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DEJU SKATE KANDAVĀ

Kandavas novada jauniešu deju kolektīvs „Imuliņa”
3. aprīlī Kandavā pirmo reizi norisinājās novada skolēnu deju kolektīvu
skate. Šis bija kā atspēriens pirms lielās
nākošā gada skates, kurā tiks atlasīti
deju kolektīvi, kas piedalīsies XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015. gadā. Žūrijas komisijā bija tikai viens pārstāvis- horeogrāfs un dejas
pedagogs Agris Daņiļevičs.
Skatē piedalījās un savu dejotprasmi žūrijai rādīja Kandavas deju skolas
pirmsskolas deju grupa, 1.-2. klašu deju
grupa, 3.-4. klašu deju grupa, 5.-6. klašu
deju grupa, Vānes-Matkules pirmsskolas deju grupa, Zantes 1.-2. klašu deju
grupa, Vānes pamatskolas deju grupa
un Kandavas jauniešu deju kolektīvs
„Imuliņa”.
Jau marta mēnesī dejotāji tikās uz
lielajiem pirmsskates ģenerālmēģinājumiem Kandavas kultūras namā. Pirmajā reizē festivāla „ Sadejojam Kandavā”
ietvaros, kopā sanāca trīs Kandavas novada pirmsskolas deju kolektīvi no Zantes, Zemītes un Kandavas, bet nākošajā

reizē tie bija jau deviņi skolēnu tautas
deju kolektīvi, kopumā 120 dejotāji, un
lai koncerts būtu interesantāks, viņiem
pievienojās arī Matkules sākumskolas
ritmikas grupa un pieci sporta deju kolektīvi. Sadejošanās mērķis bija ļaut bērniem apgūt skatuvi un gūt pieredzi.
Kā pastāstīja Kandavas Deju skolas
vadītāja Andra Eimane, mazajiem dejotājiem šie bija pirmie lielie svētki, bet
ir vēl ļoti daudz jāstrādā, lai sagatavotos 2015.gada Latvijas skolēnu dziesmu
un deju svētkiem. „Bērni vēl neapzinās
to, cik tas ir nopietni,- sacīja A. Eimane- Ļoti liels pluss ir tas, ka skate notika
Kandavā, jo skatē Tukumā piedalījās 32
kolektīvi, milzīga konkurence. Tomēr
jāsaka, ka kopumā mūsējie ir diezgan
labā līmenī.” Andra Eimane piebilda, ka
īpaši priecājas par deju kolektīva „Imuliņa” dejotāju sastāva pilnīgu atjaunošanu. Kolektīvs pastāv jau 9 gadus, bet tā
iepriekšējaias sastāvs pieaudzis- aizgājis savā dzīvē. Jaunajā sastāvā apvienoti
7.-9. klašu audzēkņi no Vānes, Cēres
un Kandavas. Ar „Imuliņas”vārdu deju

kolektīvs piedalīsies skolēnu Dziesmu
un deju svētkos un paralēli pārstāvēs
arī „C” grupu Lielajos Dziesmu un deju
svētkos.
Savukārt, žūrijas pārstāvis Agris
Daņiļevičs, kurš divdesmit divus gadus
strādājis Krimuldas vidusskolā par deju
skolotāju, atzina, ka šobrīd ir ļoti grūti
tādā mazā vietā kā Kandava noorganizēt
deju skati, savest kopā visus dejotājus,
bet kandavniekiem tas izdevās. Galvenais, ko dejotājiem novēlēja Agris Daņiļevičs, ir nenoniecināt dejošanas labās
īpašības, jo deja palīdz būt veiklam, spēcīgam un atsperīgam, tā attīsta ritma izjūtu un koordināciju. „Dejojiet ar prieku, dejojiet ar laimes sajūtu, mīliet savus
partnerus!” tā skanēja Daņiļeviča kunga
novēlējums.
Koncerta izskaņā katrs deju kolektīvs saņēma atzinības rakstus, ko pasniedza Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa.
Lelde Jurēvica
Kandavas novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Aprīlis tiek dēvēts par spodrības
mēnesi. Aicinu arī šogad visus novada
iedzīvotājus 26. aprīlī piedalīties Lielajā Talkā un sakopt gan savu tuvāko
apkārtni, gan novada teritoriju, tā darot mūsu novadu gaišāku un tīrāku.
Sakārtojiet arī savas mājas apkārtni,
savu pagalmu, savu sētu !
Pašreiz, iespēju robežās, norit novada ceļu segumu atjaunošana vietās,

kur tie tikuši bojāti aizvadītajā ziemā.
Viens no aktuālākajiem jautājumiem ir
apvedceļa atjaunošana pie Cēres karjera. Lai ceļu droši varētu ekspluatēt,
nepieciešams veikt ceļa planēšanas
darbus, kā arī grants virskārtas atjaunošanu. Ir saņemts apstiprinājums no
Latvijas autoceļu uzturētāja, ka jau tuvākajā laikā tiks uzsāka ceļa segas labošana un ceļa bīstamajos posmos tiks
veikta daļēja grants virskārtas atjaunošana. Ir piešķirti līdzekļi atputekļošanas darbu veikšanai, bet tie ir nepietiekami, lai šos darbus veiktu pilnā apmērā. Lai minētā situācija tiktu atrisināta
iespējami īsākā laikā, esmu paredzējis
vērsties arī Satiksmes ministrijā un
runāt par iespējamiem risinājumiem
minētā ceļa posma atjaunošanai.
Ļoti pozitīvs ir fakts, ka ar peldbaseina, kas atrodas pie Kandavas Valsts
lauksaimniecības tehnikuma, īpašnieku esam vienojušies par šī bīstamā objekta demontāžu. Vēl viena vieta Kandavas pilsētā tiks sakārtota un neradīs
draudus apkārtējiem iedzīvotājiem un
tehnikuma audzēkņiem. Tāpat tiek
plānots demontēt arī bīstamo ēku pilsētas centrā – Sabiles ielā 1.

Pašvaldības policijas priekšnieka
amatā ir apstiprināts Rihards Zariņš.
R. Zariņš iepriekš strādājis Valsts policijā, ir stingrs un prasīgs. Redzot viņa
entuziasmu, ir cerība ka tiks realizētas
daudzas pozitīvas pārmaiņas.
Darbu sācis arī jaunais Kandavas
novada domes izpilddirektors Egīls
Dude. Viņš ir politiski neitrāls cilvēks.
Tas ir būtiski, jo, manuprāt, politika
daudzas labas lietas kavē. E. Dude ir
cilvēks ar saimniecisku redzējumu, kas
šajā amatā ir viena no svarīgākajām
īpašībām.
Tuvojas Lieldienas. Šogad, pirmo
reizi, Lieldienas tiks svinētas Promenādē ar šūpoļu atklāšanu. Tāpat, Lieldienu atzīmēšana ar lielāko un skaistāko
šūpoļu kāršanu notiks visos pagastos.
Šogad aizsākam arī jaunu tradīciju,
dāvinot katram pagastam „Lielo olu”.
Aicinu iedzīvotājus apmeklēt Lieldienu pasākumus gan Kandavā, gan pagastos.
Priecīgas un gaišas Lieldienas, labu
prātu un saulainu noskaņojumu!
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTS KANDAVAS NOVADA DOMES
IZPILDDIREKTORS
Kandavas novada domē darbu sācis izpilddirektors Egīls
Dude, kuru amatā deputāti apstiprināja 27.marta domes sēdē.
Jaunajā amatā esat nostrādājis pavisam neilgi, vai esat jau
aptvēris to jautājumu loku, kas ir
jūsu pārziņā?
- Ar to jautājumu loku, kas ir
manā pārziņā, šobrīd tikai sāku
iepazīties. Protams, ka pašvaldības
darba specifika ir nedaudz atšķirīga no manas iepriekšējās darba
pieredzes. Strādājot savā privātajā biznesā, es riskēju tikai pats ar
sevi, atbildēju par to, ko pats biju
ieplānojis. Arī par neveiksmēm, ja
tādas gadījās. Šeit būs jārisina daudzi nopietni jautājumi, kuri skars
ne tikai mani, negribētos kļūdīties.
Būs nepieciešams kolēģu atbalsts
un padoms.
Kad jums piedāvāja kļūt par
izpilddirektoru, kāda bija jūsu
pirmā reakcija?
- Vispirms reakcija bija vairāk par nekā pret, kādu nedēļu šo
priekšlikumu apsvēru, konsultējos ar
vairākiem cilvēkiem, dažs ieteica piekrist, dažs mēģināja atrunāt. Arī sievas
un bērnu viedoklis man bija svarīgs. To-

mēr nolēmu priekšlikumu pieņemt, jo
tā ir iespēja izaugsmei.
Sacījāt, ka Kandavā esat ienācējs.
Kāda jums likās Kandava, šeit pārceļoties uz dzīvi?

- Kandava man ļoti patika,
toreiz te nesen bija notikušas
Trīszvaigžņu spēles, pilsēta bija
sakopta, mājas nokrāsotas, ielas
asfaltētas, Kandava augstu „kotējās”. Ne nu gluži sapņu pilsēta,
bet man tā likās ļoti simpātiska.
Kandava man nebija sveša vieta,
te dzīvoja mani radi, es te pāris
reizes gadā ciemojos. Iedzīvojos
ātri, nebija nekādu komunikācijas problēmu.
Kur mācījāties? Kāds ir
jūsu ģimenes stāvoklis?
- Esmu beidzis Latvijas
Lauksaimniecības universitātē
Meža fakultāti. Esmu precējies.
Mana sieva Danuta strādā Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā par angļu valodas skolotāju. Mums ir divi bērni. Meita
mācās Jelgavas ģimnāzijā, bet
dēls Rīgas Tehniskajā universitātē būvniecības fakultātē apgūst ceļu būves specialitāti.
Kas ir tās lietas, kas jums,
nestrādājot domē, pilsētā likās
nesakārtotas?
- Neesmu ar tādu kritisku aci dzīvi
šeit vērtējis. Protams, ir daudz nesakārtotu lietu, ka saistās ar ceļiem novadā

AKTUALITĀTES
un pilsētā, bet tā ir visur Latvijā, pie tā
vainojams nepietiekošais valsts finansējums. Gribētos, protams, lai pietiktu
naudas noasfaltēt visas ielas pilsētā un
galvenos ceļus pagastos.
Kāda ir jūsu vīzija par darbiem,

DOMES LĒMUMI
kas būtu jārisina, ko gribētu uzlabot?
- Tādas lietas, kas būtu kardināli jāmaina, es pagaidām neredzu. Bet es šajā
amatā, kā jau teicu, esmu neilgi. Jautājiet
man pēc 100 dienām, tad noteikti varēšu
pateikt vairāk. Gribu būt pretimnākošs

3.

vadītājs. Pēc dabas esmu labsirdīgs, uzticos cilvēkiem, tādēļ ir nācies arī vilties.
Esmu bezpartejisks, politikā neiesaistos.
Centīšos attaisnot man dāvāto uzticības
garantu.
Intervēja Dagnija Gudriķe

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 27.03.2014.
Kandavas novada domes sēdē tika
izskatīti 30 jautājumi. Sēdē attaisnotu
iemeslu dēļ nepiedalījās deputāts G. Indriksons.
Apstiprināja par Kandavas novada domes izpilddirektoru Egīlu Dudi
ar 2014.gada 4. aprīli, nosakot mēnešalgu 1300 eiro mēnesī (par – 10, pret
– 3 (G.Birkenšteins, L. Gudakovska,
S.Zvirgzdiņa)). Noteica pirmā paraksta tiesības Kandavas novada domes
izpilddirektoram E. Dudem ar 2014.
gada 4.aprīli. Atcēla Gundu Cīruli no
Kandavas novada domes izpilddirektora pienākumu pildīšanas ar 2014.gada
3.aprīli. Atcēla G. Cīrulei pirmā paraksta tiesības ar 2014.gada 3.aprīli.
Piešķīra finansējumu kā ieguldījumu SIA „Tukuma slimnīca” kapitāla
daļu palielinājumam un reģistrētās proporcijas nodrošināšanai 6757,65 EUR
(4749,30 LVL) apmērā kā arī apstiprināja Tukuma slimnīcas 2013.gada pārskatu.
Apstiprināja Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2033.
gadam (plašāka informācija šajā avīzes
numurā). Nolēma lēmumu un apstiprināto Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2033.gadam divu
nedēļu laikā nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
papīra formā un elektroniskā formātā,
elektronisko versiju nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.
Apstiprināja projekta „Kandavas
pilsētas pirmskolas izglītības iestādes
„Zīļuks” energoefektivitātes uzlabošana” kopējās izmaksas 1 044 810,80 euro,

no kurām 853 723,09 euro ir attiecināmās izmaksas un 191 087,71 euro ir neattiecināmās izmaksas.
Apstiprināja projekta „Kandavas
kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana” kopējās izmaksas 199 035,79
euro, no kurām 199 035,79 euro ir attiecināmās izmaksas.
Izskatīja jautājumu par atbalsta
sistēmas izveidi audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm
Kandavas novadā. Deputāti vienbalsīgi
pieņēma lēmumu atbalstīt minētā projekta ieviešanu mūsu novadā(plašāka
informācija par projektu šajā avīzes numurā).
Apstiprināja SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pārskatu par budžeta izpildi 2014.gada janvārī un februārī.
Nolēma ieguldīt Kandavas novada domes kapitālsabiedrības SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā
Kandavas novada domes bilancē esošos
Zantes pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus, saskaņā ar klāt pievienoto sarakstu par kopējo vērtību 258 835
EUR (divi simti piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci euro).
Apstiprināja SIA „Kandavas namsaimnieks” valdes locekles S.Irbes
atskaiti par darbu ar debitoriem no
25.02.2014. līdz 26.03.2014. pārskatu
par budžeta un tiesiskās aizsardzības
plāna izpildi 2014.gada janvārī un februārī.
Izskatīja jautājumu par domes pastāvīgo komiteju sēžu laiku pārcelšanu
aprīļa mēnesī (plašāka informācija šajā
avīzes numurā).

