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IELĀS PLŪST SKAŅU UPES...
Šogad Kandavas novada svētkos
upes plūda tik dāsni, kā nekad agrāk. Laikam jau piesaucām, svētku
devīzi izvēloties. Ko vairs padarīsi- kas bijis, bijis- gan spēris, gan
lijis, bet ikgadējā Lustīgā dzīvošana
Kandavu atkal ir pieskandinājusi.
Pateicība par līdzdalību un atbalstu pienākas ne tikai tiem daudzajiem ļaudīm, kuri nodrošināja veiksmīgu pasākumu norisi pilsētas ielās
un laukumos, bet arī visiem svētku
apmeklētājiem, kuri, par spīti laika
apstākļiem, nepalika mājās, bet drosmīgi spītēja ūdens šaltīm un skatījās
gan Samantas Tīnas koncertu Bruņinieku pilskalnā, gan Dziesmu un deju
svētku ieskaņu koncertu „Kandavas
raksti dzīvības krāsās” tehnikuma
stadionā, gan līksmoja zaļumballē ar
grupām „Bet Bet” un „Leģions”.
Svētku pirmajā dienā laiciņš bija
īsti vasarīgs, radot brīnišķīgu svētku
noskaņu promenādē, kur vairāku
stundu garumā varējām vērot Kandavas novada izglītības iestāžu veikumu
dziesmās, dejās, vārdos, rokdarbos,
dažādos meistarīgos amatniecības
darinājumos. Izglītības pārvaldes vadībā šis jau otro gadu pēc kārtas bija
skaists un bagātīgs notikums Kandavas novada svētku ietvaros.
Jau trešo gadu Kandavas novada
muzejā notika tradicionālā konference, kad ieklausāmies savas pilsētas,
novada, valsts un cilvēku likteņos
laikmetu griežos. Turpinot šogad aktuālo Dziesmu svētku tēmu, vēsturiski paraugoties atpakaļ, kā cilvēki savu
radošo aktivitāti izpauduši Kandavas
pusē pirms simts gadiem, konferencē
runājām par kultūras un saimnieciskajām biedrībām Kurzemē 20. gs.
pirmajā pusē.
Piektdienas novakarē Kandavas
kultūras namā koncertā „Dziesma
ir mīlestība” apliecinājām savu mīlestību Kandavai, dziedot dažādos
laikos Kandavai veltītas dziesmas.
Uzzinājām arī konkursa „Par Kandavas himnu” rezultātus un ieguvām
pūrā lielisku dāvanu- piecas jaunas

dziesmas, kuras dziedāt godinot savu
pilsētu.
Kā balva par garo, spraigo dienu
bija brīnišķīgais saulriets Kandavas
Bruņinieku pilskalnā, kuru pavadīja
Mirage Jazz Orchestra un Andra Ērgļa
koncerts „Satikt džezu”. Pusnakti sagaidījām „Smagajos ritmos” – Andra
Bambja sarūpētajās spēkavīru sacīkstēs „Kalniešu spēles”.
Sestdienas rītā ar labiem vārdiem
un svētku sveicieniem promenādē
dienu ievadīja Kandavas novada domes vadītāji un viesi no Tukuma novada un Jonišķiem (Lietuva). Tad nu
gāja vaļā dziesmu gaņģi un deju gaņģi
promenādē, Talsu ielā „čadīgi” darbojās uz amatnieku saietu sabraukušie
dažādu amatu pratēji no tuvienes un
tālienes. Pilskalnā varējām iemēģināt
roku šķēpa mešanā, zobena cilāšanā,
pielaikot kārtīgas bruņas un sajusties
īsta bruņinieka kārtā kopā ar Livonijas
karakungiem no biedrības „Vēsturiski

aktīvs”. Pie Kandavas novada domes
četras stundas aktīvi darbojās jauniešu
centrs „Nagla” un viņu draugi enerģiskās Janas Kašlajas vadībā. Pilskalnā,
muzejā un Amatniecības centrā varēja
nobaudīt senlaiku garšu un apskatīt
dažādas izstādes. Lai mazliet atvilktu
elpu, bijām no Siguldas aizņēmušies
elektromobili, kurš vizināja svētku apmeklētājus pa Kandavas ielām. Drēgno
dienu ar jokiem un smiekliem pildīja
Liepājas cirka studija „Bez temata”.
Pēcpusdienā pilsētu satricināja „Uzrūciens”- Tukuma motokluba
„Savējie” parāde un atraktīvi izbraucieni Vecpilsētas laukumā. Dziedošākie svētku apmeklētāji promenādē
piedalījās Kandavas karaoke čempionātā, bet tie, kuru nosakņojums bija
liriskāks un mierīgāks, Kandavas ev.
luteriskajā baznīcā varēja baudīt ērģeļmūzikas koncertu „Tuvāk debesīm”,
kurā muzicēja Andra Kairiša un Ieva
Novicāne.

turpinājums 2.lpp.
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DOMES LĒMUMI

2013. GADA 30. MAIJA DOMES SĒDE
Šoreiz notika divas domes sēdes,
viena no tām ārkārtas sēde. Uz pirmo
domes sēdi bija ieradušies visi 15 deputāti, taču nespēja vienoties par darba
kārtību un sēde vairs netika turpināta.
Tās pašas dienas vakarā 17:00 tika sasaukta ārkārtas sēde, kurā nepiedalījās
N. Štoferts, V.V. Dreimanis. Ārkārtas
sēdi sākumā pameta divi deputāti I.
Priede un G. Indriksons. Izskatīja 21.
jautājumu un pieņēma šādus lēmumus:
Nolēma izsniegt SIA „Rūdolfi” bieži
sastopamo derīgo izrakteņu un zemes
dzīļu izmantošanas atļauju un noteikt
prasības, kas jāievēro, iegūstot derīgos
izrakteņus. (pret- D. Rozenfelds)
Piešķirt biedrībai „Abavas ielejas
attīstības centrs”, reģ.Nr.50008072441
finansējumu 5552 LVL projekta „Biotopu aizsardzības pasākumi Abavas senlejas dabas takās” īstenošanai (nebalsoR. Bārenis);
Apstiprināt Kandavas novada
domes saistošos noteikumus Nr. 7
„Grozījumi Kandavas novada domes
30.09.2010. saistošajos noteikumos
Nr.22 „Par neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas apmēru Kandavas nova-

dā” (pret- S.Horste, nebalso- S. Tiltiņa);
Apstiprināt Kandavas novada domes 2012. gada publisko pārskatu, publicēt ziņojumu par 2012. gada publisko
pārskatu domes informatīvajā izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis” un
ievietot interneta mājas lapā www.kandava.lv (pret- S. Horste);
Dzēst īpašuma nodokli LVL
3784,98 apmērā likvidētajai bankas
„Baltija” Kandavas filiālei;
Apstiprināt projekta „Cēres estrādes un tās apkārtnes labiekārtošana”
kopējās izmaksas 21995,44 LVL, Kandavas novada domes finansējums ir
5635,20 LVL (10% no attiecināmajām
izmaksām un pievienotās vērtības nodoklis) no 2014. gada pamatbudžeta;
Apstiprināt Marutu Vilumsoni par
Zemītes pamatskolas direktori ar 2013.
gada 30. maiju;
Apstiprināt vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumos noslēgtiem 2012. gada 11. jūnijā starp
Kandavas novada domi un SIA
„I.A.Risinājumi” par zemes nomu koģenerācijas staciju būvniecībai. (atturas- S. Horste);

