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LATVIJAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS DIENAS
ATZĪMĒŠANA NOVADĀ

Laba vēlējumus savam pagastam, novadam un Latvijai sūta Zantes ļaudis
4.maijā Kandavas novads ar dažādām svētku norisēm atzīmēja Latvijas
Neatkarības atjaunošanas 24.gadadienu.
Kandavas promenādē tika stādītas
pupas, lai simboliski dēstītu zemē mazas, labas domas, kuras mūsu acu priekšā izaugs par lieliem darbiem.
Dēstot zemē garās pupas, katrs stādītājs pievienoja sēklām labus vēlējumus, skaistas dzejas rindas, lepnumu
par savu zemi un ticību tautas spēkam
un attīstībai. Vēlējumus Latvijai un novadam izteica Kandavas novada domes
priekšsēdētājs Normunds Štoferts, viņa
vietnieks Alfreds Ķieģelis, domes izpilddirektors Egīls Dude, Kandavas iestāžu
un organizāciju vadītāji, kā arī pilsētas
iedzīvotāji un viesi no Austrālijas.
Kā savā uzrunā uzsvēra domes
priekšsēdētājs Normunds Štoferts, šogad mēs, saistībā ar notikumiem Uk-

rainā, vairāk kā citus gadus novērtējam
šīs dienas nozīmību. „Neatkarība ir vērtība, kuru mēs ikdienā reti apzināmies,
mums tā šķiet pašsaprotama”- sacīja
domes priekšsēdētājs. Latvijas Neatkarības dienā viņš teica paldies visiem
Kandavas novada iedzīvotājiem, kuri ar
savu ikdienas darbu, ar sabiedriskajām
aktivitātēm, ar rūpēm par savu ģimeni
ir stiprinājuši mūsu novadu un mūsu
valsti. „Jo valsts sākas no mazumiņa, no
apziņas, katrā no mums.” Priekšsēdētājs
vēlēja ikvienam šajos svētkos izjust prieku un lepnumu par savu valsti, izjust to,
ka neatkarība ir liela vērtība un tā ir jāsargā – ik dienu.
Svētku noskaņu ar dziesmām radīja
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas vokālais ansamblis „Kaprīze”.
Pēc pasākuma promenādē, visi devās uz Kandavas novada muzeju, kur
muzeja vadītāja Sarma Anģēna un vēs-

turnieks Agris Dzenis atklāja ekspozīciju „Kandava Eiropā”. Šajā izstādē
apkopotas vēsturiskas liecības par kandavniekiem, kuru gaitas vijušās daudzviet Eiropā, liekot cilvēkiem cienīt un
apbrīnot viņu veikumu. Šajās vēstures
liecībās rodams apstiprinājums tam, ka
mēs neesam Eiropā vien 10 gadus, bet
jau vairākus gadsimtus varam lepoties
ar savu devumu pasaulei.
Arī citur novadā ar svinīgiem pasākumiem tika atzīmēta Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.
Ar koncertiem un dzejas kompozīcijām
svētki tika atzīmēti Kandavas, Cēres un
Matkules pagastos, svētku pasākums
notika arī Vānes pagastā. Zemītē un
Zantē sirsnīgā atmosfērā tika stādītas
garās pupas ar laba vēlējumiem savam
pagastam, novadam un Latvijai un ar
koncertiem uzstājās novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.
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Ir prieks, ka mūsu novads kļūst
arvien sakoptāks un skaistāks. Paldies
visiem Kandavas novada ļaudīm, kuri
piedalījās Lielajā pavasara sakopšanas
talkā. Esmu saņēmis daudz pozitīvu
emociju šajā talkā, apbraukājot visus
pagastus. Īpaši mani iepriecināja fakts,
ka talkās pagastos piedalījās daudz
jauniešu. Tas man bija ļoti patīkams
pārsteigums. Ir cerība, ka tie jaunieši, kas piedalījās vides sakopšanā, gan
paši, gan viņu domu biedri un draugi,
vairs nelauzīs, nepostīs un nemēslos,
bet uzturēs kārtībā vismaz to vietu,
kuru paši sakārtojuši un atjaunojuši.

Arī Kandavā strādāja bērni kopā ar
saviem vecākiem. Šajā talkā ir daudz
paveikts - gan rotaļu un sporta laukumu atjaunošana un labiekārtošana, gan
aizaugušu un pamestu vietu sakārtošana. Paldies visiem par darbu!
Meklējot iespējas, kā piesaistīt
Eiropas līdzekļus, februāra beigās iesniedzām Vides investīciju fondam
projektu „Kandavas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Zīļuks” energoefektivitātes uzlabošana”. Kad iesniedzām projektu bija paredzēts, ka domes līdzfinansējums būs 413626 eiro,
tagad pēc pārrēķina esam saņēmuši
atbildi, ka domes līdzfinansējumam
jābūt 685216 eiro no kopējām izmaksām, kas ir 1 044 810 eiro. Tādējādi,
ja mēs šo projektu realizējam, uz pašvaldības pleciem gulstas milzīgi liela
summa, jo atbalsts no VARAM ir tikai
34%, iepriekš tika solīts vismaz 50%
atbalsts. Mēģināsim risināt šo ieceri
vēl kādā citā projektā, ja tāda iespēja
būs, bet šobrīd mēs nevaram atļauties
uzlikt tik milzīgas saistības pašvaldības
budžetam.
4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā visos pagastos un Kandavas pilsētā kopīgi tika
atzīmēti šie Latvijai tik nozīmīgie svētki. Notika mākslinieciskās pašdarbības

kolektīvu koncerti un laba vēlējumi
Latvijai un mūsu novadam. Kandavas
Promenādē tika stādītas garās pupas,
lai mūsu mazās domas izaugtu par
lieliem darbiem. Laikā, kad visa pasaule seko līdz notikumiem Ukrainā,
šie svētki iegūst īpašu nozīmi - mēs
apzināmies, cik liela vērtība ir neatkarība un cik tā ir trausla un sargājama.
Arī mēs katrs varam stiprināt Latvijas
neatkarību – ar savu ikdienas darbu,
attieksmi un līdzdalību. Tas, ko mēs
ikdienā darām un tas, kādi mēs esam,
kāda ir mūsu attieksme pret Latvijas
valsti - tas tieši ietekmē to, cik stipra ir
mūsu valsts neatkarība. Es aicinu jūs,
nepalikt vienaldzīgiem arī attiecībā
pret pilsoņa pienākumu iet un paust
savu gribu tuvajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās – nepalikt malā un nebūt
vienaldzīgiem pret to, kas notiek mūsu
valstī.
Maija beigās notiks ikgadējie novada svētki, kam šogad dots nosaukums
„Citāda Kandava”. Svētku norisēs trīs
dienu garumā, mēģināsim ieraudzīt
Kandavu citādāku un atrast jaunas
krāsas un vaibstus tās sejā. Aicinu visus piedalīties svētkos, novēlu saulainu
noskaņojumu un možu garu !
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

KATRU GADU SAKOPSIM KĀDU VIETU SAVĀ NOVADĀ

„Ja mēs katru gadu sakopsim kādu
sava novada stūrīti, tad arvien mazāk
paliks nesakārtotu un savā vaļā pamestu vietu!”- ar šiem vārdiem sanākušos
talciniekus 26.aprīļa Lielajā Talkā visos
Kandavas novada pagastos un pilsētā sveica novada domes priekšsēdētājs
Normunds Štoferts.

Šogad laiks lutināja talciniekus kā
vēl nekad. Braucot pa novadu, apciemot
pagastus, daudzās vietās novadnieki bija
redzami rosāmies pie savām privātmājām, tāpat satikām vairākus talciniekus
ar maisiem rokās, lasot atkritumus ceļa
malās.
Matkulnieki sakopa pagasta centru,

ceļmalas, kas ved uz Busēm un Pūcēm,
kā arī pirmstalkas piektdienā sakārtoja
skolas apkārtni.
Zantē talcinieki atjaunoja un pārkrāsoja informācijas stendus un tīrīja
teritoriju pie Smiltiņkalna.
Cērē vairāk kā divdesmit talcinieku
sakopa parka stūri, kas līdz šim ilgus ga-
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dus bija atstāts savā vaļā, un kur bija izveidojies kārtīgs” kultūras slānis”, sākot
ar dažādām saimniecības mantām un
beidzot ar sasistām pudelēm un traukiem. Tāpat tika zāģēti krūmi un kritušie koki.
Valdeķu ciemā talcinieki rosījās pie
kultūras nama, sakopa abus bērnu rotaļu laukumus, pārkrāsojot šūpoles un
slidkalniņus. Jaunieši strādāja, veidojot
volejbola un futbola laukumus, sociālās
mājas iedzīvotāji uzkopa savas mājas apkārtni, rosība bija manāma privātmāju
pagalmos.
Zemītē talcinieki strādāja pie pagastmājas, iekārtojot jaunas puķu dobes un apgriežot krūmus. Liela rosība
valdīja Grenču ciemā, kur tika sakopta
teritorija gar lielceļu, izzāģēts vecais nokaltušais ābeļdārzs, izcirsti krūmi vecajā
parkā pie bijušā tautas nama, kur vīri
atcerējās, jaunībā esam dancojuši ballēs.