Izskatīja jautājumu par Kandavas
novada domes delegācijas komandējumu uz Beļģiju. 2014.gada jūlijā domes
delegācijai jāpiedalās Eiropas Savienības
mazo pašvaldību hartas gadskārtējā pasākumā Beļģijā, Bievrē. Nolēma nosūtīt
komandējumā uz Beļģiju laika periodā
no 10.07.2014.- 14.07.2014. Kandavas
novada domes delegāciju šādā sastāvā:
N.Štoferts, domes priekšsēdētājs, delegācijas vadītājs; I.Grunte, Kandavas novada Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece, sadarbības koordinatore; I.Ozols,
domes deputāts; D.Tauriņa, Kandavas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
“Zīļuks” vadītāja; D.Rudēvica, domes
Finanšu nodaļas vadītāja;
D.Puga,
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktore; T.Prodaņuks, students;
K.Gotfrīds, students; A.Kunkulberga,
studente; L.Strazdiņa, studente.
Izskatīja 11 jautājumus, kas saistīti
ar nekustamajiem īpašumiem un virkni
vēl citu jautājumu. Domes sēdes protokols pieejams mājas lapā www.kandava.
lv sadaļā Pašvaldība. Domes sēdes.

Kārtējās komiteju sēdes
notiks 17.aprīlī no
plkst. 9:00
Domes sēde notiks
24.aprīlī plkst. 13:00

APSTIPRINĀTA KANDAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.- 2033. GADAM
2014.gada 27.marta domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Kandavas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2014.-2033. gadam. Stratēģiju izstrādāja speciāli izveidota darba grupa,
kurā ietilpa domes vadošie darbinieki,
deputātu pārstāvji un SIA „Metrum”
konsultanti. Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas
dokuments, kurā ir noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie
mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskā struktūra, vēr-

tējot novada attīstību telpiski. Stratēģija
sastāv no vairākām izvērstām sadaļām.
Ir izvērtēta Kandavas novada pašreizējā
situācija un tā attīstības rādītāji reģionālajā mērogā, izvērsta stratēģiskā daļa jeb
attīstības vīzija, kā arī stratēģijas īstenošana un uzraudzība. Stratēģijas izstrādes
laikā tika veiktas intervijas ar vietējiem
iedzīvotājiem, diskusijas ar kaimiņu
pašvaldibu pārstāvjiem, Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjiem un vietējiem
novada līderiem.
Kandavas novada pašvaldība izvir-

zītās attīstības stratēģijas sasniegšanai
izvirzījusi trīs stratēģiskus mērķus: 1)
izglītota sociāli nodrošināta, veselīga un
aktīva sabiedrība; 2) ekonomiski attīstīts
novads; 3) pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novads.
Ar Kandavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2014.-2033.gadam
varat iepazīties www.kandava.lv , sadaļā
Pašvaldība- Sabiedrības līdzdalība, un
Kandavas novada domes kancelejā

4. DOMES LĒMUMI
KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE
NOTEIKUMI Nr.3

„Grozījumi Kandavas novada domes 27.05.2010. saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Kandavas novada domes
pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais
dienests” sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu 43.panta
pirmās daļas 13.punktu un Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un
ceturto daļu

Izdarīt 2010.gada 27.maija Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi” ar grozījumiem
apstiprinātiem domes sēdēs 26.05.2011. (protokols Nr.5 3.§),
25.09.2013. (protokols Nr. 13 5.§) un 27.12.2013. (protokols
Nr.18 3.§) (Kandavas Novada Vēstnesis, 2010,16 (65) nr.;
2011,28(77)nr.; 2013,12 (104)nr.; 2014, 2(106)nr. (turpmāk –
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu pielikumu ar IX nodaļu:
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
(EUR)

IX. Aprūpes mājās pakalpojumi
52.

reize
Maksas līdzfinansējums iedzīvotāmējiem vai viņu pirmās šķiras mantiniekiem, kuriem ienākumi lielāki par nesī
valstī noteikto minimālo algu:
1. līmenis (minimālā aprūpe)
2. līmenis (maksimālā aprūpe)
3. līmenis (paplašinātā aprūpe)
4.līmenis (pilnā aprūpe, Bartela
indekss 7)¹

10,00
25,00
35,00
50,00

¹Gadījumos, ja ir valsts pabalsts- pilna aprūpētāja algas samaksa pēc pakalpojuma aprēķina.
1.Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma
„Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas
1.punktu.
2.Pakalpojumu bez maksas saņem bērni līdz 18 gadiem,
invalīdi, smagi slimi vientuļi dzīvojoši cilvēki un iedzīvotāji,
kuru ienākumi aprūpes brīdī ir vienādi vai mazāki par valstī
noteikto minimālo algu.
3. Iedzīvotāji, kuri saņem no valsts pabalstu aprūpei, maksā
par aprūpi aprūpētāja algas apmērā, kas noteikta uzsākot
aprūpi.

***
KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE
NOTEIKUMI Nr.2

„Grozījumi Kandavas novada domes 26.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Kandavas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju un
aizsardzību””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
1.punktu un 43.panta pirmās daļas 11. punktu

Izdarīt 2010. gada 26.aprīlī apstiprinātajos Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Kandavas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju un
aizsardzību” (turpmāk – noteikumi) ar grozījumiem domes
sēdēs 29.07.2010. (protokols Nr.7 1.§) un 28.02.2013. (protokols Nr.2 1.§) (Kandavas Novada Vēstnesis, 2010,15 (64) nr.;
2010, 18 (67) nr.; 2013, 4 (96) nr. šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar jaunu 1.8.¹ punktu šādā re-

dakcijā:
„1.8.¹ Noteikt, ka noteikumu 1.8.punktā minētā pārbaude veicama ar sekojošu metodi: asenizācijas bedres pamatni
pārbaudīt ar izklauvēšanas metodi ar uzasinātu metāla stieni,
triecienslodzes rezultātā konstatējot ir/nav betonēta pamatne,
kā arī ja iespējams, veicot vizuālo pārbaudi”.

***
KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE
NOTEIKUMI Nr.4

„Grozījumi Kandavas novada domes 30.07.2009.
saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas novada domes
nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28.pantu un Jaunatnes likuma 5.panta septīto daļu

Izdarīt Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Kandavas novada pašvaldības nolikums” apstiprināti 2009.gada 30.jūlija sēdē (protokols Nr.11, 3.§), ar
grozījumiem domes sēdēs 2009.gada 24.septembrī (protokols
Nr.15 5.§), 2010.gada 28.janvārī (protokols Nr.1 6.§), 2010.
gada 30.jūnijā (protokols Nr.6, 5.§), 2010.gada 29.jūlijā (protokols Nr.7 10.§), 2010.gada 28.oktobrī (protokols Nr. 10 8.§),
2011.gada 30.jūnijā (protokols Nr.6 1.§), 2012.gada 28.jūnijā
(protokols Nr.6 1.§), 2012.gada 29.novembrī (protokols Nr.11
3.§), 2013.gada 25.aprīlī (protokols Nr. 4 1.§), 2013.gada
27.jūnijā (protokols Nr.8 3.§), 2013.gada 25.septembrī (protokols Nr.13 8.§), 2013.gada 27.decembrī (protokols Nr.18
2.§) Kandavas Novada Vēstnesis, 2009, 8 (57)nr.; 2009, 9 (58)
nr.; 2010, 13 (62)nr.; 2010, 17 (66)nr.; 2010, 18 (67)nr.; 2010,
21 (70)nr.; 2011, 29 (78)nr.; 2012, 40 (89)nr.; 2012, 44 (93)nr.;
2013, 5 (97)nr.; 2013, 7 (99)nr.; 2013, 12 (104)nr. (turpmāk –
Noteikumi), šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu 6.2. apakšpunktu jaunā redakcijā:
„6.2. Kandavas novada Izglītības pārvalde, kuras struktūrā
un pakļautībā ir šādas pašvaldības izglītības un izglītības atbalsta iestādes:”
Papildināt 6.2.10.1 šādā redakcijā:
„6.2.10.1 Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
„Nagla”.”
Izteikt noteikumu pielikumu „Kandavas novada domes
struktūra” jaunā redakcijā.

Par domes pastāvīgo komiteju
sēžu sasaukšanu
Kandavas novada domes pastāvīgo komiteju sēdes
notiks 17.aprīlī
Plkst. 9:00 Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas sēde
Plkst. 10:00 Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde
Plkst. 11:00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Plkst. 12:00 Finanšu, plānošanas un novada attīstības komitejas sēde

Par darba dienu pārcelšanu maijā

Kandavas novada dome ir izdevusi rīkojumu, pārcelt darba dienu no piektdienas 2014. gada 2. maija uz sestdienu,
2014. gada 10.maiju, pamatojoties uz Ministru kabineta
25.06.2013. rīkojumu Nr. 278 „Par darba dienu pārcelšanu
2014.gadā” un Darba likuma 133. panta (4) daļu.

AKTUALITĀTES

NOVADĀ

5.

IESPĒJU FONDAM GADA JUBILEJA
26.martā notika Kandavas novada
iespēju fonda (KNIF) dalībnieku kopsapulce.
Šā gada maijā Fonds iecerējis izsludināt projektu konkursu novada iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam. Sadarbībā
ar Kandavas novada domi un draudžu
mācītājiem marta nogalē otro reizi Kandavā tika organizētas Lūgšanu brokastis,
kur daļa no ziedojumiem tiks izlietota
šim projektu konkursam iesniegto ideju
atbalstam.
Kopsapulcē tika apstiprināts pārskats par 2013.gada darbību, Fonda
Revīzijas komisijas ziņojums, pārvēlēta
Uzraudzības komiteja un Revīzijas komisija.
Līdz šim KNIF ir izveidojis Stipendiju Kandavas novada profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu
atbalstam – mācību maksas segšanai
2013./14.mācību gadā. To saņēmuši seši
Kandavas profesionālās ievirzes skolu audzēkņi: divi Mākslas un mūzikas
skolas mākslas nodaļā, divi Mākslas un
mūzikas skolas mūzikas nodaļā, un divi

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolā.
Labdarības koncertā “Gaismas atgriešanās” 2013.gada 22.decembrī tika
savākti ziedojumi Ls 73,51 apmērā, par
kuriem tika iegādātas attīstošās rotaļlietas, ar kurām Kandavas Sociālajā centrā
speciālistu vadībā darbojas bērni ar attīstības traucējumiem.
Fonds tika dibināts 2013.gada

22.martā ar mērķi - attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas
tradīcijas Kandavas novadā, sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, atbalstot vietējos iedzīvotājus un finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas.
Ziedīte Začeste
iespēju fonda valdes locekle

CĒRES PAMATSKOLAS PĀRSTĀVJI VIESOJAS BULGĀRIJĀ
Marta sākumā starptautiskā skolu
sadarbības projekta Comenius ietvaros Bulgārijā viesojās Cēres pamatskolas delegācija.
Starptautiskajā Comenius projektā
“Apvienotā Eiropa - ideālas mājas, lai
dzīvotu” Cēres pamatskola ir iesaistījusies jau no pagājušā gada augusta un
minētais projekts darbosies līdz šā gada
jūlija beigām. Tā ir sadarbība starp 5
dažādām skolām no Rumānijas, Zviedrijas, Bulgārijas, Polijas un Latvijas.
Tikšanās Bulgārijā Slivenas profesionāli tehniskajā ģimnāzijā bija sestā
sadarbības parteru satikšanās reize un
tajā piedalījās tikai pedagogi. Tikšanās
mērķis bija apspriest kā organizējama
Comenius Galā diena, tā bija apmainīšanās idejām un ieteikumi, kā šo pasākumu interesantāk sagatavot.
Slivenas profesionāli tehniskajā skolā iepazināmies ar bulgāru praksi, kā
skolēni apgūst satiksmes drošību, kā
notiek drošas braukšanas stundas, kā
māca angļu valodu. Piedalījāmies renovēto mehānisko darbnīcu atklāšanā.
Tikāmies arī ar Slivenas apgabala gubernatoru un izglītības nodaļas vadītāju. Apmeklējām skolu bērniem ar speciālām vajadzībām Vlasaki Shumanov
un iepazināmies ar šādu skolu darbības
principiem Bulgārijā.
Darbs mijās ar vietējās dabas, tradīciju un kultūras iepazīšanu. Mūsu vie-

