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UZSĀKTA OZOLĀJU ESTRĀDES REKONSTRUKCIJA

Ozolāji Kandavā būs, tas tagad ir
skaidri zināms! Jau tuvākajās dienās
estrādē sāksies koka konstrukciju demontāža. Šogad plānots veikt rekonstrukcijas pirmo kārtu, skatuves grīdas
un skatītāju sēdvietu nomaiņu.
Kandava un Ozolāji ir nesaraujami
saistīti jēdzieni. Tādēļ fakts, ka pēdējos
gados Ozolāju estrāde bija pamesta un
neglābjami gāja postā, kandavniekiem
bija ļoti sāpīgs.
Pēc vēstures ziņām, Draudzības
parks ar estrādi Ozolājos tika izveidots
pirms 56 gadiem, 1958.gadā. Pirmo rekonstrukciju estrāde piedzīvoja 1981.
gadā uz Kandavas pilsētas 750 gadu
jubilejas vērienīgajām svinībām. Arī
toreiz, tāpat kā tagad bija pierasts, svētku gājiens devās no izpildu komitejas
Dārzu ielā uz Ozolājiem, kur to sagaidīja ļaužu pārpilnā estrāde. Jau toreiz
estrāde tik lielām ļaužu masām bija par
mazu, skatītāju vietu ietilpība bija tikai
1800 sēdvietas. Cilvēku pārpildītas bija
gan ejas, gan nokalnes. Otro reizi Ozolājus rekonstruēja 1989.gadā, pēc tam
bijuši tikai kosmētiskie remonti, bojāto
solu un skatuves grīdas dēļu nomaiņa.
Jau pirms vairākiem gadiem bija skaidri
redzams, ka estrādes aprīkojums savu
laiku ir nokalpojis un tam nepieciešams

kapitālais remonts.
Jautājumu par Ozolāju rekonstrukciju deputāti pirmo reizi izskatīja 2011.
gada 30. jūnija domes sēdē, kad tika nolemts uzdot Kandavas novada toreizējai
Būvvaldes vadītājai A. Apinei uzsākt
brīvdabas estrādes „Ozolāji” arhitektūras skiču konkursa nepieciešamo materiālu sagatavošanu, darba uzdevuma
un konkursa nolikuma izstrādi. Tā paša
gada 27.oktobra domes sēdē Attīstības un plānošanas nodaļai tika uzdots
izstrādāt un iesniegt Lauku atbalsta
dienestā projektu „Brīvdabas estrādes
Ozolāji rekonstrukcija” par kopsummu
205550,20Ls, nodrošinot domes līdzfinansējumu 53509,20Ls apmērā. 2012.
gada 14.februārī Kandavas novada
dome no Lauku atbalsta dienesta saņēma lēmumu par projekta apstiprināšanu, bet 24.02. domes Iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu, kā rezultātā
tika noslēgts līgums ar SIA Baltex Group
par tehniskā projekta izstrādi. Savukārt,
2012.gada 24.jūlijā domes Iepirkumu
komisija izsludināja iepirkumu uz būvdarbiem. Konkursam pieteicās trīs pretendenti, projektā paredzētais publiskais
finansējums bija 152041,50Ls, līdz ar to
Kandavas novada domes finansējums
būtu 333206,20Ls. Jautājumu par Ozo-

lāju estrādes rekonstrukcijas projektu
deputāti izskatīja 2012.gada 30.augusta
sēdē un pēc asām debatēm, deputātiem
atklāti balsojot, nolēma neīstenot projektu „Brīvdabas estrādes Ozolāji rekonstrukcija”, argumentējot savu lēmumu ar to, ka summas ir pārāk lielas un
latiņa uzcelta pārāk augstu.
Pēc domes sēdes lēmuma publiskošanas, Kandavas novada iedzīvotāji satraucās par Ozolāju likteni, kas tiem nebija vienaldzīgs, rakstīja vēstules domei
un vietējiem laikrakstiem, kā arī aktīvi
diskutēja interneta vietnēs.
Pagājušā gada rudenī esošā domes
vadība sāka sarunas ar Lauku atbalsta
dienestu par iespējamo projekta „Brīvdabas estrādes Ozolāji rekonstrukcija”
sadalīšanu kārtās, lai 1.kārtu realizējot,
tiktu sasniegts projekta mērķis. Atkārtoti 2013.gada decembrī tika izsludināts
iepirkums uz 1.kārtas būvniecību, piedāvātā summa darba izpildei ir gandrīz
tāda kā projekta attiecināmās izmaksas.
Atkārtoti tika pieņemts lēmums par
aizņēmuma ņemšanu minētā projekta
realizācijai un Aizņēmumu uzraudzības
padome to atbalstīja. Būvdarbus veiks
SIA TELMS.
Dagnija Gudriķe
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Pavasaris ir klāt.
Šīs ziemas neraksturīgie laika apstākļi un uzņēmēju
neapdomīgā rīcība
ar smago tehniku
ir krietni pabojājuši pašvaldības autoceļu stāvokli visā
novadā. Tos līdzekļus, kurus esam ietaupījuši par sniega
tīrīšanu,
nāksies
ieguldīt autoceļu
seguma atjaunošanā. Jau esmu devis
rīkojumu, ierobežot smago transportlīdzekļu kustību
uz šiem novada autoceļiem.
Kā jau ticis solīts, īpaša uzmanība tiek pievērsta
siltumapgādes sistēmai novadā un tiek meklēti risinājumi, kā samazināt apkures tarifus. Notikušas vairākas
apspriedes kopā ar iedzīvotājiem un SIA „Kandavas
namsaimnieks”. Kūrorta ielas iedzīvotāji apsver iespēju siltināt mājas projektu ietvaros, savukārt, runājot
par Ķiršu ielas daudzdzīvokļu mājām, SIA „Kandavas
namsaimnieks” ir uzdots izstrādāt tāmi siltumtrases
izbūvei no Kandavas internātvidusskolas, lai būtu
skaidrs, ar kādu siltumenerģijas tarifu iedzīvotājiem
būs jārēķinās pēc siltumtrases rekonstrukcijas. Viens
no veidiem, kā samazināt apkures tarifus, ir maksimāli novērst siltuma zudumus. Šim mērķim, meklējam iespējas, piesaistīt arī Eiropas līdzekļus - februāra
beigās tika iesniegti divi projekti: „Kandavas pilsētas
pirmskolas izglītības iestādes „Zīļuks” energoefektivitātes uzlabošana” un „Kandavas kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana”. Šie projekti ir izstrādāti
konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai” ietvaros.
Droši vien, ka sengaidīta ziņa daudziem novada
iedzīvotājiem ir brīvdabas estrādes „Ozolāji” rekonstrukcija. Ir veltīts daudz pūļu un laika, lai sarunās ar
valsts institūcijām panāktu pozitīvu risinājumu šajā
jautājumā un esmu gandarīts, ka jau nākošgad „Ozolājos” atkal varēs baudīt kultūras pasākumus un svinēt
svētkus.
Esmu saņēmis daudzu iedzīvotāju jautājumus, kāpēc Kandavas novada domei vajadzīgs jauns izpilddirektors. Gribu kliedēt baumas un pieņēmumus. Pašreizējā izpilddirektora pienākumu izpildītāja Gunda
Cīrule labi veic savu darbu, taču viņa ir arī ļoti spējīga
un zinoša kā attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja,
viņa labāk par daudziem citiem pārzin projektus- to
izstrādi, realizāciju un uzraudzību. Domājot par novada turpmāko attīstību, ir ļoti būtiski, lai plānošanas
un attīstības nodaļa savu darbu veiktu izcili, tāpēc,
manuprāt, G. Cīrulei ir jāvelta visa uzmanība tieši šim
darbam.
Nobeigumā vēlreiz sirsnīgi sveicu visas Kandavas
novada sievietes nupat aizvadītajos, brīnišķīgajos pavasara svētkos!
Vēlu Jums visiem saulainu un gaišu pavasari!
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes priekšsēdētājs

NOVADA SENIORI TIEKAS
CEPURU BALLĒ

Elegantās dāmas Cepuru balllē
8.marta pēcpusdienā Kandavas novada Pensionāru dienas
centra zālē uz balli Sieviešu dienas noskaņās pulcējās novada
seniori.
Šoreiz balles nosaukums bija „Noskati sievu pēc cepures”.
Dāmas bija ģērbušās elegantos tērpos un cita par citu skaistākās
cepurēs, vīrieši apdāvināja sievietes skaistiem pavasarīgiem ziediem, teica komplimentus un vērtēja arī viņu cepures. Katrai dāmai ar cepuri bija dots savs kārtas numurs un kungi varēja izteikt
savas simpātijas balsojot. Uzvarētājas tika izvirzītas trijās nominācijās- „Praktiskā”, „ Košā” un „ Elegantā’. Katrā nominācijā tika
apbalvotas trīs cepures, īstenībā –cepuru daiļās valkātājas. Viņas
netika nosauktas vārdos, bet gan raksturotas ar trāpīgiem epitetiem, izsaucot kārtas numurus.
Kā allaž senioru pasākumos valdīja omulīga gaisotne un deju
prieks!
Dagnija Gudriķe

AUG JAUNIE SKATUVES
MĀKSLINIEKI

Literāro uzvedumu konkursa uzvarētāji Kandavas
internātvidusskolas skatuves runas pulciņa dalībnieki.
26.februārī Kandavas internātvidusskolā notika Kandavas
novada vispārizglītojošo skolu Skatuves runas un Literāro uzvedumu konkurss. Šāds skolēnu konkurss Latvijā tiek organizēts katru gadu un tas notiek trīs kārtās. Konkursa pirmajā kārtā
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novadi izvirza savus labākos pārstāvjus
2.kārtai -reģionu skatēm, bet trešā kārta
ir republikas mēroga un notiek Rīgā.
Šogad Kandavas novada Skatuves
runas konkursā piedalījās 21 dalībnieks.
Dalībnieki tika vērtēti pa atsevišķām
klašu grupām.
Pirmo klašu grupā 1.vietu ieguva
Matkules sākumskolas audzēkne Sindija Kreicberga. Žūriju īpaši uzrunāja
Margaritas Stārastes pasaka „Leduspuķe” Sindijas izpildījumā. Vēl šajā grupā
startēja Ilze Janstoviča no Vānes pamatskolas.
2.-3.klašu grupā 1.vietu ieguva Ingars Samiņš no Kandavas K. Mīlenbaha
vidusskolas. Viņš izstāstīja Imanta Ziedoņa „Lillā pasaku”, kas nevienu neatstāja vienaldzīgu.
4.-6.klašu grupā 1.vietu ieguva Laura Kļava no Matkules sākumskolas. Viņa
prata aši „locīt mēli’ un nesapīties izrunājot tādus sarežģītus vārdus kā Šurputurpulis un Biželviželis no pasakas ar
tādu pašu nosaukumu. Vēl šajā grupā
startēja Jevgenija Stumbre un Monta
Bērziņa no Vānes pamatskolas, Marta
Monta Zūdiņa un Nansija Berļizova no
Kandavas vidusskolas, Lote Loreta Makovska no Kandavas internātvidussko-

