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Februāra nogalē 35 gadu jubileju 
atzīmēja pirmskolas izglītības iestā-
de “Zīļuks”. Piedāvājam interviju ar 
iestādes vadītājas vietnieci izglītības 
darbā Dinu Tauriņu.

Gribētu sākt mūsu sarunu ar nelie-
lu ieskatu vēsturē.

- Bērnudārzs savas durvis vēra 
1978. gada 6.janvārī. Vadītāja Leonora 
Grīnberga tajā uzņēma 280 bērnus, kas 
tika izvietoti 12 grupās. Par saimnie-
cības lietām jaunuzceltajā bērnudārzā 
atbildēja direktora vietnieks Staņislavs 
Klindžāns, bērnus pieskatīja 13 audzi-
nātājas, patronāžas māsa, 5 medmāsas, 
5 aukles apkopējas, 4 aukles sanitāres 
un plašs apkalpojošais personāls. No 
1991.gada, kad tika slēgts Kandavas 
lauksaimniecības tehnikuma bērnu-
dārzs, “Zīļuks” bija vienīgā pilsētas 
pirmskolas izglītības iestāde. Tajā pat 
gadā bērnudārzā atvēra pirmo grupiņu 
bērniem ar valodas attīstības traucēju-
miem un tika izveidota telpa vingroša-
nai. No 1996.- 2008.gada septembrim 
bērnudārzā darbojās diennakts grupa, 
kurā pārsvarā palika bērni no apkārtē-
jiem ciemiem un pagastiem. 

Vai bērnudārza darbinieku skaits 
kopš tiem laikiem ir mainījies?

Šobrīd “Zīļukā” strādā 32 pirms-
skolas skolotājas un 13 skolotāju palī-
gi, bet kopējais strādājošo skaits ir 49 
darbinieki. Bērnudārzu apmeklē 235 
bērni no tiem 117 ir vecumā no 5- 6 
gadiem, bērnu skaits gājis mazumā, 
tātad arī mūs skārušas demogrā�skās 
problēmas valstī. Šo 35 gadu laikā ies-
tādē nomainījušās četras vadītājas- Le-
onora Grīnberga(bija šajā amatā 4 ga-
dus), Silvija Dronka (4 gadus), Maija 
Egle (7 gadus) un Guna Valdone (10 
gadus). Šobrīd bērnudārzu vada Agni-
ja Ose - Pelnēna.

Cik plaši tika atzīmēta Zīļuka 35 
gadu jubileja?

Jubilejas nedēļas ietvaros bērnu-
dārzā notika atvērto durvju dienas, 
kad mīļi tika sagaidīts katrs ciemiņš, 
notika arī atmiņu pēcpusdiena un bēr-
nu koncerts bijušajiem darbiniekiem, 

kad pie ka�jas tases visi dalījās atmi-
ņās par aizgājušajiem gadiem. Katras 
bērnudārza grupiņas bērni kopā ar 
audzinātājām cepa savu jubilejas torti 
– veltījumu Zīļukam. 

Pats jubilārs - Zīļu vīriņš - tērpās 
svētku rotā un sagaidīja viesus bērnu-
dārza zālē. Nedēļa noslēdzās ar pār-
steigumu- darbinieku kopīgu izbrau-
kumu. Lai labi strādātu ikdienā, ne-
pieciešami arī skaisti svētki, jo mums 
uzticēts svarīgs uzdevums - jaunās 
maiņas audzināšana.

Cik gadus jau pati strādā Zīļukā?
Mans darba gājums ir trīspadsmit 

gadi, sāku strādāt 2000.gadā. Šajā dar-
bā no saviem kolēģiem esmu guvusi 
ļoti lielu pieredzi un esmu sapratusi, 
ka jebkurā profesijā pats svarīgākais 
ir cilvēcība, cilvēciskas attiecības starp 
cilvēkiem. Vēl svarīgāka ir komunikā-
cija ar līdzcilvēkiem, jo tad būs mazāk 
pārpratumu dzīvē, jo viss ko mēs da-
rām, mums atmaksājas. Es mācos un 
mācīšos gan no vecākām kolēģēm, 
gan no jaunākām, gan no ikviena, kas 
man līdzās. Sagaidot šo jubileju, man 
gribējās katrai dāvināt kaut ko perso-
nīgu no sirds. Kā pirmais tapa mūsu 
kopdarbs ar Maiju un Solvitu, vecajos 

arhīvos atradām visu darbinieku fo-
togrā�jas,  griezām, līmējām sirsniņās 
un veidojām krāsainu kolāžu. Ieraugot 
šo apsveikumu pirmdienas rītā pie 
sienas, visas bija priecīgi pārsteigtas, 
meklējot sevi senajās fotogrā�jās. Kā 
otro dāvināju katrai pašas gatavotu 
avīzi, veidotu humoristiskā garā gan 
par vēsturi, gan šodienu, gan daudzām 
labām ziņām, ar aktualitātēm un laika 
prognozi un pat veltījuma dziesmu pa-
zīstamā meldiņā.

Vai no pašiem pirmsākumiem arī 
vēl kādi “zelta” kadri palikuši? 

- Jā, no pašiem pirmsākumiem 
strādā Inese Adsone, Dzintra Avotiņa 
un Vera Goldberga. 30 gadus nostrā-
dājusi Ilga Vītoliņa, pāri par 30 ga-
diem - Maija Egle, Dzintra Pahmurki-
na, Dagnija Lāce, Gunta Talsmane un 
Tatjana Kaktiņa. Mēs daudzi esam ar 
stāžu- visi zelta kadri! Visiem jubilejas 
reizē teicu paldies! Viens nav karotājs, 
tikai kopīgā darbā var gūt labus rezul-
tātus. Tā bija jubilejas nedēļa jaukā no-
skaņā, kad no sirds uz sirdi plūda tikai 
labas emocijas.

Intervēja Dagnija Gudriķe

BĒNRNUDĀRZAM „ZĪĻUKS” 35

foto no “Zīļuka” arhīva
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Viens no svarīgākajiem Kanda-
vas novada domes deputātu lēmu-
miem aizvadītā mēneša  sēdē bija 
atbalsts novada ģerbonim. Kā no-
vada simbols ir izvēlēts melns me-
žakuilis sarkanā laukā un seši zelta 
čužu ziedi. Jāsaka, ka ceļš uz šo lē-
mumu ir bijis ilgs. Jau 2010. gadā, 
pēc novadu reformas pabeigšanas, 
tika uzsākts darbs pie jaunā ģer-
boņa izveides. Ir tikuši apspriesti 
daudzi un dažādi varianti, strādā-
jusi īpaši šim nolūkam izveidota 
darba grupa, notikušas diskusi-
jas gan ekspertu, gan iedzīvotāju 
vidū, savu viedokli izteikusi arī 
Valsts Heraldikas komisija. Vēlreiz 
gribu uzsvērt, ka novada ģerboņa 
izveide nav kāds atsevišķu perso-
nu untums – tā ir nepieciešamība, 
kuru nosaka likums, tāpat kā to, 
ka pilsētas ģerboni nevar izmantot 
kā novada ģerboni. Tas arī neno-
zīmē, ka tiek likvidēts Kandavas 
pilsētas ģerbonis. Iedzīvotāji ar to 
ir saraduši, to mīl un ciena. Kan-
davas pilsētas simbols – ozolzīles 
saglabāsies arī turpmāk. Izvēlēto 
novada ģerboni atbalstījuši gan 
daudzi eksperti, gan iedzīvotāji. 
Mežakuilis ir spēka, drosmes un 
neatlaidības simbols, sarkanā fona 
krāsa jau kopš seniem laikiem lie-
cina par piederību Kurzemei, sa-
vukārt zelta čužu ziedi simbolizē 
novada neskartās dabas bagātības 
– Kandavas novads ir vienīgais 
Latvijā, kur savvaļā tik lielās pla-
tībās atrodams šis augs. Simbolu 
izvēli kā veiksmīgāko aizstāvēja arī 
ģerboņa autori – mākslinieki Ilze 
Lībiete un Juris Ivanovs, kuriem ir 
milzu pieredze un kuri izstrādājuši 
daudzus pilsētu un novadu ģerbo-
ņus. Jāņem arī vērā, ka ir stingri 
heraldikas nosacījumi un ģerboņa 
simbolikā nevar ietvert jebko, kas 
ienāk prātā. Protams, ka iedzīvotā-
ju viedokļi nav viennozīmīgi, taču 
es ceru ka ar laiku mainīsies arī ne-
gatīvi noskaņotie prāti un mēs visi 
leposimies ar jauno ģerboni un ap-

MUMS IR SPĒKS, 
DROSME UN NEATLAIDĪBA

AKTUALITĀTES

ATSKATS UZ 
PAVEIKTO TŪRISMĀ 

2012.GADĀ

TIC darbinieces Ilze Dravniece un Anda 
Štrausa, Kultūras pārvaldes vadītāja 

Ziedīte Začeste un amatniecības centra 
vadītāja Aiva Valdmane 

izstādē Balttour 2013

No 8. – 10. februārim Kandavas novads 
piedalījās 20. starptautiskajā tūrisma izstādē – 
gadatirgū “Balttour 2013”, kas notika Ķīpsalas 
izstāžu centrā Rīgā. Šogad izstādē piedalījās 
rekordliels dalībnieku skaits – 700 tūrisma uz-
ņēmumi no 34 pasaules valstīm. Baltijā lielāko 
tūrisma izstādi apmeklēja 23 500 apmeklētāji. 
Izstādē Latvija tika prezentēta arī kā gardēžu 
zeme, kur godā tiek celtas amatniecības tradī-
cijas. Šīs tēmas bijām akcentējuši arī Kandavas 
novada stendā – degustācijās, noformējumā, 
senatnīgajos tērpos, izveidotajos maršrutos. 
Mūsu novadu prezentēja Kandavas Tūrisma 
informācijas centra darbinieces un novada 
amatnieces. Izstādes apmeklētāju intereses bija 
daudzveidīgas: jauni apskates objekti, muižas, 
interesanti maršruti, aktīvā atpūta, dažādi pa-
sākumi, vietējās amatu prasmes, tradicionālie 
ēdieni un dzērieni. Kā viens no biežāk piemi-
nētajiem - Kandavas ozolzīļu ka�ja. Izstādes 
laikā aptuveni 900 viesi nobaudīja Kandavas 
tradicionālo miežu putru jeb svilpeni. Izstādes 
apmeklētāji par varen smeķīgu atzina Vānes 
zemnieku saimniecībā “Birznieki” gatavoto 
kazas sieru. Tāpat gardēži mūsu stendā varēja 
palutināt savas garšas kārpiņas ar tūrisma un 
atpūtas centra “Plosti” piedāvātajiem brazīļu 
saldumiem. 

