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Priecīgus
Līgo
svētkus
Foto : Jānis Kamerāds
Vasaras saulgriežu jeb Jāņu svinēšanas sākumi sniedzas tālā pagātnē. Latvieši gadsimtiem ilgi ir izkopuši dažādas
tradīcijas, kuru patieso jēgu mūsdienu
cilvēks nereti jau ir piemirsis. Tomēr,
kurš gan nezina, ka Līgo naktī jādodas
papardes zieda meklējumos, no rīta rasā
seja jāmazgā un jāvāc ārstniecības augi,
kuriem šajā dienā piemīt īpašs spēks. Atceramies, ka līgošana ir rituāls dzīvības
spēku atjaunošanai un pastiprināšanai.
Zinām, ka Jāņu dienas ēdienu pamatā
ir siers, maize, cūkgaļa un miežu alus.
„Ja saimniece Jāņu dienai nesien sieru,
tad viņas govis var piemeklēt kāda slimība. Ja saimnieks nebrūvē alu, viņam
rudenī nepadosies miežu raža”, - tā vēsta
ticējumi. Jāņu siers apļveida formā sim-

bolizēja sauli un pasauli tās veselumā.
Savukārt alus simbolizēja lauku valgmi
un ražību. Vēl senāks dzēriens bija medalus, kurš satur medu.
Par īstajām jāņuzālēm uzskatīja āboliņu, papardi, vībotni, buldurjāni un
nārbuli, bet zāles, kas sapītas aplī- vainagā, esot dabas svētības, skaistuma, spēka
un mūžības simbols.
Ugunskuru dedzināšana un citas
rituālas darbības bija ne tikai gadskārtu
ieražu svarīga sastāvdaļa, bet spilgti apliecināja arī kosmiskās un zemes kārtības vienotību.
Vārds Jānis iemieso sezonas dievību
un ar vasaru saistīto auglības, ražības un
gaismas pārdzimšanas ideju. Jānis tiešā
nozīmē ir nācējs, gājējs, tas, kurš atnāk

un aiziet vasaras saulgriežos. Pēc statistikas datiem Latvijā dzīvo 56 657 Jāņi,
no tiem 294 - mūsu novadā.
Vārds Līga radies, pateicoties Ādolfam Alunānam, ap 1852.gadu. Rakstos minēts, ka Līga varētu būt latviešu
Mīlestības dieviete, šī vārda īpašnieces
dzīslās plūstot apskaužams dzīvības
sulīgums. Savukārt Jāņu nakts burvība
Līgai piešķirot spēju neļauties skumjām
un melanholijai. Pēc statistikas datiem
Latvijā dzīvo 10 502 Līgas, mūsu novadā – 68.
Kandavas novada dome sveic visus
gada latviskākajos svētkos, īpaši sveicieni visām novada Līgām un Jāņiem!
Priecīgu līgošanu!

2.

AKTUALITĀTES

Ir teiciens, ka ragavas jātaisa vasarā, bet rati – ziemā, tādēļ pašvaldība
jau šobrīd aktīvi domā, kā samazināt
apkures izmaksas, neskatoties uz to,
ka apkures sezona vēl tālu. Pagājušajā
ziemā sapratām, ka ir kaut kas krasi jāmaina apkures sfērā, jādomā par efektīvāku kurināmā veidu, kas samazinātu
iedzīvotāju izmaksas par apkuri. Pie šī
jautājuma tiek nopietni strādāts, tas ir
viens no aktuālākajiem. Pašlaik darām

visu, lai nākošo apkures sezonu sagaidītu ar pozitīvām pārmaiņām. Tiek uzrunāti arī uzņēmēji, kas ir gatavi nākt
ar savām idejām. Lielas problēmas
sagādā nemaksātāji, procentuāli to
skaits palielinās. Tādēļ aicinu iedzīvotājus godprātīgi maksāt par pakalpojumiem, gan apkuri, gan komunālajiem,
ūdeni un kanalizāciju, lai nenonāktu
situācijā, kad uzņēmums vairs nevarēs
pastāvēt.
Jūnijs ir izlaidumu laiks. Priecājos
par to, ka mūsu novadā ir tik daudz
skolu un esam spējuši visas saglabāt.
Mēs ejam uz to, lai arī turpmāk tā būtu,
jo vērtība ir gan mūsu jaunieši, gan
mūsu pagasti. Pagasts ir dzīvs, ja tajā ir
skola. Īpašs prieks ir par skolotāju entuziasmu. Uzsveru, ka izglītībai ir jābūt
pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, tādēļ
jau sākotnēji, mūsu uzstādījums bija,
ka visas skolas ir jāsaglabā. Protams,
pašvaldībai tas ir liels smagums, bet
tā ir mūsu prioritāte, tā ir jaunatne, izglītība. Jūtos gandarīts par visiem jauniešiem, kuri šogad absolvē skolu, gan
devīto, gan divpadsmito klasi. Ceru,

ka viņi pabeiguši studijas, atgriezīsies
atpakaļ Kandavas novadā, jo jaunatnei
pieder nākotne.
Godam aizvadīti novada svētki
„Citāda Kandava”. Šogad Kandavas
svētki tiešām bija citādi gan ar pasākuma stratēģisko norises vietu promenādē, gan svētku programmu. Priecājos,
ka iedzīvotāju atsaucība un apmeklētība bija liela. Pēc svētkiem daudzi iedzīvotāji mani uzrunāja, sakot, ka svētki
izdevušies skaisti. Paldies visiem, kas
pielika savu roku, lai tie izdotos. Īpašs
paldies visiem kultūras darbiniekiem
un kultūras pārvaldes vadītājai.
Strauji tuvojas Līgo svētki un aicinu ikvienu jau 21. jūnijā apmeklēt
tirdziņu promenādē ar sieriem un alu.
Varēsiet salīdzināt dažādas šķirnes, jo
uz tirdziņu andelēšanos ir aicināti gan
pašu māju alus brūvētāji, gan sieru sējēji. Vakarā visi aicināti apmeklēt arī
novadnieku uzvedumu „Draudzes bazārs”. Priecīgus Līgo svētkus!
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

SAULGRIEŽU TRADĪCIJAS IZZINOT

Īsti latviskā garā, ar trejdeviņu ziedu pušķiem rokās, ģimeņu un audžuģimeņu klubiņš „Prātnieki” 11.jūnijā
tikās Vānes pamatskolas parkā pie
ugunskura Saulgriežu sagaidīšanas
pēcpusdienā.
Lai ar saulgriežu sagaidīšanas rituāliem un paražām iepazīstinātu bērnus
un ko jaunu, nezināmu vai nedaudz
piemirstu, atgādinātu viņu vecākiem,
pasākuma vadītāja Gita PriedePileniece bija aicinājusi kopā
ģimenes un audžuģimenes ar
bērniem.
Zināšanās un pieredzē
par šī īpašā laika pirmssvētku un svētku rituāliem dalī-

jās Ramants Jansons un folkloras kopa
„Silavoti”. Vainagi tika darināti kopā ar
zāļu sievu Lieni Zvirbuli, noskaidrojot
to simbolisko un enerģētisko nozīmi.
Jau no bērnības zinām, ka līdz
Jāņiem ir jāsavāc augi zāļu tējām, tāpat
katru gadu pinam vainagus no trejdeviņiem ziediem, bieži pat nezinot vainaga
nozīmi, vienkārši tā pierasts, tā vienmēr
bijis.
Zāļu sieva Liene uzsvēra, ka ar
vainagu vien nepietiek. Gatavojoties
Jāņiem, vispirms nepieciešams attīrīt
telpu ap sevi, izravēt dārzu, sakopt apkārtni, iztīrīt māju un tikai tad var ķerties pie vainagu pīšanas. Liene parādīja,
ka vainagu var pīt kā bizīti, neizmanto-

jot nekādus palīglīdzekļus.
Vainaga aplis, tāpat kā Jāņu siers un
Jāņuguns simbolizē sauli. Mūsu senči
ticēja, ka no trejdeviņām puķēm un zālēm vīts vainags pasargā no nelaimēm
un slimībām, atvaira skauģus un nelabvēļus. Savukārt, ozolu vainagi tika doti
puišiem un saimniekam, tie solīja zirgu
un bišu svētību.
Katrs atnākušais pina vainagu, ieliekot tajā savas labākās domas, lai vainagam būtu lielāks spēks. Sakārtojot savu
domu pasauli, mēs stiprināmies un radām drošu pamatu zem kājām. „Var jau
sacīt, ka tās ir muļķības, bet domām ir
milzīgs spēks”, sacīja zāļu sieva.
Dagnija Gudriķe
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KANDAVA BIJA CITĀDA
Trīs dienas citādu Kandavu skatījām, trīs mēnešus tam gatavojāmies.
Un izdevās lieliski! Pavisam citādi
nekā ierasts!
Svētki iesākās, tāpat kā citus gadus,
ar zinātnisko konferenci muzejā, šoreiz
pārpildītajā, izstāžu zālē, kurzemnieka identitāti meklējot. Lektori bija tik
atraktīvi un interesanti, ka pat pēc trīs
stundām neviens klausītājs negribēja iet
mājās. Tad nu arī visi bariņā devās uz
Bruņinieku pilskalnu 17.gadsimta mūzikā un dejās lūkoties, pārējo kandavnieku pulkā iejūkot, un vēlāk naksnīgo
Kandavu pavisam citādu ieraugot.
Vai bieži pusnaktī baznīcā ērģeles
iznācis klausīties, Tirgus laukumā andelēties, ar Birznieku Sofiju sarunāties
vai steam punk automobilī izvizināties?!
Tas viss bija iespējams, ja vien vēlējāties.
Pat leijerkastnieka spēlētās melodijas
pavadībā Promenādē izdejoties un kādu
„škaļiķu” muzeja traktierī „Pie melnā
kuiļa” iebaudīt.
Otrā diena raibu jo raibu programmu solīja un godam solīto izpildīja!
Maziem un lieliem, jauniem un veciem, visiem bija ko darīt, skatīties un
klausīties. No rīta „Strautiņu” šautuvē
pārliecināties, vai roka nav nogulēta un
stadionā pludmales volejbolu uzspēlēt,
ar bokartiem izbraukāties un pa Kandavu orientēties, tad pacilāt svaru stieni
Vecpilsētas laukumā un pašam pasaules
čempionam svaru stieņa spiešanā guļus- Reinim Kindzulim roku paspiest un
kopā nofotografēties.
Talsu ielā - amatnieku ielā, un pilsētas Promenādē kā rosīgā skudru pūznī
visu dienu ņudzēja un skanēja. Gandrīz katrs trešais satiktais ļaužu pulciņš,
Kandavas ciemiņi izrādījās. Dažs uz Talsu svētkiem sataisījies, Kandavā garāmbraucot ieskrējis un te iepaticies, dažs