las, Marika Ozolniece no Zemītes un
Edijs Zagorskis no Zantes pamatskolas.
7.-9. klašu 1.vietu žūrija piešķīra
Sintijai Kronbergai no Zemītes pamatskolas. Viņas izstāstītais Māras Zālītes
stāsts „Smagās drēbes” bija emocionāli
piepildīts un uzrunājošs. Vēl šajā grupā
piedalījās Artūrs Bērziņš un Aleksejs
Demidovs no Zantes, Kaspars Ivzāns no
Zemītes pamatskolas un Jānis Kazaks
no Kandavas internātvidusskolas. Jāpiezīmē, ka Jānis Kazaks ieguva žūrijas
Simpātiju balvu par savu ļoti personisko attieksmi pret to, par ko viņš runāja.
Viņa vārdi, kā teica žūrijas priekšsēdētāja Iveta, nāca no viņa paša sirsniņas.
10.-12.klašu grupā 1.vietu ieguva
Ieva Muižinika no Kandavas internātvidusskolas. Arī viņas izpildījumā bija jūtama liela pārliecība par to, ko viņa stāstīja. Vēl šajā grupā piedalījās Emīls Ripa
no Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas
un Maira Kļečetņikova no Kandavas internātvidusskolas.
Ceļazīmi uz Kurzemes reģiona skati,
kas notiks Talsos 11.aprīlī, ieguva Valters Garancis no Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas (viņš startēja 2.-3.klašu
grupā) un Rūdolfs Rubens no Kandavas
internātvidusskolas (10.-12.klašu gru-

pa). Par viņiem var teikt, jā, aug mums
skatuves mākslinieku maiņa!
Literāro uzvedumu konkursā piedalījās Zemītes pamatskolas teātra pulciņš
ar autoru kolektīva radīto uzvedumu
„Mans kalendārs” (režisore Ērodeja
Kirillova) un Kandavas internātvidusskolas skatuves runas pulciņš ar Noras
Ikstenas darbu „Ciems, kurā vārdi sasala gaisā” (režisore Sandra Aukšmukste).
Ceļazīmi uz Kurzemes reģiona skati
Talsos ieguva Kandavas internātvidusskolas literārais uzvedums.
Skolēnu runāto vērtēja žūrija: Iveta Grunte - režisore, Kandavas novada
Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece;
Dagnija Gudriķe- sabiedrisko attiecību
speciāliste Kandavas novada domē, arī
režisore, dzejas krājuma autore; Rudīte
Mitlere – Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma pasniedzēja, strādā ar
audzēkņiem, iestudējot dažāda veida
uzvedumus, izveidojusi audzēkņu dzejas krājumu.
Vēlam veiksmi mūsu novada pārstāvjiem Kurzemes novada konkursā
Talsos!
Zigita Kārkliņa
interešu izglītības metodiķe

KANDAVAS NOVADS PIEDALĀS LASĪŠANAS SVĒTKOS
No 28.februāra līdz 1.martam
Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā četrpadsmito reizi Latvijā notika
gada nozīmīgākais grāmatniecības
pasākums „Baltijas Grāmata 2014” jeb
Lielie lasīšanas svētki, kuros piedalījās
arī aktīvākie Kandavas novada Bērnu
žūrijas eksperti un bibliotekāres.
Lai iekļūtu Bērnu žūrijas sastāvā,
visu gadu mazajiem bibliotēku lasītājiem bija aktīvi jālasa. Noteikti bija jāizlasa 6 grāmatas un pēc tam jāaizpilda
anketas, analizējot izlasīto.
1. martā uz Lielajiem lasīšanas svētkiem Ķīpsalā devās Kandavas novada
piecu bibliotēku pārstāvji. Šo braucienu ierosināja Zantes bibliotēkas vadītāja Daiga Neiciniece, kurai atsaucās
Vānes, Zemītes, Kandavas pilsētas un
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas bibliotekāres un žūrijas dalībnieki. Šīs bibliotēkas piedalās lasīšanas veicināšanas
programmā Bērnu un jauniešu žūrija
un bija uzaicinātas piedalīties noslēguma pasākumā.
Kandavas pilsētas bibliotēka programmā piedalās no 2002.gada, tātad jau
vairāk nekā desmit gadus. Šis pasākums
palīdz bibliotēkām pilnveidot pakalpojumus bērniem, rosinot domu apmaiņu
par izlasītajām grāmatām un iesaistot
jaunus lasītājus. 2013. gadā Kandavas
pilsētas bibliotēkā grāmatas vērtēja 18
žūrijas eksperti.
Pavisam šajā kustībā piedalās 576

bibliotēkas no visas Latvijas. Lasīšanas
svētkus atklāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors A. Vilks, uzaicinot nākošos svētkus rīkot jaunajā bibliotēkas
ēkā. Savukārt, Bērnu literatūras centra
vadītāja S. Tretjakova aicināja skolu jaunatni piedalīties sacerējumu konkursā
„Kā atmodināt Saulcerīti?”
Svētkos tika nominētas labākās bērnu grāmatas četrās vecuma grupās.
Otro gadu žūrijā bija iesaistīti arī vecāki, kas arī izvēlējās savu labāko gada
grāmatu.
Pasākuma noslēgumā bērnus patiesi laimīgus darīja Lauris Reiniks, kurš

dziesmu Es skrienu nodziedāja latviešu,
lietuviešu un igauņu valodās.
Uz atvadām katrs žūrijas eksperts
saņēma ciema kukuli- glītā maisiņā iesaiņotu dāvaniņu.
Ķīpsalas izstāžu centrā bija iespējams apmeklēt arī izstādi Skola 2014 un
uzzināt par jaunākajām un populārākajām mācību programmām Latvijā un ārzemēs. Skolu jaunatni šis pasākums ļoti
ieinteresēja, jo atraktīvi un interesanti
tika prezentētas mācību iestādes.
Daiga Kārkliņa
Kandavas pilsētas
bibliotēkas vadītāja

4. DOMES LĒMUMI

PAGASTOS

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 27.02.2014.
Kandavas novada domes sēdē tika
izskatīti 34 jautājumi. Sēdē piedalījās visi 15 deputāti.
Apstiprināja Kandavas novada domes saistošos noteikumus:
Nr.2 „Grozījumi Kandavas novada
domes 26.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Kandavas novada
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un
būvju ekspluatāciju un aizsardzību””;
Nr.3 „Grozījumi Kandavas novada
domes 27.05.2010. saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas
novada sociālais dienests” sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un to cenrādi”;
Nr.4 „Grozījumi Kandavas novada
domes 30.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 5 „Kandavas novada domes
nolikums”.
Izskatīja jautājumu par projektu pieteikumiem „Kandavas pilsētas
pirmskolas izglītības iestādes „Zīļuks”
energoefektivitātes uzlabošana” un
„Kandavas kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana” un nolēma uzdot
Kandavas novada domes Attīstības
un plānošanas nodaļai līdz 2014.gada
28.februārim iesniegt SIA „Vides investīciju fonds” minētā projekta pieteikumu un Kandavas novada Kultūras pārvaldei arī līdz 2014.gada 28.februārim iesniegt SIA „Vides investīciju
fonds” minētā projekta pieteikumu.

Apstiprināja noteikumus par pašvaldības kapitālsabiedrību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes
un kontroles kārtību.
Apstiprināja Anitu Šimkēviču Kandavas novada domes Dzīvokļu komisijas, Pašvaldības mantas un īpašumu
atsavināšanas un iznomāšanas izsoles
komisijas un Iepirkumu komisijas sastāvā ar 2014.gada 27.februāri.
Atbrīvoja Lauri Birkenšteinu no
Matkules pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļa pienākumiem
ar 2014.gada 27.februāri.
Apstiprināja Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas
novada sociālais dienests” pārskatu
par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušajiem bērniem
2013.gadā un prognozes 2014.gadam.
Apstiprināja Kandavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas L.Henzeles
pārskatu par Kandavas novada Bāriņtiesas darbu 2013.gadā un Zantes
ģimenes krīzes centra vadītājas A. Švānes pārskatu par krīzes centra darbu
2013.gadā.
Nolēma atļaut atsavināt pašvaldības
kustamo mantu- divas cirsmas nekustamajā īpašumā „Viršu mežs” un vienu
cirsmu nekustamajā īpašumā „Krauči”
Zemītes pagastā, pārdodot tās izsolē
ar augšupejošu soli un uzdot Pašval-

dības mantas un īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas izsoles komisijai,
organizēt izsoli saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā
noteikto kārtību.
Apstiprināja domes delegāciju
braucienam uz Čehiju (L. Gudakovska
– deputāte, Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja; I. Grunte- Kandavas Kultūras
pārvaldes vadītājas vietniece; E. Bariss
– SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis; G. Indriksonsdeputāts; N. Gudakovskis – domes
automobiļa vadītājs), lai piedalītos
Eiropas Savienības mazo pašvaldību
hartas gadskārtējā pasākumā pilsētā
Staru Poddvorov no š.g. 8.- 11.maijam.
Izskatīja 17 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 20.martā no plkst.
13:00
Domes sēde notiks
27.martā plkst. 13:00

METEŅDIENA ZANTĒ
25.februārī ķekatnieki no folkloras kopas „Vācelīte” Zantē svinēja
Meteņus īsti latviskā garā.
Meteņdienas ķekatnieki ir tie, ar kuriem beidzas masku gājienu laiks, kas
aizsācies jau Mārtiņos. Līdz ar to Meteņos vēl pēdējo reizi ķekatas dodas no
mājas uz māju, lai raidītu prom ziemu,
aizbaidītu ļaunumu, veicinātu auglību
un nestu svētību katrā sētā, kurā tās iegriežas. Galvenais, kas jāievēro ejot ķekatās - jābūt lielam troksnim. Tā, lūk,
otrdienas pēcpusdienā dziedādami un
trokšņodami arī pa Zantes pagastu
apgaitā devās Meteņa ķekatnieki no
folkloras kopas „Vācelīte”, iegriežoties
Zantes pagasta pārvaldē, pamatskolā,
ģimenes krīzes centrā un bērnudārzā.
Meteņa ķekatnieki vēlējās noskaidrot,
cik daudz mūsdienās bērni zina par
Meteņiem, ķekatām, ticējumiem. Bēr-

Zantes ķekatnieki no folkloras kopas „Vācelīte”
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ni bija zinoši un mācēja atbildēt uz visiem jautājumiem, bet tiem, kam bija
piemirsies, ķekatnieki pastāstīja, kas ir
Meteņi, kad un kāpēc tos svin un galvenais, ko drīkst un ko nedrīkst darīt
Meteņa dienā, pārrunājot ticējumus.
Meteņa dienai ir jautrs raksturs, jo
ziema iet uz beigām un tuvojas pavasaris, garie, tumšie ziemas vakari kļūst

arvien īsāki, bet dienas arvien gaišākas
un saulainākas, tāpēc arī Meteni visi
gaida ar prieku. Gan lieli, gan mazi
labprāt iesaistījās jautrās rotaļās. Meteņa raksturīgākā darbība - vizināšanās
no kalniņa- gan šogad diemžēl izpalika, jo daba ar mums izspēlējusi joku
un atsūtījusi pavasari jau februārī. Tomēr pārģērbšanās notika pilnā sparā.

5.