Paldies pašvaldībai un uzņēmējiem, kuri 
palīdzēja mums godam pārstāvēt Kandavas 
novadu! 

 Kandavā degustācijas un amatu prasmju 
apgūšanu var pieteikt Kandavas novada muze-
jā pie amatniekiem.

Tūrisma informācijas centra darbs skait-
ļos

2012. gadā Kandavas Tūrisma informāci-
jas centrā (Kandavas TIC) pēc informācijas 
vērsušies 4319 klienti (no Kandavas novada – 
2846, no Latvijas – 1008, no ārzemēm – 465). 

zināsimies, ka mums ir gan spēks, 
gan drosme, gan neatlaidība.

Februārī Kandavā uz izbrau-
kuma sēdi bija ieradušies Finanšu 
ministrijas pārstāvji – salīdzinā-
jām skaitļus un argumentējām 
domes lēmumus. Būtiski trūku-
mi netika atklāti. Tas tikai lieku 
reizi pierāda, ka atsevišķu domes 
deputātu centieni apmelot un 
nomelnot savu novadu nav vai-
nagojušies panākumiem. Diem-
žēl, tas nav mazinājis viņu kāri 
melot un baumot par pašvaldības 
�nanšu situāciju, tāpēc uzskatu 
par savu pienākumu, atgādināt 
dažus skaitļus un faktus. Kopš 
2009. gada Kandavas novada paš-
valdība, piesaistot Eiropas fondu 
līdzekļus, iesniegusi un realizējusi 
dažādus projektus par vairāk nekā 
pieciem miljoniem latu. Daži no 
šiem projektiem vēl turpinās, pie-
mēram, tranzītielu sakārtošana.  
Jā, galvenokārt esam ieguldījuši 
attīstībā un uzskatu, ka tas ir pa-
reizi. Sakopta vide un infrastruk-
tūra atmaksājas arī ilgtermiņā, tas 
ir ieguldījums novada nākotnē. 
Tajā pat laikā arī sociālajai palī-
dzībai 2013. gada budžetā pare-
dzēti vairāk nekā desmit procenti 
no budžeta kopapjoma – 610 658 
lati. Liela daļa budžeta izdevumu 
daļā atvēlēta izglītības iestāžu uz-
turēšanai -1 438 617 lati, arī tas ir 
ieguldījums nākotnē. Pašvaldības 
�nanšu situācija ir stabila. Aizva-
dītā gada nogalē kavēto maksāju-
mu summa bija tikai daži simti 
latu. Vienīgie maksājumi, kas ka-
vējas ir samaksa par ceļu uzturē-
šanu. Nevienam nav noslēpums, 
ka šajā jomā valsts �nansējums ir 
nepietiekams – mums ir vajadzīgi 
vairāk nekā 20  000 latu mēnesī, 
bet mēs saņemam tikai nedaudz 
vairāk par 7000. 

Pietiek baumot! Mēs laikā 
maksājam gan algas, gan no-
dokļus, gan paredzētajos termi-
ņos norēķināmies ar valsts kasi, 
savlaicīgi veicam arī visus citus 
maksājumus. Es aicinu tos, kuri 
ar melu un baumu palīdzību grib 
spodrināt savu tēlu pirms vēlēša-
nām, beidzot sākt strādāt un at-
cerēties, ka mūsu iedzīvotāji spēj 
atšķirt graudus no pelavām.

Rolands BĀRENIS
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs 



3.AKTUALITĀTES SKOLU DZĪVE

CĒRES PAMATSKOLA UZŅEM CIEMIŅUS

Vizuālās mākslas radošā darbnīca

Vislielākā klientu interese bijusi augus-
tā – 561, jūlijā – 545; jūnijā – 527. Kan-
davas novada viesu skaits, protams, ir 
daudz ievērojamāks, tomēr Kandavas 
Tūrisma informācijas centra klientu 
statistika palīdz noskaidrot no kurie-
nes ierodas viesi, kuri apmeklē mūsu 
novadu.

Kandavas TIC kopējais apmeklē-
tāju skaits: 2012. gadā – 4319 klienti, 
2011. gadā – 4618 klienti, 2010. gadā 
– 3820 klienti. Varam teikt, ka intere-

se par novada tūrisma piedāvājumu 
ir stabila. Pozitīvi ir tas, ka pieaugusi 
ārzemnieku interese par novadu, pro-
ti, 2012.gadā – 465 ārzemnieki vērsu-
šies pēc informācijas, 2011.gadā – 415; 
2010. gadā – 276. Vislielāko interesi 
par mūsu novadu 2012. gadā izrādī-
juši tūristi no Krievijas – 81 (visbiežāk 
informāciju jautājuši e-pastā ), Vācijas 
– 74, Lietuvas – 38, Lielbritānijas – 29, 
Igaunijas – 22, Ukrainas – 20, Somijas 
– 19. Valstis, no kurām viesi ieradās vai 

jautāja informāciju, bija dažādas, dažas 
pat eksotiskas, kā piemēram, Indija, 
Ķīna, Izraēla, Saūda Arābija, Argentī-
na, Spānija, Kanāda, ASV.

Plašāka informācija par tūrismu 
Kandavas novadā pieejama mūsu mā-
jas lapā: www.visitkandava.lv vai klā-
tienē Kandavas Tūrisma informācijas 
centrā (Kūrorta ielā 1b, Kandavā). 

Ilze Dravniece
Kandavas TIC vadītāja

Laikā no 20.-26.februārim Cēres 
pamatskolā viesojās skolotāji un sko-
lēni no Bulgārijas, Polijas, Zviedrijas 
un Rumānijas.

 Jau otro gadu Cēres pamatskola ir 
iesaistījusies Comenius daudzpusējā 
skolu sadarbības projektā, kas notiek 
vairāku gadu garumā un noslēgsies 
2014.gada 31.jūlijā. Projekta tēma ir 
“Apvienotā Eiropa – ideālas mājas, lai 
dzīvotu”, bet projekta mērķis ir veicināt 
sadarbību starp Eiropas skolām, papla-
šināt skolēnu un skolotāju redzesloku, 
kā arī gūt pieredzes apmaiņu, iepazīt 
citu tautu kultūru un atrast kopīgo. 
Viens no projekta mērķiem ir angļu 
valodas apgūšana.

Šī bija otrā sadarbības partneru 
tikšanās, kas notika Latvijā. Vizītes 
pirmajā dienā viesi iepazinās ar Cēres 
pamatskolu un noklausījās skolēnu 
koncertu. Skolotājas Natālija Murāne 
un Drosmiņa Krūmiņa vadīja atklā-
tās stundas matemātikā un vizuālajā 
mākslā, kurās dalību ņēma arī viessko-
lēni. Lai viens otru labāk iepazītu, tika 
izspēlētas dažādas spēles. Vēlāk notika 
darbs grupās- skolēni sacentās dažādās 
sporta spēlēs, bet skolotāju tikšanās 
tēma bija, noskaidrot kādas problēmas 
ir radušās īstenojot projekta uzdevu-
mus un kā šīs problēmas atrisināt.

Vizītes otrajā dienā apmeklējām 
Kandavas novada domi, kur notika 
pieņemšana pie domes priekšsēdētāja 
Rolanda Bāreņa. Parādījām viesiem 
Kandavu, viesojāmies jauniešu cen-
trā “Nagla”. Ekskursijā jauniešu centrā 
viesus laipni sagaidīja un izsmeļoši 
par to pastāstīja “Naglas” vadītāja Jana 
Kašlaja un projektu vadītāja Solvita Vi-
ļuma. Apmeklējām Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolu, kur direktore Daiga Puga 
un angļu valodas skolotājas Danute 
Dude un Anita Liepa visus sagaidīja 
ar karstu ka�ju un pastāstīja par savu 
skolu. Pēcpusdienā devāmies uz Zan-
tes pamatskolu, kur noklausījāmies 
skolēnu koncertu. Sekoja Kara muzeja 
āra ekspozīcijas apskate un sildīšanās 
pie ugunskura.

Nākamajā dienā savus viesus ve-
dām ekskursijā uz Ventspili. Arī svēt-
diena bija Latvijas iepazīšanas diena, 
apmeklējām Rīgu, apskatījām Vecrīgu 
un Lido atpūtas centru.

Katru vakaru skolēni spēlēja dažā-
das spēles un kopā atpūtās.

Vizītes pēdējā dienā viesiem tika 
piedāvātas radošās darbnīcas vizuālajā 
mākslā, �oristikā un mājturībā. Tika 
mācītas latviešu tautas dejas un rotaļas. 
Pēcpusdienā Cēres skolēni parādīja 
savu “Popielu”. 

 Ceram, ka sadarbības partneri mā-
jup devās ar labiem iespaidiem par Lat-
viju un mūsu skolu.

Nākamais pieredzes brauciens pa-
redzēts aprīlī, kad visas dalībvalstis do-
sies uz Bulgāriju.

Ilona Lazdāne
projekta koordinatore

Latvijas Pensionāru federācijas 
domes sēdē 2013.gada 18.februārī 
pieņemts lēmums organizēt parakstu 
vākšanas akciju par pensiju indeksā-
ciju, kura tika apturēta sakarā ar krīzi 
kopš 2009.gada.Šajā laikā dzīves dār-

PAR PARAKSTU VĀKŠANAS AKCIJU
dzība jūtami pieaugusi, sevišķi pirmās 
nepieciešamības precēm, pārtikai un 
komunālajiem maksājumiem, tādēļ 
LPF uzskata, ka jau 2013.gadā nepie-
ciešama pensiju indeksācija. 