Kurzemi apskatīt gribējis, dažs tieši pie
mums ciemos braucis, jo zinājis, ka te
jautri ies! No Rīgas, Jūrmalas, Dobeles,
Saldus, Kuldīgas, Tukuma un vēl citām
Latvijas malām. Vitai, Romānam un Ričardam no Liepājas pie mums tā iepatikās, ka visas trīs dienas te pavadīja! Un
Ričards pat „Pīlīšu regatē” uzvarētāju
sešniekā iekļuva.
Lustīga dzīvošana pilsētas centrā visas dienas garumā notika, bet vakarpusē novada vadība un viesi no Lietuvas,
Igaunijas un kaimiņu novadiem citādos
automobiļos uz Promenādi atbrauca, lai
mūziklu „Zilo kalnu milzis” noskatītos.
Svētku uzrunu un sveicienus visiem novadniekiem domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts teica, novēlot skaistus
svētkus citādi nosvinēt!
Arī trešā svētku diena gana citāda
izdevās. Ierasto peldošo braucamrīku
nobraucienu pie Kandavas tilta, „Pīlīšu
regate” bija nomainījusi, dodot iespēju

mazajiem kandavniekiem kārtīgi izvērsties, noskaidrojot, kurš veiklāks un kurš
asprātīgāks, bērnu mantiņas – pīlītes pa
Promenādes strautu lejup peldinot.
Pēc regates sākās pavisam citādas izdarības, kad pats novada domes priekšsēdētājs Orķestropēdu jeb braucošās
klavieres ar veselu orķestri pa Ūdens
ielu uz Vecpilsētas laukumu stūrēja,
bet viņam parādē dažādi nemotorizētie
braucamrīki sekoja – gan zāles pļāvējs,
vanna, ķerra un zirgs uz riteņiem, gan
kāzu gulta ar visiem jaunlaulātajiem un
vedējpāri, kas centās demogrāfisko situāciju Kandavas novadā uzlabot.
Jā, svētki izdevās!
Tagad atliek vien nākošo gadu gaidīt, kad Kandava atkal savādāka būs!
Svētku norisēm
trīs dienu garumā sekoja
Dagnija Gudriķe

PIENEŅU ZIEDU LAIKĀ ZANTĒ
Visur, kur vien paskaties, gan laukos, gan pļavās, mirdzēja dzeltenā krāsa
– māllēpes, purenes, dzeltenie vizbuļi,
pērkones un visam pāri dzeltenās pienenes. Tāpēc arī šogad Zantes pagasta
svētkiem bija izvēlēts nosaukums „Pieneņu ziedu laikā Zantē” un visi tika aicināti uz svētkiem ierasties ar dzeltenu
akcentu apģērbā. Liels prieks bija redzēt
tik daudz svētku apmeklētāju, turklāt
dzeltenos tērpos.
Svētku rītu ar skanīgām dziesmām ieskandināja pagasta bērni Laura,
Klinta, Elīza, Kristians un Maija Anna.
I.Ziedoņa Dzelteno pasaku bija sagatavojis Aleksejs. Ar uzrunu svētkus atklāja

Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis
Kālis. Sveicienus ar koši dzelteniem
baloniem zanteniekiem bija atvedis
Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Normunds Štoferts un dzeltenu augli
dāvanā sarūpējusi Kultūras pārvaldes
vadītāja Ziedīte Začeste.
Sporta laukumā darbojās piepūšamā
šķēršļu josla, kura visas dienas garumā
piesaistīja nenogurstošu bērnu rindas.
Kopā ar atraktīvajām pirātu meitenēm
Ērodeju un Solvitu tika izpētīti pirātu
dārgumu lādes pārsteigumi. Svētku tirdziņā ”Ražots Zantē” varēja iegādāties
gan Zantē audzētus stādus, gan zantenieču gatavotus gardumus. Vislielākā

piekrišana bija gardajam pieneņu ziedu
medum, kas bija nācis no „Lasīšu” māju
pļavām. Un kā gan citādi, ja zantenieki
pašā pieneņu ziedu laikā savus svētkus
svin.
Ikviens varēja piedalīties interesantās, sportiskās aktivitātēs „Veselā miesā,
vesels gars!”. Tās rīkot palīdzēja Kandavas Sporta kluba vadītājs Andris Bambis
ar savu komandu. Un prieks, ka svētku
dalībnieki bija atsaucīgi un aktīvi. Gan
lieli, gan mazi zābaku tālumā meta, piedalījās tamborēšanas sacensībās, sacentās švammīšu mešanā un šaušanā. Īpaši
interesantas bija bokartu sacensības un
turpinājums 4.lpp.
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turpinājums no 3.lpp.

roku laušanās, kurās piedalījās vīri, sievas un bērni.
Par dzeltenāk tērpto Zantes pagasta
svētku dalībnieci tika atzīta Valentīna
Mikitanova.
Pēcpusdienā bija laiks vīriem spožās
ķiverēs, jo šogad Zantes pagasta svētki
sakrita ar ugunsdzēsēju un glābēju dienu. Aizraujošus un reizē arī pamācošus
paraugdemonstrējumus rādīja VUGD
Kandavas posteņa ugunsdzēsēji, kas
drosmīgākajiem atļāva instrumentus
iemēģināt un, protams, arī nofotografēties. Nobeigumā visi tika laipni aicināti
cienāties ar Zantes svētku zupu, kas pēc
garās un notikumiem bagātās dienas
garšoja lieliski!
Vakarpusē ļaudis pulcējās kultūras namā, kur mazajā zālē varēja aplūkot Zantes pamatskolas bērnu vizuālās
mākslas darbu izstādi „Saules krāsa –
dzeltenā”.
Kā brīnišķīgi skaista dāvana Zantes
pagasta svētkos visiem zanteniekiem un
viesiem bija koncerts „Tas ir laiks”, kurā
pozitīvas emocijas visiem sniedza aktie-

Zantes bērnu palēciens pretī vasarai
ris Rihards Lepers, veiksmīgi pamanoties līdzi dziedāšanā iesaistīt arī klausītājus. Svētki noslēdzās ar ballīti līdz rīta
gaismai, kurā par zantenieku dejot prieku gādāja „Rikardions”.
Zantes pagasta svētkus atbalstīja

Kandavas novada Kultūras pārvalde,
firma „Eastcon” un uzņēmēji Arnis
Burmistris, Vieturs Rosickis un Daniel
Klag.
Zantes kultūras nama vadītāja
Egija Lāce

CĒRES PAGASTA SVĒTKI NOSVINĒTI
7. jūnijā Cēres pagasta iedzīvotāji
un viesi svinēja pagasta svētkus „Lai
sanākam Cērē!”.
Kā katru gadu, kopš cērinieki svin
savus pagasta svētkus, paralēli svinībām
noritēja arī sporta spēles, kurās varēja
piedalīties ikviens sportot gribētājs.
Agri no rīta visi interesenti tika aicināti Cēres sporta laukumā piedalīties
svētku un sporta spēļu atklāšanā. Pasākumu atklāja Evita un Gvido Bērziņi,
veltot visiem dziesmu par Cēri. Svētkos
ieradušies bija Cēres pagasta pārvaldes
vadītāja Maija Jēce, Kandavas novada
domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts un priekšsēdētāja vietnieks Alfreds
Ķieģelis, kuri pagastam novēlēja, lai uz
nākošā gada svētkiem ikviens varētu
braukt jau pa asfaltētu ceļu.
Sporta spēļu rīkotāji bija parūpējušies, lai ikvienam būtu, ko darīt. Viņi
piedāvāja dažādas atrakcijas un sporta
veidus, sākot no vieglatlētikas disciplīnām līdz pat futbolam un volejbolam.
Šogad sporta spēlēs piedalījās 24 komandas. Pašiem mazākajiem, kuri vēl
nepiedalās sporta spēlēs, bija iespēja
izlēkāties pa piepūšamajām atrakcijām,
izbraukt pa speciāli veidotu trasi ar gokartu un piedalīties interesantās spēlēs.
Cēres pagasta svētku ietvaros viesojās un ar velotriāla priekšnesumiem
uztājās brāļi Dermaki no triāla kluba
„Karters”. Cēres iedzīvotājiem un visiem interesentiem bija iespēja apmek-

