kultūras
darbiniecēm Zemītē un Matkulē, kā
arī saimnieciskajām un visu varošajām
amatnieku sievām.
“Mūsu novadā dzīvo atsaucīgi cilvēki, - sacīja Sarma Anģēna, - šoreiz tie
bija zemnieku saimniecības vadītājs uzņēmējs Ojārs Budžens, kurš nodrošināja
ceļotājus ar transportu un atpūtas centra „Plosti” direktora vietniece Zanda
Štrausa, kura sarūpēja cienastu - zivju
zupu un karstu tēju. Mūsu cilvēki - tā ir
mūsu bagātība, par to esmu pārliecinājusies organizējot daudzus pasākumus.”
Muzeju naktī piedalījās
Dagnija Gudriķe

Pasaules sadraudzības skrējiens
cauri Kandavai
Pasaules sadraudzības skrējiena
“The World Harmony Run” ietvaros
Kandavai cauri skrēja daudznacionālā
skrējēju komanda, kas nesot sadraudzības lāpu, jau no 2012.gada februāra, vairāk kā astoņu mēnešu garumā
apceļo Eiropas valstis, kopumā noskrienot šajā laikā vairāk kā divdesmit
tūkstošus kilometru.
Savā ceļā Pasaules sadraudzības
skrējiens “The Harmony Run” apmeklē
tūkstošiem pasaules vietu, tiekas ar cilvēkiem, no rokas rokā nododot sadraudzības lāpu, tādējādi daloties ar savu iedvesmu un sapni par labāku pasauli. Šī
skrējiena tradīcija iedibināta jau 1987.

gadā un to iedvesmojis sportists un
filozofs, mūziķis, UNESCO miera medaļas un Mahatmas Gandija miera balvas laureāts Šri Činmojs. Šāds skrējiens
vienlaikus norit visā pasaulē, arī ASV,
Āzijā, Centrālajā un Dienvidamerikā,
Āfrikā, Austrālijā un Jaunzēlandē.
Latvijā sadraudzības skrējiens vispirms viesojās Rīgā, tālāk skrējiens veda
cauri Jūrmalai, tad mūsu skaistajai „Kurzemes Šveicei” - Kandavai, un tālāk skrējiena dalībnieki devās uz Talsiem, Kuldīgu, Liepāju, Rucavu, tad uz Lietuvas robežu un līdz pat Vīnei Austrijā, kur 8.oktobrī paredzēts šī skrējiena svinīgais finišs.
turpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

Pie Kandavas baltajiem burtiem, sadraudzības skrējiena dalībniekus sagaidīja Kandavas BJSS audzēkņi un treneri Andris Bambis,
Indulis Matīss un Andrejs Gross, kā arī Kandavas pašvaldības policijas eskorts. Pēc draudzīgas sarokošanās, lāpu savās rokās ņēma
mūsu bērnu un jaunatnes sporta skolas mazie skrējēji un devās ceļā
uz pilsētas Tūrisma informācijas centru, kur visus sagaidīja Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Leonārija Gudakovska, kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte Zečeste un Kandavas bērnu
mūzikas skolas kapela savas vadītājas Dzintras Lindes vadībā. Pēc
priekšsēdētāja vietnieces apsveikuma vārdiem, muzikālu veltījumu
sanākušajiem sniedza sadraudzības skrējiena dalībnieki, turpinājumā latviešu tautas mūzikas pavadījumā skrējiena dalībnieki iestiprinājās tālākam ceļam ar nelielu launagu un malku tīra avota
ūdens. Tad lāpas stafeti pārņēma Leonārija Gudakovska un Ziedīte
Začeste, noskrienot kopā ar pārējiem maratonistiem simboliskos
pārsimts metrus un tālāk skrējiens turpinājās cauri Kandavas vecpilsētas laukumam, garām muzejam un pa Talsu ielu uz Kandavas
robežu. Līdz pilsētas robežai ar lāpu skrēja mūsu mazie sportisti.
Kandavas vārds nu ierakstīts Pasaules sadraudzības skrējiena
“The Harmony Run” vēstures lappusēs.
Lai miers un sadraudzība vada skrējiena dalībniekus tālākajā ceļā!
Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