Kandavas novada pensionāru 

biedrība informē, ka iespējams pa-
rakstīties par pensiju indeksāciju pie 
grupu vadītājiem līdz 25. 03.2013.

Kandavas novada 
pensionāru padome



4. AKTUALITĀTES DOMES LĒMUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 28.02.2013.

PADARĪTO VĒRTĒ NOVADA PENSIONĀRI
4.martā pensionāru dienas centrā 

notika Kandavas novada pensionāru 
biedrības gada pārskata sapulce.

Pārskatu par aizvadīto gadu snie-
dza pensionāru biedrības priekšsēdē-
tājs Z. Megnis, viņa vietniece V.Lauva, 
revidente M. Gailīte un grāmatvede A. 
Zīverte. 

Pēc Kandavas novada pensionāru 
biedrības datiem novadā ir ap 1900- 
2000 pensionāru, kuru skaits ir mai-
nīgs. Novada pensionāru biedrību 
pārstāv Kandavas pilsētas un pagasta 
un Cēres un Zemītes pagastos dzīvo-
jošie pensionāri. Kandavā dzīvo vidēji 
ap 800, Kandavas pagastā ap 400, Cē-
res pagastā ap 115 un Zemītes pagastā 
ap 210 pensionāru. Zantes pagastā ir 
ap 110 pensionāru, kuru aktīvākā daļa 
apvienojusies biedrībā “Sarma”. Vānes 
pagasta 195 pensionāri, darbojas bied-
rībā “Vānes Mežrozīte”. Matkules pa-
gastā ir ap 180 pensionāri, kuri aktīvi 
darbojas pensionāru klubā “Atvasara” 
Ineses Šenbergas vadībā.

 Saskaņā ar pensionāru biedrī-
bas Statūtiem par novada pensionāru 
biedrības biedru var kļūt katrs novadā 
dzīvojošs pensionārs, kurš vēlas dar-
boties biedrībā un samaksā biedru 
naudu. Biedrības darbu pārskata pe-
riodā vadījusi valde 11 cilvēku sastāvā. 
Valdes sēdes notikušas reizi mēnesī. 
Savā darbībā valde vadījusies pēc ap-
stiprinātā darba plāna pasākumiem 
plānotā �nansējuma ietvaros. Lielākais 
un svarīgākais 2012.gada notikums bi-

Gada pārskatu sniedz pensionāru biedrības priekšsēdētājs 
Zigurds Megnis.

jis Kandavas 
p e n s i on ār u 
biedrības 50 
gadu jubile-
jas pasākums 
1 8 . au g ust ā . 
Kā otru lie-
lāko kultūras 
p a s ā k u m u 
minēja gads-
kārtējo Jaun-
gada balli.

Pagājušajā 
gadā novada 
pensionāri bi-
juši 3 ekskur-
sijās (uz ārze-
mēm- Somiju 
un divas-pa 
Latviju). Arī 
šajā gadā plā-
notas 3 eks-
kursijas (viena uz Lietuvu un divas pa 
Latviju). 2013.gada lielākais pasākums 
plānots augustā un tas būs gadskārtē-
jais “Draugu saiets”, kas šoreiz iecerēts 
sportiskā garā. 

Pārskata sapulcē tika ievēlēta pen-
sionāru biedrības valde šādā sastāvā: 
valdes priekšsēdētājs Zigurds Megnis, 
priekšsēdētāja vietniece organizatoris-
kos jautājumos un kultūras darbā Vera 
Lauva, sekretāre Aina Klajuma; valdes 
locekļi Ilgvars Dišlers, Ilze Kizenbaha, 
Lūcija Sarkane, Ludis Pakalns, Egils 
Sudmalis, Emerita Šukste, Hendriks 
Besikirskis, Dzintra Zuļķe. Par revi-

denti atkārtoti ievēlēja Mildu Gailīti, 
par grāmatvedi Anitu Zīverti.

 Sapulcē piedalījās un uz jautāju-
miem atbildēja novada domes priekš-
sēdētājs R. Bārenis, priekšsēdētāja 
vietniece L. Gudakovska, pašvaldības 
policijas priekšniece A. Dārzniece, ar-
hitekte, būvvaldes vadītāja p.i. B. Beķe-
re un attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja G. Cīrule.

Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Sēdē piedalījās 15 deputāti. Iz-
skatīja 33 jautājumus.

Apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr. 2 “Grozījumi Kandavas no-
vada domes 26.04.2010. saistošajos 
noteikumos Nr. 7 “Par Kandavas no-
vada ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
un būvju ekspluatāciju un aizsardzī-
bu.”” (pret – I. Priede, D. Rozenfelds, 
S. Horste, G. Indriksons, N. Štoferts, 
atturas –I. Bambis)

Apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr. 3 “Grozījumi Kandavas no-
vada domes 27.09.2012.saistošajos no-
teikumos Nr.9 “Par koku ciršanu ārpus 
meža Kandavas novada teritorijā.”” 

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr. 4 “Grozījumi Kandavas novada 
domes 28.04.2011.saistošajos noteiku-
mos Nr. 3 “Par īpašumiem, kurus ne-

ņem vērā, nosakot ģimenes(personas) 
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinā-
tas ģimenes(personas) statusam.”” (at-
turas- D. Rozenfelds) 

Apstiprināja iekšējo normatīvo 
aktu – nolikumu “Grozījumi Kandavas 
novada domes Vides aizsardzības ko-
misijas nolikumā”. (atturas- S. Horste, 
D. Rozenfelds)

Atbalstīja Kandavas novada ģer-
boni – sarkanā laukā melns mežakuilis 
un seši zelta čužas ziedi – un nolēma 
lūgt Valsts Heraldikas komisijai to ap-
stiprināt.(par – A. Aleksīns, I. Bambis, 
R. Bārenis, A.D.Freimanis, L. Guda-
kovska, A. Petrevica, V. V. Dreimanis, 
O. Budžens; pret- I. Priede, D. Rozen-
felds, S. Horste, G. Indriksons, N. Što-
ferts, I. Lasis, S. Tiltiņa).

Uzdeva Attīstības un plānošanas 

nodaļai pārņemt no Kandavas novada 
Kultūras pārvaldes projektu “Kanda-
vas novada amatnieku un mājražotāju 
produkcijas un pakalpojumu popula-
rizēšanas vietas ierīkošana Kandavas 
novada muzejā” un izstrādāt jaunu 
projektu “Amatnieku un mājražotāju 
produkcijas un pakalpojumu popula-
rizēšana”, apvienojot Kultūras pārval-
des projektu ar novada domes projek-
tu “Ziņojumu stendu izgatavošana un 
uzstādīšana”. (atturas- I. Lasis, I. Prie-
de, I.Bambis, D. Rozenfelds, S. Horste) 

Apstiprināja Kandavas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētājas L. Henzeles 
pārskatu par darbu 2012.gadā.(attu-
ras- D. Rozenfelds)

Apstiprināja grozījumus Kanda-
vas novada domes 2009. G.30.jūlija 
sēdes protokolā Nr. 11 “Par Kandavas 



5.DOMES LĒMUMI PAGASTOS

novada bāriņtiesas izveidošanu”. 
Apstiprināja Kandavas K. Mīlen-

baha vidusskolas sniegto maksas pa-
kalpojumu cenrāža grozījumus.

Uzņēma dzīvokļu rindā 2.5 otrā 
reģistra grupā “Palīdzības saņemša-
nai vispārējā kārtībā” V. Madelāni.
(pret- G. Indriksons; atturas- I.Lasis, 
S.Tiltiņa, O.Budžens; nebalso- N. Što-
ferts) 

Apstiprināja dzīvokļu rindu uz 
18.02.2013. (pret – D. Rozenfelds, at-
turas- S.Horste; nebalso- A.D. Freima-
nis) 

Apstiprināja domes priekšsēdētāja 
R. Bāreņa un izpilddirektora G. Gelpe-
ra pārskatus par paveikto februāra mē-
nesī un akceptēja domes amatpersonu 
izdotos rīkojumus(pret- I. Priede, D. 
Rozenfelds, S.Horste, G. Indriksons; 
nebalso- R. Bārenis).

Izskatīja 20 jautājumus, kas sais-
tīti ar nekustamajiem īpašumiem (par 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
piedziņu bezstrīda kārtībā; par adreses 
piešķiršanu; par zemes lietošanas mēr-
ķa maiņu; par zemes ierīcības projekta 

uzsākšanu; par zemes īpašumtiesībām 
u.c.) 

Sēdes protokols pieejams mājas 
lapā www.kandava.lv sadaļā Pašval-
dība 

Kārtējās komiteju sēdes notiks 
21.martā no plkst. 13:00

Domes sēde notiks 28.martā 
plkst. 13:00 

SVĒTKUS SVIN KANDAVAS NOVADA MEDNIEKI
Februāra nogalē, reizē ar medību 

dievietes Diānas vārda dienu, jau tre-
šo gadu balli rīkoja Kandavas nova-
da medību kolektīvi.

Ballē Valdeķu kultūras nama vies-
mīlīgajās telpās pulcējās vairāk nekā 
200 novada mednieku un viņu viesu 
no tuvākām un tālākām Latvijas ma-
lām. Aizvadītais gads novada mednie-
kiem bijis gana veiksmīgs. Ir nomedīts 
daudz plēsēju – lapsas, jenotsuņi, cau-
nas un ieguldīts ļoti liels darbs cīņā ar 
bebriem, lai tie nepostītu novadgrāv-
jus un mežus. Novada zemnieki ir ap-
mierināti ar to, ka viņu laukiem šogad 
nebija tik lielu postījumu no meža zvē-
riem kā iepriekšējos gados, kas arī ir 
mednieku nopelns.

Svētku vakarā apbalvojumus saņē-
ma gada veiksmīgākie mednieki. 

