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Amatnieki netur sveci zem pūra
Jau vairāk kā gadu novada muzeja otrā stāva logi vaka-

ros ir gaiši. Šajās telpās aktīvi darbojas Amatniecības cen-
tra un amatnieku biedrības „Pūralāde” dalībnieki. Tikos 
ar Amatniecības centra vadītāju Aivu Valdmani, lai sa-
runā uzzinātu, kā veidojās amatniecības kustība novadā, 
kādi pulciņi darbojas centrā un kādi ir amatnieku tuvākie 
nākotnes plāni.

Mūsu intervijas sākumā, gribas atgriezties pie pirm-
sākumiem, kā radās ideja par amatnieku apvienošanu? 
Kāds bija ceļš līdz amatnieku biedrības izveidošanai un 
amatniecības centra radīšanai ?

- Pēc savas būtības es esmu amatniece. Esmu ādas ap-
strādes meistare, beigusi lietišķās mākslas vidusskolu, tā-
lāk gan mācījos ne pa mākslas jomu, bet visu mūžu esmu 
strādājusi saistībā ar mākslu un amatniecību. Daudzus ga-
dus strādāju Kandavas Mākslas skolā, mācīju arī mākslas 
priekšmetus bērniem pamatskolā, un brīvajā laikā izgata-
voju dažādus priekšmetus no ādas, gan savam priekam, 
gan pārdošanai. Kad Latvijā sāka attīstīties amatniecības 
kustība un nodibinājās Amatniecības kamera, un šur tur 
presē parādījās raksti, ka Latvijā sāk veidoties amatnieku 
biedrības, Latgales pusē atveras amatniecības centri, manī  
brieda doma, ka arī mums Kandavā kaut ko vajadzētu 
šajā jomā darīt, jo pie mums arī ir amatnieki. Sāku apzināt 
šajā pusē dzīvojošos cilvēkus, kas kaut ko dara, kādas ir 
viņu domas par amatnieku apvienošanu. Cilvēki sacīja, ka 
labprāt darbotos, piedalītos, ja kas tāds būtu, bet īsti nezi-
na, kā šo lietu iesākt, ko vajadzētu darīt. Tajā laikā man 
Mākslas skolā nebija ļoti liela slodze, un es nospriedu, ka 
varētu pati sākt kaut ko darīt lietas labā. 

 Un ko tu darīji, kad biji izlēmusi sākt „kustināt”  
amatnieku lietas mūsu pusē?

- Nu vispirms es parunāju ar Intu Haferbergu - bied-
rības  „Kandavas Partnerība”  vadītāju, lūdzot viņai pa-
domu.  Inta man  ieteica dibināt biedrību, jo  biedrībai ir 
lielas iespējas dabūt projektus, piesaistīt Eiropas Savienības 
līdzekļus, biedrībai ir iespējas visur piedalīties. Kā jau tas 
dzīvē gadās, pilnīgi nejauši nonācu īstajā laikā, īstajā vie-
tā. Salonā „Marta ”Kandavā sastapu tā  īpašnieci  Kristīni 
Rozentāli un muzeja vadītāju Sarmu Anģēnu, kuras sa-
runājās par to, ka būtu labi, ja Kandavā kāds apvienotu 

SAKOPSIM SAVU
NOVADU

Gribu pateikt paldies vi-
siem novada iedzīvotājiem, kuri 
piedalījās Lielajā Talkā un vei-
ca darbus, lai mūsu vide kļūtu 
skaistāka un sakoptāka. Kanda-
vas novada bagātība un lepnums 
ir skaistā daba, un arī ikdienā 
mums jārūpējas par to, lai šeit 
būtu patīkami uzturēties gan pa-

šiem, gan arī tūristiem. Domāju, ka iedzīvotāji jau ir 
pamanījuši sakopšanas darbus, kas tika veikti gan Bru-
ņinieku, gan arī Kuršu pilskalnos. Jau tuvākajā nākotnē 
pārmaiņas piedzīvos arī skvērs pie Bruņinieku pilskal-
na. Jau  šopavasar tur saplaukušas pavasara puķes, kuru 
sīpolus pagājušajā gadā novada iedzīvotāji dāvināja ak-
cijā „Dāvini savai pilsētai”.

Bieži vien nemaz nav vajadzīgi lieli līdzekļi, lai 
mūsu apkārtne kļūtu skaista. Ir vajadzīgs darba prieks, 
entuziasms un pozitīva attieksme. Ir prieks, ka cilvē-
ki nevis tikai gaida, ka kāds izdarīs, bet paši uzņemas 
iniciatīvu un mēģina veidot savu dzīvi labāku un pa-
tīkamāku. Piemērs ir kaut vai iecerētais projekts bēr-
nudārzā „Zīļuks” - bērnu vecāki iesnieguši pieteikumu 
Latvijas bērnudārzu atjaunošanas projektu konkur-
sam„ Izkrāso bērnību”, lai padarītu košāku ikdienas 
vidi saviem bērniem.

Nesen Kandavā viesojās delegācija no Dānijas un 
bija gandarījums par pozitīvo vērtējumu, kuru mūsu 
ciemiņi izteica apmeklējuma laikā . Tas nozīmē, ka 
mūsu darbam ir augļi. Ir pabeigta jauniešu centra 
„Nagla” telpu rekonstrukcija. Tagad jauniešiem būs 
iespēja gaišās un plašās telpās gan radoši strādāt , gan 
atpūsties. Jaunajās telpās izveidots hostelis, atpūtas un 
konsultāciju telpas, kā arī brīvā laika pavadīšanas vietas 
un semināru zāle. Protams, darāmā vienmēr ir vairāk 
kā padarītā. Šogad esam paredzējuši nomainīt Kanda-
vas internātvidusskolas internāta jumta segumu. Šim 
nolūkam no pašvaldības budžeta paredzēti 28 000 latu. 
Turpināsim darbu, lai apzinātu siltumapgādes rekons-
trukcijas iespējas. Tāpat tiks turpināts darbs pie infra-
struktūras projektiem un vides labiekārtošanas.

Sabiedrības pamats nenoliedzami ir ģimene, tāpēc 
aicinu visus 12. maijā apmeklēt ģimenes dienai veltītos 
pasākumus Kandavas promenādē, piedalīties „Ģime-
nes dobes” veidošanā, sportiskajās aktivitātēs, radoša-
jās darbnīcās,  un apmeklēt svētku koncertu.

Maija beigās kopīgi svinēsim novada svētkus, ra-
dīsim prieku pašiem un lai arī mūsu ciemiņi redz, cik 
Kandavas novads ir skaists un varošs. Gribu pateikt lie-
lu paldies tiem iedzīvotājiem, kas savās vēstulēs pauduši 
atbalstu domes darbam. Mēs šīs vēstules nepublicēsim  
pašvaldības informatīvajā izdevumā, jo nevēlamies sa-
asināt spriedzi un politiskās kaislības, kuras  provocē 
atsevišķi domes deputāti. Es domāju, ka vispareizākā 
atbilde šīm provokācijām ir labi padarīts darbs.

Kandavas novada domes priekšsēdētājs 
Rolands Bārenis  
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amatniekus, jo daudzas rokdarbnieces, iepērkoties dzijas 
un citas lietas salonā, izteikušas nožēlu, ka pie mums ne-
kas tāds netiek organizēts. Sarma Anģēna  izteica domu, 
ka amatnieki varētu rast mājvietu pie muzeja, jo muzejā 
otrajā stāvā ir daudz brīvu neizmantotu telpu. Un es, kā 
par laimi, gadījos šajā brīdī  starp viņām. Sacīju, ka labprāt 
uzņemtos amatnieku biedrības izveidošanu, jo atrast cilvē-
ku, kas gribētu darboties savā brīvajā laikā ārpus darba bez 
samaksas, nemaz nav viegli. Bet man šī ideja jau sirdī  sen 
stāvējusi. Sacīts, darīts. Ielikām paziņojumu vietējā avīzē, 
izlikām afišas, ka Kandavā tiek dibināta amatnieku bied-
rība un aicinājām interesentus pieteikties. Atsaucība bija 
negaidīti liela, lavīnveidīga, dienā pieteicās pat 7-8 cilvēki. 
Divu nedēļu laikā bija pieteikušies kādi 40 interesenti. Ar 
savu domu,  par amatnieku biedrības dibināšanu, devāmies 
ar Sarmu  pie domes priekšsēdētāja Rolanda Bāreņa, izklās-
tījām savu ideju, sakot, ka idejas īstenošanai dzīvē, mums 
nepieciešamas telpas. Sarma sacīja, ka telpas īstenībā jau ir 
padomā. Muzeja otrais stāvs jau divdesmit gadus stāvēja 
tukšs un neizmantots, varētu tam iedot dzīvību, izremontēt 
un lietderīgi izmantot. Domes priekšsēdētājs sacīja,  - „Labi, 
uz priekšu, meitenes, strādājiet, paskatīsimies, kas no tā visa 
iznāks! Es šo ideju atbalstu!” Tika noslēgts nomas līgums 
par telpu īri, es sāku rakstīt projektu par telpu remontu, jo 
telpas bija briesmīgā stāvoklī, kā jau ilgstoši  neapdzīvotas. 
Un tā, 2009.gada 25.oktobrī notika amatnieku biedrības 
dibināšanas sapulce. Kamēr  savu telpu mums nebija, dar-
bojāmies muzeja pirmā stāva zālītē. Tur pāris reižu nedēļā 
notika dažādas nodarbības, kuru vadītāji brauca pie mums 
no citurienes, jo pašiem savu meistaru mums nebija. 

Tātad darbojāties muzeja telpās, bet otrajā stāvā lē-
nām uz priekšu virzījās remonts? 

