
1.

2015. gada janvāris Nr. 1 (117)
Kandavas novada domes 
informatīvs izdevums

www.kandava.lv

DEJU KOLEKTĪVS IMULIŅA SVIN DESMITGADI

Pagājušā gada nogalē Kandavas 
novada jauniešu deju kolektīvs „Imu-
liņa” ar deju koncertu atzīmēja savas 
pastāvēšanas desmito sezonu. 

Pirms desmit gadiem trīs Vānes 
jaunieši Anete, Ričs un Ainis, kurus 
saistīja dejotprieks, izteica iniciatīvu di-
bināt jauniešu deju kolektīvu, lai varētu 
piedalīties 2008.gada Dziesmu un Deju 
svētkos Rīgā. Ar savu ideju viņi vērsās 
pie Vānes pamatskolas skolotājas And-
ras Eimanes, lūdzot palīdzēt īstenot šo 
sapni dzīvē un kopīgi viņiem tas arī iz-
devās. Pēc pirmās sezonas kolektīvs tika 
pie sava nosaukuma „Imuliņa”, kas at-
vasināts no upes Imulas vārda, kura tek 
cauri Vānei. 

Desmit pastāvēšanas gados ir izde-
jotas apmēram simts dejas, izbaudīti 
dažādi kopīgi pasākumi un braucieni. 
Kolektīvs, jau kā Kandavas novada jau-
niešu deju kolektīvs, piedalījies arī 2013.
gada Dziesmu un Deju svētkos. 

Kā pastāstīja tā vadītāja Andra Ei-

mane, jubilejas koncertā uz skatuves 
satikās „Imuliņas” jaunais sastāvs, kurš 
dejo otro gadu un tie bijušie dejotāji, kas 
kolektīvā dejojuši pašos pirmsākumos. 
Mēģinājumos, gatavojoties koncertam, 
viņi atrada iespēju nolikt malā ikdienas 
darbus, lai kopīgi izbaudītu dejotprieku 
uz skatuves. Vairākas dejas tika iestudē-
tas kopīgi ar jauno sastāvu un trīs dejas 
viņi izpildīja vieni paši.

Koncertā piedalījās arī Kandavas se-
nioru deju kolektīvs „Kandavnieks” un 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ozolā-
ji”. „Ozolājos” dejo vairāki bijušie „Imu-
liņas” dejotāji no pirmā tās sastāva, bet 
draudzība ar „Kandavnieku” izveido-
jusies kopīgos koncertu braucienos, jo 
kolektīviem ir viena vadītāja. 

Par to, cik nozīmīgs viņa dzīvē bijis 
laiks, kas pavadīts dejojot „Imuliņā”, ju-
bilejas vakarā pārdomās dalījās bijušais 
dejotājs Gunārs. „Es apzinos, ka tautas 
tērps tiek salocīts uz ilgāku laiku. Šajos 
gados izdejotas tik daudzas dejas, aiz-

vadītas skates, dižkoncerti, mēģināju-
mi, vecāku vakari, koncerti, divi lielie 
deju svētki un kopīgas balles. Satikti 
desmitiem, pat simtiem cilvēku, pie ku-
riem mani aizvedusi deja, kas piepildīja 
manu dzīvi pēdējos astoņus gadus. Ti-
kai šodien patiesi saprotu, cik piepildīta 
bijusi mana dzīve šos gadus. No apaļīga 
astotklasnieka ar līku muguru jauniešu 
deju kolektīvs „Imuliņa” izveidoja apa-
ļu, staltu, stipru jaunieti ar raitu dejas 
soli, stipru raksturu, pienākuma apziņu 
un galvenais - iemācīja mīlēt deju visās 
tās formās.” Astoņdesmit četri - tieši tik 
daudz dejotāju dejojuši un citi vēl tagad 
dejo zem „Imuliņas” karoga. Daži tikai 
vienu mēģinājumu, daži ilgāku laiku, 
daži visus šos gadus.

„Paldies tev, Andra, ka veltīji tik 
daudz no savas dzīves, lai piepildītu 
mūsējās!” – visu dejotāju vārdā paldies 
vadītājai jubilejas vakarā sacīja Gunārs.

Dagnija Gudriķe
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Sācies jauns gads un pirmais šī 
gada uzdevums ir veiksmīga budže-
ta izveide, pie kura pašlaik intensīvi 
strādājam, lai tas būtu ekonomiski pa-
matots un saimnieciski pārskatāms. 
Budžetā plānota arī novada tālāka 
attīstība, ne tikai ikdienas uzturēšana, 
jo, ja nav attīstības, tad ir stagnācija. 
Novada prioritāte joprojām ir izglītī-
ba, tāpēc mūsu uzdevums arī šogad 
būs visu lauku skolu saglabāšana. Pie 
budžeta izstrādes skatīsimies kā no-
drošināt skolu attīstību un saglabāša-
nu, lai izglītība būtu pieejama visiem 

NO MANUSKRIPTA LĪDZ GRĀMATAI

novada bērniem viņu dzīves vietās. 
Ir saņemtas iedzīvotāju vēstules 

un pretenzijas par siltuma tarifiem 
un saņemtajiem rēķiniem, kas esot 
pieauguši. Tāpat kā aizvadītajā zie-
mā, arī šogad laika apstākļi ir labvē-
līgi, nav lielu salu, tomēr rēķini esot 
palielinājušies. Pārskatot šos rēķinus, 
izrādās, ka daži iedzīvotāji nav pie-
fiksējuši, ka 2013.gada vasarā maksā-
juši avansa maksājumus par siltumu, 
tāpēc rēķins attiecīgi samazinājies 
par iemaksātā avansa summu. Šajās 
dienās domē uz sarunu par apkures 
jautājumiem bijām aicinājuši Ozolu, 
Zīļu un Kūrorta ielu daudzdzīvok-
ļu māju vecākos un SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” vadību, lai 
kopīgās sarunās rastu risinājumu kā 
situāciju uzlabot. 

Janvāra pirmajās dienās masu 
medijos tika sacelta ažiotāža par 
Valsts kontroles rezultātiem, pār-
baudot desmit Latvijas pašvaldību 
sniegtās sociālās palīdzības likumību 
un efektivitāti, kur Kandavas novada 
pašvaldība tika nodēvēta par „sko-
pāko”, jo sociālo pabalstu veidi esot 
ierobežoti un tos saņemot tikai trū-
cīgās personas. Ir mums, protams, 
neizdarītas lietas un pārkāpumi. 
Tuvākajā laikā pārskatīsim pabalstu 
piešķiršanas noteikumus, kas atka-
rīgi no pašvaldības, jo vispirms ir 

likums, Ministru kabineta noteikumi, 
kas jāievēro un tikai pēc tam lietas, ko 
izlemj pašvaldība uz vietas. Šobrīd no 
desmit pārbaudītajām pašvaldībām 
mēs izskatāmies visstingrākie, bet tas 
nav tik viennozīmīgi. Mūsu galvenais 
uzdevums ir panākt, lai pabalsts no-
nāk līdz tam iedzīvotājam, kam tas ir 
nepieciešams. Ikdienā tas nav viegls 
uzdevums, jo ir atsevišķi iedzīvotāji, 
kas ļaunprātīgi izmanto valsts pabal-
stus sava labuma gūšanai, dzīvojot ti-
kai no pabalstiem. Tā rezultātā iedzī-
votājiem, kam nedaudz pietrūkst līdz 
trūcīguma līmenim, jo viņu īpašumā, 
piemēram, ir zeme, pabalsts nepie-
nākas, kaut reālajā dzīvē tas ir ļoti 
nepieciešams. Mums jāpārskata, cik 
procentuāli no sociālās aģentūras bu-
džeta aiziet pabalstiem iedzīvotājiem 
un cik ir administrācijas uzturēšanas 
izmaksas. Īstenībā, Valsts kontroles 
atzinumā izteiktie aizrādījumi mums 
nebija pārsteigums, jo pašvaldībā tika 
veikts iekšējais audits, kura rezultāti 
liecināja par nepilnībām sociālā die-
nesta darbā. Tuvākajā laikā plānojam 
pārskatīt sociālās aģentūras darbu, 
rast efektīvākus risinājumus tā uzla-
bošanai.

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs
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Agris Dzenis grāmatas 
atvēršanas svētkos 

Kandavas novada muzejā

6.janvārī, Zvaigznes dienā, Kan-
davas novada muzejā notika mūsu 
novadnieka, muzeja vēsturnieka, vēs-
tures zinātņu maģistra Agra Dzeņa 
grāmatas „Kuršu ķoniņi un citi lēņa-
vīri Rietumlatvijā. Septiņsimt gadus 
ilga brīvības saglabāšanas pieredze” 
atvēršanas svētki.

Tas bija nozīmīgs notikums novada 
un visas Latvijas mērogā, jo kā rakstījis 
Rīgas Tehniskās universitātes profesors 
Kaspars Kļaviņš „Agra Dzeņa grāmata 
ir kā svaiga gaisa malks, kas liek atmos-
ties un nopietnāk iedziļināties viduslai-
ku un agro jauno laiku vēsturē, saprotot 
mūsu senču lomu tajā.” 