Titulu „Dižmednieks 2012” ieguva 
Jānis Mežancis no Kandavas medību 
kolektīva. Kā “Trāpīgākais mednieks 
2012” tika apbalvots Bebrupes kolek-
tīva mednieks Egils Dude.

No medību kolektīvu vadītājiem 
atkarīga visa kolektīvā saimniekošana 
mežos, tādēļ svētku vakarā apbalvo-
jumus saņēma arī medību kolektīvu 
vadītāji Aivars Apse no Zemītes un 
Ainārs Krūmiņš no Cēres.

Bez saprotošas un atbalstošas ot-
rās pusītes, kas pavadīs, sagaidīs, siltas 
zeķes un visu citu līdzi iedos, mednie-
kam neiztikt, tādēļ mednieka sievai ir 
ļoti liela nozīme. Tā nu vīri bija izskait-
ļojuši, ka vislabākās mednieka sievas 
īpašības piemīt Evitai Zaļevskai, kura 
ieguva titulu ” Vissaprotošākā mednie-
ka sieva 2012”. 

Pagājušā gada nogalē Kandavas 
novada iedzīvotāji un, protams, pir-
mām kārtām visi mednieki, saņēma 
negaidīti skaistu dāvanu literārajā 
jomā- pie lasītājiem nonāca kan-
davnieka Viestura Valda Dreimaņa 
medniekstāsti “Brīnišķīgais mežs”. 
Daudzus gadu desmitus vācis, krājis, 

apkopojis un nu arī izdevis 
savu grāmatu, kas satura 
ziņā nemaz neatpaliek no 
slavenajiem Minhauzena 
stāstiem, Viesturs Valdis 
Dreimanis ieguva titulu 
“Minhauzens 2012”.

Visvairāk par zaķiem 
aizvadītajā medību se-
zonā domājis, gādājis un 
rūpējies Ivars Frīdemanis 
no Mežaraga kolektīva, 
viņš tad arī saņēma titulu 
“Zaķu mednieks 2012”.

Starp brašajiem vīriem 
kā skaista puķe ziedēja 
smalkā un augumā traus-
lā medniece Elīna Ozola, 
kura iepriekšējā medību 
sezonā nomedījusi asto-
ņus kuiļus, septiņas lapsas, 
četrus jenotsuņus un vienu 
caunu. Svētku vakarā vī-
riem, atdodot viņai godu, 
kājās stāvot, Elīna tika kro-
nēta kā “Kandavas novada 
medību karaliene 2012”. 

Kā “Apzinīgākais mednieks 2012”, 
kurš aizdomājās par demogrā�sko stā-
vokli mežā un apzināti nekļuva par ļoti 
vērtīga buļļa ragu īpašnieku, tika no-
minēts Valguma kolektīva mednieks 
Reinis Bērziņš. 

Titulu “Visčaklākais zemnieku lau-
ku sargātājs” ieguva Gints Šteinbergs 
no Valdeķu, Raitis Šmels no Zantes, 
Leons Kāposts no Zemītes, Oskars 
Ozols no Aizupes un Juris Bišovs no 
Mežaraga kolektīva.

“Meža zvēru Guru” nomināciju ie-
guva plēsoņas- lūša savaldītājs vietējā 
Matkules mežā Vasīlijs Hmarņiks. Kā 
“Perspektīvākais mednieks 2012” tika 
apbalvots Jānis Punkstiņš, kurš ir veik-
smīgs mednieks un zemnieku lauku 
sargātājs visā bijušajā Tukuma rajona 
teritorijā.

 Dāvanu saņēma arī �zioterapeite 

Ilze Stajuka, kura nekad neatsaka pro-
fesionālu palīdzību medniekiem, kad 
sāp un ir sastieptas muguras pēc lielas 
brišanas un medījumu nešanas pa pie-
snigušajiem mežiem.

Vakara noslēgumā pasākuma or-
ganizatori teica lielu paldies visiem, 
kuri atbalstīja un piedalījās svētku 
sarīkošanā – viesmīlīgajai mājasmātei 
Brigitai un viesu sagaidītājai Gaļinai, 
gardās maltītes sarūpētājiem ēdinā-
šanas grupai “Kā mājās” un Uldim, 
veikalam “Zaļais serviss” un personī-
gi Artim, Kandavas novada domei un 
personīgi Rolandam un Ārijai, akciju 
sabiedrībai Agro�rma “Tērvete” un 
personīgi medniekam Modrim, kā arī 
vakara vadītājai medību dievietes Di-
ānas līdziniecei - Innai.

Dagnija Gudriķe 

Titulu “Kandavas novada medību 
karaliene 2012” saņem Elīna Ozola.
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KANDAVNIEKU NODARBOŠANĀS KURZEMES – ZEMGALES 
HERCOGISTES LAIKĀ

Hercogistes laikā Kandava turpinā-
ja pastāvēt kā miests – hercoga admi-
nistratoru pārziņā esoša apdzīvota vie-
ta bez pašpārvaldes tiesībām. Iedzīvo-
tāji bija iedalīti divos sociālajos slāņos. 
Pirmais slānis bija namnieki jeb birģeri 
– pārsvarā vācu izcelsmes iedzīvotāji, 
kam miestā piederēja nams, un kuri 
nodrošināja sev iztiku ar amatniecību 
vai tirdzniecību. Par miesta zemes iz-
mantošanu tie maksāja nodokli herco-
gam. Zemākais slānis bija latviešu un 
vācu izcelsmes kambarnieki jeb iemīt-
nieki – personiski brīvi ļaudis, kas dzī-
voja pie namniekiem un strādāja par 
kalpotājiem.

Ziņas par Kandavas miesta iedzī-
votāju skaitu un nodarbošanos sniedz 
1582. gadā atjaunotais Kandavas drau-
dzes baznīcas nodevu maksātāju sa-
raksts. Tajā minēti šādi Kandavas mies-
ta iedzīvotāji: Hermanis Kohs, bārd-
dzinis Melhiors Pancs, Frīdrihs  Šmits, 
Karstens Šneiders, Gabriels Šneiders, 
Hermanis Šusters, Haberlands, Hanss 
Goldšmits, Kaspars Šusters, Heinrihs 
Zatlers, Hermanis Zatlers, Heinrihs 
Poldemans, ģērmanis, Heinrihs Šus-
ters, Stefens Kleinšmits, Henekins Buš-
manis, Hanss van Akens, Hermanis 
Šnickers, Johims Goldšmits, tirgotājs 
Hinrihs, staļļa puisis, Stefens Preiss, 
hercoga krodzinieks Filips, hercoga 
krodzinieks Andrejs, audējs Jānis, ka-
lējs Hansiņš un abi viņa zeļļi, Hilzema 
krodzinieks Karls, Altenbokuma kro-
dzinieks Heinrihs, Saukums, Dēnhofa 

krodzinieks Johans, audējs Mārtiņš, 
Mustes krodzinieks, Gapse, Altenbo-
kuma krodzinieks, Evalta Franka kro-
dzinieks, Tidevica krodzinieks, vecais  
muižas pārvaldnieks Arents, audējs 
Bernts. Šajā sarakstā iezīmējas vēlāko 
gadsimtu Kandavas miesta svarīgākās 
saimniecības nozares: tirdzniecība, uz 
lauku izejvielām bazēta amatniecība, 
kā arī kroģēšana un viesu uzņemšana. 
Daudzie krogi Kandavā hercogistes 
laikos piederēja vai nu muižniekiem, 
vai hercogiem. Kroģēšanas tiesības 
laukos un miestos bija vienīgi herco-
gistes muižnieku privilēģija. Ja pieņem, 
ka miesta iedzīvotāju vāciskie uzvārdi 
nozīmē arī viņu nodarbošanos, Kanda-
vā šajā laikā darbojās pavāri, skroderi, 
zeltkaļi, sedlinieki, kokgriezēji. 

Bārddzinis arī hercogistes laikos ne 
tikai skuva bārdas un apgrieza matus, 
bet arī apkopa un pārsēja brūces un 
augoņus, nolaida asinis. 17. gadsimtā 
bārddziņi nedrīkstēja izsniegt zāles, 
ārstēt iekšķīgas slimības un bīstamas 
brūces – tas bija jādara mācītam ār-
stam. Jāatzīmē, ka bārddziņi ārstēja 
tikai vāciešus – ar nevācu medicīnisko 
aprūpi nodarbojās pirtnieki.   

Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā 
17. gadsimta vidū Kandavā tika ierī-
kota šaujampulvera ražotne – pulvera 
dzirnavas. Nav zināma precīza pulvera 
dzirnavu atrašanās vieta, bet gatavais 
šaujampulveris glabāts 17. gadsimta 
vidū būvētajā Pulvertornī.  No Kanda-
vas pulveris vests pārdošanai uz Rīgu. 
Eiropā šaujampulveris tika plaši pie-
lietots gan karalaukos, gan augstmaņu 
rīkotjās uguņošanās, tādēļ tā bija pie-
prasīta Kurzemes hercogistes eksport-
prece. Pulvera ražošanu vadīja pulvera 
meistari, kuriem hercogi pulvera ra-
žotnes iznomāja.  

Tā 1697. gadā hercogs Frīdrihs 
Kazimirs iznomāja Kandavas pulvera  
dzirnavas  pulvera  meistaram  Heni-
gam  Kurcenbaumam  par  15  Alberta  
dālderiem  gadā. Pirms tam dzirnavas 
bija iznomātas Hervisam. Ir  saglabā-
jusies  tāme  par  Kandavas  pulvera  
dzirnavu  ieņēmumiem  un  izdevu-
miem  1697. - 1711. gadā, kas liecina, 
ka  dzirnavu uzturēšanas izdevumi šajā 
laikā jau stipri pārsniedza  ieņēmumus.

1712. gada 23. jūnijā pulvera dzir-
navas iznomātas Mihaelam Kēleram 
par  10  Alberta dālderiem gadā. Tomēr 
jāšaubās, vai dzirnavas  pēc  iznomāša-
nas  atradās  lietojamā  stāvoklī. 1724. 

gadā  pulvera dzirnavas vairs  netiek  
minētas, bet  pulvera  meistara dzīvoklī 
ir iemitināts hercoga muižas dzirnavu 
kalējs Bērtulis ar ģimeni.