Apstiprināt par Kandavas himnu
„Dziesma Kandavai”, mūzikas autors
Gints Birkenšteins, dziesmas teksta autori: Z. Kārkliņa, Z. Začeste, I. Oliņa un
G. Birkenšteins. (atturas- S. Horste);
Apstiprināt Zantes ģimenes krīzes
centra direktores A. Švānes darba atskaiti.;
Atbrīvot Kandavas novada domes
Juridiskās un personāla nodaļas vadītāju Ingu Linužu no pienākumu pildīšanas Iepirkumu komisijā, Administratīvo aktu strīdu komisijā un Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijā ar 2013.
gada 3.jūniju un atbrīvot Kandavas novada domes arhitekti Baibu Beķeri no
pienākumu pildīšanas Kandavas pilsētas zemes komisijā ar 2013.gada 1.jūniju. (pret- S. Horste, D. Rozenfelds);
Akceptēt domes amatpersonu izdotos rīkojumus. (pret- S. Horste, D.
Rozenfelds, nebalso- R. Bārenis);
Tika izskatīti 8 jautājumi, kas saistīti ar nekustamiem īpašumiem (par
nekustamo īpašumu sadalīšanu, zemes
lietošanas mērķu maiņu u.c.), kā arī vēl
citi jautājumi.
Domes sēdes protokols pieejams
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.

Kandavas novada dome aicina darbā
ARHITEKTU

Kandavas novada dome aicina darbā
BŪVVALDES VADĪTĀJU

Prasības pretendentam:
- otrā līmeņa augstākā izglītība kādā no būvniecības
specialitātēm ar kvalifikāciju arhitekts;
- profesionālā pieredze vismaz 2 gadi;
- pašiniciatīva un spēja piedāvāt alternatīvus un
inovatīvus
risinājumus;
- spēja radoši strādāt komandā;
- labas iemaņas darbā ar Auto CAD un MS Office
programmām;
- valsts valodas prasme augstākajā līmenī un viena
svešvaloda sadzīves komunikācijas un sarakstes
līmenī;
- pārzināt spēkā esošos būvniecību regulējošos normatīvos aktus.

Prasības pretendentam:
- otrā līmeņa augstākā izglītība (arhitekta vai būvinženiera);
- pieredze iestādes vai struktūrvienības vadītāja amatā ne
mazāk kā 3 (trīs) gadi (pieredze valsts vai pašvaldības darbā tiks uzskatīta par priekšrocību);
- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
- vēlams vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
- normatīvo aktu pārzināšana būvniecības jomā, kā arī
Administratīvā procesa likuma izpratne un pielietojums
darba pienākumu pildīšanai;
- labas iemaņas darbā ar un MS Office un Auto CAD,
Microstation programmas pārzināšana tiks uzskatīta par
priekšrocību;
- spējas patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktajā termiņā, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
- spējas patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Piedāvājam:
interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas un
pieredzi.
Jūsu CV, pieteikuma vēstuli, kā arī izglītības dokumentu kopijas ar norādi „Arhitekts” lūdzam
iesniegt līdz 2013.gada 17.jūnijam Kandavas
novada domē personīgi 202.kabinetā vai pa pastu:
Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads LV-3120,
vai elektroniski e- pasta adrese dome@kandava.lv,
tālrunis 63182028.

Piedāvājam:
interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas un pieredzi.
Jūsu CV, pieteikuma vēstuli, kā arī izglītības dokumentu
kopijas ar norādi „Būvvaldes vadītājs” lūdzam iesniegt
līdz 2013.gada 17.jūnijam Kandavas novada domē personīgi 202.kabinetā, vai pa pastu: Dārza ielā 6, Kandava,
Kandavas novads LV-3120, vai elektroniski e- pasta adrese
dome@kandava.lv, tālrunis 63182028.
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VĒLĒŠANAS

BALSU SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI
PAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTO DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITS
N.p.k.

Kandidātu saraksta nosaukums

Derīgās vēlē- Katras partijas derīgo zīmšanu zīmes par ju skaits pret derīgo aplokškatru sarakstu
ņu kopskaitu procentos

1.

Partija “VIENOTĪBA”

601

18,79

2.

“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

1344

40,01

3.

Politiskā partija “Reģionu alianse”

700

21,88

4.

“Reformu partija”

512

16,01

kopā

3157

KANDIDĀTU SARAKSTI IEGŪTO VIETU SKAITA SECĪBĀ
N.p.k.

Kandidātu saraksta nosaukums

Iegūto deputātu vietu skaits

2.

“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

7

1.

Partija “VIENOTĪBA”

3

3.

Politiskā partija “Reģionu alianse”

3

4.

“Reformu partija”

2

BALSU SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI
Ievēlētie deputāti alfabēta secībā
Atbilstoši Rep. pils. un domes, novada domes vēlēšanu likuma 44. Pantam Kandavas novada vēlēšanu komisija nolemj:
Apstiprināt 2013. gada 1. jūnija vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Kandavas novada dome
N.p.k.
Vārds, uzvārds
Saraksta nosaukums
1.
Aksilda Petrevica
“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
2.
Alfreds Ķieģelis
“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
3.
Dainis Rozenfelds
“Reformu partija”
4.
Gints Birkenšteins
Politiskā partija “Reģionu alianse “
5.
Guntars Indriksons
Partija “VIENOTĪBA”
6.
Inga Priede
Partija “VIENOTĪBA”
7.
Ivars Lasis
“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
8.
Ivars Ozols
Partija “VIENOTĪBA”
9.
Leonārija Gudakovska
“Politiskā partija “Reģionu alianse”
10.
Normunds Štoferts
“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
11.
Romeks Fabjančiks
“Reformu partija”
12.
Signe Ezeriņa
“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
13.
Silvija Tiltiņa
“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
14.
Solvita Zvirgzdiņa
Politiskā partija “Reģionu alianse”
15.
Viesturs Valdis Dreimanis
“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Iepriekšējā balsu skaitīšana pabeigta 2013. gada 2. jūnijā plkst. 03:35
VĒLĒŠANU NOVADA KOMISIJA:
N.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētājs

Didzis Zeibots

2.

Komisijas sekretārs

Ginta Bogdanova

3.

Komisijas loceklis

Agrita Žakaite

4.

Komisijas loceklis

Daiga Pelīte

5.

Komisijas loceklis

Guna Valdone

6.

Komisijas loceklis

Agita Dišlere

7.

Komisijas loceklis

Ainārs Jēkabsons

5.