MŪSU PASTĀ
Novada domē griezušies vairāki
novada iedzīvotāji, gan rakstiski, gan
mutiski jautājot par to, kas notiek bijušās pienotavas teritorijā.
Atbildi uz iedzīvotāju jautājumu
sagatavojusi novada arhitekte Baiba
Beķere.
Minētā teritorija un ēkas Lielā
ielā 1, kur kādreiz atradās Kandavas
pienotava ir privātīpašums, kas ar
savu izskatu degradēja pilsētas ainavu
pie Abavas tilta. Bijušajam īpašniekam dome atkārtoti lūdza sakārtot
savu īpašumu, bet sadarbība netika
panākta. Līdz ar īpašnieka maiņu, šogad ir uzsākta šīs teritorijas attīstība.
Šā gada martā būvvaldē tika saņemts būvniecības iesniegums - uzskaites karte ēku demontāžai Lielā
ielā 1, Kandavā. Pirms iesnieguma izskatīšanas, būvvalde no ēku un zemes
īpašnieka pieprasīja sertificēta speciālista izsniegtu tehniskās apsekošanas
atzinumu. Pamatojoties uz tehniskās
apsekošanas atzinumā novērtētajiem
būves tehniskā nolietojuma rādītājiem, būvvalde izvērtēja, vai ir pamats
izsniegt būves nojaukšanas uzdevumu. Tehniskās apsekošanas atzinumā būvju tehniskais nolietojums bija
uzrādīts līdz pat 70 % un būvvalde
izsniedza īpašniekam būves nojaukšanas uzdevumu, kas ir pamata dokuments būvju nojaukšanas tehniskā

PROJEKTI

Renovēta sociālā dzīvojamā māja
“Aizdzires skola”

Ir noslēgusies projekta „Sociālās dzīvojamās
mājas „Aizdzires skola” Kandavas novadā siltumizturības uzlabošanas pasākumi” īstenošana.
Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, projekta ietvaros
tika veikta ēkas fasādes apdare, pārsegumu siltināšana un apdare, jumta segumu un citu jumta elementu
nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, ēkas cokola apdare un ieejas mezglu atjaunošana. Būvniecības darbus
šajā objektā veica SIA „Info Būve”.
Projekta kopējais finansējums sastāda 107453.82
LVL , kurā ir ietvertas arī būvuzraudzības, autoruzraudzības, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas
izmaksas. Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (75%), un pašvaldības budžeta
līdzfinansējuma (25%).
(projekta identifikācijas Nr. Nr.
SMS/3.4.4.2.0/10/02/029)

Bijušās pienotavas vietā
taps tirdzniecības centrs
projekta izstrādei. Tā kā ēkas bija
vecākas par 50 gadiem, saskaņojums
būvju nojaukšanai tika saņemts arī
no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, kā arī tika saņemts
viedoklis no Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālās vides pārvaldes,
kura vērsa uzmanību uz teritorijā
esošajiem neizmantojamiem ūdensapgādes urbumiem.
Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, būvvaldē tika akceptēts tehniskais projekts būves demontāžai Lielā ielā 1, Kandavā un izdota
būvatļauja.
Maijā
būvvaldē tika saņemts
būvniecības iesniegums – uzskaites karte no minētā objekta īpašnieka tirdzniecības centra būvniecībai.
Pagājušā gada nogalē apstiprinātajā
“Kandavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023. gadam” minētais
īpašums ir paredzēts kā Publiskā apbūve, kuras galvenā atļautā izmantošana ir Sabiedrisko iestāžu apbūve un
Komerciestāžu apbūve, tai skaitā arī
tirdzniecības ēkas. Pieminēšu to, ka
pirms teritorijas plānojuma apstiprināšanas, tika organizēta publiskā
apspriešana, kur visi tika informēti
par katrā zemes gabalā atļauto izmantošanu. Pamatojoties uz spēkā esošo