- Jā, projekts lēnām tapa, remontdarbos bija iesaistīti 
arī 100 latu programmas dalībnieki. 2010.gada pavasarī, 
kad veidojās Kandavas novada Kultūras pārvalde, mēs ar 
Sarmu Anģēnu jau bijām sapratušas, ka, lai veidotos tāda 
ilgtermiņa programma amatniecības jomā, nepieciešams di-
bināt Amatniecības centru, kas būtu kā kultūras pārvaldes 
struktūrvienība, ar pašvaldības atbalstu. Domes deputāti 
bija simtprocentīgi „par” amatniecības centra dibināšanu un 
tā, ar 2011.gada janvāri, es esmu šī centra vadītāja. Esmu, 
ja tā var teikt, divi vienā, gan amatnieku biedrības „Pūra-
lāde” vadītāja, gan Amatniecības centra vadītāja. Šīs telpas, 
kurās mēs pašreiz sarunājamies, pieder amatnieku biedrībai 
un 10 gadus šeit nekas cits nedrīkst būt, tādi ir projekta no-
teikumi. Savukārt amatniecības centrs šeit darbojas ar vi-
sām nodarbībām, sadarbojoties ar amatnieku biedrību, uz 
nodarbībām nāk gan biedrības biedri, gan cilvēki no malas, 
kuri iesaistījušies kādā no piedāvātajām nodarbēm. Mēs, kā 
biedri, iesaistām kandavniekus un novada ļaudis, apmācām 
viņus, jo tagad jau mums ir pašiem savi pasniedzēji, arvien 
mazāk aicinām tos no malas. Telpas amatnieku biedrībai kā 
sabiedriskā labuma organizācijai  ir nodotas bezatlīdzības 
lietošanā uz desmit gadiem, par to arī tika lemts novada do-
mes sēdē, un visi deputāti vienbalsīgi nobalsoja par šo lēmu-
mu. Biedrības meitenes man  palīdz organizēt visus pasā-
kumus, kas notiek šeit. Es pati turpinu rakstīt projektus, lai 
piesaistītu Eiropas līdzekļus, un pilnveidotu mūsu darbību.

Cik biedru uz doto brīdi darbojas amatnieku biedrībā?  
- Uz 2012.gada 1.janvāri  amatnieku biedrībā darbojas 

37 biedri. Vienu reizi nedēļā mums notiek dažādu rokdar-

bu nodarbības, kuras vada Amatniecības centra rokdarbu 
nodaļas vadītāja Beata Kreicberga. Atsevišķas nodarbība, 
ja tās vada pieaicināti pasniedzēji, ir par maksu.

Kādas nodarbības pieejamas mūsu novada ļaudīm?
- Pirmdienās notiek gleznošanas nodarbības, tās vada 

Ilva Bārene, grupa ir pilnībā nokomplektēta, nāk gan cilvē-
ki ar priekšzināšanām, gan pavisam „zaļi”, kas otu rokās 
ņēmuši pirmo reizi. Vēlmi gleznot ir izteikuši vēl citi  un 
domājam ar rudeni organizēt otru grupu. Otrdienās ir šū-
šana, nodarbības vada Ilze Kizenbaha, šuvēji mums arī ir 
iecienīti, gaidām vēl interesentus. Trešdienās ir jau piemi-
nētās rokdarbu nodarbības, kuras vada Beata Kreicberga. 
Ceturtdienās ir keramika, kuru vada Linda Romanovska, 
piektdienās ir ādas apstrāde, nodarbības vadu es pati. Kat-
ru otro  piektdienu ir klūdziņu pīšanas nodarbības, šajās 
zinībās ievada  Aivars Grīnbergs. Sestdienās notiek nodar-
bības ar uzaicinātajiem pasniedzējiem, katru otro sestdie-
nu – floristika, kuru māca  Līga Skrīvele, flordizaina studi-
jas „Rezēda” pasniedzēja. Floristiem iet jau otrais apmācī-
bu kurss, un kursu nobeigumā mācekles iegūs sertifikātu. 
Sestdienās notiek arī citas nodarbības, piemēram, dekupā-
ža, kuru vada Eva Polomeika no Talsiem. Sandra Dišle-
re, Rīgas Valdorfa pedagoģijas un ekoloģijas bērnudārza 
vadītāja, māca veidot ekoloģiskās rotaļlietas un filcēšanu. 
Cenšos izpildīt cilvēku izteiktās vēlmes, kādas nodarbības 
viņi vēlētos apgūt. Drīzumā, piemēram,  būs pērļu aušana.  

Zinu, ka pie tevis amatniecības centrā darbojas tau-
tastērpu darbnīca, kurā tiek veidots novada etnogrāfis-
kais tautas tērps. Kā Tu nonāci līdz šādai idejai?

-Par sava tautas tērpa darināšanu, domājām  jau il-
gāku laiku, un, kad atvērās Kultūrkapitāla fonda projekts 
tradicionālajā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, es 
uzrakstīju projektu ,ka mēs vēlamies atvērt tautas tērpu 
darbnīcu, pieaicināt meistarus un katra pati sev uzšūt tau-
tas tērpu. Mans projekts tika daļēji atbalstīts, piešķīra trešo 
daļu no summas, kuru tiku prasījusi, bet arī tas jau ir kaut 
kas, mēs varam braukt uz Rīgu uz Vēstures muzeju ekspe-
dīcijā, pieaicināt zinošus pasniedzējus. Savu tautas tērpu 
pašreiz darina astoņas novadnieces, sākumā skaits bija lie-
lāks, bet, kā jau tas vienmēr notiek, kāda darba gaitā ir 
pārdomājusi. Esam jau tikušas līdz krekla izšūšanai.

 Kā Tu domā, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai izgata-
votu savu tautas tērpu?

- Nu, es domāju, ka kāds gads jau  paies. Ja vēl meite-
nes pašas audīs, tad laiks būs vēl ilgāks. Tās, kuras neaudīs 
pašas, brunčus var pasūtīt vai nu Limbažu” Tīnē”, vai kur 
citur Latvijā, kur auž tautiskos brunčus.

Cik maksā šāds noaustais brunču garums?
- Divpadsmit latu metrā. Un tas jau vēl nav viss, ir ļoti 

daudz detaļu, kas jāizgatavo. Daudz darīsim pašas. Katra 
meitene  šuj sava pagasta tautas tērpu, viena meitene šuj 
Zantes tautas tērpu, viena meitene darina Nurmuižas tau-
tas tērpu, jo viņa nāk no turienes, vairākas meitenes mums 
ir no Pūres, tā kā gala rezultāts būs interesants. Tās deta-
ļas, kādas vajadzīgas konkrētajam tautas tērpam, mums 
Vēstures muzejā pateiks un izstāstīs speciāliste Ilze Ziņģīte, 
bet  no a līdz z, kāds tieši izskatījās Kandavas tautas tērps, 
nemaz muzejā ziņu nav. Mēs būtu ļoti pateicīgas, ja kādam 
mājās būtu saglabājušies materiāli no 19.gadsimta sākuma  
- apraksts, bildes vai pats tautas tērps, kādā pūralādē no 
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senčiem saglabājies, ja to darītu zināmu mums amatnie-
kiem un dotu iespēju vismaz šos materiālus apskatīt. Tie 
materiāli, kas ir mūsu rīcībā ir no  jaunākiem laikiem. Īste-
nībā, tautas tērpus atkal sāka meklēt uz pirmajiem latviešu 
dziedāšanas svētkiem 1873.gada vasarā.

Kādus nākotnes plānus kaļat?
- Plāni uz priekšdienām, protams, lieli, domājam vēl 

paplašināties, organizēt jaunas nodarbības, piesaistīt jaunus 
amatniekus, jo pašreiz kandavnieki vēl tā kūtri skatās, kas te 
būs, kas notiks. Pamazām jau ledus kūst un paliekam siltāki, 
atvērtāki, cilvēki sāk apjaust, ka te kaut kas notiek, ka var-
būt ir vērts arī pašiem iesaistīties, brīvu vietu nodarbībās jau 
vēl var atrast. No vienas puses, meistaram vieglāk strādāt 
ar mazāku mācekļu skaitu, tāpēc, viens nāk vienu nedēļu, 
otrs  - citu. Nodarbības cenšamies organizēt vakaros, pēc pie-
ciem, lai arī strādājošie varētu uz tām tikt. Gaidām palīgus 
pie steļļu sagatavošanas, mums ir vairākas stelles, kas gaida 
audējas. Mēs ļoti gaidām audējas, jo stelles mums pietiek!

Es atceros, kādreiz  - gadus atpakaļ  - aušana Kan-
davā bija lielā cieņā. Vai čaklās audējas no tiem laikiem 
arī nāk pie jums?

-  No to laiku audējām, Aina Kulmane nāk palīgā uz-
vilkt un parādīt kā ar stellēm darboties. No audējām aktīvi  
amatniekos darbojas Māra Piņķe, viņa ir klusa un nema-
nāma, bet lielu darbu dara. Māra nekad neatteiks palīdzī-
bu, viņai var droši uzticēties, kaut gan viņa ir ļoti noslogota 
savā tiešajā darbā. Māra auž pasūtījumu darbus uz ārze-
mēm, Itāliju, Vāciju, Holandi un Krieviju. Gribu pieminēt 
savas meitenes - Kitiju Švīgeri, Dzintru Zeltiņu, Ilzi Kizen-
bahu,  kuras čakli darbojas un nekad neatsaka palīdzību.

Kādi lielāki pasākumi, kuros piedalīsieties, šogad 
ieplānoti?

- Mēs piedalīsimies Kandavas 3x3 nometnē jūlija mē-
nesī. Vismaz 10 Kandavas meistari nometnē strādās kā 
ieviržu vadītāji, piedalīsimies tirdziņos, kuri notiks Lau-
ku pašvaldību hartu tikšanās dienās Kandavā un novada 
svētkos, ņemsim dalību Muzeju nakts pasākumā muzeja 
dārzā „Pie pavarda”, un vēl citur.

Vai darbojoties amatniecības centrā un biedrībā, Tu 
gūsti vairāk gandarījuma brīžu, vai ir arī kas tāds, kas 
Tevi sarūgtina, varbūt ir kas tāds, ko Tu gribētu vēlēt 
saviem amatniekiem un pārējiem novadniekiem?

-  Pārsvarā emocijas ir pozitīvas, tomēr esmu saņēmusi 
arī pārmetumus, ka nenodrošinot pārdošanu, bet es uzska-
tu, ka mans primārais uzdevums ir „iedot makšķeri, nevis 
parādīt, kur zivis var likt”. „Zivis” tu vari likt veikalā „Ju-
mis”, vari pati mēģināt savus darinājumus tirgot ar interne-
ta starpniecību, izņemt tirdzniecības atļauju un tirgot savus 
izstrādājumus tirdziņos, gan mūsu novadā, gan citur. Iespē-
jas taču ir plašas, vajag  tik rakt, kā teica Edgars Liepiņš.