1712. gadā pulvera dzirnavas sastā-
vējušas  no  trim, ar  lubām  apjumtām  
nenosaukta  materiāla  ēkām: dzirna-
vu  ēkas, pulvera  meistara  dzīvojamās  
ēkas  un  klēts. Ēkas atradās bēdīgā 
stāvoklī: dzirnavu  ēkas  jumts  bijis  
iebrucis, bet  meistara  dzīvoklis, kas  
sastāvēja  no  priekšnama, istabas  un  
diviem kambariem, bija bez  krāsnīm, 
logiem  un  durvīm.  No  dzirnavu  in-
ventāra  minēts  tikai  ūdensrats  ar  veļ-
bomi, un  sešas  “stangas” – domājams, 
šaujampulvera  izejvielu mehāniskās 
stampas. 

Jau 17. gadsimta beigās Kandavā 
apmetās pirmais mākslinieks. 1691. 
gada 18. martā namnieks Aleksandrs 
Sobocienskis savu namu pārdeva “ļoti 
godājamam, ļoti cienījamam un māks-
lā apdāvinātam Matiasam Petrsona 
kungam.” Petrsons bija Kurzemē loti 
iecienīts portretists, kura māka viņam 
nodrošināja ievērojamu turību. Viņš 
dzimis 1636. gadā Šlēzvigā, miris Kan-
davā 1714. gadā. Sākotnēji  viņš die-
nējis zviedru armijā, bet tad apguvis 
gleznošanu pie portretista Andreasa 
Reitera Liepājā. Baroka laikmetā por-
treti bija ļoti populāri: ar tiem rotāja ne 
tikai dzīvojamās telpas, bet arī dāvinā-
ja draugiem, labvēļiem un baznīcām. 
1653. gadā hercoga Jēkaba sievas dzī-
vojamajās telpās Kuldīgas pilī atradās 
50 lieli un mazi portreti.   

Visnotaļ pazīstama ir ziņa, ka pēc 
Lielā mēra 1710. gadā Kandavā no 600 
iedzīvotājiem dzīvi palikuši tikai divi 
amatnieki Jaunkandavā. Šī informācija 
pirmoreiz parādījās Jana Juškeviča dar-
bā, kas publicēts rakstu krājumā “Talsu 
novads” (izdots 1935. - 1937. gadā). 
Ziņa acīmredzot aizgūta no kāda no-
stāsta, kuru dokumenti neapstiprina. 
1699. gadā “šaipus Abavai” jeb Veckan-
davā atradās 10 nekustamie īpašumi, 
bet “viņpus Abavai” jeb Jaunkandavā – 
6 nekustamie īpašumi. Katru īpašumu 
apdzīvoja viena namnieku ģimene un 
kalpotāji - vidēji 10 cilvēki, tādēļ mies-
ta iedzīvotāju skaits lēšams uz aptuveni 
160 cilvēkiem. No amatniekiem Vec-
kandavā  minēti skroderis Heinrihs un 
sedlinieks Hanss Bāliņš, Jaunkandavā - 
zobenu kalējs Heinrihs. Pēc Lielā mēra 
– 1716. gadā Jaunkandavā dzīvoja 9, 
bet Veckandavā – 5 ģimenes. Pilnībā 
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izmirusi bija tikai viena no ģimenēm – 
angļi Aismeni. Turklāt gan pirms, gan 
pēc mēra minētas četras kandavnieku 
ģimenes – Linki, Heningi, Pulsti un 
Kēnigi. Johans Frīdrihs Links, kuram 
piederēja ēka tagadējā Jelgavas ielā 2, 
18. gadsimta sākumā minēts kā Kan-

davas mežsargs, bet Johans Pulsts bija 
Kandavas luterāņu draudzes vecākais.  

1699. gadā gruntsnodokļa maksātā-
ju sarakstā minēta arī aptiekāra jeb Vit-
kus māja Veckandavā. Aptiekās 17. -18. 
gadsimtā pārdeva ne tikai ārstniecības 
līdzekļus, bet arī dažādus pārtikas luk-

susproduktus: ka�ju, tēju, garšvielas, 
šokolādi, liķierus. 

1730. gadā abos Abavas krastos 
dzīvoja 19 ģimenes. No amatniekiem 
minēti vecais stiklinieks Jakobs Kēnigs 
un kalējs Henings.

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja vēsturnieks

Sestdiena 23.februāris Tukumā pie-
derēja  dziesmai, jo šajā dienā notika 
starpnovadu vokālo ansambļu skate, 
kurā piedalījās 28 dziedošie kolektīvi 

SKANĪGĀ SESTDIENA TUKUMĀ
no Tukuma, Kandavas, En-
gures un Jaunpils novadiem. 
Kā allaž viesmīlīgi kolektīvus 
uzņēma Raiņa ģimnāzijas ska-
nīgā zāle. Dziedātājus vērtēja 
stingra un profesionāla žūrija- 
dziesmu svētku virsdiriģents 
Romāns Vanags, Ilona Heniņa 
un Rūdolfs Bacāns.

No mūsu novada skatē 
piedalījās 5 kolektīvi:  divi ko-
lektīvi no Kandavas kultūras 
nama - senioru vokālais an-
samblis un vokālais ansamblis 
„Cantabile”, Kandavas pagasta 
Valdeķu jauktais ansamblis 
„Do-re-mi”, Zemītes pagasta 
tautas nama jauniešu vokālais 
ansamblis „Spārni” un Vānes 
pagasta kultūras nama sievie-
šu vokālais ansamblis  „Par to”.    
Mūsējiem skatē veicās labi!

Senioru  grupā  astoņu ko-
lektīvu konkurencē Kandavas kultūras 
nama senioru ansamblis Dzintras Lin-
des vadībā ieguva žūrijas vienbalsīgi 
lemtu 1.vietu un 1.pakāpi ar 44 punk-

tiem, izcīnot tiesības startēt otrajā kār-
tā.

Sieviešu vokālo ansambļu grupā 
1.pakāpi ar 42,6 punktiem ieguva Kan-
davas kultūras nama vokālais ansamb-
lis „Cantabile” (vadītājs Toms Kazimi-
risaņecs). 

Savā grupā 1.pakāpi ar 40 punk-
tiem ieguva  Sandras Šteinbergas va-
dītais Zemītes tautas nama jauniešu 
vokālais ansamblis „Spārni”. 

Savukārt, jaukto ansambļu grupā 
1.pakāpi ar 42 punktiem izcīnīja Dzin-
tras Lindes vadītais Valdeķu kultūras 
nama ansamblis „Do-re-mi”. 

Arī visi trīs augstāk minētie kolek-
tīvi izpelnījušies godu startēt 2.kārtas 
reģionu skatēs, kas notiks martā un 
aprīlī.

Vānes kultūras nama sieviešu vo-
kālais ansamblis” Par to” (vadītāja Eva 
Bērziņa) ar 32 punktiem ieguva 3. pa-
kāpi. 

Žūrijas priekšsēdētājs Romāns Va-
nags uzteica visu kolektīvu labo pro-
fesionālo līmeni un novēlēja veiksmi 
nākošajās kārtās.

Dagnija Gudriķe

 Dzintra Linde var smaidīt, divi viņas vadītie 
kolektīvi ieguvuši 1.pakāpi un tiesības startēt 

2.kārtā- reģionu skatēs.

TIK DAŽĀDAIS „CILVĒKS” 
Darja Fjodorova 

Dzimusi 1986. gada 22. jūlijā Rīgā 
un šobrīd studē Latvijas Mākslas aka-
dēmijas glezniecības nodaļas maģis-
trantūrā. Darja divus gadus studējusi 
arī Itālijā, Neapoles Mākslas akadēmijā 
(Accademia di Belle Arte di Napoli). 
Kādu laiku Jaņa Rozentāla un Rūdol-
fa Blaumaņa muzeja projekta ietvaros 
viņa strādājusi par zīmēšanas pasnie-
dzēju un jau kopš 2005. gada aktīvi 
piedalās jauno mākslinieku kopizstādēs 
gan Latvijā, gan ārzemēs. Darja pie-
dalījusies tādos pašmāju radošajos sti-
pendiju konkursos kā “Brederlo – von 
Sengbusch” un „SEB”, kurā  2012. gadā 
ieguva skatītāju simpātiju balvu par 
gleznu „Karmena”.

Kandavas novada muzejā februārī 
bija apskatāma jaunās mākslinieces 
Darjas Fjodorovas portretu izstāde 
“Cilvēks”.

Izstādē “Cilvēks”  bija apkopoti vai-
rāku gadu garumā gleznoti portreti. Tie 
bija gan tuvie radi, gan tālie paziņas, 
kuri  iepazīti daudzo ceļojumu laikā. 
Dažs darbs, kā pastāstīja māksliniece,  
uzgleznots pirms gadiem septiņiem, 
bet dažs pirms nedēļas. Ārēji portretos 
attēlotie cilvēki ir ļoti atšķirīgi- dažādas 
ādas krāsas, tautības un vecumi- taču 
visus vieno tas, ka viņi  ir cilvēki. Kā 
izstādes atklāšanā sacīja māksliniece, 
tad viņa vēlējusies parādīt, ka mums 
vienam otru nevajag šķirot pēc ārējām 
pazīmēm, jo katrs cilvēks ir vienreizējs 
un unikāls savā būtībā, skaists un ne-
atkārtojams. Izstādē izstāstītais stāsts 



8.
turpinājums no 7.lpp.

KULTŪRA SPORTS

FEBRUĀRA SPORTA APSKATS

Mirklis no Matkules ziemas sporta spēlēm.

Februārī novadā pirmo reizi tika 
organizētas sacensības kastingā (spi-
ninga mešana mērķī ar dažādiem ap-
grūtinājumiem telpās). Dalībniekiem 
bija jāveic 37 ieskaites metieni no dažā-
dām distancēm un četriem dažādiem 
stāvokļiem. Godalgotās vietas ieņēma:  
1.vieta Igors Zaļevskis, 2.vieta Aldis 
Berļizovs, 3.vieta Aivars Janemanis. 