Piedāvāju interviju ar Agri Dzeni.
Vispirms apsveicu tevi ar mono-

grāfijas izdošanu! Pastāsti lūdzu kāds 
bija grāmatas ceļš no sapņa līdz reali-
tātei?

- Kā katram vēsturniekam, interesi 
izraisīja nepētītie vēstures temati. Man 
šāds temats bija kuršu ķoniņi. Sākot-
nēji apzināju vēsturisko informāciju ko 
bija apkopojuši līdzšinējie pētnieki, un 
šī informācija pauda to, ka ķoniņi bija 
ekskluzīva iedzīvotāju grupa, kas cēlu-

šies no kuršu valdniekiem, dzimtbūša-
nas laikos saglabājuši savas privilēģijas 
uz zemes īpašumu, brīvību no klau-
šām un nodevām. Veicot tālāku izpēti, 
konstatēju, ka kuršu ķoniņi nav bijuši 
vienīgie, bez tiem bijušas ļoti daudzas 
dzimtas, gan Rietumu gan Austrumlat-
vijā un Igaunijā, vietējās izcelsmes lēņa-
vīru dzimtas, kas tiesības uz mantojamu 
īpašumu bija ieguvuši Livonijas ordeņa 
laikos. Liela daļa no šīm dzimtām šīs tie-
sības bija spējuši gan saglabāt, gan atgūt 
arī vēlākajos gadsimtos līdz pat 20.gad-
simtam. Nākošais solis bija šo dzimtu 
meklēšana Eiropas mērogā, un es uz-
drīkstos apgalvot, ka man ir izdevies 
atklāt jaunu civilizāciju, Eiropas iedzī-
votāju brīvās kopienas, kas ir spējušas 
patstāvīgi dzīvot un turpināties brīvas 
no varas ietekmes.

Cik gadu garumā šie pētījumi tur-
pinājās?

- Šis pētniecības posms aptver ap-
tuveni četrpadsmit gadus. Viss sākās 
ar maģistra darba izstrādāšanu Latvi-
jas Universitātes Vēstures un filozofijas 
fakultātē. Pēc tam savāktā informācija 
tika papildināta un precizēta. Grāmatā 

apkopotas ziņas par lēņavīru dzimtām, 
kas dzīvoja Rietumlatvijā - Kurzemē, 
Zemgalē un Sēlijā. Darba gaitā daļēji 
tika apkopota informācija par lēņavī-
riem, kas dzīvoja Vidzemē un Latgalē, 
arī Igaunijā, un ceru, ka tā kļūs par bāzi 
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nākamajai grāmatai.
Vai kļūt par vēsturnieku bija tavs 

bērnības sapnis vai dzīves piedāvāta 
iespēja?

- Vēlme izzināt iepriekšējo paaudžu 
vēsturisko pieredzi un vēsturisko man-
tojumu radās jau aptuveni desmit vai 
divpadsmit gadu vecumā. Protams, tajā 
laikā man bija pieejami tikai literārie un 
populārzinātniskie darbi, nevis nepubli-
cētie vēstures avoti svešvalodās. Laikam 
visvairāk jāpateicas 1929. – 1930.g. iz-
dotajam Aleksandra Grīna tulkotajam 
un pārstrādātajam četrsējumu darbam 
”Pasaules vēsture”, kas padomju laikā 
tika glabāts drēbju skapī. Kā vēsturnieks 
es tapu tikai studiju laikā, kad man bija 
iespēja strādāt ar tiešajiem avotiem - 
Latvijas valsts vēstures arhīva dokumen-
tiem, bet interese par pētniecību radās 
jau tīņa vecumā. 

Novadnieki ir ļoti iemīļojuši tavas 
publikācijas ”Kandavas novada vēst-
nesī”. Tiekoties ar iedzīvotājiem, viņi 
ir sacījuši, ka vēstures rubrika ir tas 
materiāls, ko viņi noteikti gaida katrā 
avīzē. Priecājos, ka mums ir izveido-
jusies šī labā sadarbība, kura noteikti 
turpināsies. Jo noteikti ir vēl ļoti daudz 
neizpētīta mūsu novada vēsturē.

- Katrā ziņā, novada vēsture ir tas, 
kas piesaista iedzīvotājus pie konkrētās 

vietas, veido emocionālo saikni ar dzī-
vesvietu. Jo labāk cilvēks to pazīst, jo 
omulīgāk šeit jūtas un mazāka iespēja, 
ka viņš gribēs dzīvesvietu mainīt. Vēstu-
re veido novada pozitīvo tēlu arī viesu 
un sadarbības partneru acīs. Tāpēc kul-
tūrvēstures izpētei un popularizēšanai 
ir nozīmīga vieta novadu attīstības po-
litikā. 

Vai mūsu novadnieki ir atsaucīgi 
ziņu sniedzēji tavā izpētes darbā? 

- Līdz šim atsaucība ir bijusi, tomēr 
gribētos, lai novadnieki vēl vairāk dalī-
tos ar vēsturisko informāciju un priekš-
metiem. Tādējādi bagātinās un attīstās 
novada muzejs. 

Vai ir kāds periods mūsu novada 
vēsturē, kas ir tāds, ja var teikt, visne-
apzinātākais, par kuru saglabājušies 
maz materiālu?

- Varu teikt, ka Kandavas novada 
vēsture ir ļoti labi dokumentēta. Lat-
vijas Valsts vēstures arhīvā ir ļoti plašs 
dokumentu klāsts par novada vēsturi 
no 14. līdz 20. gadsimtam. Protams, šo 
materiālu ir tik daudz, ka to izpēte prasa 
laiku.

Sapratu no tava teiktā, ka pirmajai 
grāmatai būs turpinājums?

- Es tā ceru un darīšu visu iespēja-
mo, lai turpinājums nonāktu pie lasītā-
jiem. Svarīgākais ir piesaistīt finansēju-

mu grāmatas izdošanai. Mana grāmata 
savu izdošanu gaidīja teju astoņus ga-
dus. Dažādās izdevniecībās radās in-
terese par šo tēmu, tomēr šī interese ar 
laiku izzuda. Manuskripts par grāmatu 
kļuva, pateicoties biedrībai ”Domas 
Spēks”, kuru dibinājis deputāts Alek-
sandrs Kiršteins. Ņemot vērā lielo lasī-
tāju interesi un daudzās grāmatas, kas ir 
pārdotas jau divu nedēļu laikā, izdevējs 
finansiālos zaudējumus noteikti necie-
tīs. Ja autors ir ar mieru pats finansēt 
grāmatas izdošanu, tās salikšana un ie-
spiešana prasa aptuveni mēnesi laika. Ja 
līdzekļi jāpiesaista no fondiem, tas ilgst 
gadu vai vairāk. 

 Man ir savākti materiāli arī grāma-
tai par Kandavas novada vēsturi laika 
posmā no 13.gadsimta līdz 1917.gadam, 
kuras izdošana būtu novada goda lieta. 
Tāpat manai kolēģei, muzeja krājuma 
glabātājai Inārai Znotiņai ir ļoti daudzi 
nepublicēti novadnieku dzimtu dzīves 
stāsti, kā arī informācija par ievēroja-
mām novada personībām 20.gadsimtā. 
Domāju, ka arī no šiem materiāliem 
varētu iznākt grāmata. Gribu ticēt, ka tā 
būs.

Intervēja Dagnija Gudriķe

2015.gada janvāra pirmajās dienās 
tikos ar Kandavas novada Izglītības pār-
valdes vadītāju Silviju Tiltiņu, Kultūras 
pārvaldes vadītāju Ziedīti Začesti un 
sporta kluba „Kandava” projektu vadī-
tāju Egitu Grundmani, lai noskaidrotu 
kāds minētajās jomās bijis aizvadītais 
gads un ko interesantu sola jaunais- 
2015.gads. 

Kā vērtējat aizvadīto 2014.gadu, 
kādi bija tā spilgtākie notikumi?

Silvija Tiltiņa:
-Kopumā 2014.gads ir aizvadīts labi, 

esam atbildīgi strādājuši, lai īstenotu 
skolu galveno uzdevumu- izglītotu bēr-
nus. Joprojām pastāv visas novada izglī-
tības iestādes un esam atvēruši arī vienu 
jaunu- Kandavas Deju skolu. Notika 
šīs skolas reģistrēšana izglītības nozarē 
un profesionālās ievirzes programmas 
„Deja” darbības uzsākšana. Novada 
skolas ar labiem panākumiem piedalī-
jās priekšmetu olimpiādēs, konkursos 
un skatēs. Pirmskolas izglītības iestāde 
„Zīļuks” 2014.gadā iesaistījās Eko prog-
rammas darbībā, bērni mācījās kā uztu-
rēt tīru vidi ap sevi, pie viņiem viesojās 
Eko rūķis un Cūkmens, kas sniedza zi-
nāšanas par bērnu līdzdalības iespējām 
sakārtotas vides uzturēšanā. Ar biedrī-
bas „Kandavas novada jauniešiem” un 
jauniešu centra” Nagla” atbalstu, pro-
jekta ietvaros Kandavā tika izveidots 
un atklāts skeitparks. Turpinājās labās 
gadskārtējās tradīcijas - konkurss „Kan-
davas novada Gada jaunietis”, diskusija 
„Kafija ar politiķiem”, mūsu jaunieši sa-
ņēma starptautiskās jauniešu program-
mas AWARD bronzas un zelta apbalvo-
jumus. Ar labiem panākumiem dažāda 
ranga sacensībās startēja Kandavas Bēr-
nu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi. 
Tā vieglatlēti 2014.gada sezonā izcīnīju-
ši 81 dažāda kaluma medaļu, startējot 
reģiona, valsts un starptautiskās sacen-

sībās. No tām 30 zelta, 27 sudraba un 24 
bronzas medaļas.