Liels prieks, ka skolas bērni un bērnudārznieki bija gatavojušies Meteņiem
un ķekatniekus sagaidīja pārģērbušies
pēc Meteņa tradīcijām – puiši par meitenēm un otrādi.
Ķekatnieki saka lielu paldies visiem
par laipno sagaidīšanu!
Zantes kultūras nama vadītāja
Egija Lāce

ZEMĪTĒ DANCI VEDA
22. februārī Zemītes tautas namā
uz kopīgu koncertu un atpūtas pasākumu pulcējās vidējās paaudzes deju
kolektīva „Zemīte” deju draugi.
Šis bija jau ceturtais sadraudzības
pasākums kolektīva pastāvēšanas laikā.
Šogad koncertā piedalījās vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Sen Līgo”
no Rīgas, kura ikdiena paiet mēģinot
Mazajā Ģildē. Vadītāja Inga Meiere sacīja, ka ļoti priecājas par savu dejotāju
aktīvo dzīves veidu, jo kolektīvs ļoti
labprāt dodas viesos. Zemītnieki viņus iepazina Dziesmu un deju svētkos,
dejojot blakus Daugavas stadionā deju
lielkoncertā.
No tuvējiem kaimiņu kolektīviem
šogad Zemītē viesojās Tukuma kultūras nama VPDK „Vidums”. Viņiem dejas soļus ierāda un labā deju formā uztur dzīvespriecīgais kolektīva vadītājs
Intars Kleinkofs, kura dzimtas saknes
kā izrādās ir meklējamas Zemītes pagasta Grenču ciemā.
Vissenākie draugi bija ieradušies no
Bēnes Līgas Kozlovskas vadībā- VPDK
„Novadnieki”. Šo kolektīvu Zemītes
dejotāji mīļi dēvē par krustvecākiem,
jo abu kolektīvu vadītājas ir senas paziņas un viņi pirmajā sadraudzības
pasākumā veica jautru „Zemītes” kolektīva iesvētīšanu, kā rezultātā atzina,
ka dancotāji būs gana labi, lai varētu

godam gan dejot,
gan deju kolektīva
vārdu nest.
Jautrākie un arī
tikpat senie draugi no Laidzes arī
šogad
pievienojās deju koncertā.
VPDK „Virpulis”
šogad ir ieguvis
jaunu vadītāju –
Madaru Vanagu,
bet vecos draugus
viņi nekad nav
piemirsuši un apciemo mūs gan
Zemītē, gan pie sevis viesos vienmēr
aicina.
Koncerts sākās
ar nelielu atskatu uz pagājušās vasaras Dziesmu un
Deju svētkiem. Izskanot dejai „Iebrauca saulīte” zemītnieki caur jostu goda
aleju aicināja visus viesus uz skatuves,
lai iepazīstinātu klātesošos ar kolektīviem un viņu vadītājiem. Tad sākās
deju koncerts, kurā tika izdejotas un
izvirpuļotas dažādas dejas, kuras bija
krāsainas gan savā raksturā, gan tērpu
raibumā. Koncerta izskaņā mājinieki pateicās visiem draugiem dāvinot
galdniecībā „Kārkliņi” tapušās Zemītes sadancošanās olimpiskās medaļas.

Protams, pretī saņemot daudz laba
vēlējumu arī no draugiem. Ievērības
cienīgs bija ķirbis, kas ticis izaudzināts no sēklām, kuras bijām dāvinājuši pirms diviem gadiem sadraudzības
pasākumā. Pēc koncerta turpinājās
saviesīgā daļa, kurā ne tikai dejoja un
atpūtās, bet arī piedalījās improvizētās
Olimpiskajās spēlēs, jo mājas darbā
bija jāsagatavo priekšnesums par sava
kolektīva mīļāko ziemas sporta veidu.
Ērodeja Kirillova
deju kolektīva „Zemīte” dalībniece

MELNGALVJU BRĀLĪBA KANDAVĀ
Pateicoties greznajam Melngalvju
namam, ir pazīstama Rīgas melngalvju – neprecēto ārzemju tirgotāju
brālība, kuru vienoja kopīgi darījumi,
pašpalīdzība un īpašumi. Tomēr tikai
retajam ir zināms, ka arī Kandavā viduslaikos pastāvēja sava melngalvju
brālība, kuru varam uzskatīt par vissenāko Kandavas biedrību.
Amatnieku un tirgotāju brālības bija
izplatītas viduslaiku Eiropā, un tās
uzskatāmas par pilsoniskās sabiedrī-

bas iedīgļiem. Melngalvju brālību nosaukums cēlies no to svētā aizbildņa
– Maurīcija, kurš, saskaņā ar leģendu,
bijis melnādains Romas leģiona komandieris un kristietis. 3. gadsimtā
Romas imperators viņu licis nogalināt par atteikšanos upurēt romiešu
dieviem. Tādēļ Maurīciju uzskatīja
ne tikai par tirgotāju, bet arī karotāju
aizbildni, jo viduslaikos tirgotājiem
bieži nācās aizstāvēt savu mantu ar ieročiem.

Atšķirībā no Rīgas melngalvjiem,
Livonijas ordeņa pilīs dzīvojošie melngalvji, saukti arī par staļļa brāļiem, bija
gan ordeņa dienestā esošie tirgotāji,
gan amatnieki, rakstveži, dārznieki,
lopkopji un muižu pārvaldnieki. Tirgotāji ordeņa uzdevumā iepirka preces
no zemniekiem, paturot sev kādu daļu
no samaksas, un pārdeva preces ārzemēs. Kara gadījumā melngalvjiem bija
jāspēj doties cīņā ordeņa karaspēkā.
turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

Kurzemē melngalvju brālības pastāvēja Kuldīgas (minēta 1400.g.), Sēlpils
(1516.g.), Bauskas (1518.g.), Kandavas (1518.g.), Aizputes un Piltenes
(1540.g.) pilīs.
Katras melngalvju brālības iekšējo
dzīvi noteica īpaši izstrādāti noteikumi jeb šrāgas. No ordeņa malngalvju
noteikumiem ir saglabājušās tikai ap
1400.g. sastādītās Kudīgas melngalvju
šrāgas; ļoti līdzīgi dokumenti pastāvēja arī citās ordeņa pilīs. Šrāgas liecina
gan par kopēju melngalvju īpašumu,
gan pašpalīdzību, gan kopīgu pasākumu organizāciju. Par noteikumu pārkāpumu bija jāmaksā sods naudā vai
vērtīgos produktos.
Melngalvju brālības priekšnieki bija
divi ievēlēti fogti, kas saņēma melngalvju algu naudā un graudā no bruņiniekiem un muižu pārvaldniekiem.
Ja melngalvju brāļi kopīgi uzbruka
fogtam, par to bija jāmaksā pods (8,3
kg) vaska. Sods bija jāmaksā arī ja kāds
brālis iesita otram kopējā namā, pagrabā vai istabā. Ja brālis otru ievainoja
ar ieroci, viņš zaudēja kāju vai roku.
Neviens brālis nedrīkstēja sist dienestpuišus, lopu meitas un audējus pie 1
poda vaska soda – to drīkstēja darīt tikai fogts. Noteikumi paredzēja arī savstarpēju palīdzību - ja kāds no brāļiem
saslima, fogts tam nozīmēja četrus kopējus no melngalvju vidus.
Daudzi noteikumi attiecās uz nepiedienīgu uzvedību kopīgo dzīru laikā.
Neviens staļļa brālis nedrīkstēja sadauzīt tīni, logu vai jebkuru lietu pie 1
poda vaska soda, nedrīkstēja pazaudēt
vai pārdot kādu melngalvju sadzīves
priekšmetu pie 1 šiliņa soda. Ja kāds
ielaida namā suni un to ātri neizdzi-

11. un 12. attēls – Hāpsalas un Rakveres melngalvju
brālību zīmogi
na, soda nauda bija 1 feniņš. Tikpat
bija jāmaksā par iegriešanu galdā un
priekšmetu vai atkritumu mešanu uz
krāsns. Lielāks naudassods - 1 dālderis
draudēja, ja kāds namā draudēja citam
ar kailu zobenu, dzīrēs iemiga, pieslapināja bikses, tīšām izdzēsa gaismu
namā, bez atļaujas pārdeva kaut glāzi
alus vai arī izlēja uz grīdas tik daudz
alus, ka to nevarēja apsegt ar plaukstu vai pēdu. Ja kāds dzīrēs melngalvju
namā negribēja dzert ar citiem kopā,
viņš dienestpuisim varēja likt pasniegt
sev ēdienu un dzērienu pie atsevišķa
galda.
Pirmoreiz Kandavas melngalvju
brālība minēta 1518.g., kad Livonijas ordeņa mestrs Volters Pletenbergs
apstiprina vikārija – apmaksātu aizlūgumu par mirušā dvēseli vai dzīvā labklājību - dibināšanu Kandavas draudzes baznīcas kapelā, ko veica Jakobs
Franks un Dītrihs Butlars. Dokumentā bija paredzēts - ja vikārijam nebūs
mantinieku, tam jākļūst par Kandavas
pils melngalvju kopienas īpašumu.
Melngalvjiu brālībai piederēja ne tikai kopīgs dzīru nams un vikāriji, bet

arī krogi, darbnīcas, pirtis, klētis un
citi nekustami īpašumi. Tā 1534.g. 8.
augustā minēta krogus vieta Kandavā
ar divām pūrvietām zemes blakus krogam, kas piederēja staļļa brāļiem.
1560.g. 20. augustā minēti gan Kandavas melngalvju priekšnieki, gan kopīgie īpašumi. Staļļa brāļu fogti Hanss
no Unnas, Hermanis Balks un visi
Kandavas melngalvji kopīgi pārdeva
savam ”mīļajam staļļa brālim un labajam draugam”, Kandavas pils rakstvedim un fogta sekretāram Antonijam
Poldemanim, viņa sievai Edelkenai
un abiem mantiniekiem kalpu Vācjāni (Deutschjohann), viņa sievu un
bērnus, zemi un pļavu, kā arī kopīgo
melngalvju maizes ceptuvi, tai piederošos divus dārzus un pirti Kandavā
ar visiem piederumiem par 150 Rīgas
mārkām. Nav noliedzams, ka kopīgo
īpašumu apsaimniekošana, tāpat kā
kopīgās dzīres mācīja melngalviem
savstarpēju palīdzību, iecietību un saskaņu.
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks

PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM NOVADĀ
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” īstenots Eiropas Savienības
līdzfinansētais ūdenssaimniecības
attīstības projekts Kandavas novadā.
Pēc šī projekta realizācijas, SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi”
spēj nodrošināt kvalitatīvu, normatīvajiem aktiem atbilstošu dzeramā
ūdens un notekūdeņu pakalpojumu
pieejamību iedzīvotājiem. Vēlamies
informēt, ka jaunizbūvēto komunikāciju robežas sniedzas līdz īpašniekam
piederošās mājsaimniecības robežai
(sarkanajai līnijai), par kuru uzturēšanu un apsaimniekošanu rūpējas SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi”.
Aicinām novada iedzīvotājus vēr-

sties SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, lai konsultētos un saņemtu
tehniskos noteikumus par pieslēgšanās iespējām jaunizbūvētajiem ūdens
un kanalizācijas tīkliem, ko iespējams
veikt pašu spēkiem, vai kopā ar „Kandavas komunālo pakalpojumu” speciālistiem, līdz ar to ietaupot nepieciešamos finanšu resursus un laiku.
Uzticot tīkla izbūvi SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi”, izmaksas
par katru izbūvēto metru tiek aprēķinātas individuāli apsekojot objektu,
izvērtējot materiālu apjomu, nepieciešamos tīkla izbūves metrus un sarežģītību. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” piedāvā iespēju vienoties

par šo darbu apmaksas kārtību, kā arī
slēgt līgumu par atlikto maksājumu,
t.i. klienti, kuri vēlas veikt ūdensvada un kanalizācijas atzaru izbūvi līdz
saviem namīpašumiem, bet kuriem ir
ierobežoti finansiālie resursi, var slēgt
līgumu ar pašvaldības SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” par tīklu izbūvi, bet apmaksu par veiktajiem būvdarbiem sadalīt termiņos uz laiku līdz
pat diviem gadiem. Tāpat vēlamies informēt novada iedzīvotājus par iespēju
veikt dzeramā ūdens analīzes, iepriekš
saskaņojot veicamo analīžu sastāvu,
laiku un izmaksas.
Informējam, ka Zantes iedzīvotājiem
19.martā būs pieejami asenizācijas pa-
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kalpojumi-viena reize – 17.07 EUR ar
PVN. Savukārt, Vānes iedzīvotājiem
asenizācijas pakalpojumi būs pieejami
26.martā – viena reize – 17.07.EUR ar
PVN. Pakalpojumus varat pieteikt pa
tel. 63126072.
Informējam klientus, ka līdz 2014.
gada 1.maijam tiks veikta patērētā
ūdens mērītāju (skaitītāju) rādījumu
uzņemšana un verifikācijas termiņa
pārbaude, tāpēc lūgums būt saprotošiem par īslaicīgi sagādātajām neērtībām!
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsaka pateicību atsaucīgajiem
iedzīvotājiem par ūdens cauruļu bojājumu un nelegālo pieslēgumu paziņošanu. Ceram uz turpmāku sadarbību
un atsaucību!
E.Bariss
SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” valdes loceklis
Mob. t. 29181411, 26677434

Tāda izskatījās Ozolu iela Kandavā 2012.gada 10.oktobrī.