PAGASTOS

ESMU ATGRIEZIES MĀJĀS
Tā, izbaudījis laimi svešumā, sacīja
jaunais zemnieku saimniecības „Zīles”
saimnieks Egils Babris.
Egilam ir divdesmit trīs gadi, viņš
dzimis un uzaudzis Zemītē, savā tēva
sētā, šeit skolojies un tālāk mācījies
tehnikumā Saldū, kur ieguvis celtnieka
profesiju. To, ka Egilam ir ķēriens celtniecības jomā, var redzēt jau iebraucot
„Zīļu” sētsvidū. Savām rokām atjaunota vecā fermas strādnieku māja, kuru
savulaik deviņdesmito gadu sākumā
iegādājās Egila tēvs Ainārs un mamma
Iveta.
Egils atceras, ka kopā ar vecākiem
atnācis dzīvot šeit, kad bijis pavisam
maziņš. Māja toreiz piederējusi kolhozam. Kā pastāsta Egila mamma Iveta,
tad savulaik esot pat tiesājušies, lai
iegūtu šo īpašumu, nokārtojuši visus
„zemes papīrus” ar vecajiem īpašniekiem, lai viss būtu kārtībā. Kopā ar
mežu sanākot drusku vairāk kā četrdesmit hektāru, pilnīgi pietiekoši, lai
nodrošinātu iztikšanu gan lopiem, gan
arī pašiem saimniekiem.
Iveta atceras, ka toreiz, kad viņi
ar vīru atnākuši šeit saimniekot, paši
knapi divdesmit gadu vecumu sasnieguši, pat Aināra mamma šausminājusies un dikti negribējusi, ka viņi te nākot, tādā nolaistā un nesakoptā vietā.
Dzīvojuši mājas vienā galā trīs mazās
istabiņās un virtuvītē, mājas otrā galā
svilpojis vējš un sniegs putināts iekšā,
bet istabas vidū bijis tualetei izrakts
caurums. Pavisam lopiski bija dzīvojuši iepriekšējie īrnieki. Apkārt mājai bijis kārtīgs „kultūras slānis”- atkritumi,
sasisti stikli, viss, ko vien aiz sevis var
atstāt cilvēks.
„Mēs bijām jauni, spēka un ideju
pilni- jaunības maksimālisti- gribējām veidot paši savu dzīvi. Es apprecējos, kad man bija sešpadsmit bet
Aināram astoņpadsmit gadu. Mums
nebija neviena, kas materiāli palīdzētu, nebija turīgu vecāku, kas visu var
iedot. Mums bija jācīnās pašiem, bija
nosprausti savi mērķi, atlika tos īstenot.”- tos laikus atceras Iveta.
Tagad visi četri bērni (Ivetai un
Aināram ir divas meitas un divi dēli)
nostājušies uz savām kājām, tikai jaunākais Artūrs vēl mācās, pārējie jau
ieguvuši izglītību, trīs pa medicīnas
līniju skolojušies. Meita Evita strādā Rīgā par reanimācijas māsu, otra
meita Aivita pašreiz dzīvo un strādā
Anglijā, kopā ar ģimeni pelna naudu,
lai pabeigtu savu māju, bet domā at-

griezties dzimtenē nākamgad, lai viņu
bērns varētu sākt skolas gaitas Latvijā.
Pats Egils saka, ka jūtas laimīgs šeit
pie zemes, tā viņam ir tuva, arī viņš,
tāpat kā viņa vecāki pirms divdesmit
gadiem, ir ideju un sapņu pilns, gatavs
strādāt un iesākto turpināt. Ārzemēs
Egils nav spējis iedzīvoties, arī tur pelnītajai maizītei ir sūra garoza, trūcis
tuvinieku atbalsta. Atgriezies, jo tikai
šeit – savās mājās – jūtas laimīgs.
„Man patīk te laukos. Te ir mana
vieta. Man ir pašam savs ganāmpulks,
pašlaik 17 slaucamas govis, bet vasaras vidū būs divdesmit, pārējās 11
ir teles, dažas būs slaucamas ziemā,
daļa pavasarī. (red. piebilde. Kad ieradāmies „Zīlēs” Egils ar vetārstu tikko
bija aprūpējuši gotiņu ar jaundzimušo teliņu- bullīti, kurš izmeta pirmos
vēl nedrošos lokus pa steliņģi, pozējot fotogrāfam).Visu pienu nododam
„Tukuma pienam”, gadā no govs kādi
pieci tūkstoši litru sanāk.
Ieceru daudz un darāmā daudz, pamazām no
vienas malas viss jāsāk
īstenot. Pirtiņu uzcēlām,
dīķi izrakām, tagad šī
vieta jāapzaļumo, jāsakārto, gribas, lai būtu kur
pēc darba nedēļas kārtīgi
nopērties un atpūsties.
Jāpilnveido arī saimniecība, piena māja un piena
vads vajadzīgs. Kūtij arī
modernizācija nepieciešama. Darāmā daudz…”
– tā ar saimnieka skatu
veroties uz nesen uzbūvēto pirti un nupat izrakto dīķi, bet ar otru roku

šūpojot ozolā iekārtajās šūpolēs radu
puiku, sacīja Egils.
Egils ir arī gādīgs ģimenes tēvs,
dzīves draudzene Kristīne kopā ar Egila mammu strādā Jaunpils pilī, četras
dienas darbā, četras brīvas. Mazajai
meitiņai Elīzai drīz būs pusotrs gadiņš.
Interesanti, ka Elīza ir pirmā Kandavas
novadā 2012.gadā reģistrētā meitenīte,
kura saņēma vienreizējo 200 latu bērna piedzimšanas pabalstu, kas tiek piešķirts novadā deklarētajiem bērniņiem
no 2012.gada. 1.janvāra.
„Esmu ļoti priecīga, ka vismaz
viens no maniem bērniem grib saimniekot savās tēva mājās, ir atgriezies
laukos un mūsu savulaik padarītais
darbs nav ielikts velti, turpinājums
būs. Lai cik arī kādreiz neietu grūti, ir
ticība nākotnei. Egils te tagad ir pilntiesīgs saimnieks. ” - tā atvadoties sacīja Iveta.
„Zīlēs” viesojās Dagnija Gudriķe
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ZIEDU LAIKS ZANTĒ
Pašā krāšņākajā pavasara ziedonī
Zantes pagasta ļaudis savus svētkus
svinēja, jo laikā, kad viss zaļo un zied,
liekas, ka svētki labāk svinas un, reizē ar plaukstošajiem pumpuriem arī
cilvēki atvērtāki un atsaucīgāki šķiet.
Tāpēc šogad pagasta svētkiem izvēlēts
nosaukums „Ziedu laiks Zantē”. Svētku rītā, kad rasa vēl mirdz ziedos, paši
kā skaistas rasas pērles ar skanīgām
dziesmām svētkus ieskandināja mūsu
pagasta bērni, bet raitus deju soļus izdejoja Kandavas novada jauniešu deju
kolektīvs „Imuliņa”. Ar uzrunu zanteniekiem un viesiem pagasta svētkus
atklāja pārvaldes vadītājs Jānis Kālis
un sveicienus ar skaistām dzejas rindām bija atvedusi Kultūras pārvaldes
vadītāja Ziedīte Začeste.
Līdz pat pēcpusdienai sporta laukumā darbojās piepūšamā atrakcija
„Jautrais klauns”, kurš visas dienas
garumā piesaistīja nenogurstošu bērnu rindas. Turpat darbojās interesantas radošās darbnīcas, kurās kopā ar
skolotāju Antru tika veidots krāsains
ziedu tārpiņš, kopā ar skolotāju Anitu
tika apgūta moduļu veidošana, kopā
ar skolotāju Elitu tika izdaiļotas sejiņas un kopā ar Ligitu debesīs tika laisti
skaisti ziepju burbuļi. Svētku tirdziņā
”Ražots Zantē” varēja iegādāties gan
Zantē audzētus stādus, gan zantenieču
darinātas skaistas rotas lietas un gardumus, tai skaitā pieneņu medu, kas
nācis no „Lasīšu” māju ziedu pļavām.
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. Gan lieli,
gan mazi zābaku tālumā meta, piedalījās tamborēšanas sacensībās, sacentās
švammīšu mešanā un šaušanā. Īpaši
interesantas bija sumo cīņas un roku
laušanās, kurās piedalījās gan vīri, gan
sievas. Skrējienā ar augstpapēžu kurpēm šogad nepārspējama bija Ligita
Feldmane, kas bija vienīgā drosmīgā
šīs disciplīnas dalībniece. Sportošanas
daļa noslēdzās ar jautrām stafetēm kurās uzvarēja draudzība!
Tā kā par šī gada Zantes pagasta
svētku tēmu tika izvēlēti ziedi, tad visi
tika aicināti uz svētkiem ierasties ar
ziedu motīvu apģērbā un ļoti daudzi tā
bija arī darījuši. Dienas gaitā par „ziedošāk” tērpto pagasta svētku dalībnieci tika atzīta Elita Gaile.
Pēcpusdienā divi desmiti rokeru
„Nekādi labie!” no kluba „Berģi” Zanti
pieducināja, fotografēties laipni atļāva
un zanteniekus ar saviem mocīšiem
izvizināja. Par rokeriem sajūsmā bija
ikviens!
Pēc tam visi tika laipni gaidīti Kurzemes cietokšņa muzejā, kur muzeja
āra teritorijā notika sacensības šķēršļu
joslas pārvarēšanā, pēc kuras pieveikšanas Zantes svētku zupa garšoja lieliski!
Savukārt, vakarpusē ļaudis pulcējās kultūras namā, kur mazajā zālē varēja aplūkot mākslinieces Rotas Bērzkalnes gleznu izstādi „Ziedi un jūra”. Šī
izstāde būs apskatāma vēl visu jūnija
mēnesi. Prieks, ka māksliniece svinēja
pagasta svētkus kopā ar mums.
Kā brīnišķīgi skaista dāvana Zantes pagasta svētkos visiem zanteniekiem un viesiem bija koncerts „Ziedu
smaržā ietinies prieks”, kurā Nacionālā