DOMES LĒMUMI
Viņi ļoti priecājās, ka beidzot šī vieta
vairs nebūs kā „biedēklis” garāmbraucējiem un pašiem iedzīvotājiem.
Vānē talkā, pēc pagasta pārvaldnieces Dainas Priedes teiktā, bija izgājuši
vismaz 75 vietējie, viņi strādāja atpūtas
laukumā „Spāres”, pārkrāsoja bērnu rotaļu laukuma mājiņas, sēnītes un šūpoles, ravēja un apgrieza košumkrūmus.
Jaunieši iztīrīja Sārcenes upīti un atjaunoja huligānu izjaukto atpūtas laukumiņa grīdu.
Kandavā sakopšanas darbi bija sākušies jau nedēļā pirms talkas. Kandavas apkārtni, kā allaž pirms Lielās Talkas dienas, sakopa skolu jaunatne. Tā,
piemēram, K. Mīlenbaha vidusskolas
skolēni grāba lapas un sakopa brīvdabas
estrādes Ozolāji teritoriju, kur sākušies
estrādes atjaunošanas darbi. Kultūras
darbinieki talkoja Bruņinieku pilskalnā,
bet paši mazākie- bērnudārza „Zīļuks”
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bērni devās tīrīt Pūzurgravu. Talcinieku vidū bija vairākas ģimenes, kas
katru gadu sakopj noteiktas pilsētas un
apkārtnes teritorijas. Čakli visas nedēļas garumā strādāja Ineses Kleinbergas
un Baibas Truhņevičas ģimenes, kuras
savāca vismaz 200 maisu atkritumu.
Talkā izgāja arī Revinu, Aperčoju, Prikuļu, Šneideru ģimenes un Leimaņa
kungs, kurš, tāpat kā katru gadu, sakopa
teritoriju no Abavas tilta līdz attīrīšanas
iekārtām. Pie tehnikuma rosījās tehnikuma darbinieki, bet novada domes kolektīvs strādāja Ozolāju piekalnē šosejas
malā un talkas noslēgumā, no krūmiem
attīrītajā teritorijā, iestādīja 25 sarkanos
ozoliņus, kurus savai pilsētai dāvināja
domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts un bijušie priekšsēdētāji Alfreds
Ķieģelis un Dainis Rozenfelds.
Dagnija Gudriķe

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 27.04.2014.
Kandavas novada domes sēdē tika
izskatīti 38 jautājumi. Attaisnotu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputāti N. Štoferts, I. Priede, D. Rozenfelds.
Apstiprināja zvērinātu revidentu
SIA auditorfirmas “Inspekcija AMJ” ziņojumu par finanšu pārskata revīziju no
01.01.2013. līdz 31.12.2013. un Kandavas novada domes 2013.gada pārskatu.
Apstiprināja pārskatu par Kandavas novada domes budžeta izpildi 2014.gada
1.ceturksnī, SIA „Kandavas namsaimnieks” 2013.gada pārskatu un 2014.gada
1.ceturkšņa budžeta izpildi. Uzdeva SIA
“Kandavas namsaimnieks” valdes loceklei S.Irbei iesniegt uz domes sēdi maija
mēnesī vadības ziņojumu par esošo situāciju uzņēmumā. Apstiprināja SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi”
2013.gada pārskatu un 2014.gada 1.ceturkšņa budžeta izpildi.
Piešķīra līdzfinansējumu 1738,27
EUR biedrībai “Abavas ielejas attīstības
centrs” projekta „Kājāmgājēju dienas
Abavas senlejā” īstenošanai un līdzfinansējumu 300 EUR projekta „Dabai
un biotopiem saudzīgas infrastruktūras
atjaunošana un izveide Abavas senlejas
dabas parkā” īstenošanai no papildus
ieņēmumiem Kandavas novada domes
budžetā.
Piešķīra līdzfinansējumu 260 EUR
Tukuma novada domei videofilmas
“Vārti uz Kurzemi” uzņemšanai no Kandavas novada domes 2014.gada budžeta.
Nolēma uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un līdz 2014. gada
9. maijam iesniegt projekta „Akmens
stāsti” pieteikumu biedrībā „Kandavas
Partnerība”. Apstiprināt projekta kopē-

jās izmaksas 7560,20 EUR, no kurām
publiskais finansējums 5623,29 EUR
(90% no attiecināmajām izmaksām),
Kandavas novada domes finansējums
1936,91 EUR (10% no attiecināmajām
izmaksām un pievienotās vērtības nodoklis). Šī projekta ietvaros paredzēts
labiekārtot Represēto piemiņas vietu pie
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas.
Atbrīvoja deputāti S.Tiltiņu no
Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļa pienākumiem ar 2014.gada
24.aprīli un viņas vietā šajā komisijā apstiprināja Signi Ezeriņu. Atbrīvoja Solvitu Horsti un Agitu Dišleri no Administratīvās komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas ar 2014.gada 24.aprīli un viņu
vietā apstiprināja Rihardu Zariņu, Vilni
Drīksnu un A.D.Freimani
Apstiprināja Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas
novada sociālais dienests” atskaiti par
darbu 2014.gada 1.ceturksnī.
Lai sekmētu „Sabiedrības veselības
pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un pašvaldību iesaistē
iedzīvotāju veselības veicināšanā, kā arī,
lai sniegtu metodisku atbalstu iedzīvotāju veselīga dzīves veida un sporta at-

tīstīšanā, nolēma piedalīties un atbalstīt
Kandavas novada dalību Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā. Par atbildīgajiem darbiniekiem Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā apstiprināja Kandavas
novada domes izpilddirektoru Egīlu
Dudi un Kandavas novada sociālā dienesta direktoru Intu Leitartu. Par atbildīgo pašvaldības politisko amatpersonu
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
apstiprināja Kandavas novada domes
Sociālo lietu un veselības aizsardzības
komitejas priekšsēdētāju Daini Rozenfeldu.
Izskatīja 16 jautājumus, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem, kā arī
virkni vēl citu jautājumu. Domes sēdes
protokols pieejams mājas lapā www.
kandava.lv sadaļā Pašvaldība. Domes
sēdes.

Kārtējās komiteju sēdes
notiks 22.maijā
no plkst. 13:00
Domes sēde notiks
29.maijā plkst. 13:00

15.maijā plkst.17:00 Kandavas kultūras nama mazajā zālē
notiks Kandavas pilsētas iedzīvotāju sapulce.
Darba kārtībā:
Tikšanās ar Kandavas novada domes vadību un speciālistiem.
Par Kandavas pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveidošanas nepieciešamību.
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MŪSU TEHNIKUMA AUDZĒKŅI PIEDALĀS KONKURSĀ
„AUTOMEHĀNIKA 2014.”
Aprīļa vidū Rīgā izstāžu zālē
“BT1” Ķīpsalā četras dienas norisinājās jauno automehāniķu konkurss
“Automehānika 2014”, kurā piedalījās
arī Kandavas Valsts lauksaimniecības
tehnikuma pārstāvji.
Konkurss bija starptautisks, tajā piedalījās 12 komandas no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Latviju pārstāvēja 9
tehnikumu komandas, Lietuvu - 2 tehnikumu komandas un Igauniju -viena
komanda. Visām komandām bija jāizpilda divpadsmit konkursa uzdevumi.
Konkursa uzdevumus sagatavoja tādas
firmas kā BOSCH, SCANIA, MOLLER
BALTIC IMPORTS (VW un AUDI),
VOLVO, Droša Braukšanas Skola, AutoKardans, TEHNOFAVORITS un LENODTEHNIK. Par katru uzdevumu
maksimālais iegūstamo punktu skaits
bija 50, par visiem 12 uzdevumiem tātad - 600 punktu. Katrs uzdevums bija
ar savu odziņu jeb „āķīti”. Pēc divu dienu saspringtas cīņas, pirmo vietu ieguva
PIKC Priekuļu Valsts tehnikums, otro
vietu- PIKC Rīgas Tehniskā Koledža,
kura savā īpašuma ieguva arī specbalvu
no VW un AUDI pārstāvjiem - braucienu uz Vāciju uz VW rūpnīcu trim
personām. Trešajā godpilnajā vietā ierindojās mūsējie- PIKC Kandavas Valsts
lauksaimniecības tehnikums.
Konkurss bija interesants, aizraujošs, saspringts.