NAKTS TRASĪTE JAUNIEŠU CENTRĀ „NAGLA”
15. un 16.februārī jauniešu centrā
„Nagla” notika ikgadējais pasākums
„Nakts trasīte”. Ciemos uz Kandavu
bija atbraukuši jaunieši no Zemgales, Ozolnieku novada Brankas ciema.
Sadraudzības vakarā piedalījās 11
jaunieši no Brankas un 19 jaunieši no
Kandavas.
Pasākuma pirmajā dienā ar plakātiem un skaļiem sveicieniem, sagaidījām ciemiņus un sveicām viņus pie
jauniešu centra „Nagla”. Lai iepazītos
tuvāk ar mūsu jauniešiem, tika sarīkotas sadraudzības spēles. Visi kopīgi
gatavoja rasolu, spēlēja „Koru karus”,
organizēja „Popielu” un skrēja „Nakts
trasīti” pa Kandavas ievērojamākajām vietām, kā – Ozolāji, Bruņinieku
pilskalns, Velna gulta. Jauniešiem tika
izrādīta mūsu nakts gaismu ieskautā Promenāde un turpat arī atradās
„Nakts trasītes” pirmais punkts, kur
pēc teikas bija jāatrod noteikta vieta.
Otrajā dienā jauniešiem tika piedāvāts pamācošs video par to, pie kā
var novest vieglo narkotiku SPICE
(spais) lietošana, ar kuru pēdējā laikā
sākuši aizrauties arvien vairāk jauniešu. SPICE jauniešu vidē tiek uzskatīta kā “droša” alternatīva aizliegtajām
narkotikām. Šis dažādo un nenosakāmo augu maisījums pēdējos gados ir
uzņēmis apgriezienus tieši skolnieku
vidū. Tā kā SPICE satur lērumu dažādu vielu, kuras bieži vien ar parastām
analīzēm nevar atklāt, tad ilgu laiku to
varēja iegādāties pat legāli un cik noprotu tad var vēl tagad.

Brankas jauniešu sagaidīšana pie Naglas.
Gluži kā parastā zālīte, SPICE tiek
smēķēts, bet ir arī indivīdi, kas to lieto
tējas veidā. SPICE efekti izpaužas kā
„uzvilkts” garastāvoklis, relaksācija,
izmainīta realitātes uztvere, paātrināta sirdsdarbība, vemšana, apjukums.
Raksturīgi ir arī tas, ka samazinās asiņu pieplūde sirdij, kas nereti ir izraisījusi išēmiju un pat infarktu. Lielākai
daļai lietotāju parādās arī galēja trauksme, paranoja un draudīgas halucinācijas, kas cilvēku padara bīstamu sev
un sabiedrībai. Ņemot vērā, ka SPICE
sastāvs pilnībā nav zināms un to bieži

maina, tad paredzamais efekts visbiežāk ir citāds nekā gaidīts. Latvijā jau
ir konstatēta vairāku jauniešu nāve,
kuru izraisīšanā ir vainojama SPICE
lietošana.
Pēc video noskatīšanās, notika diskusija par narkotisko vielu izplatību
jauniešu vidū un pašu jauniešu attieksmi pret narkotiku un konkrēti SPICE
lietošanu.
Pasākuma noslēgumā visi saņēma
diplomus par piedalīšanos un „Nakts
trasītes” iziešanu.
Emīls Ripa
pasākuma organizators
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TEĀTRI SPĒLĒ SKOLOTĀJAS
2.februārī pirmskolas izglītības
iestādē „Zīļuks” notika teātra izrāde
„Pasaka par sniegu” un interesanti ir
tas, ka šo ludziņu bija iestudējušas un
spēlēja skolotājas, bet skatītāju zālē sēdēja viņu mazie audzēkņi.
Katru gadu Valentīna dienā jeb kā
bērnudārzā saka- Draudziņu dienā, tiek
spēlēts teātris un lomās iejūtas audzinātājas. Ludziņas režisore audzinātāja
Ligita, pastāstīja, ka apmēram pirms
desmit gadiem, „Pasaka par sniegu” jau
tikusi rādīta bērnudārzā un šogad viņa
nolēmusi atkal to iestudēt, nu jau ar citiem aktieriem, ar dziesmām un dejām
un bērnudārza audzēkņu ansambļa piedalīšanos. Galvenajās, Meža sniega un
Pilsētas sniega, lomās bija iejutušās audzinātājas Elīna Jēgermane un Mudīte
Skrastiņa, bet pārējās lomas spēlēja audzinātājas Gundega, Sigita, Sarma, Līga,
Laila, Linda un Dzintra. Ludziņa stāsta
par mazu meitenīti un viņas piedzīvojumiem meklējot sniegu. Mazās meitenītes lomu bija apguvusi sagatavošanās
grupas audzēkne Agneta.
Bērnudārza vadītāja Dina Tauriņa
pastāstīja, ka mazie skatītāji par teātri
bijuši sajūsmā, acis un mutes iepletuši
skatījušies un klausījušies ļoti uzmanīgi.
Lai izrādi varētu noskatīties visi bērnudārza audzēkņi, tā šajā dienā tika nospēlēta divas reizes.
Režisore Ligita sacīja, ka īpaši aiz-

Meža un pilsētas sniegs Rīgā.
kustinošs bijis izrādes noslēgums, kad
visi dziedājuši dziesmu par saldējumu
un vadītājas vietniece Inta griezusies pie
saldējuma pārdevējas Dzintras ar jautājumu, vai tad tiešām vēl nav kādi 100
saldējumi aizķērušies, lai visiem bērniem sanāktu? Liels bijis bērnu prieks,
kad izrādījies, ka saldējums tiešām
pievests un tā pietiks visiem. Šo pārsteigumu- saldējumu visiem bērniem- bija
sagādājuši mazās Dārtas vecāki, Indriksonu ģimene. Bērni nav ticējuši savām
acīm un bijuši bezgala priecīgi par gardo
pārsteigumu!

Pēc nedēļas, 18. un 19.februārī, „Zīļukā” noskatīties „Pasaku par sniegu”
bija ieradušies ciemiņi un Pūres bērnudārza „Zemenīte” un K. Mīlenbaha Kandavas vidusskolas. Bērnudārza
vadītāja Dina Tauriņa sacīja, ka Pūres
ciemiņi ieradušies ar lieliem saldumu
pilniem dāvanu maisiem, un bijis pilnā
skaitā gandrīz viss bērnudārza kolektīvs. Savukārt, no Kandavas vidusskolas
teātri noskatīties atnākuši pirmo klašu
audzēkņi un viņu skolotājas.
Dagnija Gudriķe

BĒRNU MĀKSLAS KONKURSA LAUREĀTU VIDŪ
MŪSU NOVADNIEKI
20.februārī Rīgā Zemkopības ministrijā notika 42.starptautiskā bērnu
mākslas konkursa „Lidice 2014” laureātu godināšana, kurā tika apbalvoti
arī Kandavas novada skolu audzēkņi.
Starptautiskā bērnu radošās mākslas
izstāde sākotnēji tika organizēta čehu
ciemā Lidicē, 1942.gadā vācu nacistu
nogalināto šī ciema bērnu piemiņai.
1973. gadā „Lidice” kļuva par starptautisku pasākumu un savas vēstures
gaitā bērnu un skolotāju vidū ir guvusi
popularitāti ne tikai Čehijā, bet vārda
vistiešākajā nozīmē visā pasaulē. Konkurss ir paredzēts skolu un organizāciju audzēkņiem vecumā no 4 līdz 16
gadiem. Galvenās radošās mākslas tehnikas ir glezniecība, zīmējums, grafika,
fotogrāfija, keramika un kombinētā tehnika. Izstāde notiek, pateicoties Čehijas
Republikas Kultūras ministrijas, Ārlietu
ministrijas un Izglītības, jaunatnes un
sporta ministrijas atbalstam.
Šogad konkursa tēma bija “Lauku un

Čehijas vēstnieka speciālbalvu saņem Betija Čākure.

NOVADĀ

KULTŪRA

dārza darbi manā ģimenē” un tajā aktīvi
piedalījās ne tikai mūsu novada skolēni,
bet arī bērnudārza „Zīļuks” sešgadnieki
ar pieciem darbiem gan kolektīvā izpildījumā, gan individuāli skolotāju Sigitas
Pušmucānes, Jautrītes Ābelītes un Dzintras Avotiņas vadībā. Piecus zīmējumus
iesniedza Cēres pamatskolas bērni skolotājas Drosmiņas Krūmiņas vadībā.
Zemītes rokdarbu pulciņa dalībnieki, kā
parasti, izstādes skatītājus iepriecināja
ar lieliskiem, krāsainiem darinājumiem,
kas tapuši skolotājas Inetas Krūmiņas
vadībā. Četrus zīmējumus iesniedza
skolotājas Dzintras Tauriņas zīmēšanas
pulciņa dalībnieki. Ar apjomīgāko, visa
rokdarbu pulciņa dalībnieku kopējiem
spēkiem un ar skolotājas Ilzes Kalnarājas padomu tapušu darbu mūs pārsteidza Vānes skolēni. Vēl Vānes skolas zēni
izstādei bija izgatavojuši kvalitatīvus
kokapstrādes darbus skolotāja Daira
Eimaņa vadībā. Kandavas K.Mīlenbaha

vidusskolas jaunās mākslinieces skolotājas Lailas Kelles vadībā iesniedza divus
darbus. No mūsu novada kopumā izstādei Rīgā tika iesniegti 22 darbi.
Darbus Rīgā vērtēja Valsts izglītības
satura centra un Rīgas Interešu izglītības
metodiskā centra izveidota žūrija. Konkursam pavisam tika iesūtīti 1334 darbi
no 67 Latvijas novadiem un pilsētām.
Latvijas kārtas laureātu izstādei tika
izvirzīti 196 darbi, bet konkursam Čehijā - 193 darbi. Laureātu darbu izstāde
visu februāri bija apskatāma Rīgas domē
un to apmeklēja arī mūsu novada skolēni- konkursa laureāti pirms svinīgā apbalvošanas pasākuma.
No mūsu novada tika apbalvoti:
Cēres pamatskolas skolnieces- Helēna Pētersone un Annija Jēce, abu
meiteņu skolotāja Drosmiņa Krūmiņa; Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas
skolniece Betija Čākure, skolotāja Laila
Kelle. Par interesanto kopīgo darbu tika
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sumināti Vānes pamatskolas rokdarbu
pulciņa dalībnieki: Ričards Berķis, Santa
Berga, Nils un Guntars Šili, Nauris Balgalvis, Dāvis Dvoreckis, Ernests Vilumsons, Ieva Grāpe, Kristela Liepiņlauska,
Anete Mežciema, Dzintars Upesjuris un
skolotāja Ilze Kalnarāja - vizuāli plastiskās mākslas darbs „Ko laukos audzē
mana ģimene, radi, kaimiņi”. Apbalvojumus saņēma arī Vānes pamatskolas
skolēni Daniels Šperliņš un Kaspars
Dvoreckis. Jāpiebilst, ka Betija Čākure,
Helēna Pētersone un Kaspars Dvoreckis
saņēma arī Čehijas vēstnieka simpātiju
speciālbalvu.
Laureātu darbi kopā ar citu novadu laureātu darbiem pārstāvēs Latviju
izstādes – konkursa noslēguma posmā
Čehijā.
Zigita Kārkliņa
Kandavas novada
Izglītības pārvaldes
interešu izglītības metodiķe