 Es par savu uzdevumu uzskatu, nodrošināt cilvēkiem 
iespēju iemācīties to, ko katra sirds kāro, papildus tam, ko 
katrs jau prot. Iemācīties to labākā līmenī, perfekti, lai savu 
produkciju varētu pārdot citiem, ja ir šāda vēlme. Mūsu 
amatnieki netur sveci zem pūra, bet visu to labāko, ko māk, 
cenšas iemācīt citiem. To gribu novēlēt viņiem arī turpmāk, 
bet pārējos novadniekus aicinu pievienoties amatniekiem. 
Nenožēlosiet, daudz jaunu prasmju iegūsiet!

Intervēja Dagnija Gudriķe

Kandavā viesojās Lejres 
pašvaldības delegācija

18.aprīlī novada pašvaldībā viesojās delegācija no 
Lejres pašvaldības Dānijā.

Viesi apmeklēja Kandavas novada domi un tikās 
ar pašvaldības vadību, kā arī iepazinās ar  prezentāci-
ju par Kandavas novadu un prezentēja savu novadu jeb 
komūnu. Delegācija viesojās asociācijā „Dzīvesprieks” 
Vānes pagastā. Ar izglītības iestādi, kas ir privātperso-
nu dibināta sabiedriska organizācija, kura veic ilgstošu 
sociālo rehabilitāciju un profesionālo pamatizglītību, 
iepazīstināja asociācijas direktore Līga Landiša, izvedot 
ekskursijā pa skolu, dzīvojamām un atpūtas telpām, un 
atbildot uz viesu daudzajiem jautājumiem. Dāņi atzinīgi 
novērtēja šo profesionālās izglītības iestādi, kura darbo-
jas ar ziedotāju atbalstu, dodot jauniešiem iespēju apgūt 
arī profesionālās iemaņas galdniecībā, šūšanā, ēdienu 
gatavošanā un remontdarbos.

AKTUALITĀTES

Dāņu delegācija Kandavas Promenādē

Viesi no Dānijas apskatīja Kandavas novada sociālās 
palīdzības dienesta telpas, iepazīstoties ar dienesta sva-
rīgākajiem darbības virzieniem, par kuriem pastāstīja 
direktors Ints Leitarts,  apmeklēja mūsu zupas virtuvi, 
uzdodot daudz jautājumu Zigrīdai Pelītei un nogaršojot 
arī zupu. Iepazinās ar Kandavas kultūras namu, apskatot 
jaunāko izstādi galerijā „Vējspārns” un vizītes noslēgu-
mā kājām izstaigāja Promenādi (dažiem viesiem pār-
ejot visiem septiņiem tiltiem un septiņas reizes pārlecot 
skulptūrai - mūsu Zīļu vīriņam, lai kļūtu laimīgi un pie-
pildītos kvēlākā vēlēšanās). 
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turpinājums 6.lpp.

Diskusijā tika pārrunātas turp-
mākās sadarbības iespējas, kopīgais 
un atšķirīgais Lejres un Kandavas 
pašvaldību darbībā un prioritātēs. 
Var teikt, ka prioritātes ir līdzīgas 
gan mums, gan dāņiem. Tās ir  - ve-
selīga sabiedrība, veselīga vide un 
veselīga ekonomika. ”Mēs sējam, tā-
pēc arī pļaujam”, sacīja dāņu delegā-
cijas vadītājs Hans Olsens. „Mēs, ko 
sējam, to pļaujam!”,  - uz to atbildēja 
mūsu pašvaldības vadītājs Rolands 
Bārenis.

Mūsu novada sadarbība ar Lejres 
komūnu kultūras jomā ir ilgstoša.

 2007.gadā Dānijā viesojās Kan-
davas deju skolas audzēkņi, akor-
deonistu duets un Kandavas Māks-
las skolas direktore Ērika Klauber-
ga ar mākslas skolas audzēkņu dar-
bu izstādi. Toreiz uz Dāniju brauca 
trīs Kurzemes pašvaldību delegāci-
jas (arī Mērsrags un Pastende), lai 
piedalītos Lejres komūnas svētkos 
Hvalso pilsētā. 2008.gada vasarā 
Lejres komūnas sadarbības bied-
rība ar ārzemēm, uzaicināja mūsu 
novada delegāciju piedalīties kul-
tūras dienās Lejrē. Šajā pasākumā 
piedalījās arī Zemītes meiteņu vo-
kālais ansamblis „Spārni”, sniedzot 
vairākus koncertus. 2009.gadā 
Lejres jauniešu delegācija viesojās 
Latvijā un šīs vizītes ietvaros ap-
meklēja K. Mīlenbaha Kandavas 
vidusskolu. 

Kandavā notikuši arī 2 starptau-
tiskie plenēri, kuros piedalījās māks-
linieki no Dānijas (Pernille Mejslov, 
Elīna Sondergard un Hans Jakob-
sen). Šopavasar pirmais starptau-
tiskais plenērs notika Dānijā un to 
apmeklēja divas jaunās mākslinieces 
no  mūsu novada.

2.jūlijā pie mums Kandavā vieso-
sies dāņu koris 45 cilvēku sastāvā no 
Bramsnesas pilsētas, sniedzot kopī-
gu koncertu ar mūsu jaukto kori 
Kandavas ev.lut.baznīcā. Kori ne 
tikai kopīgi koncertēs, bet vairākas 
stundas strādās arī  radošajās darb-
nīcās.

Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tāpat kā citus gadus, arī šogad 
mūsu novads piedalījās Latvijā orga-
nizētajā Lielajā talkā. Mūsu novadā 
notika intensīvi sakopšanas darbi 
gan privātajās, gan pašvaldību, kā 
arī ūdeņiem pieguļošajās teritorijās. 

Abavas palienas pļavās vēl turējās 
ūdens un  sakoptas tika tikai tās te-
ritorijas, kuras jau nožuvušas. Savas 
privātās teritorijas pie Abavas kopā 
ar kaimiņiem sakopa Gricmaņu ģi-
mene. Liela daļa talcinieku strādāja 
Teteriņu ezeram pieguļošajā teritori-
jā un vāca atkritumus meža platībās 
ap ezeru. Kandavas stadionā pērnās 
lapas grāba un sadedzināja  „Kanda-
vas ceļi”  talcinieki. Talkai bija piere-
ģistrējušies arī individuālie talcinieki. 
Tā, Bērzu un Talsu ielas rajonā strā-
dāja Revinu ģimene, teritoriju Pū-
zurī pie tele torņa sakopa Baltgalvju 
ģimene, savukārt Kandavas stacijas 
teritoriju gar dzelzceļu, tāpat kā citus 
gadus, sakopa Kleinbergu ģimene, 
kurai šogad bija piepulcējušies arī 
Jana un Deniss Kozindas, Daniels 

Heinsons un Valda Šterna. Ar dažā-
dām drazām un atkritumiem Kanda-
vas stacijā tika piepildīti 60 maisi.

Zantes pagastā talcinieki ar pa-
gasta pārvaldnieku Jāni Kāli priekš-
galā strādāja  daudzdzīvokļu māju 
teritorijā esošajā bērnu rotaļu lau-
kumā, laboja žogu, sakārtoja smilšu 
kastes, kā arī sakopa mājām pieguļo-
šo teritoriju. Savas teritorijas sakopa 
arī daudzi privātmāju iedzīvotāji.

Zemītes pagastā ugunskuri kū-
pēja daudzās vietās. Kā pastāstīja 
pagasta pārvaldniece Rita Diduha, 
talcinieki strādāja pie daudzdzīvokļu 
mājām centrā un kalnā pie Zemītes 
baznīcas. Tika grābtas un dedzinātas 
pērnās lapas, sakopti šķūnīši, zāģēti 
zari, apgrieztas ābeles un citi koki, 
sakopta teritorija ap privātmājām.

Vānes ļaudis kopā ar pārvaldnieci 
Dainu Priedi, čakli strādāja, sakopjot 
Dzirnavu ezeram pieguļošo apkārtni, 
pagasta centru, baznīcas parku un 
daudzdzīvokļu māju teritorijas.

TALKAS DIENA NOVADĀ
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turpinājums no 5.lpp.

Matkulē talcinieki sakopa daudz-
dzīvokļu māju rajonu un bērnudār-
za kā arī daudzfunkcionālā sporta 
laukuma apkārtni.

Kandavas pagasta ļaudis strādāja 
Valdeķu centrā, sakopa mežu pie au-
tobusu pieturas, ciemam cauri ejošā 
ceļa grāvmalas un savu māju apkārtni.

Savukārt, Cēres pagasta ļaudis ar 
pārvaldnieci Maiju Jēci priekšgalā 
sastapām uz dubļainā ceļa, pāris ki-

lometru no Cēres centra. Talcinieki 
bija sakopuši visas sava pagasta un 
arī valsts ceļu ceļmalas, kopā nostai-
gājot vairāk kā desmit kilometru. 
Savāktos atkritumu maisus, ceļma-
lās neatstāja, tos krāva „džipiņā”, kas 
sekoja talciniekiem un  kuru stūrēja 
Raimonds Lazdāns.

Gan pagastos, gan Kandavā talkā 
piedalījās ļoti daudz bērnu un  jau-
niešu, viešot cerību, ka mūsu no-
vads ar katru gadu kļūs sakoptāks, 

jo tas, kurš pats piedalījies apkārtnes 
sakārtošanā, vācot drazas un atkri-
tumus, to vairs nepiegružos. Priecē 
arī fakts, ka savākto atkritumu dau-
dzums ar katru gadu samazinās, lie-
cinot, ka sabiedrības attieksme pret 
apkārtējās vides uzturēšanu kaut 
lēni, bet tomēr mainās. 

Kandavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagnija Gudriķe

2012.gada 26.aprīļa Kandavas 
novada domes sēde

Kandavas novada domes sēdē tika 
izskatīti 46 jautājumi.