Ziedīte Začeste:

- Objektīvu apstākļu dēļ pagājušajā 
gadā mums nebija pieejama brīvdabas 
estrāde Ozolāji, tajā notika rekonstruk-
cijas darbi, un šo faktu cilvēki uztvēra 
diezgan sāpīgi. Bet 2014.gadā bija salī-
dzinoši aktīva kultūras dzīve Promenā-
dē, jo pamazām mēs sākam to apgūt, 
tā tiek pielāgota ērtākai izmantošanai 
gan ar elektrības pieslēgumiem, gan ar 
apzaļumošanu, mēs to padarām vairāk 
pieejamu ikdienas lietošanai. Mūsdie-
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nās jārēķinās ar to, ka pasākumi nevar 
notikt vietā, kur vispār nav elektrības 
pieslēguma kā bija Promenādē. Man ir 
liels prieks, ka pagājušā vasara ar visiem 
pasākumiem, kas notika Promenādē, 
guva labu rezonansi iedzīvotāju vidū. 
Risks bija Jāņu ielīgošanas izrāde, kuru 
iestudēja Voldemārs Šoriņš. Tā pirmo 
reizi tika transformēta pilnīgi citā vidē, 
ne brīvdabas estrādē, eksperimentējot 
kā tas būs. Bet varu teikt, ka risks at-
taisnojās, izrāde izdevās veiksmīgi. Arī 
novada svētkos visas trīs dienas pasāku-
mi intensīvi notika Promenādē, lieliska 
izdevās arī vasaras Disko ballīte, tieši 
apmeklējuma ziņā. Kandavā uz ballēm 
cilvēki ir kūtri nācēji. Promenādi esam 
„pieradinājuši.” Noslēdzām ar skolu eg-
lītēm Ziemassvētkos, kas bija brīnišķīgi 
skaists punkts uz „i” pagājušā gada no-
beigumā. Domāju, ka šī vieta mums ir 
ieguvums, tā vēl nebūt nav sevi izsmēlu-
si un droši varam plānot pasākumus arī 
šajā gadā.

Egita Grundmane:
- Aizgājušais 2014.gads gads sportā 

bija veiksmīgs visos sporta veidos - bas-
ketbolā, volejbolā, futbolā, orientēšanās 
sportā, kā arī visiem sportistiem, kas 
pārstāvēja Kandavas novadu dažāda 
ranga sacensībās. Par to regulāri infor-
mējām gan mūsu mājas lapā, gan Kan-
davas mājas lapā un arī informatīvajā 
izdevumā, tādēļ varbūt neatkārtošos ar 
faktiem un sasniegumiem. Gribu tikai 
pieminēt mūsu novadniekus - Reini 
Kindzuli, kurš ļoti labi nostartēja Pasau-
les čempionātā Powerliftingā, svara stie-
ņa spiešanā guļus savā vecuma grupā, 
atkārtoti kļūstot par pasaules čempionu 
šajā disciplīnā, kā arī Elzu Gulbi, kurai 
ir ļoti labi rezultāti dažāda mēroga sa-
censībās.

Kāds solās būt jaunais 2015.gads, 
kādi lielāka mēroga pasākumi jau zi-
nāmi?

Ziedīte Začeste:
- Kā ļoti būtisku jaunumu gribu 

minēt faktu, ka ir apstiprināts projekts 
„Kandavas kultūras nama siltināšana”, 
kas paredz jumta, durvju un logu no-
maiņu. Protams, tas ietekmēs kultūras 
nama darbu šajā pavasarī, bet mēs vēl 
nevaram precīzi prognozēt kādā vei-
dā tas notiks, nezinot darba grafiku un 
darbu plānojumu. Esam plānojuši visus 
tradicionālos pasākumus kā ierasts- gan 
„Sievietes pasauli”, gan Lieldienas, gan 
grupas „Kolēģi” koncertu, bet nezinām 
kādā mērā mūs ietekmēs remontdarbi. 
Tomēr par projektu mēs ļoti priecājā-
mies, jo tas ir ilgi gaidītais ceļš, kā šo ēku 
uzlabot, mūsu problēmas(aukstumu, 
smakas, lietus tecēšanu namā u.c.) ļoti 
izjūt katrs kultūras nama apmeklētājs.

2015.gadu plānojam pilnīgi citā 
griezumā, jo ir apsolīts, ka mums at-
kal būs pieejama Ozolāju estrāde. Tas 
mums uzliek arī daudz apgrūtinājumu 
budžetā, jo bez ieguldījumiem šos lie-
los pasākumus nav iespējams realizēt, 
ar to jārēķinās. Budžetā esam plānojuši 
līdzekļus, lai padarītu Ozolāju estrādi 
skanīgu, būs gan teātra izrādes, gan bal-
les, ir plānoti arī lieli oriģināldarbi. Tā 
ir šī ierastā tradicionālā priekšjāņu iz-
rāde, ko atkal režisēs Voldemārs Šoriņš. 
Šogad ir doma, ka tas būs Blaumanis. 
Luga vēl tiks precizēta, režisors pašreiz 
strādā pie materiāla izvēles, bet tas, ka 
būs Rūdolfs Blaumanis, ir skaidrs. Ozo-
lāju atklāšana plānota novada svētkos. 
Svētku devīze šogad būs - „Nāc, un esi 
savējais!” Akcentēti tiks mūsu novada 
cilvēki un viņu panākumi un sasniegu-
mi Latvijā un pasaulē. Par to mēs runā-
sim, viens uz otru paskatīsimies kā uz 
savējo, svētki grozīsies ap savu personī-
bu, savu cilvēku, savu labo darbu parā-
dīšanu. Izmantosim savus resursus, bet 
esam pieaicinājuši arī profesionāļus no 
„ārienes” ar kuru palīdzību tiek radīts 
spilgts jaundarbs. Ar pašvaldības atbal-
stu top muzikāls uzvedums, kuram mū-
ziku raksta komponists Jānis Lūsēns, bet 
tekstus – mūsu novadniece dzejniece 
Maija Laukmane. Šajā uzvedumā izpil-
došais sastāvs būs gan savējie, gan pieai-
cinātie – spoži profesionāli mākslinieki. 

Jūlijā Kandavā notiks Eiropas deju 
kolektīvu festivāls. Eiropas dejas jau ir 
izveidojusies kā atsevišķa kustība Eiro-
pā. Mūsu novadā ir divi šādi kolektīvi 
-  Zemītē un Matkulē, kurus vada Anita 
Kvedova. Pēc viņas iniciatīvas, sadarbī-
bā ar Eiropas deju aliansi, top šis fes-
tivāls Kandavā. Paredzams, ka tas būs 
starptautisks pasākums, tajā piedalīsies 
vairāk kā 10 kolektīvi ne tikai no Lat-
vijas un domājam, ka šis festivāls būs 
plaši apmeklēts. Ozolāji ir īstā vieta šāda 
mēroga pasākumam. Protams, arī šo-
gad būs Kandavas Mākslas plenērs jūlija 
trešajā nedēļā. Šī tradīcija saglabājas, jo 
sevi ir ļoti labi pierādījusi. Visos pagas-

tos notiks pagastu svētki, tas arī ir pierā-
dījies, ka šos svētkus vajag, cilvēkiem uz 
vietas svētki ir nepieciešami.

Vistuvākais pasākums ir starptau-
tiskais tūrisma gadatirgus Balttour, kas 
notiks februāra sākumā un kurā Kan-
davas tūrisma informācijas centrs pie-
dalīsies tāpat kā katru gadu. Parasti šī 
piedalīšanās ir veiksmīga. TIC darbi-
nieces tam gatavojas visa gada garumā 
ļoti nopietni, šoreiz sadarbojoties ar 
„Abavas ielejas attīstības centru”. Šogad 
pozicionēsim Abavas senleju. Mums ir 
ko piedāvāt gan drukātajā vārdā, gan in-
formācijas ziņā. Ceram, ka mūsu stends 
būs arī vizuāli pievilcīgs. Šogad notiks 
arī visi pārējie tradicionālie svētki un 
pasākumi. Ko skatīties un klausīties no-
vada iedzīvotājiem un arī viesiem būs 
pietiekoši, ja tikai pašiem būs vēlēšanās.