teātra aktieri Dita Lūriņa-Egliena un
Mārtiņš Egliens veiksmīgi pamanījās
līdzi dziedāšanā iesaistīt arī koncerta
klausītājus un atzina, ka zantenieki ir
atsaucīga publika.
Svētki noslēdzās ar ballīti līdz rīta
gaismai, kurā par dejot prieku gādāja
grupa „Brenča muzikanti”.
Par aktīvu līdzdalību un atbalstu
šo svētku organizēšanā liels, liels PALDIES:
Zantes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Kālim, Zantes skolas dziedošajiem bērniem un viņu mūzikas
skolotājām Kristīnei Elksnītei un Ērikai Bogatajai, Kandavas novada jauniešu deju kolektīvam „Imuliņa”, Kandavas Sporta kluba vadītājam Andrim
Bambim un viņa komandai, šaušanas
tiesnesim Igoram Puškinam, radošo darbnīcu meitenēm – skolotājām
Elitai Gailei, Antrai Grundmanei un
Anitai Krūtainei, rokeriem „Nekādi
labie!” no kluba „Berģi” un īpaši Mārim Mežzaķim, šķēršļu joslas organizētājai skolotājai Lailai Šaicanei un
viņas palīgiem, Kurzemes cietokšņa
muzeja īpašniekam Ilgvaram Brucim,
Zantes ģimenes krīzes centra vadītājai
Aijai Švānei un Krīzes centra saimniecei Inārai Timoškinai, Zantes komunālās daļas vadītājam Valērijam Usam,
kā arī Daigai Poškai, Uldim Poškum,
Liesmai Upmanei, Ligitai Feldmanei,
Ilzei Puškinai, Andai Beserei, Uldim
Oliņam, Edijam Lācim un Ivaram Feterim.
Zantes pagasta svētkus atbalstīja:
Kandavas novada Kultūras pārvalde
un Moto piedzīvojumu klubs ”apPasaule”.
Zantes kultūras nama vadītāja
Egija Lāce
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VĒSTURE

KANDAVNIEKU NODARBOŠANĀS 18. GADSIMTĀ
(turpinājums, sākums 2013.gada aprīļa numurā)

Šajā numurā turpināšu stāstu par
Kandavas amatniekiem 18.gadsimtā.
Galdniekmeistars Johans Frīdrihs
Brahmanis (1736 – 1789) bija arī pirmais Kandavas viesnīcnieks. Viņa tēvs
bija Kandavas mežsargs Johans Kristians Brahmanis. Pēc tēva nāves par
mežsargu kļuva Johana brālis Vilhelms
Georgs, bet māsas ieprecējās senās
Kandavas amatnieku dzimtās: Doroteja Elizabete apprecējās ar galdnieku un
kokvirpotāju Johanu Vilhelmu Šteinu,
Marija Elizabete – ar kurpnieku Kristoferu Edleru.
1771. gadā J. F. Brahmanis salaulājās ar Kandavas skrodera Daniela
Apfelbauma meitu Katrīnu Veroniku.
1787. gadā galdniekmeistars Tukuma
virspilskunga tiesai iesniedza prasību
apstiprināt viņa un sievas Katrīnas
vienošanos par mantas sadali pirms
laulību šķiršanas. Šī prasība ar pielikumiem ir senākais zināmais rakstītais
avots, kas sniedz ziņas par kandavnieku nekustamo un kustamo īpašumu.
Brahmaņu nams visticamāk atradies
Veckandavā, Tirgus laukuma tuvumā,
tomēr tā atrašanas vietu precizēt pagaidām nav iespējams.
Kā apgalvoja prasības iesniedzējs,
abi laulātie esot vienojušies par to, ka
sievai jāsamaksā viņas tēva atstātie parādi 250 dālderu apjomā, bet atlikušie
naudas līdzekļi jāsadala vienādās daļās
starp laulātajiem un bērniem, turklāt
sievai jāatmaksā viņam izdevumi 150
dālderu apmērā par ēku un iedzīves
remontu, kā arī jāatdod atpakaļ visas
vīra dotās dāvanas.
Pielikumā tika iesniegts zelta un
sudraba priekšmetu un galda piederumu saraksts. Nav norādīts, vai šie
priekšmeti ir vīra dāvināti, jebšu kopīpašums, kas jāsadala, tomēr saraksts
liecina par Brahmaņu turību un tālaika kandavnieku sadzīves priekšmetiem. Uzskaitīti šādi sadzīves priekšmeti: 22 zelta dukāti, zelta gredzens,
sudraba tējkanna, pavārnīca, 9 ēdamkarotes, pāris sprādžu, pusducis alvas
šķīvju, 2 duči servjetu, kartūna gultas
aizkari, drēbju suka, dzelzs vafeļpanna, kafijas grauzdētājs, ogļu toveris, 5
misiņa svečturi, 2 alvas svečturi, misiņa cepjampanna, misiņa ratiņi, dzelzs
gludeklis.
Brahmanis iesniedza arī par viņa
līdzekļiem veikto būves un remontdarbu izmaksu aplēsi, kas sniedz informāciju par tālaika Kandavas miesta