Tika apstiprināts:
 - SIA „Kandavas namsaimnieks” 

2011.gada pārskats  (pret - D. Rozen-
felds, S. Horste; atturas - G. Indriksons);

-SIA „Kandavas komunālie pakal-
pojumi” 2011.gada pārskats (atturas-
Rozenfelds)

-Kandavas novada domes 2011.
gada pārskats un zvērinātu revidentu 
komercsabiedrības AS”BDO” ziņo-
jums par finanšu pārskata revīziju no 
01.01.2011. līdz 31.12.2011. (pret-Ro-
zenfelds, Horste; atturas - Indriksons).

Nolēma ņemt aizņēmumu no 
Valsts kases 299530,64LVL ar atmak-
sas termiņu 20 gadi, ar kredīta devē-
ja noteikto procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 1 gadu, pamatkapitāla 
palielināšanai projekta „Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība Kan-
davā” īstenošanai un aizņēmuma at-
maksu garantēt no Kandavas novada 
domes pamatbudžeta līdzekļiem  (pret 
- Rozenfelds).

Nolēma ņemt aizņēmumu no 
Valsts kases 77308,44LVL ar atmaksas 
termiņu 10 gadi, pasažieru autobusa 
iegādei Cēres pamatskolai, aizņēmu-
ma atmaksu garantēt no Kandavas no-
vada domes pamatbudžeta līdzekļiem.

Piešķīra līdzfinansējumu Ls 466,67 
Zemītes pamatskolai projekta „Sabied-
rība ar dvēseli 2012” atbalsta gadījumā 
no biedrībām un nodibinājumiem 
plānotā līdzfinansējuma projektiem. 
Minētā projekta „Vairāk spēļu - mazāk 
blēņu” ietvaros plānots izgatavot un 
uzstādīt skolas teritorijā līdzsvara kāp-
nes un baļķi, spēka trepes, kāpelēša-
nas sienu, šūpoles, bumbiņas mešanas 
mērķi un atjaunot rotaļu torni.

Nolēma, sākot ar 2012.gada 1.jūni-
ju, apmaksāt SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” radītos izdevumus no lie-
tus un avotu ūdens iepludināšanas pil-
sētas centrālajā kanalizācijā. (pret - Ro-
zenfelds; atturas - Horste, Indriksons).

Nolēma noteikt, ka ar 2012.gada 
1.maiju, domes izpilddirektora mēnešal-
ga ir 840LVL (pret - Horste, Rozenfelds).

Nolēma reorganizēt Kandavas 
Mākslas un Kandavas Mūzikas skolu, 
tās apvienojot, un ar 2012.gada 1.jū-
liju, izveidot jaunu Kandavas novada 
domes padotībā esošu pašvaldības iz-
glītības iestādi – Kandavas mākslas un 
mūzikas skola  (pret - Horste, Dreima-
nis, atturas – Indriksons).

Nolēma atbrīvot Ē. Klaubergu no 
Kandavas Mākslas skolas direktores 
amata ar 2012.gada 30.jūniju  (pret-
Horste; atturas - Bambis, Indriksons, 
Petrevica).

Nolēma atbrīvot M. Balodi no 
Kandavas Mūzikas skolas direktores 
amata ar 2012.gada 30.jūniju, un iecelt 
Kandavas mākslas un mūzikas skolas 
direktora amatā ar 2012.gada 1.jūliju, 
nosakot pirmā paraksta tiesības  (attu-
ras – Horste, Indriksons).

Tika skatīts novada domes depu-
tātu D. Rozenfelda, S. Horstes un G. 
Indriksona pieprasījums par domes 
priekšsēdētāja R.Bāreņa rīcību novada 
domes sēdes laikā 29.03.2012. un nova-
da domes deputātu L. Gudakovskas, I. 
Bambja, A.D. Freimaņa, A. Petrevicas, 
A. Aleksīna un I. Laša pieprasījums 
Kandavas novada domei ar lūgumu iz-
vērtēt arī D. Rozenfelda rīcību domes 
sēdē 29.03.2012. Par jautājumu izteicās 
deputāti Horste, Gudakovska, Rozen-
felds, Bambis, Petrevica, Dreimanis, 
Lasis. Sākotnēji  tika piedāvāti 2 lēmu-
ma projekta varianti. Debašu gaitā tika 
nolemts, ka abu deputātu rīcība bijusi 
neētiska, jo netika ievērots domes noli-
kums un sēdes vadītāja L. Gudakovska 
ierosināja balsot par trešo lēmuma pro-

jekta variantu - abu augstāk minēto ie-
sniegumu noraidīšanu, kas arī tika pie-
ņemts  (par – Aleksīns, Bambis, Drei-
manis, Gudakovska, Lasis, Petrevica; 
pret - Rozenfelds; atturas - Dreimanis, 
Indriksons; nebalso - Horste, Tiltiņa).

Pieņēma zināšanai;
- atskaiti par novada izglītības iestā-

žu vadītāju un darbinieku un Izglītības 
pārvaldes pārstāvju pieredzes apmaiņas 
braucienu uz Igauniju, Saku pašvaldību;

- pašvaldības aģentūras „Kandavas 
novada sociālais dienests” direktora 
Inta Leitarta atskaiti par darbu 2012.
gada 1.ceturksnī;

- Zantes ģimenes krīzes centra di-
rektores Aijas Švānes atskaiti par ko-
mandējumu uz Franciju un nolēma 
piešķirt A. Švānei naudas balvu 200 Ls 
apmērā, izmaksājot to no Zantes ģime-
nes krīzes centra budžeta līdzekļiem;

- domes priekšsēdētāja R.Bāreņa 
un izpilddirektora G. Gelpera atskaiti 
par paveikto aprīļa mēnesī un akcep-
tēja Kandavas novada domes amatper-
sonu izdotos rīkojumus  (pret – Ro-
zenfelds; atturas - Indriksons, Horste); 

- Kandavas novada Pašvaldības 
policijas priekšnieces A.Dārznieces at-
skaiti par darbu 2012.gada 1.ceturksnī.

Nolēma piešķirt īres tiesības nova-
da iedzīvotājiem G.Grāvējai, A. Smelte-
rei, A. Ginteram, T. Biļūnam, L. Skvar-
novičai  un apstiprināja dzīvokļu rindu 
uz 16.04.2012  (pret - Rozenfelds).

 No izskatāmajiem jautājumiem 27 
bija saistīti ar nekustamajiem īpašumiem: 
par nekustamo īpašumu adreses maiņu, 
adreses piešķiršanu, nekustamo īpašu-
mu sadalīšanu, zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu, nekustamo īpašumu iznomā-
šanu, par kadastra datu labošanu u.c. 

Domes sēdes protokols pieejams 
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.

Kārtējās komiteju sēdes notiks 
2012.gada 24.maijā no plkst.13:00

Kārtējā domes sēde 2012.gada 
31.maijā plkst.13:00

DOMES LĒMUMI
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Ieskats vēsturē
Kandavas novadā tūrisma infor-

mācijas centrs aktīvi darbojas jau 10 
gadus. Savas pastāvēšanas laikā tas 
piedzīvojis dažādas pārmaiņas – mai-
nījies statuss, atrašanās vieta, vadītā-
jas, novada teritorija. 

Tūrisma informācijas centrs (TIC) 
tika izveidots 2002. gada aprīlī, bet 
apmeklētājiem tas durvis vēra tā paša 
gada maijā. 2003. gadā Kandavas 
TIC tiek pievienots Kandavas novada 
kultūras centram, bet no 2004. gada 
aprīļa Kandavas Tūrisma informāci-
jas centram tiek noteikts patstāvīgas 
iestādes statuss. Nākamās reformas 
iestādi skar 2010. gada jūnijā, kad TIC 
kļūst par Kandavas novada Kultūras 
pārvaldes struktūrvienību.

Savu atrašanās vietu Tūrisma in-
formācijas centrs Kandavā ir mainī-

jis trīs reizes. 2002. 
gadā Kandavas TIC 
atradās SEB bankas 
ēkā (Lielā ielā 11), 
2003. gadā Kanda-
vas novada muzeja 
ēkā (Talsu ielā 11), 
bet kopš 2004. gada 
tas atrodas Kanda-
vas autoostas ēkā 
(Kūrorta ielā 1b)

Centram biju-
šas četras vadītājas 

– Anda Štrausa, Iveta 
Piese, Ilze Dravniece un Inta Hafer-
berga. Kopš centra dibināšanas pir-
mās dienas tajā strādā Anda Štrausa. 

Desmit gados Kandavas Tūrisma 
informācijas centrā pēc informācijas 
vērsušies vairāk nekā 23  000 klientu. 
Šajos desmit gados ievērojami augusi 
arī uzņēmēju aktivitāte, ja 2002. gadā 
naktsmītnes piedāvāja tikai 4 uzņēmēji, 
tad šogad - 2012. gadā - jau 22 uzņēmēji. 
Ja 2002. gadā Kandavas novadā bija pie-
ejamas 310 gultas vietas, tad 2012. gadā 
vidēji 535 gultas vietas.

Ieskats Svētku dienā
Zīmīgā dienā un datumā - piekt-

dienā 13.aprīlī, kas šoreiz gan nepa-
visam nebija nelaimīgi, tūrisma uzņē-
mēji-entuziasti un sadarbības partneri 
bija pulcējušies uz Kandavas Tūrisma 
informācijas centra 10 gadu jubilejas 

AKTUALITĀTES

Sveic Tukuma TIC kolektīvs

Svētki Kandavas Tūrisma 
informācijas centram

pasākumu Kandavas kultūras namā. 
Par sadarbību un ieguldījumu novada 
tūrisma attīstībā, jubilejas reizē tūris-
ma informācijas centrs piešķīra 10 no-
minācijas saviem labākajiem sadarbī-
bas partneriem. Jautri tika apdziedāti 
un nominācijas saņēma šādi tūrisma 
uzņēmēji un entuziasti: 

„Ieinteresētākais uzņēmējs” - 
Viesnīcas „Kandava” kolektīvs; „Tū-
risma celmlauzis” – Atpūtas bāzes 
„Zviedru cepure” kolektīvs; „Inovā-
ciju ieviesēji” – Tūrisma un atpūtas 
centra „Plosti” kolektīvs; „Kino un 
šovu zvaigznes” – Lauku mājas „In-
dāni” saimnieki; „Banketu meistari” 
– SIA „Saltums” kolektīvs;

„Pirts gara turētāji” – Viesu nama 
„Pils” kolektīvs; „Vēstures sargātāji” – 
Kandavas novada muzeja kolektīvs; 
„Nemiera gars” – gide Aija Kārņupa;

„Mirkļu ķērājs” – fotogrāfs Egils Rē-
dmanis un „Drošais plecs” – Tukuma 
tūrisma informācijas centra kolektīvs.