Silvija Tiltiņa:
- Domāju, ka 2015.gads izglītības 

jomā būs tikpat aktīvs kā aizvadītais. 
Neviena liela lieta nav iespējama bez 
mazām lietām, visās izglītības iestādēs 
turpināsies ikgadējie pasākumi, skates, 
konkursi, talkas, svētku atzīmēšana. Bez 
tam notiks pasākumi saistībā ar Latviju 
kā Eiropas prezidentūras valsti. Vairākās 
novada skolās būs absolventu salidoju-
mi, jau maijā absolventu salidojums 
notiks Cēres pamatskolā, tāpat savus 
absolventus šogad gaidīs Zantes pamat-
skola. Jauniešu centrs janvārī atkal izslu-
dinājis konkursu „Gada jaunietis 2014”, 
kura noslēgums plānots 30.janvārī. Šo-
gad plānots labiekārtot Zemītes pamat-
skolas apkārtni. Mākslas un mūzikas 
skola organizēs Valsts konkursu Vizuāli 
plastiskajā mākslā, kas notiks pie mums 
Kandavā. Popgrupa „Taustiņi” svinēs 
savu 10 gadu jubileju. „Zīļuks” iecerē-
jis izveidot bērnudārzā smilšu terapijas 
istabu. Kandavas Deju skola piedalī-
sies skolu jaunatnes Dziesmu un deju 
svētkos Rīgā. Tāpat plānota šīs skolas 
akreditācija. Skolēnu Dziesmu un deju 
svētkos piedalīsies arī Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas koris. 

Egita Grundmane:
- Jauno gadu Kandavā un novadā 

sportisti uzsāk ar jaunu sparu. Tikpat 
spītīgi iesim pretim mērķiem kā šī gada 
patronese Kaza. Šis gads iesākas olim-
piskā nokrāsā, jo vasarā tiks aizvadīta 
Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kas šogad 
norisināsies Valmierā un Cēsīs. Kā jau 
sportiska pilsēta arī Kandava piedalīsies 
tajā. Startēsim vieglatlētikā, basketbo-
lā un futbolā. Gribu pieminēt arī mūsu 
novadnieci, airētāju Elzu Gulbi, kura 
turpina gatavoties kvalifikācijai vasaras 
Olimpiskajām spēlēm, kas notiks jau 
pēc gada - 2016. gadā Riodežaneiro.

Protams, vasaras sezona Kandavas 
novadā tiks aizvadīta aktīvi, jo norisi-
nāsies gan pilsētas svētki, gan pagastu 
sporta svētki. Šogad sporta svētkiem 
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piepulcēsies arī Grenču ciems. Un tā kā 
Kandava ir basketbola pilsēta, tad šajā 
sezonā tiks aizvadīta Rietumu līga/Kur-
zemes radio līga basketbolā, Kandavas 
čempionāts basketbolā, kā arī Rietumu 
vasaras līgas basketbola spēles. Ja jau 
reiz bumbojam, tad pa riktīgam - arī vo-
lejbols jau rit pilnā sparā. SK Kandava 
sieviešu komanda aktīvi cīnās par Tu-
kuma novada atklātā čempionāta titulu 
volejbolā. Vīriešu komanda sīvās izspē-
lēs piedalās Rietumu līgas čempionātā 
volejbolā. Aktīvi ir arī futbolisti, jo Kan-
davā norisinās gan ziemas gan vasaras 
čempionāti futbolā. Bez Kandavas čem-
pionātiem Kandavas komandas piedalās 
un piedalīsies arī turpmāk citu novadu 
organizētajās sacensībās. Un ar labiem 
panākumiem!

Tā kā ne visi novada iedzīvotāji aiz-

raujas ar sporta spēlēm, esam domājuši 
arī par citām sporta aktivitātēm, kurās 
varētu piedalīties jauni un ne tik jauni, 
kustīgāki un ne tik kustīgi cilvēki. Vi-
ņiem ir iespēja nodarboties ar orientē-
šanās sportu, novusu, klinšu kāpšanu, 
badmintonu un dažādām galda spēlēm.

Kopumā šis gads sportā būs ļoti ak-
tīvs. Un kurš gads tad ir bijis citādāks? 
Arī 2014. bija pietiekoši aktīvs sporta 
jomā.

Ko jūs gribētu novēlēt saviem no-
vadniekiem jaunajā gadā?

Silvija Tiltiņa:
- Laba vēlējumus jaunajā gadā sūta 

visu novada izglītības iestāžu kolektī-
vi, vēlot novadam un citām iestādēm 
daudz darba, daudz prieka un veselīgu 
radošo garu! Noticēt sev un saprast, ka 
mēs varam! Veiksmīgu ieceru realizēša-

nu un izturību! Saticību un mīlestību! 
Lai ikdienā visus pavada labestība, go-
dīgums un pienākums, lai katru dienu 
sagaidām ar smaidu, palīdzam citiem, 
nedomājot par to, ko saņemsim pretī, lai 
novērtējam to, kas mums dots, priecāja-
mies par citu sasniegumiem tāpat kā par 
savējiem, vairojam labo un skaisto sev 
apkārt! Esiet laimīgi, atceroties Imanta 
Ziedoņa filozofiju- laime ir visu lietu 
kārtība!

Ziedīte Začeste:
- Gribu novēlēt optimismu un dzī-

vesprieku. Kā teicis Eduards Smiļģis- 
dzīvot ar skatu pāri horizontam!

Egita Grundmane:
- Visiem novadniekiem novēlu būt 

aktīviem, jo kustībā ir spēks.
Intervēja 

Dagnija Gudriķe

Kandavas novada domes sēdē 2014.
gada 29.decembrī (protokols Nr.17 49.§) 
tika pieņemts lēmums uzsākt Kandavas 
novada attīstības programmas 2016.- 
2021.gadam (turpmāk – Attīstības prog-
ramma) izstrādi. Attīstības programmas 
izstrādes mērķis ir veidot pamatu Kan-
davas novada teritorijas ilgtspējīgai un 
līdzsvarotai attīstībai. 

Attīstības programmu izstrādās 

darba grupa, kuras sastāvā: N.Štoferts, 
Kandavas novada domes priekšsēdētājs, 
programmas izstrādes vadītājs, E.Dude, 
Kandavas novada domes izpilddirek-
tors, G.Indriksons, Kandavas novada 
domes deputāts, L.Gudakovska, Kan-
davas novada domes deputāte, Vides 
aizsardzības un komunālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja, D.Rozenfelds, 
Kandavas novada domes deputāts, So-

ciālo lietu un veselības aizsardzības 
komitejas priekšsēdētājs, G.Cīrule, At-
tīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
un J.Jefremovs, Kandavas novada Būv-
valdes vadītājs.

Ar Attīstības programmas izstrādes 
procesa un izpildes termiņiem detalizēti 
var iepazīties novada mājas lapā www.
kandava.lv sadaļā – pašvaldība - sabied-
rības līdzdalība.

DOMES SĒDE 29.12.2014.
Kandavas novada domes sēdē tika 

izskatīti 50 jautājumi. Sēdē attaisnotu 
iemeslu dēļ nepiedalījās S. Tiltiņa un 
V.V.Dreimanis.

Apstiprināja Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr. 12 
“Grozījumi Kandavas novada domes 
30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 
“2014.gada pamatbudžets un speciālais 
budžets”;

 Nr.13 „Grozījumi Kandavas novada 
domes 29.05.2008. saistošajos noteiku-
mos Nr.7 „Par pašvaldības sociālo pa-
balstu izmaksu Kandavas novadā”; 

Nr.14 „Grozījumi Kandavas novada 
domes 27.05.2010. saistošajos noteiku-
mos Nr.9 „Par Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas nova-
da sociālais dienests” sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem un to cenrādi”; 

Nr.15 „Grozījumi Kandavas novada 
domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.5 „Kandavas novada do-
mes nolikums”.

Apstiprināja SIA “Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” 2014.gada budžeta 
grozījumus. 

Apstiprināja noteikumus “Notei-
kumi par Kandavas novada izglītības 
iestāžu izglītojamo un pedagogu apbal-
vošanu ar naudas balvu” par sasniegu-
miem mākslā, mūzikā, sportā, mācību 
priekšmetu olimpiādēs un zinātniski 
pētnieciskajās konferencēs.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes iekšējo normatīvo aktu - Grozījumi 
2010.gada 31.marta Kandavas novada 
domes institūciju amatpersonu un dar-
binieku atlīdzības nolikumā un domes 
administrācijas amatu sarakstu.

Ar 2014. gada 27. novembra Kanda-
vas novada domes lēmumu tika nolemts 
ar 2015. gada 1. janvāri likvidēt Kanda-
vas novada pašvaldības iestādi „Kan-
davas novada pašvaldības policija”, tās 
uzdevumus nododot Kandavas novada 
domei.

Saskaņā ar augstāk minēto Kandavas 
novada pašvaldības policijai turpmāk 
nebūs juridiskas personas statusa, tā tiks 
iekļauta Domes izveidotās administrāci-
jas sastāvā un atradīsies tās pakļautībā, 
līdz ar to atzina par spēku zaudējušu 
2009. gada 23. decembra Kandavas no-

vada pašvaldības policijas nolikumu un 
uzdeva Kandavas novada pašvaldības 
policijas priekšniekam R. Zariņam līdz 
2015. gada 13. janvārim izstrādāt un ie-
sniegt Kandavas novada domes izpild-
direktoram E. Dudem Kandavas novada 
domes pašvaldības policijas nolikumu.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes iekšējos noteikumus „Kandavas 
novada domes Administrācijas darba 
kārtības noteikumi”.