Juta Reinsone, Ilona Lazdāne un Slivenas apgabala gubernators
C.Markov Zhelyazkov.
sošanās laikā Bulgārijā svinēja pavasara
atnākšanas svētkus, mēs piedalījāmies
šajos svētkos, iepazīstot viņu tradīcijas un noklausoties skolēnu sagatavoto
koncertprogrammu.
Apmeklējām Kotelas pilsētiņu, kas
slavena ar paklāju aušanas tradīcijām.
Paklāju muzejā vietējās mūzikas skolas
skolotāji sniedza mums nelielu tautas
mūzikas koncertu. Pabijām Jerevnas
ciemā, kas pazīstams ar bagātīgu vēsturisku nostāstu un faktu krājumu.
Ekskursijas programmā ietilpa arī

Kazanlakas pilsētas, Rožu un Trāķijas
valdnieku ielejas apmeklējums, kā arī
Šipkas tempļa monumenta Roždestvo
Hristovo apskate.
Brauciens bija interesants un jauniem iespaidiem bagāts. Liels prieks bija
satikt jau esošos draugus un iepazīties
ar jauniem, jo mēs nešķiramies uz ilgu
laiku- nākamā projekta tikšanās notiks
Zviedrijā, Kinnā aprīļa sākumā.
Ilona Lazdāne
projekta koordinatore

6. SKOLU DZĪVE
RITMIKAS DIENA PRIECĒ LIELUS UN MAZUS
Marta mēnesī jau trīsdesmit otro
reizi Kandavas vidusskolā tika aizvadīta
Ritmikas diena. Šo pasākumu Kandavā
vienmēr gaida ikviens- gan liels, gan
mazs. Vingrotājus atbalstīt bija ieradušies vecāki un vecvecāki, draugi un paziņas. Pasākumu atklāja ciemiņi- Elzas
Kronbergas deju studija „BUMP” no
Rīgas, kurā dejo arī kandavniece Laura
Ābele. Viņi priecēja skatītājus ar vairākiem deju priekšnesumiem, kuru laikā
Ritmikas dienas dalībniekiem bija iespējams smelties idejas saviem nākamā
gada priekšnesumiem.
Kā pastāstīja Egita Grundmane,
sporta kluba „Kandava” projektu vadītāja, viņas pirmā Ritmikas diena bija
1991. gadā, kad viņa uzsāka mācības
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā. „Tie
bija deju un kustības svētki visai skolai,
kur gatavošanās bija vesels process, sākot no kustībām, beidzot ar tērpu izveidi. Sākumskolā mana audzinātāja bija
Elita Brahmane, kas par savu audzināmo klasi cēlās un krita, mūsu uznācieni vienmēr bija nostrādāti no A līdz Z.
Vingrojumu kompleksu mēģinājām gan
sporta stundās, gan arī starpbrīžos klasē
vai sporta zālē. Protams, tika padomāts
arī par tērpiem, tie vienmēr bija unikāli.
Mācoties pamatskolā, vingrojumu komplekss kļuva jau mazliet sarežģītāks un
arī konkurence pieauga, bet tas mūsu
klasei, kurā bija daudz radošu skolēnu,
nebija šķērslis cīnīties par godalgotām
vietām.” Domājot par visām piedzīvotajām Ritmikas dienām, Egita atceras, ka
Kandavas vidusskolas sporta zāle, kur
notika šis pasākums, palīdzēja visus da-

lībniekus saliedēt.
Arī šogad skolēni bija cītīgi gatavojušies šim pasākumam, mācījušies deju
soļus, piemērījuši iznāciena tērpus. Ne
tikai skolēni rādīja savu dejot prasmi,
arī skolotāji un vecāki bija sagatavojuši
jautrus un atraktīvus deju priekšnesumus, kas tika novērtēti ar ļoti skaļām
ovācijām.
Noslēgumā pasākuma organizatori kopā ar atbalstītājiem bija sarūpējuši

gardas balvas visiem dalībniekiem, tomēr pats galvenais pārsteigums bija brāļu velotriālistu Anša un Arvja Dermaku
priekšnesumi, kuros iesaistīties varēja
arī paši Ritmikas dienas dalībnieki. Šos
puišus visa Latvija iepazina 2012. gadā,
kad raidījumā „Latvijas Zelta talants”
brāļi ieguva pirmo vietu un stipendiju
sava talanta attīstīšanai.
Lelde Jurēvica

KĀ ĪSTĀ TEĀTRĪ
2.aprīlī Kandavas K. Mīlenbaha
vidusskolā notika Kandavas novada
skolu teātru skate, kurā šogad piedalījās jaunie teātra mīļotāji no četrām
skolām- Zemītes un Vānes pamatskolas, Matkules sākumskolas un Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas.
Tie patiešām bija teātra svētki! Katrs
kolektīvs bija ielicis ne mazums darba,
lai viņu iestudētā ludziņa būtu skatāma
un interesanta ne tikai mazajiem, bet arī
lielajiem skatītājiem un žūrijai.
Zemītes pamatskolas teātra pulciņš,
kurā piedalās skolēni no pirmās līdz devītajai klasei, bija iestudējis savas režisores Ērodejas Kirillovas sacerēto skeču
„Labais darbs”, kas spilgti parādīja mūsu
neprasmi sakopt savu sētu un durvju
priekšu, kā tas ļoti bieži vērojams mūsu
sadzīvē. Taču skečs beidzās ar labo darbu- lielo talku un apņemšanos sakopt
un saudzēt dabu.

Skates uzvarētāji- Matkules sākumskolas teātra grupa.

SKOLU DZĪVE
Matkules sākumskolas teātra grupa, kurā spēlē 10-12 gadīgi skolēni un
kuru vada skolotāja Una Budžena, bija
iestudējuši Intas Andersones ludziņu
„Pazudusī varavīksne”. Priecēja labais
mākslinieciskais noformējums, mazo
aktieru un režisores kopdarbs un gaumīgais muzikālais pavadījums.
Vānes pamatskolas teātra studija
„Denči”, kurā darbojas jaunie aktieri no
3.-9.klasei, un kuru vada režisore Eva
Bērziņa, parādīja Ināras Šteinbergas ludziņu „Suns un kaķis”. Spilgti savās lomās bija iejutušies suņa Rekša un kaķa
Mura lomu atveidotāji.
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas sākumskolas teātra pulciņš, kurā
piedalās paši mazākie aktieri, tikai septiņus līdz desmit gadus veci bērni, un
kuru vada režisore Iveta Grunte, bija
iestudējuši visiem labi pazīstamo P.

AKTUĀLI
Šenhofa muzikālo uzvedumu „Un atkal
Pifs”. Mazie aktieri darbojās patiesi aizrautīgi, un tas nekas, ka brīžam aizmirsās teksts, saklausījuši sufliera priekšā
čukstēto, viņi droši spēlēja tālāk ar tādu
pašu degsmi. Kā pēc skates atzinās režisore Iveta Grunte, šī bijusi pirmā reize, kad viņi šo savu iestudēto veikumu
rādījuši skatītājiem. „Viņi taču vēl ir tik
mazi, pārsvarā pirmās un otrās klases
skolēni, bet tik aizrautīgi un patiesi darbojas uz skatuves!”- sacīja režisore. Tā
kā „Pifs” ir muzikāla izrāde, tajā skanēja
daudz dziesmu meiteņu vokālā ansambļa izpildījumā, kas organiski iekļāvās
izrādes koptēlā.
Skatē pirmo vietu ieguva Matkules
sākumskolas teātra grupa. Pārējie kolektīvi saņēma Kandavas novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus par
veiksmīgu piedalīšanos. Katram kolek-

7.

tīvam tika piemiņas balviņa- maska, ko
tradicionāli skolu teātru skatei darina
Kandava mākslas un mūzikas skolas
audzēkņi pedagoģes Ingas Brīniņas vadībā. Atzinības rakstu „Labākā aktrise”
ieguva Kaķa Mura lomas atveidotāja
Linda Rozenberga no Vānes pamatskolas, bet Atzinību kā „Labākais aktieris”
saņēma runča Herkulesa lomas atveidotājs Ingars Samiņš no Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas.
Skates noslēgumā, uzklausot žūrijas
labos novēlējumus un mudinājumu turpināt iesākto skatuves mākslā, visi šķīrās
ar labi padarīta darba sajūtu un pārliecību, ka noteikti tiksies atkal nākamgad.
Tā jau ir- skatuve vilina un pievelk, tu
iedod velnam mazo pirkstiņu, bet viņš
paņem visu roku! Ar skatuvi „saslimst”
uz mūžu.
Dagnija Gudriķe
žūrijas komisijas locekle

SPORTISKAIS MARATONS INTERNĀTVIDUSSKOLĀ
7.aprīlī Kandavas internātvidusskolas sporta zālē uz ikgadējo aerobikas un deju dienu pulcējās skolas audzēkņu un skolotāju kolektīvs.
Jaunāko klašu skolēni izdejoja 20
minūšu garu programmu skolotājas Innas Jēkabsones vadībā. 4.- 6.klašu skolēnus izturības maratonā pusstundas garumā vadīja 11. klases audzēknis Artūrs
Kreicbergs. 7.- 9.klašu skolēniem deju
soļus ierādīja 12. klases skolniece Sabīne
Siandra Matisone- meitene ar lielu pieredzi dejas mākslā, bet vidusskolēniem
Kristiāna Cimermane, I-DEJAS māja,
pasniedzēja un horeogrāfe.
Maratonu vadīja mūziķis, radio raidījuma „Džeza skola” vadītājs Ēriks Kibermanis.
Žūrijas komisija, skolas direktores
Elitas Lavrinovičas vadībā, vērtēja visu
klašu grupas pēc vienotiem kritērijiem.
Galvenais no tiem bija, izturība nepamest „cīņas lauku” pirms maratona beigām, tikpat svarīgas bija pozitīvās emocijas, atraktivitāte, koordinācija un sava
ķermeņa pārvaldīšana, ritma izjūta, precizitāte- spēja atdarināt trenera parādīto
kustību, arī klases kopīgais noformējums, tērpi, aksesuāri. Katrā grupā tika

Aerobikas un deju maratonā (foto Ņina Zalcmane)
izvēlēti divi uzvarētāji – zēns un meitene, kuriem direktore Elitas Lavrinoviča
pasniedza uzvarētāju diplomus.
Sarunā ar vienu no deju maratona
organizatorēm Innu Jēkabsoni, viņa pastāstīja, ka atšķirībā no iepriekšējo gadu
“Deju dienām” šoreiz dalībniekiem
priekšnesumi nebija jāsagatavo kā mājasdarbs. Uzdevums bija vērot un izpil-

dīt trenera demonstrētās kustības. Deju
priekšnesumi tika pasniegti kā izturības
treniņi jeb maratons, nevis kā koncertuzvedums. „Iespējams ka skatītājiem
vērot šo uzstāšanos nebija tik saistoši kā
iepriekšējos gados,- piebilda Inna, - taču
bērniem šis bija izturības pārbaudījums,
pašnovērtējums saviem spēkiem.”
Dagnija Gudriķe

FORUMĀ TIEKAS KANDAVAS UN SABILES ROMI
27. martā Sabiedrības integrācijas biedrība Alternativas sadarbībā ar
Kultūras, sporta un jaunatnes iniciatīvu centru, Kandavas pilsētas kultūras
namā organizēja Kandavas un Sabiles
romu iedzīvotāju forumu „Vienoti dažādībā – starpkultūru dialogs: kultūra
un sadzīve”.
Diskusijā piedalījās Kandavas un

Sabiles romu tautas pārstāvji, pašvaldības, to pakļautībā esošo izglītības iestāžu, nodarbinātības dienesta un nevalstisko organizāciju pārstāvji, eksperti,
mediji, un citi interesenti.
Atklājot forumu, tā vadītājs, sabiedrības integrācijas biedrības Alternativas
priekšsēdētājs Dainis Krauklis uzsvēra,
ka neskatoties uz to, ka Latvijā dzīvo da-

žādas tautas, to skaitā arī romi, tā visiem
ir dzimtās mājas. Pēc vēstures datiem
pirmie romu tautības cilvēki Latvijā ieradušies jau 15. gadsimtā. Mūsdienās
romi Latvijā ir pilnībā asimilējušies, to
skaits ir aptuveni septiņi tūkstoši, viņi
brīvi pārvalda latviešu valodu, ciena
valsts likumus un simboliku un ir savas
turpinājums 8.lpp.

8.