Kandavas Tūrisma informācijas 
centra kolektīvs pateicas visiem, kuri 
palīdzēja jubilejas pasākuma veidoša-
nā: Zantes folkloras kopai „Vācelīte”, 
brāļiem Eimaņiem, Jurģim Muskam, 
SIA „Saltums” kolektīvam, Kandavas 
kultūras nama kolektīvam, Kandavas 
novada Kultūras pārvaldei un, īpaši, 
pasākuma vadītājai – Ziedītei Začestei.

Kandavas TIC vadītāja 
Ilze Dravniece

MĀKSLA IR CILVĒKS UN PASAULE TAM APKĀRT
Pirms divdesmit gadiem, 1992.

gada 25.aprīlī tika atklāta Kandavas 
Mākslas skola. 

Tieši šajā pašā datumā – 25.ap-
rīlī, tikai pēc divdesmit gadiem, 
Mākslas skolas kolektīvs svinīgā 
pēcpusdienā atzīmēja savas skolas 
jubileju. Jubilejas reizē skolas direk-
tore Ērika Klauberga dalījās atmi-
ņās ar klātesošajiem par laiku, kad 
tapa Mākslas skola, ieskatījās skolas 
divdesmit gados paveiktajā, un pa-
sniedza apbalvojumus un piemiņas 
veltes savam kolektīvam, sadarbības 
partneriem un labvēļiem. Pedagogu 
kolektīvs visus šos divdesmit gadus 
bijis tikpat kā nemainīgs, saliedēts 
un ieinteresēts savā darbā. 20 gadus 
Mākslas skolā nostrādājušas peda-
goģes Iveta Šmēla, Inga Brīniņa, Lai-
ma Narvila un  Ilze Baumane, kuras 

direktore godināja jubilejas reizē. 
Skolas grāmatvedības darbu veikusi 
un joprojām veic Gunta Gūtmane, 
bet apkopējas pienākumus 20 gadu 
garumā pildījusi Dzintra Pahmurki-
na. Abas darbinieces par godprātīgo 
un ilggadīgo darbu jubilejas reizē 
saņēma Kandavas novada domes At-
zinības rakstus, kurus pasniedza do-
mes priekšsēdētājs Rolands Bārenis. 
Pie skolas šūpuļa bija un ilgus gadus 
skolā strādāja mākslinieks Toms Šli-
seris un skolotāja Zigrīda Bullīte.  
Lai skola uzsāktu mācību darbu, ļoti 
daudz palīdzēja sagādnieks un saim-
nieks Valters Suhanovs, bet vēlāk 
dažus gadus saimnieka darbus ar ne-
nogurstošu enerģiju veica Staņislavs 
Klindžāns. Par to, lai skolā būtu silti, 
19 gadus gādājis Agris Ciņķis. 

„Ikkatrs no skolas darbiniekiem 

ir ielicis savu darbu un tas ir darījis 
mūs redzamus un pazīstamus gan 
valsts mērogā, gan aiz robežām. 
Mūsu galvenais gandarījums ir 267 
absolventi, kuri beiguši  skolu div-
desmit gadu laikā. Absolventi ir da-
žādu profesiju pārstāvji, tai skaitā 
arī mākslinieki, kuri pie mums ap-
guvuši profesionālu mākslas ievirzi 
vizuāli plastiskajā mākslā” - sacīja 
Ērika Klauberga. 

Cilvēka dzīve ir piepildīta ar 
mākslu visdažādākajās tās izpaus-
mēs. Māksla ir iedvesma, fantāzija, 
dvēseles aicinājums, atpūta, skais-
tums, pats cilvēks un pasaule tam 
apkārt, tādēļ  Mākslas skolas jubile-
jas reizē varēja teikt, ka tiek svinēta 
dzīve visā tās krāšņumā.

Dagnija Gudriķe
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Aprīlī galerijā „Vējspārns” bija  
apskatāma izstāde „No ikdienišķā 
līdz transcendentālajam”. Smalks no-
saukums un interesanti arī  izstādes 
autori - Genādijs Gorohovs un Pēte-
ris Laksis. Abi kungi Kandavas publi-
kai labi pazīstami, ne jau pirmo reizi 
viņu darbi redzami mūsu mākslas ga-
lerijā. Pirms diviem gadiem, kad 70 
gadu jubileju atzīmēja Pēteris Laksis, 
abi mākslinieki viesojās „Vējspārnā” 
ar izstādi “Runājošais māls”. Šoreiz 
izstādē bija izstādītas gleznas, zīmē-
jumi un keramika. 

Biogrāfiska atkāpe.
Genādijs Gorohovs dzimis 1942.

gada 12.februārī Krievijā Astrahaņas 
apgabalā. Maskavas politehnikumā ie-
guvis tehniķa - celtnieka kvalifikāciju. 
Pabeidzis Latvijas mākslas akadēmijas 
dekoratīvi  lietišķās mākslas fakultāti 
keramikas pamatspecialitātē. Izstādēs 

Latvijā un ārzemēs piedalās no 1971.
gada. 15  savas radošās dzīves gadus 
veltījis pasniedzēja darbam Rīgā, Rē-
zeknes lietišķās mākslas vidusskolā, Tu-
kumā un Kandavas mākslas skolā.

Pēteris Laksis dzimis 1940.gada 
22.aprīlī. Beidzis Rīgas lietišķās māks-
las vidusskolas keramikas nodaļu. 
Augstāko izglītību ieguvis Latvijas 
mākslas akadēmijā, dekoratīvi lie-
tišķās mākslas fakultātes keramikas 
specialitātē. Mākslas darbu izstādēs 
piedalās no 1961.gada. Ir Latvijas 
mākslinieku savienības biedrs no 
1981.gada. 12 savas radošās dzīves 
laika darbojies kā pasniedzējs. Vadījis 
zīmēšanas, gleznošanas un mākslas, 
kā arī lietišķās mākslas veidu pama-
tu un vēstures apgūšanas nodarbības 
bērniem, skolēniem un jauniešiem.

Abi mākslinieki ir piedalījušies 
Kandavā rīkotajos gadskārtējos ple-
nēros, un šajā izstādē bija izstādīti arī 
darbi, kas tapuši pagājušas vasaras 
plenērā. 

Var teikt, ka arī šī bija mākslinieku 
jubilejas izstāde, jo pirms pāris mēne-
šiem Genādijs Gorohovs atzīmēja 70 
gadu jubileju, bet izstādes laikā dzim-
šanas diena bija Pēterim Laksim.

Māksliniekus uztveru kā savus 
gara radiniekus, jo daudzās lietās 
mūsu pasaules uztvere ir līdzīga. 
Esmu sarunājusies ar viņiem gan iz-
stādēs, gan tiekoties plenēros. Arī 

šoreiz „maisījos viņiem pa kājām” 
izstādes iekārtošanas laikā, uzdodot 
visādus āķīgus jautājumus, par to, 
kur viņi laiku atrod, lai tik daudz dar-
bu radītu, kā tiek galā ar ikdienišķām 
lietām, un kur smeļas iedvesmu gara 
lidojumiem savos darbos. Jautāju, vai 
atraduši „zelta dzīslu” savu brīnišķīgo 
darbu apgleznošanai ar zelta maliņu, 
kā pavada brīvo laiku, cik ekoloģiski 
ēd, kā rušinās savā piemājas dārzā, 
kur augot viss, kas vajadzīgs, kādi 
izsmalcināti garšvielu fani ir, un to, 
kā parasti nokļūst līdz Kandavai, jo 
mākslinieki dzīvo  Kandavas stacijā. 
Izrādījās, ka visi viņus pazīst, tāpēc 
viņi, ja arī kādreiz nokavējuši autobu-
su,  nekad nav mērojuši ceļu uz Kan-
davu kājām, bet kāds garāmbraucējs 
viņus vienmēr atvedis. Klausījos abu 
mākslinieku stāstos, par to, kā tapu-
ši šajā izstādē redzamie darbi, kādas 
jaunas tehnikas abi šogad apguvuši, 
un ne tikai to. Man bija arī ekskluzī-
va iespēja dzirdēt kā dzied māls. Un  
māla dziedāšanu es klausījos Pētera 
Lakša izpildījumā. Māls dziedāja brī-
nišķīgi, krūzītes un bļodiņas pavisam 
citādi kā smalkie porcelāna trauki.

Tā stīga ievibrē, tā akords veidojas,
tā dzied māls un melodija 

turpinās…
    Ar māksliniekiem sarunājās 

    Dagnija Gudriķe

KULTŪRA DZIEDOŠAIS MĀLS

Ziedu ballē tiekas novada kultūras darbinieki
Lielās Talkas izskaņā  Kandavas 

kultūras namā uz pavasarīgu Ziedu 
balli pulcējās  novada kultūras darbi-
nieki, kolektīvu vadītāji,  jaunizveidoto 
pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kā arī 
novada kultūras dzīves atbalstītāji. 

Šajā vakarā  bija iespēja pabūt 
virtuālā ceļojumā Kandavas novada 
kultūras pasaulē, piedalīties kultūras 
labvēļu godināšanā, kad tituls „Kul-
tūras labvēlis” tika dāvāts ļaudīm, 
kuri atbalstījuši kultūru savos pagas-
tos. Titulu saņēma Ints Leitarts no 
Cēres, Mārtiņš Užāns no Matkules, 
Māris Mežzaķis no Zantes, Zaiga Jer-
male no Zemītes, Dace Zvagule no 
Valdeķiem un Ivars Ozols no Vānes.

„Zelta zīli”  par mūža ieguldījumu 
kultūras dzīves vadīšanā un popula-
rizēšanā Kandavā saņēma pensionētā 
kultūras darbiniece Ārija Liģe.