Izveidoja Darījumu ar lauksaimnie-
cības zemi izvērtēšanas komisiju piecu 
locekļu sastāvā. Ievēlēja Darījumu ar 
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas ko-
misijā sekojošus locekļus:

komisijas priekšsēdētājs – deputāts, 
Kandavas novada domes priekšsēdētā-
ja vietnieks Alfreds Ķieģelis; komisijas 
priekšsēdētāja vietniece – deputāte, Vi-
des aizsardzības un komunālo jautāju-
mu komitejas priekšsēdētāja Leonārija 
Gudakovska; komisijas locekļi– Nekus-
tamo īpašumu nodaļas vadītāja Sandra 
Bērziņa; Nekustamo īpašumu nodaļas 
speciāliste Lolita Bruce; komisijas sek-
retāre– juriste Anita Šimkēviča. 
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Noteica ar 2015. gada 1. janvāri 
Kandavas novada domes iestāžu vadītā-
ju mēnešalgas šādā apmērā:

Kandavas novada Izglītības pārval-
des vadītājai 1200 euro; Kandavas no-
vada Kultūras pārvaldes vadītājai 1050 
euro; Kandavas novada domes pašval-
dības aģentūras „Kandavas novada so-
ciālais dienests” direktoram 1100 euro; 
Kandavas novada domes daudzfunkcio-
nālā pašvaldības iestādes „Zantes ģime-
nes krīzes centrs” direktorei 525 euro.

Noteica, ka ar 2015. gada 1. janvā-
ri Kandavas novada domes priekšsē-
dētāja vietnieka mēnešalga 1500 euro 
(pret- L. Gudakovska, G.Birkenšteins, 
S.Zvirgzdiņa, nebalso- A.Ķieģelis); Kan-
davas novada domes izpilddirektora 
mēnešalga 1400 euro (pret - L. Guda-
kovska, G.Birkenšteins, S.Zvirgzdiņa); 
Kandavas novada domes priekšsēdētāja 
mēnešalga 2300 euro (nebalso -N. Što-
ferts).

Apstiprināja Kandavas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks”; 
Kandavas Deju skolas; Kandavas nova-
da Zantes pamatskolas; Kandavas no-
vada Bērnu un jaunatnes sporta skolas; 
Vānes pamatskolas; Cēres pamatskolas; 
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas; 
Matkules sākumskolas; Zemītes pa-
matskolas; Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas un Kandavas internātvidus-
skolas nolikumu grozījumus.

Nolēma uzsākt Kandavas novada 
attīstības programmas izstrādi un ap-
stiprināja Kandavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas darba uzdevumu. 
Izveidoja darba grupu šādā sastāvā: 
N.Štoferts, Kandavas novada domes 
priekšsēdētājs; E.Dude, Kandavas nova-
da domes izpilddirektors; G.Indriksons, 
Kandavas novada domes deputāts; 
L.Gudakovska, Kandavas novada domes 
deputāte, Vides aizsardzības un komu-
nālo jautājumu komitejas priekšsēdētā-
ja; D.Rozenfelds, Kandavas novada do-

mes deputāts, Sociālo lietu un veselības 
aizsardzības komitejas priekšsēdētājs; 

G.Cīrule, Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja; J.Jefremovs, Kandavas 
novada Būvvaldes vadītājs.

Par attīstības programmas izstrādes 
vadītāju apstiprināja Kandavas novada 
domes priekšsēdētāju Normundu Što-
fertu.

Izskatīja 16 jautājumus, kas saistī-
ti ar nekustamajiem īpašumiem un vēl 
virkni citu jautājumu.

Kārtējās komiteju 
sēdes notiks 

22.janvārī no 
plkst. 13:00

Domes sēde 
29.janvārī plkst. 13:00

Kandavas pagasta tiesas fondā, kas 
glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, 
atrodas ievērojamā valodnieka Kārļa 
Mīlenbaha vectēva Anša mantojuma 
dokumenti. Šī nav vienīgā 19.gs. Kanda-
vas pagasta zemnieku mantojuma lieta. 
Tās sniedz informāciju gan par tālaika 
tiesu kārtību, zemnieku ģimenes un 
materiālo stāvokli, gan mantas vērtību 
un radinieku savstarpējām attiecībām, 
saņemot mantojumu.

Lai gan Mīlenbahu dzimtas mājas 
Šķūtes bija vienas no turīgākajām Kan-
davas kroņa muižas zemnieku saim-
niecībām, tās 19.gs. kā kroņa mežsargu 
mājas piederēja valstij, bet saimnieku 
īpašumā varēja atrasties tikai kustamā 
manta. Kandavas kroņa muižas terito-
rijā atradās vairākas mežsargu mājas. 
To saimnieki bija pakļauti Kandavas 
mežzinim jeb mežkungam, kurš dzīvoja 
mežkunga muižā.

Ansis kā dzimtas uzvārdu izvēlējās 
gar Šķūtēm uz Līgu dzirnavām tekošās 
Sudmalupes nosaukumu. Vācu valodā 
šis nosaukums skan Mühlenbach. Pa-
gasta skrīveris viņam esot piedāvājis par 
uzvārdu pieņemt Sudmalupes pietekas 
Melnupes vārdu, tomēr Ansis priekšro-
ku devis Sudmalupei kā lielākajai. Otras 
izvēles gadījumā dzimtas uzvārds būtu 
Švarcbahs. 

Mirušā Šķūtu Anša atstātās mantas 
pagasta tiesneši uzskaitītīja 1834.g. 23. 
februārī. Vērtīgākā no tām bija nauda, 
ko saimnieks glabāja viņaprāt visdrošā-
kajā vietā - zem sliekšņa. Tur tika atrasti 
aprakti 296 jauni un 11 veci Alberta dāl-
deri – liela nomināla sudraba nauda, ko 
lietoja 17. – 18.gs. Domājams, šis kapi-

tāls tika krāts vairākās paaudzēs. To vēr-
tība 19.gs. trīsdesmitajos gados bija 402, 
70 rubļi – salīdzinot ar vispārējo zem-
nieku rocību, liela summa. Citas mež-
sarga atstātās vērtslietas bija viena liela 
un viena maza sudraba sakta. Liels bija 
arī lopu skaits: 6 zirgi, 2 kumeļi, 1 bullis, 
1 vērsis, 10 govis, 7 teles, 3 teļi, 5 aitas, 4 
cūkas, 2 puscūči, 2 kazas, 3 kazlēni.

No sava krājuma mežsargs dažādām 
personām bija aizdevis naudā 95,20 
rbļ., 7 pūrus rudzu (1 pūrs – 69 litri), 2 
pūrus auzu, 3 pūrus miežu un 2 pūrus 
kartupeļu. Iebildumus par parādu cēla 
Kandavas kroņa muižas vagars Čāpuļu 
Matīss, kurš par pamatotu atzina parāda 
prasību par 31 rbļ., bet izvirzīja pretpra-
sību 46 rbļ. apmērā, jo viņš 46 nedēļas 
turējis pie sevis un kopis Anša pirmās 
sievas Marijas bērnu. Tiesa un aizbild-
ņi uzskatīja to par pārāk augstu prasību, 
un nolēma šo lietu nodot apriņķa tiesai. 
Kandavas Elku mežsargs apgalvoja, ka 
2 rubļi viņam nav aizdoti, bet dāvināti, 
tomēr nespēja to pierādīt.

1835.g. 11. janvārī notika mantoju-
ma prāvas nākošā sēde, kurā piedalījās 
Kandavas mežzinis, guberņas sekretārs 
Karls Fabians, un nelaiķa bērnu aizbild-
ņi: Anša pirmās sievas pusbrālis Čāpuļu 
Matīss, Anša māsas dēls Johans  Rein-
holds Grāvkrātiņš, un Līgvagaru saim-
nieks Krišs. Anša atraitne Lība gatavojās 
precēties ar Švānu Pēteri, tādēļ vienojās, 
ka viņi abi pārvaldīs mājas līdz Anša 
dēla no pirmās laulības, 12 gadus vecā 
Matīsa pilngadībai. Mežzinis Fabians 
apsolīja, ka Matīss varēs kļūt par mež-
sargu, tādēļ viņam jādabū laba skola. 
Aizbildņi nolēma nodot zēnu mācī-

bā pie pagasta skrīvera Johana Ķilpes, 
kurš viņam mācīs lasīt latviski un vā-
ciski, rakstīt un rēķināt, par to saņemot 
16 rbļ. un 4 pūrus rudzu gadā. Pamāte 
Lība pieprasīja nākotnē, kad Matīss kļūs 
saimnieks, sev atstāt 1 ½ pūrvietas katrā 
laukā un 2 vezumus siena. 

