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PRIECĪGUS
LĪGO SVĒTKUS!

Foto J. Kamerāds

Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņem sev līdz!
NOVĒLAM SKAISTUS VASARAS SAULGRIEŽUS
UN LUSTĪGUS LĪGO SVĒTKUS!
Kandavas novada dome
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AKTUALITĀTES

Paldies organizatoriem, atbalstītājiem un dalībniekiem par Kandavas
novada svētkiem! Domāju, ka svētki
izdevās lieliski, un katrs, kas tos apmeklēja tiešām jutās kā savējais. Tik

daudz ļaužu Kandava ilgi nebija pieredzējusi! Paldies visiem!
Jūnija sākumā novadā darba vizītē viesojās Labklājības ministrs Uldis
Augulis. Esmu gandarīts, ka mums
izveidojās konstruktīvs dialogs ar
ministru, kurā iesaistījās novada
pensionāru biedrība, sociālā centra
un bāriņtiesas vadība. Ministram
uzdotie jautājumi un atbildes iedzīvotājiem ir pieejamas mūsu pašvaldības mājas lapā. Vizītes laikā ministrs
apmeklēja arī Matkules sākumskolu,
lai iepazītos ar tās tehnisko stāvokli
un kopīgi meklētu risinājumus skolas
ēkas tālākai izmantošanai.
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir īstenojusi projektu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācijai
Kandavā. Domāju, ka projekta īstenošanai būs labvēlīga ietekme uz pilsētas vidi, tiks ierobežoti potenciālie
vides piesārņojuma avoti, kā arī veidosies labvēlīgāki apstākļi vides un

dabas aizsardzības prasību ievērošanai.
Skolās rit izlaidumu laiks. Šogad
mūsu novadā devīto klasi absolvējuši
turpat 90 audzēkņu, bet divpadsmito
klasi 29 absolventi. Man saviļņojošs
šķita fakts, ka trīs mūsu 12. klases
absolventi- Linda Krauze, Krista Rudēvica un Emīls Kleinbergs apbalvoti
ar Ministru prezidentes Laimdotas
Straujumas Atzinības rakstiem par
teicamām sekmēm. Lindas Krauzes
vidējā atzīme skolu beidzot bija 9,47
balles. Novēlu skolu beidzējiem veiksmi turpmākajās izglītības gaitās!
Tuvojas Vasaras saulgrieži un
Līgo svētki. Lai jūsu mājās, svētku sagaidot, valda prieks, saticība un gaišas domas!
Priecīgus svētkus!
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

IELĪGOSIM OZOLĀJOS BLAUMAŅA GARĀ
21.jūnijā brīvdabas estrādē Ozolāji notiks pēc Rūdolfa Blaumaņa darbu
motīviem veidotā muzikālā izrāde
„Īsa pamācība mīlēšanā”, kuru iestudē
režisors Voldemārs Šoriņš, bet lomās
iejutušies vietējie aktieri.
Tikos ar režisoru kādā no izrādes
mēģinājumiem Ozolāju estrādē.
Vai atceraties, cik gadus Kandavā
uz Jāņiem jau top brīvdabas izrāde režisora Voldemāra Šoriņa vadībā?
- Šis ir otrais gads pēc četru gadu
pārtraukuma. Pirms tam mums bija
kādas trīs izrādes- „Skroderdienas Silmačos”, „Pagasta svētki”, „Seši mazi
bundzenieki”, pagājušajā gadā „Draudzes bazārs” un šogad „Īsa pamācība
mīlēšanā”. Tātad - piektā izrāde kopā ar
kandavniekiem.
Kas bija šīs sadarbības iniciators?
- Iniciatore bija Iveta Grunte.
Un kā viņai ienāca prātā, ka Voldemāram Šoriņam būtu šeit jāiestudē
luga?
- To jums vajadzētu viņai pajautāt!
Cik es atceros, tas bija laiks, kad mūsu
teātra bijusī administratore Antra Gaisa
pārcēlās dzīvot uz Kandavu. Kad viņa
pie jums iedzīvojās, Antrai radās ideja
organizēt pilsētā kopīgu Ziemassvētku svinēšanu. Mēs kādus divus vai trīs
gadus, sadarbībā ar novada domi,
taisījām Ziemassvētkus Kandavā. Tad arī veidojās mūsu sadarbība ar Ivetu. Atbraucām
uz Kandavu ar savu izrādi
„Trīnes grēki”, toreiz Iveta
mani uzrunāja, ar vietējo

Voldemārs Šoriņš Teātra ražas svētkos Zemītē
spēkiem iestudēt brīvdabas izrādi Jāņu
ielīgošanai Kandavā.
Jūs piekritāt un savu piekrišanu
nenožēlojat?
- Jā, es piekritu sadarbībai un to nenožēloju. Man tā ir pārmaiņa. Es neteikšu, ka ir viegli, braukāšana sanāk lielaiestudējot izrādi es nobraucu vismaz 6
tūkstošus kilometru.(smejas) Pāri visai

Eiropai un atpakaļ!
Cik ilgs ir mēģinājumu process?
- Mums ir apmēram trīsdesmit mēģinājumi divu līdz trīs mēnešu laikā. Es
saprotu, ka visiem šiem cilvēkiem, kas
piedalās izrādē, tas ir hobijs. Brīžiem
jau es par to aizmirstu un man gribas
prasīt viņiem- Nu, kā jūs varat nebūt uz
mēģinājumu! Bet viņi visi taču strādā,
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ja viņiem darbā kaut kas neatliekams
darāms, uz mēģinājumu netiek, tas man
jāsaprot! Šogad mēs esam „iekampušies”
tādā kārtīgā gabalā, materiāls ir labs, bet
tehniski pagrūts, daudz personāžu bez
centrālajiem tēliem. Un tā lielākā grūtība ir panākt, lai tie, kam nav to lielo
lomu, bet kuri bīda visus notikumus,
nevis vienkārši stāv malā un vēro, bet
aktīvi dzīvo visam līdzi. Tā ir tā grūtākā
lieta, jo ja cilvēks nav trenēts uz to, tad
bieži liekas, ja man nav teksta, tad man
nav ko darīt…. Visa tā problēma un tā
smalce sākās tad, ja tu bez teksta spēj
kaut ko izdarīt. Tā masa var izrādi gan
pacelt, gan nogremdēt. Kā mums savā
laikā mācīja- pietiek vienam no pieciem
rubināt degunu un skats ir iekritis. Bet
viņi ir malači, nāk un cenšas! Esmu kārtīgi izspēlējies priekšā parādot. Tāpat kā
savulaik Alfrēds Jaunušans visu priekšā rādīja, tā es arī tagad to daru. Es jau
esmu Jaunušana skolnieks. Esmu izspēlējies gan mīlētājus, gan večus.
Vai lomās būs jau iepazīti vietējie
aktieri vai arī kāds pirmo reizi un skatuves dēļiem kāps?
- Sastāvs ir pamainījies. Mūsu kastinga direktore ir Iveta. Es tajās lietās
neiejaucos, es uzrakstu lomas aprakstu,
kādu aktieri man vajag, jo es jau vietējos nepazīstu. Ivetai pa 90 % izdodas pēc
mana apraksta atrast vajadzīgo aktieri.
Ir man „smagsvari”, kas iet cauri visiem
gadiem, Ints Leitarts, Ivars Frīdemanis,
Solvita Zvirgzdiņa. Erodeja un Rita no
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Zemītes ir bijušas vairākās izrādēs. Bet
ir arī jaunie- Jānis Lepsis, Gatis Šmēls,
pirmo reizi man ir arī seši jaunieši no
vidusskolas…
Tātad raksturlomu atveidotāji ir
jau ar pieredzi?
- Jā, protams, tie ir pārbaudītie spēki, uz kuriem „droši var likties”.
Tik daudzus gadus pa Kandavu
grozoties, droši vien ir radies zināms
priekšstats par Kandavas publiku un
kultūras dzīvi?
- Esmu te tikai ieceļotājs, tāpēc man
grūti spriest par kultūras dzīvi kopumā. Kā saprotu, divus gadus Ozolāji
bija slēgti un vasarās te nekas nenotika.
Pagājušā gadā „Draudzes bazārs” tika
izspēlēts Promenādē. Aktieriem patika,
skatītājiem varbūt bija nelielas neērtības, bet vieta skaista.
Kādreiz jau skatītāji nebija tā tendēti uz ērtībām- uz sedziņām sēdēja
un nebija nekādas vainas. Vai esat domājis arī nākamgad sadarbību ar Kandavu turpināt?
- Par to vēl neesam runājuši. Tagad
man ir viena doma- novest šito līdz
galam, tad jau redzēs… Izgāzties mēs
nevaram, tas ir skaidrs, un skaidrs ir
arī tas, ka es nekad nebūšu pilnībā apmierināts ar rezultātu, jo man gribas kā
profesionālā teātrī. Es sev vienmēr atgādinu- pagaidi, nomierinies, tie ir cilvēki,
kas nāk savā brīvajā laikā, un nevar no
viņiem prasīt „tāādu” līmeni. Man vienkārši žēl, ka esmu ielikts laika rāmjos, jo
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es redzu, ka no viņiem var dabūt labu
līmeni, tikai vajadzīgs laiks un spēja pie
viņiem tikt klāt.
Varbūt tādā gadījumā ir vērts padomāt par to, lai dramatiskais kolektīvs, jeb kā tagad saka- amatierteātris
darbotos Kandavā pastāvīgi, jo šeit
taču ir cilvēki, kas varētu strādāt kolektīvā ar labiem panākumiem?
- Teorētiski tāds variants varētu būt,
bet ir viena problēma, jāpensionējas, kā
saka mans kolēģis Zigurds Neimanis, īstenībā jau es arī drīz to darīšu. Un vēl
otra lieta- visos pašdarbības kolektīvos
ir viena un tā pati problēma – cilvēks,
šajā gadījumā, aktieris, te var, te nevar
tikt uz mēģinājumu, pieprasīt no viņa,
lai viņš nāk katru vakaru, nav man tādu
tiesību. Man gribas, lai viņi nāk uz mēģinājumiem ar priecīgu prātu, lai tas
nepārvēršas par katorgu. Priecājos, ka
visi jaunieši ir noturējušies, vienu brīdi
jau mani māca bažas- tūlīt pacels ļipas
un aizies! Pamazām mums sāk izveidoties normāls kontakts kolektīvā, un tas
jau ir tas vērtīgākais. Ja mums izdosies
šo gala produktu- izrādi- pietiekoši labā
līmenī prezentēt, priecāšos. Man gribas,
lai kolektīvam ir prieks, lai ir svētki! Ja
cilvēks strādā ar pozitīvu attieksmi, ar
prieku, viņš agri vai vēlu atraisās un
parāda sevi. Ticu, ka mums izdosies un
izrāde būs svētki ne tikai skatītājiem, bet
arī pašiem aktieriem!
Ar Voldemāru Šoriņu sarunājās
Dagnija Gudriķe