būvēm un būvdetaļām:
kāpnes ar durvju apšuvumu – 5 dālderi,
grīda un [sienas] paneļi – 4 dālderi,
grīda – 2 dālderi,
pagraba lūka ar kāpnēm – 2 dālderi 10
zekseri,
grīda no veciem dēļiem – 1 dālderis,
logs, kas no jauna izlauzts sienā, ar slēģiem un iestiklots – 4 dālderi,
tas pats – 2 dālderi,
4 loga slēģi ar rāmjiem – 6 dālderi,
2 izlauztas durvju ailas – 3 dālderi,
4 kolonnu apšuvumi – 3 dālderi,
apartamentu izbūvēšana – 5 dālderi,
melni glazētu podiņu krāsns uzbūvēšana – 20 dālderi,
krāsns nojaukšana – 5 dālderi,
staļļa durvis – 5 graši,
grīdas lūka ar eņģēm – 10 graši,
durvju apšuvums – 1 dālderis 17 graši,
akas labošana – 2 dālderi,
dārza žogs – 5 dālderi,
loga kaste ar eņģēm – 10 graši,
ratnīca un stallis – 80 dālderi.
Tiesai tika iesniegts arī Brahmaņa
meitas saņemto dāvanu saraksts, acīmredzot ar nolūku paturēt tās savā īpašumā: 2 samta spilveni, 2 aubes, lādīte,
sarkana doranta kleita, sarkana katūna
kleita, 2 katūna jakas, balts mētelītis, 2
servjetes, pāris manžetu, izšūtas platas
mežģīnes, mazs istabas manto, 2 filetes
krūzītes, zils zīda mētelītis, adatu doze,
zaļa doze, pāris granāta rokassprādžu
un 3 krekli. Kā redzams, galdnieka
meitas garderobe bija bagātīga.
Visiem nepieciešamās zirglietas
un sedlu somas Kandavā kopš 1756.
gada gatavoja desmit sedlinieki un trīs
siksninieki. Viņiem vajadzīgās ādas sagatavoja septiņi ģērmaņi. No Kandavā
ilgstoši dzīvojušām dzimtām minētos

amatus piekopuši Reiherti, Hībneri,
Gilblati un Kemleri.
Kopš 1753. gada Kandavā strādājuši samērā daudzi mūrnieki, skaitā
desmit. Visilgāk no tiem darbojies
Štrālzundē dzimušais Johans Joahims
Girgensons, kurš 1838. gadā miris 88
gadu vecumā. No namdariem zināms
tikai viens, iespējams tādēļ, ka namdari bija gandrīz katrā muižā. Visticamāk, muižu amatnieku konkurences
dēļ Kandavā nebija izplatīts arī kalēja
amats - strādājuši tikai trīs amatnieki,
kā arī podniecība (četri amatnieki).
Līdz 18. gadsimta beigām linu audeklu aušana tika veikta ar rokas stellēm. Kandavā darbojās seši audēji, no
tiem divi latvieši: 1752. gadā minētais
Ērmanis un 1769. gadā minētais Jānis,
kurš dzīvoja Linka namā Jaunkandavā.
Audēju vidū bija arī viens no lielākās
un visilgstošāk Kandavā dzīvojušās
vācu dzimtas – Šteinu piederīgajiem.
Vislielākais latviešu īpatsvars bija Kandavas mājkalpotāju vidū: pieci no septiņiem.
1730. gadā pirmoreiz minētās Šteinu dzimtas ”monopols” Kandavā bija
kokvirpošana: kopš 1764. gada zināmi
trīs Šteini, kas piekopuši šo amatu.
Graudu malšana Kandavā notika
gan vējdzirnavās miestā, gan ūdensdzirnavās Kandavas muižā. Kopš 1752.
gada minēti pavisam astoņi Kandavas
dzirnavnieki.
Retāk sastopams bija miesnieka
amats – zināmi trīs miesnieki. Acīmredzot lopu kaušana un gaļas sadalīšana
vēl tika uzskatīta par nodarbi, ko katrs
var veikt paša spēkiem.
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja vēsturnieks
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PROJEKTI

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS ZANTĒ
Līdz ar vasaras atnākšanu Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes krīzes centrs’’
sāk realizēt Eiropas brīvprātīgā darba
projektu „Brīvprātīgais darbs bērnu
un jauniešu izaugsmei”, programmas
„Jaunatne darbībā” ietvaros.
Sešus mēnešus krīzes centrā aktīvi
darbosies divas brīvprātīgās meitenes
no Spānijas un Ukrainas. Brīvprātīgo

uzdevums būs veicināt centra bērnu
ikdienu krāsaināku un daudzkulturālāku, tādā veidā veicinot viņu sociālpsiholoģisko reghabilitāciju un
veidojot starpkulturālu pieredzi. Brīvprātīgās nāks klajā ar savām idejām un
radošajām izpausmēm, kas veicinās
nebijušas aktivitātes vietējā Zantes ģimenes krīzes centrā.

Krīzes centra bērni un darbinieki
ir ļoti priecīgi par projekta realizāciju
un brīprātīgo ierašanos, kas bagātinās,
pilnveidos un dažādos krīzes centra
un arī Zantes pagasta iedzīvotāju ikdienu.
Aija Švāne
ģimenes krīzes centra vadītāja

NOSLĒDZIES TIRDZNIECĪBAS KIOSKU IZGATAVOŠANAS PROJEKTS
Lai veicinātu vietējo ražotāju produkciju un to noieta tirgu, Kandavas novada dome īstenojusi projektu
„Tirdzniecības kiosku izgatavošana un
piegāde”.
Līdz šim Kandavas novadā nebija
mobilas tirdzniecības vietas, kur vietējie uzņēmēji varētu tirgot savu produkciju, pasākumos un svētkos tirgotāji nebija nodrošināti ar tirdzniecības
vietām. Savu produkciju tirgotājiem
nācās tirgot no autobusiem vai citām
iespējamajām tirdzniecības vietām,
kas nav estētiski un nerada vienotu
kopskatu. Jaunizveidotajā Promenādē, kurā tiek organizēti dažādi novada mēroga svētki un pasākumi, katra
tirgotāja atšķirīgā tirdzniecības vieta
neizskatās pievilcīgi ne vietējiem iedzīvotājiem, ne tūristiem. Uzstādot

vienotas tirdzniecības vietas, ir radīta
daudz pievilcīgāka kopējā ainava, mobilās tirdzniecības vietas sekmēs arī
vietējā produkta noietu.
Projekta ietvaros tika izveidoti 10
kioski un 10 tirdzniecības rati, kā arī
ziņojumu dēlis. Vietējie iedzīvotāji
gan ikdienā, gan dažādu pasākumu un
svētku laikā tur varēs iegādāties vietējo
ražotāju produkciju.
Mobilās tirdzniecības vietas paredzēts uzstādīt dažādu novada svētku,
pasākumu un gadatirgu ietvaros gan
pilsētas Promenādē, gan citās vietās,
kur tas būs nepieciešams un iespējams.
Tās radīs vienotu kopskatu un veicinās
tūrisma attīstību. Jau šobrīd tās ir izvietotas Promenādē, Bruņinieku pilskalna skvērā un Talsu ielas posmā līdz
muzejam.

„Pieslēdzies, Latvija!” Kandavas novada seniorus
aicina pieteikties bezmaksas datorapmācības kursiem
Ikviens Kandavas un Kandavas novada iedzīvotājs no 50 gadu vecuma aicināts pieteikties bezmaksas datorapmācībām Lattelecom sociālās iniciatīvas
projektā Pieslēdzies, Latvija!. Datora apgūšanai pieteikties iespējams, zvanot pa
tālruni 80000822, aizpildot reģistrācijas anketu internetā www.piesledzieslatvija.lv vai pie pasniedzējiem.
Datorapmācības notiks Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā pasniedzēju
Indras Bāliņas un Gintas Bogdanovas vadībā, kā arī Zantes pamatskolā, kur
pasniegs Sintija Atvare.
Bezmaksas datorapmācības notiks līdz 2013.gada novembrim.