Bija dažādi literāri un muzikāli ap-
sveikumi, starp kuriem spilgti atmiņā 
iespiedās draiskais rokenrola uzvedums 
Kandavas deju skolas audzēkņu izpildī-

jumā, bija iespēja klātie-
nē iepazīt novada jaunos 
pašdarbības kolektīvus, 
bija prožektoru gaismas 
un skatītāju ovācijas. Ap-
balvotajiem tika sarīkota 
foto sesija, kuru neaiz-
mirstamu darīja „SMS” 
jeb Skatuves mākslas stu-
dijas dalībnieki. Uz svēt-
kiem ieradās pat aizkavē-
jies Ziemassvētku vecītis 
kailām kājām, atvedot 
līdzi dziedošos vīrus no 
Zantes un Matkules, lai 
vīrieši Kandavas kultūras namā būtu 
biežāk nekā Ziemassvētki. Skatītāju 
ovācijas izpelnījās arī slavenais tenors 
no Itālijas – sinjors Spagetti jeb Solvita 
Jansone. Sinjors Spagetti ir samērā biežs 
viesis novadā rīkotajos kultūras pasā-
kumos, tāpēc publikai labi pazīstams 
un allaž ar prieku sagaidīts. 

Svinīgās daļas nobeigumā, pro-
tams, bija šampanietis zālē un kopīgs 

pirmais tosts par kultūras uzplauku-
mu novadā, bija dažādi našķi un dejas 
tik ilgi, kamēr vien kājas cilājās!

Kultūra, kā teicis Nīče, ir kā plā-
na ābola miziņa virs nokaitēta hao-
sa. Tas ir skaisti - būt par plānu mi-
ziņu un noturēt lielo haosu. Mūsu 
novada kultūras darbiniekiem tas 
lieliski izdodas.

Dagnija Gudriķe
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Kandavas pilsētā un novadā uzņemtas vairākas kinofilmas, 
TV seriāli un šovi, tādēļ par 2012. gada novada svētku tēmu 
esam izvēlējušies moto  - „Tā nav dzīve, tas ir kino”. Svētku 
dienās pilsētas ielās, laukumos un pagalmos ieskanēsies mo-
tīvi no iemīļotām latviešu un pasaules kino pērlēm.
Piektdiena, 25.maijs
10.00 – 13.30 – zinātniskā konference „Nepazīstamā her-
cogiste” – Kandavas kultūras nama mazajā zālē. 
Konferences mērķis ir iepazīstināt iedzīvotājus ar jaunākajiem, 
plašākai sabiedrībai mazpazīstamiem atklājumiem Kurzemes 
– Zemgales hercogistes vēstures izpētē, informēt sabiedrību 
par Kurzemes – Zemgales hercogistes laika nozīmi novada 
vēsturē, aktualizēt hercogistes vēstures problēmas sakarā ar 
Kurzemes – Zemgales hercogistes 450. gadskārtas atceri. Kon-
ferencē uzstāsies erudīti lektori - Latvijas Valsts vēstures arhī-
va, Tukuma muzeja, Kandavas novada muzeja speciālisti.
No 11.00 – bērnu un jauniešu koncerti promenādē.
12.00 – 14.00 – velobrauciens pa Kandavas novadu – no TIC.
Tās nebūs sacensības, bet gan kopīgs izzinošs izbrauciens, 
lai jaunajā tūrisma sezonā paraudzītos uz  Kandavas no-
vada brīnišķīgajiem tūrisma objektiem un dabas ainavām. 
Sīkāka informācija pie Ilzes Dravnieces – 28356520.
15.00 – 17.00 - skolēnu māksliniecisko kolektīvu kon-
certi, lietišķās mākslas izstādes – promenādē.
Šo Kandavas novada svētku ieskaņas dienu esam nolēmuši 
veltīt jauniešiem. Gan mūsmāju, gan ciemiņiem. Lielākajā 
daļā dienas aktivitāšu piedalīsies mūsu novada izglītības ies-
tāžu un interešu apvienību dalībnieki, kā arī viņu viesi no vai-
rākām citām Latvijas skolām. Šos pasākumus koordinē Kan-
davas novada Izglītības pārvaldes speciālisti. No promenādes 
visi svētku dalībnieki dosies draudzīgā gājienā uz „Ozolā-
jiem”, lai piedalītos dienas galvenajā notikumā – lielkoncertā.
18.00 – skolu kolektīvu lielkoncerts „Filmējam kaķi!” – „Ozolājos”
Koncertuzvedumā piedalīsies gan skolu kori, gan deju ko-
lektīvi. Uzvedums norisināsies improvizētā filmas uzņem-
šanas laukumā, to vadīs filmēšanas grupa un galveno lomu 
atveidotāji no skatuves mākslas studijas „SMS”.
20.00 – 23.00  - diskotēka – „Ozolājos”
Uz šo pasākumu aicināti galvenokārt Jauniešu dienas da-
lībnieki un viņu viesi.
21.30 – spēkavīru sacensību nakts turnīrs „Esi vecis vai 
neesi?”– stadionā
Nu jau par tradīciju kļuvušais spēkavīru turnīrs atgriezies 
iepriekšējo gadu ritmā - diennakts tumšajā laikā, kad saule 
tik ļoti nekarsē un naksnīgās nokrāsas piešķir notiekoša-
jam īpašu noskaņu. Pasākumu filmēs TV.
Sestdiena, 26.maijs:
09.00 – tirgus Lielajā ielā, „Emīla tirgus” promenādē.
Lielajā ielā varēsim satikt dažādu preču tirgotājus, bet pro-
menāde būs atvēlēta amatniekiem.
10.00 – 14.00 – firmas „Husqvarna” jaunākās tehnikas 
prezentācija – pie veikala „Elvi”.
10.00, 11.00, 12.00 – Gidu diena – kino maršruti Kanda-
vā – no Zīles skulptūras promenādē.
Gidu pavadībā varēsiet apmeklēt Kandavas vecpilsētas 
vietas, kurās notikusi filmēšana. Interesanti stāsti, atmiņas 
un kuriozi pavadīs jūs šajā ceļojumā.
10.30 – 13.00 – tautas muzikantu salidojuma dalībnieku 
koncerti – Kandavā un pagastos.

Pirmo reizi Kandavā pulcēsies šobrīd populārās tautas muzi-
cēšanas kustības dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Šveices. Rīta pusē viesi muzicēs Kandavas promenādē, kā arī 
vairākos novada pagastos, bet pēcpusdienā visi kopā uzstāsies 
jautrā, krāšņā koncertā Kandavas Bruņinieku pilskalnā.
12.00 – svētku atklāšana - promenādē
Kandavas novada domes vadītāju un viesu uzrunas.
12.00 – 15.00 – atraktīvie pagalmi „Ienāc kadrā!”
Ja redzēsiet pie kāda no Vecpilsētas pagalmiem šādu uz-
rakstu, droši dodaties iekšā – šajā vietā jūs sagaidīs kādas 
latviešu kinofilmas varoņi, un arī jūs varēsiet iejusties fil-
mas varoņu ādā. Joki, atrakcijas un aktīva līdzdalība būs šo 
visnotaļ amizanto pagalmiņu vadmotīvi.
13.00 – pieņemšana pie Kandavas novada domes priekš-
sēdētāja – kultūras nama mazajā zālē.
Aicināti Kandavas novada domes viesi un literārā konkur-
sa „Radi Kandavai!” laureāti.
13.00 – 15.30 – Kandavas novada pagastu „Vasarsvētku 
jampadracis” – promenādē.
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, tās būs mūsu novada pagastu 
vizītkartes. Muzikālas, atraktīvas, krāsainas. Katram izce-
ļot to, ar ko viņš šobrīd lepojas.
15.30 – 18.00 – tautas muzikantu koncerts - Bruņinieku pilskalnā.
Raibs, daudzveidīgs, ar vairāku valstu kolektīvu piedalīša-
nos. Ar jautriem fragmentiņiem no populārām kinofilmām.
18.30  - svētku gājiens „Episkais ķinis”– Katoļu baznīca – 
Lielā iela – Sabiles iela – Ozolu iela – Zīļu iela  - „Ozolāji”.
Gājienā aicinām piedalīties ikvienu. Priecāsimies, ja būsiet ie-
vērojuši svētku tematiku un atveidosiet kādu no kinofilmām. 
Taču netiksiet sūtīti mājās arī tad, ja īpaša tematiska noformē-
juma nebūs. Ja negribas piestrādāt pie svētku izskata un piedalī-
ties gājienā, tad gaidīsim jūs kā skatītāju kādā no pilsētas ielām, 
lai gājiena laikā būtu abpusēji jautra svētku gaisotne! Par dalību 
gājienā lūdzam paziņot iepriekš Ivetai Gruntei – 29157360.
19.00 – grupas „Labvēlīgais tips” koncerts – „Ozolājos”.
21.00 – balle ar grupu „Karakums” un DJ – „Ozolājos”.
22.30 – nakts kino seanss Bruņinieku pilskalnā.
Tā kā ne visi svētku apmeklētāji nakti pavada zaļumballē, 
tad piedāvājam alternatīvu iespēju – pakavēties romantis-
kā nakts kinozālē zem zaļām koku lapotnēm.
No 10.00 – sporta svētki Cērē.
Svētdiena, 27.maijs  - Vasarsvētki
10.00 – dievkalpojums – Kandavas ev.lut. baznīcā         
14.00 – „Klīstošais Holandietis” - peldošo objektu parā-
de Abavā pie tilta.
Šoreiz katrs kuģotājs varēs ielaist savu braucamrīku ūdenī, kad 
un kur viņam ir ērtāk, bet visus kopā gaidīsim pie tilta pl.14.00. 
Tad nu gan būs daži veiklības pārbaudījumi, izturības maratons, 
viesu pārsteigumi un citas svētku izklaides. Te arī norisināsies 
svinīgs svētku noslēgums, sūtot vēstījumu nākotnei. Par dalību 
braucienā lūdzam paziņot iepriekš Ivetai Gruntei – 29157360.
Svētku nedēļā uz interesantiem un aizraujošiem pasā-
kumiem aicina Kandavas novada bibliotēkas.
Sestdien 26. maijā no pl. 12.00 – 17.00 atvērta lauku 
sēta „Indāni” - kinofilmu „Mazie laupītāji” un „Likteņa 
līdumnieki” dalībnieki, realitātes šova „Lauku sēta” filmē-
šanas vieta. Ieeja pret ziedojumiem.
Visas svētku dienas darbosies „Potera pilsētiņa” – pie-
pūšamās atrakcijas pie Bruņinieku pilskalna.