Tā kā februāris bija sniegiem ba-
gāts, tad visus slēpot gribētājus kopā 
aicināja „Pīrādziņa slēpojums” divos 
posmos. Pirmais posms notika Kan-
davā K. Mīlenbaha vidusskolas sporta 
laukumā. Slēpotāji bija ieradušies ne 
tikai no Kandavas, bet arī no Matkules. 
Pasākuma galvenais mērķis bija dis-
tanču slēpošanas popularizēšana  Kan-
davas novadā.

 Ziemas aktivitātes  turpinājās Mat-
kulē, kur tika aizvadītas ziemas sporta 
spēles. Dalībnieki  mērojās spēkiem 
aktivitātēs uz ledus, krosā ar šaušanu, 
ragaviņu vilkšanā, nūjošanā un „Pīrā-
dziņa slēpojuma ” otrajā posmā.

 Katru gadu februārī  notiek „Vīru 
spēles” jeb sacensības vidusskolas ve-
cuma zēniem. Šogad „Vīru spēles” tika 
organizētas Kandavas Valsts lauksaim-
niecības tehnikumā.  Puiši sacentās  
spiešanā guļus (puse no sava svara), 
atspoles skrējienā, roku cīņās, tāllēk-
šanā no vietas, erudīcijas testā, krus-
tā (rokas sānis – smaguma turēšana), 

basketbola kombinācijā un tāllēkšanā 
no vietas. Sacensībās piedalījās zēni  
no Kandavas K.Mīlenbaha vidussko-
las, internātvidusskolas un Valsts lauk-
saimniecības tehnikuma, kopskaitā 21 
dalībnieks. Godalgotās vietas ieņēma: 
1.vieta - Artis Kauliņš (KVS), 2.vieta- 

Artūrs Rudenko (KVLT), 3.vieta- Ar-
tūrs Krūkliņš (KVLT). Tālākajās vietās 
ierindojās - Rihards Kadiķis (KVLT),  
Ansis Insbergs (KVLT),  Rūdolfs Zī-
verts (KVLT).

Egita Grundmane

ir par līdzvērtību, tuvāko mīlestību 
un cilvēcību, bet tas, ka portreti tapuši 
vairāku gadu garumā, kā uzsvēra pati 
māksliniece, ļaujot izsekot viņas  attīs-
tības līmenim mākslā.

“Manos portretos Jūs varat redzēt 
manu skatījumu uz cilvēkiem”- sacī-
ja Darja Fjodorova. Viņa uzsvēra, ka 
gleznojot reālisma stilā, jo gribot kon-

krēto cilvēku attēlot pēc iespējas tuvāk 
realitātei, tieši to, ko ieraugot, tieši tā 
kā ieraugot.

Māksliniece arī sacīja, ka viņai ir 
prieks izstādīt savus darbus mazpilsē-
tā, dodot lauku cilvēkiem iespēju bau-
dīt mākslu un izglītoties tajā, izrauties 
no ikdienas nebraucot uz Rīgu, kur 
gleznu izstādes ir skatāmas regulāri.

Daudzi skatītāji sacīja, ka Darjas 

darbos saskatot  mieru un pēc viņas 
pašas domām tā arī ir sajūta, ko viņa 
vēlas sniegt skatītājiem. Vislielākais 
gandarījums māksliniecei ir tad ja viņa 
redz, ka glezna uzrunājusi skatītāju, 
likusi tam domāt.  “Man ir svarīgi kat-
ru gleznu izveidot kā atsevišķu pasau-
li. Tā, lai skatītājs tai noticētu”- sacīja 
māksliniece.

Dagnija Gudriķe

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
12. marts
16:00 Keramikas nodarbība. Amatniecī-
bas centrā
16:00, 17:00, 18:00 Hip-Hop meistarkla-
ses ar Alīnu Mihailovu. Kandavas kultū-
ras namā. Dalības maksa: Ls 2,00.
13. martā
16:00 Korporācijas “Sibīrijas veselība” 
produkcijas prezentācija - ārstnieciskā 
kosmētika, vitamīni, uztura bagātinātāji 
u.c. Zantes kultūras namā
17:00 Tautastērpa darināšanas darbnīca. 

Amatniecības centrā
14. martā
16:00 Keramikas nodarbība. Amatniecī-
bas centrā
16:00 Lekcija ar diskusiju “Mīlestības 
vecumposmi” vecākiem, audžuvecākiem 
un skolotājiem. Lektors Kaspars Ozo-
liņš. Zantes kultūras namā.
18:00 Ikgadējs audzēkņu un absolven-
tu pasākums “Pavards”. PIKC Kandavas 
Valsts lauksaimniecības tehnikumā
15. martā
12:00 Lūgšanu brokastis. Kandavas kultū-
ras namā

18. martā
13:00 Tematiskā pēcpusdiena “Lieldienu 
ēdieni”. Zantes kultūras namā
18. - 22. marts
E-prasmju nedēļa Matkulē. Matkules pa-
gasta bibliotēkā. Individuālas apmācības 
un konsultācijas: rēķinu apmaksa interne-
ta vidē, grāmatu meklēšana elektroniskajā 
katalogā, iepazīšanās ar datu bāzēm perio-
dika.lv, letonika.lv u.c.
19. martā
10:30 Lieldienu uzvedums - piedalās 
“Taustiņi” un Kandavas internātvidussko-
las dejotāji. Kandavas kultūras namā



9.PASĀKUMI
20. martā
12:00-16:00 E-prasmju pēcpusdiena. 
Kandavas pilsētas bibliotēkā
15:00 Radošā darbnīca “vakarēšana”. Vā-
nes pagasta bibliotēkā
17:00 Lieldienu dekori. Amatniecības 
centrā
21. martā
13:00 Dziedāšanas konkurss “Uzdzie-
dāsim!”, sadarbībā ar Zantes pamatskolu. 
Zantes kultūras namā
22. martā
10:00 - 14:00 E-prasmju nedēļas ietvaros 
mācības par internetbankas lietošanu. 
Apmācīs SEB bankas pārstāvji. Cēres pa-
gasta bibliotēkā
19:00 “Melo-M” koncerts. Kandavas kul-
tūras namā. Biļešu iepriekšpārdošana. Ce-
nas atkarībā no izvēlētās vietas zālē: 7.00, 
5.00, 4.00 LVL. T. 63182040 (Kandavas 
kultūras nama kase). 
23. martā
15:00 Jaunlutriņu teātra izrāde - komēdi-
ja “Vajadzīgs melis”. Ieeja: Ls 1,00. Vānes 
kultūras namā
Mednieku kluba “Amula” sezonas noslēgu-
ma balle. Zantes kultūras namā
25. martā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
pasākumi. Kandavas novadā
Piemiņas brīdis komunistiskā terora 
upuru piemiņas vietā. Piemiņas vietā Vā-
nes centrā
27. martā
17:00 Lieldienu dekoru gatavošanas no-
darbība. Amatniecības centrā
17:00 “Kandavas apkaimes kino stāsti” 
izstādes atklāšana. Kandavas novada mu-
zejā
28. martā
14:00 Pasākums bērniem. Grāmata ar 
pārsteigumu - tevi gaida 40 atveramas 
durtiņas Meža enciklopēdijā - laiks inte-
resantiem atklājumiem. Zantes pagasta 
bibliotēkā
31. martā
11:00 Lieldienu koncerts un spēles. Ze-
mītes pamatskolas zālē un parkā
12:00 Lieldienas Kandavā - piedalās „Ču-
čumuiža”. Kandavas kultūras namā
12:00 Lieldienu pasākums – olu vārīšana 
lielajā katlā uz ugunskura, šūpošanās un 
citas jautras atrakcijas ar Lieldienu Zaķi. 
Tūrisma un atpūtas centrā „Plosti”
12:00 Lieldienu pasākums. Cēres pagasta 
centrā pie muižas/ pamatskolas ēkas. Lau-
kā vai telpās atkarībā no laika apstākļiem
12:00 Lieldienu pasākums. Pie Mārtiņa 
lauku mājā “Gravas”, 200m no Buses pils-
kalna Baznīckalnā. Skrējiens apkārt Baz-
nīckalnam. Olu kaujas ar vārītām un ne-
vārītām olām, loku šaušana un latvju danči 
brīvā dabā
  12:00 Lieldienu pasākums „Meklējot 
Lieldienu Zaķa dārgumus” – Vānē atpū-
tas parkā „Spāres”. Sliktos laika apstākļos 
- Vānes kultūras namā
12:00 Lieldienu pasākums - Lieldienu ie-
skandināšana, Zantes amatierteātra iestu-
dētās  A.Niedzvieža komēdijas “Trīsarpus 