Ziņojuma dēlis ir uzstādīts pie tirgus laukuma, kur vietējiem ražotājiem
ir iespēja izvietot informāciju par savu
produkciju.
2012. gada vasarā projekta pieteikumu iesniedza biedrībā „Kandavas
Partnerība”, kur to apstiprināja un piešķīra finansējumu projekta realizācijai.
Projekta kopējās izmaksas: 14200,80
Ls, tai skaitā finansējums no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 10476,00 Ls
Aicinām vietējos amatniekus, uzņēmējus, ražotājus būt aktīviem un
izmantot iespēju tirgot savu produkciju mobilajās tirdzniecības vietās.
Pieteikties var pie Ivetas Gruntes,
mob. 29157360, ivetagrunte@inbox.
lv
Baiba Vītoliņa

KANDAVAS NOVADA DOME
paziņo, ka Kandavas novada
domes 2013.gada 30.maija sēdē
apstiprināts Kandavas novada
pašvaldības 2012.gada publiskais
pārskats (prot. Nr. 6 ).
Ar pilnu Kandavas novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata
tekstu var iepazīties Kandavas
novada domē un mājas lapā www.
kandava.lv, sadaļā Pašvaldība;
Publiskie pārskati.
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KULTŪRA

PASĀKUMI

AICINA KANDAVAS MĀKSLAS PLENĒRS 2013
Plenērs notiks no 15.07.-21.07.
Kandavas Mākslas plenērs ir ilggadēja
tradīcija, kura tiks turpināta arī šogad.
Plenēram var pieteikties jebkurš interesents- mākslinieks, mākslas mīļotājs, students, skolēns u.c. Plenēra
laikā būs iespēja piedalīties dažādās
radošās darbnīcās, kā arī vērot citus
māksliniekus darbībā, iepazīties un
apmainīties ar pieredzi, saturīgi pavadīt laiku, iepazīt apkārtni. Plenēra
noslēgumā kā jau pierasts tiks rīkota
izstāde.
Plenērs tiks organizēts piecos žanros:
Keramika. Darbnīcas vadītājs
podnieks Evalds Vasilevskis (Latgale).
Iespēja strādāt individuāli vai iegūt
pamatzināšanas Latgales slāpētās keramikas arodā.
Gleznošana. Darbnīcas dalībnieki
var strādāt brīvi, vai konsultējoties ar
citiem kolēģiem.
Grafiti māksla. Grupas vadītāji
- grafiti mākslinieki Ēriks Caune un
Renārs Caune (Rīga). Viņu vadībā 5

interesenti varēs iepazīties ar grafiti
mākslu. Kopīgi tiks apgleznots viens
vides objekts.
Foto māksla. Darbnīcas vadītājs
fotogrāfs Inārs Švarcs (Kandava). Dabas pētīšana, fiksēšana un citi uzdevumi: ”Kandavas kultūrvide”, „Pagalmu
mistērija”, „Plenēra dokumentācija”,
„Portreti”, „Kandavas novads fotogrāfijās”, „Kandava laternu stundās”.
Tēlniecība. Vadītājas - tēlnieces Agnese Rudzīte un Inese Valtere
(Rīga). Darbnīcas ietvaros mākslinieces iemācīs, kā no parastām metāla
stieplēm pagatavot mazu skulptūru ar
iespēju vēlāk to apdarināt ar papīru,
nokrāsot.
Galvenie darbības virzieni:
* plenēra dalībnieki strādās grupās,
atbilstoši savām interesēm, piedalīsies
dažādās radošās darbnīcās. Gleznotāji,
fotogrāfi iepazīsies ar vietējo apkārtni,
gleznos un fotografēs to, tēlnieki strādās pie savu vides objektu izveides;
* vakaros visi plenēra dalībnieki
pulcēsies vienkop, lai diskutētu par

paveikto un piedalītos tematiskajos
vakaros, katru dienu būs cita tēma ekskursija pa Kandavu, iepazīšanās,
pieredzes apmaiņas vakari (prezentācijas), izzinošu filmu brīvdabas kino
vakars, keramikas cepļa kurināšana,
muzikālie vakari.
*Noslēgumā paredzēta plenēra
atskaite – izstāde ar plenēra laikā radītajiem darbiem Kandavas Mākslas
galerijā no 21. jūlija līdz 21. augustam.
Plenēra dalībnieki pēc brīvas izvēles
vienu darbu atstās pilsētai.
Plenērs tiks atspoguļots vietējos
medijos un mājas lapās www.kandava.lv, www.kandavaskultura.lv, www.
visitkandava.lv.
Pieteikties pie Lindas Romanovskas, telefons 26369421, vai rakstīt
uz e-pastu romanovska.linda@gmail.
com; www.vejsparns.lv
Ļoti priecāsimies Jūs satikt Kandavas Mākslas plenērā!
Kandavas novada Kultūras pārvalde,
Kandavas Mākslas galerija

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
14. jūnijā
12:00 Komunistiskā terora upuru
piemiņas brīdis Vānē pie piemiņas
akmens
15:00-20:00 Jāņu ieskandināšanas
Zaļais tirdziņš Dižzārdu tirgus (Rīgas
- Ventspils šosejas 92.km). Kandavas
novada mazo ražotāju labākie
piedāvājumi. Visi aicināti!
17:00 9. klases izlaidums Kandavas
Internātvidusskolā
18:00 9. klases izlaidums Kandavas
novada Zantes pamatskolā
19:00 9. klases izlaidums Kandavas
novada Cēres pamatskolā
14.06 - 15.06
10:00 - 19:00 Atvērto durvju dienas
selekcionāra L.Zaķa īrisu dārzā (pie
Kandavas pagrieziena, t. 29286353).
Simtiem augsto bārdaino īrisu
šķirņu un hibrīdu pilnziedā. Vēlams
pieteikties iepriekš.
15. jūnijā
14:00 9. klases izlaidums Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolā
17:00 9. klases izlaidums Zemītes
pamatskolā
18:00 Vānes pamatskolas 9.klases

izlaidums Vānes kultūras nams
17. jūnijā
16:00 Vasaras sporta aktivitātes
Laukā pie jauniešu centra “Nagla”
18. jūnijā
16:00 Vasaras sporta aktivitātes
Laukā pie jauniešu centra “Nagla”
19. jūnijā
17:00 Radošā darbnīca “Kļavu lapu
cepures” Amatniecības centrs
17:00 Kino vakars Jauniešu centrs
“Nagla”
20. jūnijā
16:00 Vasaras sporta aktivitātes
Jauniešu centrs “Nagla”
19:00 Pirmizrāde teātra izrādei
Danskovīte “Sievasmātes senču
laiki”
Cēres
estrāde.
Cēres
amatierteātris piedāvā Danskovītes
lugu “Sievasmātes senču laiki”.
Režisore Valija Skarnele. Ieeja: Ls
1.00.
20:00 Latviešu zelta dziesmu
koncerts “Skaista ir jaunība!”
Kandavas
Bruņinieku
pilskalns.
Kandavā pazīstamu cilvēku izpildītas
latviešu dziesmas. Ieeja: bez maksas.
21. jūnijā
10:00 Jāņu ielīgošana Kandavas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