SAGAIDĪSIM SAULGRIEŽUS VĀNĒ!
18.jūnijā plkst. 14:00 visi mīļi gaidīti Vānes skolas parkā, kur notiks
vasaras saulgriežu sagaidīšanas pasākums.
Šos svētkus jau otro gadu varēsim
atzīmēt, pateicoties Kandavas novada
domes finansiālajam atbalstam biedrībām un mūsu biedrības „Prātnieki”
rosībai.
Pasākumā būs lieliska iespēja tikties
ar mākslinieci B.Ektermani, kuras gleznas pašreiz apskatāmas Vānes bibliotēkā. Mākslinieces gleznas ir kā meditācijas objekti, teikts kādā intervijā, un tam
pilnībā var piekrist. Ikviens, kurš ienāks
Vānes bibliotēkā, noteikti nepaliks vienaldzīgs. Tās ir gleznas, kas uzrunā katru,
kurš tās uzskata – mūsu zemes ainavas,
pļavu ziedi, un tas viss savijies ar latviešu svētzīmēm. Iespaidīgi. Spēcīgi. Silti.
Iedvesmojoši. Enerģizējoši. Māksliniece
ir laipni piekritusi ierasties Vānē Vasaras
Saulgriežu sagaidīšanas svētkos.
Vasaras un Ziemas saulgrieži ir īpaši spēcīgs laiks, īstais, lai sevi aizsargātu
ar zīmju spēku. Ar Ektermanes kundzi
runāsim par to, kā ikdienā un spēka

dienās sev, saviem tuvajiem uzlabot dzīves
kvalitāti, izmantojot
senbaltu svētzīmes,
piemēram, kāda zīme
piesaista labklājību
un pārticību mājā,
kādas ir dziedinošās
zīmes, kādu likt automašīnā, pie namdurvīm, kāpēc, zīmējot
zīmes, māksliniece
izmanto numeroloģiju, vai zīmes izmantojot ir jāievēro kādi
pamatprincipi
un
pārrunāsim vēl citas
lietas.
Aicinu visus interesentus 18. jūnijā
Vānē, skolas parkā
Gita Priede - Pileniece Vasaras saulgriežu
pie ugunskura, lai
pasākumā 2014.gadā
svētku programmas
ietvaros baudītu sarunu ar mākslinieci prasmīgāki! Uz tikšanos!
B.Ektermani, lai runātu par siera siešaBiedrības „Ģimeņu un audžuģimeņu
nu saimnieces I.Videnieces vadībā.
klubiņa„Prātnieki” vārdā Gita
Sagaidīsim svētkus zinošāki un
Sīkākai informācijai tel.: 26488418
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LABKLĀJĪBAS MINISTRA VIZĪTE KANDAVĀ
Labklājības ministrs Uldis Augulis
ceturtdien, 4.jūnijā, reģionālās vizītes
ietvaros apmeklēja Kandavas novadu,
lai ar novada pašvaldības, Sociālā dienesta, pensionāru biedrības un Bāriņtiesas vadību pārrunātu aktualitātes
sociālajā jomā, kā arī meklētu iespējamos risinājumus par reorganizētās
Matkules sākumskolas ēkas turpmākajām izmantošanas iespējām.
Kandavas novada domē notika
diskusija par nodarbinātības, sociālās
aprūpes un sociālās aizsardzības jautājumiem, kā arī aktualitātēm pensiju un
sociālo pakalpojumu jomā. Diskusijā
piedalījās Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ritma Supe, Zantes ģimenes krīzes centra
vadītāja Aija Švāne, Sociālā dienesta
direktors Ints Leitarts un Pensionāru
biedrības valdes priekšsēdētājs Zigurds
Megnis.
U.Augulis viesojās Kandavas novada bērnudārzā „Zīļuks”, lai iepazītos ar
pirmsskolas izglītības apguves iespējām
novadā.
Reģionālās vizītes noslēgumā labklājības ministrs apmeklēja Matkules
sākumskolu. Tiekoties ar Matkules pagasta pārvaldnieci Dzidru Jansoni un
skolas direktori Ilzi Oliņu, kopīgi tika

Uldis Augulis vizītes laikā PII „Zīļuks”
meklēti risinājumi ēkas turpmākajai izmantošanai.
Iepazīties ar diskusijas laikā izskatītajiem jautājumiem ir iespējams Kanda-

vas pašvaldības mājas lapā www.kandava.lv.
Līga Zuze

SVĒTKOS APBALVOJUMUS SAŅEM NOVADNIEKI
Kandavas novada svētkos 30.maijā, domes priekšsēdētāja oficiālajā
pieņemšanā šogad pirmo reizi tika
godināti mūsu novadnieki, kas nes
Kandavas vārdu ārpus novada robežām – visu laiku izcilākais šķēpmetējs
pasaulē Jānis Lūsis, vēstures zinātņu
maģistrs, Kandavas novada muzeja
vēsturnieks Agris Dzenis un lauku sētas „Indāni” saimniece Signe Ezeriņa.
Kā apbalvošanas ceremonijā sacīja
domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts: „Mēs lepojamies ar savu pilsētu un
savu novadu, bet visvairāk mēs lepojamies ar saviem cilvēkiem - tie ir mūsu
novada spēks un pamats.”
Jāni Lūsi pazīst Latvijā un visā plašajā pasaulē. Viņam pieder pilns olimpisko medaļu komplekts. Zelts 1968.gada
olimpiādē Mehiko, sudrabs 1972. gadā
Minhenē un bronza 1964. gadā Tokijā. Jānis Lūsis divreiz labojis pasaules
rekordu, četras reizes bijis Eiropas, 12
reizes PSRS un vienu reizi Latvijas čempions. 1987. gadā Starptautiskā vieglatlētikas federācija viņu atzinusi par visu
laiku izcilāko šķēpmetēju pasaulē. Jānis Lūsis savu bērnību un skolas gadus
pavadījis Kandavas novada Matkules
pagastā, beidzis Matkules pamatskolu,

ir biežs viesis novada lielākajos sporta
pasākumos un svētkos. Katru gadu Kandavā notiek Jāņa Lūša kausa izcīņa šķēpmešanā, pasākumā bieži piedalās arī Jānis Lūsis, apbalvojot turnīra uzvarētājus.
Agris Dzenis strādā Kandavas novada muzejā, ir ļoti aizrāvies ar vēsturi
un patiesu mīlestību pret savu darbu,
īsts darbaholiķis. Novadnieki iecienījuši
viņa vēsturiskos aprakstus, kas regulāri

tiek publicēti vietējā laikrakstā. 2014.
gada 19. decembrī Latvijas Kara muzejā, notika viņa grāmatas „Kuršu ķoniņi
un citi lēņa vīri Rietumkurzemē” atvēršanas svētki. Kā uzskata Agris Dzenis
– kuršu ķoniņu 700 gadu brīvības pieredze ir atspēkojums mītam par latviešu
700 gadu verdzību, kā arī laba pieredze,
no kā smelties atziņas mūsdienās. “Vai
mūsdienu valsts spēj nodrošināt kuršu
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ķoniņu labāko tradīciju – demokrātijas, pašpārvaldes, cieņas pret darbu un
īpašumu dzīvotspēju sabiedrībā?” savas
grāmatas priekšvārdā jautā Agris.
Signe Ezeriņa ir viena no tūrisma
celmlaužiem Kandavas novadā, ar lauku tūrismu nodarbojas no 2000. gada.
Mērķtiecīga, zinoša, saimnieciska un
erudīta uzņēmēja un mīļa mamma un
audžumamma. Lauku sētu „Indāni”
raksturo viesmīlība, pamatīgums un
kārtība. Signe Ezeriņa ir Kandavas novada patriote un konkursu „Sējējs”, ”Viesi

sakoptā lauku sētā” un „Sakoptākā lauku sēta Kandavas novadā” laureāte. „Indāni” ir saņēmuši „Zaļo sertifikātu” un
nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību. Regulāri „Indāni” un Signe Ezeriņa
parādās rakstos Latvijas laikrakstos un
žurnālos, viņu atrod gan žurnālisti, gan
televīzijas ļaudis.
„Indānos” filmēta šova „Lauku sēta”
pirmā sezona, šeit tapušas lauku ainas
filmai „Mazie laupītāji”, LNT šovi, „Panorāmas” sižeti par Latvijas laukiem, receptēm un zaļo domāšanu. Šogad Signe
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Ezeriņa piedalījās un uzvarēja TV3 šovā
„Gandrīz ideālas vakariņas”. Saimniecību iecienījuši gan ārzemnieki, gan Latvijā slavenas personības.
Mūsu izcilie novadnieki saņēma domes priekšsēdētāja Pateicību un ziedus.
Ar savu klātbūtni svētkos mūsu novadu bija pagodinājuši kaimiņu novadu –Talsu, Tukuma, Dobeles, Saldus un
Kuldīgas pašvaldību vadītāji un viesi no
Igaunijas, Zviedrijas, Dānijas, Ungārijas
un Baltkrievijas.
Dagnija Gudriķe

TIEKOTIES AR SKOLAS GADIEM
23.maijā Cēres pamatskola svinēja
savu 175. dzimšanas dienu.
Mūsu skola ir vecākā Kandavas novada skola. Kā rakstīts Cēres pagasta
hronikā, „1840.gadā Cērē nodibināja
muižskolu, kur iestājās 37 bērni un, kā
daudzviet, pirmais skolotājs tajā bija
pagasta skrīveris. Pirmais skolas nams
atradās pie Vecezera, bet tas kolhoza laikā gāja bojā vispārējās lauksaimniecības
zemju meliorācijas uzbrukumā. Viens
no pirmajiem skolotājiem ir bijis Irlavas skolotāju semināra absolvents Otto
Grundmanis. Uz Cēres muižu skola
pārcēlās 1925.gadā.”
Šobrīd skolā strādā 14 pedagogi un
deviņi tehniskie darbinieki. Skolā mācās
77 audzēkņi, kas apgūst pamatizglītību
un 18 mācās pirmskolas programmā.
Novadā esam vienīgais pagasts, kuram nav sava kultūras nama, tāpēc skola
ir kultūras, sporta un tūrisma centrs,
mums ir plašs pagasta vēstures muzejs,
vasarās rīkojam dažādas nometnes.
Uz savas skolas salidojumu un jubilejas svinībām no tuvienes un tālienes
bija ieradušies visi, kuri jutās piederīgi
Cēres skolai -gan absolventi, gan skolotāji, gan darbinieki.
Skolā pats svarīgākais ir bērns, tāpēc