AKTUALITĀTES

NOVADA STĀSTI

turpinājums no 7.lpp.

zemes patrioti. Tā arī viņi, četri čigānu
puiši Dainis, Rafiks, Ruslans un Kaspars,
sanākuši kopā ar domu, ko konkrēti viņi
varētu darīt savas tautas labā un 2012.
gadā izveidojuši biedrību Alternativas.
Viņi vēlas iemantot savu tautiešu uzticību, palīdzēt viņiem, dot viņiem šo alternatīvu jeb izvēles iespēju.
Dainis Krauklis ir kandavnieks, šeit
mācījies, pabeidzis vidusskolu, mācījies
Vācijā, pēc tam Latvijas augstskolās. Pedagoģijas fakultātē pabeidzis mūzikas
skolotājus ar specialitāti kordiriģents un
Universitātē ieguvis ķīmijas skolotāja
specialitāti un apguvis arī bioloģijas un
sporta skolotāju programmu.
Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Alfreds Ķieģelis informēja, ka Kandavas novadā dzīvo ap 60
romu tautību ģimeņu, kas skaitliski ir no
200 līdz 250 cilvēku. Pamatā tie ir samērā situēti cilvēki, kas dzīvo privātmājās
vai dzīvokļos un darbojas savā privātā uzņēmējdarbībā, lauksaimniecības
produktu, gaļas ražošanā, meža izstrādē, celtniecībā. Šo ģimeņu bērni mācās
skolās un vecāki izprot to, kāda nozīme
ir izglītībai. Bet starp romiem ir arī trūcīgās ģimenes, novadā tādas reģistrētas
septiņas, apmēram 20 cilvēki, tai skaitā
daudz bērnu, kas ir analfabētu ģimenes.
Tās bērnus skolās nelaiž, nav mācījušies
paši un izglītības iegūšanu liedz arī saviem bērniem. Galvenais uzdevums, kā
uzsvēra Alternativas projektu vadītājs

Kaspars Arhipovs, būtu pārliecināt šos
romus, ļaut saviem bērniem mācīties.
„Bez izglītības šodienas pasaulē tu esi
tikai niecība. Galvenais ir izglītība!”,
sacīja Kaspars, aicinot romus uzticēties
viņiem un sadarboties.
Notika diskusija starp romiem un
uzaicinātajiem viesiem, kuras laikā tika
rastas atbildes uz daudziem uzdotajiem
jautājumiem par sadzīvi, darba un izglītības iespējām, tīri praktiskas dabas

jautājumiem, no kuriem liela daļa nav
tikuši atrisināti tieši neinformētības un
romu nezināšanas dēļ.
Foruma nobeigumā D. Krauklis uzsvēra, ka ir gandarīts par konstruktīvo
diskusiju un gatavs jauniem izaicinājumiem, lai palīdzētu savai tautai integrēties mūsdienu sabiedrībā, jo tieši no
viņu pašu iniciatīvas ir atkarīgs daudzu
problēmu atrisinājums.
Dagnija Gudriķe

SIBĪRIJĀ DZIMUSĪ MĪLESTĪBA
25.martā atzīmējām Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienu, kad
represēto piemiņas vietās pulcējās tie,
kas bijuši izsūtījumā, viņu bērni un
mazbērni. Represētie dalījās atmiņās
un pārdzīvotajā un katrs šis stāsts ir
publicēšanas vērts. Bet šo stāstu es uzklausīju, ciemojoties pie Liholatu laulātā pāra Zemītes pusē viņu dimanta
kāzu jubilejā.
Viņi satikās izsūtījumā Sibīrijā,
Krasnojarskas apgabalā, latviešu meitene Jautrīte un ukraiņu puisis Vladimirs.
Jau 1941.gadā tika nacionalizētas Jautrītes vecāku mājas, jo tēvs esot budzis
un aizsargs, bet visa ģimene izsūtīta
14.jūnijā. No tēva ģimene atšķirta Tukuma stacijā, neesot pat atvadīties paspējuši, tā arī aizvests un „ar to Dieviņu,
vairāk viņu neredzējuši”. Tēvs pirmajā
gadā lēģerī nomiris. Pirmais gads Sibīrijā bijis ļoti smags, „pavisam pliki bijuši
paņemti”, ne naudas (jo tā palikusi pie
tēva), ne drēbju, ne mantu, tādā steigā
no mājām aizvesti. Pašiem palikusi tikai
viena drēbju kārta, pārējo pret ēdamo
krieviem mainījuši, lai badā nenomirtu.

Jautrīte un Vladimirs savā Dimanta kāzu jubilejā
2014.gada 8.martā.

NOVADA STĀSTI
Vecākā māsa Dzidra, kam toreiz bija 15
gadu, kopā ar mammu mežā pie sveķu
ražošanas strādājušas. Zābaku, ar ko
mežā iet, protams nav bijuši. Lai kājas
nenosaldētu no bērzu tāsīm vīzes pinušas, ar lupatām kājas aptinušas, un tā arī
staigājušas. „Bet izdzīvojām. Izturējām.
Tas ir apbrīnojami, ko cilvēks var izturēt!” Māsa un mamma Sibīrijā pavadījušas 18 gadus, bet pati Jautrīte kopā ar
kaimiņu meiteni, toreiz, kad bērniem
ļāva atgriezties, ja šeit bija kāds radinieks pie kā dzīvot, atgriezušās Latvijā.
Kā pastāstīja Jautrīte, slepus aizbēgušas
naktī 45 kilometrus līdz Krasnojarskas
stacijai ar kājām, kur formēti vagoni,
lai aizvestu uz mājām, uz Latviju. „Tas
jau nekas nebija, 45 kilometri, vienīgi
auksts bija, jo tas notika novembrī, kad
Sibīrijā jau iestājusies ziema.”- atcerējās
Jautrītes kundze.
„Atgriežoties Latvijā, vispirms nokļuvu Rīgas otrajā bērnu namā, pēc tam
krusttēvs mani izņēma no turienes un
aizveda pie sevis uz Matkuli. Nodzīvoju tur piecus gadus, un tad atkal mani
aizveda uz Sibīriju, prasījos atpakaļ pie
mātes,” - turpināja ritināt atmiņu kamolu Jautrītes kundze.
Taujāta, kā tad abi ar Vladimiru
iepazinušies, Jautrīte atsaka, ka viss noticis ļoti vienkārši. Abi dzīvojuši vienā
sādžā, bijuši viena vecuma un, kā jau
jauniem ļaudīm bijis pierasts, gājuši uz
ballēm. Balles vietējā klubiņā notikušas
bieži, jaunajiem arī toreiz gribējies priecāties. Tā viņi sapazinušies, iedraudzējušies un uzplaukusi mīlestība. Sādžā
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dzīvojuši ukraiņi, lietuvieši un dažas
latviešu ģimenes. Viņi jau esot bijuši tie
„pirmie grēcinieki”, kas sagājuši kopā,
katrs no savas tautas, parasti draudzējušies vienas tautas pārstāvji. Bet mīlestība
tautības nešķiro, sirdij pavēlēt nevari.
Apprecējušies abi 8. martā, laiks vēl bijis
auksts- ziema. Tā kā abi bijuši izsūtītie
„zem komendantūras”, bez papīriem
kopā dzīvot nav drīkstējuši, bijis jābrauc
uz ciema padomi sarakstīties. Diezgan
krietnu gabalu, bet 20 kilometri pēc Sibīrijas attālumiem, tāds nieks vien bijis.
Braukuši ar zirgiem vairākās kamanās.
Jautrīte vēl šodien atceras arī milzīgos odu un mazo mušiņu barus vasarās,
kas uzbrukuši „ēduši un koduši nost”.
Sākumā esot staigājuši ar sietiem uz galvas, vēlāk dotas zāles ar kurām iesmērējušies, un tad odi tik traki nav krituši
virsū.
Sākumā abi ar Vladimiru sarunājušies tikai krieviski, „jo tiklīdz tu no sava
kaktiņa vai stūrīša izgāji ārā, bija jārunā krieviski” un ar vietējiem krieviem
ļoti labi satikuši, viņi bijuši izpalīdzīgi,
kaut paši nabadzīgi, ar to, kas bijis galdā pašiem, vienmēr pacienājuši, atceras
Jautrītes kundze. Pamazām Vladimirs
mācījies arī sievas dzimto valodu.
Latvijā atgriezušies 1959.gadā. Matkulē, no kurienes Jautrītes ģimene izsūtīta, viņiem nav ļauts dzīvot, tad nu
dzīvojuši Irlavas pusē, strādājuši mežniecībā. Bet tur viņi nav iedzīvojušies,
samaksa par darbu arī bijusi niecīga.
Ģimene, ar kuru kopā bijuši izsūtījumā,
aicinājuši uz Zemīti, stāties kolhozā un
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pārcelties uz dzīvi tur. Toreiz kolhoza
priekšsēdētājs bijis tāds Leščuks, pēc
tautības ukrainis, viņi uzrakstījuši iesniegumu un tikuši pieņemti.
Jāstrādā bijis ļoti grūti. Jautrītes
kundze piecus gadus fermā slaukusi govis, pēc tam labu tiesu esot teļus kopusi, bet Vladimirs sākumā lauku brigādē, tad pabeidzis Kazdangā traktoristu
kursus un strādājis par traktoristu. Kad
Vladimirs bijis brigadieris, viņam grūti
nācies ar strādniecēm sarunāties, jo īsti
nav mācējis latviski darāmos darbus
izstāstīt. Tad nu licis Jautrītei runāt ar
viņu tikai latviski. „Runā tik ilgi, līdz es
sapratīšu!” viņš teicis un tā arī iemācījies, jo ja grib, tad nekas nav par grūtu.
Sasnieguši pensijas vecumu, abi aizgājuši pelnītā atpūtā, jo smagi bijis strādāts visu mūžu. Plenči un sliņķi nekad
neesot bijuši, tā Vladimira kungs stingri
piebilda. Strādājuši, lai būtu iztika, lai
badā nebūtu kā kara gados un Sibīrijā, kad nātru zupa un „čeremša” bijusi
vienīgā, ko galdā likt.”Eh, ko tur daudz
runāt,- nopūtās Jautrītes kundze, - paši
nezinām, kā izdzīvojām, to visu izturējām. Mamma jau bija vecākos gados, bet
arī izturēja, atgriezās Latvijā, 92 gadus
garu mūžu nodzīvoja. Arī mūsu mīlestība stipra bijusi, Sibīrijā rūdīta.”
Liholatu pāris izaudzinājis meitu
Ritu, viņiem ir divi mazbērni Agnese un
Atvars un divas mazmazmeitiņas Lelde
un Alise. Kā paši atdzīst, esot bagāti un
abiem kopā viss mūžs pavadīts.
Ar Liholatu laulāto pāri sarunājās
Dagnija Gudriķe

EIROPAS OPERU ZVAIGZNE – KANDAVAS IEDZĪVOTĀJA

Līdz šim neizpētītās Kandavas vēstures lappuses turpina pārsteigt ar jauniem atklājumiem. Viens no tiem saistīts ar Eiropas mūzikas dzīvē savulaik
ievērojamu personu – operas solisti

Valentīnu Bianki. Izrādās, ka viņa bija
precējusies ar Kandavas virsmežzini
Fjodoru fon Fabianu un sava mūža nogali pavadījusi Kandavā.
V. Bianki dzimusi 1834. gadā Viļņā,
itāliešu izcelsmes dziedātāja un mūzikas
skolotāja ģimenē. Mūziku viņa apguvusi
Parīzes konservatorijā, pilnveidojot savus talantus dramatiskā soprāna dziedāšanas mākā. 1855. gadā viņa debitēja
Parīzes operā Theatre Italien, dziedot
Aminas partiju B. Bellīni operā ”Somnambula” un Adīnas partiju G. Doniceti
operā ”Mīlas dzēriens”, uzreiz izpelnoties mūzikas cienītāju un kritiķu atzinību. Tajā pašā gadā viņa devās viesizrādēs
uz Frankfurti pie Mainas un Berlīni, līdz
1861. gadam dziedāja Šverinas galma teātrī, viesizrādēs Leipcigā, Drēzdenē, Hanoverā, Prāgā. Viņas spožākās vokālās
partijas bija Fideja Ž. Meijerbēra operā
”Pravietis”, Nakts karaliene V. A. Mocarta operā ”Burvju fauta”, Elizabete R.
Vāgnera operā ”Tanheizers”, un Norma
V. Bellīni operā ”Norma”.

No 1862. līdz 1865. gadam V. Bianki bija Marijas teātra Pēterburgā soliste,
tad 1865. – 1867. gadā dziedāja Maskavas Lielajā teātrī, bet 1867. - 1869. gadā
- Kijevas operā. Līdztekus tam viņa
sniedza viesizrādes Londonā Koventgārdenas teātrī, Harkovā, Odesā.
Viņas spožākā loma Krievijas operās
bija Judīte komponista A. Serova operā
”Judīte” (1863.g.). Komponists šo partiju sacerēja speciāli V. Bianki, un viņa
to dziedāja vairāk nekā 100 reizes. A.
Serovs rakstīja: ”Bianki ”Judītē” apbur
ne tikai ar balsi, dziedāšanas un tēlošanas māku, bet arī ar skatuves tērpu,
kas padara viņu par krāšņu skaistuli.” V.
Bianki balss bija skaista, spēcīga, ar plašu diapazonu, viņai piemita lieliska vokālā tehnika un spilgts aktrises talants.
Dziedātājas repertuārā bija vairāk nekā
50 partijas. Starp viņas labākajām partijām bez Judītes minamas arī Antonida
M. Gļinkas operā ”Dzīvība par caru” un
Lukrēcija Bordžia tāda paša nosaukuma
G. Doniceti operā.

turpinājums 10.lpp.
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KULTŪRA

turpinājums no 9.lpp.