Apbalvojumus saņem tehnikuma pārstāvji O. Zapackis,
L. Rundāns, pasniedzēji K. Ševčuks un A. Petrovičs
Konkursantiem tas ļoti patika, patika arī balvas, ko motoreļļa, mugursomas, medaļas un kausi un dāvanu karte
DROŠAS BRAUKŠANAS SKOLĀ.
Es uzskatu, ka šis konkurss topošajiem automehāniķiem bija ļoti noderīgs.
Šeit varēja ne tikai iepazīt jaunus draugus, bet arī redzēt un strādāt ar jaunākajiem instrumentiem, automašīnām

utt. Šis konkurss audzēkņiem noderēs
arī turpmākajā dzīvē, jo kas zina, varbūt
kāds no viņiem te atrada jauno darba
devēju.
Mūsu skolu pārstāvēja Oskars Zapackis un Linards Rundāns.
Kaspars Ševčuks
PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma pasniedzējs

DIENA, KURĀ VĀRDI „NESALA” GAISĀ
11. aprīlī Talsos notika Kurzemes
reģiona skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss, kurā piedalījās arī mūsu novada pārstāvji, iegūstot 1. pakāpes diplomus ar augstu
punktu kopsummu.
Skatuves runas konkursā sevi pārliecinoši pierādīja Kandavas internātvidusskolas 12. klases skolnieks Rūdolfs
Rubens, runājot paša sacerēto dzejoli
„Bērna asaras” un A. Bērziņa „Pasaku
par mīlestības krāsām”. Režisore Dace
Liepeniece īpaši atzīmēja Rūdolfa brīvo,
nesamāksloto priekšnesumu, atzīstot,
ka ar savu dzejoli grūti panākt vajadzīgo efektu, bet šoreiz tas izdevies un bijis
no sirds. Rūdolfs pats sacīja, ka piedalīšanās konkursā esot bijusi sava veida
pieredze, kā sports, tomēr uztraukusies
vairāk par viņu esot bijusi viņa skolotāja. Skolotāji priecātos, ja Rūdolfs savu
nākotni saistītu ar teātra mākslu. Skolā
šo talantu viņš jau apliecinājis Skolotāju dienā un Sudraba gredzenu vakarā.

Tomēr pašam sirdij tuvāks esot sports.
Literāro uzvedumu
konkursā piedalījās internātvidusskolas 11.
– 12. klašu skolēni ar
literāri muzikālo kompozīciju „Ciems, kurā
vārdi sasala gaisā”, ko
pēc N. Ikstenas pasakas veidojusi skolotāja
Sandra Aukšmukste
un ar dziesmām un
mūziku
emocionāli
papildinājusi skolotāja Inta Pakalns Paleja,
kopā radot brīnumainu „notikumu, kas
gadījies ar ciemu, kurā
vārdi sasaluši gaisā”.
Tas arī žūriju nebija atstājis vienaldzīgu, septiņu grupu konkurencē
mūsējie ieguva augstā-

Mēs esam pirmie!- Rūdolfs Rubens un
skolotāja Vita Eglīte

SKOLU DZĪVE

NOVADĀ

ko novērtējumu. Skatītāji dzīvoja līdzi
gan dziedot, gan aplaudējot.
Priecājamies, ka mūsu skolēnu
sirdspukstus saklausīja arī citi un ka
viņu vārdi šajā dienā nesala gaisā kā
Mēmajā ciemā.

Kurzemes reģiona skatuves runas
konkursā piedalījās arī Kandavas K.
Mīlenbaha vidusskolas 2. klases skolēns
Valters Garancis (skolotāja Aina Novicka), kurš tāpat kā Kandavas internātvidusskolas audzēkņi, ieguva 1.pakāpes
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diplomu.
Noslēguma pasākums notiks Rīgā,
O. Vācieša un E. Smiļģa muzejos, 17.
maijā Muzeju nakts aktivitāšu ietvaros.
Skolotāja Vita Eglīte

KARJERAS DIENA NOVADA JAUNIEŠIEM
23.aprīlī Kandavas multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
„Nagla” notika Karjeras diena, kam
šogad bija dots nosaukums - Mana izvēle.
Šo pasākumu jau otro gadu rīkoja
Kandavas novada Izglītības pārvalde
kopīgi ar jauniešu centru „Nagla”.
Karjeras dienas ietvaros, jauniešu centrā „Nagla” viesojās pārstāvji no
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
glābšanas koledžas un Rīgas 1. medicīnas koledžas.
Uz pasākumu bija ieradušies jaunieši no Kandavas novada, kuri gan vēl
tikai mācās pamatskolā, tomēr, kā atzina pasākuma organizatore un jauniešu
centra vadītāja Jana Kašlaja, karjera nav
joka lieta, tāpēc vajag jau laicīgi sākt par
to domāt un interesēties par karjeras iespējām.
Par savu pozitīvo pieredzi Eiropas
starptautiskajos jauniešu projektos pastāstīja Kandavas K. Mīlenbaha 12. klases audzēkne Zelma Sergejeva, kura pati
ir piedalījusies dažādos projektos, guvusi pieredzi komunikācijā ar citu valstu

pārstāvjiem, kopā ar citiem jauniešiem
prezentējusi Latviju pārējo valstu dalībniekiem.
Pēc lekcijām jauniešiem tika dota
iespēja doties ekskursijā uz Kandavas
ugunsdzēsēju depo un iepazīties tuvāk

ar ugunsdzēsēju un glābēju darbu tepat
Kandavā, apskatīt tehniku, uzdot sev
interesējošus jautājumus un saņemt uz
tiem atbildes.
Lelde Jurēvica

PAVASARA PIRMĀ CEPĻA SVĒTKI
24.aprīlī agri no rīta tika sakrāmēts
un aizkurināts pirmais šā gada ceplis
Kandavā pie keramiķes Lindas Romanovskas. Vēlu vakarā tas tika slāpēts, bet
25.aprīļa pusdienas laikā, karstie darbi
no cepļa tika izņemti. Uz cepļa kurināšanu un izņemšanu tika aicināti arī visi
interesenti. Šādas „atvērto durvju” dienas pie Lindas ir jau izveidojusies tradīcija.
Pēc pašas Lindas aplēsēm, šoreiz
ceplī bija iekrauti tuvu pie 300 darbiem,
kurus gatavojusi Linda un viņas ģimene, kā arī kolēģe no Pilsrundāles „Baltās
mājas” keramiķe Matilde Laura Ikerte.
Visi darbiņi ar mīļām rokām tika izņemti no cepļa, iesmērēti ar eļļas maisījumu
un nolikti, lai atdziest un apžūst.
Kā pastāstīja Linda, šā gada pirmie
trīs mēneši bijuši tāds „slinkošanas
laiks”, kad ceplis nav kurināts, toties
pagājušā gada nogale bijusi čakla, jo decembrī cepli kurinājuši pat divas reizes.
Linda un Matilde labprāt dalījās savos
amata noslēpumos ar sanākušajiem interesentiem, par to kā darbi top un cik ļoti
garš ir process, kamēr ieraugām to ga-

tavajā variantā. Visvienkāršāk, protams
ir gatavot bļodiņas, lielākas vai mazākas,
tas nav svarīgi. Bet visvairāk prasmes un
laika prasa darbs pie mūsu novada jaunā
simbola- mežakuiļa izgatavošanas. Tas
ir piņķerīgs process, kā sacīja Linda, jo

tiek salipināts kopā no daudzām mazām
bļodiņām un pastāv risks, ka procesā tas
var saplīst un tad viss darbs vējā. Linda
arī piebilda, ka mežakuilis jau kļuvis
pieprasīts suvenīrs.
Dagnija Gudriķe