Kandavas novada teritorijas plānojumā noteikto, 2012. gada 7. maijā
būvvalde izsniedza Plānošanas un
arhitektūras uzdevumu tirdzniecības
centra būvniecībai. Pamatojoties uz
šo dokumentu, pašlaik tiek izstrādāts tehniskais projekts, kuram ir
noteiktas 2 projekta stadijas – skiču
un tehniskais projekts. Ar šī projekta
realizāciju, Kandavā būs vēl viena sakārtota un revitalizēta vieta. Attīstot
bijušās pienotavas teritoriju, paveras
iespēja attīstīt arī Abavas krasta līniju,
tilta labajā pusē, skatā no centra , kas
līdz šim ir nepelnīti aizmirsta. Abavas krasts ir piemērota vieta tūrisma
infrastruktūras attīstībai – laivu piestātnes, pastaigu vietu, peldvietu attīstībai. Sākotnējās sarunās ar augstāk
minētās būvniecības ierosinātāju jeb
īpašnieku , kā galvenais uzstādījums
no būvvaldes bija Kandavas pilsētai
atbilstošas arhitektūras un apdares
materiālu pielietojums tirdzniecības
centra būvniecībā, kā arī Abavas
upes klātbūtnes respektēšana, atstājot
iespēju tūrisma infrastruktūras attīstībai Abavas krastā.
Baiba Beķere
Kandavas novada domes būvvaldes
vadītāja pienākumu izpildītāja
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
K U LT Ū R A U N I Z K L A I DE
14. jūnijā
11:00 Piemiņas brīdis izsūtītajiem tautiešiem.
Matkulē pie Piemiņas akmens
13:00 Atceres brīdis Komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietā Vānē.
16:00 Atceres brīdis izsūtītajiem tautiešiem.
Kandavā pie Piemiņas akmens
16:30 Atceres brīdis izsūtītajiem tautiešiem.
Kandavas stacijā pie Piemiņas akmens
15. jūnijā
18:00 “Abavas senlejas svētki”. Atpūtas bāzē “Zviedru cepure” Abavas
upes krastā. Svētkus atklās Sabiles un Kandavas novada amatierkolektīvi
- ar dejām, dziesmām, atrakcijām, būs izjādes ar zirgiem u.c. Ieeja: brīva.
Pirmo reizi Abavas ielejā - satiekas kaimiņš ar kaimiņu, lai kopīgi
svinētu un atzītos mīlestībā uz šo skaisto ieleju. Vieta ir īpaša, jo te
Abavas upe ir robeža starp Kandavas un Talsu novadu.
20:00 Zaļumballe pūtēju orķestra “Talsi” pavadībā. Ieeja: brīva. Atpūtas bāzē “Zviedru cepure” Abavas upes krastā. Atjaunosim kopš
“Ulmaņa laikiem” aizmirsto zaļumballes tradīciju ar pūtēju orķestri,
puķainām kleitām, ērtām čībiņām...
Līdzi var ņemt sedziņas sēdēšanai zālē, kā arī “groziņu”.
15. - 16. jūnijs - 10:00; 13:00; 16:00; 19:00 Atvērto durvju dienas
selekcionāra Laimoņa Zaķa īrisu dārzā: apskatāmas simtiem augsto bārdaino īrisu šķirņu un hibrīdu pilnziedā.
16. jūnijā
10:00 Sporta svētki Valdeķos.
14:00 Lekcija “Ūdens mūsu dzīvē”. Lektors Edijs Edisons.
Ieeja bez maksas. Matkules kultūras namā
18:00 Putu Paradīzes ballīte bērniem.
Kandavā, brīvdabas estrādē “Ozolāji”.
Konkursiņi, dejas, balvas un putas tagad arī priekš mazajiem.
Pasakumu vadīs jautrā pirātmeitene. Ieeja 1 Ls.
Bērniem līdz 8 gadiem ieeja bezmaksas, bet jānāk kopā ar pieaugušo.
22:00 Putu ballīte - Putu paradīze.
Kandavā, brīvdabas estrādē “Ozolāji”
Superīgākā vasaras putu ballīte Putu Paradīze ierībinās un saputos Kandavas Ozolāju estrādi. Ieejas maksa no 22:00 līdz 23:00 - 3 Ls, pēc - 3,50 Ls
Mūs atbalsta un par balvām rūpējās dzēriens Fantastika, alus Lāčplēsis un Finlandia.
17.jūnijā
10:00 Rietumu līgas pludmales volejbola 1.posms – Ragaciema pludmalē
20. jūnijā
17:00 Nodarbība “Kļavu lapu cepuru darināšana”. Kandavā,
Amatniecības centra telpās (Kandavas novada muzeja 2. stāvā).
Sīkāka informācija pa telefonu 63181156 vai 26113310.
21. jūnijā - 19:00 Cēres amatierteātra izrāde - Danskovīte “Antons un Anna”. Cēres estrādē
22. - 24. jūnijs
10:00; 13:00; 16:00; 19:00 Atvērto durvju dienas selekcionāra Laimoņa
Zaķa īrisu dārzā: apskatāmas vēlīnākās augsto īrisu šķirnes un hibrīdi
22.jūnijā
16:00 Zāļu tirgus Kandavā. Promenādē
17:00 Jāņu ielīgošana - piedalās Kandavas novada amatierkolektīvi.
Kandavas Promenādē
23. jūnijā
19:30 Matkules amatierteātra pirmizrāde - komēdija “Jaunības
grēki”, režisore Ilze Oliņa. Matkules kultūras namā vai estrādē
20:00 Līgosim mēs šo naksniņu, kamēr rīta gaisma lēks!
Kopā ar sieviešu vokālo ansambli “Par to”, jauniešu deju kolektīvu
“Imuliņa” un kapelu “Beisiks”. Vānes parka estrādē
21:00 Līgosvētku koncerts - piedalās vidējās paaudzes tautisko deju
kolektīvs “Zemīte”, Eiropas deju kopa “Ozolzīles”, meiteņu ansamblis
“Spārni”, Tradīciju ansamblis, Zemītes amatierteātris ar izrādi “Tra-