Krievu teātra kritiķis A. Grigorjevs
rakstīja: ”Ļoti sen uz krievu skatuves
nav bijis tāds pirmklasīgas dziedātājas
un izsmalcinātas aktrises apvienojums
vienā personā, kas patiesi aizraujas pati
un aizrauj arī citus.” Par V. Bianki talantu sajūsminājās arī komponisti Mihails
Gļinka un Rihards Vāgners, ar kuru
kopā viņa strādāja Pēterburgas operā.
V. Bianki pati sacerējusi arī vairākas romances ar krievu dzejnieku tekstiem.
1865. gadā viņa apprecējās ar Kandavas virsmežziņa Karla fon Fabiana

palīgu un dēlu Fjodoru, kurš pēc tēva
nāves stājās viņa amatā. 1870. gadā V.
Bianki pameta operas skatuvi, lai veltītu sevi ģimenes dzīvei, tomēr turpināja
dziedāt atsevišķos koncertos. Viens no
šādiem koncertiem notika 1878. gada
trešajās Lieldienās Kandavas baznīcā. Tā
ienākumi tika ziedoti trūcīgajiem kandavniekiem. V. Bianki dziedāja garīgās
dziesmas, bet ērģeļu pavadījumu spēlēja Irlavas skolotāju semināra mūzikas
pasniedzējs Jānis Bētiņš un viņa dēls,
Pēterburgas konservatorijas absolvents
Ludvigs.

V. Bianki mira 1884.g. 16. februārī
no nieru slimības. Kā miršanas vieta
luterāņu draudzes baznīcas grāmatā ierakstīta Kandava, bet apbedīšanas vieta
nav norādīta. Kandavas Baznīcas kapos
V. Bianki piemiņas zīme nav atrodama.
Pagaidām nav iespējams noskaidrot, vai
tāda nav saglabājusies, jebšu arī māksliniece apbedīta citur. Neraugoties uz to,
V. Bianki saites ar Kandavu bija pietiekami ciešas, lai kandavnieki viņu varētu
uzskatīt par savējo.
Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks

TOMA ŠLISERA GLEZNAS MĀKSLAS GALERIJĀ
Kandavas Mākslas galerijā novada
muzejā apskatāma kandavnieka Toma
Šlisera gleznu izstāde.
Šī ir mākslinieka jubilejas izstāde, šogad Toms Šliseris atzīmē savu 75
gadu jubileju, un, kā viņš pats sacīja,
tad septiņdesmit pieci, tas jau ir pavisam nopietns gadu skaitlis. Starp izstādē redzamajām gleznām esot gan agrāk
tapušās, gan šogad gleznotās. Mākslinieks pastāstīja, ka tagad viņš gleznojot tikai mazformāta darbus, noskaņās
un izteiksmē bagātas miniatūras. Toms
atzina, ka liela formāta gleznu “mālēšana” un ierāmēšana esot diezgan padārgs
prieks, un pie tam stikls ir plīstošs un viņam vienmēr ar tiem sanākot kāds kreņķis. Mazās glezniņas ir lētākas, tās varot
nopirkt arī vienkāršs cilvēks par dažiem
eiro. Gleznojot viņš gan mājās, gan savā
dārza mājiņā, kur viņa gleznu tapšanas
liecinieki esot vien ziņkārīgie zvirbuļi.
Savai jubilejas izstādei nosaukumu neesot izdomājis, vislabāk skanētu „Nekas
konkrēts”, jo tajā tiešām ir pa druskai no
visa kā, bet nav nekas konkrēts.
Jau vairāk nekā četrdesmit gadus
Toms ir kandavnieks, bet viņa šūpulis kārts Rucavas pusē pie Papes ezera.
Toms dzimis 1939.gadā, mācījies Ezeru pamatskolā, vēlāk Liepājas Lietišķās
mākslas vidusskolā koktēlniekos. Atnākot uz Kandavu, Toms Šliseris strādāja par mākslinieku Kandavas kultūras
namā, arī Kandavas radio rūpnīcā, bet,

Toms Šliseris ar bijušo kolēģi Laimu Narvilu izstādes atklāšanā.
kad 1992.gadā nodibinājās Kandavas
Mākslas skola, viņš kļuva par šīs skolas
pedagogu. Tāpēc Toma Šlisera vārds
Kandavas puses mākslas mīļotājiem ir
labi zināms, un viņa gleznu izstādes bijušas Kandavā, Tukumā un arī Rīgā.
Neskatoties uz savu, paša vārdiem
runājot, nopietno gadu skaitu, Toms
turpina ražīgi strādāt, tvert mirkli un

apstādināt to gleznā.
Izstādes atklāšanā Toma bijušās darba kolēģes no Mākslas skolas vēlēja viņam savos darbos ielikt visas skaistākās
krāsas, ko dāvā mums zeme, debesis un
ziedi, lai šo gleznās ietverto krāsu brīnumu dāvātu atpakaļ saviem skatītājiem.
Dagnija Gudriķe

PAR UN AP BASKETBOLU
Basketbols Kandavā joprojām ir
dzīvs. Iespējams, nav tik labi sasniegumi, kā tas bija pirms vairākiem gadiem,
bet tam ir arī objektīvi apstākļi. Jauniešu
skaits ir krietni samazinājies. Un tomēr –
basketbolā viss notiek!
Šajā sezonā jaunieši Latvijas jaunatnes basketbola līgā startē ar deviņām komandām. Mazākie 2003. Un 2004.gadā
dzimušie zēni cīnās „Kāruma kausā”. Ir

pirmās uzvaras un arī pirmie zaudējumi.
Ļoti veiksmīgi spēlē 2002.g.dz. zēnu komanda (K. Šnikvalds, M. Ķilps, K. Šenbergs, M.Pelīte, Kr. Striķis, P.Ošenieks,
Ģ.Celms, E.Ezerkalns, R.Paņižņiks,
A.Frīdemanis), kuri 37 komandu konkurencē Latvijā pašlaik ieņem 11.vietu.
Arī 2001.g.dz. zēni gūst pieredzi LJBL
čempionātā. Augstākajā līgā šobrīd
spēlē 2000.g.dz. zēni. Komandas ko-

dolu veido K. Koroševskis, M.Rēders,
E.Kaņeps, R.Bērziņš, R.Vītols, R.Staris,
Kr. Celmiņš. Pārējiem ir krietni jāpatrenējas, lai varētu spēlēt šādā līmenī.
Viegli tas nav, sevišķi atpaliekam no
konkurentiem auguma ziņā, tomēr ir
pārspētas tādas komandas kā Ventspils
un VEF.
Ļoti laba sezona ir 1999.g.dz. zēniem (K.Ozols, R.Ahentāls, M.Ķēniņš,
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K.Goldmanis, A.Tarasovs, E.Zlaugotnis,
G.Ērvalds, E.un N.Kleini, K.Dimants,
A.un A.Ošenieki, K.Horsts), kuriem
pietrūka tikai viena uzvara, lai cīnītos
par iekļūšanu augstākajā līgā. Bet progress ir milzīgs, jo pagājušajā sezonā, piemēram, Liepājai un Saldum zaudējām
ar 40 punktiem, bet šogad jau spēlējām
punkts punktā, izcīnot arī uzvaras.
Šajā vecuma grupā spēlējam ar divām
komandām. 1998.g.dz. zēnu komanda
acīmredzot šogad startēja pēdējo reizi,
jo puiši pēc 9 klases beigšanas dosies
mācīties uz lielpilsētām. Sezonu noslēdzām ar divām uzvarām pār komandām, kurām agrāk smagi zaudējām.
Vecākās grupas zēni šogad ir krietni
progresējuši, uzvaru vairāk kā zaudējumu, bet konkurence liela. Komandā
spēlē M. Grauzermanis, A. Štoferts,
R. Gūtšmits, K. Haferbergs, R. Brucis,
R. Petkevičs, A. Dišlers, A. Kotāns, A.
Kreicbergs. Vairāki puiši izmēģinājuši
spēkus arī Rietumu līgā pie večiem.
Diemžēl nav nevienas meiteņu komandas, kas spēlētu LJBL. Neliela gaisma tuneļa galā gan ir, jo šogad nokomplektēta mazo meiteņu grupa.
Kandavas vīru komanda spēlē Rietumu līgā, ko organizē sporta klubs Kandava. Šajā līgā spēlē arī Ventspils BTS,
kas ir līderi ar LBL2, Kuldīgas „Hercogs”,
Talsi, Tukuma „Stiga RM”, Lapmežciems
un Pāvilostas novads. Viņiem sākušās
play off ¼ fināla spēles. Kandava dramatiskā trillerī ar 1:2 zaudēja Talsiem.
Pēdējo izšķirošo spēli Talsos vēroja 215
skatītāju. Interesanti, ka Kandavu trenē
Ivars Bambis, bet Talsus Jānis Bambis.
Kandavas komandā spēlēja E. Ķilps,
A. Balsers (LR čempionātā viņš pārstāv
Ventspils BTS ), M. Bērziņš, G.Bērziņš,
E.Viļumsons, L.Zuze, T.Prodaņuks,
R.Surgofts, K.Baumanis (LR čempionātā pārstāv Līvānus), M.Grauzermanis,
A.Štoferts, R.Gūtšmits, R.Petkevičš,
A.Briedis(šīs sezonas komandas talismans). Gribu teikt lielu paldies vīriem,
kuri spēlēja Rietumu līgā. Daudzi no viņiem vairāk nedzīvo Kandavā, bet atrod
laiku, lai atbrauktu uz spēlēm un treniņiem no Rīgas.
Vairāki jaunie spēlētāji tagad pārstāv
citu pilsētu sporta skolas. R.Rozentāls
un K.Ķilps -Ventspili, bet M.Saulītis –
Rīgu. Cerams, ka viņiem un arī kādam
Kandavas BJSS audzēkņiem izdosies
pārstāvēt arī Latvijas jaunatnes izlases.
LBL1 šobrīd spēlē R.Mednis, bet Ģ.
Celms spēlē Īrijā.
Arī mūsu meitenes labi startē Latvijā un pasaulē. Šobrīd mūsu D. Rozenberga ir Rīgas TTT komandas līdere,
savukārt Ilze Gotfrīda aizvada pēdējo
sezonu ASV. Pēdējo tāpēc, ka šogad viņa
absolvēs Saint Josephs Universitāti. Ilze
spēlē NCAA 1.divīzijā, kuru uzskata par
vienu no stiprākajām basketbola līgām

Kandavas BJSS 2002.g.dz. zēnu komanda.
pasaulē. Pavisam NCAA 1. divīzijā spēlē
20 latvieši. Papētīju statistiku, un izrādās
ka mūzu Ilzei no latviešiem ir otrs lielākais spēles laiks(24,7 min. spēlē), viņa ir
otrā rezultatīvākā, otrā cīņā par atlecošajām bumbām, bet pirmā rezultatīvajās
piespēlēs.
Mūsu A. Videniece LR čempionātā pārstāv LSPA, D.Dude LJBL pārstāv
Jelgavas BJSS, kas šobrīd čempionātā ieņem 2.vietu un jau debitējusi arī Jaunajā
sieviešu basketbola līgā. E. Prodaņuka
spēlē Rīgas TTP komandā. Rīgā ļoti
populārs ir skolu basketbols un Rīgas
domes kauss. Tāpēc Rīgas skolas ir priecīgas, ka no laukiem atnāk labas basketbolistes. Tā Līva Ošeniece par uzvaru
Rīgas domes kausā saņēma balvā braucienu uz Brazīliju, kur notika basketbola
festivāls. Šogad Prodaņukas pārstāvētā
Rīgas 49.vidusskola par uzvaru saņēma apaļu naudas summu. Gadījums iz
dzīves- divas kandavnieces, dzimušas
1988.gadā, devās iestāties kādā prestižā
Rīgas skolā, viena izturēja konkursu, bet
otra diemžēl, nē. Kad tās skolas sporta
skolotāja uzzināja, ka arī otra meitene
ir basketboliste, saņēmu no viņas daudz
pārmetumu, ka nebiju viņu par to informējis. Būtu viņai bijusi šī informācija,
arī otra meitene būtu uzņemta skolā.
Jau pieminētā Ilze Gotfrīda šogad beigs
universitāti ASV, bet L. Bernsone to jau
beigusi. Ja būtu jāmācās par naudu, tad
mācību maksa būtu ap 160 tūkstošiem
ASV dolāru. Meitenēm tiek apmaksātas
arī lidmašīnas biļetes.
Mazliet par tiesnešiem. Laukuma
tiesneša darbs ir diezgan grūts un tam
jābūt cilvēkam ar stipriem nerviem, jo
spēlētāji laukumā vienmēr ir pārliecināti, ka zina noteikumus labāk par tiesnešiem. Jāiztur arī skatītāju spiediens. Pašlaik augstākajā līmenī Latvijā un Baltijā
tiesā mūsu M. Voļskis. Ir vēl daži jaunie