6. NOVADĀ
JAUNIE TALANTI AUG KANDAVĀ
25. aprīlī jau otro gadu, reizē ar
jauno vokālistu konkursu „Puķuzirnis”, kurā piedalās sākumskolas klašu skolēni, Kandavas K. Mīlenbaha
vidusskolā notika arī dziesmu konkurss „Radīti skatuvei”, kurā savukārt
uzstājas skolēni no 5.- 12.klasei.
Kā konkursa noslēgumā sacīja skolas direktore Daiga Puga, bērni, kuri
piedalījās vokālistu konkursā visi bija
ļoti talantīgi, un skolotājas Ivita Leja un
Eva Šepetovska, kuras sagatavoja viņus
konkursam, ieguldījušas milzīgu darbu.
Maija mēnesī skola iegādāsies viņām
darbam digitālās klavieres, lai nākamajā
gadā kāds jaunais talants pie tām varētu spēlēt pavadījumu savai dziesmai.
Šis paziņojums tika uzņemts ar skaļām
ovācijām.
Direktore teica paldies gan žūrijai
Solvitai Jansonei, Rūtai Kunkulbergai
un Anetei Kozlovskai par godprātīgu
darbu, gan sponsoriem Šteinbergu ģimenei. Solvita Jansone atzina, ka vērtēt
bijis samērā grūti, jo šogad visi dalībnieki bijuši pietiekami spēcīgi un konkurence liela.
Atzinības par piedalīšanos dziesmu
konkursā „Radīti skatuvei” saņēma:

duets Elīna Ķēniņa un Loreta Štoferte, Rūta Liepa, Līva Kārņupa, Liene
Java, Elizabete-Betija Baltgalve, duets
Elza Java un Marta Šteinberga, Roberts
Strazdiņš, Vita Semenoviča, duets Dārta
Estere Kamparzāle un Krista Dankere,
Anda Jekoviča, Ketija Bernica- Berlana,
Sabīne Dārta Strazdiņa, Evita Celma, Elgars Dobkēvičs.
5.6.klašu grupā 3.vietu ieguva Edgars Vesmanis; 2.vietu - Amanda Rudzīte, bet 1.vietu- Marta Monta Zūdiņa,
kura saņēma arī Skatītāju simpātiju
balvu.
7.-8.klašu grupā 3.vietu ieguva Edīte
Justīne Sniedziņa, 2.vietu- Kārlis Šteinbergs, bet 1. vietu un nedalītu žūrijas atzinību par savu nepiespiesto un sirsnīgo
dziedājumu ieguva Lauris Bergmanis.
9.-12.klašu grupā 3.vietu ieguva Estere Dravniece; 2.vietu - Ketija Morāne,
bet godpilno 1.vietu ieguva Ieva Krūzmane (ģitāra), Annija Dukāte (ģitāra)
un Katrīna Začeste.
Žūrijas vēlējums visiem dalībniekiem bija, lai šī mazā skolas skatuvīte
nebūtu viņu skatuves dzīves augstākais
sasniegums, bet turpmākajos gados jauno vokālistu prasmes tikai pieaugtu un

Dzied Lauris Bergmanis
viņi būtu redzami arī uz lielākām skatuvēm vai nu pilsētas un novada svētkos,
vai vēl tālāk- Latvijas mērogā.
Dagnija Gudriķe

FOTO IZSTĀDE „KAD MOSTAS SIRDIS…” JAUNIEŠU CENTRĀ
Aprīlī Kandavas jauniešu centrā
tika atvērta „Naglas” foto pulciņa dalībnieku izstāde „Kad mostas sirdis…”
Jauniešu fotostudijas dalībnieki savu
darbu izstādes rīko regulāri vairākas reizes gadā un katra izstāde ir jauns atklājums viņu darbības spektrā. Šoreiz savas
fotogrāfijas izstādījuši Miķelis Kārkliņš,
Samanta Guda, Uldis Endziņš un Madara Vītola. Kā, atklājot izstādi, sacīja foto
pulciņa vadītājs Inārs Švarcs, ir mums
daudz tādu jauniešu, kuriem ir augstāki
mērķi, kuru dvēselēs nav provinciālisma un primitīvisma, kas pasauli redz
nesamākslota cilvēka acīm, redz to, ko
neredz citi.
„Dubults prieks ir par to, -uzsvēra I.
Švarcs,- ka pavisam nesen cita jauniešu
foto pulciņa izstāde bija apskatāma arī
Kandavas kultūras nama izstāžu zālē
“Vējspārns”.
Miķelis Kārkliņš, viens no fotogrāfiju autoriem, sacīja, ka darbošanās
fotostudijā viņu patiesi bagātinot un
pilnveidojot. Viņš internetā esot izlasījis
kādu citātu, kas dziļi iespiedies atmiņā
un skan apmēram šādi- tā kā cilvēks sastāv no astoņdesmit procentiem ūdens,
tad ja viņam nav mērķa, viņš ir vienkārši
vertikāla peļķe. „Un tā ir dzīva patiesī-

Samanta Guda un Miķelis Kārkliņš izstādes atklāšanā
ba. Šādu peļķu mūsdienās ir daudz, kas
man ir ļoti žēl! ” - piebilda Miķelis.
Samanta Guda, kura pirmo reizi ar
savām fotogrāfijām piedalās izstādē,
piekrita Miķelim, ka darbošanās studijā

likusi viņai pasauli ieraudzīt citām acīm,
un tagad viņai dodoties ikdienas gaitās
bieži ir līdzi fotoaparāts, lai fiksētu interesantus mirkļus un cilvēkus.
Dagnija Gudriķe

NOVADA SVĒTKI

7.

KANDAVAS NOVADA SVĒTKI „CITĀDA KANDAVA”
Maija beigās, tāpat kā citus gadus,
atzīmēsim mūsu novada svētkus, kam
šoreiz dots nosaukums” Citāda Kandava”.
Piektdiena, 30.maijs
Plkst.11.00 Kandavas promenādē
svētkus ieskandinās Kandavas novada izglītības iestāžu audzēkņi. Skatītāji
varēs priecāties par skanīgu koncertu,
kuram dots nosaukums „Jampadracis”,
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādēm un radošajām darbnīcām.
Plkst.18.00 gaidīsim visus Kandavas novada muzejā, kur notiks nu jau
gadskārtējā zinātniskā konference. Šogad tai izvēlēta mums ļoti aktuāla tēma
- „Kurzemnieka identitāte”. Dzirdēsim
interesantus lektorus: „Kurzemnieku literārā identitāte”, lektore Sandra Vensko;
„Kurzemnieka māja”, lektore - profesore
Janīna Kursīte; „Jaunatklājumi Kurzemes arheoloģijā”- arheologs Uldis Ābiķis; „Kurzemnieku identitāte valodā”,
novadpētniece, dzejniece Maija Laukmane; „Kurzeme un tās īpatnības 13.18.gs.”, vēsturnieks Agris Dzenis.
Plkst. 21.30 Bruņinieku pilskalnā
ar muzikālu uzvedumu „Hercoga Jēkaba kambarsulaiņa piezīmes” Kurzemes
vēstures ainiņas izspēlēs senās mūzikas
ansamblis LUDUS un seno deju grupa
BALLARE no Rīgas .
Tūlīt pēc izrādes - plkst.22.30 - 01.00
ielūdzam uz romantisku interaktīvu
pastaigu „Teiksmainie stāsti ” Kandavas vecpilsētā. Te jūs gan pārnestā, gan
tiešā nozīmē uzrunās vairāki nami, kas
ar īpašām šīs nakts gaismām un skaņām
vedinās atgriezties vairākus gadsimtus
senā pagātnē. Vecpilsētas laukumā varēsiet izvizināties ar retromobili no Nekurienes vidus, promenādē skatīsieties
pirmskara latviešu kino, bet Kandavas
novada muzejā darbosies traktieris „Pie
melnā kuiļa” un bankas seifā būs iespēja
izkalt Kandavas monētas.
Sestdiena, 31. maijs
Plkst. 9:30 Kandavas novada domes kausa izcīņa stenda šaušanā- ZS
Strautiņi šautuvē, informācija pa telefonu 29133594 (Agris)
Plkst.11.00 svētku rītu sāks bokartu rallijs Vecpilsētas laukumā. Kas ir
bokarts? Zinātāji saka: tas ir kaut kas
pa vidu starp kartingu un bagiju, varētu
teikt, tas ir minibagijs! Rallijā aicināts
piedalīties ikviens, taču galvenokārt tiek
gaidīti mazie autobraucēji - bērniem tā
būs aizraujoša veiklības pārbaude! Dalībnieku pieteikšanās norisināsies līdz
pl.11.00 turpat pie trases.
No plkst.11.00 Talsu ielā varēsiet
iesaistīties Amatnieku saieta jandalēšanā - jums tiks piedāvāta ēšana, dzeršana,
pirkšana, pārdošana, darīšana, strādā-