NOTVERT ZIEDA LAIKU GLEZNĀ
Februārī Kandavas kultūras nama
izstāžu zālē „Vējspārns” bija atvērta
Sņežanas Tišleres gleznu izstāde „Klusā daba. Ziedi”.
Māksliniece nāk no Tukuma un šī
novada izstādēs piedalījusies jau kopš
1998. gada, bijušas arī vairākas personālizstādes. Kandavā viņas darbi tika
izstādīti pirmo reizi.
Sņežana beigusi Rīgas Lietišķās
mākslas vidusskolas Ādas plastikās
apstrādes nodaļu un Latvijas Mākslas
akadēmijas Pedagoģijas nodaļu. Pašreiz
strādā par vizuālās mākslas skolotāju
Tukuma 2. vidusskolā, vada Tukuma
novada vizuālās mākslas pasniedzēju
metodisko apvienību, kā arī organizē
gleznošanas nodarbības pieaugušajiem
biedrībā „Tukuma Mākslas studija”.
Izstādes atklāšanā „Vējspārna” vadītāja Ilzīte Grinberga, uzrunājot sanākušos, sacīja, ka katras jaunas izstādes
atklāšana viņai ir svētki un prieks par
piepildīto ideju. Ilzīte atklāja, ka šī izstāde viņai ir īpaša, jo tā noslēdz viņas
darbošanos galerijā. Interesanti ir tas, ka
arī pirmā izstāde, kuru viņa organizējusi „Vējspārnā” pirms deviņpadsmit gadiem, bijusi ar ziediem. Laiks, kas pavadīts strādājot Vējspārnā, bijis emocijām
bagāts un interesants.
Arī Sņežana Tišlere atzina, ka šī
diena viņai sākusies pacilāti. Katram autoram, vienalga kādā jomā viņš strādā,
darbu nodošana skatītāju vai klausītāju
vērtējumam, ir satraucošs brīdis, bet tas
ir arī gandarījuma pilns.
Izstādes atklāšanā piedalījās arī
Kandavas Mākslas un mūzikas sko-

Māksliniece ar bērniem izstādes atklāšanā.
las audzēkņi savas pasniedzējas Ērikas
Klaubergas vadībā. Ērika atklāja, ka
Sņežana ir ne tikai izcila gleznotāja, bet
arī brīnišķīgs pedagogs. Bērniem un
māksliniecei bija ļoti interesanti savstarpēji komunicēt. Bērni vēlējās uzzināt kā
un cik ilgā laikā top gleznas, cik ilgi tās
žūst, ko visvairāk patīk gleznot. Māksliniece atzina, ka mīļākie tiešām esot
ziedi. Zieda laiks ir īss, tikai viens mazs
mirklis, tāpēc ir jāsteidzas šo mirkli notvert, iemūžinot uz audekla. Viņa glezno
eļļas tehnikā, bet pie terpentīna nelieto
laku, jo strādā ar toņiem un pustoņiem.
Uz audekla viņas otas triepiens ir spēcīgs, plašs un brīvs. Savukārt uz kartona
gleznotajos darbos tas ir izteikti klājošs,
pastozs, ar virzienu akcentēts triepiens.
Un vēl kāds āķītis, pievienojot laku, dar-

bi spīd, tos ir neiespējami nofotografēt.
Sākas gaismu, ēnu spēles un fotogrāfs
izmēģinājies visus iespējamos variantus,
tā arī pie skatāma rezultāta nenonāk.
Uz jautājumu, cik ilgs laiks vajadzīgs
vienas gleznas tapšanai, māksliniece atbildēja, ka tas esot ļoti individuāli, kā
kuru reizi. Citreiz glezna top vienas dienas laikā. Citreiz nepieciešams pat pusgads, lai to varētu nodot skatītāju vērtējumam. Pārsvarā māksliniece strādājot
no rītiem. Viņas gleznās dominējot zilganzaļie, pelēcīgie un dzeltenīgie toņi.
Ar katru gadu krāsu gamma kļūstot
niansētāka. Tikšanās noslēgumā katrs
izvēlējās gleznu, kas viņu uzrunājusi,
un nofotografējās pie tās mākslinieces
albūmam.
Dagnija Gudriķe
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TĀ DZĪVO SENIORI

VAIRĀK FILOZOFIJA NEKĀ MĀKSLA
15.februārī Kandavas Mākslas galerijā tika atklāta Liepājas Universitātes jauno mediju programmas studentu un absolventu veidotā izstāde
„Sintētiskā daba”.
Atklājot izstādi, galerijas vadītāja
Linda Romanovska sacīja, ka ideju par
jaunajiem medijiem viņa pirmoreiz izdzirdējusi pirms vairāk nekā pieciem
gadiem un zinājusi to, ka viņi ir savdabīgi, interesanti, moderni un mūsdienīgi. Sākot strādāt Mākslas galerijā,
Linda sapratusi, ka viņai noteikti šie
jaunie mediji ir jāuzaicina uz Kandavu.
Kā māksliniekus konkrēti viņa tos nav
pazinusi, zinājusi tikai šo mākslas virzienu kā tādu. Kādu gadu atpakaļ Linda uzrunājusi programmas vadītāju un
viņa piekritusi sadarbībai, organizēt izstādi Kandavā. Šī izstāde Latvijā ir stipri
pieprasīta un nācies kādu laiciņu gaidīt
savu kārtu, kamēr tā ceļojusi pa dažādiem Latvijas reģioniem. Linda atzina,
ka viņai nav bijis ne mazākās nojausmas,
kas tas būs, zinājusi tikai to, ka izstāde
būs pilnīgi savādāka nekā citas.
„Šī māksla nav parasta, kā piemēram klasiska glezna, uz kuru paskatoties
tu saproti, jā, tā man patīk, bet šī- nepatīk, tas ir smuki, vai – tā es arī māku.
Šī drīzāk ir ideju māksla.- sacīja Linda,–
Tāpēc tagad ir tā iespēja satikt pašus
māksliniekus vaigā un pajautāt viņiemkas tas ir? Ko jūs ar to gribējāt pateikt?”
Jā, jaunā paaudze dzīvo pavisam citā
ritmā nekā viņu vecāki un vecvecāki.
Jaunajiem viss ir datorā- gan pulkstenis,
gan kalendārs, gan televīzijas programma, gan fotogrāfijas, bet vecākā paaudze

Jaunie mākslinieki izstādes atklāšanā. Priekšplānā Paula Vītola.
atzīst pavisam citas vērtības. Kalendāru
pie sienas, pulksteni uz galda, TV programmu avīzē, fotogrāfijas albūmā. Bet
tas jau netraucē paaudzēm savstarpēji
komunicēt, saprasties un mācīties vienai no otras.
Izstādē ar saviem bakalaura un maģistra darbiem piedalījās pieci jaunie
mākslinieki –Jānis Jankevics, Valters
Grišāns, Maija Demitere, Katrīne Rožukalne un Paula Vītola. Paulas dzimtas
saknes ir Kandavā. Viņa ir Kandavas
novada muzeja veidotāja un dibinātāja

vēsturnieka Viktora Vītola mazmeita.
Izstādes atklāšanā piedalījās arī Paulas
vecmāmiņa Inta Vītola un tikšanās viņām abām bija saviļņojošs brīdis.
Jaunieši katrs pastāstīja par savu izstādīto darbu un veidojās nepiespiesta
saruna starp izstādes apmeklētājiem un
autoriem. Katram izstādes apmeklētājam bija radies kāds pirmais iespaids, un
tad droši varēja izjautāt darba radītāju,
ko viņš patiešām bija domājis, un diskutēt par to.
Dagnija Gudriķe

SENIORU SPORTA DIENA KANDAVĀ
8.februārī Pensionāru Dienas centrā notika novada Senioru sporta diena.
Šāds pasākums novada senioriem
tika organizēts pirmo reizi un tā idejas
autors bija Egils Sudmalis, kurš ir atbildīgais par novada pensionāru sporta
aktivitātēm. Kā pastāstīja pensionāru
kultūras dzīves vadītāja Vera Lauva,
kādreiz, kad par pensionāru biedrības
priekšsēdētāju strādājis Vilnis Zutis,
kaut kas līdzīgs sporta spēlēm arī noticis, bet šie pasākumi organizēti vasarā
brīvā dabā.
Vera Lauva uzsvēra, ka seniori novadā allaž bijuši aktīvi vienalga kādi
pasākumi arī netiktu organizēti. Tā arī
šoreiz vismaz sešdesmit, ar jauneklīgu
azartu apveltīti un sportot griboši, seniori bija pulcējušies Pensionāru Dienas
centra zālē, lai kā smejot- izvingrinā-

Foto: I. Valtenberga
tu vecos kaulus. Komandas mērojušās
spēkiem vairākās disciplīnās, tādās kā
mini florbols, riņķīšu, bumbiņu un šķī-

vīšu mešana mērķī, dambrete, šautriņu
mešana un, lai iekustinātu „pelēkās šūniņas”, piedalījušies arī nelielā viktorīnā

TĀ DZĪVO SENIORI
par sporta vēsturi Kandavas novadā no
senākiem laikiem līdz mūsdienām.
Komandas bijušas attiecīgi vizuāli
noformētas un izdomājušas arī trāpīgus
nosaukumus- „Neuzvaramie”, „Smaidiņi”, „Sakasnīši”, „Ērces”, „Ķirbīši”, „Rūmenes blice”.