puiši, kuri sākuši tiesāt. Lai pietiek izturības! Gribu teikt, ka šī ir brīva niša
Latvijā dāmām, jo valstī ir tikai viena
tiesnese sieviete, un šajā jomā ir lielas
karjeras iespējas. Basketbola sekretariātā augstākajā līmenī(Eiropas un pasaules čempionātos) regulāri strādā divas
kandavnieces, kuras pamatus darbam
apguvušas tepat Kandavā. Tiesnešu un
sekretariāta darbs ir apmaksāts, sevišķi
izdevīgs tas ir studentiem Rīgā, jo tur
ir daudz un dažādu basketbola līgu un
tiesnešu vienmēr trūkst.
Aicinu pieteikties pie Ingas un Andra sporta hallē jauniešus, kuriem būtu
vēlēšanās apgūt sekretariāta un tiesnešu
darbu!
Par Kandavas čempionātu un veterāniem. Kandavas čempionātā regulāri
spēlē 8 komandas. Šogad tika izspēlētas
60 spēles, bet finālspēles bija īsti svētki. Skatītāju tribīnēs tukšu vietu nebija.
Par čempioniem pēc gada pārtraukuma
kļuva Kandava86/RGR plus, kas ieguva
tiesības pārstāvēt Kandavu „Zelta roka”
kausa izcīņā septembrī, kurā spēlēs Liepājas, Ventspils, Jūrmalas un Kandavas
čempioni. Arī „Zelta roka” sacensības
organizē SK Kandava. Kandava 86/RGR
plus veiksmīgi spēlē arī A.Pūces kausa
izcīņā. Par Latvijas veterānu sporta spēļu čempioniem šogad kļuva Ī.Dronka
un A.Baumanis, kuri Valmierā Tukuma
komandas sastāvā finālā pārspēja Rīgas
veterānus. Vēl republikas čempionātā
spēlē J.Šteinbergs un D.Rozenfelds. Šogad Kandavas čempionāta finālspēles
laikā 70 gadu jubilejā sveicām vienu no
Kandavas sporta leģendām Egīlu Sudmali. Viņš ir trīskārtējais Latvijas PSR
čempions badmintonā un fanātisks basketbolists, kurš joprojām divas reizes
nedēļā trenējas basketbolā.
Mūsu Sporta halles viesnīcā dzīvo,
turpinājums 12.lpp.
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turpinājums no 10.lpp.

hallē trenējas un kafejnīcā ietur maltītes daudz basketbola komandu. Visu
ziemu regulāri šeit ir Kazahijas basketbolisti, bet vasarās Kazahijas, Ukrainas
UN Krievijas komandas kā arī Latvijas
jaunatnes izlases. Katru gadu notiek
jauniešu turnīri, kuros piedalās ļoti
daudz ārzemju komandu. Nekļūdīšos,
ja teikšu, ka Kandavā ir lielākais šāda
veida turnīrs Latvijā, spēles notiek četrās sporta zālēs. Tik daudz ārzemju komandu nevienā turnīrā citur nav. Ventspilnieki jautāja, kā mums tas izdodas,
jo viņiem arī kādreiz bija tāds finansiāli
labi nodrošināts „Jūras kauss”, kas izputēja, jo nebija komandu, kas piedalītos.
Atbildējām, ka tikai un vienīgi pateicoties I.Bambja personīgajiem sakariem

PROJEKTI
Zviedrijā, Somijā, Baltkrievijā, Krievijā,
Ukrainā, Kazahijā, Lietuvā un Igaunijā.
Tieši tāpat Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumā visu vasaru trenējās
Rīgas DSN jaunie basketbolisti M. Fomina vadībā.
Joprojām ierindā ir mūsu izcilie treneri Armands Krauliņš un A. Zvirgzdiņš. Latvijas sporta akadēmijas basketbola katedru joprojām vada profesors
A. Rudzītis. Rīgā par treneriem strādā
mūsējie- M.Fomins(arī ar jaunatnes izlasi), K. Baumanis,Ventspilī J.Petrovs,
Rojā- V.Dombrovskis, Talsos E. Priede,
Kandavā B. Hadaņonoks, I.Rozenfelde,
I.Bambis, J.Bambis, un Sporta akadēmijā vairāki kandavnieki pašlaik apgūst
trenera profesiju.
Ne jau vienmēr pēc skolu beigšanas

visi izvēlas spēlēt tikai basketbolu. Tā,
brāļi Strāķi, kuri pabeidza LSPA fizioterapeitus (Guntaram ir arī Eiropas čempionāta bronzas medaļa U-18 vecuma
grupā), izvēlējās strādāt iegūtajā specialitātē Kuldīgā, kaut gan bija arī piedāvājumi spēlēt profesionālā līmenī par algu.
Toties Kuldīgā šogad radās basketbola
komanda „Hercogs”, kuras līderi ir abi
brāļi un komanda spēlē Rietumu līgā. Ir
mums arī savs politiķis, Klāvs Olšteins,
kurš mācoties Kandavā trīs gadus pārstāvēja sporta klubu Kandava jauniešu
komandas. Viņš joprojām ir labākais
basketbolists starp deputātiem šajā saeimā.
Lai atvaino tie, kurus šajā rakstā nepieminēju, jo mūsu ir ļoti daudz!
Andris,
kurš dažreiz aiziet līdz sporta zālei

BIEDRĪBAS „KANDAVAS PARTNERĪBA” PAZIŅOJUMS
Biedrība „Kandavas Partnerība”
izsludina atklātu 8. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam 413.
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros, atbilstoši Ministru
kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauku attīstības pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas
laiks - no 2014.gada 9. aprīļa līdz 2014.
gada 9.maijam Pieejamais publiskais fi-

nansējums 8.kārtā: 28 057,46 EUR
Projektu iesniegumi jāiesniedz līdz
2014.gada 9.maijam plkst.17:00 biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu
ielā 11, Kandavā, tel.28390394
8. projektu konkursa kārtā projektu
iesniegumu pieņemšana notiks sekojošās rīcībās:
1.Rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Kandavas Partnerības teritorijā”- pieejamais finansējums 28 057,46
EUR. Rīcības mērķis - uzlabot dzīves
kvalitāti partnerības teritorijas iedzīvotājiem, pilnveidojot vidi vietējo iniciatīvu darbībai Kandavas Partnerības teritorijā. Aktivitāte 6.2. iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā
apmācību un interešu klubu, kultūras,

vides aizsardzības, sporta un cita brīvā
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Ar Kandavas Partnerības Attīstības
stratēģiju, rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai par projekta
iesniegumu ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.
lad.gov.lv un biedrības “Kandavas Partnerība” mājas lapā: www.kandavaspartneriba.lv, kā arī biedrības „Kandavas
Partnerība” birojā Kandavā, Talsu ielā
11. Kontaktpersona: Inta Haferberga,
kontakttālrunis 28390394; e-pasts; intaha@inbox.lv.
Projektu iesniegumus var iesniegt
arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu
un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā
kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms
Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu
lad@lad.gov.lv

PABEIGTS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTS VĀNES CIEMĀ

Marta mēnesī pilnībā īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības attīstības
projekts Kandavas novada Vānes pagasta, Vānes ciemā.
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ar domes atbalstu kopš 2012.
gada aktīvi piedalījās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu apgūšanā

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Kandavas novada Vānes pagasta, Vānes
ciemā” realizācijā. 2014.gada 13.martā
veiksmīgi tika pabeigti darbi un objektu nodeva ekspluatācijā. SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” izdevās pilnībā sasniegt plānotos projekta rezultātus.
Tika rekonstruēti ūdensapgādes tīkli
(2284 m), dzeramā ūdens artēziskā aka

(1 gab.), rekonstruēta ūdens sagatavošanas stacijas ēka (1 gab.) un izbūvētas
jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
(1 gab.), kas nodrošinās kvalitatīvu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu apsaimniekošanu.
Būvdarbu līgums starp SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” un SIA
„Ostas Celtnieks” tika noslēgts 2013.
gada 16.augustā par kopējo summu
355 758,76 eiro. Apakšuzņēmējs būvdarbu ietvaros bija SIA „San-B”. Būvniecības uzraudzību nodrošināja SIA „Firma
L4”. Projekta mērķis bija ūdensapgādes
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un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana kā arī ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana.
Šobrīd intensīvi tiek veikti pēdējie
darbi dokumentu sagatavošanā, lai saņemtu noslēguma maksājumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.
Projekta kopējās izmaksas ir
401 493,84 eiro, no kuriem, Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 333 371,15 eiro. Pārējās izmaksas tiek segtas no Kandavas novada
pašvaldības ieguldījuma SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā
un SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” līdzfinansējuma.
(Id. Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/125)

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS PROJEKTS MĀMIŅĀM
Līdz ar pavasara atnākšanu nodibinājums ‘’Zantes ģimenes krīzes centrs’’
ar fonda Ziedot.lv atbalstu ir uzsācis
projektu „Sociālās palīdzības sniegšana”, kura ietvaros risināsies apmācības
Kandavas novada sociālajam riskam
pakļautajām grūtniecēm un māmiņām.
Projekts ilgs deviņus mēnešus. Apmācību rezultātā pieaugs jauno māmiņu un
grūtnieču izpratne par bērna attīstību,
kas nākotnē veicinās pozitīvu emocionālo saskarsmi ar bērnu un mazinās vardarbības risku ģimenē. Ja māmiņas būs
apguvušas prasmes un zināšanas savu
bērnu fiziskai un emocionālajai aprūpei,
ja viņas apzināsies savu lomu bērnu audzināšanā, tad vajadzētu samazināties
to ģimeņu skaitam, kam atņemtas aprūpes tiesības

PAR PROJEKTU AUDŽUĢIMENĒM
2014.gada janvārī Nodibinājums
“Sociālo pakalpojumu aģentūra” uzsācis projektu “Atbalsta sistēma Latvijas
audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm”, kuru finansiāli
atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO
fonds” apakšprogramma.
Projekta mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi Latvijā, sekmējot stabilas, profesionālas ģimeniskas aprūpes
atbalsta sistēmas izveidi bērniem, kuri
zaudējuši vecāku gādību. Projekta ietvaros ir pilnveidota atbalsta programma

audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm. Martā darbu uzsākuši 4 mobilie atbalsta centri Latvijas
reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē
un Latgalē. Mērķa grupai tiks nodrošinātas individuālas psihologu un sociālo
darbinieku konsultācijas, atbalsta grupas, apmācības atbilstoši ģimeņu vajadzībām un mentoru ģimeņu apmācība.
Projekta sadarbības partneri ir Latgales
audžuģimeņu atbalsta biedrība „Muna
Sāta”, Kurzemes reģiona audžuģimeņu
biedrība „Estere”, Biedrība „CARITAS”,
Kandavas novada audžuģimeņu biedrī-

CIENĪJAMIE SAKŅU DĀRZU LIETOTĀJI!

ba „PĪLĀDZĪTIS”, Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta centrs “Spēlmaņi”,
Bufdir, bērnu un ģimeņu atbalsta iestāde Norvēģijā.
Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada
28.februārim, tā kopējais finansējums
109 985.17 EUR, to finansiāli atbalsta
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī projekta Kandavas novada koordinatore ir Iveta Graudiņa (telefons
29497928).
Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/087/040

Kandavas novada dome aicina sakņu dārzu nomniekus līdz š. g. 30.aprīlim samaksāt sakņu dārzu nomas parādus.
Aicinām visus sakņu dārzu nomniekus pārskatīt nomas līgumus un, ja ir vēlme, tos pagarināt, ja nomas termiņš beidzies.
Līguma nepagarināšanas gadījumā, konkrētais zemes gabals (sakņu dārzs) var tikt iznomāts citai personai( jo juridiski
skaitās brīvs). Līgumu pagarināšanai lūdzam ierasties Kandavas novada domē, Kandavā Dārza ielā 6, 207.kabinetā pie
Lolitas Bruces.
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BEZMAKSAS SEMINĀRS PEDAGOGIEM JAUNIEŠU UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANĀ
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā
ar SIA „Ķemers Business and Law Company” organizē bezmaksas semināru pamata un vidējās izglītības iestāžu pedagogiem,
lai uzlabotu viņu kompetenci darbā ar jauniešiem un sabiedrības pārstāvjiem, kuri vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā.
Seminārs notiks 24. aprīlī no pl.10.00-14.00 Kandavas Kārļa
Mīlenbaha vidusskolā.
Semināru vadīs uzņēmēja un pasniedzēja Iveta Reinholde,
kas stāstīs, kā sniegt nepieciešamo atbalstu un efektīvāk strādāt ar uzņēmējdarbības uzsācējiem un sabiedrības pārstāvjiem,
kuri vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā.
Seminārs pedagogiem notiek LIAA realizētās „Inovatīvas
uzņēmējdarbības motivācijas programmas ietvaros”, un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
Pieteikties dalībai seminārā var aizpildot reģistrēšanās anketu http://kblc.lv/liaa-seminari un nosūtot pieteikumu uz e-pastu
elina.gusare@kblc.lv, tel: 28686372

VIRŠI-A ATVER JAUNU DUS
KANDAVĀ
Lielākais pašmāju degvielas tirgotājs „VIRŠI-A” atklājis
šogad trešo degvielas uzpildes staciju (DUS). Jaunā “VIRŠIA” DUS atrodas Kandavā, tādējādi uzņēmumam turpinot attīstību Kurzemes reģionā.
“VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacija atrodas Kandavā
Abavas ielā 4. Tā ir agrākā DUS Sumata degvielas uzpildes
stacija, kuru pēc iegādes uzņēmums “VIRŠI-A” ir rekonstruējis un pielāgojis sava zīmola koncepcijai. Tāpat “VIRŠIA” ir labiekārtojis DUS Kandava apkārtējo teritoriju 50 m2
platībā. Paredzēts, ka Kandavas DUS būs īpaša atpūtas zona
ar skatu uz Kandavas pilsdrupām. Jaunā DUS ir atvērta 24
stundas. Tajā ir iespējams iegādāties 95. un 98. markas degvielu, dīzeļdegvielu un agro jeb lauksaimniecības degvielu.
Šajā DUS ir pieejama arī automazgātava un veikals, kurā
iegādāties dzērienus, uzkodas un citas preces. Tāpat Kandavas DUS kā jaunums klientu ērtībām pavasara un vasaras
sezonās tiks piedāvāta velosipēdu noma, tādējādi klientiem
ļaujot izmantot visas DUS atrašanās vietas priekšrocības,
izmantojot arī aktīvās atpūtas iespējas.