Cērinieku entuziasms sportiskajās aktivitātēs
lēt koncertu „Gandrīz paši...” pagasta
estrādē, kurā piedalījās Cēres pamatskolas skolēni, Evita un Gvido Bērziņi,
Cēres vokālais ansamblis un Kandavas
novada jauniešu deju kolektīvs „Imuliņa”. Vakarpusē Cēres estrādē izskanēja
Viktora Zemgala koncerts „Tikai Tev”,
bet svētku noslēgumā varēja izdancoties
ballē kopā ar kapelu „Pūre”.
Pagasta pārvaldes vadītāja Maija
Jēce neslēpa prieku par laika apstākļiem,
kas lutināja cēriniekus un viesus: „Ja vakar kārtīgi lija, nu, tad šodien mums ir
saulīte un skaists laiks, kuru esam pel-

nījuši.” Viņa sacīja lielu paldies pagasta
ļaudīm, kuri ieguldījuši daudz darba
svētku organizēšanā. Pirmo reizi pēc
remonta koncerti notika Cēres estrādē,
kas tagad ieguvusi daudz modernāku izskatu. Ir gan bruģēti celiņi, kas ļoti patīk
māmiņām ar bērnu ratiņiem, ir galdiņi
un soliņi, ir stāvlaukums mašīnām un,
nākot uz estrādi no skolas puses, skatam
paveras brīnišķīgs plašums, iztīrīti krūmi un sakopta ainava.
Elīna Jurēvica
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ARĪ TOGAD SMARŽOJA JASMĪNI
14.jūnijs ir mūsu tautas sēru diena. Diena, kad no mājām izsūtījumā
uz Sibīriju tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. Lai atcerētos un godinātu
uz Sibīriju izsūtītos novadniekus, piemiņas brīžos pie Represēto akmens
Kandavā, Matkules pagastā un Kandavas stacijā pulcējās novada ļaudis.
„Arī togad, 1941.gada 14.jūnijā ziedēja ceriņu kupenas, neprātīgi smaržoja
jasmīni, pļavās plauka margrietiņas un
madaras lepni apzinājās, ka būs īstās
Līgo nakts puķes. Jā, Jāņi vairs nebija tālu. Tikai toreiz cilvēkiem prieka
vietā bija iestājušās citas jūtas -neziņa
un mulsums.Un tad, naktī no 13.uz
14.jūniju slepeni organizētā operācija
tika veikta. Okupantiem pārāk bīstami
bija bijušie Latvijas armijas virsnieki,
aizsargi, policisti, pilsētu un pagastu
vadītāji. Tikpat bīstama bija arī inteliģence, tāpēc ar steigu deportēja arī tos.
Vīrus aizsūtīja uz Vjatlagu, bet sievas
un bērnus uz citām vietām Sibīrijā”- ar
šiem vārdiem Kandavas novada muzeja
krājumu glabātāja Ināra Znotiņa iesāka
piemiņas brīdi pie represēto akmens
Kandavā, aicinot visus sanākušos ar nelielu klusuma brīdi pieminēt tos, kuri
izgāja šo Golgātas ceļu, un pieminēt arī
nupat aizsaulē aizgājušo mūsu novadnieci represēto Rasmu Zandbergu.
Novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts savā uzrunā aicināja
neaizmirst pirms 73 gadiem izdarīto
lielāko noziegumu pret cilvēci, kad
arī tūkstošiem latviešu tika izsūtīti un
daudzi tūkstoši tā arī palika guļam tālajā Sibīrijas zemē. Viņš uzsvēra, ka šā
brīža notikumi Ukrainā liecina, mums
jābūt modriem, mums jāsaglabā sava
nacionalitāte, jāaizstāv sava valsts, sava
Latvija.
Stāstu par savu klases biedreni

Maiju izstāstīja represētā Daces kundze. Viņas liktenim līdzīgs noteikti bija
tūkstošiem latviešu bērnu liktenis, kuri
toreiz tika aizvesti uz Sibīriju kopā ar
vecākiem.
„Maijiņa piedzima Sibīrijā Tomskas
apgabalā, kur viņas māte tika izsūtīta
1941.gadā, pašai vēl nezinot, ka viņa
sevī auklē topošo dzīvību. Viņas tēvs,
pagasta aizsargu priekšnieks un turīgs
zemnieks, tika nošauts. Maijas pirmās
bērnības atmiņas bija par laiku, kad
viņai bija četri gadi. Toreiz radās izdevība atgriezties Latvijā tiem bērniem,
kuriem šeit bija tuvinieki. Bērni tika
vesti ar vilcienu. Mamma meitiņai bija
iedevusi līdzi maizes klaipiņu, viņa bija
ģērbusies plānā katūna kleitiņā, vilciens
bija pārpildīts, visapkārt riņķī izsalkuši
ļaudis lūdza Maijiņai maizīti, un viņai
jau nebija žēl, sadalīja un atdeva maizīti,
bet ceļš bija tāls un ko ēst vairāk nebija.
Kā viņa izturēja šo ceļu, pati neatceras.

Rīgā viņu sagaidīja vecāmāte. Un viņa
ieraudzīja maziņu, sīciņu, tieviņu bērniņu, kura apģērbs bija pilns ar utīm un
bērns bija nonīcis līdz pēdējam. Ļoti
smagos un trūcīgoas apstākļos, kurš
no mums gan toreiz bija bagāts, vecmāmiņa un viņas tante uzaudzināja Maiju.
Mamma atgriezās tikai 1957. gadā. Es
pazinu Maijas ģimeni, mīļo vecmāmiņu
un, kā man likās, bargo mammu. Viņa
bija cieta, sevī saspringusi. Tikai vēlāk es
sapratu, ka tā bija sieviete, kurai nācies
būt stiprai kā klintij, lai izturētu, iznēsātu un dzemdētu bērnu, palaistu to vienu
uz dzimteni, izturētu garo izsūtījumu
un atgrieztos mājās. Tāpēc es pieminu
šodien Maijiņu un viņas mammīti, un
atļāvos jums izstāstīt šo stāstu.”
Asarām acīs sirmie vīri un sievas
guldīja ziedus represēto akmens pakājē,
ar vienu domu, lai tāda nakts, kā toreiz
1941.gadā, nekad vairs nepienāktu.
Dagnija Gudriķe

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 2014.GADA 29.MAIJĀ
Domes sēdē deputāti izskatīja 34
jautājumus.
Tika apstiprināti:
- Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr.5 „Grozījumi Kandavas
novada domes 26.04.2010. saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par Kandavas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un
būvju ekspluatāciju un aizsardzību””;
Nolēma atļaut atsavināt nekustamo
īpašumus:
- „Labdari”, Vānes pagasts, Kandavas
novads un uzdot Pašvaldības mantas un
īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
izsoles komisijai organizēt nekustamā
īpašuma „Labdari” izsoli ar augšup-

ejošu soli. Izsoles sākumcena cena EUR
3240,00, izsoles solis EUR 200,00 un
nodrošinājums 10% apmērā no sākuma
cenas.
- „Villeri”, Kandava, Kandavas novads un uzdot Pašvaldības mantas un
īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
izsoles komisijai organizēt nekustamā
īpašuma „Villeri” izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena cena EUR
2350,00, izsoles solis EUR 200,00 un
nodrošinājums 10% apmērā no sākuma
cenas.
Nolēma piešķirt SIA “Tukuma slimnīca” finansējumu līdz 6615 EUR lifta
iegādei no papildus ieņēmumiem 2014.

gada pamatbudžetā.
Izskatīja jautājumu par līdzfinansējumu projekta „Rotaļu laukumi
pirmskolas izglītības iestādē “Zīļuks””
īstenošanai un nolēma apstiprināt projekta kopējās izmaksas 5798,25 EUR, no
kurām publiskais finansējums 4935,70
EUR (90% no attiecināmajām izmaksām), Kandavas novada domes finansējums 1485,50 EUR (10% no attiecināmajām izmaksām un pievienotās vērtības nodoklis).
Piešķīra finansējumu 1085 EUR
Kandavas novada Pašvaldības policijai
alkometra “LION 500/P” iegādei no paturpinājums 6.lpp.