“Zīļuks”
18:00 12. klases izlaidums Kandavas
K.Mīlenbaha viduskolā
22. jūnijā
20:00 Ielīgošana Vānē kopā ar latvju
danču meistariem “Maskačkas
spēlmaņi” Vānes pagasta estrādē.
Rotaļas, dejas un līgo dziesmas.
22.06 - 23.06
10:00 - 19:00 Atvērto durvju dienas
selekcionāra L.Zaķa īrisu dārzā.
Vēlīnākās augsto īrisu šķirnes un
hibrīdi. Vēlams pieteikties iepriekš.
23. jūnijā
21:00 Līgo vakars Zantes estrāde.
Skanēs draiskas Līgo dziesmas, jautru
skeču rādīs Zantes amatierteātris, būs
alus dzeršanas sacensības, sildīs Jāņu
ugunskurs, lustīgas dejas zaļumballē
spēlēs grupa “Lietus blūzs”.
21:00 - 03:00 Koncerts “Līgojam,
dancojam, Jāņu nakti sagaidām!”
Zaļumballe. Spēlē - divi Jāņi no
Tukuma. Zemītes parka estrāde.
23:00 Līgo balle Cēres estrāde. Līgo
vakara balle kopā ar muzikantu Māri
no Baldones. Ieeja brīva.
23:00 Līgo balle Kandavas Bruņinieku
pilskalns. Spēlē grupa “Stende”. Ieeja:
bez maksas.

11.

PASĀKUMI
25. jūnijā
17:00 Jauniešu centra “Nagla”
foto izstādes “Pilsētas svētki 2013”
atklāšana Jauniešu centrā “Nagla”
26. jūnijā
14:00 - 20:00 Jauniešu centra
“Nagla” foto izstāde “Pilsētas svētki
2013” Jauniešu centrs “Nagla”
17:00 Kino vakars Jauniešu centrs
“Nagla”
17:00 Radošā darbnīca “Tautas
tērpu darbnīca” Amatniecības centrs
28. jūnijā
12:00 - 12:30 Koncerts vācu tūrisma
firmas “Rotalis” riteņbraucējiem
Zemītes pamatskola
18:00 Diskotēka (jauniešiem līdz 16
gadiem) Jauniešu centrs “Nagla”
29. jūnijā
Tehnikuma
izlaidums
PIKC
Kandavas Valsts lauksaimniecības
tehnikums
30. jūnijā
13:00 Vispārējo Latviešu Dziesmu
un Deju svētku karoga pacelšana
pie Zemītes pagasta pārvaldes. Uz
kopīgu karoga pacelšanu visus aicina
VPDK “Zemīte”.
13:00 Vispārējo Latviešu Dziesmu
un Deju svētku karoga pacelšana
pie Vānes kultūras nama. Karoga
pacelšana kopā ar vidējās paaudzes
deju kolektīvu “Sadancis”.
13:00 Vispārējo Latviešu Dziesmu
un Deju svētku karoga pacelšana
laukumā pie Kandavas novada domes.
Piedalās jauktais koris “Kandava” un
senioru deju kolektīvs “Kandavnieks”
SPORTS
14.06-15.06.
Kandavas
novada
atklātais
čempionāts pludmales volejbolā
(2:2) vīriešiem un sievietēm, pirmā
kārta. Tehnikuma stadiona volejbola
laukumā pie peldbaseina (Daigones
ielā 16, Kandavā).
22. jūnijā
17:00 Dāmu kauss kartingā 2013/
“Slavenību
gonka”
Kandavas
kartingu trase. Savlaicīgi aicinātas
pieteikties
drosmīgās
dāmas.
Dalībniekiem ierašanās 16:00. Sīkāka
informācija t. 26425832 (Egita),
e-pasts: kandavasports@inbox.lv.
29. jūnijā
10:00 Valdeķu sporta svētki Valdeķu
kultūras nams
IZSTĀDES
01.06 - 30.06
Gleznu izstāde Alfrēds Aržanovskis

Valdeķu kultūras nams
R.Bērzkalnes gleznu izstāde “Ziedi
un jūra” Zantes kultūras nama
mazajā zālē
03.06 - 17.06
Izstāde “Aktiera mūžs ir kā brīnišķa
dziesma” Aktrisei Verai Singajevskai
- 90. Matkules pagasta bibliotēka
Vānes rokdarbnieču darbu izstāde
Matkules pagasta bibliotēka
03.06 - 28.06
Izstāde
“Rakstniekam
Jānim
Mauliņam - 80” Vānes pagasta
bibliotēka
Izstāde “Dabaspētniekam Guntim
Eniņam - 80” Vānes pagasta
bibliotēka
Izstāde “Vācu rakstniekam Ēriham
Marijam Remarkam - 115” Vānes
pagasta bibliotēka
Izstādes - “Cildens mans novadiņš”,
“Dziedot dzimu, dziedot augu” un
vizuālās mākslas izstāde. Jauniešu
centrā “Nagla”, Kandavas novada
Izglītības pārvaldē.
Izstāde “Aktrisei Verai Singajevskai
- 90” Vānes pagasta bibliotēka
Izstāde “Rakstniekam Antonam
Stankevičam - 85” Vānes pagasta
bibliotēka
03.06 - 30.06
Izstāde “Bērnu grāmatu pasaulē”
Matkules pagasta bibliotēka
04.06 - 10.07
Kandavas Mākslas un mūzikas
skolas audzēkņu diplomdarbu
izstāde Kandavas Mākslas galerija
10.06 - 28.06
Līgo svētku izstāde Vānes pagasta
bibliotēka
10.06 - 10.07
R.Bērzkalnes gleznu izstāde Izstāžu
zālē “Vējspārns” (Kandavas kultūras
namā)
11.06 - 19.06
Jubilejas izstāde “Aktrisei Verai
Singajevskai - 90” Kandavas pilsētas
bibliotēka
12. jūnijā
Izstāde “Rakstniekam Leonam
Dumberam - 70” (1943.-1992.)
Zemītes pagasta bibliotēka
Izstāde
“Rakstniecei
Dzintrai
Šulcei - 60” (1953.) Zemītes pagasta
bibliotēka
17.06 - 30.06
Tematiska izstāde “Iepazīsti Latviju
ceļojot” Matkules pagasta bibliotēka
Vasaras Saulgriežiem veltīta izstāde
“Visa laba Jāņu zāle” Matkules
pagasta bibliotēka

17.06 - 26.06
Izstāde “Dzejniecei, vēsturniecei
Lijai Kronbergai - 95” (1918.-1996.)
Zemītes pagasta bibliotēka
Izstāde
“Dzejniecei,
literatūrzinātniecei
Mildai
Losbergai - 90” (1923.) Zemītes
pagasta bibliotēka
19.06 - 27.06
Vasaras saulgriežiem veltīta izstāde
“Lai līdz ar mūsu Jāņugunīm līdz
zvaigznēm līgo dziesma trauc”
Kandavas pilsētas bibliotēka
22.06 - 30.06
Izstāde - Līgo diena sētiņā Kandavas
pagasta bibliotēka
26. Jūnijā
Izstāde “Rakstniekam, tulkotājam
Emilam Skujeniekam - 110” (1903.1965.) Zemītes pagasta bibliotēka
27. Jūnijā
Izstāde “Rakstniecei, tulkotājai
Ritai Luginskai - 80” (1933.-2005.)
Zemītes pagasta bibliotēka
Izstāde
“Rakstniekam
Jānim
Ivaram Stradiņam - 70” (1943.2005.) Zantes pagasta bibliotēka
Jubilejas izstāde “Rakstniekam
Jānim Ivaram Stradiņam - 70”
(1943.-2008.) Kandavas pilsētas
bibliotēka
28.06 - 30.06
Izstāde
“Rakstniecei
Elitai
Franciskai Cimarei - 45” (1968.)
Zemītes pagasta bibliotēka
JŪLIJS
6. Jūlijā
L.A.M.A.motokrosa
turnīra
5.posms/ Gaisa balonu festivāls
Kandavā.
7. Jūlijā
19:00 Latvijas izlases pārbaudes
spēles basketbolā jauniešiem U-16
Kandavas sporta halle. Spēlē: Latvija
- Somija
8. Jūlijā
14:00 Latvijas izlases pārbaudes
spēles basketbolā jauniešiem U-16
Kandavas sporta halle Spēlē: Latvija
- Somija
12. Jūlijā
19:00 Latvijas izlases pārbaudes
spēles basketbolā jauniešiem U-16
Kandavas sporta halle. Spēlē: Latvija
- Baltkrievija
13. Jūlijā
14:00 Latvijas izlases pārbaudes
spēles basketbolā jauniešiem U-16
Kandavas sporta halle. Spēlē: Latvija
- Baltkrievija