cis bučas dēļ”. Zemītes estrādē
21:00 Līgo vakars - skanēs draiskas Līgo dziesmas, jautru skeču rādīs
Zantes amatierteātris, būs alus dzeršanas sacensības,
sildīs Jāņu ugunskurs, lustīgas dejas zaļumballē spēlēs Mareks Velps.
Zantes estrādē
22:00 Zaļumballe. Zemītes estrādē
22:30 Zaļumballe. Matkulē pie kluba estrādītē
23:00 Līgo vakara balle. Cēres estrādē
23:00 Līgo balle - ieeja bez maksas. Kandavā, brīvdabas estrādē “Ozolāji”
27. jūnijā
17:00 Senie amati - Kaula adatas pinums. Kandavā, Amatniecības
centra telpās (Kandavas novada muzeja 2. stāvā). Sīkāka informācija pa telefonu 63181156 vai 26113310.
2.jūlijā – Jauktā kora “Kandava” un Bramsnesas pilsētas kora
(Dānija) draudzības koncerts - Kandavas ev.lut.baznīcā.
4. - 8.jūlijs - Eiropas lauku pašvaldību hartas pasākumi Kandavā.
7. jūlijā - 14: 00 - 18: 00 Amatnieku tirgus Kandavas Promenādē
I Z S T Ā D E S
1. jūnijs - 28. jūlijs
Kandavas Mākslas skolas Absolventu darbu izstāde. Galerijā “Vējspārns”.
1. - 30. jūnijs - Jautras Kleimanes rokdarbu izstāde.
Matkules bibliotēkā
1. - 30. jūnijs
Jāņa Vītola foto izstāde “Mani ļaudis”.
Zantes kultūras nama mazajā zālē
1. - 30. jūnijs - Zanes Zvirgzdiņas darināto māla darbu izstāde.
Cēres bibliotēkā
3. - 20. jūnijs - Izstāde “Rakstniekam Laimonim Puram - 90”.
Valdeķu bibliotēkā
4. - 29. jūnijā - Literārā izstāde “Karikatūristam Gunāram Bērziņam - 85”. Vānes bibliotēkā
Literārā izstāde “5. jūnijā Pasaules vides aizsardzības diena”.
Vānes bibliotēkā
Literārā izstāde “Moricsalas dabas rezervātam - 100”. Vānes bibliotēkā
6. - 13. jūnijs
Izstāde “Gleznotājai Birutai Baumanei - 90 (1922.)”. Zemītes bibliotēkā
11. - 18. jūnijs
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīta izstāde
“Atmiņas kā sniegi irst...” Matkules bibliotēkā
11. - 20. jūnijs - Jubilejas izstāde “Aktrisei Lāsmai Kugrēnai - 60”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
11. - 25. jūnijs
Jubilejas izstāde “Rakstniekam Ērikam Ādamsonam - 105
(1907-1946)”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
11. - 29. jūnijs
Literārā izstāde “Aizvestie ... 1941. gada 14. jūnijā”. Vānes bibliotēkā
Literārā izstāde “Jāņu diena lepni nāca, Ugunīs vizēdama”.
Vānes bibliotēkā
13. - 14. jūnijs - Izstāde “Aktierim, režisoram Jurim Strengam 75 (1937.)” . Zemītes bibliotēkā
14. - 17. jūnijs - Izstāde “Gleznotājam, mākslas zinātniekam
Romim Bēmam - 85 (1927. - 1993.)”. Zemītes bibliotēkā
17. - 22. jūnijs - Izstāde “Aktrisei Lāsmai Kugrēnai - 60 (1952.)”.
Zemītes bibliotēkā
18. - 25. jūnijs - Tematiskā izstāde “Visa laba Jāņu zāle, ko plūc
Jāņu vakarā”. Matkules bibliotēkā
20. - 30. jūnijs - Vasaras saulgriežiem veltīta izstāde “Visu gadu
dziesmas krāju, Jāņu dienu gaidīdama”. Kandavas bibliotēkā
22. - 28. jūnijs - Izstāde “Rakstniekam Ērikam Ādamsonam 105 (1907. - 1946.)”. Zemītes bibliotēkā
23. - 30. jūnijs - Izstāde “Nāc, nākdama Līgo diena!”
Valdeķu bibliotēkā
28. - 29. jūnijs - Izstāde “Aktierim, režisoram Pēterim Lūcim 105 (1907.-1991)”. Zemītes bibliotēkā
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Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
maijā reģistrēti 6 jaundzimušie