AKTUĀLI
Kā atzinuši paši seniori, sacīja Vera
Lauva, šī diena pavadīta interesanti un
veselīgi un visiem ļoti patikusi. Arī putra
bijusi garšīga un tieši laikā pēc kārtīgas
divu stundu izkustēšanās. Veras kundze
piemetināja, ka vēl vairākas dienas pēc
pasākuma, viņa saņēmusi atzinīgus vār-
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dus un pateicības no senioriem, par labi
noorganizēto sporta dienu. Secinājums
no dalībnieku puses esot bijis vienprātīgs - izdevies pasākums!
Dagnija Gudriķe

KANDAVAS NOVADS TŪRISMA IZSTĀDĒ „BALTTOUR 2014”
No 7.- 9. februārim Rīgā (Ķīpsalā)
notika 21. starptautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus „Balttour 2014”, kurā
ar savu stendu piedalījās arī Kandavas novads. “Balttour” šogad sasniedza
popularitātes, piedāvājumu apjoma un
dažādības rekordus. Izstādi šogad apmeklēja 27 100 cilvēku, kas ir par 15 %
vairāk nekā pērn, un pieci tūkstoši no
viņiem – nozares profesionāļi un īpašie
klienti. Izstādes ekspozīciju veidoja 450
stendi, kuros darbojās vairāk nekā 700
uzņēmumu pārstāvji no 38 valstīm. Salīdzinot ar 2013.gadu, izstādes apmeklētāju skaits pieaudzis par 3600 dalībniekiem.
Izstādē bija divas halles – „Atklāj
pasauli” un „Apceļo Latviju”. Hallē „Atklāj pasauli” darbojās dažādi uzņēmumi
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dominikānas Republikas, Ēģiptes, Itālijas,
Izraēlas, Krievijas, Slovākijas, Spānijas,
Taizemes, Tunisijas, Turcijas, Ukrainas,
Ungārijas, Uzbekistānas, Francijas, Gruzijas un Vjetnamas. Pirmo reizi izstādē
bija sastopami Portugāles un Lielbritānijas pārstāvji.
Tomēr šogad izstādes apmeklētājiem labāk patika halle „Apceļo Latviju!”. Tur valdīja daudzveidība – jauna
informācija, neparasti tērpi, atrakcijas

bērniem un pieaugušajiem, plaša koncertprogramma, amatu prasmju demonstrēšana, ēdienu un dzērienu degustācijas, loterijas, tirgošanās, kaulēšanās, dažādu gardumu baudīšana, kā arī
skaisti stendi. Piemēram, Zemgale lepojās ar 12 m garu liellaivu „Namejs”, kas
darināta pēc seno vikingu laivu parauga. Ar prieku secinām, ka izstādes mājas
lapā www.balttour.lv, aprakstot izstādes
norisi un daudzveidīgos piedāvājumus,
no kurzemnieku piedāvājuma izceltas
divas pilsētas - Liepāja un Kandava
Kandavas stendā izstādes apmeklētāji interesējās par jaunumiem Kandavas novadā, grupu braucieniem, piedāvājumiem ģimenēm ar bērniem, pasākumiem un aktīvo atpūtu.
Kandavas stends tika novērtēts atzinīgi. Izsmeļoša informācija par Kandavas novada tūrisma piedāvājumu un pasākumiem jaunajos bukletos, meitenes
saskaņotos tērpos, kuras aizrautīgi stāstīja par Kandavu un Kandavas novadu,
gaumīgs stenda iekārtojums, liels koka
zirgs kā senlaicīga rotaļlieta (tas apskatāms Kandavas novada muzeja ekspozīcijā „Ar zirgu uz Kandavas tirgu”). Apmeklētāji labprāt degustēja un iegādājās
gardo ozolzīļu kafiju, kā arī cidoniju,
dzērveņu un ābolu sukādes (tās gatavo-

jusi Antra Gaisa no Cēres pagasta „Kangariem”). Interesi izraisīja arī Kandavas
novada kalendārs, Kandavas monētas,
metāla pakavi ar uzrakstiem „Laimi veiksmi” un „Kandava” (pakavu sponsors - G.Indriksons, viesnīca/ kafejnīca
„Kandava”). Liela daļa apmeklētāju jau
atpazina Kandavu un Kandavas novadu,
priecājās par sakopto pilsētu, atcerējās
jaukus pasākumus un ekskursijas (piemēram, braucienus pa Abavas senleju,
muižu apmeklējumus, ozolzīļu kafijas
degustācijas Kandavas novada muzejā).
Šogad Kandavas novadu izstādē
prezentēja: Kitija Švīgere, Anija Kupše,
Iveta Sūnaite, Ilze Dravniece. Par stenda
noformējumu rūpējās Jurģis Muska un
Gints Šteinbergs. Paldies par atsaucību Kandavas novada domei, Kandavas
novada Kultūras pārvaldei, Kandavas
novada muzejam un uzņēmējiem par
pašu sarūpētajiem bukletiem! Īpaši pateicamies Signei Ezeriņai (lauku māja
“Indāni”) par atribūtiem - ratu riteņiem,
zirglietām - Kandavas stenda noformējumā.
Ceram, ka veiksmīgā dalība izstādē,
iedvesmos izstādes apmeklētājus doties
uz Kandavu un Kandavas novadu!
Ilze Dravniece
Kandavas TIC vadītāja

KĀ JUMS VAR PALĪDZĒT KANDAVAS TŪRISMA
INFORMĀCIJAS CENTRA DARBINIECES?
Mēs sniedzam informāciju par Kandavas novadu Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem, sagatavojam jaunos Kandavas novada bukletus un maršrutus, nodrošinām plašu
bukletu klāstu. Rūpējamies par vietējā tūrisma attīstību
un reklamējam Kandavas novada uzņēmēju piedāvājumus. Uzturam un papildinām informāciju par tūrismu
- Kandavas novada tūrisma lapā www.visitkandava.lv,
par pasākumiem - Kandavas novada Kultūras pārvaldes
lapā www.kandavaskultura.lv. Aktīvi darbojamies sociālajos tīklos, piemēram, draugiem.lv, twitter, facebook,
rūpējamies par Kandavas novada suvenīru daudzveidību
un pieejamību, aktīvi iesaistāmies dažādu Kandavas novada pasākumu sagatavošanā un reklamēšanā. Regulāri
nodrošinām labu prakses vietu topošajiem tūrisma speciālistiem, kuri apgūst tūrisma zinības Kandavā, Kuldīgā,
Rīgā vai Liepājā.
Priecāsimies palīdzēt mūsu novada ļaudīm, tūrisma
uzņēmējiem un viesiem!
Ilze Dravniece/ Anda Štrausa
Kandavas TIC

Balttour 2014.
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KANDAVAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA STATISTIKA
Kandavas Tūrisma informācijas
centrā (Kandavas TIC) 2013. gadā informāciju jautājuši 4963 klienti. 2012.
gadā – 4319, 2011.gadā. – 4618, 2010.
gadā – 3820, 2009.gadā - 2259. No
4963 klientiem, 2867 bijuši Kandavas
novada ļaudis, 1775 bijuši apmeklētāji
no Latvijas, 321 bijis ārzemnieks. Ārzemnieku skaits pagājušajā gadā bijis
mazāks, iespējams, ka tas skaidrojams
ar informācijas pieejamību internetā.
2012. gadā pēc informācijas vērsušies
465 klienti no ārzemēm, 2011.gadā –
415, 2010.gadā – 276 ārzemnieki, 2009.
gadā - 257. Ārvalstu informācijas meklētāju skaita ziņā jau trešo gadu pirmajā

vietā ir Krievija, otrajā -Vācija, trešajā
- Lietuva.
Klātienē 2013. gadā Kandavas TIC
apmeklējuši viesi: no Krievijas (42),
Vācijas (36), Nīderlandes (18), Lielbritānijas (18), Francijas (8), Igaunijas (8),
Lietuvas (8), Austrijas (5), Polijas (5),
Spānijas (5) u.c. Bijuši viesi arī no tālākām zemēm ASV, Austrālijas, Brazīlijas, Izraēlas, Portugāles un Kubas.
Jau piecus gadus Kandavas TIC
visvairāk e-pastus saņem no Krievijas.
2013. gadā saņemtas 49 vēstules no
Krievijas, 24 no Lietuvas, 23 no Ukrainas, informāciju jautājuši arī no Argentīnas un Ķīnas.

2013. gadā visvairāk apmeklētāju
bijis jūlijā – 1109 (27.07. Kandavā notika vasaras tūrisma rallijs „Kurzemes
labumu tūre” un viens no kontrolpunktiem bija Kandavas TIC), augustā – 558, maijā – 450, septembrī - 408,
oktobrī – 377.
Pēdējo piecu gadu laikā Kandavas
TIC visvairāk klientu bijis jūlijā un
augustā (kopā 5522 klienti). Trešais
tūristu skaita ziņā katru gadu bijis cits
mēnesis, 2013.gadā - maijs, 2012.gadā jūnijs, 2011. gadā - oktobris, 2010.gadā
- septembris un 2009.gadā marts. Plašāka informācija par statistiku apkopota mūsu mājas lapā www.visitkandava.
lv.

KĀ CIMDS AR ROKU- VISU MŪŽU!

Marta pirmajās dienās Kandavas
novadā 60 gadu kāzu jubileju jeb Dimanta kāzas svinēja divi laulātie pāriBiruta un Visvaldis Petrevici Kandavā
un Jautrīte un Vladimirs Liholati Zemītes pagastā.
1954.gada 6.martā savu ģimeni
nodibināja Biruta un Visvaldis Petrevici. Kā Dimanta kāzu jubilejā sacīja Birutas kundze, no dienas, kad viņi viens
otru ieraudzījuši 1939.gadā, kad Birutai
bija septiņi, bet Visvaldim 11 gadi, tā arī
kā cimds ar roku visus šos gadus dzīvojuši. „Mēs esam radīti viens otram!- sacīja Birutas kundze,- Mēs arī tagad viens
otru ļoti mīlam, tāpat kā toreiz!” Maigums ir mīlestība bija jūtama viņu skatienos, kad viņi saņēma viens otra roku,
paskatījās acīs. Abi kopā atcerējās to tālo
dienu, kad kā bērni pirmoreiz satikās
Aizupes muižā pie akas. „Mani gan toreiz vairāk interesēja lielā leļļu gulta, kas

turpat stāvēja, - sacīja Birutas kundze,
- bet lelles gultā nebija, tad prasīju puikam, kas turpat blakus sēdēja, kur ir tā
lelle! Puika atbildēja, ka lelle sen saplēsta. Un tas puika bija Visvaldis. Tā mēs
iepazināmies.” Visvaldis esot mācījis
Birutai makšķerēt, putnus iepazīt, dabu
iemīlēt. Daba, puķes un makšķerēšana
palikusi abu sirdslieta arī tagad.
1954.gada 8.martā tālajā Sibīrijā
Krasnojarskas apgabalā, Ņižņijingaškas rajonā „jā” vārdu viens otram teica
latviešu meitene Jautrīte un ukraiņu
puisis Vladimirs. Kā viņi atcerējās Dimanta kāzu dienā, tad toreiz esot bijuši
pirmie „grēcinieki”, jo izsūtītie parasti
nemeklēja sev otro pusīti no citas tautības, turējās kopā latvietis ar latvieti. Bet
mīlestība jau nepazīst robežu, tai tautība
nav svarīga. Viņi viens otru ieraudzīja,
iemīlēja un Vladimirs pēc atbrīvošanas
sekoja savai Jautrītei uz Latviju. Šeit

abi strādāja kolhozā, audzināja meitu,
Vladimirs iemācījās latviešu valodu un
pieņēma Latviju par savām mājām. Visu
mūžu godīgi strādājuši, tagad vada rimtas dienas savās mājās, kuras pirms vairāk nekā 30 gadiem iegādājās un iekopa.
Skaistajā Dimanta kāzu jubilejā abus
gaviļnieku pārus ar naudas balvu 85,eiro apmērā un ziediem sveica Kandavas
novada dome, un sava pagasta jubilārus
arī Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja
Rita Diduha. Lēmums par naudas balvu piešķiršanu novadniekiem nozīmīgu
kāzu jubileju reģistrācijas gadījumos
tika pieņemts domes sēdē šā gada janvāra mēnesī.
„Šim mūžam izvēlos tavu klātbūtni”, tā sacījusi Maija Laukmane, un šos
vārdus droši var attiecināt uz abiem Dimanta pāriem! Lai viņiem veselība, dzīvesprieks un mīlestības netrūkst turpmākos gados!
Dagnija Gudriķe
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PASĀKUMI