KANDAVAS NOVADS GATAVOJAS LIELAJAI TALKAI
26.aprīlī visā
Latvijā un arī
mūsu novadā,
tāpat kā katru
gadu, notiks
Lielā
Talka,
kurā teritorijas
sakopšanas
un
labiekārtošanas darbos, aicinām piedalīties novada iedzīvotājus.
Katrā oficiāli pieteiktajā talkas vietā
būs savs atbildīgais, kurš nodrošinās talciniekus ar atkritumu maisiem un norādīs, kur jāatstāj piepildītie maisi. Reģistrēt un 26.aprīlī organizēt savu talku
var jebkurš, mājas lapā www.talkas.lv.
Ja vēlaties, lai pašvaldība zinātu par
Jūsu izvēlēto talkas vietu vai arī saņemtu talkai paredzētos maisus (precizētu
piepildīto maisu novietošanas vietas)
Kandavas novadā tā jāsaskaņo ar koordinatori Sandru Bērziņu (telefons:
63182031, 28304430; e-pasts sandra.
berzina@kandava.lv). Lai veiksmīgāk
saplānotu darbus, saskaņotu atkritumu
novietošanas vietas, talcinieki jau tagad
var pieteikties Kandavas novada domē
pie Sandras Bērziņas vai savās pagastu
pārvaldēs. Atkritumu maisi būs pieejami talkošanas vietās talkas dienā.
No 25.-26.aprīlim Kandavas pilsētā
un pagastos iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja atbrīvoties no lielgabarīta
atkritumiem. Lielgabarīta atkritumus
lūdzam novietot tikai norādītajās vietās un norādītajā laikā:
Zemītes pagastā-

Zemītē pie katlu mājas
Valdeķos –
pie kultūras nama katlu mājas
Matkules pagastā –
Matkulē pie katlu mājas
Cēres pagastā –
Cērē darbnīcu teritorijā iezīmētā
laukumā
Vānes pagastā –
Vānē pie katlu mājas
Zantes pagastā –
Zantē pie katlu mājas
Kandavā – „Liepās” pie dalīto atkritumu konteineriem; Uzvaras ielā 20
pie gāzes grupas ķieģeļu nožogojumā;
Dārza ielā 1 pie katlu mājas; Ozolu ielā
6A pie katlu mājas; Kūrortu ielā 7A pie
katlu mājas; pie Kandavas internātvidusskolas katlu mājas.
Atgādinām, ka atkritumus var nodot, negaidot talku, Kandavā Kandavas
atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijā Daigones ielā 20, gan fiziskās, gan juridiskās personas bez maksas: Kartonu; Makulatūru; Tetrapakas
(skalotas);Logu stiklu; Pudeļu stiklu;
Lupatas, nederīgas drēbes (apģērba gabalus), auduma izstrādājumus- sausus
bez smilšu, eļļas vai citiem tehniskiem
piemaisījumiem; Plastmasas iepakojuma izstrādājumus: PET pudeles (plastmasas), polietilēna plēves, iepakojuma
maisiņus, tosola, eļļas, vējstiklu šķidruma taru, minerālmēslu maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi, lopbarības ietinamo plēvi un sietus, kā arī plastmasas
kannas un tml. iepakojumus; Sadzīves
elektronikas preces (ledusskapji, plītis,

veļas mazgājamās mašīnas, televizori,
datori); nolietotās baterijas un akumulatorus; Luminiscentās lampas (dienas
gaismas spuldzes); Metāllūžņus (metāla
iepakojumus).
Nepieņem bīstamos atkritumus –
(ķimikālijas, medicīnas atkritumus, naftas produktus un tml.). Kandavā nepieņem arī būvgružus.
Kandavas atkritumu pārkraušanas
stacijas darba laiks:
Darba dienās: Pirmdienās, trešdienās, piektdienās no 10.00 -16.00.
Sestdienās no 10.00 -12.00
Otrdienās, ceturtdienās, svētdienās
– slēgta
Kontaktinformācija: Tālr.: 63119140
Kandavas novada dome aicina iedzīvotājus palīdzēt sakopt dažādas publiskās teritorijas mūsu novadā. Tos, kuri
piedalīsies talkā, aicinām ierasties 26.
aprīlī plkst. 9:00 sekojošās pulcēšanās
vietās:
- pie Tūrisma informācijas centra
Kandavā;
-pie Valdeķu kultūras nama Kandavas pagastā;
-pie Cēres, Matkules, Vānes, Zantes
un Zemītes pagastu pārvaldes ēkām.
Aicinām ne tikai vākt atkritumus
un sakopt teritorijas, bet darīt arī citus
labus darbus- stādīt kokus, veidot puķu
dobes, labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus un
soliņus.

SAKOPSIM SAVU NOVADU!
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INFORMĀCIJA

PAŠVALDĪBAS POLICIJAI JAUNS PRIEKŠNIEKS

Kandavas novada Pašvaldības
policijā darbu sācis jaunais policijas
priekšnieks Rihards Zariņš, kuru amatā apstiprināja domes ārkārtas sēdē.
Kā domes sēdē pastāstīja Rihards
Zariņš, savu darba mūžu viņš pavadījis

Kandavā. Šeit mācījies Kandavas lauksaimniecības tehnikumā, vēlāk studējis Latvijas Policijas akadēmijā, ieguvis
jurista kvalifikāciju tiesību zinātnēs,
pēc tam maģistra grādu profesionālajā
studiju programmā „Tiesību zinātnes”.
Tepat kaimiņos, Tukumā Iekšlietu sistēmā nostrādājis 27 gadus un 23 no tiem
dažādos vadošajos amatos. Bijis izmeklētājs, 10 gadus Tukuma rajona policijas
pārvaldes priekšnieks, no 2009.gada ir
Iekšlietu ministrijas pensionārs, izdienas pensijā.
Šā gada februārī Rihards Zariņš
pieteicās un uzvarēja konkursā uz vakanto Pašvaldības policijas priekšnieka
amatu. Ir saņemts saskaņojums no Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas,
par Riharda Zariņa atbilstību ieņema-

majam amatam, ņemot vērā viņa darba
pieredzi, izglītību un prasmes.
Domes sēdē, deputātiem balsojot,
vienbalsīgi Rihards Zariņš tika iecelts
par Kandavas novada Pašvaldības policijas priekšnieku.
Kā sacīja Rihards Zariņš, viņam ir
gan pieredze, gan liela prakse, viņš teorētiski un praktiski labi pārzina valsts
tiesībsargājošo iestāžu darbību un normatīvos aktus un tagad atliek vien pierādīt sevi jaunajā amatā. Jāstrādā būs
daudz. Kā pirmos darāmos darbus R.
Zariņš minēja štatu sakārtošanu un darba organizācijas jautājumu atrisināšanu.
Galvenais, lai iedzīvotāji justos droši
savā novadā un būtu apmierināti ar pašvaldības policijas darbu.
Dagnija Gudriķe

SIA” KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” AICINA BŪT
GODPRĀTĪGIEM
Šobrīd Ministru kabinetā tiek izskatīts jaunais likums, kas regulēs pieslēgumu veidošanu centralizētajai ūdens un
kanalizācijas sistēmai. Pēc likuma pieņemšanas pastiprināsies kontrole un iedzīvotāji tiks sodīti gan par nelikumīgu
pieslēgumu izveidošanu ūdensapgādei,
gan nekvalitatīvu notekūdeņu apsaimniekošanu.
Pieslēgumam kanalizācijas tīkliem
daudzās Eiropas valstīs ir jābūt obligātam, kā tas arī noteikts, jo piesārņojums
no lokālām kanalizācijas sistēmām (nosēdakas, septiķi u.c.) nonāk gruntsūdeņos un tālāk pazemes ūdeņos, kaimiņu
akās un pēc tam arī upē. Nav pamata
uzskatīt, ka savu notekūdeņu apsaim-

niekošana ir katra iedzīvotāja privātā
izvēle – nekvalitatīva to apsaimniekošana atstāj iespaidu uz vidi daudz plašākā
teritorijā.
Aicinām novada iedzīvotājus vērsties SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, lai konsultētos un saņemtu
tehniskos noteikumus par pieslēgšanās
iespējām jaunizbūvētajiem ūdens un
kanalizācijas tīkliem, ko iespējams veikt
pašu spēkiem vai kopā ar „Kandavas
komunālo pakalpojumu” speciālistiem,
līdz ar to ietaupot nepieciešamos finanšu resursus un laiku.
Atgādinām, ka SIA „KKP” piedāvā
iespēju vienoties par šo darbu apmaksas
kārtību kā arī slēgt līgumu par atlikto

Kandavas novada muzejs aicina iedzīvotājus iesaistīties interesantas izstādes veidošanā. Ja jums ir mājās dzintara rotas vai priekšmeti,
kuros ir iestrādāts dzintars, ar kuriem ir saistīts
kāds nozīmīgs notikums Jūsu dzīvē, lūdzam līdz
10.maijam atnest tos uz muzeju. Kopīgi no šīm
lietām veidosim izstādi „Kandavas dzintara istaba”
(Jūsu lietas pēc izstādes atdosim), kura tiks atklāta
Muzeju naktī 17. maijā.
Esiet vērīgi, staigājot pa pilsētu savās ikdienas
gaitās (līdzi ņemot fotoaparātu), un fiksējiet fotogrāfijās Kandavu no cita - neierasta un neparasta
skata punkta, lai taptu interesanta foto izstāde, kura
sauksies tāpat kā šogad Kandavas novada svētki
- „Citāda Kandava”. Fotogrāfijas sūtiet uz e-pastu
kandmuz@inbox.lv vai atnesiet līdz 15.maijam uz
muzeju A4 formātā. Muzeja telefons 63182064
Cerot uz atsaucību – Kandavas novada muzeja
kolektīvs
FOTO: Akmens ar zīmīgo uzrakstu atrodas
Kandavas novada muzeja dārzā

maksājumu. Nesankcionēta pieslēgšanās centralizētajiem tīkliem ir pretlikumīga rīcība, par ko jāatbild. Tādēļ SIA
KKP aicina ēku īpašniekus vērsties
uzņēmumā un savlaicīgi ziņot, ja par
kādu no saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem viņam nav noslēgts
līgums un negaidīt, kad nelikumības atklās uzņēmuma speciālisti.
Ja ēkas īpašnieks ar skaidrojumu,
pats vērsīsies uzņēmumā, problēmu būs
iespējams atrisināt sarunu ceļā, noslēdzot līgumu un turpmāk SIA” KKP” pakalpojumus lietot atbilstoši prasībām.
SIA „Kandavas Komunālie
Pakalpojumi”
Mob. T 29181411, 26677434
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PASĀKUMI

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
Sekojiet informācijai:
www.kandavaskultura.lv
14. aprīlī
17:30 Multfilma “Džastins un drošsirdīgie bruņinieki”. Ieeja: EUR 1,00/ Ls
0,70. Zantes kultūras namā
19:00 Jaunā latviešu kino filma
“Džimlai Rūdi Rallallā!” Ieeja: EUR:
2,00/ Ls1,41. Zantes kultūras namā
15. aprīlī
17:00 - 19:00 Radošā darbnīca - Lieldienu dekoru darināšana. Vānes kultūras nams. Dekoru darināšanai līdz
jāņem baloni, diegi, PVA līme, dažādi
spīdumi, dekoratīvi akmentiņi u.c. darināšanai nepieciešamās lietiņas.
14. - 17. aprīlī
16:00 Radošās darbnīcas “Keramika”.
Amatniecības centrā
16. aprīlī
17:00 Radošā darbnīca “Lieldienu dekoru darināšana dažādās tehnikās”.
Amatniecības centrā
17. aprīlī
13:00 Zantes pamatskolas dziedāšanas konkurss “Uzdziedāsim!”. Zantes
kultūras namā
19:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums- Kandavas ev.lut.baznīcā
19. aprīlī
14:00 - 17:00 Pirmslieldienu tikšanās
pie Matkules kultūras nama.
17:00 - 20:00 Lielais latviešu kino vakars (bērniem un pieaugušajiem).
Matkules kultūras namā
17:00 Latviešu multfilma bērniem
“Tītari: atpakaļ nākotnē”. Ieeja: EUR
1,00/ Ls 0,70.
18:30 Latviešu kinofilma “Džimlai
Rūdi Rallallā!” Ieeja: EUR 2,00/ 1,41.
Matkules kultūras namā. Filmas garums: 1h 46 min.
23.aprīlī
17:00 Tamborēti saulessargi – Kandavas novada amatniecības centrā
27. aprīlī
11:00 Radošā darbnīca “Somas un somiņas”. Sadarbībā ar Kandavas novada
Amatniecības centru. Zantes kultūras
namā
30. aprīlī
17:00 Radošā darbnīca “Mātes dienas
apsveikumi”. Amatniecības centrā
1.maijā
Pavasara tirgus Kandavā
18:00 Sadraudzības vakars Zantes un
Gotlandes pensionāriem. Zantes kultūras namā
3.maijā