atraitnes”  pirmizrāde, olu izstāde “Krāš-
ņākā Lieldienu ola 2013”, jautras Lieldie-
nu izdarības, atrakcijas un loterija. Zantes 
kultūras namā
13:00 Rodeļu sezonas atklāšanas pasā-
kums. Atpūtas bāzē „Zviedru cepure”
13:00 Lieldienu pasākums. Valdeķu kul-
tūras namā un pie kultūras nama, atkarībā 
no laika apstākļiem.
SPORTS
14. martā
17:00 SJBL LR čempionāts U-14, U-17 
zēni Kandavas BJSS - Talsi. Kandavas spor-
ta hallē
15. martā
18:00 Kandavas K.Mīlenbaha vidussko-
las ritmikas diena “Smaragda pilsētas 
burvis”. Kandavas sporta hallē
19:00 Zolīte vīriem. Matkule
17. martā
12:00 Zolītes un duraku turnīrs - 5.kārta. 
Zantes kultūras namā
IZSTĀDES
Visu mēnesi
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas au-
dzēkņu darbu izstāde “Latviešu tautas dzī-
vesziņa”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
1. - 15. marts
Medību trofeju izstāde. Valdeķu kultūras 
namā
1. - 15. marts
Izstāde “Olgai Dreģei - 75”. Valdeķu bib-
liotēkā
1. - 15. marts
Vānes pagasta iedzīvotājas Zigrīdas Ozo-
liņas darbu izstāde “Otrreizējās izejvie-
las”. Valdeķu bibliotēkā
No 4. marta
Dzintara Adieņa gleznu izstāde. Ieeja bez 
maksas. Izstāžu zālē “Vējspārns” (Kanda-
vas kultūras namā)
4. - 18. marts
Izstāde “Latviešu rakstniekam K. Ievi-
ņam - 125 (1888-1977)”. Matkules pagasta 
bibliotēkā
4. - 28. marts
Amatniecības vidusskolas absolventes 
Lusijas Bergas darbu izstāde. Matkules 
pagasta bibliotēkā
4. - 28. marts
Literārā izstāde “Dramaturgam Gunā-
ram Priedem - 85”. Vānes pagasta biblio-
tēkā
Literārā izstāde “Rakstniekam Kārlim 
Ieviņam - 125”. Vānes pagasta bibliotēkā
Literārā izstāde “Norvēģu dramaturgam 
Henrikam Ibsenam - 185”. Vānes pagasta 
bibliotēkā
Literārā izstāde “22. marts - Pasaules 
ūdens diena”. Vānes pagasta bibliotēkā
4. - 31. marts
Starptautiskajai teātra dienai veltīta li-
terārā izstāde šī mēneša jubilārei Olgai 
Dreģei - 75. Zantes pagasta bibliotēkā
T.26369421. 
10. - 17. marts
Izstāde “Rakstniekam, žurnālistam Pau-
lam Bankovskim -40 (1973)”. Zemītes pa-
gasta bibliotēkā

12. - 19. marts
Jubilejas izstāde “Dramaturgam Gunā-
ram Priedem - 85” (1928-2000). Kanda-
vas pilsētas biliotēkā
Līdz 14. martam
LNB ceļojošā izstāde “Vīrieša skats: vī-
rietis senās fotogrā�jas”. Kandavas nova-
da muzejā. 
15. marts - 15. aprīlis
Mākslas Akadēmijas Tekstila nodaļas ab-
solventu Bakalaura darbu izstāde. Kan-
davas Mākslas galerijā
17. - 22. marts
Izstāde “Rakstniecei, tulkotājai Ellai An-
dersonei - 105 (1908. - 1989.)”. Zemītes 
pagasta bibliotēkā
No 17. marta
Izstāde “Gunāram Priedem - 85”. Valde-
ķu bibliotēkā
18. - 25. marts
Komunistiskā terora upuru piemiņas 
dienai veltīta izstāde. Matkules pagasta 
bibliotēkā
18. - 28. marts
Izstāde “Dramaturgam G.Priedem - 85 
(1928-2000)”. Matkules pagasta bibliotēkā
18. - 31. marts
Lieldienu izstāde. Valdeķu bibliotēkā
18. marts - 5. aprīlis
Literārā izstāde “Viegli tek šūpolītes, 
Lieldieniņu daudzinot”. Vānes pagasta 
bibliotēkā
19. - 27. marts
Tematiska izstāde komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas dienai - 1949.gada 
25.marts “Kad dvēsele aiz izmisuma sala 
Jums domās atmirdzēja Tēvzeme”. Kan-
davas pilsētas bibliotēkā
22. marts
Izstāde “Pasaules ūdens diena”. Zemītes 
pagasta bibliotēkā
24. - 26. marts
Izstāde “Dzejniekam Andrejam Balodim 
- 105 (1908. - 1987.)”. Zemītes pagasta 
bibliotēkā
25. - 28. marts
Tematiskā izstāde “Lieldienu zaķi gai-
dot”. Matkules pagasta bibliotēkā
26. - 29. marts
Izstāde “Dzejniekam, atdzejotājam Ul-
dim Krastam - 70 (1943.)”. Zemītes pa-
gasta bibliotēkā
27. marts - 5. aprīlis
Lieldienām veltīta izstāde “Gar izplauku-
šiem pūpolkokiem Skrien vieglām kājām 
Lieldienas”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
APRĪLIS
3.aprīlī
17:00 Nodarbība “Pērļu pēcpusdiena”. 
Amatniecības centrā
9. aprīlī
16:00 Keramikas nodarbība. Amatniecī-
bas centrā
10. aprīlī
17:00 Tautastērpu darbnīca. Amatniecī-
bas centrā
11. aprīlī
16:00 Keramikas darbnīca. Amatniecības 
centrā
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KANDAVAS APKAIMES „KINOSTĀSTI”

PAR MOBILĀ MAMOGRĀFA 
IZBRAUKUMIEM KANDAVĀ

PAR SEB KONSULTĀCIJU CENTRA DARBA LAIKU KANDAVĀ 
MARTĀ, APRĪLĪ UN MAIJĀ

SEB bankas ekspertu klātienes 
konsultācijas Kandavā martā, aprīlī un 
maijā būs pieejamas SEB konsultāciju 
centrā Lielā ielā 11 tāpat kā februārī 
– reizi nedēļā otrdienās no plkst. 9.00 
- 17.00. ar pusdienas pārtraukumu 
no plkst. 12.30 – 13.30. Domājot par 
papildu uzlabojumiem ērtāku konsul-
tāciju saņemšanai, SEB konsultāciju 
centrā Kandavā ir uzstādīts stacionā-
rais tālrunis, no kura bez maksas varēs 
piezvanīt SEB Klientu centra speciālis-
tiem darba dienās no plkst. 8:00 līdz 
20:00.

Jebkurus bezskaidras naudas �-
nanšu darījumus – sākot no rēķinu 
apmaksas vai naudas pārskaitījuma, 

un beidzot ar konta pārskatu vai vērts-
papīru darījumu veikšanu, Kandavas 
iedzīvotāji var veikt SEB konsultāciju 
centrā Ibankas terminālī katru die-
nu no plkst. 6.00 – 23.00. Savukārt, ja 
rodas nepieciešamība pēc SEB bankas 
eksperta konsultācijas klātienē jebkurā 
citā darba dienā, klienti ir aicināti vēr-
sties kādā no tuvākajām SEB bankas 
�liālēm, kas atrodas Talsos (Lielā ielā 
17) un Tukumā (Šēseles ielā 3). 

Skaidras naudas izņemšanu vai ie-
maksu savā kontā, Kandavas iedzīvo-
tājiem ir iespējams veikt SEB bankas 
iemaksu-izmaksu bankomātā turpat 
SEB konsultāciju centrā katru dienu 
no plkst. 6.00 – 23.00. Tikai skaidras 

naudas izņemšana iedzīvotājiem pie-
ejama SEB bankas naudas izmaksas 
bankomātā veikalā “Elvi” Kūrorta ielā 
1 katru dienu 24 stundas diennak-
tī, kā arī Swedbank naudas izmaksas 
bankomātā veikalā „Maxima” Abavas 
ielā 4B, kurā skaidru naudu iespējams 
izņemt bez papildu komisijas maksas.  

Jautājumu gadījumā aicinām sa-
zināties ar bankas speciālistiem sev 
ērtākajā veidā – rakstot Twitter vai 
Facebook pro�lā SEB Latvia, sūtot 
jautājumus pa e-pastu info@seb.lv vai 
zvanot SEB Klientu centra speciālis-
tiem darba dienās no plkst. 8:00 līdz 
20:00, izmantojot bez maksas iespējas 
Skype (lietotājvārds SEB_Latvia) vai 
pa tālruni 8777 (maksas zvans).

Veselības Centrs 4 mobilais mamogrāfs 
darbosies pie Kandavas sociālā dienesta 
Jelgavas ielā 4A  8.-9.aprīlī.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai 
pēc iepriekšēja pieraksta! Pierakstīties va-
rat zvanot  67142840  un 27866655.

Sīkāka informācija www.mamogra�ja.lv 
vai uz e-pastu info@mamogra�ja.lv 

Kandavas novada muzejā 27. martā plkst. 
17:00 notiks pastāvīgās izstādes “Kandavas apkai-
mes kino stāsti” atklāšana.

Tikšanās ar cilvēkiem, kuriem kino radīšana bija 
gan darbs, gan sirds lieta. Uzzināsiet par ceļojošo 
kino Latvijā un to, kādas mākslas �lmas uzņemtas 
Kandavas apkaimē.

No kino vēstures.
„Pastāv domas, ka Latvijā �lmrūpniecībai neesot 

izredzes. Tāds uzskats ir nepamatots, jo Latvija de-
koratīvā ziņā pārsniedz pat dažas ārvalstis, šejienes 
dabas skati, ap Gauju, Daugavu, Kandavu un citur, 
krāšņumā vērtējami ļoti augsti, un tamdēļ mākslīgo 
dekorāciju vietā daudz izdevīgāk izlietojamas dabis-
kās. Arī Latvijas būves: vecās pilis, baznīcas un muižas 
iespējams izlietot �lmā. Tātad par dekorācijām mums 
nebūtu daudz jārūpējas...”  1930.01.11.Kino

Pauls Jansons

Kandavas novada represēto apvienība 
25.martā organizē piemiņas pasākumu 

represētajiem novadniekiem, 
aicinot piedalīties visus interesentus.

Piemiņas dienas norise: 

13.15 – izbraukšana no Depo laukuma uz Kandavas staciju
13.30 – ziedu nolikšana Kandavas stacijā
14.00 - piemiņas brīdis Kandavā pie represēto akmens
14.30 – pasākums Kandavas novada muzejā

Pēteris Briedis
Kandavas novada represēto apvienības vadītājs

23.martā plkst.10:00 Kandavas kultūras 
nama mazajā zālē notiks Kandavas novada ko-
operatīvās krājaizdevu sabiedrības (KNKKS) 
gada atskaišu sapulce.

Gaismas bilžu skatīšanās 20.gs. 20.g.b.Kandavā.
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EIROPAS DEJU KOLEKTĪVI TIEKAS VALDEĶOS
Savus draugus no vairākiem Lat-

vijas novadiem uz koncertu Valdeķu 
kultūras namā pulcēja Zemītes Ei-
ropas deju kolektīvs „Ozolzīles”, lai 
sveču un mīlestības mēneša noskaņās 
izdejotu raibu raibo deju kokteili. 