Jūnijs ar dzirkstošām acīm
Jau Tevi ir apsveicis,
Dāvājis rasotu pļavu,
Ar jāņuzālēm atnācis!
/V. Kokle - Līviņa/

Dārta, 2 Karlīnas, Edgars,
Kārlis, Markuss
SVEICAM VECĀKUS!

Kandavas novada dome

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās jubilejas jūnija jubilārus!

Alvīne Bukmane, Alfrēds Kliests, Aneļa Kļava,
Marija Oļehnoviča, Janīna Zariņa, Marta Medne,Broņislava
Spale, Jadviga Lastovska, Ilgvars Knipšis, Biruta Petrevica,
Valentīna Ruskule, Ausma Rozenfelde, Brigita Puhevica,
Egons Šulcs, Janīna Gaile, Gunta Brūvere, Ilmārs Viļumsons,
Velta Aukmane, Astrīda Malevica, Jānis Marašinskis,
Lūcija Gendrika, Marta Sudmale, Arturs Geste, Ināra Saulīte,
Ruta Horste, Ņina Ļevanova, Aina Vītola, Skaidrīte Karale,
Ivars Baltiņš, Jānis Sniķeris, Elvīra Ievkalne,
Ilmārs Krūzmanis, Vilma Vītola
Kandavas novada pensionāru biedrība

Kandavas novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu
uz Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktora amatu

Pretendentam tiek izvirzītas šādas prasības:
- augstākā pedagoģiskā izglītība;
- pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē pēdējo piecu gadu laikā;
- zināšanas un pieredze izglītības jomu un iestādes darbību
reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
- pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā;
- svešvalodu zināšanas.
Par priekšrocību tiks uzskatīta:
- vadības darba pieredze skolvadībā pēdējo piecu gadu laikā;
- atbilstoša profesionālā kvalitāte;
- zināšanas un pieredze speciālās izglītības programmu realizācijā
Pretendentam jāiesniedz sekojoši pieteikuma dokumenti:
- pieteikums;
- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas
(uzrādot oriģinālus);
- īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
- motivācijas vēstule;
- priekšlikumi par Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 		
darbības attīstību tuvāko gadu laikā;
- vēlamas ieteikuma (rekomendācijas) vēstules.
Pieteikuma dokumentus iesniedz personīgi Kandavas novada
Izglītības pārvaldē, Zīļu ielā 2, Kandavā, LV-3120
līdz 2012. gada 15.jūnijam plkst. 17:00
Tālrunis informācijai – 29131964; 63126520.
Aicina darbā autopacēlāja (ZIL) vadītāju – operatoru.
Tālr. 63126196, 29469084
Tūrisma un atpūtas centrā “Plosti”
vajadzīgi pavārs un oficiants. CV sūtīt uz
e-pastu zanda@plosti.lv vai zvanīt pa tālr.26310303
no 10:00 – 12:00