Apsveikuma vārdus savai skolai velta Inta Laizāne
paldies visiem, kuri izvēlējušies un izvēlas mūsu skolu savu bērnu skološanai
un audzināšanai.
Svētku reizē īpašs paldies tika teikts
bijušajiem direktoriem un skolotājiem
par godprātīgu un radošu darbu.
Mēs lepojamies ar mūsu skolas ab-

solventiem, kuri spējuši turpināt tālāko
izglītību un atraduši savu vietu dzīvē.
Paldies visiem, kuri ieradās absolventu salidojumā, dalījās atmiņas un
nākotnes plānos.
Skolas direktore Juta Reinsone

TĀ DIENA, KAS ATMIŅĀ SĀP
14.jūnijā uz atceres pasākumiem
Kandavas novadā pulcējās 1941.gada
14.jūnija un 1949.gada 25.marta represijas pārcietušie novadnieki, viņu
radinieki un citi novada iedzīvotāji.
„Pamodās cilvēki un sāka runāt.
Runāt sāka arī mūsu pelēkie akmeņi. Pa
visu Latviju. Izcelti no savām ierastajām
vietām, tie kā simboli, kā piemiņas un
kapu vietu aizstājēji, kā soģi, kā sargi,
atmiņu uzturētāji, atgādinātāji un brīdinātāji, kā liecinieki pārklāja mūsu zemi,
lai kopā ar mums sāpētu. Akmens un
sāpes.”
Tā, 2005.gada 14.jūnijā pie Piemiņas akmens Kandavā, savu runu iesāka
1941.gada represētā, vēlāk Atmodas lai-

turpinājums 6.lpp.
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ka aktīviste Benita Tauriņa. Toreiz viņa
dalījās savās atmiņās par 1990.gada notikumiem, par piemiņas vietas izveides
procesu, savu dalību tajā un pārējiem
atbalstītājiem.
Piemiņas akmens, kopā ar kandavniekiem, šogad jau divdesmit piekto
gadu pulcē, godina, atgādina un sēro
par represijās cietušajiem novada iedzīvotājiem.

VĒSTURE
Manas izjūtas par to skaudro laiku
raksturo dzejas rindas, kas gan nav manējās, to autore ir Dagnija Gudriķe, bet
kurām es pilnībā varu pievienoties:
Zied pļavas un koki, tvīkst daba un gaiss
Bet atmiņā manā, kāds mirklis ir baiss,
Pirms gadiem tik daudziem,
vēl bērns biju es,
Kad restotais vagons mūs tālumā nes …
Te palika lauki un mājas tik mīļās,

Te dzimtene, draugi, un saule bij’ zvīļa.
Vai pārnāksim visi no pasaules malas,
Kur garajām ziemām šķiet nebija gala,
Kur mocīja bads un sals bija laukā,
Bet Latvijas pļavas tik sapnī man plauka.
Kā kamols, kas kaklā man allaž kāpj
Tā diena, kas atmiņā sāp un sāp….
Kandavas novada represēto
apvienības vadītājs Pēteris Briedis

VIDZEMES MEITENES ATMIŅU STĀSTS PAR KURZEMES
CIETOKSNI 1944.- 1945.GADS
(Turpinājums. Sākums „Kandavas
Novada Vēstnesis” maija numurā)
Būdami Irlavā veselu dienu, mēs vēl
vakarā izpriecājamies mašīnballē (tā
Kurzemē sauc labības kulšanas noslēguma jautrību). Irlavā tas notiek tā- vienā
lielā saimniecībā visa labība ir izkulta.
Vakarā pie klātiem galdiem pulcējas
saimnieki un kūlēji, viņu vidū daudz
latviešu leģionāru, kuri mitinās vietējās
iestādēs(slimnīcā, skolā, u.t.t) un, protams, bēgļi no Vidzemes.
Daudz tiek dziedāts, viens vietējais
kungs diriģē. Visskaistāk dzied leģionāri:
„Kad pār Volhovu nakts krēslot sāk,
Mīļā dzimtene man prātā nāk…”
Mēģinu izdibināt, kas ir Volhova. Tā
esot pilsēta Krievijā ar tāda paša nosaukuma upi(lielāku par mūsu Daugavu).
Un tur leģionāri varonīgi cīnījušies ar
sarkanarmiešiem, domādami un cerēdami pēc šī kara iegūt mums visiem brīvu Latviju…
Mūsu bēgļu ceļš neapstājās. Brauciens uz Liepājas ostu vēl ir tāls. Ceļi
slikti. Daudz karavīru uz ceļiem- vairāk
leģionāru, vāciešu- mazāk. Liekas, ka
Kurzemē visur var sastapt cilvēku pie
cilvēka…
Bet noskaņojums možs. Klimatiskie
apstākļi paši labākie. Kārtīgu lietu īstenībā vēl neesam piedzīvojuši.
Un tad esam Zantes pagastā. Ilgāku
laiku atpūtinām zirgus un uzturamies
mājās, kuras sauc par „Ābelēm”. Īstenībā
tā esot Mazzante. Mājās saimniekotāji ir
brālis un māsa. Mūs uzņem kā sen gaidītus ciemiņus un piedāvā nebraukt uz
Liepāju, bet pa ziemu palikt un dzīvot
pie viņiem. Māja plaša, varēs strādāt dažādus darbus saimniecībā līdz pat kara
beigām.
Uzzinājuši, ka esam nolēmuši braukt
uz Vāciju, saimnieki kļūst domīgi… Bet
vai tad mēs neesot pamanījuši, ka ceļā
var gadīties nelaime?
Tiešam! Jaunais zirgs ir sācis klibot
ar vienu pakaļkāju. Laikam to sastiepis
pa Zemgales dubļainajiem ceļiem.
Saimnieks sameklē pagastā kalēju

Aijas Blittes ģimene “Lejiešos” 1935. gadā.
un vīri apspriežas. Vakarā zirga jūtīgā
kāja tiek masēta, tai pieliek dziedinošus līdzekļus un nosaitē. Otrā rītā ķēve
liekas vesela. Jābrauc lēnāk, biežāk jāatpūšas.
Pēc dažām stundām esam Gaiķu
pagastā. Aiz mazās upītes Amulas sākas
Lutriņu pagasts. Pieaugušie interesējas
par ilgākas atpūtas vietu.
Mēs sēžam vezumos un gaidām, ko
jaunu uzzinās mūsu vīrieši, kuri aizgāja
uz sarkanu ķieģeļu māju ceļa malā.
Ziņas ir drūmas: Rīga kritusi… Tātad šodien ir 1944.gada 13.oktobris.
Skatoties uz slimo zirgu, nolemjam
meklēt kādas saimnieku mājas, kur varētu padzīvot ilgāk. Gan jau ķēve izveseļosies.
Tuvākās mājas ir liela, labi iekopta saimniecība- Lutriņu pagasta „Vilki”. Tur dzīvo un veiksmīgi saimnieko
Prūšu ģimene. Dodamies iepazīties un
aprunāties par iespēju kādu laiku pie viņiem apmesties.
Saimnieki ir viesmīlīgi un pretimnākoši. Viņi ir ar mieru mūs pieņemt”
kaut līdz kara beigām”... Mājās jau dzīvojot bēgļi no Zvāres. Saimnieks stāsta un
rāda plašo saimniecību. Viņiem esot 300