Draugi no Sabiles, kolektīvs „Aba-
va”, lepojās ar to, ka viņiem kolektīvā ir 
vismaz viens vīrietis- vadītājs Modris 
Vanags. Lai raksturotu savu kolektīvu 
dejotājas, ilgi nedomājot, paziņoja, ka 
viņas ir bagātas ar vismaz 10 mazmaz-
bērniem, nāk no visskaistākās vīna pil-
sētas Latvijā, prot adīt, tamborēt, dzie-
dāt, spēlēt teātri un nūjot. Dejojušas 
gan lidmašīnā, gan uz kuģa, vēl gribot 
pārsniegt iepriekšējo gadu rekordu, 
kad Sabiles Vīna svētkos sapulcējušas 
21 Eiropas deju kolektīvu. 

Kolektīvs „Zīle” no Remtes dejojot 
jau sesto gadu un ekstrēmākā dejoša-
nas reize kolektīvam ir bijusi uz kuģa 
ceļā uz Stokholmu, jo kuģis ļoti šūpo-
jies.

Viesos bija ieradies Matkules ko-
lektīvs „Alianse”, kurš aktīvi dejo jau 
piekto gadu. Dalībnieces sevi raksturo-
ja kā pozitīvi domājošu, dejojošu, teātri 
spēlējošu un dziedošu kolektīvu.

„Dzirnaviņas” no Brocēniem dejo-
jot sešus gadus, dāmas esot saliedētas 
un jautras, patīkot kopīgi atpūsties un 
ceļot.

Koncertu kuplināja Kandavas se-
nioru deju kolektīvs „Kandavnieks”, 
kuru vada Andra Eimane. Viņiem šī 
diena bija bagāta ar koncertiem, jo va-
karā viņi posās dejot Vānē. Jautājot par 
kolektīva vecumu, izcēlās plašas disku-
sijas, kuru rezultātā tika pieņemts lē-
mums, ka viņi ir vecāki par 16 gadiem, 
bet astoņpadsmit gadu slieksni vēl nav 
sasnieguši.

„Senlejas” bija ieradušās no Jaun-
lutriņiem. Kopā esot nodejoti deviņi 
gadi. Visekstrēmākā dejošana esot tad, 

kad jādejo zā-
lienā, kur zemē 
grimst papēži. 
Vistālākā vieta, 
kur esot bijušas 
ir Strazbūra, kur 
pat piedalījušās 
Eiroparlamenta 
sēdē, bet diem-
žēl bez balsoša-
nas tiesībām.

Vieni no tu-
vākajiem kaimi-
ņiem bija dejo-
tāji no kolektīva 
“Kā sendienās’’, 
kas savu ikdienu 
vada Pūres pa-
gastā. Vadītāja 
Inese Vīnšteine 
pastāstīja, ka ko-
lektīvs deju placī 
grozoties jau de-
vīto gadu un ir 
lepns ar savām 
izturīgajām de-
jotājām - gados 
tā ap astoņdes-
mit, bet vecākā 
jau nosvinējusi 
astoņdesmit ses-
to jubileju.

“Ciecerīte’’ no Saldus Ārijas Ratkus 
vadībā dejojot astoto gadu. Viņas skai-
tīja mazbērnus un atzina, ka vismaz 70 
pa visām sanākot. Arī viņas ir naskas 
ceļotājas, jo iepazīta ne tikai Latvija bet 
arī ārzemes.

Draugu koncertā tika izdejotas vai-
rāk kā divdesmit dejas, saņemti silti un 
saldi sveicieni no Kandavas novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieces Leonāri-
jas Gudakovskas, Zemītes pagasta pār-
valdnieces Ritas Diduhas un Kandavas 
novada kultūras pārvaldes vadītājas 
vietnieces Ivetas Gruntes. “Ozolzīļu’’ 
radošā dvēselīte Anita Kvedova visiem 

sirsnīgi pateicās par atsaucību, ciemiņu 
kolektīviem dāvinot pa spēka maizes 
klaipam, kuri Ritas Krūmiņas gādīgo 
roku gatavoti bija cepti Zemītē. 

 Ballē, kura turpinājās pēc kon-
certa, neviens vairs laiku un dejas ne-
skaitīja. Kolektīvi teica paldies Brigitai 
Pētersonei par laipno uzņemšanu un 
silto sagaidīšanu. Mums tik ļoti patika 
Valdeķu zāles plašumi, ka nolēmām arī 
nākošajā gadā pulcēt tur līdzīgi dejojo-
šos un domājošos Eiropas deju kolektī-
vus vēl kuplākā skaitā.

Ērodeja Kirillova
Zemītes TN vadītāja

Danci griež „Kandavnieks” .

28. februārī Kandavas novada domes sēdē deputāti nolēma atbalstīt kā 
Kandavas novada ģerboni- sarkanā laukā melns mežakuilis un seši zelta čužu 
ziedi, un apstiprināt to Valsts Heraldikas komisijā. 

Apskatāmā ģerboņa heraldisko simbolu izvēle: 
- čužas, ar ko Kandava var lepoties kā vienīgā vieta Latvijā, kur brīvā dabā 

aug šis aizsargājamais augs;
- melns mežakuilis – spēka, drosmes un neatlaidības, kā arī neskartās da-

bas simbols;
- sarkans ģerboņa lauks, kas uzsver Kandavas novada piederību Kurze-

mei.

PAR KANDAVAS NOVADA ĢERBONI
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LĪDZJŪTĪBA

Ansis Bērziņš  (1921.)  Kandava
Františka Hodaņenoka  (1925.)  Kandava
Sergejs Strogonovs   (1945.)  Kandava
Aleksandrs Pūce   (1922.)  Kandavas pagasts
Marija Oļehnoviča   (1920.)  Cēres pagasts
Emīlija Dzidra Asere  (1926.)  Vānes pagasts
Meta Liepiņa   (1934.)  Zantes pagasts
Ilga Pumpure   (1929.)  Stende 

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

februārī reģistrēti mirušie:

Lai vijas gadi varavīksnes lokos,
lai veiksme, mīlestība, sirdī prieks!
Lai rīti nāk uz putnu spārniem viegliem
un dienas smaidīdamas tālāk iet!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās marta jubilārus!
Ārija Nimrode, Anna Kristholde, 
Gastons Štrauss, Milda Upmane, 
Osvalds Mauriņš, Velta Brūvere, 

Voldemārs Krūtainis, Rasma Ābola, 
Ausma Liepiņa, Gunita Siļķe, 

Laimonis Bekmanis, Aija Švāģere, 
Arnolds Balodis, Regīna Skujiņa, 

Dace Balode - Balande, Harijs Kronbergs, 
Māra Dreifogela, Vita Vaitovska, 
Melānija Veisbuha, Inta Veilande, 

Biruta Labrence, Herberts Grantiņš, 
Gunta Jansone, Aina Zvirbule, Guntis Ozols, 
Igors Grīnhofs, Ivars Alksnis, Velta Rezevska, 

Vija Dembovska, Konstantīns Elmārs Valdmanis

Vēlam stipru veselību un saulainus 
turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Kandavas novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
februārī reģistrēti 
6 jaundzimušie

Katrīne, Rebeka, 
Sabīne, Renārs, 
Reinis Edgars,Roberts 

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82028, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrā�ja UNIVERSUMS A”

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2013.GADA MARTS

LAI KANDAVA ZIED
 Kandava gatavo-

jas pavasara atnāk-
šanai, tiek plānota 
pilsētas sakopšana un 
apzaļumošana. Esam 
uzsākuši darbu pie 
pilsētas apstādījumu 
plāniem. Pilnībā tiks 
rekonstruētas puķu 
dobes pie strūklakas 
pilskalna parkā. Ar košām un ziedošām vasaras puķēm tiks apstā-
dītas vairākas pilsētas puķu dobes. Šogad, atšķirībā no citiem ga-
diem, paredzēts apstādīt pilsētu pēc vienotas koncepcijas - vienotā 
krāsu gammā. Lai Kandavu veidotu krāšņāku, ziedu toņi šogad 
izvēlēti oranžie un zilie. Mēs plānojam pilsētas dobes un puķu 
kastes, izmantojot vasaras puķes nosauktajās krāsās. 

Aicinām pilsētas centra ēku īpašniekus, uzņēmējus, daudz-
dzīvokļu māju un privātmāju īpašniekus uzlabot pilsētvides tēlu, 
izvietojot ziedošas puķu kastes pie ēku logiem! 

Ēku īpašnieki un apsaimniekotāji, pievienojieties krāsu kon-
cepcijai zilais- oranžais! Radīsim Kandavu skaistu šajā vasarā! 

Baiba Beķere 
Kandavas novada būvvaldes vadītāja p.i.

 Organizē braucienu uz teātri 
21.aprīlī plkst.12:00 izrāde “ŽURKA (NE) BŪS” 
Izbraukšana no Vānes 9:00. Cenas 7,-; 9,50; 16,- Ls. 

Cenā ietilpst transports un teātra biļete.
Pieteikties un samaksāt līdz 22.martam pie Sarmītes 

(26151106) 

Organizē ekskursiju uz 
Tulpju svētkiem 

Burbišķu muižā (Lietuva) 11.maijā.

Burbišķu pils un parks ir viens no skaistākajiem muižu 
kompleksiem Lietuvā, kas priecē ar bagātīgiem tulpju stā-
dījumiem. Ekskursijas laikā viesošanās Šeduvas jeb Velna 
dzirnavās jau padomju laikā iecienītā atpūtas vietā. Šauļu 
apskate. Krustakalna apskate. 

Cena 16,- Ls. Cenā ietilpst autobusa izmaksas, gida pa-
kalpojumi, ceļu nodokļi un ieejas maksas apskates objektos.

Svarīgi! Nepieciešama izbraukšanai no valsts derīga 
pase, kas izdota pēc 2002.gada 1.jūlija.

Izbraukšana plkst.6:00 no Vānes, plkst.6:25 no Kanda-
vas TIC. Informācija pa telefonu 26151106 Sarmīte