1835.g. 21. jūnijā Anša manta tika 
novērtēta uz 152 rbļ. 90 kap. Uzskaitītie 
priekšmeti sniedz priekšstatu par tālaika 
cenām: 2 apkalti rati bija 7 rbļ. vērtībā, 
2 neapkalti rati - 2,40 rbļ., 3 arkli - 1,80 
rbļ., 3 zirgi un 2 kumeļi - 62 rbļ., 4 go-
vis un 2 teles - 29,50 rbļ., 12 balti šķīv-
ji – 0,90 rbļ., apaļš, brūni krāsots galds 
– 0,90 rbļ.. Atraitne Lība saņēma savu 
daļu – 112, 50 rbļ., bet bērniem palika 
337 rbļ. 50 kap., ko noguldīja uz procen-
tiem pie Kandavas namīpašnieka Karla 
Hencelta. Par kapitālu un procentiem 
bija atbildīgs mežzinis Fabians.

1841.g. savu daļu no mantām 89,38 
rbļ. vērtībā saņēma Anša vecākā meita 
Lība, bet viņas kapitāls - 112,50 rbļ. pa-
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lika noguldījumā. 1847.g. Matīss kļuva 
par Kandavas mežsargu, bet viņa patēvs 
un pamāte pārcēlās uz Limbužu mājām, 
saņemot savu daļu no mantām 132 rbļ. 
vērtībā. 

Mantas dalīšanā tomēr bija pieļauta 
netaisnība, jo 1848.g. 27. martā mež-
sargs Matīss Mīlenbahs tiesā iesūdzēja 
savu pamāti, Limbužu saimnieci Lību 
Švānenbergu, ka tā piesavinājusies viņa 
tēva mantu – no paslieksnes izrakusi 30 
dālderus, bet no maka izņēmusi 20 sud-
raba rubļus. Noskaidrojās, ka makā bijis 
25 rbļ., bet 5 rbļ. viņa izlietojusi Anša 
bērēm. Tiesa sūdzību noraidīja, bet 5 
rbļ. pamātei uzdeva pieskaitīt pie bērnu 
mantojuma masas. 

Mežsargs Matīss Mīlenbahs, kurš 90 
gadu vecumā mira dažus gadus pirms 
Pirmā pasaules kara, starp apkārtnes 
zemniekiem bija ievērojama persona. 

Kandavas miestā viņš bija iegādājies trīs 
namus. Vecais mežsargs pie rakstveža J. 
Ķilpes bija iemācījies rakstīt tik glīti, ka 
zobojās par savu studējušo dēlu slikto 
rokrakstu. Pateicoties Matīsa darbam 
zemes iekopšanā, Šķūtes kļuva par pa-
raugsaimniecību visam Līgas ciemam. 
Ciema un pagasta ļaudis daudzkārt nāca 
pie Šķūtu tēva pēc padoma, ko arī saņē-
ma - gan vārdos, gan naudā un graudā. 
Savus trīs dēlus viņš stingri pieturēja pie 
zemkopja darba, un arī pilsētas skolu 
brīvdienās viņi gāja talkā zemkopības 
darbos. Vairāki grāvji Šķūtu pļavās un 
tīrumos bija nākošā valodnieka roku 
darbs. Neapšaubāmi, zemnieka čak-
lums, neatlaidība un precizitāte varēja 
noderēt, arī zinātnisko darbu veicot. 

Pēc tam, kad 1853.g. 18. janvārī dzi-
mušais Matīsa dēls Kārlis beidza Kanda-
vas pagasta skolu, mežkungs Karls Fa-

bians, kurš bijis gan krietns cilvēks, gan 
labs priekšnieks, vēlreiz palīdzēja Mīlen-
bahu dzimtai - deva Matīsam padomu 
dēlu sūtīt uz Tukuma apriņķa skolu, lai 
viņš pēc tam varētu iestāties Ļišina mež-
kopības skolā un iegūt mežziņa palīga 
izglītību. Tomēr apriņķa skolā pamodās 
Kārļa kāre pēc citām zināšanām un tālā-
kas izglītības. Mežsarga amats Kārli ne-
interesēja, bet skolas priekšnieks Kimels 
viņu mudināja doties uz Jelgavas ģimnā-
ziju. Kad mežkungs K. Fabians no skolas 
priekšnieka uzzināja par zēna spējām, 
viņš pierunāja Matīsu sūtīt dēlu mācīties 
uz ģimnāziju. Tā tēva pavairotais senču 
mantojums un mežkunga atbalsts lika 
pamatu K. Mīlenbaha kā zinātnieka un 
sabiedriskā darbinieka izaugsmei.  

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks

Pagājušā gada nogalē Kandavas 
novada muzejā bija apskatāma mūsu 
novadnieka Arnolda Ulmaņa gleznu 
izstāde.

Tas notika pateicoties Kandavas 
novada mākslas galerijas vadītājas Lias 
Kiršteines sadarbībai ar A. Ulmaņa mei-
tu Aigiju Šiferi, kura, izrādās, visus šos 
gadus tepat vien Kandavā ir dzīvojusi.

20. gadsimta 50. gados Kandavas ra-
jona laikrakstā „Sarkanā Kandava” itin 
bieži rakstos par kultūras dzīvi tika pie-
minēts Arnolda Ulmaņa vārds. Īpaši tas 
attiecās uz izstādēm, kuras regulāri tika 
rīkotas Kandavas kultūras namā. Tā, 
1956. gada 16. decembra numurā Kan-
davas rajona Kultūras nodaļas vadītājs J. 
Vīksne saistībā ar Vissavienības padom-
ju jaunatnes festivālam veltīto lietišķās 
un tēlotājas mākslas izstādi rakstījis: 
„Skatītāju atsaucību izpelnījās mūsu 
skaistās apkārtnes gleznotāji A. Ulma-
nis un J. Sprudžs. (..) Izstādes atvēršanas 
laikā – piecās dienās – to apmeklējuši 
pāri par 600 skatītāju. (..) Labākie darbi 
izraudzīti nosūtīšanai uz republikānis-
ko lietišķās mākslas izstādi, kas janvāra 
sākumā paredzēta Rīgā. To vidū ir E. 
Kreicbergas, E. Stūres, A. Priedes, M. 
Štrauses, M. Zeltkalnes, E. Jantones un 
citu labākie rokdarbi, kā arī A. Ulmaņa, 
J. Sprudža un V. Gajevskas gleznas un 
zīmējumi”.

Ko mēs šodien zinām par mākslinie-
ku Arnoldu Ulmani? Par viņa darbību 
daudz pastāsta paša apgreznotie biezie 
albumi ar laikrakstu izgriezumiem, iz-
stāžu bukletiem un fotogrāfijām, starp 
citu, paša fotografētām. To papildina Ai-
gijas atmiņu fragmenti par tēvu, kuros 
viņa dalījās ar izstādes apmeklētājiem 
noslēguma pasākumā decembra beigās 
Kandavas novada muzejā un skopi bio-

grāfiski fakti.
Arnolds Ulma-

nis dzimis 1911. 
gada 4. oktobrī 
Lietuvā, Ķedaiņos, 
zemnieku ģimenē. 
Zīmēt un gleznot 
mīlējis jau no bēr-
nības, tāpēc pēc 
pamatizglītības ie-
gūšanas iestājies 
Liepājas Lietišķās 
mākslas vidusskolā. 
Glezniecības pras-
mju pilnveidošanai 
apmeklējis māksli-
nieka Romana Su-
tas (1896 – 1944) 
privāto glezniecības 
studiju. Liepājas pe-
riodā iepazinies ar nākamo dzīvesbiedri 
Annu (dz. Feldorfu, 1914 - 1999), kura 
turpat mācījusies par audēju. Pēc mācī-
bām jaunā ģimene dzīvojusi un strādā-
jusi Rīgā. Tur piedzimis arī dēls Uldis. 
Otrā pasaules kara laikā nācies doties 
bēgļu gaitās prom no Rīgas. Tās atvedu-
šas uz Kurzemi, Abavciemu. Bet turp-
mākā radošā darbība un ģimenes dzīve 
saistījusies ar Matkuli, kur, dzīvojot 
„Zaļsētās”, piedzimusi meita Aigija, bet 
pēc gada Sabilē – otra meita Aldija. A. 
Ulmanis strādājis par Matkules kultūras 
nama vadītāju, bet sieva bijusi bibliote-
kāre. Darbojoties kultūras namā, A. Ul-
manim vajadzējis likt lietā savas gleznie-
cības prasmes, jo izrādēm dekorācijas 
bija jāglezno pašam un arī visi noformē-
šanas darbi bija jāveic pašam. Ģimenes 
dzīve tomēr neveidojās saskanīga, un ap 
1950. gadu A. Ulmanis atnācis dzīvot 
un strādāt uz Kandavu, bet sieva paliku-
si Matkulē un ilgus gadus nostrādājusi 

bibliotēkā. Kandavā A. Ulmanis strādā-
jis kultūras namā, bijis gan dekorators, 
gan tēlotājas mākslas pulciņa vadītājs. 
Ap 1955. gadu viņš sācis nopietni pie-
vērsties glezniecībai.

1958. gadā A. Ulmaņa dzīve atkal 
apmetusi kūleni, proti, viņš pārcēlies 
dzīvot uz Saldus rajona Zaņas ciema 
„Cīruļiem” viņa mātes mājām. Arī tur 
viņš darbojies J. Rozentāla tēlotājas 
mākslas pulciņā, kura vadītājs toreiz 
bijis Saldus vidusskolas zīmēšanas sko-
lotājs Kārlis Taube (1911 – 1993). Kopā 
ar citiem pulciņa dalībniekiem viņš ir 
piedalījies dažādās izstādēs.