KANDAVAS NOVADA SVĒTKI

„LUSTĪGA DZĪVOŠANA”
2012.gada

25. - 27.maijā
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INFORMĀCIJA

SIA „Kandavas Komunālie Pakalpo-
jumi” informē Kandavas pilsētas iedzī-
votājus, ka turpinās projekta „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība Kan-
davā” īstenošanas otrās  kārtas pirmais 
posms, turpinājums jau realizētajai 
pirmajai kārtai. Šogad projekta ietvaros 
ūdensvada un kanalizācijas komunikā-
cijas tiks izbūvētas Zaļā, Smilšu un Sē-
ravotu ielās Kandavas pilsētā. Tuvākais 
ūdensvads tiks izveidots Raiņa ielas 
posmā no Liepu ielas uz Puzurgravas 
ielu un Uzvaras ielas posmā no Talsu 
ielas līdz Rūmenes ielai. 

Kandavas pilsētas iedzīvotājus, 
kuri vēlēsies pieslēgties jaunizveido-
tajām komunikācijām, aicinām raks-
tīt iesniegumus SIA „Kandavas Ko-
munālie Pakalpojumi”.

Mājas, kurām jau ir pieslēgums pil-
sētas ūdensvadam vai kanalizācijas tīk-
lam, tiks automātiski pārslēgtas izbūves 
laikā, nepasliktinot sadzīves apstākļus.

Rakšanas darbu laikā varētu būt 
apgrūtināta transporta kustība, bet 
darba dienas laikā visi iesāktie darbi 
tiks paveikti. 

Minētā projekta īstenošanas 2. 
kārta, sakarā ar finansiālajām iespē-
jām, sadalīta trīs mazākos posmos, 
kuri tiks īstenoti līdz 2012.gada de-
cembra beigām.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
SIA „Kandavas komunālie 

pakalpojumi” valdes loceklis                                                          
E. Ruņģis

Projektu konkursa „Sabiedrība ar 
dvēseli 2012” rezultāti apkopoti

Projekta koordinatore Ērodeja 
Kirillova, „Kandavas Partnerības” 
valdes priekšsēdētāja Inta Haferber-
ga un  žūrijas komisija trīs cilvēku 
sastāvā - Nīderlandes fonda KNHM 
pārstāvis Eduards Zvirgzds, biedrī-
bas „Kandavas Partnerība” pārstāves 
Līga Lepse un Signe Ezeriņa, iepazīs-
tot un izvērtējot iesniegto projektu 
idejas, atbalstīja 12 projektus par ko-
pējo summu 7503,27 Ls.

Atbalstītie projekti Kandavā– tērpu 
izgatavošana Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskolas skolēnu korim, zaļās zonas 
izveide bērnudārza teritorijā, aktivitā-
šu laukuma izveide pie daudzdzīvokļu 
mājas, kreklu uzšūšana kora „Kanda-
va” vīriem; Pūrē – rotaļlaukuma iz-
veide, akas atjaunošana pie kultūras 
nama; Matkulē – tērpu šūšana deju 

kopai „Alianse”, daudzdzīvokļu mājā 
koplietojumā esošo  cauruļu nomaiņa; 
Zemītē – aktivitāšu laukuma izveide 
pie Zemītes pamatskolas, tērpu un ka-
roga darināšana Eiropas deju kolektī-
vam “Ozolzīles”; Cērē  -  galdu un solu 
atjaunošana pagasta centrā, soliņu un 
lapenes izveide sporta laukumā; Vānē  
- bērnu stūrīša iekārtošana bibliotēkā 
- grāmatu kastes  un ķeblīšu izgatavo-
šana un sienas apgleznošana.

Žūrija, izvērtējot projektus seci-
nāja, ka dažos no iesniegtajiem pro-
jektiem, netiek ieguldīts sabiedrības 
darbs, tādēļ  atsevišķi projekti netika 
atbalstīti. Šī projektu konkursa mēr-
ķis ir apkārtējās sabiedrības iesaistī-
šana projekta īstenošanā, lai sasnieg-
tu pēc iespējas labāku rezultātu.

Pašlaik tiek gatavota nepiecie-
šamā dokumentācija Nīderlandes 
KNHM fondam, pēc tam tiks slēgti 
līgumi ar projektu īstenotājiem.

Projektu konkursam „Sabiedrība 
ar dvēseli 2012” pavisam tika iesnieg-
ti 17 projekti no Kandavas novada, 
Pūres, Sēmes un Irlavas pagastiem  
par kopējo summu 10 209,48 Ls.

Inta Haferberga
„Kandavas Partnerības” 

valdes priekšsēdētāja

 

12.maijā Kandavas promenādē 
Nāciet visi kopā 

dziedāt 
svinēt 

smieties Priecāties... 
11:00  Ekumēnisks svētbrīdis promenādē   Būs iespēja ziedot atbalstam Kandavas novada ģimenēm, 

kurās ir smagi slimi bērniņi 12:00  Svētku atklāšana 
12:20-17:00  Aktivitātes  

12:20 - 17:00„Ģimenes dobe”, veidosim to kopā, promenādē,
  ar līdzi paņemtām samtenēm podiņos! 

  Dažādas radošās darbnīcas visai ģimenei: 
„Ģimenes karodziņi”, „Lielie ziepju burbuļi”, medaļu 
veidošana, kā arī „Saules šūpulītī” un vēl citas  Kandavas „Ģimeņu dienas” karogs  

15:00 Ģimeņu jautrās sporta stafetes    Lielā zupas ēšana 
15:30 Loku šaušana    Muzikālā daļa 
 Dziedošās ģimenes un citi mūziķi  Sirmais Žiperis - vizināšanās ar retro mašīnu 

 Spēle visai ģimenei „ Sešas cepures”   Apsveikums māmiņām - Kandavas ev. lut. draudzes 
Svētdienas skolas bērni  Pužļu likšanas sacensības visai ģimenei kopā 

13:00  „Ratiņu parāde” aicinām, par godu šiem 
svētkiem radoši un interesanti izgreznot bērna ratiņus! Pēc koncerta    Balvu izloze aktīvākajām ģimenēm  

13:30  Bērnu ratiņu veiklības stafete tētiem un mammām Lietus gadījumā pasākums notiek kultūras nama telpās 
14:00  Rotaļas ar Karlsonu 

Organizē Kandavas ev. lut. draudze ar Kandavas domes atbalstu, kā arī piedalās Kultūras nams, jauniešu centrs „Nagla”, bērnudārzs „Zīļuks”,  
Mūzikas skola, K.M. vidusskola, internātvidusskola un vēl daudzi citi 

PROJEKTI

12.maijā plkst.12:00 ai-
cinām visus uz „Ģimenes 
dienas” svētkiem Kandavas 
pilsētas promenādē. Būs 
daudz interesantas, jautras, 
sportiskas un radošas akti-
vitātes.  Visi kopā veidosim 
promenādē „Ģimenes dobi” 
no līdzi paņemtām samte-
nēm podiņos. Aicinām arī, 
par godu šiem svētkiem, 
ierasties ar interesanti un 
radoši izrotātiem bērnu ra-
tiņiem. Būs muzikālā daļa 
ar Dziedošo ģimeņu un citu 
mūziķu piedalīšanos. Būs 
arī balvas aktīvākajām ģi-
menēm. 

Nāciet visi kopā svinē-
sim un priecāsimies! 

Organizē Kandavas 
ev.lut. draudze.

priecāties
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I Z K L A I D E  U N  K U L T Ū R A
11. maijā 
12:00 Koncerts Mātes dienā. Cēres pamatskolā 
12:30 Mātes dienai veltīts koncerts sadarbībā ar Zemītes 
pamatskolu. Zemītes tautas namā 
13:00 Mātes dienai veltīts koncerts. Vānes kultūras namā 
16:00 Kandavas mūzikas skolas audzēkņu koncerts vel-
tīts ģimeņu dienai. Kndavas kultūras nama deju zālē 
12. maijā 
12:00 Ģimenes diena Kandavas promenādē.  
15. maijā 
16:00 Ģimenes dienas pasākums. Zantes kultūras namā. 
Piedalās Kandavas Mūzikas skolas popgrupa “Taustiņi” un Kandavas 
internātvidusskolas deju grupa ar muzikālu uzvedumu “Ābolu maiss”. 
16. maijā 
17:00 Tradicionālie rokdarbi. Amatnieku biedrības telpās 
19. maijā 
10:00 Zantes pagasta svētki. Sportiskas un netradicionālas akti-
vitātes, atrakcijas bērniem, tirgošanās, radošās darbnīcas, rokeru 
paraugdemonstrējumi un citas aktivitātes, koncerts un balle.  
12:00 Kandavas mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu 
izstāde - ieeja bez maksas. Galerijā “Vējspārns” 
12:00 Kandavas mākslas skolas izlaidums. 
Kandavas kultūras nama lielajā zālē 
15:00 Kandavas mūzikas skolas izlaidums. 
Kandavas kultūras nama lielajā zālē 
19:00 Dailes teātra dziedošo aktieru grupas “ILGA” 
koncerts. Ieeja bez maksas. Zantes kultūras namā 
22:00 Balle kopā ar grupu “Lietus Blūzs”. Zantes kultūras namā.   
21. - 25. maijs 
Viktorīna “Tā nav dzīve, tas ir kino” par Kandavas nova-
dā uzņemtajām kino filmām. Zemītes bibliotēkā 
22. maijā 
13:00 Kopīga filmas skatīšanās “Dokumentālā Kandava”. 
Matkules kultūras namā 
19:00 Dokumentālā filma - Kandavas novads. 
Valdeķu kultūras namā 
23. maijā  
12:00 Tematisks pasākums “Kino pa pēdām”. Cēres bibliotēkā 
17:00 Gatavošanās novada svētkiem. Amatnieku biedrības telpās 
25. - 27. maijs  
Kandavas novada svētki “Lustīga dzīvošana”. 
2012. gada tēma - “Tā nav dzīve, tas ir kino”.  
28. maijā 
16:00 Miera skrējiens. Pie Kandavas TIC 
30. maijā 
17:00 Netradicionāli ēdieni veselībai- dažādi graudu 
ēdieni.  Amatnieku biedrības telpās  
1. jūnijā 
11:00 Pasākums bērniem “Urā, brīvdienas ir klāt”. 
Zemītes tautas namā 
15:00 Sveika, vasara! Bērnu un jauniešu diena: atrakci-
jas, spēles, disenīte. Matkules kultūras namā 
5. - 8. jūnijs 
Bērnu dienas: kultūras nometne. Matkules kultūras namā
I  Z  S  T  Ā  D  E  S
1. - 15. maijs 
Ilonas Lazdānes un Annijas Jēces kolekcionēto vardīšu 
izstāde. Cēres bibliotēkā 
2. - 11. maijs 
Jubilejas izstāde “Rakstniekam Alfredam 
Dziļumam - 105”. Kandavas pilsētas bibliotēkā 
2. - 14. maijs 
Izstāde “Rakstniekam A.Dziļumam - 105”. 