hektāri aramzemes. Ir divstāvu dzīvojamā ēka- balta un stalta mūra celtne. Ir
plašas istabas, liela virtuve ar garu galdu
vidū. Ir vairākas kūtis: 2 laidari govīm, 1
stallis zirgiem, 2 šķūņi, klēts, dāris (ēka,
kur žāvē graudus), divas kalpu mājas,
pirts, liels un plašs ābeļdārzs.
Arī mums dzīvošana laba. Istaba
liela. Tur mēs mitināmies visas trīs vidzemnieku ģimenes. Ir arī gulēšanai
noformētas divstāvīgās guļamvietas. Arī
kaimiņu mājās ir Vidzemes un Latgales
bēgļu pārpilnas.
Bez tam gandrīz ik uz soļa var sastapt gan vācu karavīrus, gan latviešu
leģionārus. Viņiem laikam ir dažādi
uzdevumi. Bet pats galvenais un nozīmīgākais- nosargāt Kurzemi, ko visi jau
dēvē par cietoksni. Nosargāt zemi, debesis un jūru. Jā, Baltijas jūru, jo tā vēl ir
samērā drošākais ceļš uz brīvību.
Kara troksnis ir vienmēr dzirdams.
Īpašu Novembrī un decembrī. Draudošas ir kaujas pie Blīdenes un Džūkstes
un vēl daudzās citās vietās. Naktīs lido
krievu bumbvedēji. Raķetes izgaismo
tiem visus objektus. Tiek bombardēta
mūsu dzīves vietai tuvākā pilsēta Saldus.
Ziemassvētku naktī visi ejam uz
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dievkalpojumu Lutriņu baznīcā. Sniega
nav, laiks samērā silts. Baznīca dievlūdzēju pārpildīta. Durvis atvērtas, vienā
pusē arī logi vaļā. Apkārt simtiem cilvēku. Mēs ar daudziem citiem paliekam
pie baznīcas ārpusē. Visu var dzirdēt.
Var slavēt eņģeļus tuvu un tālu. Dziesmu „Klusa nakts, svēta nakts” liekas, ka
dzied zeme un debesis…
Jā, dzied zeme un debesis kopā ar
tiem simtiem, kas, pametuši savas mājas, bēg no austrumu iekarotājiem.
Pēc Jaungada uznāk pamatīgs
sniegs. Notiek arī neparedzētas pārmaiņas. Lielajā mājā mums ierādītajās
telpās apmetas Kurzemē esošās vācu armijas Lauku pasta iestāde. Ir vairāki ierēdņi- daudz galdu un slēdzamu skapju.
Mūs pārceļ dzīvot uz ļoti šaurām telpām vienā no kalpu mājām.
Tagad tulka darbs vācu pasta iestādē
ir arī mūsu mammai. Viņa savu pienākumu veic precīzi un vienmēr pēc darba
mums ar brāli atnes kaut ko garšīgu…
Noteikts darbs tiek ierādīts arī tētim.
Viņam katru dienu jābrauc uz Saldu pēc
sūtījumiem vācu lauka pastam.
Mēs ar brāli garlaikojamies. Es jau
īpaši. Mājās galvenokārt ir puikas, draudzeņu nav nevienas.
Skolas nestrādā. Tajās ir kara lazaretes. Skolotāji jau būtu, jo bēgļu vidū ir
pat augstskolas pasniedzēji. Bet mācīšanas darbs, vismaz pie mums, nenotiek.
Kādu dienu janvāra beigās manus
vecākus apciemo cienījams kungs. Viņš
esot rakstnieks Jānis Plaudis.
Ar ģimeni un paziņām devušies vasarā bēgļu gaitās uz Kurzemi. Kopā ar
viņu vienā mājā vēl dzīvojot skolotāji no
Rīgas. Viņi nolēmuši sazināties ar Lutriņu pamatskolas vadību, kura atrodas
Jaunmuižā. Lutriņu skolā ir kara slimnīca, bet piedāvāt mācīšanās organizēšanu bēgļu un arī vietējiem bērniem var
kādās lauku mājās, jo tās kļūst tukšākas
sakarā ar daudzu cilvēku braucieniem
uz ārzemēm.
Tā skola tiek noorganizēta lielā lauku mājā „Jēčos”. Mūs māca skolotāji no
Rīgas. Es esmu 4.klasē, bet mani matemātikas zināšanās skolo konservatorijas
profesors. Viņš mums māca arī kora
dziedāšanu. Diemžēl, uzvārdu neatceros.
Latviešu valodas skolotājs ir pats
rakstnieks Jānis Plaudis, viņa kundze
Aina māca mums vācu valodu un rokdarbus. Plaužiem vēl ir meita Baiba.
Abas mācāmies vienā klasē un draudzējamies. Ir arī brālis Egils, kurš mums liekas lielībnieks, jo dzejo…
Plaudis nes mums lasīšanai grāmatas un žurnālus. Katru nedēļu uzdod
domrakstu par brīvo tematu. Tā es rakstu par savu labāko draugu- sunīti Dadzi,
kurš palika „Lejiešos” un droši vien ta-

gad ir iemācījies krievu valodu…
Atceros, kā Dadzis mani gaidīja Krapē no skolas. Citreiz ķepas uzlika man
uz pleciem.
Jānis Plaudis manu- Aijas Dzērvesdomrakstu novērtē par labu esam un
nolasa priekšā visai klasei… Bet man
gribas redzēt Dadzi un samīļot.
Bēgļu skolā mācāmies visus priekšmetus, kas attiecīgajā klasē paredzēti.
1945.gada maija sākumā kādam no
mūsu vecākiem ir paziņots, ka jābrauc
uz Jaunmuižu. Tur skolas pārzine Eltermanes kundze ir sagatavojusi visiem
bērniem liecības ar īstiem zīmogiem.
Arī es saņemu Lutriņu tautskolas
liecību, ka esmu pārcelta 5.klasē.
Jā, pateicoties Jāņa Plauža uzņēmībai, pusgada laikā esam centīgi mācījušies un daudz rakstījuši. Mūs ir skolojuši
drosmīgi latviešu inteliģentu prāti un
uzņēmība, esam noklausījušies stāstus
un atmiņas un man liekas, ka tīri labi
varam sarunāties vāciski.
8.maijā pusdienlaikā mūsu mājas
pagalmā pulcējas vācu karavīri. Ar viņiem kopā vilku sugas suns Vita. Visi
vācu karavīri stājas vairākās rindās mājas priekšā. Uz ieejas kāpnēm stāv virsnieks. Tiek paziņots, ka notikusi oficiāla
Vācijas kapitulācija.
Pulksten 15:30 Lutriņos šis karš ir
beidzies…
Dažu stundu laikā ir jāsadedzina
vācu lauka pasta dokumentācija, kuru
šķiros īpaša cilvēku grupa. Šajā grupā
tiek aicināta arī mana mamma Viktorija
Dzērve. Viņai uz galda priekšā dokumentu kalni.
Baidos par mammu, ka viņa kaut
kur neaizbrauc un turos pie viņas krēsla
atzveltnes. Vācu priekšniecība ļauj man
palikt viņu telpā.
Laukā ir jau tumsa, kad darbi beigušies. Mammai tiek uzdāvinātas vairākas tīras klades, kurās es vēlāk Krapē
„krievu laikos” rakstīju. Vācu sabiedrība
ar lielu cieņu paklanās manai mammai,
kura kopā ar viņiem strādājusi no janvāra mēneša.. Tiek solīts satikties, vēlāk
pēc kara.
„Vilku” mājas sēta ir pilna ar mašīnām. Vācu karavīri brauc projām uz
Gaiķu pusi. Tur viņiem organizēti jāpulcējas, viņus gaida padošanās gūstā….
Mūsu sēta paliek pilna ar leģionāriem. Viņu virsnieks oficiāli pateicas visiem par dienestu. Tad viņš piedāvā kopēju braucienu uz Dundagu, kur mežos
pulcēšoties tie, kas gatavojas pretoties
uzvarētājiem.
Deg liels ugunskurs. Leģionāri tajā
sviež pulksteņus, lai netiek uzvarētājiem.
Deg arī no sarkanarmijas lidmašīnām izmestās skrejlapas, kas aicina vācu
karavīrus padoties: „Vācu virsnieki un

7.

Aijas Blittes tēvs Andrejs Dzērve
zaldāti Kurzemes katlā! (tāda ir uzruna).
Naktī gar māju aizbrauc pirmais
sarkanarmijas tanks Šķēdes virzienā.
Paldies Dievam, neapstājās… Šajā naktī
neguļam.
1945.gada 9.maija rīts uzaust vēss un
miglains. Pāri laukam nāk viens sarkanarmietis. Viņam ir jocīgi notītas kājas
– ar brezenta lupatām. Prasa dzert. Tante nes karstu tēju. Nē, viņam vajag šņabi… pašbrūvēto „samagonku”. Mums
tāda nav. Viņš netic un liek krustmātei
Annai novilkt laulības gredzenu. Viņa
raud un gredzenu atdod uzvarētāju armijas pirmajam vēstnesim.
Līdz vakaram mājās ir „viesojušies”
vairāki sarkanarmieši. Viņi ir paēdināti, tētis no saimniekiem pat dabūjis
„pašbrūvēto”.
Arī tētim ir atņemts laulības gredzens…
Vēl dažas dienas siro sarkanarmiešilaupītāji.
Tad pienāk 1945.gada 13.maijs. Jau
no rīta pie mājas piebrauc smagā mašīna ar sarkanarmiešiem. Tiek apcietināti visi mājas vīrieši- mans tētis(pats
jaunākais), abi mūsu kaimiņi ar kuriem
braucām bēgļu gaitās, mājas saimnieks
un viens kalps. Viņus visus aizved uz
filtrācijas nometni Kuldīgā.
Pēc nedēļas mamma uz to nometni
aizbrauc, sameklētu tēti un arī viņu satiek. Tā viņa uzzina, ka tēti pārsūtīs uz
cietumu Liepājā, viņš esot leģionāra vecumā, bet tur visu noskaidrošot. Ja vācu
laikā tētis būšot godīgi dzīvojis, tad viņu
palaidīšot mājās.
Gaidām.
Paiet laiks. Mājās tiešām atgriežas
visi, kuri bija filtrācijas nometnē. Viņi
turpinājums 8.lpp.
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visi ir samērā vecāki vīrieši.
Tētis nepārnāk.
Katru vakaru skatos ceļa līkumā pie
meža, vai neparādīsies gaidītais.
Dienā ganu zirgus Amulas pļavās.
Pie manis raudādama atnāk mamma.
Rokās papīra lapiņa- zīmīte, kas izmesta
pa vilciena logu.
„Mīļais cilvēk!
Lūdzu paziņo Viktorijai Dzērves
kundzei ar bērniem, ka Andrejs Dzērve
no Lutriņu pagasta „Vilkiem” 1945.gada
3.jūnijā aizbrauc Krievijas virzienā”.
Zīmīte ir izmesta no Liepājas vilciena, ar kuru pārvietoti apcietinātie.
Mēs nu esam palikuši ģimenē trīs
cilvēki, kuriem jātiek galā ar diviem
pajūgiem. Protams, mamma brauc ar
jauno zirgu, es „kučierēju” Anci. Viņš
sācis pat mani respektēt- viņam laba zirga daba. Vakaros pazemīgi tiek noliekta
galva, lai es varu noņemt sakas… Vai tad
viņš neredz, ka esmu maza?
Braucam arī mājās kopā visas trīs
ģimenes. Mammai daudz palīdz mūsu
kaimiņu vīri.
Braucam gan pa izpostītām pilsētām, gan gar uzrakstiem ceļa malās„Mīnēts!” Tas īpaši attiecas uz mežma-

lām.
Braucam arī cauri izpostītajai un
nodedzinātajai Jelgavai. Drupas, drupas,
tukšas logu ailes nodedzinātajās daudzstāvu mājās. Mūsu ceļš ved pa Lielo ielu.
Uz tās ir jāapbrauc šāviņu bedres.
Jelgavas pils ir drupās. Pontonu tiltu
taisa vācu karagūstekņi.
Un tā sagrautā un izpostītā Latvija
mūs pavada līdz Krapes pagasta „Lejiešiem”.
Mūsu pagasts nav karā īpaši cietis.
Visi palikušie mājinieki mūs sagaida.
Kopā ar viņiem ir Dadzis.
Pārmaiņas jau ir gan notikušas. Mājās dzīvo sveša ģimene – Avoti. Mums ir
atņemta gandrīz visa zeme, atstāti tikai
3 hektāri. Jaunajiem zemes ieguvējiem ir
iedotas arī mūsu istabas.
Izrādās, ka mūsu mājas pašreizējie
īpašnieki ir labi cilvēki. Laipni un cilvēcīgi tiek sadalītas telpas dzīvojamā mājā.
Arī turpmākā sadzīvošana ir laba.
Mamma tiek aizsūtīta divas nedēļas
darbos pie Rīgas- Ērgļu izpostītā dzelzceļa.
Pēc atgriešanās mājās viņa sāk strādāt Krapes pagasta pasta nodaļā.
Pirmajā darba dienā liktenīgi mamma saņem vēstuli no izsūtījumā esošā