SLUDINĀJUMI

Kandavas novada
SIA „Kandavas namsaimnieks” sniedz sekojošus pakalpojumus:
- apkures katlu un apkures sistēmu uzstādīšana un remonts
(privātmājās un nelielās daudzdzīvokļu ēku katlu mājās),
santehnikas uzstādīšana un remonts; iekštelpu remonts;
elektrikas darbi; metinātāja pakalpojumi;s kursteņu,
kamīnu, siltummūru, krāšņu un plīts remonts, mūrēšana;
pļaušana un krūmu apgriešana, izgriešana (trimmeris,
krūmgriezis, traktors); transporta pakalpojumi
(mikroautobuss, pacēlājs, traktors); traktortehnikas remonts,
mehāniskās darbnīcas pakalpojumi, remontējam lauksaimniecības tehniku (izbraucam uz vietas). Tālr.63126196, 29174594

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Par lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas iespējām

Zemkopības ministrija informē, ka VAS “Latvijas Hipotēku un
zemes bankā” sākusies pieteikumu reģistrācija lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programmas aizdevumiem.
Kopējā kredītlīnija būs 10 miljoni latu. Viens saimnieciskās
darbības veicējs vai savstarpēji saistīti aizņēmēji varēs saņemt
aizdevumu līdz 100 000 latu. Aizdevuma termiņš būs līdz 20
gadiem, aizdevumus izsniegs līdz 2013.gada 31.decembrim.
Eiropas lauku pašvaldību hartas pasākuma organizatori
vēlreiz aicina pieteikties tos novada iedzīvotājus,
kuri vēlētos uzņemt savās mājās šī pasākuma
dalībniekus - ārzemju viesus. Pieteikties līdz 20.jūnijam,
tālrunis 29206599 Ārija, e-pasts arija@kandava.lv

Kandavas pilsētas bibliotēkas darba laiks

vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts):
P - slēgts; O - P - 10:00 – 17:00; S – 10:00 – 14:00; Sv – slēgts
Katra mēneša 2. trešdiena spodrības diena, apmeklētājus neapkalpo!
Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi atgriezt lasīšanai paņemtās grāmatas!

Atjaunosim PII „Zīļuks”

INFORMĀCIJA

Esam uzvarējuši „Caparol” rīkotajā konkursā „Nāk draugi
izkrāsot bērnību”. Aicinām vecākus un visus, kam rūp mūsu
Zīļuks, piedalīties projekta īstenošanā, padarot to krāsaināku,
dzīvespriecīgāku un dinamiskāku. Pieteikties varat pie vecāku
darba grupas vadītājas Anitas Šimkēvicas: anita.simkevica@
gmail.com, mob. 26416122, vai Dinas Tauriņas mob. 29149340.
„Caparol” dāvina krāsas un „Kurši” palīgmateriālus, lai varētu īstenot projektu, taču visi darbi ir jāveic pašiem, brīvprātīgi,
nesaņemot par to samaksu. Savu atbalstu jau pauduši uzņēmēji
Guntis Meiers un Normunds Štoferts, piešķirot nepieciešamos
instrumentus. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot 9 laukumiņu nojumes, metāla un koka konstrukcijas, 2 ieejas koridorus,
2 virtuves un vienu garderobes telpu. Ceram uz Jūsu atsaucību!
Projekta darba grupa

14. jūnijs – sēru diena

Kandavas novada represēto apvienības valde aicina
novadniekus piedalīties Komunistiskā terora upuru
piemiņas dienas pasākumos:
16.00 - piemiņas brīdis Kandavā pie represēto akmens
(ar autobusu no Mākslas skolas kopīgi dosimies uz Kandavas staciju)
16.30 - piemiņas brīdis Kandavas stacijā. Kā katru gadu, pēc
atceres brīža, kopīga pasēdēšana pie atmiņu ugunskura.
Šogad mūs savās mājās - Cēres pagasta „Brančos” laipni
uzņems saimniece, novada represētā iedzīvotāja Ligita Piterniece.

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
maijā reģistrēti mirušie:
Alfons Neibergs
Lida Ozola
Aina Mieze
Irma Saulīte
Emīlija Vereskuna
Jānis Tinte
Ilze Bubule

(1928.)
(1922.)
(1937.)
(1919.)
(1916.)
(1940.)
(1973.)

Kandavas pagasts
Kandavas pagasts
Vānes pagasts
Vānes pagasts
Vānes pagasts
Zantes pagasts

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