Matkules pagasta bibliotēkā 
2. - 31. maijs 
Literārā izstāde “Rakstniekam Alfredam 
Dziļumam - 105”. Vānes bibliotēkā 
3. - 13. maijs 
Mātes dienai veltīta izstāde. Valdeķu bibliotēkā 
3. - 14. maijs 
“Pirmais pavasara tārpiņš”. Zemītes pamatskolas 5-6 
gadīgo bērnudārza grupiņas bērnu darbu izstāde. 
Zemītes bibliotēkā 
4. - 30. maijs 
Izstādes “Latvijas Republikas neatkarības diena”; 
“Latviešu rakstniekam Alfrēdam Dziļumam - 105”. 
Valdeķu bibliotēkā 
7. - 14. maijs 
Mātes dienai veltīta izstāde 
“Māt, atkal logā zvaigznes liesmo”. Matkules bibliotēkā 
7. - 31. maijs 
Literārās izstādes “Latvijas rublim - 20”; “9. maijs - 
Eiropas diena”; “Irmai Grebzdei - 100”. - Vānes bibliotēkā 
8. - 19. maijs 
Eiropas dienai veltīta tematiskā izstāde. Cēres bibliotēkā 
10. - 31. maijs 
Literārās izstādes “Rakstniekam Dzintaram Sodumam 
- 90”; “Rakstniecei Dafnei di Morjē - 105”; 
“Sigrijai Unsetai - 130”. -Vānes bibliotēkā 
11. - 19. maijs 
Mātes dienai veltīta izstāde “Jo caur māti esam mūžīgi...” 
Kandavas pilsētas bibliotēkā 
Jubilejas izstāde “Rakstniekam Dzintaram Sodumam - 90 
(1922-2008)”. Kandavas pilsētas bibliotēkā 
No 13. maija 
Izstādes “Rakstniekam Jurim Alunānam - 180”; “Fabu-
listam Pēterim Sarķim - 150”;”Rakstniekam Dzintaram 
Sodumam - 90”. Zemītes bibliotēkā 
14. - 21. maijs 
“Mana māmiņa” - Zemītes pamatskolas audzēkņu dar-
bu izstāde. Zemītes bibliotēkā 
14. - 31. maijs 
Izstādes “Trimdas rakstniecei I.Grebzdei - 100”;muzeju 
dienai veltīta izstāde “Muzeji aicina” un  “Novadnie-
kam, olimpietim J.Lūsim - 80”. Matkules bibliotēkā 
No 19. maija 
Jāņa Vītola foto izstāde “Mani ļaudis”. 
Zantes kultūras nama mazajā zālē 
No 19. maija 
Izstādes”Rakstniecei Irmai Grebzdei - 100”;
”Dzejniecei Rūtai Skujiņai - 105”. Zemītes bibliotēkā 
19. - 31. maijs 
Jubilejas izstādes “Rakstniecei Irmai Grebzdei – 100”; 
“Dzejniecei Rūtai Skujiņai - 105”. Kandavas pilsētas bibliotēkā 
21. - 26. maijs 
Tematiskā izstāde “Kino pa pēdām”. Kandavas pilsētas bibliotēkā 
23. - 30. maijs 
Izstāde “Rakstniecei Irmai Grebzdei - 100”. Valdeķu bibliotēkā
S P O R T S
9. maijā 
12:00 SK Kandava- BK Talsi. Rietumlīgas spēle basketbo-
lā par 3. vietu. Kandavas sporta hallē 
12. maijā 
10:00 Zantes kausa izcīņa futbolā. Zantes sporta laukumā 
26. maijā 
10:00 Cēres pagasta 21. sporta svētki. 
Cēres sporta laukumā 

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
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Muzeju nakts pasākums „Ar straumēm uz jūru” 
19. maijā plkst. 19:00

Kandavas novada muzeja darbinieki aicina visus interesen-
tus  plkst. 19:00 pulcēties muzeja dārzā „Pie pavarda”. No 
šejienes  sāksies mūsu kopīgais ceļojums pa maršrutu: Kan-
dava – Zemīte  - Matkule – Plosti – Kandava. Pasākuma 
noslēgumā, ar tūrisma un atpūtas centra „Plosti” direktora 
vietnieces Zandas Štrausas laipnu atbalstu, kopīgi tiks bau-
dīta zivju zupu Abavas upes krastā.
Ar transportu nodrošina Kandavas zemnieku saimniecības 
„Vītiņi” vadītājs Ojārs Budžens. Muzeja dārzā „Pie pavarda” 
saimniekos novada  amatnieki. Katrs apmeklētājs varēs pie-
dalīties lielā zivju tīkla darināšanā un laimes zivs veidošanā.  
Aicinām kopīgi paceļot pa Kandavas novada „slapju-
miem”, noklausīties „ūdens gabalus” un  uzzināt vēstu-
riskas patiesības! Savu mūziku spēlēs Mūžamežs!
Dalības maksa ceļotājiem 2 Ls. Vēlams pieteikties un 
samaksāt līdz 16.maijam (Kandavas novada muzejā, 
Talsu iela 11, katru darba dienu 9.00 – 17.00, telefons 
63182064), jo vietu skaits autobusā ir ierobežots.

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
aprīlī reģistrēti mirušie:
Zenta Afanasjeva (1938.) Kandava
Milda Dišlere (1927.) Kandava
Lāsma Ozola (1989.) Zantes pagasts
Roberts Reinsons (1925.) Cēres pagasts

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas pilsētas suņu un kaķu vakcinācija pret 
trakumsērgu notiks sestdien 26.maijā 

sekojošās vietās un laikos: 
„Liepās” pie veikala plkst. 8:00
Kurzemes un Vidzemes ielas rajonā plkst.8:45
Rūmenes ielā pie šķūņa plkst. 9:30
Raiņa ielas galā Pūzurī plkst.10:00
Domes laukumā plkst. 10:30
Pie Ozolājiem plkst.11:00
Pie kartinga trases plkst.12:00
Valteru ielā pie skolotāju mājas plkst.12:30

Ja nepieciešama vakcinācija mājās, 
zvaniet veterinārārstei Indrai Znotiņai, 

tālrunis 63126541 vai 29102197

Mēs Jums dāvinām sapni-
Plaukstošu rozi zem laika,
Brīvu, mirdzošu prieku,
Ikdienas pelēkā vaigā!
              (S.Upesleja)
Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās jubilejās maija jubilārus!
Hermīne Golubovska, Līna Lēnerte, Milda Dišlere, 
Jānis Mitrevics, Laima Kreicberga, Zigrīda Lūre, 
Ērika Plotko, Emīlija Frīdenberga, Aina Vilumsone, 
Ilgvars Artūrs Jēčs, Ilmārs Malevics, Juris Kreicbergs, 
Velga Ķiršakmene, Skaidrīte Vītola, Inta Kravis, 
Alfrēds Hermanis, Inta Immermane, Rita Krūmiņa, 
Biruta Grenevica, Jānis Upenieks

Kandavas novada pensionāru biedrība

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
aprīlī reģistrēti 3 jaundzimušie

Dīns Tomass,
Linards, Deivids
SVEICAM  VECĀKUS!

Kandavas novada dome

LĪDZJŪTĪBA

Vissirsnīgākā pateicība Kandavas novada domes 
priekšsēdētājam Rolandam Bārenim un „Kandavas 

ceļi” valdes loceklim Ivaram Marašinskim par 
operatīvu palīdzību  avārijas situācijas novēršanā Aba-

vas ielā 36, Kandavā.
Mājas iedzīvotāju vārdā E. Frīdenberga

PATEICĪBA

INFORMĀCIJA

SLUDINĀJUMI
TIEK ORGANIZĒTAS EKSKURSIJAS:
3.jūnijā brauciens uz koncertu Dobeles Ceriņu dārzā. 

Cena 13,-Ls,pensionāriem - 11,-Ls. 

5.jūnijā ekskursija „Pavasaris Rīgā”. 
Rododendru dārzs Babītē, „Lido”

brīnumi, Vecrīgas šaurās ielas, Motormuzejs. 
Cena 13,-Ls,pensionāriem 11,50Ls.

Cenā ietilpst autobusa īre, gida pakalpojumi un ieeja 
apskates objektos.Izbraukšana no Vānes 7:30; 
no Kandavas 8:00.  Pieteikties līdz 15.maijam. 

Sīkāka informācija pie gides Sarmītes
telefons 26151106.

17.jūnijā  plkst. 12:00 teātra izrādes 
„Skroderdienas Silmačos” apmeklējums.

Izbraukšana no Vānes 9:00, no Kandavas 9:30. Cena 8,40 Ls. 
Cenā ietilpst autobusa īre un teātra biļete. 

Pieteikties līdz 15.maijam, tālrunis 26151106.

INFORMĀCIJA

25.maijā plkst.16.00 Kandavas Partnerības biroja 
telpās (Kandavā, Talsu ielā 11)

notiks seminārs par izsludinātā projektu konkursa 
projektu iesniegumu  veidlapu aizpildīšanu. 

Savu dalību seminārā pieteikt pa tel.28390394 vai 
e-pastu: intaha@inbox.lv (Inta Haferberga). 