12.

SLUDINĀJUMI UN INFORMĀCIJA
SIA „ Eco Baltia vide” informē

2013. gada 27. martā novada dome un SIA „Eco Baltia
vide”, iepirkuma konkursa rezultātā, ir noslēgušas līgumu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu, Dundagas,
Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas un Tukuma
novados. SIA „Eco Baltia vide” ir pagarinājusi līguma slēgšanas termiņu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un
aicina visus Kandavas novada iedzīvotājus tos noslēgt
līdz 2013.gada 27.jūnijam.
Ar šo paziņojumu SIA „Eco Baltia vide” arī atsauc iepriekš izsūtīto informāciju par to, ka gadījumos, kad klients
nebūs noslēdzis līgumu ar „Eco Baltia vide” sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumam tiks piemērots tarifs, kāds
ir paredzēts līgumā ar papildus vienošanos. Līdz ar to, ja
klients nebūs noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju līdz 2013.gada 27.jūnijam, sadzīves atkritumu izvešana
no šī īpašuma tiks apturēta, ņemot vērā to, ka „Eco Baltia vide” vairs nebūs tiesiska pamata klientam bez līguma
sniegt šo pakalpojumu.
SIA „Eco Baltia vide” aicina visus Kandavas novada
iedzīvotājus doties noslēgt līgumu uz klientu apkalpošanas centru Kandavā, Jelgavas ielā 4a. Klientu pieņemšanas
laiks: katru darba dienu no plkst. 9.00 - 16.00 tālr. 63126579
e-pasts: kandava@vide.ecobaltia.lv

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
2013./2014.m.g. turpina īstenot šādas
izglītības programmas:

- pamatizglītības programmu;
- speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem;
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmu;
Skola skolēniem 2013./2014.m.g. papildus piedāvās:
- Angļu, krievu un spāņu valodas apguvi interešu izglītībā.
- Pagarinātās dienas grupu 1.-4.kl.
- Sadarbībā ar SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” skola piedāvā projekta „Esi līderis” programmu „Komerczinības vidusskolēniem”.
- Skolā darbojas „Autoskola”, kurā vidusskolēni var iegūt B
kategorijas autovadītāja apliecību (maksa tikai par braukšanas apmācībām). Sīkāka informācija pie sk.D.Zeibota,
tālr..26590513.
- Vidusskolēniem kā izvēles mācību priekšmetu „Runas
māksla”.
„Runas māksla” kā izvēles priekšmets tiek piedāvāts apgūt,
sākot no 10.klases līdz 12.klasei (katru mācību gadu 3 stundas nedēļā). Mācoties šo priekšmetu skolēniem būs iespēja
attīstīt runas kultūru, pilnveidot saziņas prasmi, veidot sevi
kā radošu personību, apgūt labas komunikācijas prasmes,
kas būs noderīgas dažādās dzīves situācijās un darba tirgū.
Mācību procesā tiks iesaistīti Latvijā labi pazīstami aktieri
un citas radošas personības.
Brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādos interešu izglītības
pulciņos.
Pieteikšanās skolā pie lietvedes līdz 20.jūnijam un pēc
5.augusta Tel.63181887
Kandavas novada domē ir iespējams veikt bezskaidras
naudas darījumus (norēķināties ar karti).
Ar karti ir iespējams norēķināties par nekustamā īpašuma
nodokli, zemes nomu un īres maksu, kā arī par citiem domē
sniegtajiem pakalpojumiem.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola uzņem
Pirmsskolas izglītības programmā

*2007 gadā dzimušos bērnus – sešgadnieku klasītē;
*2008.gadā dzimušos bērnus– piecgadnieku klasītē;
Piedāvājam:
*Sagatavot bērnus atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīnijām, lai veiksmīgi uzsāktu pamatizglītības satura apguvi
1.klasē.
*Interaktīvu apmācības programmu, izmantojot interaktīvo tāfeli ActivBoard un interaktīvus mācību materiālus.
*Izplānotas, mērķtiecīgas nodarbības gan telpās, gan brīvā
dabā.
*Logopēdes konsultācijas un nepieciešamības gadījumā
palīdzību.
*Skolas psihologa palīdzību, lai risinātu vecumposmam atbilstošas situācijas.
*Sporta, mūzikas, mākslas, deju nodarbības.
*Brīvā laika pavadīšanas iespējas Rotaļu un atpūtas telpā.
Nodarbības notiks no 8.30 – 12.00
Bērna uzturēšanās tiks plānots līdz 17.00 (pēc vecāku vajadzībām)
Piedāvājam skolas ēdnīcā pusdienas un launagu.
Nav pusdienlaika gulēšana.
Pieteikšanās pie lietvedes līdz 20.jūnijam.
Tel.63181887

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
2013./2014.m.g. uzņem skolēnus neklātienes
pamatskolas un vidusskolas izglītības
programmās ar tālmācības iespējām

1)Ja esi pilngadīgs un līdz šim tev nav izdevies iegūt
pamatizglītību, aicinām tevi apgūt pamatizglītību pie
mums.
2) Vai Tu šobrīd strādā, sporto, audzini bērniņu, atrodies
ārpus valsts?
Vai vēlies iegūt vidējo izglītību?
Ja vēlies, nāc mūsu pulkā!
Piedāvājam:
* tikties 2 reizes nedēļā pēcpusdienās vai izmantot tālmācības iespējas (mācību materiāli, pārbaudes darbi būs pieejami arī elektroniski);
* iespēju konsultēties ar priekšmetu skolotājiem, izmantojot e-pastus vai skype;
* izmantot nodarbībās interaktīvās tāfeles un interaktīvos
mācību materiālus;
* noslēguma ieskaites kārtot klātienē;
* iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību (maksa tikai par
braukšanas apmācībām).
Viss mācību process ir vienkāršs: saņem uzdevumus, nosūti risinājumus, uzdod skolotājam jautājumus un saņem
atbildes.
Pieteikšanās skolā pie lietvedes līdz 20.jūnijam un pēc
5.augusta Tel.63181887

Mobilā mamogrāfa izbraukumi Kandavā

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk
dzīvesvietai- Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas
ieradīsies Kandavā 11. un 12. jūlijā pie sociālā dienesta
Jelgavas ielā 4a. Uz mamogrāfa pārbaudi iebrauc tikai pēc
iepriekšēja pieraksta!
Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655.