Arnolds Ulmanis miris 1979. gada 
4. oktobrī Saldus rajona Zaņas ciema 
„Cīruļos”. Ar meitas Aigijas gādību viņa 
pēdējā atdusas vieta ir Jaunkandavas ka-
pos. 

Kandavas novada muzeja krājuma 
glabātāja Ināra Znotiņa

Mākslinieka meita Aigija Šifere pie tēva gleznām
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„NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU RENOVĀCIJA 
KANDAVĀ, VALTERU IELĀ” 

SIA „Kandavas komunālie pakal-
pojumi” septembra sākumā Latvijas 
vides aizsardzības fonda administrācijā 
iesniedza projekta pieteikumu „Notek-

ūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija 
Kandavā, Valteru ielā”, kā rezultātā 29. 
oktobrī tika parakstīts līgums par pro-
jekta īstenošanu. 

Projekta mērķis ir veicināt vides pie-
sārņojuma samazināšanu un kvalitatīvi 
attīrīt notekūdeņu nokļūšanu Abavas 
upes baseinā, uzlabojot notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtu darbību Kandavā, līdz 
ar to saglabājot Latvijas nacionālo dabas 
objektu – Abavas senlejas dabas parks 

un kultūrvēsturisko teritoriju „Abavas 
ieleja”.

Iepirkuma procedūras rezultātā, 7. 
novembrī SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” noslēdza līgumu ar SIA 
„Lakalme” par būvdarbu veikšanu. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 221148.- EUR, 
no kurām 97611.-EUR finansē Latvijas 
vides aizsardzības fonda administrācija.

(projekta Nr. 1-08/384/2014)

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
PASĀKUMI  KANDAVAS  NOVADĀ
17.janvārī
14:00 Kandavas novada represēto 
apvienības gadskārtējā tikšanās, 
nākotnes ieceres, atskats uz aizgājušo 
gadu- Kandavas novada muzejā
20. janvārī
Barikāžu atceres dienas pasākumi 
Kandavas novadā
18:00 Barikāžu atceres pasākums 
Grenču ciemā- Zemītes pagasta Grenču 
ciemā daudzdzīvokļu māju pagalmā
21.janvārī
17:00 Animācijas filma bērniem 
„Rūķītis” –  ieeja 1 eiro - Kandavas 
kultūras namā
22.janvārī
13:00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena” 
Jaunā gada ēdieni”- Zantes kultūras 
namā
28.janvārī
13:00 Filma bērniem” Burvju māja” –
ieeja 1,-eiro- Zantes kultūras namā
29. janvārī 
16:00 Radošā darbnīca „ Somas un 
somiņas”- sadarbībā ar Kandavas 
novada amatniecības centru - Zantes 
kultūras namā
17:00 Bērnu žūrijas lasītāji finiša 
taisnē!  Diskusija par lasīšanas 
tradīcijām ģimenē  -Zantes pagasta 
bibliotēkā
30.janvārī
17:00 „ Kandavas novada Gada 
jaunietis 2014” apbalvošanas 
pasākums- jauniešu centrs „ Nagla” 
7.februārī
17:00  Latviešu filma „ Modris” – 
Zantes kultūras namā
Eiropas deju kopas „ Ozolzīles” 
Kurzemes novada pasākums- Valdeķu 
kultūras namā
14.februārī
Vidējās paaudzes deju kolektīva „ 
Zemīte” sadraudzības pasākums – 
Zemītē danci vedu – Zemītes tautas 
namā
Valentīndienas pasākumi novadā 

IZSTĀDES
Līdz 31.01. Emīla Braunberga gleznu 
izstāde. Kandavas kultūras nama 
izstāžu zālē “Vējspārns”
05.01.- 9.02. Zigrīdas Ozoliņas gleznu 
izstāde „ Ziedi” – Vānes pagasta 
bibliotēkā
05.01.- 31.01.- Arhitektam Gunāram 
Birkertam- 90 – Vānes pagasta 
bibliotēkā
05.01.- 19.01- Rakstniecei Gundegai 
Repšei-55 – Matkules pagasta bibliotēkā
Rakstniekam un zoologam 
Džeraldam Darelam- 90- Matkules 
pagasta bibliotēkā
Līdz  30.01. Tematiskā izstāde - 
Ziemas sports veselībai. Zantes 
pagasta bibliotēkā
07.01. - 15.01. Jubilejas izstāde 
“Rakstniecei Gundegai Repšei - 55”. 
Kandavas pilsētas bibliotēkā
No 13.01. Kandavas Mākslas un 
mūzikas skolas audzēkņu izstāde „ 
Ziemas raksti” – Kandavas novada 
muzeja Mākslas galerijā
15.01. - 23.01. Jubilejas izstāde 
“Rakstniecei Annai Saksei - 
110”(1905-1981). Kandavas pilsētas 
bibliotēkā
23.01. - 30.01. Jubilejas izstāde 
“Dzejniekam Fricim Bārdam - 135” 
(1880-1919). Kandavas pilsētas 
bibliotēkā
16.01.- 20.01. Rakstniecei Annai 
Saksei – 110 – Zemītes pagasta 
bibliotēkā
20.01.- 25.01. Barikāžu aizstāvju 
atceres diena- Izstāde- Zemītes un 
Grenču iedzīvotāju stāsti par barikāžu 
laikā piedzīvoto- Zemītes pagasta 
bibliotēkā
25.01.- 30.01. Dzejniekam Fricim 
Bārdam – 135 – Zemītes pagasta 
bibliotēkā

SPORTS
12.janvārī
20:00 Rietumu līga – Kurzemes radio 

līga basketbolā BK Viss.lv Kandava – 
Barsy Atyrau - Kandavas sporta halle
14.janvārī 
 15:00 Lāses kauss izcīņa volejbolā 
skolu komandām (priekšsacīkstes) – 
Kandavas vidusskolas sporta zāle
16.janvārī
18:00 Sporta spēļu vakars Cērē 
(zolīte, šautriņu mešana, riču-raču) - 
Cēres sporta halle
18:00 Kandavas novada  čempionāts 
florbolā 1.kārta -Cēres sporta halle
 20:00  Rietumu līga – Kurzemes 
radio līga basketbolā SK Kandava – 
BK Tukums – Kandavas sporta halle
17.janvārī
11:00 Pasaules sniega diena 
(„Pīrādziņa slēpojums” un citas 
aktivitātes) - KVS stadions
14:00  Rietumu līga – Kurzemes radio 
līga basketbolā Barsy Atyrau – Talsi – 
Kandavas sporta halle
18.janvārī
11:00 A. Kiršpila piemiņas turnīrs 
šahā- Kandavas sporta halle
20.janvārī
10:00 Zemgales novada skolu 
čempionāts basketbolā – Kandavas 
sporta halle; Kandavas vidusskolas 
sporta zāle
21.janvārī
15:00 Lāses kauss izcīņa volejbolā 
skolu komandām (priekšsacīkstes) 
- Kandavas sporta halle; Kandavas 
vidusskolas sporta zāle
25.janvārī
10:00 Kandavas novada atklātais 
čempionāts zāles futbolā 3.posms – 
Cēres sporta halle
28.janvārī
15:00 Lāses kauss izcīņa volejbolā 
skolu komandām (priekšsacīkstes) - 
Cēres sporta halle
31.janvārī 
11:00 SK „Kandava” balvas izcīņa 
badmintonā - Kandavas vidusskolas 
sporta zāle
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NOVADA SENIORI TIEKAS IKGADĒJĀ BALLĒ
3. janvāra pēcpusdienā uz omulīgu 

kopā sanākšanu Valdeķu kultūras namā 
kuplā skaitā pulcējās novada aktīvākie 
seniori no Kandavas, Vānes, Matkules 
un Zemītes pagastiem. Pēc trīs gadu 
pārtraukuma kandavniekiem no jauna 
pievienojās Cēres pagasta seniori. Pasā-
kumu kuplināja arī draugi no Kuldīgas 
un Talsiem. Ikgadējā Jaunā gada balle, 
kas tradicionāli notiek janvāra pirmajā 
sestdienā, ir viens no nozīmīgākajiem 
senioru kultūras dzīves notikumiem.

Pasākumu atklāja Kandavas novada 
pensionāru biedrības priekšsēdētājs Zi-
gurds Megnis, kurš vēlēja ikvienam sirdī 
būt jaunam, veselību, laimi un mīlestību 
Jaunajā gadā. «Mēs, seniori, esam aizva-
dījuši interesantu gadu, tikuši pie jau-
nas valdības, visi esam sveiki un veseli, 
varam tikties šādā Jaunā gada ballē», ar 
prieku atzina Z. Megnis. 