Andreja Dzērves- mūsu tēva. Mūsu tētis ir nometnē Karēlijā un tur strādā pie
Baltijas- Baltās jūras kanāla kara laikā
saspridzināto slūžu atjaunošanas.
Viņš izsūtījumā pavada divus gadus
un tad tiek atbrīvots. Kopā ar viņu Karēlijā izsūtījumā ir bijuši daudzi vēlāk visā
Latvijā pazīstami cilvēki.
Tētis nometnē ir bijis kopā ar vēlāko
augstskolas matemātikas profesoru Jāni
Menci. Viņu sabiedrībā pie kanāla slūžu atjaunošanas ir strādājis arī Kandavā
labi pazīstams un cienījams cilvēks- Staņislavs Klindžāns, vēlākais Kandavas
internātskolas direktora vietnieks saimnieciskajā jomā, pedagogs, metālmākslinieks, pilsētas domes aktīvs un pārliecināts deputāts.
Pēcvārds.
Kandavas internātskolas pedagogi
un darbinieki parasti vasarās ar skolas
autobusu brauca ekskursijās pa interesantiem un kolektīvu izglītojošiem
maršrutiem. Tā arī mēs bijām Klindžāna kunga un Andreja Dzērves izsūtījuma vietā Karēlijā pat divas reizes.
Bet tas ir cits stāsts….
Aija Blitte
8.aprīlis 2015.gads.

DOMES SĒDE 2015.GADA 28.MAIJĀ
Domes sēdē tika izskatīts 31 jautājums. Sēdē attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalījās deputāti S. Zvirgzdiņa, I. Priede,
A. Petrevica.
Apstiprināja:
-Kandavas novada domes saistošos
noteikumus Nr. 9 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Kandavas novada teritorijā”;
Kandavas novada domes saistošos
noteikumus Nr. 11 “Grozījumi Kandavas novada domes 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 1 “2015.gada pamatbudžets un speciālais budžets” (ar
apstiprinātajiem budžeta grozījumiem
varat iepazīties mājas lapā www.kandava.lv sadaļā „Budžets”);
-Kandavas novada domes saistošos
noteikumus Nr.12 „Grozījumi Kandavas
novada domes 29.05.2008. saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par pašvaldības pabalstu Kandavas novada iedzīvotājiem”;
-2015. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Kandavas novada domes 29.05.2008. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par pašvaldības sociālo
pabalstu izmaksu Kandavas novadā””
precizējumus;
Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr.9
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai
Kandavas novada teritorijā”

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.pan-

-Kandavas novada domes saistošos
noteikumus Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Kandavas
novadā”.
Noteica, ka maksu par apkuri, īri un
apsaimniekošanu sociālajās mājās, dzīvokļos un telpās dzīvojošām mazaizsargātām, maznodrošinātām un trūcīgām
personām, apstiprinātā budžeta ietvaros, apmaksā Kandavas novada domes
pašvaldības aģentūra „Kandavas novada
sociālais dienests”.
Nolēma nosūtīt komandējumā uz
Lietuvu (Žagare) piedalīties Eiropas Savienības mazo pašvaldību hartas gadskārtējā pasākumā no 2015.gada 30.jūlija
līdz 2015.gada 3.augustam Kandavas
novada domes delegāciju šādā sastāvā:
Normunds Štoferts, domes priekšsēdētājs; Leonārija Gudakovska, domes
deputāte; Egils Bariss, SIA “Kandavas
komunālie pakalpojumi” valdes loceklis;
Iveta Grunte, hartas pasākumu koordinatore; Sandra Fjodorova, Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas skolotāja; Aiva
Ķēniņa, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas direktora vietniece; Toms Proda-

ņuks; Lelde Strazdiņa; Zane Zvirgzdiņa;
Endijs Libeks.
Nolēma nosūtīt komandējumā uz
Eiropas Savienības mazo pašvaldību
hartas pasākumu Spānijā (Bienvenida)
no 2015.gada 18.jūnija līdz 2015.gada
21.jūnijam Kandavas novada domes
delegāciju šādā sastāvā: Normunds Štoferts, domes priekšsēdētājs; Ivars Ozols,
domes deputāts; Ziedīte Začeste, Kandavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja;
Līga Zuze, domes sabiedrisko attiecību
speciāliste.
Apstiprināja Kandavas novada Zantes pamatskolas nolikuma grozījumus.
Atbrīvoja Gundegu Šalmi no Kandavas novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem ar 2015.gada 31.maiju.
Piešķīra Haraldam Osim līdzfinansējumu 50%, bet ne vairāk kā 284,57
EUR uz vienu būvgaldniecības izstrādājumu, divu logu nomaiņai Dārza ielā 9,
Kandavā, Kandavas novadā.
Izskatīja 15 jautājumus, kas saistīti
ar nekustamajiem īpašumiem un virkni
vēl citu jautājumu. Domes sēdes protokols pieejams mājas lapā www.kandava.
lv sadaļā Pašvaldība- domes sēdes.

ta pirmās daļas 13.punktu un „Ģenētiski modificēto
organismu aprites likums” 22.panta otro daļu

tūraugus Kandavas novada teritorijā.
2. Aizliegums Kandavas novada teritorijā
audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir
5 (pieci) gadi.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada
1.jūlijā.

1. Ar saistošajiem noteikumiem “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Kandavas novada teritorijā”
(turpmāk – saistošie noteikumi) tiek noteikts
aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kul-

DOMES LĒMUMI
Kandavas novada saistošie noteikumi
Nr. 10 „Grozījumi Kandavas novada
domes 29.05.2008. saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par pašvaldības sociālo pabalstu
izmaksu Kandavas novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, likuma
“ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.² panta
piekto daļu

Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu Kandavas novadā”,
apstiprināti Kandavas novada domes sēdē
29.05.2008. (protokols Nr. 5 5.§) ar grozījumiem domes sēdēs 25.09.2008. (protokols
Nr.10 4.§), 30.10.2008. (protokols Nr.11 4.§),
30.06.2010. (protokols Nr.6 2.§), 25.09.2013.
(protokols Nr.13 3.§), 30.10.2013. (protokols
Nr.15 2.§), 29.12.2014. (protokols Nr.17 2.§),
precizējumiem 29.01.2015. (protokols Nr.2
31.§) un 26.03.2015. (protokols Nr.5 3.§)
(turpmāk –noteikumi) šādus grozījumus:
1.Papildināt noteikumu II sadaļas 2.4.punktu
ar apakšpunktiem šādā redakcijā:
“2.4. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai (turpmāk – pabalsts) ir Kandavas
novada pašvaldības pabalsts un tiek piešķirts
personai, kura veselības stāvokļa dēļ ir nonākusi ārkārtas situācijā. Pabalsts medicīnas
pakalpojumu apmaksai paredzēts ar veselības aprūpi, iegādātām brillēm un medikamentiem saistīto izdevumu daļējai segšanai:
2.4.1. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai ir tiesības saņemt:
2.4.1.1. personai, kurai noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
2.4.1.2. personai, kurai noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
2.4.2. Noteikumu 2.4.1. apakšpunktā minētajām personām pabalstu piešķir par trūcīgas/
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
laikposmā saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iegādātām brillēm un medikamentiem;
2.4.3. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai piešķir, pamatojoties uz ārstniecības
personu izsniegtiem dokumentiem, par:
2.4.3.1. ārsta nozīmētu medikamentu iegādi
(zāļu iegādi, kuras nav izrakstījis ārsts, sociālais dienests neapmaksā, izņemot gadījumus,
kad nepieciešamas zāles pedikulozes un in-
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fekcioza ādas saslimšanas (kašķa) ārstēšanai);
2.4.3.2. pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu ārstniecības iestādē (uzturēšanos
stacionārā neapmaksā, ja klientam ir bijusi iespēja apmaksāt pakalpojumu ar dalīto
maksājumu, bet viņš to nav izmantojis);
2.4.3.3. briļļu iegādi ar ārsta speciālista receptēm.
2.4.4. Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu daļējai apmaksai, klientam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
2.4.4.1. iesniegums;
2.4.4.2. veselības aprūpes pakalpojuma,
medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus
apliecinošu dokumentu oriģināli, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds,
personas kods;
2.4.4.3. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt
klientam papildus dokumentus, kas pierāda
pabalsta prasības pamatotību - ģimenes ārsta/speciālista izsniegts izraksts;
2.4.5. Sociālais dienests ir tiesīgs izmaksāt
pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai
(medikamentu, briļļu iegādei, izdevumu daļējai segšanai par ārstēšanos stacionārā ) vienas trešās daļas apmērā pēc apmaksātā čeka
vērtības vai nepārsniedzot 85 EUR viena kalendārā gada laikā vienai personai;
2.4.6. Ārkārtas gadījumos (klientam ir ārstu
konsīlija lēmums par ārkārtas ārstēšanas nepieciešamību un klientam nav iespējas iegūt
naudu no citiem avotiem), Sociālais dienests
izdevumus sedz pēc ārstniecības iestādes
izsniegtā rēķina, nepārsniedzot vienas minimālās mēneša algas apmēru kalendārā gada
laikā vienai personai;
2.4.7. Tajos gadījumos, kad pabalsts sasniedz
divu minimālo mēnešalgu apmēru, Sociālā
dienesta direktors raksta lēmumu ar pamatojumu un atsauci par notikušo;
2.4.8. Ja klients pieprasa pabalstu, kas pārsniedz divas minimālās mēnešalgas, Sociālā
dienesta direktors gatavo dokumentāciju un
atzinumu par pabalsta nepieciešamību un
nosūta izskatīšanai Kandavas novada domei.”.
2.Papildināt noteikumu II sadaļas 2.5.punktu
ar apakšpunktiem šādā redakcijā:
“2.5. Vienreizējs pabalsts personām pēc soda
izciešanas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, ir paredzēts pamatvajadzību nodrošināšanai, ja personas pēdējā deklarētā
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dzīvesvieta ir Kandavas novads:
2.5.1. Lai saņemtu pabalstu personām pēc
soda izciešanas, klientam jāiesniedz sekojoši
dokumenti:
2.5.1.1. iesniegums;
2.5.1.2. izziņa par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas;
2.5.2. Vienreizējā pabalsta apmērs personām
pēc soda izciešanas, atbilst valstī noteiktajam
garantētā minimālā ienākuma līmeņa apmēram;
2.5.3. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā
no atbrīvošanās dienas, un tas tiek izmaksāts
nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.”.
Kandavas novada domes
saistošo noteikumu Nr. 10
„Grozījumi Kandavas novada domes
29.05.2008. saistošajos noteikumos Nr.7
„Par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu
Kandavas novadā” precizējumi