šana, amatu rādīšana un vēl jo daudzas
citas šanas.
Plkst.11.00-18.00 piedāvājam doties orientēšanās pārgājienā „No citas
puses” pa Kandavas vecpilsētu - starts
un finišs Kandavas Tūrisma informācijas centrā. Palūkosimies uz ierasto vidi
citādi - iegriezīsimies vietās, kam ikdienā staigājam garām. Kandavas Tūrisma
informācijas centrā varēsiet saņemt karti ar atzīmētajiem kontrolpunktiem, kuros jums jāsaņem atzīme par to, ka esat
te bijis. Ja atgriezīsieties TICā ar aizpildītu karti - saņemsiet balvu!
Plkst.12:00 - 16:00 Atvērto durvju
dienā „Skrien, brauc, vingro un sauļojies - viesojies! ”visus gaidīs sporta un
atpūtas centrs “Baltdomus” Kūrorta
ielā 1, Kandavā, 3.un 4. stāvā, apmeklējums bez maksas.
Plkst.12.00 promenādē sacensībās
„Stiprs un vēl stiprāks” notiks mēģinājums uzstādīt jaunu pasaules rekordu
svarcelšanā. Piedalīsies labākie Latvijas
stiprinieki.
Plkst.12.30 sāksies Lustīga dzīvošana promenādē:
- burvju mākslinieks Juris Gavrilovsasprātīgi joki, veikli triki, skatītāju
iesaiste;
- čigānu deju ansamblis
„Mēness akmens”;
- amatiermākslas kolektīvi;
- piepūšamā atrakcija;
- ūdensbumbas;
- tirgošanās
(mājražotāju produkcija u.c.).
Plkst.18.00 Bruņinieku pilskalnā
aicinām uz koncertu „No TV ekrāna dzīvē!”:
- „Dziedošo ģimeņu” dalībnieki
Dagnija un Raitis no Milleru-Balandīnu
ģimenes;
- LNT šova “OKartes Skatuve” uzvarētājs Mārtiņš Ruskis un draugi.
Plkst.20.00 - promenādē skanēs
mūzikls „Zilo kalnu milzis”. To izpildīs
Ogres muzikālā teātra dalībnieki. Mūzikas un libreta autors - Artūrs Mangulis.
Režisore, horeogrāfe un tērpu dizaina
autore - Linda Mangule.
Lomās - Māra Fridrihsone, Artūrs
Mangulis, Atis Ieviņš, Antra Stafecka,
Nikolajs Puzikovs, Zane Briška, Dāvis
Mazurenko, Ilze Skarbule, Emīls Mangulis, Laima Mangule, Beāte Baumeistere, Jurģis Siliņš, Marta Šeikina.
Orķestris - Vairis Nartišs, Atis Ieviņš, Kaspars Pļavnieks, Māris Elksnis,
Viktors Prūsis, Dace Bleikša.
Skaņu režisors - Atis Čamanis.
Arī svētku balle šogad norisināsies
promenādē - no plkst.22.00 - 03.00 dejosim kopā ar grupu „Roja”.
No plkst.14.00 līdz 19.00 - vizinā-

šanās ar elektromobili maršrutā Vecpilsētas laukums - Sabiles iela - Ķiršu iela
- Lielā iela. 0,86 EUR (personai).
No plkst.11.00 līdz 18.00 Kandavas
novada muzejā darbosies traktieris „Pie
melnā kuiļa” un būs apskatāma izstāde
Mākslas galerijā.
Dienas īpašais piedāvājums ar pārsteigumu jūs gaidīs vecpilsētas kafejnīcās „Pils”, „Kandava” un „Ieviņa”.
Svētdiena, 1.jūnijs
Plkst. 11.00 aicinām apmeklēt svētku dievkalpojumu Kandavas
ev.luteriskajā baznīcā.
Plkst. 13.00 promenādē sāksies
„Kandavas pīlīšu regate”. Sporta klubs
„Kandava” piedāvā azartisku sacensību gumijas pīlīšu peldināšanu promenādes
strautā. Veiksmīgākajiem „pīļu ganiem”
paredzētas balvas. Par nepieciešamajiem rekvizītiem parūpēsies organizatori, nāciet un piedalieties, būs jautri!
Plkst. 14.00 turpat Vecpilsētā pavisam lustīgs piedzīvojums - nemotorizēto braucamrīku parāde „Brauc un
brīnies!” Piedalīsies un koncertēs Orķestropēds jeb Braucošās klavieres. Šī ir
īpaša Latvijā radīta vienīgā mobilā taktiskā mūzikas palaišanas platforma, kas
ar savu oriģinālo dizainu un profesionālu mūziķu komandu spēj uzjautrināt
jebkuru publiku. IKVIENS TIEK AICINĀTS PIEDALĪTIES AR SAVU BRAUCAMO! Katrs, kuram ir kāds krēsls,
galds, gulta, grils, ratiņi, divritenis vai
cita braucama ierīce bez motora, tiek
gaidīts šajā parādē! Ja jums tādu nav, varat pielikt ritenīšus kādai vannai, pūralādei, kastei, grozam vai mēbelei, uzvilkt
mugurā ko atbilstoši špāsīgu un braukt
šurp! Jūs nenožēlosiet, ja piedalīsieties,
jo jautrība un balvas paredzētas visiem
dalībniekiem! Lūdzam pieteikties un
uzzināt vairāk informācijas pa tālruni
25437007.
No pl.12.00 līdz 16.00 promenādē
darbosies arī piepūšamās atrakcijas.
Visas svētku dienas darbosies atrakcijas skvērā pie strūklakas.
Maksa: 15 min. - 1,50 EUR
30 min. - 2,00 EUR
1 stunda - 3,00 EUR
Piektdien, 30.maijā skvērā pie
strūklakas varēs vizināties ar karuseli,
pie kam - bez maksas!
Sestdien, 31.maijā vizināšanās ar karuseli maksās 1,50 EUR
Svētdien karuselis jau griezīsises citur,
NENOKAVĒ!
Informāciju sagatavoja
Ziedīte Začeste
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VĒSTURE

MĀCĪTĀJI BEKERI, KANDAVA UN EIROPA
No 4. maija Kandavas novada
muzejā ir apskatāma izstāde ”Septiņi
gadsimti Eiropā”. Tā veltīta desmitgadei, kopš Kandavas novads kopā ar
Latviju kļuva par Eiropas Savienības
pilntiesīgu satāvdaļu. Tomēr jau ilgu
laiku pirms šīs saimnieciski - politiskās savienošanās Kandavas novadu
un Eiropas zemes cieši saistīja gan
saimnieciskie, gan kultūras sakari.
Viens no Eiropas inteliģences aprindās pazīstamajiem darbiniekiem, kas
lielu daļu sava mūža strādāja Kandavā,
bija Bernhards Gotlībs Bekers, kurš
no 1787. līdz 1821. gadam bija Kandavas ev. lut. draudzes mācītājs. Viņš bija
viens no Kurzemes - Zemgales hercogistes ievērojamākajiem dzejniekiem,
kuru laikabiedri turklāt atzina par labāko oratoru Baltijā. Viņš bija Jaunauces mācītāja dēls, dzimis 1751.g.. Līdz
19 gadu vecumam viņu mājās izglītoja
tēvs. 1769.g. Bernhards Gotlībs iestājās
Kārļa akadēmijā Braunšveigā, bet kopš
1770.g. studēja Getingenas universitātē. 1773.g. viņš atgriezās Kurzemē, kur
darbojās Vecauces muižā kā savas māsas Sofijas draudzenes Dorotejas fon
Mēdemas mājskolotājs. 1779.g. Doroteja apprecējās ar Kurzemes - Zemgales
hercogu Pēteri Bīronu un vēlāk ieguva
Eiropas mēroga slavu kā izglītota un sabiedriski aktīva sieviete.
B. G. Bekers Kandavā iemantoja
savas draudzes cieņu un mīlestību pateicoties savām plašajām zināšanām,
runas dāvanām un dzejnieka talantam.
Viņš sacerēja poētiskās epistulas - garus
veltījuma dzejoļus draugiem un ievērojamām personām, kas tika publicētas
žurnālos ”Berlīnes Mēnešraksts” un
”Mūzu almanahs” Vācijā, ”Nedēļas lasāmviela” Jelgavā.
Ievērojama literāte bija arī B. G. Bekera māsa Sofija Švarca (1754 - 1789).
Tēvs viņai sniedza labu mājizglītību,
tostarp angļu un franču valodas un
klavierspēles prasmes. Jau kopš bērnības viņa draudzējās ar pusmāsām Doroteju un Elīzu fon Mēdemām. Sevišķi
tuva Sofijai kļuva vēlākā dzejniece Elīza,
precējusies fon der Reke. Kopā ar viņu
1784. - 1786.g. Sofija apceļoja Vāciju, iepazinās ar dzejniekiem Frīdrihu Gotlību
Klopštoku, filozofu Mozu Mendelsonu,
komponistu Johanu Georgu Vithaueru.
1787.g. Sofija apprecējās un pārcēlās uz
dzīvi Halberštatē Vācijā. Viņas vīrs jau
pēc Sofijas nāves publicēja viņas dzejoļus kopā ar Elīzas fon der Rekes dzeju
1790.g. izdotajā krājumā ”Elīzas un Sofijas dzejoļi”. 1791.g. Berlīnē tika izdo-