Klātesošos Jaunajā gadā sveica Kan-
davas novada domes priekšsēdētājs Nor-
munds Štoferts, kurš, atskatoties uz aiz-
vadīto gadu, novērtēja to pozitīvi. Viņš 
akcentēja paveiktos un iecerētos darbus 
novadā, par svarīgāko no tiem minot 
brīvdabas estrādes «Ozolāji» rekons-
trukciju. Jau pavisam drīz, janvāra bei-
gās, Kandavā tiks atklāta slidotava, bet 
pavasarī – nomainītas attīrīšanas iekār-
tas un uzsākta Kandavas kultūras nama 
ēkas siltināšana. Domes priekšsēdētājs 
pateicās visiem senioriem par sapratni 
un atbalstu, kopīgo sadarbību, sniedzot 
savu redzējumu novada attīstībā.

Par gada laikā notikušo un paveik-
to pastāstīja katra pagasta pensionāru 
biedrības pārstāvji, līdzi ņemot laba 
vēlējumus un prieku par iespēju būt 
kopā. Pasākumā skanēja pateicības vārdi 
Kandavas novada pensionāru biedrības 
priekšsēdētāja vietniecei organizatoris-
kos jautājumos un kultūras darbā Verai 
Lauvai, kura gadu gaitā veiksmīgi ir pra-
tusi apvienot novada pagastu seniorus 
kopīgos pasākumos. «Ir viegli strādāt, jo 
man patīk organizēt pasākumus. Tā kā 
daudzus gadus esmu strādājusi rūpnīcā, 
grāmatvedībā, vēlāk – Latvijas Sarkanā 
Krusta Kandavas nodaļā, man visi cilvē-
ki ir zināmi. Novada seniori ir atsaucīgi, 
grūtāk iet ar vientuļajiem pensionāriem, 
kuri nelabprāt iziet no mājām,» sarunā 
sacījaVera Lauva.

Sarīkojumā pirmo reizi Kandavas 
novada senioriem pievienojās balles 
deju klubs «Tango» no Talsiem Solveigas 
Maļeckas vadībā. «Seniori, manuprāt, ir 
aktīvākā sabiedrības daļa. Viņi ne tikai 
priecājās, bet nodarbojas ar dažādiem 
rokdarbiem un rūpējās par savu veselī-
bu,» atzinīgus vārdus par vecāko paaudzi 
teica Solveiga. «Deja ir viens no kustību 
veidiem, kas spēj uzturēt gan fizisko ve-
selību, gan emocionālo noskaņojumu. 

Sanākot kopā, tās ir pozitīvas emocijas 
un kustību prieks, jo katrs dejo savu ie-
spēju robežās.» atzina S. Maļecka. Viņa 
ar gandarījumu piebilda, ka deju klubs 
februārī svinēs piecu gadu jubileju un 
tajā aicināti piedalīties arī Kandavas no-
vada seniori. 

Aktīvs Kandavas novada pensionā-
ru biedrības pārstāvis ir Ludis Pakalns, 
kurš jau 55 gadus dzīvo Kandavā. Viņš 
regulāri apmeklē biedrības rīkotās bal-
les, palīdz organizēt ar sportu saistītos 
sadraudzības pasākumus, kas tiek rīkoti 
reizi gadā. Viņš ir viens no 11 pensionā-
riem, kurš reizi mēnesī piedalās novada 
domes rīkotajās sapulcēs. Savukārt pen-
sionāre Jadviga Jokša Kandavā dzīvo ti-

kai gadu un senioru balles apmeklē divas 
reizes gadā. Tā kā šobrīd viņa pieskata 
krustmeitas bērniņu, tad par senioru ak-
tivitātēm un iespējām Kandavā pašlaik 
nesanāk laika interesēties. Tomēr viņa ir 
priecīga par šāda veida pasākumiem.

Jauku muzikālu priekšnesumu pasā-
kuma pirmajā daļā sniedza Evita Bērziņa 
ar dēlu Gvido, sarīkojuma dalībniekus 
priecēja senioru deju kolektīvs «Kandav-
nieks». Kopā sanākšana aizritēja sirsnīgā 
un omulīgā atmosfērā, ballē dejojot gru-
pas «SBL» pavadījumā. 

Kā atzina paši seniori, kopīgas balles 
rada iespēju satikties, dara dzīvi daudz-
veidīgāku un ienes citas krāsas ikdienā.

Rita Tropiņa
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Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās janvāra jubilārus!

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”

LĪDZJŪTĪBA

Jūlija Jekuma   (1930.) Kandava
Frīda Grīnhofa   (1921.) Kandava
Hermīne Grostiņa  (1929.) Kandava
Bruno Peremežs   (1932.) Kandava
Aivars Pretkelis   (1965.) Kandava
Jānis Borkovits   (1932.) Cēres pagasts
Guntis Volkovs   (1956.) Kandavas pagasts
Rolands Drupats- Eglītis  (1938.) Kandavas pagasts
Miervaldis Puķīte  (1948.) Matkules pagasts

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
decembrī reģistrēti mirušie:
 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
decembrī reģistrēti 8 jaundzimušie

Everita, Gabriela, Karla Rebeka, 
Nikola Elisa, Olivers Krišs, 
Raivis (2), Teodors

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2015.GADA JANVĀRIS

Mirdza Berga, Alvīne Kadiķe, 
Dzidra Rudzroga, Alfrēds Koceris, Gaida Spinde, 

Dagmāra Jēgermane, Skaidrīte Ozola, 
Skaidrīte Cīre, Smaida Mežmača, Ilze Zvaigznīte, 
Ilmārs Barovskis,  Zenta Birkmane, Rita Ozola, 

Vija Laszuka, Rita Tihonova, Dzintra Sīpola, 
Mirdza Ķeniņa, Ingrīda Salaka, Rita Bērziņa, 

Andrejs Blūms
Vēlam stipru veselību un saulainus 

 turpmākos dzīves gadus! 
Paldies par Jūsu mūža devumu!

Kandavas novada pensionāru biedrība

Es liktenim un laikam pateicos
Par to, cik gaiši manas dienas zied.
Pie zaļa asna dārzā noliecos
Spirgts pavasara vējš kad garām iet.

PATEICĪBA 
Paldies Verai Lauvai un viņas rūķīšiem par dzīvespriecī-
go, skanīgo un omulīgo novada pensionāru Jaungada balli. 

Paldies Ērodejai un visiem kolektīvu vadītājiem un da-
lībniekiem par sirsnīgo koncertu novada pensionāriem, 

par jauko uzņemšanu un atmosfēru.
Cēres pagasta pensionāri

Kandavas novada sociālais dienests informē
Lai saņemtu palīdzību elektrības rēķinu nomaksā, 

novadā dzīvojošām trūcīgām personām jādodas uz sociālo 
dienestu līdzi ņemot pasi un līguma numuru ar Latvenergo 

savam dzīvoklim(mājsaimniecībai).  
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 29171921. 

PATEICĪBA
Vissirsnīgākā pateicība apbedīšanas biroja „Kalve” kolektī-
vam, Kandavas sociālās pansijas vadītājai Mārītei Grīnhofai 
un aprūpētājai Rudītei, kā arī Valentīnai, Elgai un Ausmai, 

kas atbalstīja mūsu ģimeni grūtajā brīdī no māsas 
uz mūžu atvadoties.

Hermīnes Grostiņas piederīgie

Kandavas novada Amatniecības centrs organizē mājās 
gatavoto kūku konkursu, kas notiks 7.martā pasākuma 

„Sievietes pasaule” ietvaros Kandavas kultūras namā. 
Pieteikties līdz 1. martam pa tālruni 29338847, vai 

personīgi pie Amatniecības centra vadītājas Kitijas Švīgeres 

SIA KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 
INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”  lūdz Kandavas no-
vada iedzīvotājus būt atsaucīgiem un savlaicīgi norēķināties 
par saņemtajiem pakalpojumiem. Ja nav iespējams norēķi-
nāties par saņemtajiem pakalpojumiem pilnā apmērā un ir 
izveidojies parāds, lūdzam iedzīvotājus ierasties SIA „Kan-
davas komunālie pakalpojumi” birojā Robežkalni, Kandavas 
pagasts un noslēgt vienošanos par parāda samaksu. Tālruņi 
jautājumiem un neskaidrību gadījumā: 
63126072; 26603244; 29417256

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 
valdes loceklis E.Bariss

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā 
esošo komunikāciju un ēku avāriju gadījumos, kā arī 
apsaimniekošanas jautājumos zvanīt pa tālruņiem: 
Edgars Makovskis (ūdensvadi un kanalizācijas sistēmas)  – 29181411;
Guntis Brauns (ēku apsaimniekošana, siltumapgāde)  – 26197122;
Dzintars Kreicbergs (santehniķis)   – 29170752; 
Egils Bariss (valdes loceklis)    – 26677434; 
Valērijs Uss (Zantē pārvaldnieks)   – 29398958;
Raitis Barons (Vānē pārvaldnieks)   – 29540985;
Juris Zlaugotnis (Matkulē pārvaldnieks)   – 29102769;
Jānis Krauze (Zemītē pārvaldnieks)   – 26241317.

KANDAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 
IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS 

NO 2015.GADA 2.FEBRUĀRA SEKOJOŠS:
Pirmdiena  08 : 00 – 12:00; 13:00 – 15:00
Trešdiena  08 : 00 – 12:00
Piektdiena  08 : 00 – 12:00; 13:00 – 15:00