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
11.martā
16:00 Atbalsta seminārs audžuģimenēm- Semināru vada psiholoģe A.
Grūbe – Zantes kultūras namā
11/13.martā
16:00 – Keramika –Amatniecības
centrā
12.martā
17:00 Radošā darbnīca” Ēdieni no
graudaugiem”- Amatniecības centrā
13.martā
11:00 Pirmskolas deju kolektīvu sadejošanās Ieeja bez maksas- Kandavas
kultūras namā
17:00 Radošā darbnīca „Filcēšana
ziedi” – Vānes kultūras namā
14.martā
20:00 Novada mednieku balle- Valdeķu kultūras namā
16.martā
11:00 Radošā darbnīca” Ziedi” –Zantes kultūras namā
19.martā
17:00 Radošā darbnīca „Konfekšu
pušķis” – Amatniecības centrā
19:00 Interaktīvs komēdijšovs „Sex
Guru” ar Valdi Melderi – Kandavas
kultūras namā- Ieeja no 18 gadiemBiļešu cenas 6,- 7,- 8,- eiro.
20.martā
13:00 „Cittautu virtuve” tematiskā
ēdienu pēcpusdiena- Zantes kultūras
namā
14:00 Lasītāju klubiņa pasākums
„Piekopsim veselīgu dzīvesveidu” –
Kandavas pilsētas bibliotēkā
22.martā
18:00 Horeogrāfisko miniatūru ansambļa „Vecrīga” koncerts Ieeja 2,eiro- Kandavas kultūras namā
18:00 „Mēs tikāmies Vānē martā” –
uz vokālo ansambļu koncertu aicina
Vānes sieviešu ansamblis „Par to…” –
Vānes kultūras namā
22:00 Balle ar Andri Skuju- Ieeja
2,85 eiro(2,-Ls) -Zemītes tautas namā
23.martā
12:00 Multfilma bērniem „Drošsirde”- Ieeja bez maksas- Zantes kultūras
namā
25.martā
13:00 Represēto piemiņai veltīts atceres brīdis Zantē- Zantē pie piemiņas akmens
14:00 Atceres brīdis komunistiskā
genocīda upuriem Vānē – Vānē pie
piemiņas akmens
14:30 Ziedu nolikšana pie represēto
akmens Kandavas stacijā
15:00 Atceres brīdis pie piemiņas

akmens Kandavā
26.martā
17:00 – Radošā darbnīca” Lieldienu
dekori”- Amatniecības centrā
Pirmdienās un trešdienās radošā
darbnīca „Tekstilmozaīka” Amatniecības centrā
27.martā
10:00 Skolēnu deju kolektīvu sadejošanās Ieeja bez maksas- Kandavas
kultūras namā
13:00 „Uzdziedāsim!” Zantes pamatskolas dziedāšanas konkurss-Zantes
kultūras namā
28.martā
10:00 Lūgšanu brokastis – Kandavas
kultūras namā
29.martā
10:00 Kandavas novada Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības sanāksme- Kandavas kultūras namā
13:00 Pensionāru pavasara balle- Vānes kultūras namā
17:00 Novada vokālo ansambļu sadziedāšanās – Valdeķu kultūras namā
IZSTĀDES
No 3.marta Sņežanas Tišleres gleznu
izstāde- Vānes kultūras namā
4.03.-11.03. Dzejniekam Vilim Plūdonim 140 Kandavas pilsētas bibliotēkā
4.03.-11.03. „Gaišas domas, silti
smaidi jums, sievietes”- Kandavas
pilsētas bibliotēkā
9.03.-21.03. Dzejniekam Vilim Plūdonim- 140- Zemītes bibliotēkā
10.03.- 31.03. „Triju Zvaigžņu ordeņa gaismā”; „Pasaules ūdens diena”;
„Aīdai Niedrai – 115”- Vānes pagasta
bibliotēkā
10.03-24.03. „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” – Matkules pagasta
bibliotēkā
No 14.marta
Medību trofeju izstāde –Valdeķu kultūras namā
17.03.- 31.03. „Mūsu spārnotie draugi” un „Aīdai Niedrai –115” Matkules pagasta bibliotēkā
18.03.-29.03. Rakstniecei Aīdai
Niedrai- 115 – Kandavas pilsētas bibliotēkā
Aktierim režisoram Alfrēdam Jaunušānam - 95” – Kandavas pilsētas
bibliotēkā
23.03.- 28.03. Rakstniecei Aīdai
Niedrai – 115 – Zemītes bibliotēkā
10.03-21.03 „Zilā vizbulīte-pavasara
vēstnese”- Bērnu darinātas pavasara

puķes no papīra, dzijas- Zemītes bibliotēkā
20.martā „Pasaules ūdens dienā” –
Arī teikas par Zemītes pagasta ūdens
tilpni un tās apskate- Zemītes bibliotēkā
25.03 – 31.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīta
izstāde- Cēres bibliotēkā.
Līdz 30.04. – Fotoizstāde „Senā Kandava”. K. Veinberga 20.gs.20.-30.
gadu fotogrāfijas-Kandavas novada
muzejā
8.03- 10.04
Toma un Astrīdas Šliseru jubilejas
izstāde – Kandavas Mākslas galerijā
SPORTS
10.martā
20:00 A.Pūces kausa izcīņa basketbolā vīriešiem. Kandava 86/RGR
plus- Atlas Vejmars Kandavas sporta
hallē
13.martā
20:00 Rietumu līgas čempionāts basketbolā. SK Kandava- Baltijas Ekspresis. Kandavas sporta hallē.
14.martā
18:00 Kandavas vidusskolas Ritmikas diena-Kandavas sporta hallē
17.martā
11:00 LJBL LR čempionāta spēles
basketbolā 2.divīzija U-16; U-19.
Kandavas BJSS- Tukums –Kandavas
sporta hallē
20:00 A.Pūces kausa izcīņa basketbolā vīriešiem. Kandava 86/RGRplusBrīvsolis- Kandavas Sporta hallē
22.martā
11:00 Rietumu līgas čempionāts volejbolā vīriešiem ¼ fināla spēles –
Kandavas sporta hallē
11:00 Kandavas novada komandu
spēles zolīte- Kandavas sporta hallē
23.martā
Tukuma novada atklātais čempionāts volejbolā sievietēm. Cēres sporta
hallē
11:00 Kandava- Kamparkalns
14:00 Kandava – Lapmežciems
28.martā
18:00 Sporta spēļu diena –Kandavas
novada čempionāta florbolā 3.kārta.
Zolīte (sākums plkst. 12:00). NovussCēres sporta hallē
IEVĒRĪBAI!
Pasākumu
plānā
ir iespējamas izmaiņas, lūdzam
sekot
aktuālajai
informācijai
www.kandavaskultura.lv
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KANDAVAS NOVADA PENSIONĀRU KOPSAPULCE
Kandavas novada Pensionāru biedrības valde ar šā gada 3. marta sēdes
lēmumu izsludina Kandavas novada
pensionāru kopsapulci pirmdien, 7.
aprīlī plkst. 11:00 pensionāru dienas
centrā Kandavā, Jelgavas ielā 4 ar sekojošu dienas kārtību:

Kandavas novada Pensionāru
biedrības valdes atskaite par paveikto
darbu un 2014. Gada plānotiem pasākumiem.
Informācija par stāvokli novadā,
valstī un Latvijas pensionāru federācijas (LPF) aktivitātēm pensionāru cie-

nīgu dzīves apstākļu nodrošināšanā.
Par
nepieciešamām
izmaiņām
Kandavas novada pensionāru biedrības statūtos.
Aicināti visi Kandavas novada
pensionāru biedrības biedri un novada pensionāri.

KANDAVAS NOVADĀ BĒRNUS VAKCINĒT PRET ĒRČU
ENCEFALĪTU IESPĒJAMS BEZ MAKSAS!
Mūsu novads šogad ir iekļauts to
republikas teritoriju sarakstā, kas saņems valsts apmaksātās vakcīnas bērnu vakcinēšanai pret ērču encefalītu.
Katru gadu valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču encefalītu bērniem
no 1 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai
notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem teritorijās, kurās, saskaņā ar
Slimību profilakses un kontroles centra
epidemioloģiskās uzraudzības datiem,
ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu. Veicot šo datu analīzi 2009.-2013.

gadā, Veselības ministrija ir apstiprinājusi teritoriju sarakstu valsts apmaksātās
bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu
veikšanai 2014.gadā un tajā ir iekļauts
arī mūsu- Kandavas novads.
Detalizēta informācija par bērnu
vakcināciju par valsts budžeta līdzekļiem ir nosūtīta novada teritorijā reģistrētajām ārstu praksēm. Lai saņemtu
bezmaksas vakcīnu pret ērču encefalītu,
bērnam ir jābūt deklarētam Kandavas
novadā. Ja bērns ir deklarēts Kandavas
novadā, bet reģistrējies pie ģimenes ārs-

ta citā novadā, ir nepieciešama iepriekšēja vienošanās, ka šo bērnu vakcinēs
ģimenes ārsts, kura pamatprakse atrodas
Kandavas novada teritorijā. Pavisam
mūsu novadam piešķirtas 1773 bezmaksas vakcīnas.
Vecāki, rūpēsimies par savu bērnu
veselību un veiksim bezmaksas vakcināciju pret ērču encefalītu pie ģimenes
ārstiem! Pašreiz ir labākais laiks vakcinācijai, jo ērces vēl ir mazaktīvas.
Kandavas novada Sociālais dienests

FEBRUĀRA SPORTA APSKATS
Teicamus panākumus februārī uzrādīja BJSS/ MSĢ audzēknis Raivis Garoza, kurš LR ziemas čempionātā vieglatlētikā “ B” vecuma grupā izcīnīja zelta
medaļu, izgrūžot lodi 15,27m tālumā.
Labus panākumus Rīgas meistarsacīkstēs vieglatlētikā junioriem uzrādīja arī
mūsu labākais sprinteris Kristaps Zūdiņš, kurš 60m distancē izcīnīja sudraba
godalgu, uzrādot rezultātu 7,18 sek. Nepārspēta lodes grūšanā bija mūsu labākā
diska metēja Sandija Balande-Balode,
kura lodi grūda 13,98 m tālumā. Savus
personīgos rezultātus uzlaboja arī Sandis
Laizāns 1500m ar rezultātu, 4:34,39 sek.
un Līva Besikirska 300m ar rezultātu
50,04 sek. Vēl sacensībās startēja Elvis
Freimanis, Dāvis Bērsons, Rūdolfs Kunkulbergs, Estere Vītola, Edgars Selezens.
14. un 15. februārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika LR ziemas
čempionāts vieglatlētikā junioriem un
jauniešiem. Ar teicamu panākumu atkal iepriecināja Kandavas BJSS talantīgākais juniors Kristaps Zūdiņš, kurš
60m distancē izcīnīja sudraba medaļu,
sasniedzot personisko rekordu 7,14 sek.
Jāatzīmē arī Dāvja Bērsona veikums
augstlēkšanā, viņš ar personisko rekordu 1,75m izcīnīja augsto 6. vietu. Vēl no
sporta skolas junioriem un jauniešiem
LR ziemas čempionātā startēja juniors