ta arī Sofijas ceļojumu dienasgrāmata
”Kādas kurzemnieces vēstules”.
Pēc B. G. Bekera nāves 1821.g. par
Kandavas draudzes mācītāju kļuva viņa
dēls Karls Bernhards Bekers (1789 1841). Viņš nerakstīja dzeju, toties viņa
vadībā 1835.-1837.g. tika uzbūvēta
skaistā klasicisma stila mācītājmuižas
ēka.
Karls Bernhards saņēma mājizglītību no tēva, un 1808. - 1811.g. studēja
teoloģiju Tērbatā. Jau 1811.g. viņš tika
ievēlēts par sava tēva adjunktu. Līdz
1836.g. viņš apkalpoja arī Balgales baznīcu.
Literatūrā nereti parādās ziņas, ka
Kandavas mācītājmuižas dzīvojamā
ēka celta 1730.g. Tas neatbilst īstenībai.
1730.g. tagadējās mācītājmuižas vietā
tika ierādīta zeme, ko izmantoja Kandavas mācītāji, bet par pirmo mācītājmuižas ēku ziņas nav saglabājušās. Kandavas ev. lut. draudze atradās Kurzemes
- Zemgales hercoga (vēlāk - Krievijas
valsts) pārraudzībā un apgādībā. Draudzes mācītājiem uz viņu kalpošanas
laiku kā dzīvesvieta un atalgojums tika
piešķirta mācītājmuiža jeb pastorāts
- zemesgabals ar dzīvojamo un saimniecības ēkām, kā arī dažām zemnieku
saimniecībām, kam bija jāpilda klaušas
un jādod nodevas mācītājam. Kandavas mācītāja zeme pirmoreiz minēta
1582.g., un tā atradās Kandavas miesta
tiešā tuvumā, bet 1730.g. tika ierādīta
citur. 1797.g. mācītājmuižai piederēja
šādas zemnieku saimniecības: Šķērstu
Krišjāņi, Šķērstu Kristupēni, Vecsētas,
Brūveļi un Priedulas. 1912.g. mācītāj-

muižā ietilpa 105 ha muižas zemes un
440 ha zemnieku zemes ar 7 zemnieku
saimniecībām.
Jaunās mācītājmuižas būvdarbi pēc
Kurzemes guberņas valsts īpašumu
pārvaldes rīkojuma tika sākti 1835.g.
pavasarī. Jau 1833.g. ziemā būvmateriālus, tostarp 19 300 ķieģeļus, 9000 jumta
dakstiņus, 57 1/3 lastus kaļķa un aptuveni 1000 baļķus no Rendas mežiem
bija sagādājušas Kandavas, Dzirciema
un Daigones kroņa muižas. Būvdarbos
no šīm muižām tika sūtīti 24 strādnieki
un 4 pajūgi. Mācītājmuižas būvprojektu 1834.g. izstrādāja guberņas arhitekts
Karls Frike. Līdzekļus būvei piešķīra
valsts, bet kā būvuzņēmējs darbojās
pats mācītājs Karls Bernhards Bekers,
kurš par 7000 rubļiem darbu veikšanu
uzticēja Kandavas mūrniekmeistaram
Vilhelmam Šlupam. Līdz 1836.g. februārim bija uzbūvēti pamati, terase un
pagrabi. Darbi ieilga no muižām sūtīto
melnstrādnieku trūkuma dēļ, un pilnībā tika pabeigti 1837.g. beigās. 1834.g.
tika izremontēts arī mācītājmuižas zirgu stallis.
Kandavas mācītājmuižas projektam ļoti līdzinās Padures muižas (tagadējā Kuldīgas novadā) kungu mājas
projekts. Šī ēka celta nedaudz vēlāk kā
mācītājmuiža - ap 1837.-1840.g., tādēļ
var pieļaut iespēju, ka Padures muižas
īpašnieks Džons Luiss Balfūrs savām
vajadzībām ir izmantojis Kandavas mācītājmuižas projektu.
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja vēturnieks

KULTŪRA

SPORTS

9.

TIKŠANĀS AR DZEJNIEKU JĀNI KEIČU
Aprīlī Kandavas pilsētas bibliotēkā notika pasākums „Ar krusta zīmi
dvēselē”, kurā kandavnieki tikās ar
dzejnieku Jānis Keiču.
Jānis Keičs dzimis Latgalē, Gaigalavas pagastā, tur pavadījis bērnību un
mācījies pamatskolā. „Mana bērnība
bija piepildīta ar Latgales zēnam ierastajām ganu gaitām, zvejošanu, pavasara
paliem, murdu likšanu un medībās iešanu līdzi tēvam. Saistīja mūzika un bija
liela vēlme iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Pēc 9. klases beigšanas tālāk skolojos Rēzeknes Mūzikas
vidusskolas kordiriģentu nodaļā, vēlāk
strādāju par skolotāju Gaigalavas vidusskolā un vadīju skolas jaukto kori,”- tā
par sevi pastāstīja Jānis Keičs. Dzirdes
problēmu dēļ, vēlākos gados no mūzikas un koru vadīšanas nācies atteikties,
tā nu sācis pievērsties dzejai. Tas noticis
pirms gadiem sešiem un jau 2009.gadā
viņš iesaistījies Jelgavas dzejnieku klubā
„Pieskāriens”. Pirmā dzejoļu grāmata
iznākusi 2010. gadā ar nosaukumu „Ar
krusta zīmi dvēselē”.
Jānis Keičs atzina, ka Kandava viņam nav sveša vieta, jo no šejienes nāk
viņa dzīvesbiedre, kaut gan ar lasītājiem
viņš te tiekas pirmo reizi.
Pavisam ir izdotas trīs Jāņa Keiča
dzejas grāmatas, jau minētā „Ar krusta
zīmi dvēselē”, kurā apkopoti dzejoļi par
Latgali, arī latgaliski rakstīti, filozofiskas,

reliģiskas un sabiedriski aktuālas tēmas.
Otrā grāmatiņa ir Ziemassvētku tematikai veltītā „Zvaigzne drīz nāks” un trešā
-dabas dzejas krājums „Kad saules loks”.

Visu minēto grāmatu eksemplārus dzejnieks uzdāvināja arī Kandavas pilsētas
bibliotēkai.
Dagnija Gudriķe

KURZEMES KAUSA IZCĪŅA ŠĶĒPA MEŠANĀ
23.aprīlī Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma stadionā notika Kurzemes kausu izcīņa šķēpmešanā, ko organizē Latvijas šķēpmetēju
klubs, sadarbībā ar Kandavas novada
BJSS.
Sacensības risinājās piecās vecuma
grupās. Kopējais dalībnieku skaits bija
81. Viskuplāk pārstāvēta bija Kandavas
novada BJSS ar 27 dalībniekiem. Kandavas novada BJSS audzēkņiem izdevās
izcīnīt 5 medaļas, trīs sudraba un divas
bronzas. D vecuma grupas zēniem sudraba medaļu ar rezultātu 22.00m izcīnīja Ralfs Zeltiņš (trenere E.Juhņeviča),
bronza - Arturam Jekovičam ar rezultātu 21,82m (treneris A.Gross).
C grupas meitenēm sudraba medaļa Ievai Stepiņai ar rezultātu 27,20 un
bronza Valērijai Kuzmickai ar rez. 27,10,
treneris (I.Matīss).
Junioru grupā sudrabs Edgaram Selezenam ar rez. 49,80 (treneris A.Gross).
Vēl Kandavas novada BJSS komandas sastāvā startēja: Miks Muska, Dei-

Uzvarētāji D gr. zēniem: 2.v. Ralfs Zeltiņš, 3.v. Arturs Jekovičs
vids Miļčs, Jurģis Grīgs, Una Veipāne,
Monta Dzirlanka, Agnese Besikirska,
Ketija Rozenberga, Amanda Marcinkeviča, Undīne Baltiņa, Raivis Seļivanovs,
Arvils Zeltiņš, Aivis Reķis, Raitis Ozols,

Raivo Sasniks, Kārlis Zvaigzne, Viktorija Miļča, Līva Besikirska, Estere Vītola,
Ketija Bernica-Berlana, Gints Krautmanis, Dāvis Bērsons, Sandis Laizāns.
Indulis Matīss
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PASĀKUMI