6. DOMES LĒMUMI
turpinājums no 5.lpp.

pildus ieņēmumiem pašvaldības pamatbudžetā.
Izskatīja jautājumu par nekustamā
īpašuma Sabiles iela 1 Kandavā demontāžu. 2014. gada 31. janvāra Kandavas
novada domes sēdē tika nolemts (prot.
Nr. 2 57.§) uzdot Kandavas novada Būvvaldes vadītājam izstādāt nekustamā
īpašuma Sabiles ielā 1, Kandavā demontāžas projektu un tāmes un jautājumu
par nekustamā īpašuma Sabiles ielā 1,
demontāžas uzsākšanu izskatīt pēc demontāžas projekta un tāmju saņemšanas. Demontāžas projekts ir izstrādāts
un saskaņots. Pamatojoties uz izstrādāto
demontāžas projektu Kandavas novada
Būvvaldes vadītājs ir veicis cenu aptauju
par demontāžas darbiem nekustamajā
īpašumā Sabiles iela 1. Lētākā piedāvātā
cena par minēto darbu veikšanu ir EUR
9900.00, piedāvājums saņemts no SIA
„E Būvvadība”. Nolēma uzdot Kandavas novada domes Iepirkumu komisijai
veikt iepirkuma procedūru par nekustamā īpašuma Sabiles ielā 1, Kandavā,
Kandavas novadā demontāžu.
Apstiprināja Kandavas deju skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumus;

SKOLU DZĪVE
Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes “ Zīļuks” nolikuma grozījumus;
grozījumus “Kandavas novada Izglītības
pārvaldes pakļautībā esošo izglītības
iestāžu maksas pakalpojumu cenrādī”;
SIA „Kandavas namsaimnieks” vadības
ziņojumu.
Izskatīja jautājumu par brīvpusdienu piešķiršanu Kandavas novada izglītības iestāžu 4.klases skolēniem un nolēma atlikt jautājuma par brīvpusdienu
piešķiršanu līdz laikam, kad valstī tiks
izskatīts jautājums par brīvpusdienu
piešķiršanu 3.klases skolēniem.
Pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja A.Ķieģeļa informāciju par domes
pašvaldības aģentūras “Kandavas novada sociālais dienests” paveikto maznodrošināto iedzīvotāju dzīves apstākļu
uzlabošanai Kandavas novada pagastos
un nolēma uzaicināt uz Sociālo lietu un
veselības aizsardzības komitejas sēdi
š.g.19.jūnijā domes pašvaldības aģentūras “Kandavas novada sociālais dienests” pagastu sociālos darbiniekus.
Izskatīja jautājumu par domes
delegācijas dalību Eiropas Savienības
mazo pašvaldību hartas gadskārtējā
pasākumā Polijā, Strzyzow no š.g. 30.

maija līdz 2.jūnijam un nolēma, nosūtīt
komandējumā uz Poliju laika periodā
no 30.05.2014.- 02.06.2014. Kandavas
novada domes delegāciju šādā sastāvā:
Jeļena Šnikvalde, Kandavas novada Izglītības pārvaldes metodiķe; Dace Puga,
tekstilmāksliniece- dizainere; Linda Romanovska, keramiķe, Kandavas mākslas galerijas vadītāja; Baiba Daņiļēviča,
Kandavas novada domes ekonomiste;
Normunds Gudakovskis, domes automobiļa vadītājs.
Izskatīja 14 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
19.jūnijā no plkst. 13:00
Domes sēde notiks
26.jūnijā plkst. 13:00

IEKUSTINĀM SMADZENES KOPĀ AR ZUARGUSU
23.maijā Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā notika projekta „Iekustini Latvijas smadzenes” skolas fināls.
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola ir viena no 20 Latvijas skolām, kas
iesaistījusies projektā „Iekustini Latvijas smadzenes”, ko, ņemot par pamatu
jaunākos zinātnes atklājumus, organizē
Latvijas Intelektuālās attīstības fonds
(LIAF) ar Slimību profilakses un kontroles centra finansiālu atbalstu.
Skolas sadarbība ar Zuargusu jeb
Viesturu Dūli, kas ir LIAF vadītājs, aizsākās jau pagājušā gada decembrī skolas
vecāku dienā, kad klātesošie noklausījās
lekciju „Kā izmantot savas smadzenes
efektīvām mācībām, darbam un pilnvērtīgai dzīvei”, un praktiski uz vietas
varēja veikt dažādus enerģizējošus vingrinājumus.
Aprīļa beigās LIAF pārstāvji vadīja
praktiskas nodarbības skolēniem, kurās
varēja uzzināt, kas ir enerģizējoši vingrojumi un kāpēc tie vajadzīgi. Vecāko
klašu skolēni tika aicināti paši piedalīties vingrojumu izgudrošanā, lai vēlāk,
vietējā skolas konkursā, cīnītos par iespējām pārstāvēt savu skolu, mērojoties
spēkiem ar citām Latvijas mācību iestādēm.
Un tā, 23.maijā, notika skolas fināls,
kurā piedalījās 8.a+7.b (spēle „Trakā
kaija”), 8.b (spēle „Krāsainais radio”),
10.kl. (spēle „Digimoni”) un 11.klase

Mūsējie „iekustina smadzenes” kopā ar Ralfu Eilandu
(spēle „Es par bēdu nebēdāju”). Konkursa norise tika filmēta. Filmēšanas
procesu vadīja Zuarguss, viņam palīdzēja režisori un operatori Uģis Polis un
Viesturs Trautmanis. Katrai klasei bija
uzdevums parādīt savu izdomāto spēli,
kurai ir vienkārši noteikumi, to ir iespējams veikt dažādam cilvēku skaitam,
tajā ir iekļauti elementi no projekta vadītāju atsūtītās enerģizētāju tabulas.
Kā jau tas konkursos ierasts, bija
arī žūrija: mūziķis Ralfs Eilands, sporta
skolotāja Aiva Ķēniņa un pārstāvji no

Latvijas Intelektuālās attīstības fonda
Maira Dzene un Zuarguss.
Uzvarētāju noteica dalībnieku un
žūrijas kopējā balsojumā. Visvairāk balsu ieguva 11. klases spēle „Es par bēdu
nebēdāju”. Viņi arī devās uz finālu Rīgā
31. maijā. Uzvarētāju spēle tiks rādīta
TV3 vai TV6 un Kanāls 2 ēterā 60 sekunžu garā klipā. Citu klašu izdomātās
un nofilmētās spēles tiks iekļautas metodiskajos materiālos un būs pieejamas
Latvijas skolām.
Kristīne Čākure
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IZLAIDUMS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLĀ

Absolventi vienojas kopējā dziesmā savai skolai
24.maijā Kandavas Mākslas un
mūzikas skolā apliecības par mācību
iestādes beigšanu saņēma 25 mākslas
un mūzikas nodaļu absolventi.
„Lai gaiša diena jums!- vēlēja Mākslas un mūzikas skolas direktore Maruta
Balode, atklājot izlaidumu un sveicot
visus klātesošos skolas visskaistākajā
dienā- izlaiduma dienā, sakot, ka šodien
ir ziedoša ne tikai pasaule visapkārt,
bet zied arī absolventu veikums, skolu
beidzot. „Un tas ir daudzu gadu pacietīgi darītā darba rezultāts, kas uzplaucis
savu talantu un prasmju daudzveidībā,
jo mācīties mākslu un mūziku, tas nemaz nav vienkārši un viegli.”
Mūzikas nodaļu šogad absolvēja astoņi audzēkņi; Adrija Kindzule (klavieres), Alise Fjodorova (vijole), Roberts
Strazdiņš (akordeons), Irma Dzene (klavieres), Rebeka Ausekle(akordeons),
Anda Beāte Jekoviča (flauta), Sabīne
Dārta Strazdiņa(vijole) un Rūdolfs Rimants Ozols (saksofons). Sekojot tradīcijai, ar viņu koncertu arī iesākās izlaiduma svinības. Dažiem no beidzējiem
šī bija pirmā uzstāšanās solistu lomā
lielākas auditorijas priekšā. Satraukums
darīja savu, liekot nodrebēt ne vien sir-

sniņai, bet arī rokai, tomēr skatītāji neskopojās aplausiem.
Savukārt, 17 jauno mākslinieku –
mākslas nodaļas beidzēju – darbi bija
izstādīti lielajā zālē, kur notika atestātu saņemšana un arī otrā stāva gaitenī.
Nobeiguma darbu izstādi ar prieku un
gandarījumu pirms svinīgā akta vecāki
apskatīja kopā ar saviem lolojumiem.
Zāli rotāja absolventu kompozīcijas un
tās bija viņu krāsu spēles un krāsu harmonija, kā arī kompozīciju rotaļas katra
konkrētā beidzēja interpretācijā.
Mākslas nodaļu absolvēja : Mariss
Ķeniņš, Edgars Studens, Rūdolfs Bērziņš,
Ričards Kārlis Kalnarājs, Andris Mārcis
Ošenieks un Rinalds Tutiņš (kokapstrāde), Andis Mārtiņš Ošenieks, Samanta
Priede, Linda Rozenberga, Ieva Vunderliha un Gustavs Putāns(datorgrafika),
Rita Pjaslane(aušanas pamati), Kārlis
Kristaps Šteinbergs (keramika), Ance
Leja un Sāra Dūniņa (porcelāna apgleznošana) un Agneta Irinoviča un Dārta
Estere Kamparzāle (tekstildizains)..
Pēc skolas beigšanas apliecību saņemšanas, direktore Maruta Balode,
aizverot grāmatu, kurā absolventi parakstījās par atestātu saņemšanu, sacīja

tradicionālos vārdus - „Un tagad jūs esat
skolas vēsture!”, kas izpelnījās ilgstošus
aplausus.
Absolventus, skolu beidzot, sveica
Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, novēlot viņiem
neapstāties pie sasniegtā un turpināt
izglītoties, lai tad, „kad būsiet slaveni
mākslinieki un mūziķi, mēs ar lepnumu
varētu teikt, ka pamatzināšanas ieguvāt
Kandavas novada skolā!” Skolas direktorei priekšsēdētājs novēlēja daudz radošu ideju un pilnu skolu audzēkņiem.
Ziedus un pateicības saņēma absolventu skolotāji, kuriem direktore sacīja
lielu paldies par ieguldīto darbu, kopējām dienām un nedienām, par kopējo
rezultātu- šodienas gaviļniekiem.
Absolventi ar ziediem un kopīgu
dziesmu pateicās skolai un vecākiem,
kas vienmēr viņus atbalstījuši un palīdzējuši.
Vecāku vārdā paldies skolas kolektīvam sacīja Daina Priede, novēlot absolventiem droši turpināt iesākto ceļu, neapstāties un uzkāpt savā sapņu un ideju
kalnā.
Dagnija Gudriķe