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, likuma
“ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.² panta
piekto daļu

Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.10 „Grozījumi Kandavas
novada domes 29.05.2008. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu Kandavas novadā”, apstiprināti
Kandavas novada domes sēdē 30.04.2015. (
protokols Nr.8 6.§) (turpmāk –noteikumi)
šādus precizējumus:
1.Izteikt 2.4.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.4.4.2. veselības aprūpes pakalpojuma, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja
vārds, uzvārds, personas kods;”
2.Izteikt 2.4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.4.5. Sociālais dienests ir tiesīgs izmaksāt
pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai (
medikamentu, briļļu iegādei, izdevumu daļējai segšanai par ārstēšanos stacionārā ) vienas
trešās daļas apmērā pēc apmaksātā čeka vērtības, bet ne vairāk kā 85 EUR viena kalendārā gada laikā vienai personai;”
3.Izteikt 2.5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.5.3. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā
no atbrīvošanās dienas, un tas tiek izmaksāts
viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.”

LATVISKI DOMĀT, LATVISKI RUNĀT, LATVISKI JUST.
VALODNIEKA KĀRĻA MĪLENBAHA MŪŽA DARBS
Kandavas novada svētki 29. maijā
sākās ar pasākumu, kas jau ir kļuvis
par tradīciju - Kandavas novada muzeja zinātnisko konferenci. Šoreiz,
pieskaņojoties svētku centrālā notikuma – muzikālās mistērijas tēmai, tā
bija veltīta izcilākajam novadniekam
– valodniekam K. Mīlenbaham. Uz
konferenci tika uzaicināti valodnieka
personības, darba un tuvinieku dzīves
izcilākie pētnieki.

Latvijas Universitātes profesore Ina
Druviete savā priekšlasījumā ”Kārlis
Mīlenbahs savam un mūsu laikmetam”
aplūkoja valodnieka veikumu viņa dzīves laika latviešu kultūras strāvojumu
kontekstā. K. Mīlenbaha mūža darbs bija
”Latviešu valodas vārdnīca”, tomēr milzīga nozīme gan latviešu valodas pētīšanā, gan izkopšanā ir viņa zinātniskajiem
rakstiem valodniecībā, populārzinātniskajiem rakstiem literatūrzinātnē un

folkloristikā, polemikai un recenzijām
par latviešu literātu J. Sirmā, J. Raiņa, V.
Eglīša, u.c. darbiem. K. Mīlenbahs aktīvi
darbojās Rīgas Latviešu biedrībā.
Referente atzīmēja, ka zinātnes vēsturei nozīmīgi ir teksti, bet sabiedrības
vēsturei – zemteksti, vārdos bieži vien
neizsakāmais laikmeta gars un idejas,
kas virmo gaisā. K. Mīlenbaha darbības
augstākā ideja izpausta viņa rakstītajā:
”Tautas dzīvības serde un kodols ir vaturpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

loda. Jo, valodai mirstot, mirst arī tauta.
Tādēļ mums valoda kopjama, un proti,
latviešu rakstu valoda.”
”Mums jāaudzina bērni, jaunā paaudze īstā latviešu tautas pašapziņā, lai
mūsu valoda, kas apdāvināta no valdības ar tādām pašām tiesībām kā mūsu
līdzpilsoņu valoda, turpmāk patiesi būtu
līdzīgā godā un cieņā, kā vācu valoda, lai
viņa vairs tā neslēptos, bet nāktu, kā pieklājas, klajā un izrādītos daudz, daudz
vairāk uz ārieni, nekā tas bijis līdz šim.
Kā cilvēks, kam trūkst pašapziņas, nav
dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav
pašapziņas. Bet ja kopsim savas tautas
pašapziņu, ja uz ārieni ar savu valodu
uzstāsimies tāpat, kā citas kultūras tautas
to tagad dara, ja pareizi iedēstīsim tautas
mīlestību un cienīšanu saviem bērniem,
jaunajai paaudzei.”
K. Mīlenbahs netiecās pēc publiskas atzinības un slavas. Būdams cienīts
zinātnieku aprindās arī starptautiskā
mērogā, viņš visu mūžu maizi pelnīja ar
vācu valodas skolotāja darbu, neieguva
zinātnisko grādu. K. Mīenbahs norobežojās no sava laika politiskajiem strāvojumiem, palikdams tradicionālo vērtību
piekritējs, kādēļ jaunstrāvnieku acīs jau
nepilnu četrdesmit gadu vecumā ieguva
“vecā valodnieka” titulu. Viņa rakstura
izteiktākā iezīme bija lēnprātība un pazemība, necenšoties izvirzīt sevi pirmajā
vietā un esot iecītīgam pret tiem, kuru
domas un ieskati atšķīrās no viņējiem.
Tādēļ K. Mīlenbaham nebija ienaidnieku vai nelabvēļu.
Latvijas Universitātes profesore, folkloras pētniece Janīna Kursīte priekšlasījumā ”Kārlis Mīlenbahs un latviešu
folklora” aplūkoja K. Mīlenbahu kā latviešu valodniecības un folkloras ekspedīciju aizsācēju. Savos darbos valodnieks
izmantoja dzīvo latviešu valodu, un tās
paraugus ievāca no tautas - daudzās ekspedīcijās Kurzemē un Vidzemē. Darbs
ar cilvēkiem prasīja pacietību un iejūtību, kas ir nepieciešamas arī mūsdienu
folkloras un dzīvesstāstu vācējiem. K.
Mīlenbahs ekspedīciju laikā saskārās ar
dažādiem pārpratumiem un kurioziem,
ar ko jārēķinās katram pētniekam, kontaktējoties ar nepazīstamiem cilvēkiem.
Valsts valodas centra direktors, medicīnas doktors Māris Baltiņš priekšlasījumā ”Mīlenbahu dzimtas zari Latvijas
kultūrvēsturē” iepazīstināja ar daudziem
Mīlenbahu dzimtas piederīgajiem, kas ir
veikuši paliekošu ieguldījumu latviešu
sabiedriskās un kultūras dzīves attīstībā.
Arī abi K. Mīlenbaha brāļi ieguva augstāko izglītību. Jānis Mīlenbahs beidza
Tērbatas Universitātes Medicīnas fakultāti, strādāja par ārstu Aucē, Jaungulbenē
un Rīgā, savulaik bija viens no populārākajiem latviskas cilmes bērnu ārstiem,
Latviešu ārstu biedrības dibinātājs. Otrs

Lektori (no kreisās) Janīna Kursīte un Ina Druviete, otrajā rindā vidū
Agris Dzenis. Pirmais no labās Vilnis Baltiņš.
brālis Fricis Tērbatas Universitātē beidza
teoloģijas studijas, strādāja par ticības
mācības skolotāju Jelgavā, Valmierā un
Krievijā, bet kopš 1919. gada bija Iekšlietu ministrijas Garīgu lietu pārvaldes
priekšnieks. Viņa galvenais darbs bija
biogrāfisks rādītājs “Latvieši un latvietes
Krievijas augstskolās” (1908), kurā apkopotas ziņas par gandrīz visiem latviešiem, kas uzsākuši studijas.
Friča dēls Viktors Mīlenbahs beidza
LU Medicīnas fakultāti, ieguva medicīnas doktora grādu, bija LU Medicīnas
fakultātes docētājs un Higiēnas katedras
vadītājs, bet vēlāk trimdā ASV publicēja
pētījumus botānikā.
Arī abus K. Mīlenbaha dēlus var pieskaitīt latviešu inteliģences labākajiem
pārstāvjiem. Kārlis bija mehānikas inženieris, Rīgas pilsētas valdes sekretārs, vēlāk Valsts arhīva direktors, miris trimdā.
Fēlikss Johans studēja tieslietas Tērbatā,
bet studijas nācās pārtraukt slimības dēļ,
un viņš iestājās darbā Rīgas apgabaltiesā
par prokurora palīgu.
K. Mīlenbaha tēvs Matīss, labi apzinoties izglītības nozīmi, pamatizglītību
nodrošināja arī visām savām meitām.
Vienas no viņām - Lības meita Irma
Kvelberga pabeidza Pēterburgas Augstāko sieviešu kursu Dabas zinātņu fakultāti, bija LU Ķīmijas fakultātes docētāja,
mineraloģe un viena no nedaudzajām
LU pirmskara privātdocentēm.
Kā izveidojās apstākļi, kas nodrošināja tik daudzu Mīlenbahu dzimtas

locekļu interesi par zinībām un iespēju
iegūt izglītību? Atbildi uz šo jautājumu
centās rast Kandavas novada muzeja
vēsturnieks Agris Dzenis savā priekšlasījumā ”Valodnieks vai mežsargs? Kārļa
Mīlenbaha senču ietekme uz viņa izvēli.”
K. Mīlenbaha senči, kas dzīvoja Kandavas kroņa muižas mājās Līgciema ”Šķūtēs” (rakstos pirmoreiz minētas 1699.g.),
vismaz kopš 1749.g. bija muižas amatu
veicēji: sākotnēji kalēji, vēlāk mežsargi.
Tas nozīmēja, ka viņi bija atbrīvoti no visām klaušām un nodevām, kādēļ varēja
iekrāt naudu un kustamo īpašumu. Pēc
K. Mīlenbaha vectēva Anša nāves 1834.g.
mantojuma aizbildņi ar Kandavas mežzini Karlu Fabianu priekšgalā nolēma,
ka Anša dēlam Matīsam ir jākļūst par
mežsargu, kādēļ viņš tika nodots mājmācībā pie Kandavas pagasta rakstveža
Johana Kilpes. Tādēļ izglītībai Matīsa
acīs bija liela vērtība. Pēc tam, kad Kārlis
bija pabeidzis Kandavas pagasta skolu,
mežzinis K. Fabians pierunāja tēvu sūtīt
zēnu uz Tukuma apriņķa skolu, bet vēlāk
– uz mežniecības semināru. Kad Kārlis
par mežsargu kļūt negribēja, bet vēlējās
turpināt mācības Jelgavas ģimnāzijā, gan
K. Fabians, gan tēvs Matīss respektēja un
atbalstīja jaunekļa izvēli. Tādēļ var apgalvot, ka K. Mīlenbahu kā valodnieku
izveidoja ne tikai paša intereses un izvēle, bet arī senču un tuvinieku resursi un
attieksme.
Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja vēsturnieks