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
10.maijs
12:00 Mātes dienai veltīts koncerts
- Cēres pamatskolā - piedalās Cēres
vokālais ansamblis un pamatskolas
skolēni
12:30 Mātes dienai veltīts koncerts
sadarbībā ar Zemītes pamatskoluZemītes tautas namā
15:00 Tautību apvienības „Varavīksne” Draugu saiets - Valdeķu
kultūras namā
11.maijs
Kājāmgājēju diena Abavas senlejā - pārgājiens gar Imulas upi kopā
ar vides eksperti Agnesi Priedi. (tel.
28396830 Iveta). Pulcēšanās pie telšu
vietas „Vītiņi „Matkules pagastā.
No 9:00 - 11:00 Pavasara tirdziņš
Matkulē
13.maijs
17:00 Amatniecības centra rokdarbu nodarbība - Vānes kultūras namā
16.maijs
Tematisks pasākums „Dzintars
- veselībai un skaistumam” - Tikšanās ar „Dzintara dziednīcas” dzintara
terapijas speciālistu Vilni Brilu - Vānes bibliotēkā
17.maijs
11:00 Zantes pagasta svētki „Pieneņu ziedu laikā Zantē” - Zantē
11:00 Ģimenes diena Kandavā
13:00 Užavas amatierteātra izrāde
„Vai viegli kļūt mātei” - ieeja 1,42
eiro - Kandavas kultūras namā
19:00 - 24:00 Muzeju nakts pasākums „Tas no dzintara…” - Kandavas novada muzejā
19:00 Saldus amatierteātra izrāde
„Tobago” - Matkules kultūras namā
23.maijs
19:00 Saldus Tautas teātra izrāde”
Tobago” - ieeja 2,50 ; 3 eiro - Kandavas kultūras namā
24.maijs
Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu ELFLA pasākuma
“Lauku saimniecību modernizācija”
ietvaros.
Projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienestā pieņems no 2014.gada
9.maija līdz 2014.gada 9.jūnijam.
Publiskais finansējums 4 000 000
EUR (nav finansējuma reģionālais sadalījums)
Atbalsta pretendents - fiziska vai
juridiska persona, kas ražo (ir noslēgts
gads un iesniegta gada ienākumu dekla-

10:00 Vokālistu konkurss Kandavā
„Tonis - pustonis 2014.”
Pavasara balle novada senioriem Pensionāru dienas centrā
29.maijs
13:00 Tematiskā pēcpusdiena „Diētiskie ēdieni” - Zantes kultūras namā
30.maijs
18:00 Zinātniskā konference „Kurzemnieka identitāte” - Kandavas
novada muzejā
30.maijs- 1.jūnijs
Kandavas novada svētki „Citāda
Kandava”
6.jūnijs
Kandavas Deju skolas koncerts Kandavas kultūras namā
SPORTS
31.maijs
Kandavas novada domes kauss
stenda šaušanā - ZS Strautiņi šautuvē, informācija pa telefonu 29133594
(Agris).
1.jūnijs
Z. Piņķa piemiņas kausa izcīņa
makšķerēšanā - Kandavā
5.jūnijs
Pirmskolas vecuma bērnu Olimpiskā diena - K. Mīlenbaha vidusskolas
stadionā
IZSTĀDES
1.05.- 15.05.
LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena - Cēres bibliotēkā
2.05. - 16.05.
Ceļojošā izstāde „Kandava Eiropā”
- Kandavas novada muzejā
06. 05. - 20.05.
„Jānim Klīdzējam - 100” - Valdeķu
kultūras namā
6.05. - 12.05.
„Pats gaišākais, pats skaistākais
vārds - māte”- Kandavas pilsētas
bibliotēka
rācija vai gada pārskats) lauksaimniecības produktus.
Attiecināmās izmaksas vienam atbalsta pretendentam atlases kārtā nepārsniedz 300 000EUR
Atbalstāmās aktivitātes - jaunu
kūtsmēslu krātuvju būvniecība, esošo
kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcija, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro
iekārtu iegāde.
Svarīgi! 3mēnešu laikā no brīža, kad
stājies spēkā LAD lēmums par projekta
iesnieguma apstiprināšanu jāiesniedz
dokumentu, kas pierāda naudas līdzek-

6.05. - 12.05.
„Rakstniekam Jānim Klīdzējam100” - Kandavas pilsētas bibliotēka
6.05. - 30.05.
Izstādes Vānes bibliotēkā:
Rakstniekam Jānim Klīdzējam-100
9.maijs - Eiropas diena
Rakstniekam Vilim Lācim - 110
Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai - 60
Tematiska izstāde „Kaspara Dvorecka koka rotaļlietas”
Līdz 10.05.
Jolantas Balodes gleznu izstāde
„Klusā daba” - Vānes kultūras namā
10.05.- 10.06.
Tukuma mākslinieku grupas izstāde - Kandavas Mākslas galerijā
novada muzejā
10.05.- 24.05.
„Mana mīļā māmulīte..” - Valdeķu
kultūras namā
12.05.- 16.05.
Rakstniekam Vilim Lācim 110 - Zemītes bibliotēkā
Rakstniekam Reinim Kaudzītem 175 - Zemītes bibliotēkā
12.05. - 23.05.
„Rakstniekam Reinim Kaudzītem 175” - Valdeķu kultūras namā
12.05 - 20.05.
„Rakstniekam Vilim Lācim - 110”Kandavas pilsētas bibliotēka
17.05. - 23.05.
Dzejniekam Jānim Sudrabkalnam 120 - Zemītes bibliotēkā
21.05.- 31.05.
„Dzejniecei tulkotājai Mārai Cielēnai - 60” - Kandavas pilsētas bibliotēka
29.05.
„Dzejniecei tulkotājai Mārai Cielēnai - 60” - Valdeķu kultūras namā
29.05.- 31.05.
Dzejniecei tulkotājai Mārai Cielēnai - 60 - Zemītes bibliotēkā
ļu pieejamību; akceptētu būvprojektu
tehniskā projekta stadijā, iepirkuma
procedūru apliecinošus dokumentus un
būvatļauju.
Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk
kā 6 mēnešu laikā no brīža, kad stājies
spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta īstenošanas beigu datums
ir 8 mēneši no brīža, kad stājies spēkā
LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz
2015.gada 1.jūnijam.

TĀ DZĪVO SENIORI
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GADI NETRAUCĒ DZĪVOT AKTĪVI
„Jo vairāk kustēsies, jo ilgāk dzīvosi!
Vieglāk, protams, ir sēdēt mājās, skatīties seriālus un šaustīt valdību! Bet gandarījumu var gūt, pārvarot slinkumu un
kustoties!”
Tās ir tikai dažas no atziņām, ko ieguvu, sarunājoties ar senioru Veselības
vingrošanas grupas dalībniecēm, kopā
nūjojot uz Kandavas Mācītājmuižu, lai
apskatītu jaunizveidoto taku Vecajos
Ozolājos.
Kā pastāstīja mūsu vienīgais vīriešu
kārtas nūjotājs Agris, viņu pievērsties
aktīvam dzīvesveidam piespiedusi dzīve- pamatīgi sastreikojusies veselība,
kājas nemaz vairs nav klausījušas, uz
pretsāpju zālēm dzīvojot, kuņģi sabeidzis, bet meita internetā kaut kur izlasījusi, ka šai vainai palīdzot braukšana
ar riteni. Tad nu 2002.gada 8.februārī
pirmoreiz arī sēdies „vellapēdam mugurā” un sācis savas ikdienas aktivitātes.
Un tik tiešām, veselība uzlabojusies!
Pirms tam gadus sešus viņam bijusi invaliditātes grupa. Jau pirmajā gadā ar
velosipēdu līdz Jūrkalnei un Pāvilostai
aizbraucis. Katru dienu kādus piecpadsmit kilometrus noripojis. Kopumā pa
šiem divpadsmit gadiem nobraukti 86
tūkstoši kilometru. „Cilvēks jau pēc savas dabas ir slinks, labāk kunkstēt un
nekustēties, bet tas, kurš pamēģina aktīvāku dzīvesveidu ar to „saslimst” un
savādāk vairs nevar. Kad nebraucu, tad
nūjoju!” - lūk, tāda ir Agra kunga dzīves
filozofija.
Arī Dzintras kundze nūjojot gandrīz
katru dienu, kad dzīvojot, pa Kandavu
nevis pie meitas. Viņas maršruts gan
kilometru ziņā neesot no garajiem, kādi
2,5 līdz 3 kilometri gar Abavas malu.
Tur viņa allaž rasā mazgājoties, tad visai
dienai mundrums tiekot iedots.
Inese savukārt, reizi vai divas nedē-