Edgars Selezens, jaunieši - Sandis Laizāns, Elvis Freimanis, Rūdolfs Kunkulbergs. Audzēkņu treneris Andrejs
Gross.
Gribu arī atzīmēt mūsu bijušās audzēknes Danutes Nagles izcīnīto zelta
medaļu un LR čempiona titulu 2000
metros ar rezultātu 7:32,23 sek. Danute
kopš septembra pārstāv Ventspils sporta
skolu “Spars”.
15.februārī Kandavas sporta hallē
tika aizvadīta G.Grundmaņa piemiņas kausa izcīņa dambretē. Spraigās
izspēlēs tika noskaidroti labākie spēlētāji. 1.vietu ieguva Aleksandrs Krīvāns
(Kandava); 2.vietu Vilnis Rugājs (Talsi);
3.vietu- Andrejs Skarēvičs (Kandava).
Vēl viens teicams sasniegums februārī Kandavas novada BJSS/MSĢ
audzēknei Sandijai Balandei-Balodei,
kura izcīnīja sudraba medaļu LR ziemas
čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem,
kur startēja lodes grūšanā un sasniedza
labākajā mēģinājumā 13metru atzīmi.
Sandija bija tikko atgriezusies no treniņnometnes Portugālē un tādēļ nepiedalījās LR ziemas čempionātā savā vecuma
grupā (“A“ grupa 1997/98.g.dz.), bet
nolēma startēt pie pieaugušajiem, kur
čempionāts notika 21. un 22. februārī
Kuldīgas manēžā. Apsveicam Sandiju ar
šo panākumu un novēlam tikpat labus

sasniegumus arī viņas pamatdisciplīnā diska mešanā.
Latvijas Vieglatlētikas Savienības kausa izcīņā 1.posmā, kas notika
28.februārī Kuldīgā, ar jaunu personisko rekordu lodes grūšanā zēniem 1.vietu
ieguva Raivis Garoza, sasniedzot rezultātu 15,95 m. Vēl vienu sudraba medaļu
lodes grūšanā “B” vecuma grupā izcīnīja
Raivis Nikolajevs, paliekot otrajā vietā
Ventspils novada BJSS atklātajās sacensībās vieglatlētikā, kas notika 1.martā
Ventspils manēžā. Raivis aizgrūda lodi
10,23m. Vēl gribu atzīmēt Ievas Stepiņas veikumu “C” vecuma grupā, viņa
lodes grūšanā sasniedza personisko rekordu 9,98 m, kas bija ceturtais labākais
rezultāts. Ventspilī startēja arī Agnese
Besikirska, Līva Besikirska, Liene Nagle, Edgars Staris, Ketija Bernica-Berlana, Dārta Kamparzāle. Treneri A.Gross,
I.Matīss.
Gribu atzīmēt arī mūsu U-14 zēnu
basketbola komandas divas uzvaras
LJBL LR čempionātā 1.divīzijā, kad vispirms ar rezultātu 64:62 tika uzvarēta
Ventspils (M.Rēders guva 26p.), un tad
tika izcīnīta uzvara arī pār VEF/Jugla
komandu ar rezultātu 56:51 (E.Kaņeps
guva 17p.). Komandas treneris I.Bambis.
Indulis Matīss
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„SIEVIETES PASAULE” PRIECĒ DĀMAS SIEVIEŠU DIENĀ
Pasākuma programmā bija gan mājās gatavotu kūku konkurss, gan jauno
„frizierīšu” šovs. Krišs Švīgers un Alise
Horste, kā arī horeogrāfisko miniatūru
ansamblis „Vecrīga” priecēja skatītājus
ar krāšņiem tērpiem un atraktīviem deju
priekšnesumiem. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iegādāties dabīgas un
bioloģiski audzētas garšvielas, veselīgus
našķus, dažādus skaistumkopšanas produktus, skaistas rotas.
Pats gaidītākais, protams, bija kūku
konkurss un to degustācija. Kūku konkursam bija pieteiktas 15 kūkas, divas no
tām bija sāļās. Kārlis Vigulis bija vienīgais vīriešu kārtas pārstāvis, kurš uzdrošinājās piedalīties konkursā ar savu gatavoto kūku. Žūrijas darbs šoreiz bija īpaši
smags un sarežģīts, nav nieka lieta notiesāt 15 kūku gabaliņus. Pēc stundu ilgas
degustācijas žūrija savu lēmumu bija
pieņēmusi. 3. vietu ieguva Antra Pavloviča, 2. vieta- Sandras Gereišas ceptajai
kūkai, bet Daces Čunkas gardā kūka
plūca uzvaras laurus. Arī skatītājiem tika
dota iespēja nobalsot par kūku, kas tieši
viņiem vislabāk garšojusi. Skatītāju simpātijas balvu ieguva Gunta Barkāne.
Jauno „frizieru” talantu šovs ļāva iejusties citā tēlā. No skatītāju vidus tika
izvēlētas 3 meitenes, kuras piekrita kļūt

Kūku konkursa uzvarētāju Daci Čunku sveic domes priekšsēdētājs
Normunds Štoferts
par frizētavas klientēm un 3 frizieri,
kuru starpā bija arī viens kungs. Pusotras stundas laikā jaunajiem frizieriem izmantojot visus atvēlētos materiālus bija
jāizveido meitenēm frizūras. Gala rezultātā Estere tika pie frizūras „Aizliegtais
auglis trijos gadalaikos”, Elzas frizūras

nosaukums- „Ligzda”, savukārt Andras galvu rotāja frizūra ar nosaukumu
„Sprādziens bantīšu fabrikā”.
Lelde Jurēvica
Kandavas novada domes sabiedrisko
attiecību menedžere

NOSKAIDROTS KANDAVAS DZELZS VĪRS 2014
5. marta pēcpusdienā Kandavas
internātvidusskolā bija ieradušies 18
stipri vīri, kuri pierādīja savus spēkus
cīnoties 6 disciplīnās un viņus atbalstīt
bija atnācis kupls līdzjutēju pulks, kuri
ļoti aktīvi juta līdzi saviem favorītiem.
Konkurss „ Dzelzs vīrs” Kandavā norisinās jau trešo gadu. Iepriekšējos divus
gados pasākums notika Kandavas Kārļa
Mīlenbaha vidusskolā un Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumā.
Pirms sacensību sākuma vīri iesildījās un izmēģināja labāko tehniku svaru
stieņa spiešanā guļus. 70 kilogramīgā
stieņa spiešana bija smags pārbaudījums, savus aizrādījumus par neprecīzu
izpildījumu sportistiem izteica galvenais
tiesnesis Reinis Kindzulis- sportists, kurš
jau vairākkārtīgi nesis Latvijas vārdu ārpus valsts robežām un ieguvis augstākā
kaluma godalgas Pasaules čempionātos.
Svara stieņa spiešanā guļus pirmo
vietu izcīnīja Artūrs Rudenko, viņš uzspieda stieni 32 reizes. Dziļajos pietupienos ar svara stieni uz pleciem 1.vietu
izcīnīja Ralfs Vanags. Aivars Kleins bija
visspēcīgākais disciplīnā roku saliekšana
un iztaisnošana balstā guļus- 113 reizes,

Kandavas Dzelzs vīrs 2014- Ralfs Vanags.
kā arī disciplīnā pievilkšanās pie stieņa- 22 reizes. Artūrs Rudenko pārspēja
savus konkurentus smaguma turēšanā
taisnās rokās. Par Kandavas Dzelzs vīru

2014, pēc rezultātu apkopošanas tika atzīts Ralfs Vanags no Kandavas internātvidusskolas.
Lelde Jurēvica

16.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc,
Palūdz paša sirdij- tā vislabāk zinās,
kādus gadus atpakaļ lai sauc!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās marta jubilārus!

Ārija Nimrode, Anna Kristolce, Lidija Deiča,
Anna Neiberga, Gunārs Magdeburgers,
Valentīna Pretkele, Arta Kreislere,
Mirdza Krūmiņa, Millija Antone, Ausma Pinne,
Ausma Evarsone, Māra Rudzīte, Toms Šliseris,
Zigrīda Pelīte, Ilmārs Pelīte, Mirdza Brukšteina,
Viktors Silmanovičs, Biruta Peipiņa,
Genovefa Ķezbere, Vizma Ēdolfa,
Egīls Sudmalis, Ināra Pušmucāne, Jānis Rūdolfs
Mons, Silvija Sadovska, Lidija Grēniņa,
Arnolds Ābols, Genovefa Poplavska,
Brigita Šakunas, Danuta Ķelpe, Alberts Treikalis,
Gundega Vismane, Līvija Zorgevica

2014.GADA MARTS

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
februārī reģistrēti
4 jaundzimušie
Everita, Gabriels,
Kristaps, Tomass

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome
Cienījamie iedzīvotāji!
SIA „Kandavas namsaimnieks” informē, ka
sakarā ar euro ieviešanu un uzskaites programmas
konvertāciju, rēķinos par apsaimniekošanu summu
noapaļošanas rezultātā ir radušās starpības apmērā
no EUR 0.01 līdz 0.02. Atskaites gada (2014.) laikā tās
tiks koriģētas.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

25.martā notiks Kandavas novada represēto
Piemiņas pasākums
14.15 - autobuss no Depo laukuma uz Kandavas
staciju
Vēlam stipru veselību un saulainus
14.30 – ziedu nolikšana Kandavas stacijā
turpmākos dzīves gadus!
15:00- atceres brīdis Kandavā (pie piemiņas akPaldies par Jūsu mūža devumu!
mens)
Kandavas novada pensionāru biedrība
P.S. Sīkāk par Piemiņas pasākuma norisi varēsiet
uzzināt zvanot Kandavas novada represēto apvienības
vadītājam Pēterim Briedim - 63126365,
Pateicība
Kandavas novada muzejam - 63182064.
Izsakām pateicību „Kandavas namsaimnieks” darKandavas novada represēto biedrība
bu vadītājam Jānim Čuprikam par pretimnākšanu un
palīdzību, risinot mūsu sasāpējušās problēmas.
Kandavas Lielās ielas 7 iedzīvotāji Irēna Janukoviča,
Zinta Pumpure un Dainis Biezbārdis

Kandavas novada represēto apvienība aicina piedalīties Latvijas brīvības cīņās kritušo karavīru piemiņas pasākumā Lestenē š.g.16.martā.
Izbraukšana 16.martā plkst. 13:00 no Depo laukuma Kandavā. Pieteikties pa telefonu 29457212 (P.
Briedis) līdz 12.martam.
Iet sirmi vīri stingrā gvardu solī,
Un kauju slava viņu dziesmā plīvo.
Un gājienā pa ielu karogoto,
Šķiet, blakus dzīvajiem iet kritušie,
Lai cauri pilsētai un mūžiem dotos,
Un zvaigznes nemirstība pierē tiem.
Nacionālās karavīru biedrības Kandavas novada
nodaļa sveic savus novadniekus Latviešu Leģionāru
dienā 16.martā un vēl visiem veselību un možu garu!

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
februārī reģistrēti mirušie:
Vera Davidova
Līna Kotļare
Astra Mišinska
Marija Papelbo
Edgars Brikovs
Jānis Vīnbergs
Pēteris Šenbergs
Aivars Zeidaks

(1926.) Kandava
(1920.) Kandava
(1945.) Kandava
(1919.) Kandava
(1948.) Kandavas pagasts
(1936.) Kandavas pagasts
(1980.) Matkules pagasts
(1944.) Zemītes pagasts

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