PAGASTU DZĪVE

KULTŪRA
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SĀKUŠIES PAGASTU SVĒTKI
Līdz ar vasaras tuvošanos Kandavas novada pagastos aizsākas pagastu
svētki, kas parasti notiek reizē ar sporta svētkiem. Tas ir svarīgs notikums
katram pagastam, jo šajās dienās īpaši
vērojama iedzīvotāju kopības sajūta,
sportojot, baudot kultūras dzīvi un
lustējoties.
Pirmie svētkus nosvinēja zantenieki.
Jau pieneņu ziedēšanas laikā- 16.maijā ar
plašu un daudzpusīgu svētku programmu Zantē notika svinības „Zem zilā debesu juma”. Šogad Zantes pagasta svētku
vienojošā tēma bija zilā cerību krāsa,
tāpēc svētku dalībnieki un viesi bija ieradušies ar zilu aksesuāru vai akcentu
apģērbā, viņu vidū arī Zantes pagasta
pārvaldnieks Jānis Kālis un kultūras
nama vadītāja Egija Lāce. Atklājot svinības, pārvaldnieks pateicās klātesošajiem
par drosmi, jo, neskatoties uz iepriekšējo
dienu laika apstākļiem, visi ir ieradušies baudīt svētku dienu. Zanteniekus
svētkos sveica arī Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts
un Kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte
Začeste. Par publikas iesildīšanu pirms
sportiskajām aktivitātēm rūpējās atraktīvā Jogita un bērnu iemīļotais multfilmu
varonis Blīkšķu Bannijs.
6. jūnijā pagasta un sporta svētkus
„Lai sanākam Cērē!” atzīmēja cērenieki.
Saulainais rīts iesākās ar skanīgām dziesmām un uzmundrinošiem svētku sveicieniem. Pagasta svētku ietvaros cēreniekus ar sirsnīgu koncertu „No sirds...”
iepriecināja Latvijas Nacionālās operas
un baleta teātra soliste Evita Zālīte. Kā

Svētkos aktīvi sporto cērenieki
pirms koncerta atzina pati māksliniece,
šis koncerts patiešām viņai ir īpašs un
sirdij tuvs, jo nesen viņa ar ģimeni iegādājusies īpašumu Cērē un pavisam drīz
sevi varēs saukt par savējo. Svētku kultūras programmas turpinājumā izskanēja
amatiermākslas kolektīvu koncerts „Ieskandinām vasaru”.
Priecāties, izbaudīt, izmēģināt, ieklausīties, sportot vai vērot- to visu un
vēl vairāk ikvienam bija iespēja pagasta
svētkos gan Zantē, gan Cērē. Svētku dalībnieki, gan lieli, gan mazi, piedalījās
savām interesēm un spēkiem atbilstošās
sporta aktivitātēs. Tika piedāvāts futbols,
volejbols, strītbols, zābaka un kofera
mešana, tamborēšanas sacensības, roku

laušanās, bokartu sacensības un jautrā
stafete, šaušana, lodes grūšana, tāllēkšana un citas soprtiskas izrīcības. Mazākie
svētku dalībnieki varēja aktīvi izkustēties
piepūšamajā atrakcijā, šķīvīšu mešanā
mērķī un jengā jeb spēlē ar koka klucīšiem.
Pēc aktīvi pavadītas dienas pagastu
iedzīvotāji un viesi mielojās ar svētku
zupu, kas nu jau kļuvusi par ikgadēju
tradīciju. Svētku izskaņā visi tika aicināti
uz koncertu un balli.
Nākošie svētkus svinēs Kandavas pagasta Valdeķu ciematiņa ļaudis jau nākamajā sestdienā pēc Jāņiem.
Līga Zuze

ILGU PUĶI MEKLĒJOT MUZEJU NAKTĪ
Katru gadu Muzeju naktij ir savs
vienojošs moto. Kandavā ir gan ūdeņus meklējuši, gan dabas takās gājuši, pagājušā gadā, piemēram, visu par
dzintaru centušies izzināt.
Šajā gadā visi dzīvojam Aspazijas
un Raiņa 150 gadu jubilejas zīmē, tādēļ
Muzeju nakts vienotā tēma bija - Rainis
un Aspazija.
Kā, atklājot Muzeju nakts pasākumu
novada muzejā, sacīja krājumu glabātāja
Ināra Znotiņa, mēs Kandavā nevaram
sacensties ar tiem lielajiem muzejiem
un tiem laimīgajiem, kuriem patiešām
ir bijusi tieša saskarsme ar Aspaziju un
Raini, tomēr pieminēt abus dižos dzejniekus mēs varam pilnīgi noteikti. „Rainis pie mums šodien neieradīsies, jo
noteikti ir aizbraucis uz Durbes pili, bet
baudīt kaut nedaudz no Aspazijas daiļrades mēs varam. Savu pasākumu esam
nosaukuši „Zilā ilgu puķe”, kā Aspazijas
dzejoli. Es domāju, jūs piekritīsiet, ka

Vēstures izzinātāji dodas ekskursijā pa Kandavu vēsturnieka
Agra Dzeņa vadībā.

12.

KULTŪRA

PROJEKTI

turpinājums no 11.lpp.

katram no mums ir sava zilā ilgu puķe,
- sacīja Ināra Znotiņa,- no bērnības,
jaunības un arī brieduma gados varbūt
tā palikusi tikai ilgās un nav īsti piepildījusies, bet tas mums neliedz sapņot par
to visu mūžu”. Muzeju nakti kuplināt ar
koncertprogrammu bija ieradusies Nacionālā teātra aktrise Zane Jančevska ar
dēlu Jēkabu, mūziķi un komponistu.
Aktrise pastāstīja, ka viņas radošie
ceļi ar Aspaziju ir krustojušies vairākkārt. Viņa atveidojusi Gunu televīzijas
uzvedumā „Sidraba šķidrauts”, tāpat aktrisei tuva Aspazijas daiļrade- dzeja un
tēlojumi. Savukārt, tāpēc, ka Latvija ir
tik maza, gandrīz katrs, un tajā skaitā arī
viņa, var atrast saistību arī ar Kandavu.
Un Zanes Jančevskas saistība ar Kandavu ir tajā apstāklī, ka viņa atveidojusi
Benjamiņa kundzi, bet cik tad tālu no

Kandavas ir Valdeķi un Benjamiņu pils!
„Ja man atļauts teikt,- sacīja aktrise,
- tad es gribu sacīt, ka Aspazijā bija viss.
Viņā bija gudrība, viņā bija draiskulība, sievišķība un kaut kāds trakums un
dzejas dēmons vai dzejas gars, kas lika
rakstīt. Un viņā bija arī nebeidzamā mīlestība pret Raini, pret savu zemi, savu
dzimto vietu- Latviju.”
Aktrise Aspazijai veltītajā koncertprogrammā ļāva iepazīties ar vairākiem
tēlojumiem un dzejoļiem, kuri mijās ar
dziesmām no teātra izrādēm.
Pēc koncerta muzeja apmeklētāji, un
to bija kupls pulks, apskatīja piedāvātās
izstādes, viesojās kaķu istabā un fotografējās ar „vietējo Aspaziju” un viņas kaķi
Ingu, kuru tēlos bija iejutusies amatniecības centra vadītāja Kitija un viņas kaķis Absints. Tāpat traktierī „Pie melnā

kuiļa” tika nobaudīti vietējo saimnieču
gatavotie gardumi, Aspazijas liķieris un
karstas kafijas tase. Savas zināšanas par
Aspaziju un Raini muzeju nakts apmeklētāji pārbaudīja, izspēlējot izzinošo
spēli ar āķīgiem jautājumiem par abiem
dzejniekiem.
Savukārt, muzeja vēsturnieks Agris
Dzenis Kandavas vēstures izzināt gribētājus izveda ekskursijā pa pilsētas kultūrvēsturiskajām vietām.
Saule jau bija norietējusi, skaļi dziedāja putni, saldi smaržoja ievas un
plaukstošo koku lapas, viss Baznīcas
kapu kalns slīga zilā miglā- ziedēja neaizmirstulītes. Kandava izbaudīja Muzeju nakts burvību.
Muzeju naktī Kandavā bija ieradušies vairāk nekā 250 apmeklētāju.
Dagnija Gudriķe

EJ DROŠI DABĀ!
Lai labāk iepazītu Abavas senlejas dabas parku, tā pļavas, kukaiņus
un īpaši aizsargājamos augus, ikviens
jūnija beigās tiek aicināts uz vides iepazīšanas pasākumiem divu dienu garumā.
27.jūnijā no pl.11.00 līdz 13.00 iesim
iepazīt Imulas upes ielejas augu valsti
kopā ar vides ekspertu Ansi Opmani.