EIROPAS PARLAMENTA
VĒLĒŠANAS 2014
Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, 24.maijā, vēlēšanu iecirkņi Latvijā
būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
No 19.maija vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem,
ziņām par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmām. Vēlēšanu iecirkņos
varēs pieteikt balsošanu atrašanās vietā
tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.
No 21.līdz 23.maijam vēlēšanu
iecirkņos dažas stundas dienā notiks
iepriekšējā balsošana: 21.maijā – no
pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturtdien,

ļā ar orientēšanos nodarbojas, gadus 30
jau noteikti orientēšanās sportam veltījusi, tas esot kā dzīvesveids. Sacensībās
piedaloties regulāri. Distance jau neesot
pārāk gara, kādi trīs kilometri, bet kad
apmaldās kontrolpunktus meklējot, tad
gan divreiz vairāk sanākot. Pēdējo pusgadu viņa vadījusi arī senioru Veselības
vingrošanas grupu pensionāru Dienas
centrā.
Kā pastāstīja pensionāru kultūras
un saviesīgo pasākumu organizatore
Veras kundze, tad senioru vingrošanas
grupa darbojusies jau labi sen, tikai to
laiku, kamēr Dienas centrā bijušas ļoti
aukstas telpas, nodarbības nav notikušas. Toreiz nodarbības vadījusi Ilze
Kizenbaha, vēlāk arī pati Veras kundze un tagad stafeti pārņēmusi Inese.
Šobrīd nodarbību sezona beigusies, jo
sācies „dārzu laiks”, tagad plānots nūjot, bet vingrošana atsāksies rudenī, kad
citas vasaras aktivitātes būs beigušās.
Plānots aiznūjot pie Laimoņa Zaķa uz
Kandavas pagriezienu, kad īrisi ziedēs,
arī uz Čužu purvu un vēl citām intere-

santām vietām Kandavas apkārtnē.
Seniori ne tikai izstaigāja jaunizveidoto taku, viņi apskatīja arī Kandavas
draudzes mācītājmuižu, kura kādreiz
bija majestātiska un skaista ēka un
kurā savu mūža nogali pavadījis slavenā komponista Ludviga van Bēthovena
tuvs draugs Kandavas prāvests Karls
Ferdinands Amenda.
Tāpat seniori atcerējās, kā dancojuši
zaļumballēs vecajos Ozolājos. 1951.vai
1952.gadā, kā atcerējās Veras kundze, te
notikuši Dziesmu un deju svētki, kuros
dejotāju vidū bijusi viņas māsa, Verai
toreiz bijuši kādi 10 gadi. Pēc Agra kunga atmiņām pēdējās balles vecajos Ozolājos notikušas vēl 1986.gadā pa Vasaras
saulgriežiem, kad uz šejieni nācis Kandavas radio rūpnīcas darbinieku gājiens
un Ozolājos svinēti krāšņi Līgo svētki ar
Maestro Raimonda Paula piedalīšanos.
Tā bija gan labu atmiņu, gan patīkamu emociju pilna diena.
Kopā ar senioriem nūjoja
Dagnija Gudriķe

22.maijā – no pulksten 9.00 līdz 12.00,
piektdien, 23.maijā – no pulksten
10.00 līdz 16.00.
Balsošanas dokuments Eiropas
Parlamenta vēlēšanās ir pase vai personas apliecība jeb identifikācijas karte.
Vēlēšanu iecirkņi Kandavas novadā:
Iecirknis Nr. 861. KANDAVAS
SPORTA HALLE, Skolas iela 12, Kandava, Kandavas nov.
Iecirknis Nr. 862. KANDAVAS
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS,
Jelgavas iela 4A, Kandava, Kandavas
nov.
Iecirknis Nr. 863. CĒRES PAGASTA PĀRVALDE, ”Silavas”, Cēre, Cēres
pag., Kandavas nov.

Iecirknis Nr. 864. KULTŪRAS
NAMS, “Tūjas”, Matkule, Matkules
pag., Kandavas nov.
Iecirknis Nr. 865. ZEMĪTES TAUTAS NAMS, “Cerības”, Zemīte, Zemītes pag., Kandavas nov.
Iecirknis Nr. 880. VĀNES KULTŪRAS NAMS, “Gaismiņas”, Vāne, Vānes
pag., Kandavas nov.
Iecirknis Nr. 882. KULTŪRAS
NAMS, Skolas iela 6, Zante, Zantes
pag., Kandavas nov.
Iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Kandavas novada vēlēšanu
komisijas sekretāre
G.Bogdanova

12.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Kā rudzu maize bijušas ir dienas,
No kurām rieciens griezts gan salds, gan sūrs,
Nu tās kā vārpas smagos kūļos sienas,
Un mūža gados staro dienu pūrs!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās maija jubilārus!

Emma Opulinska, Ermīne Kocere, Anna
Krauze, Lida Granovska, Mirdza Bindere,
Emīlija Ķirse, Laimonis Tropiņš, Mirdza
Lūkase, Jēkabs Andrecs, Maiga Viļumsone,
Veronika Harlampijeva, Marija Mazgis,
Līvija Kazāka, Velta Leitarte, Arnis
Rozentāls, Jānis Šteins, Aija Krūmiņa,
Dzintra Šmite, Maiga Klaumane, Rita Irbe,
Dzintra Actiņa, Māris Pavārs, Silvija Pociusa
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

22.maijā no plkst. 10:00 - 13:00
Kandavas novada sociālā dienesta telpās,
Kandavā Jelgavas ielā 4a, notiks Donoru diena.
Iepērkam vīngliemežus par labu cenu,
nodrošinām savākšanu katru dienu.
Zvanīt 28892867 vai 26149989.
Kandavas suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu notiks sestdien 24.maijā sekojošās vietās:
- Liepās pie veikala
- Kurzemes un Vidzemes ielu rajonā
- Rūmenes ielā pie šķūņa
- Raiņa ielas galā Pūzurī
- Laukumā pie domes
- Pie Ozolājiem
- Pie kartinga trases
- Valteru ielā pie skolotāju mājas

plkst. 8:00
plkst. 8:30
plkst. 9:00
plkst. 9:30
plkst. 10:00
plkst. 10:30
plkst. 11:00
plkst. 11:30

Ja nepieciešama vakcinācija mājās,
zvaniet veterinārārstei Indrai Znotiņai,
tālrunis 63126541 vai 29102197

2014.GADA MAIJS

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
aprīlī reģistrēti
10 jaundzimušie
Linda, Luīze, Patrīcija,
2 Alises, Jānis Edvards,
Kristers, Markuss,
Ričards, Tomass

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome
AICINA MUZEJU NAKTS
17.maijā no plkst. 19:00 - 24:00 Kandavas novada muzejā
Muzeju nakts pasākums „Tas no dzintara…”
Pasākuma norise:
19:00 atklāšana „Dzintara pasaka”.
„Dzintara personība” - tikšanās ar Dzintaru Tilaku un brāļiem Ziemeļiem. Kopīgas sarunas, dziesmas un dzeja.
„Dzintara dziednīcas” prezentācija - dzintara spēks jūsu
labsajūtai, gara un miera harmonijai.
19:00 - 24:00 Izstāde „Kandavas dzintara istaba” un vitrāžu
izstāde „Saule”, autore Eila Vikmane.
Radošā darbnīca „Mozaīka’- glezniņu veidošana no krāsainiem stikla gabaliņiem.
„Dzintara zupas” baudīšana un muzeja šalles adīšana pie
amatniekiem.
20:00 - 21:00 un 21:00 -22:00 Ekskursija „Dzintara meklētāji” vēsturnieka Agra Dzeņa vadībā.
Ar šo pasākumu noslēgsies Muzeju nakts trīs gadu cikls,
kas iezīmēja trejkrāsaino dzintara tapšanas ceļu. Iepriekšējos gados godinājām dzintara auklētājus - zilo jūru un zaļo
mežu, bet šogad visā tā spožumā atmirdzēs sārtais dzintars.
Lai šī Muzeju nakts ir vēl viens mīlestības apliecinājums
mūsu brīnumainajam saules akmenim!
Kandavas novada muzejs

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
aprīlī reģistrēti mirušie:
Jānis Mārtinsons
Teodors Vīnerts
Anna Kotļarova
Elvīra Ļebedjeva

(1950.) Kandavas pagasts
(1926.) Kandava
(1919.) Jaunsātu pagasts
(1925.) Virbu 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”