Šovasar notiks mazpulku vadītāju apmācības
Šajā vasarā Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam ietvaros, mazpulku biedrības padome rīkos jauno
mazpulku vadītāju apmācības semināru ciklu, tāpēc aicinām iedzīvotājus pārdomāt, vai novadā nav kāds potenciāls
mazpulka vadītājs, kāds, kurš vēlas ar to nodarboties, un kura dalība semināru ciklā būtu pamudinājums Kandavas
novadā dibināt vēl kādu mazpulku, jo pašlaik novadā darbojas tikai viens mazpulks – Zantē. Dalība seminārā būs bez
maksas, informāciju varat meklēt www.mazpulki.lv.
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NOSKAIDROTI KONKURSA „ESI AKTĪVS – BEZ ATKARĪBĀM”
UZVARĒTĀJI

Esi aktīvs- bez atkarībām uzvarētāji pēc noslēguma pasākuma
12. maija pēcpusdienā jauniešu
centrā „Nagla”, norisinājās novada 7.
- 8. klašu konkursa „Esi aktīvs – bez
atkarībām” noslēguma pasākums.
Konkurss „Esi aktīvs- bez atkarībām” notiek jau trešo gadu un to organizē Kandavas novada Izglītības pārvalde,
sadarbojoties ar novada sociālo dienestu un pašvaldības policiju. Tā mērķis ir
noskaidrot klases, kuras ir aktīvas un izvēlas nelietot atkarību izraisošas vielas.
„Šis projekts noritēja trīs mēnešu

garumā, no šī gada 1. februāra līdz 1.
maijam. Tā laikā klasēm bija jāizpilda
vairāki uzdevumi, lai nokļūtu finālā,”
pastāstīja Zigita Kārkliņa, Izglītības
pārvaldes vadītājas vietniece. Šogad
godpilno mērķi, iekļūt finālā, sasniedza
vien trīs klases no septiņām, kas bija
pieteikušās konkursam. Un tā uzvarētāju godā nokļuva Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 7.b klase (audzinātāja
Kristīne Čākure); Zantes pamatskolas 7.
klase (audzinātāja Antra Grundmane)

un Zantes pamatskolas 8. klase (audzinātāja Anita Gaile).
Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija
Tiltiņa un viņas vietniece Zigita Kārkliņa atzina, ka šie finālisti ir īpaši, jo no
209 audzēkņiem 8.- 9. klašu grupā novadā, tikai nedaudz vairāk kā 30 skolēni
spēja nokļūt finālā un pierādīt visiem, ka
spēj dzīvot bez dažādām atkarībām.
Balvā viņi ieguva apmaksātu braucienu uz Līvu akvaparku.
Elīna Jurēvica

NĀKOTNE PAŠU ROKĀS
Šobrīd, kad mācības skolās jau beigušās, ir pienācis ilgi gaidītais izlaidumu laiks. 7. jūnijā 12. klases izlaidums
notika Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā.
Šogad 12. klasi absolvēja 14 audzēkņi, skolotājas Ilzes Plezeres vadībā.
Lai arī atestāti vēl nav saņemti un ir
jāgaida līdz 30. jūnijam, taču jau laicīgi
absolventiem ir jāsāk domāt, kur turpināt studēt vai strādāt. Šis ir pēdējais brīdis, kad pārdomāt savu izvēli par turpmākās karjeras iespējām. Ne vienmēr
izvēle būs izdarīta pareizā, taču vienmēr
jau var apstāties un padomāt, vai tas, ko
es daru ir tas, ko es vēlos darīt nākotnē.
Kā atzīst paši absolventi, daļa jau ir izdomājusi, ko darīs turpmāk pēc diploma
saņemšanas - viens ies politikā, otrs mācīsies valodas, savukārt cits savu karjeru
centīsies saistīt ar sporta jomu.
Šogad no 14 audzēkņiem divpadsmitajā klasē, trīs spēja izpelnīties zelta
vai sudraba ozolus, kas apliecina, ka šie
skolēni pēdējā mācību gadā vidusskolā,
ir ieguvuši teicamas vai izcilas sekmes.

Zelta ozolu par labām sekmēm ieguva
Linda Kulmane, savukārt sudraba, Zelma Sergejeva un Vita Vorkale.
12. klase skolai par piemiņu dāvināja simboliskus burtus „KKMV”, kas
ir abreviatūra skolas nosaukumam. Paši
absolventi atzīst, ka šie burti visu mācību gadu laikā bijuši īpaši un tie vienmēr
būs mīļi, liekot atcerēties savas vidus-

skolas gaitas Kandavā.
Sveicot skolas beidzējus, novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts
vēlēja ikvienam absolventam atrast īsto
studiju programmu, pabeigt studijas
izvēlētajā jomā un atgriezties atpakaļ
Kandavas novadā.
Elīna Jurēvica

SKOLU DZĪVE

SPORTS

9.

VIDUSSKOLĒNI KALDINA BIZNESA PLĀNUS
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 10.-12. klašu skolēni mācību
procesa ietvaros, apgūstot priekšmetu- uzņēmējdarbība, skolotājas Silvijas Purmales vadībā rakstīja savu biznesa ideju projektus.
Ar labākajiem darbiem tika iepazīstināti Kandavas novada domes attīstības
un plānošanas nodaļas speciālisti un domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts.
Viesojoties Kandavas vidusskolā, lai
apbalvotu interesantākās biznesa idejas
autoru, domes priekšsēdētājs sacīja, ka
viņam bijis liels prieks iedziļināties un
lasīt šos darbus, iepazīstoties ar skolēnu pirmajām idejām savam biznesam.
„Pieredzes uzņēmējdarbībā, protams,
nav nevienam no jums,- uzsvēra priekšsēdētājs,- bet jūs nebaidieties savu ideju
izklāstīt, liekot to uz papīra kā biznesa
plānu. Jūs vēl dzīvojat laimīgā ilūziju pasaulē, nebaidieties sapņot, un tas ir labi.
Gribu novēlēt, nepazaudēt šo cerību, ja
mērķis ir nosprausts, tad ejiet uz to un
ticiet, ka jūsu idejas īstenosies!” Priekšsēdētājs aicināja uzvarētāju savu biznesa
ideju īstenot nekavējoties jau šajā vasarā.
Domes pārstāvji par interesantākās

un atraktīvākās biznesa idejas autori
atzina Keriju Fedorenko, kura saņēma
Atzinības rakstu. Viņa savā biznesa plānā iecerējusi cept vafeles Kandavas Pro-

menādē. Domes priekšsēdētājs dāvināja
Kerijai vafeļu pannu, veiksmīgai sava
biznesa idejas realizēšanai.
Dagnija Gudriķe

SPORTO KANDAVAS JAUNĀ PAAUDZE
5. jūnijā Kandavas K. Mīlenbaha
vidusskolas stadionā noritēja Kandavas novada 12. atklātā olimpiskā diena
pirmskolas vecuma bērniem. Olimpiskā diena pulcēja kopā vairāk kā 150
bērnus, kuri bija ieradušies kopā ar savām audzinātājām un vecākiem. Bērni
bija sabraukuši ne tikai no mūsu novada, bet arī Pūres, Ikšķiles, Liepājas,
Sabiles, Jaunsātiem un Tukuma.
Pasākums tika atklāts ar karoga pacelšanu mastā, zvēresta nodošanu un lāpas aizdegšanu. Šogad karogu ienesa seši
Kandavas pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīļuks” audzēkņi un Latvijas čempions
lodes grūšanā Raivis Garoza. Savukārt,
lāpu ienesa mazā meitene Elza, kura
aizvadījusi savu pirmo basketbola spēli, būdama bērnudārza audzēkne. Viņa
kopā ar novadnieci Ilzi Gotfrīdu, vairāku Eiropas čempionātu dalībnieci, kura
šogad absolvējusi universitāti Amerikā
un savas tālākās basketbolistes gaitas
plāno turpināt Francijā, aizdedzināja
simbolisko olimpisko lāpu.
Kā jau pienākās Olimpisko spēļu
norisei, pirms sacensību uzsākšanas, ir
nepieciešams nodot zvērestu. To šoreiz
mazo sportistu vārdā nodeva Mariss
Sterķis, bet tiesnešu vārdā Andris Bambis. Sportistiem bija iespējams piedalī-

Olimpisko lāpu ienes Ilze Gotfrīda un mazā Elza
ties trīs dažādos sporta veidos- tāllēkšanā no vietas, bumbas mešanā grozā
un skriešanā 30 m distancē. Starplaikos,
bērni varēja izlēkāties pa piepūšamajām
atrakcijām.
Ikviens, kas ieradās, bija priecīgs, jo
neskatoties uz to, ka no rīta laika apstākļi nebija īpaši labvēlīgi, sacensību lai-

kā tie bija kā piemēroti sportam ārpus
telpām.
Elīna Jurēvica
P.S. Rezultāti un foto no olimpiskās
dienas ir apskatāmi Kandavas novada
mājaslapā – kandava.lv
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KULTŪRA