19:00 Koncerts „Eiropā jau 10 gadus”Matkules kultūras namā – pēc koncerta
plkst. 22:00 balle, spēlē G. Birkenšteins
10.maijā
Ģimenes diena Kandavā
Abavas senlejas velodiena
11.maijā
Kājāmgājēju diena Abavas senlejā
SPORTS
19.aprīlī
10:00 Kandavas novada čempionāts
dubultspēlēs novusā- Kandavas sporta
halle
18. - 19. aprīlī
Rietumu līgas fināla spēles basketbolā. Pasākumu vieta un laiks tiks precizēti. Sīkāka informācija: http://www.
rietumuliga.lv
21.aprīlī
10:00 Lieldienu kausa izcīņa zolītē sporta halles kafejnīcā
23.aprīlī
11:00 Kurzemes kausu izcīņa šķēpa
mešanā – VKLT stadionā
28. aprīlī
16:00 Orientēšanās Kandavā. Talsu
“Zig Zag” kārta.
IZSTĀDES
01.04. - 30.04
„Rakstniekam Vikam – 75”. Vānes pagasta bibliotēkā
“Jānim Širmanim - 110”. Vānes pagasta bibliotēkā
“Rakstniekam Johannesam Mario
Zimmelam - 90”. Vānes pagasta bibliotēkā
“Rakstniekam Vikam - 75”. Kandavas
pagasta bibliotēkā
02. 04. - 15.04.
“Bilžu grāmatu pasaulē”. Kandavas
pagasta bibliotēkā
Līdz 30.04.
Fotoizstāde “Senā Kandava”. 20. gadsimta sākuma pastkartes un Kārļa
Veinberga fotogrāfijas. Kandavas novada muzejā.
Foto izstāde “Bez nosaukuma” Madara Vītola, Kristaps Švarcs, Miķelis Helmuts Kārkliņš, Inārs Švarcs.
Izstāžu zālē “Vējspārns”, Kandavas kultūras namā
07.04. - 30.04.
“Idejas Lieldienu rotājumiem”. Vānes
pagasta bibliotēkā
“Rakstniekam Johannesam Mario
Zimmelam - 90. Matkules pagasta bibliotēkā

Kandavas pagasta bibliotēkā
07.04. - 19.05.
“Porcelāna trauki no vecmāmiņas
krājumiem”. Matkules paasta bibliotēkā
13.04. - 16.04.
“Rakstniekam Ignatam Muižniekam
- 105 (1909 - 1983)”. Zemītes pagasta
bibliotēkā
13.04. - 07.05.
Lailas Kelles jubilejas izstāde. Kandavas Mākslas galerijā
14. 03. - 01.05.
Ilzes Cērpiņas gleznu izstāde “Viss ir
galvā...” Kandavas novada muzejā
14.04. - 22.04.
“Nāc, nākdama Lielā diena”. Matkules
pagasta bibliotēkā
14.04. - 23.04.
“Nāc, nākdama Liela diena”. Kandavas
pilsētas bibliotēkā
14.04. - 30.04.
Jauno grāmatu izstāde. Zantes pagasta bibliotēkā
16.04. - 21.04.
“Aktierim, režisoram, rakstniekam,
gleznotājam Jānim Lejiņam - 115 “.
Zemītes pagasta bibliotēkā
21.04. - 24.04.
“Dzejniekam Gunāram Siliņam - 90
(1924 - 2010)”. Zemītes pagasta bibliotēkā
21.04. - 27.04.
Bibliotēku nedēļa - Vēlējumu koks
- izplaucēsim to kopā. Ikkatrs ir mīļi
gaidīts bibliotēkā, lai iekarinātu kokā
savu vēlējumu. Zantes pagasta bibliotēkā
23.04. - 30.04.
“Rakstniekam, filozofam Konstantīnam Raudivem - 105“. Kandavas pilsētas bibliotēkā
27.04. - 30.04.
“Dzejniekam Agrim Poikānam - 50
(1964)”. Zemītes pagasta bibliotēkā
30.04.
“Rakstniekam, filozofam Konstantīnam Raudivem - 105 “. Zemītes pagasta bibliotēkā
Līdz 30.09.
Kandavas fotogrāfa Imanta Riekstiņa
(1936 - 2013) foto izstāde. Kandavā,
Pensionāru Dienas centrā

NOVADĀ
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LIELDIENU PASĀKUMI
KANDAVAS NOVADĀ
19.aprīlī

MATKULĒ 14:00 Pirmslieldienu tikšanās un radošās darbnīcas pie
Matkules kultūras nama
KANDAVĀ
22:00 Lielās Sestdienas dievkalpojums ar uguns un ūdens
svētīšanu- Kandavas katoļu baznīcā.
No 19.uz 20. aprīli baznīca atvērta visu nakti.
22:00 Lieldienu nakts Vigīlija –Kandavas ev.lut.baznīcā

20.aprīlī

MATKULĒ
11:00 Lieldienu pasākums pie Mārtiņa graviņā
VĀNĒ
11:00 „Re, kur nāca Liela diena” - Lieldienu lustes atpūtas
parkā „Spāres”
ZEMĪTĒ
11:00 Lieldienu koncerts -Zemītes tautas namā

12:00 Spēles un atrakcijas - pie tautas nama
VALDEĶOS
11:30 Lieldienu svētku koncerts -Valdeķu kultūras namā
Pēc koncerta – olu ripināšana un šūpošanās pie kultūras
nama.
ZANTĒ
12:00 Lieldienu ieskandināšana- Zantes kultūras namā
Pēc koncerta jautras atrakcijas un loterija, labos laika apstākļos estrādē pie šūpolēm, lietus gadījumā – kultūras namā.
CĒRĒ
12:00 Lieldienu svētku koncerts un citas aktivitātes - pie
Cēres pamatskolas
KANDAVĀ
5:30 Tumsas - gaismas dievkalpojums - Kandavas ev.lut.
baznīcā
8:00 Lieldienu Mise - Kandavas katoļu baznīcā
10:00 Lieldienu svētku dievkalpojums- Kandavas ev.lut.
baznīcā
13:00 Lieldienas Kandavas promenādē

LASĪTĀJU KLUBIŅĀ SPRIEŽ PAR VESELĪGU DZĪVESVEIDU
Marta mēneša nogalē Kandavas
pilsētas bibliotēkā notika kārtējais Lasītāju klubiņa pasākums.
Bibliotēkas Lasītāju klubiņš darbojas jau 14 gadus un tiekas apmēram
reizi trijos mēnešos, atzīmē svētkus un
satiekas ar interesantiem cilvēkiem. Šoreiz, kā sacīja bibliotēkas vadītāja Daiga
Kārkliņa, tikšanās bija bez muzikāliem
priekšnesumiem un izklaidēm, jo tēma
bija gana nopietna – „Piekopsim veselīgu dzīvesveidu”. Ar lekciju par veselīga
dzīvesveida priekšnosacījumiem uzstājās Valsts Sporta medicīnas centra speciāliste Melita Sauka.
Katrs no mums vēlas dzīvot pilnasinīgāk, ilgāk, veselīgāk, izskatīties labāk.
Kā pie šāda rezultāta nonākt, par to arī
bija saruna. Kā sacījis Hipokrāts, jau 460
gadu pirms mūsu ēras, uzsvēra Melita
Sauka, cilvēks ir tas, ko viņš ēd! Un šie
vārdi ir aktuāli arī šodien. Pareizi un
veselīgi ēst un pietiekoši daudz kustēties katru dienu, tas ir viens no veselīga
dzīvesveida priekšnosacījumiem. Jo, kā
sacīja Melita Sauka, par veselību mēs
parasti atceramies tikai tad, kad tās vairs
nav, bet par to vajadzētu domāt jau no

Foto no pasākuma, vidū Melita Sauka
piedzimšanas dienas.
Sarunas dalībnieces atzina, ka pilnīgi noteikti nav to pulkā, kas ļoti nopietni domā par savu veselību, kas piekopj
pareizu dzīvesveidu un regulāras fiziskās aktivitātes, un tieši tāpēc tikšanās
bijusi noderīga. Tā likšot pārvērtēt savu

attieksmi pret veselību un savu dzīvesveidu. Pats grūtākais jau esot spert pirmo soli veselīga dzīvesveida virzienā,
atzina kāda no klubiņa dalībniecēm, un
pirmais solis ir- piecelties no gultas un
aiziet līdz durvīm!
Dagnija Gudriķe

18.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Kā pelēks laukakmens bijis ir mūžs
Ar laika upi pie kājām,
Un viss Tavu dienu tecējums
Ir bijis ar domām par mājām.
(K. Apškrūma)

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās aprīļa jubilārus!
Anna Tihomirova, Katrīna Kristberga,
Alma Jaunzemniece, Anna Lodiņa,
Dzidra Balode, Dzidra Grīsone,
Kārlis Ivars Dreifogels, Olga Punte,
Leonīds Rohmans, Valentīna Ansone,
Rasma Ķimene, Osvalds Kancers,
Dzidra Līvmane, Vilnis Jeremičs,
Dagnija Rutmane, Ilga Videniece,
Alberts Kalvītis, Raimonds Ansons, Rita
Pelša, Vija Šulca, Aivars Kārņups, Brigita
Brahmane, Aivars Ābele, Dainis Pluģis,
Gunta Insberga,
Alfons Imants Belerts, Marija Poška,
Pāvels Čerevatijs
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

„Eco Baltia vide” informācija iedzīvotājiem
No šī gada 1.aprīļa, „Eco Baltia vide” klientu
apkalpošanas centros arī turpmāk būs iespēja noslēgt līgumu, bet kases tiks slēgtas. Lai klientiem
speciāli nebūtu jāmēro ceļš uz klientu apkalpošanas centru Dienvidu ielā 2, turpmāk iedzīvotāji
daudz ērtāk norēķinus par atkritumu apsaimniekošanu varēs veikt vietās, kurās aktīvi norit pilsētas sabiedriskā dzīve - „Latvijas Pasta” nodaļās un
lielveikala „Maxima” veikalos. Šāda novitāte iespējama, pateicoties rēķinā iestrādātajam speciālam svītru kodam. Jaunās apmaksas iespējas klientiem ir gan ērtākas, gan izdevīgākas. Proti - veicot
maksājumus pastā, tiks piemērota pazemināta
komisijas maksa. Savukārt izvēloties norēķināties
„Maxima” veikalos, klientiem būs iespēja norēķināties par visu pakalpojumu summu vienlaicīgi,
vai arī maksāt pa daļām, bet ne retāk, kā to paredz
līguma noteikumi.

2014.GADA APRĪLIS

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
martā reģistrēti
8 jaundzimušie
Anete, Kristiana Luīze,
Līna Iva, Bruno, Edgars,
Kristers, Lauris,
Marks Markuss

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
paziņo, ka uzņēmums
2014.gada 2.maijā strādās no 8 00 – 16 00, pārtraukums no 12 00 – 13 00, 10. maijā brīvdiena.
SIA” Kandavas komunālie pakalpojumi” informē, ka Zemītes un Grenču iedzīvotājiem š.g.,
16.aprīlī būs pieejami asenizācijas pakalpojumi,
viena piebrauciena cena 17,07 EUR ar PVN
Pakalpojumu varat pieteikt pa tālr.63126072
No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd...
Izsakām patiesu līdzjūtību Ziedītei Začestei,
māti zaudējot.
Kandavas novada muzeja kolektīvs
Kandavas novada represēto apvienība

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
martā reģistrēti mirušie:
Anna Alberta
Dāvis Celmiņš
Oskars Grīsons
Pēteris Gustiņš
Kazimirs Mendriks
Leons Meņģelsons
Ernests Rullis
Erna Vīnerte
Uldis Čakars
Eleonora Mosejonoka
Anna Grunte

(1931.) Kandava
(1996.) Kandava
(1928.) Kandava
(1924.) Kandava
(1929.)Kandava
(1946.) Kandava
(1914.) Kandava
(1924.) Kandava
(1930.) Kandavas pagasts
(1926.) Matkules pagasts
(1928.) Sabile

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrāfija UNIVERSUMS A”