„TAS NO DZINTARA” KANDAVAS NOVADA MUZEJĀ
Maijā Latvijā svin Muzeju naktis
un tajās vienmēr piedalās arī Kandavas novada muzejs. Šogad muzeju
naktij bija izvēlēts nosaukums” Tas no
dzintara…”
Pēdējos trīs gados Muzeju nakts
tēma sasaucās ar Tautas dzejnieka Raiņa kodu „Dies saulīte atkal trīskrāsaina,
Drīz zila, drīz zaļa, drīz sarkana.”
2012. gadā ciklu uzsākām ar ilgu un
cerību zilo krāsu. Tā kā Kandavai savas
jūras nav, tad kopā ar interesentiem ūdeņus meklējām visā Kandavas novadā.
2013. gadā zaļo krāsu simbolizēja
U. Barkāna izstāde, zaļās šalles adīšana amatnieku biedrībā, bet par krāsu
daudzveidību stāstīja I. Ziedoņa „Krāsaino pasaku” iestudējums Kandavas
mākslas studijas dalībnieku izpildījumā.
Šogad trīs gadu cikls noslēdzās, esot
Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai
un kā Latvijas kultūras simbolam dzintaram.
Latvieši vienmēr ir lepojušies ar savu
dzintaru. Vispirms tās ir dažādas dzintara rotas gan sievietēm, gan vīriešiem.
Dažkārt poētiski arī Latviju sauc par
Dzintarzemi. Šis saules akmens vienmēr ir tā paticis, ka arī saviem bērniem
vecāki nereti ir devuši vārdus Dzintra
un Dzintars, bet citiem Dzintars ir arī
uzvārds. Latvijā un ārpus tās robežām
vienmēr ir kotējusies parfimērijas fabrikas „Dzintars” produkcija. Arī pārtikā
neviens nesmādē kausēto sieru „Dzintars”. Un kur nu vēl mūzikā, kur ir gan
„Dzintaru” koncertzāle, gan Dzintara
dziesmas, gan Dzintara koris. Tāpat no
seniem laikiem dzintara dziednieciskās
spējas ir novērtējuši dziednieki, ārsti un
astrologi.
Jāsaka, ka, domājot par Muzeju
nakts pasākumu, bija stipri jāpiepūlas.
Jo ko gan mēs varam jaunu un nezināmu pateikt par dzintaru!? Turklāt arī
mūsu kolēģi nesnauda kaimiņu muzejos.
Lai parādītu dzintara vispusību, nolēmām veidot savu dzintara istabu no
pašu kandavnieku izstādei atnestajām
rotām. Un izstāde patiešām izdevās, jo

Vilnis Brils ar kolēģi liek uzsmaržot dzintaram
atsaucība bija liela. Domājams, ja darbu
nešanai būtu dots lielāks laiks, mums
te būtu pašiem savs dzintara muzejs kā
Palangā! Ar saviem 215 dzintara izstrādājumiem (krellēm, gredzeniem, kuloniem, rokassprādzēm, aproču pogām,
auskariem, lādītēm, suvenīriem) piedalījās 21 dalībnieks. Bagātīgu rotaslietu
klāstu izstādei atnesa Vera Lauva, Biruta un Aksilda Petrēvicas, Veneranda
Prikule, Baiba Velša, Gaida Kuduma,
Ilze Dravniece, Sandra Bērziņa, Baiba
Truhņēviča. Plašās kolekcijas klāstā kā
pazīstamu rotkaļu (Ludmilas Kadekas
un Ulda Čakara), tā arī pašu darinātas
un pirktas rotaslietas.
Kā vienmēr ļoti atsaucīga bija vitrāžiste Eila Vikmane ar vitrāžu izstādi”
Saule”. Ļoti pieprasīta bija viņas sagatavotā radošā darbnīca „Mozaīka”, kurā
ikvienam bija iespēja veidot savu glezniņu no krāsainiem stikla gabaliņiem.
Ar muzikālu priekšnesumu un da-

žādiem jautriem pastāstiem visus priecēja radio žurnālists Dzintars Tilaks un
brāļi Āris un Saulceris Ziemeļi. Pēc viņu
priekšnesuma apmeklētāji devās ekskursijā „Dzintara meklētāji” vēsturnieka
Agra Dzeņa vadībā.
Visiem muzeja apmeklētājiem bija
unikāla iespēja piedalīties „Dzintara
Dziednīcas” prezentācijā. Kā atzinās tās
īpašnieks Vilnis Brils, tad šajā Muzeju
naktī viņi bija „uz izķeršanu”, jo vienlaicīgi bija jābūt veselās astoņās vietās!
Kārumnieki varēja iegādāties Antras
Gaisas speciāli Muzeju naktij gatavotu
„Dzintara zapti”.
Savukārt amatnieku biedrība piedāvāja baudīt Kitijas Švīgeres vārīto Dzintara biezeņzupu un iesaistīties muzeja
garās šalles adīšanā.
Muzeju nakts pasākumu Kandavā
apmeklēja 358 apmeklētāji.
Kandavas novada muzeja
krājuma glabātāja Ināra Znotiņa

SIA „KANDAVAS NAMSAIMNIEKS” AICINA IEDZĪVOTĀJUS UZ ATSKAIŠU
SAPULCĒM PAR APKURI:
17.06.
18.06.
19.06.
01.07.
02.07.
03.07.

plkst. 17:00 Ozolu ielas 6A klientus (Zīļu ielas 12 nama pagalmā);
plkst. 17:00 Kūrorta ielas 7A klientus (pie Kūrorta ielas 7Akatlu mājas);
plkst. 17:00 Ķiršu ielas 10 klientus (Ķiršu ielas 10 mājas pagalmā);
plkst. 17:00 Zantē kultūras nama zālē;
plkst. 17:00 Vānes pagasta pārvaldē;
plkst. 17:00 Zemītes tautas namā

PASĀKUMI

PROJEKTI
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
19.jūnijs
19:00 Cēres amatierteātra izrāde
Danskovīte „Jaunie notikumi Annas
un Antona dzīvē”- Cēres estrādē – ieeja 1,50 eiro
20.jūnijs
18:00 Zemītes pamatskolas 9.klases
izlaidums – Zemītes pamatskolā
21.jūnijs
Jāņu ielīgošanas pasākumi Kandavas
novadā
17:00 Bazarēšana – Kandavas Promenādē
19:00 Teātra izrāde „Draudzes
bazārs”(režisors V. Šoriņš) – Kandavas promenādē- ieeja 2,50 eiro, bērniem līdz 12 g.v. 1,50 eiro, pirmskolas
vecuma bērniem bez maksas.
22.jūnijs
11:00 Jāņu zāļu tirgus – Aicinām siera, alus, ziedu un ozolu vainagu tirgotājus! Varat piedāvāt arī citas Līgo
svētkiem piederošas lietas- Pie Vānes
kultūras nama
13:30 Vānes luterāņu baznīcas 360
gadu pateicības dievkalpojums
20:00 Līgo Saulgriežu svētki- kopā ar
sieviešu vokālo ansambli „Par to…” un
domubiedriem ar izrādi „Līgo nakts
nerātnības” - Vānes pagasta parkā.
21:00 Līgo saulgriežu balle kopā ar
Muzikantiem no Vānes- Vānes pagasta parkā
19:00 Ielīgošana Matkulē ar Matkules amatierteātra izrādi „Īstā līgaviņa” (pēc R. Blaumaņa stāstu
motīviem). Matkules dziedošie vīri
un Matkules VPDK „Saule”. – ieeja
2 eiro, bērniem, pensionāriem 0,70
eiro.- Matkules brīvdabas estrādē

23.jūnijs
21:00 Līgosvētku pasākums Zemītē
– Zemītes amatiermākslas kolektīvu
koncerts- Balli spēlēs Māris no Baldones- Zemītes parka estrādē
21:00 Līgo vakars Zantē- Skanēs
skaistas Līgo dziesmas, dejos 3./4.
Klases deju kolektīvs, jautru skeču rādīs Zantes amatierteātris, notiks jau
5.alus dzeršanas sacensības, sildīt Jāņu
ugunskurs; no plkst. 23:00 balle ar
grupu „Lietus blūzs”- Zantes pagasta
estrādē
23:00 Līgo balle- spēlēs Liepājas
meitenes – ieeja brīva- Matkules brīvdabas estrādē
23:00 Līgo vakara balle – Cēres estrādē
23:00 Līgo balle ar grupu „Stende” Kandavas Bruņinieku pilskalnā- ieeja
bez maksas
28.jūnijs
Kājāmgājēju dienas pasākums „Kukaiņu diena” kopā ar tauriņu un
kukaiņu pazinēju Voldemāru Spuņģi - Kandavā. Sīkāka informācija
28396830 Iveta.
12:00 un 15:00
Izlaidums Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā
No 14. Jūlija
Mākslas Plenērs Kandavā
SPORTS
5.jūlijs
Kandavas pagasta sporta svētki Valdeķos
20.jūnijs
17:00 SK Kandava kausa izcīņa pludmales volejbolā 3:3. – 1.grupa jaunieši līdz 16.g.v. 2.grupa –sievietes.
Pieteikties līdz 19.06.- 29457272, vai

26425832
29.jūnijs
11:00 Rietumu līgas čempionāts
pludmales volejbolā 2.posms - VKLT
stadionā
IZSTĀDES
16.06.- 20.06.
Rakstniekam Jānim Grantam- 105
„– Zemītes bibliotēkā
13.06- 14.07
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbu izstāde- Kandavas Mākslas galerijā
Līdz 25.06.
Zantes pamatskolas bērnu vizuālās
mākslas darbu izstāde „Saules krāsa- dzeltenā” – Zantes kultūras nama
mazā zāle
25.06.- 30.06.
Dzejniekam Jānim Peteram -75Matkules pagasta bibliotēkā
Līdz 30.08.
„Kandavas dzintara istaba” –izstāžu
zālē novada muzejā
Līdz 30.08.
Foto izstāde „Citāda Kandava” –novada muzeja priekštelpā
17.06.- 28.06.
„Līgo saule, līgo bite…” – Kandavas
pilsētas bibliotēkā
„Aktrisei Ērikai Ferdai – 100”- Kandavas pilsētas bibliotēkā
30.06.- 02.07.
„Dzejniekam Jānim Peteram- 75”.Zemītes bibliotēkā
25.06.- 1.07.
„Dzejniekam Jānim Peteram-75”Kandavas pilsētas bibliotēkā
4.07.- 17.07
„Aktierim Eduardam Pāvulam- 85”
– Kandavas pilsētas bibliotēkā

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „ZEMĪTE”
PIEDALĪSIES 51.EIROPIĀDĒ

Uz 51. Eiropiādi Polijā dosies Zemītes Tautas nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Zemīte”.
Šāda iespēja radusies, pateicoties
uzvarai projektu konkursā. Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma ar
valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts
meži” finansiālu palīdzību ir atbalstīju-

si Kandavas novada Kultūras pārvaldes
iesniegto projektu “VPDK „Zemīte”
dalība 51. Eiropiādē Kielcē 2014. gadā”
par 2000.00 eiro, kas sedz daļu no dalībnieku dalības naudas festivālā.
Uz 51. Eiropiādi Polijas pilsētā Kielcē, no 23.jūlija - 28.jūlijam, tātad dosies
Zemītes tautas nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Zemīte” un Zantes kultūras nama folkloras kopa „Vācelīte”.
Festivālā ir paredzētas gan kopīgas uzstāšanās Latvijas kolektīvu kopprogrammās, gan ielu un prezentācijas kon-

certi abiem kolektīviem. Šobrīd notiek
aktīva sadarbība, veidojot kopīgās koncerta programmas. Ielu koncerti un prezentācijas ir paredzētas ar dzīvo pavadījumu, ko abiem kolektīviem nodrošinās
folkloras kopas muzikanti. Abi kolektīvi
gatavojas kopkoncertam Rīgā Kultūras
pils Ziemeļblāzma parka estrādē 5.jūlijā
plkst.19.00. Šajā koncertā piedalīsies visi
Latvijas kolektīvi, kas ir 51. Eiropiādes
festivāla dalībnieki.
(Projekta Nr. 2014-1-ZIE-M04026)
Ērodeja Kirillova

12.

NOVADĀ

INFORMĀCIJA

ĢIMEŅU SVĒTKI KANDAVĀ
Maija mēnesī Kandavas novadā
notika vairāki pasākumi, kuros tika
godināta viena no mūsu sabiedrības
pamatvērtībām- ģimene.
14. maijā Ģimenes diena norisinājās
Kandavas Pirmskolas izglītības iestādē
Zīļuks. Šī pasākuma mērķis bija sapulcināt bērnudārza audzēkņus kopā ar savu
ģimeni - mammas, tētus, vecmāmiņas
un vectētiņus.
Uz pasākumu bija ieradušās daudzas
ģimenes, kurus lutināja saulainais laiciņš. „Ja pāris dienas pirms pasākuma,
laika apstākļi nebija īpaši labvēlīgi, tad
svētku dienā ārā spīdēja saule. Laikam
tomēr domām ir liels spēks, ne velti pasākuma afišā bija minēts aicinājums, ikvienam sūtīt labas domas un smaidus, lai
diena kļūst gaiša un saulaina”, sacīja bērnudārza Zīļuks vadītāja Dina Tauriņa.
Pasākuma laikā, bērni, dažādās vecuma grupās, uzstājās ar priekšnesumiem nelielā koncertiņā, bet pēc tam
kopā ar savām ģimenēm piedalījās sporta aktivitātēs. Mazākajiem bērniem un
viņu ģimenēm bija jāveic četri posmi,
kuros tie spēlēja dažādas spēles, savukārt
lielākajiem – septiņi. Spēlēs, bērni un
viņu ģimenes, varēja kārtīgi izkustēties
un jautri pavadīt laiku.
Liels gandarījums bija par diviem tētiem, kuri izgatavojuši jaunu bērnudārza
Zīļuks plāksnīti, jo iepriekšējā bija savu
laiku nokalpojusi. Jurģis Ābele un Juris
Ķevics to bija izveidojuši un Ģimenes
dienā tā tika uzstādīta.
Kā atzina bērnudārza Zīļuks vadītāja, vecāki un pārējie ģimenes locekļi
bija priecīgi par šādu pasākumu un teica
paldies par iespēju visai ģimenei satikties
un kopā pavadīt laiku. Viņa arī cer, ka

Ģimenes diena taps par tradīciju, kuru
kopā atzīmēs katru gadu.
Savukārt, 17. maijā ikviens varēja
piedalīties dažādās aktivitātēs pilsētas
Ģimenes dienas ietvaros. Īpaši krāšņas
atrakcijas norisinājās Kandavas promenādē, kur visas dienas garumā notika
aizraujošas nodarbes, par kurām parūpējās pasākuma organizatori - Kandavas
ev. lut. draudze, Kandavas Romas katoļu
draudze un Kandavas novada iespēju
fonds. Pasākums bija veidots tā, lai ikviena vecuma pārstāvim – gan jaunam, gan
vecam, būtu interesanti pavadīt dienu
kopā ar savu ģimeni un draugiem.

Atgādinājums nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem

Lūgums visiem nodokļu maksātājiem pārliecināties,
vai visi maksājumi veikti savlaicīgi un nav uzkrājies nodokļu parāds par iepriekšējiem maksāšanas periodiem,
jo par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma
nauda 0.5 % apmērā no nenomaksātās nodokļu summas.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, nodokļa maksātājs
ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā. Noteiktajā termiņā nesamaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām”.
Neskaidrību gadījumā vai, ja nokavēts kāds no iepriekšējo gadu maksāšanas termiņiem, pirms maksāšanas lūdzu sazinieties ar nodokļu ekonomisti pa tālruni
63182025.
Informācija par nekustamā īpašuma nodokli un nomaksas iespēju ir pieejama arī portālā:
www.epakalpojumi.lv

Promenādē viesojās atrakciju vadītāja Pepija ar saviem palīgiem klauniem, kuri piedāvāja ikvienam, kas bija
ieradies, piedalīties jautrās spēlēs. Viņa
rūpējās, lai ikvienam bērnam būtu interesanti un par piedalīšanos spēlēs, pacienāja ar gardām konfektēm.
Bērni ar saviem ģimenes locekļiem
varēja izbraukt ar piepūšamo laivu pa
promenādes dīķīti, kuru stūrēja divi
Kandavas mācītāji - Atis Freipičs un
Toms Priedoliņš. Bija iespējams izšūpoties ar šūpolēm kopā ar klaunu meitenēm, kā arī nofotogrāfēties pie speciāli
izveidota foto rāmja.
Elīna Jurēvica

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
informē:

Sākot ar š.g. 1. jūliju, tiek noteikta maksa par sabiedriskās tualetes apmeklējumu Kandavas pilsētā.
Maksa tiek noteikta 0,20 centi par 1 apmeklējuma reizi.
Bērniem līdz 10 gadu vecumam apmeklējums ir bezmaksas.

Kandavas novada bioloģiskā zemnieku
saimniecība „Ošenieki” aicina zemeņu mīļotājus!
Sākot no 20.jūnija no plkst. 9:00 Kandavas novada zemnieku saimniecība „Ošenieki, kas atrodas 3 km no Zemītes
Grenču virzienā, aicina ciemos zemeņu ēst un lasīt gribētājus. Piedāvā- baudīt ēdot, skatot zemenes. Zemenes būs
iespējams arī iegādāties pēc tā brīža tirgus cenām. Vēlāk
būs arī vasaras un rudens avenes. Ogu lasīšanas cena pēc
vienošanās.
Telefons 28775254 (Aivars Ošenieks).

13.

JĀŅU SARUNAS

KĀDS ESI TU - TĀDA TAVA DZĪVE
Sagaidot vasaras saulgriežus, sarunājos ar diviem Jāņiem no Kandavas,
kuriem katram ir savs skatījums uz
dzīvi, katram savādāks pasaules redzējums, bet tos vieno kopīgais- vārds Jānis. Vēlējos noskaidrot, kā šis vārds ir
ietekmējis viņu dzīvi.
***
Jau labu laiciņu visos novada nozīmīgākajos pasākumos redzams slaids
vīrietis gados ar fotoaparātu rokās. Vienkāršs, ikdienā uz ielas nepamanāms. Bet
viņa bildes uzrunā, pazīstama vieta pēkšņi ieguvusi pilnīgi citu izskatu un jēgu.
Šis fotogrāfs ir Jānis Kamerāds. Kandavā
ienācējs. Dzimis Straupē, tur arī mācījies. Dzīve vēlāk aizvedusi uz Talsiem,
tad uz Kandavu, te 16 gadus tehnikumā
nostrādājis, tagad jau pensijā.
Vai izjūtat Jāņus kā savus svētkus,
vai šis vārds ietekmējis jūsu dzīvi?
-Kopš dzīvoju viens, neizjūtu vairs
Jāņus kā savējos svētkus. Agrāk, kad
māte vēl bija, sējām sieru, gatavojāmies
līgošanai… tagad esmu viens, kādi nu
vienam svētki. Gan mamma visu mūžu
viena nodzīvoja, savu tēvu neesmu pat
redzējis, viņš Krievijā izsūtījumā nomira,
gan mana dzīve tā iegrozījās, ka ģimeni
nenodibināju. Arī vārds Jānis manu dzīvi nav īpaši ietekmējis. Mana dzīve nav
bijusi rožaina, bet ir labi kā ir. Visā, ko
esmu palaidis garām, varu vainot vienīgi
pats sevi un nevienu citu. Man brīžiem ir
skumji, ka mēs latvieši esam tik sīkumaini, mūžīgi neapmierināti, norūpējušies,
mutes kaktiņi uz leju. Citam skabargas
acīs redzam, bet savā acī baļķi neieraugām. Ja pats esi nejauks, ko vari gaidīt no
citiem. Es dzīvi tveru vienkārši. Dzīvoju
pēc principa, ka dzīvē galvenais nav nauda, katru dienu pasmaidu, tāpat kā Dalailama. Ja tu kādu dienu neesi pasmaidījis, tad esi to velti nodzīvojis. Interesējos
par austrumu filozofijām. Kopš aizgāju
pensijā, kādus trīs gadus, mana aizraušanās ir fotogrāfija. Sākumā nopirku nelielu „ziepju trauciņu”, tad tādu gruntīgu,
bet spoguļkameras man nav. Kā viens
fotogrāfs man teica- ja tu normāli bildē,
tad arī ar telefonu to vari izdarīt.
- Vai speciāli meklējat piemērotus
kadrus, vai vienkārši ķerat momentus,
ieraugāt tos, pašam cilvēkam nemanot,
vai kā citādi tas notiek?
- Speciāli atrast momentus ir grūtāk.
Fotografēju, kas nav pozēts, ir skaists.
Patīk viss neparastais. Fotogrāfija izdodas smuka, bet kas tur apakšā paslēpts,
neviens jau negrib aizdomāties. Esmu
sagatavojis materiālu trīs filmiņām. Viena no tām varētu saukties „Aizmirsto
senču ēnas”. Par tukšajām, pamestajām
viensētām, ar izsistiem logiem, aizaugušiem laukiem un pagalmiem, kur māja

Jānis Zīverts
sen izlaupīta, un tikai ceriņi, maijrozītes
un jasmīni zied. Vecais ābeļdārzs vēl dzīvo, senču soļus tur jūt, paši saimnieki sen
tur augšā, bet viņu bērni prom svešumā
varbūt. Otrs stāsts būs par Lestenes memoriālu, bet trešais par Pokaiņiem. Pagājušajā gadā tur biju un pa nakti paliku.
Interesantus momentus noķēru. Pokaiņi
mani stipri iespaidoja, pēc tam kādu nedēļu nevarēju attapties. Pašmācības ceļā
gan datoru, gan fotografēšanu esmu apguvis.
Kāda ir jūsu dzīves filozofija?
- Nevajag baidīties sapņot un izvirzīt sev mērķus. Vecums nav šķērslis. Esi
pats smaidīgs, vienkāršs, atvērts pret pārējiem cilvēkiem un tev dzīvē veiksies.
Kāds būsi tu pats, tāda būs tava dzīve un
cilvēki tev apkārt.
***
Saules ielā Kandavā dzīvo otrs
mans sarunu biedrs Jānis Zīverts. Viņa
mūžs aizsācies Milzkalnē. Tikai par mata
tiesu viņa ģimene 1941.gada 14.jūnijā izglābusies no izsūtījuma uz Sibīriju.
Mamma, redzot zaldātus iebraucam pagalmā, paspējusi izcelt bērnus- trīsgadīgo Jāni un gadu vecāko māsu Liju, pa
logu, izlēkt pati un paslēpties. Šo faktu
viņš pats gan neatceras, bet atceras to, ka
aizbēguši līdz Babītei, tēvu ar laivu atbraucot sagaidījuši un redzējuši melnus
dūmus virs Rīgas- Pēterbaznīca degusi.
Pēc kara nokļuvuši Balgales pusē, Cērē
skolu pabeidzis un Kandavas tehnikumā
kursos mācījies, vēlāk neklātienē tehnikumu pabeidzis. Dzīve gana raiba bijusi,
karš, pēckara gadi, Hruščova, Brežņeva
laiks, un tā arvien tuvāk mūsdienām. Ilgus gadus Kandavas tehnikumā nostrādājis, par šoferi, instruktoru, 18 gadus
uz kombaina nobraucis, bijis kalšanas
prakses vadītājs, ap 1000 zēnu kalšanas
iemaņās apmācījis. Tagad jau 16 gadus
pensijā, bet vēl kādu drusku piestrādājot.
Kā jūs izjūtat šos svētkus un to, ka
esat Jānis?

-Jāņi ir mani svētki. Mamma zināja visas senču gudrības, vienmēr mums
saviem bērniem atgādināja, ka turpinot dzimtu par bērniem jādomā, katram vismaz pārīti vajagot, jo viens nav
bērns. Man gan tā dzīvē sanācis, ka ir
tikai viena meita, toties divi mazbērni.
No bērnības atceros, kā Jāņus svinējām,
latviskās paražas ievērojām. Jāņus svinējām arī vēlāk, pat tajos gados, kad tie
aizliegti bija, pa klusiņām, bet svinējām.
Katru gadu arī tagad svinam. Vienmēr
iepriekšējā gada vainagu līdz nākamajiem Jāņiem glabāju, tad ugunskurā sadedzinu. Muciņa alus ir, ciemiņus gaidām. Man patīk savs vārds, vienmēr kā
latvietis esmu juties!
Esat domājis arī par tādām lietām,
kā dzīves jēga, filozofija?
-Īpaši piedomājis neesmu. Bet,kad
par savu dzīvi domāju, varu teikt, ka tā
interesanta bijusi. Visa vēsture man pāri
gājusi. Man vajadzēja būt bagātam un izglītotam, bet karš daudz ko izjauca. Tomēr tāpēc jau mans liktenis nav sliktāks
bijis. Arī tagad vientuļš nejūtos, man
ir ģimene, māja, ko pats savām rokām
esmu cēlis, metāla kalumus ar brīvu roku
veidojis. Pļauju zāli, apleju puķes,kopā ar
sievu dārzā strādājam. Vienmēr kādam
jubilejas reizē uzkaļu piemiņas lietiņas.
Jaunajiem vēl tagad mācu kalšanas pirmās iemaņas.
Dzīves jēga ir bērni. Paaudzēm kopā
jādzīvo, lai bērni iemācītos vecākus un
vecvecākus cienīt un godāt, viņu teiktajā ieklausītos. Dzīves gudrību mācītos.
Senču tikumus godā turētu. Tad latvietis
neizmirtu!
Divi cilvēki- divas patiesības. Ja
paši labi būsim, arī mūsu dzīve
tāda būs, ja senču tikumus
godā turēsim, arī mūsu tauta
nezudīs!
Ar Jāņiem sarunājās
Dagnija Gudriķe
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KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Tīrumam līdzīgs Tavs darbīgais mūžs Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,
Ieklausies - visi paldies Tev teic.

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās jūnija jubilārus!

Alvīne Bukmane, Alfrēds Kliests,
Marta Medne, Antonija Aispure,
Lūcija Dace, Lidija Brīgere, Vera Dansone,
Jānis Rajeckis, Jānis Ojārs Rēdlihs,
Inta Vītola, Antonija Muceniece,
Mirdza Lēnerte, Dzidra Dedila,
Maiga Osīte, Ņina Fībiga, Anita Ozolniece,
Aldona Lūkase, Silvija Legzdiņa,
Pēteris Gailis, Velga Ķīle, Paulis Vaičus,
Aigars Kālis, Daina Veilande, Aivars Apse
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

MOBILAIS MAMOGRĀFS
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 7. un 8.augustā.
Pie Kandavas sociālā dienesta, Jelgavas iela 4a.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga
programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu - izmeklējums maksā EUR 2.85
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu,
kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības
dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27
86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu
un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv
vai uz e- pastu info@mamografija.lv
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JŪNIJS

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
maijā reģistrēti
4 jaundzimušie
DĀRTA, NIKS,
RIČARDS, ROLANDS

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

Atgādinājums iedzīvotājiem

Negadījumu, nelaimes gadījumā, zvanīt operatīvajiem dienestiem

Vienotais ārkārtējo notikumu numurs:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – 112
Valsts policija – 110
Neatliekamās medicīnas palīdzības centrs – 113
Gāzes avārijas dienests – 114
Kandavas novada pašvaldības policija – 63122045
(darba laikā)

Tiek organizēta ekskursija

15.un 16. jūlijā tiek organizēts brauciens uz Latvijas Austrumu robežu: Ludza, Zilupe, Pasiene, Draudzības kurgāns.
Sīkāka informācija pa tālruni 26151106 Sarmīte.

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
maijā reģistrēti mirušie:
Milda Gailīte
Dagnija Svarkovska
Laimonis Tropiņš
Rasma Zandberga
Rūdolfs Valdmanis
Rita Eglīte
Toņa Leja
Astra Veitnere

(1941.) Kandava
(1949.) Kandava
(1929.) Kandava
(1940.) Kandava
(1920.) Matkules pagasts
(1929.) Zemītes pagasts
(1943.) Pūres pagasts
(1945.) Jaunsātu pagasts

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”