Pulcēšanās pie viesu nama “Romance”
Matkules pagastā.
No pl.14.00 līdz 17.00 kukaiņu pētnieku ekspedīcija Imulas upes ielejas
pļavās kopā ar LU profesoru Voldemāru
Spuņģi. Pulcēšanās pie viesu nama “Romance”.
28.jūnijā no pl.10.00 līdz 12.00 Kandavā, Promenādē darbosies Vides darbnīcas, kuras vadīs vides gidi no visas
Latvijas. Būs mīļi gaidīti bērni un pieaugušie.
Pl.12.00 līdz 15.00 pārgājiens uz

Čužu purvu kopā ar vides eksperti Agnesi Priedi. Pulcēšanās stāvlaukumā Sēravotu ielas galā, Kandavā.
Dalība pasākumos bez maksas.
Pasākumu dalībniekiem lūgums pieteikties iepriekš pa tel.28396830.
Projektu “Ej droši dabā” finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds, Kandavas
novada dome.
Projektu realizē Abavas ielejas attīstības centrs.
Projekta “Ej droši dabā” vadītāja
Iveta Piese

ĪSTENOTS PROJEKTS „NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU
RENOVĀCIJA KANDAVĀ, VALTERU IELĀ”
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir īstenojusi projektu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija
Kandavā, Valteru ielā”.
Projekta mērķis - veicināt vides piesārņojuma samazināšanu un kvalitatīvi
attīrītu notekūdeņu nokļūšanu Abavas
upes baseinā, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību Kandavā, līdz
ar to saglabājot Latvijas nacionālo dabas
objektu - Abavas senlejas dabas parks un
kultūrvēsturisko teritoriju “Abavas ieleja” – sasniegts pilnībā.
Projekta īstenošanas rezultātā ir uz-

labota notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
darbība – baseiniem iebetonēta jauna
pamatne, nostiprināta baseina starpsiena, kas dos iespēju veikt apkopes darbus,
nepārtraucot tehnoloģiskos procesus,
uzstādīta jauna apskābekļošanas sistēma,
vecie izrūsējušie cauruļvadi un tehnoloģiskās teknes nomainīti ar atbilstošiem
nerūsējošā tērauda izstrādājumiem, uzlabota dūņu atūdeņošanas tehnoloģija
uzstādot mūsdienīgas iekārtas, kā rezultātā samazināsies vides piesārņojums,
notekūdeņu attīrīšana tiks nodrošināta
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā projekta īstenošanai ir labvēlīga

ietekme uz Kandavas pilsētas un novada
fizisko un antropogēno vidi, ierobežojot
potenciālos vides piesārņojuma avotus,
veidojot labvēlīgus apstākļus vides un
dabas aizsardzības prasību ievērošanai.
Projekta kopējās izmaksas ir 221148EUR, no kurām 97611-EUR finansē Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.
Paldies visiem, kas piedalījušies projekta realizācijā! (projekta Nr.
1-08/384/2014)
SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” valdes loceklis
Egils Bariss

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
18. jūnijā
14:00 Tikšanās ar mākslinieci Brigitu Ektermani Vasaras Saulgriežu sagaidīšanas svētkos. Vānes skolas parkā
19. jūnijā

17:00 Pasākums “Džungļu trase”. Pulcēšanās: Kandavā, Zīļu ielā 2.
Dalībnieki: jauniešiem no 14 gadu vecuma. Pasākumu organizē Jauniešu
centrs “Nagla”. Sīkāka informācija pa tel.
20210717 (Jana).

19:00 Cēres amatierteātra pirmizrādes Rutku Tēvs “Sirdsdraugs” un
Rūdolfs Blaumanis “Zagļi” Cēres estrādē
Nebijis notikums Cēres estrādē! Ieradīsies negaidīti viesi. Atbrauks Rutku

INFORMĀCIJA

SPORTS

Tēva “Sirdsdraugs” Kārlis ar padziedāšanu un dancošanu. Kad Kārlis būs prom,
ar šaudīšanos un pārpratumiem būs
klāt Blaumaņa “Zagļi”. To visu mēģinās
parādīt Cēres amatierteātris “Saime” ar
režisori Valiju Skarneli. Ieeja: EUR 1.50.
20. jūnijā
11:00 Floristikas nodarbība. Aicinātas ģimenes ar bērniem. Projekta “Darām kopā Kandavā!” ietvaros. Kandavas
novada Amatnieku biedrības telpās - Sīkāka informācija pa tel. 26113310.
21. jūnijā
Jāņu ielīgošanas izrāde R. Blaumanis “Īsa pamācība mīlēšanā” (režisors
Voldemārs Šoriņš). Kandavas brīvdabas
estrāde “Ozolāji”. Brīvdabas uzvedums
ar dziedāšanu un dejošanu, aktieri Kandavas novada iedzīvotāji.
23. jūnijā
20:00 Vānes amatierteātra izrāde
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Vānes
pagasta estrādē
22:00 Līgo balle. Spēlē grupa “Veldze” (Saldus). Vānes pagasta estrāde
21:00 Līgosvētki Zemītē. Zemītes
parka estrādē
21:00 Zemītes amatierkolektīvu
koncertuzvedums “Līgo vakara Šurī Murī”;
No 22:00 Zaļumballe. Spēlē “Leišmales Jānīši”. Ieeja- Brīva!
21:00 Līgo vakars Zantē. Zantes
kultūras namā, Zantes pagasta estrādē
Skaistas Līgo dziesmas izdziedās
Zantes folkloras kopa “Vācelīte”, raitus
deju soļus izdejos Zantes jauniešu un
vidējās paaudzes deju kolektīvi, jautru
skeču rādīs Zantes amatierteātris, notiks
jau 6.alus dzeršanas sacensības un sildīs
Jāņu ugunskurs.
23:00 Lustīgas dejas zaļumballē
spēlēs ARNIS no Talsiem.
23:00 Jāņu nakts balle. Spēlē grupa
“Miera vējos”. Kandavas brīvdabas estrādē “Ozolāji”

23:00 Līgo vakara balle. Spēlēs grupa “Divi J”. Ieeja brīva. Cēres estrādē
26. jūnijā
17:00 Velobrauciens uz Kukšu
muižu. Pulcēšanās Kandavas Valsts
lauksaimniecības tehnikuma stadiona
stāvlaukumā (Daigones ielā). Dalības
maksa: EUR 2,00 (pieaugušajiem); bērniem līdz 14 gadiem - bez maksas. Pieteikšanās velobraucienam līdz 22. jūnijam pa tel.: 29457272, 26425832.
27. jūnijā
11:00 Kandavas pagasta Sporta
svētki un Valdeķu ciematiņa svētki.
-Valdeķi. Sīkāka informācija pa tel.
28765684 (Brigita) un 29457272 (Andris).
27. - 28. jūnijā
Abavas senlejas izziņas pasākums
“Ej droši dabā”. -informācija pa tel.
28396830 (Iveta).
4.jūlijā
12:00 Bērnības svētki –Kandavas
kultūras namā
13.07. - 19.07. Mākslas plenērs
„Radošais mākslas mirklis” Kandavā
Iespēja māksliniekiem un mākslas
cienītājiem nedēļas garumā piedalīties
dažādās darbnīcās (piemēram, mozaīka,
keramika, gleznošana, grafiti), tematiski
atpūsties, iepazīt Kandavas radošo vidi
u.c. Sīkāka informācija pa tel. 26369421
(Linda), 63182064 (Kandavas novada
muzejs), 63122789 (Kandavas kultūras
nams).
SPORTS
20. jūnijā
11:00 Rietumu līgas čempionāts
pludmales volejbolā- VLKT – informācija pie galvenā tiesneša A. Bērziņa(
tel.29186957)
IZSTĀDES
Līdz 18.06. Mākslinieces Brigitas
Ektermanes gleznu izstāde “Latviešu

13.

spēka zīmes.- Vānes pagasta bibliotēkā
05.06.- 30.06. Literatūras izstāde
“Mārim Čaklajam - 75”. Vānes pagasta
bibliotēkā
05.06. - 30.06. Literatūras izstāde “Franču rakstniekam Antuānam de
Sent-Ekziperī 115”. Vānes pagasta bibliotēkā
05.06. - 30.06. Literatūras izstāde
“Latvijas literatūras gada balva (2010.2015.). Apbalvotie un nominētie darbi”.
Vānes pagasta bibliotēkā
09.06. - 19.06. Jubilejas izstāde “Rakstniekam Mārim Čaklajam 75”(1940-2003). Kandavas pilsētas bibliotēkā
15.06. - 26.06. Tematiska izstāde
“Visa laba Jāņu zāle”. Matkules pagasta
bibliotēkā
16.06. - 30.06. Izstāde “Rakstniekam, žurnālistam - Mārim Čaklajam 75”. Kandavas pagasta bibliotēkā
19.06. - 29.06. Tematiska izstāde
Vasaras saulgriežu svētkiem “Tad, kad
saulgriežu ugunis spīgo, visās sētās līgo
un dzied”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
22.06. - 29.06. Izstāde “Visi gaida
Jāņu dienu!”. Kandavas pagasta bibliotēkā
Līdz 26.06. Lias Kiršteines un Pētera Lakša gleznu izstāde “Tā zilā ilgu
puķe ir katram jāmeklē”. Zantes kultūras
namā.
29.06. - 06.07. Literatūras izstāde “Franču rakstniekam Antuānam de
Sent-Ekziperī”. Kandavas pagasta bibliotēkā
Līdz 12.jūlijam Lienītes Bērziņas
gleznu izstāde „ZOOM” – Kandavas
kultūras nama izstāžu zālē „Vējspārns”
Līdz 29.08. Gleznošanas studijas
dalībnieku darbi un Valdas Sirmās rotas – Kandavas Mākslas galerijā novada
muzejā

RIETUMU LĪGA 2015 FINIŠĒJUSI
Finišējuši 2015.gada rietumu līgas
čempionāti volejbolā un Rietumu līga/
Kurzemes radio līgas čempionāts basketbolā, kurus organizēja sporta klubs
„Kandava” un atbalstīja – Kandavas
novada dome, Kurzemes radio, SIA
„ABBAS”, „Ieviņa”, „Agregare”, „Priedaine N”, „Macron”, SIA „Pils”, Kazahstānas televīzija, „Par stipru Latviju”, „Husquarna”, Kandavas sporta
halle, Z/S „Strautiņi”, Kurzemes sēklas
un www.viss.lv.
Rietumu līgas čempionātā volejbolā
piedalījās 10 komandas - SK Kandava,
Sabile, SK Pūre, Smārde, Irlava, Virbi,
Jaunsāti, Sēme, Lapmežciems un Tume,
kas no oktobra līdz maijam aizvadīja 98

spēles. Vispirms regulārajā čempionātā
noskaidrojās tās komandas, kas iekļūst
Play off ceturtdaļfinālā un pusfinālā. Regulārajā čempionātā uzvarēja SK Kandava, bet 2.vietā Jaunsāti, kuras automātiski iekļuva pusfinālā, bet ¼ finālā Tume
dramatiskā cīņā pārspēja Sabili un SK
Pūre - Smārdi.
Savukārt, pusfinālā SK Kandava pārspēja Tumi, bet SK Pūre – Jaunsātus.
Interesantā cīņā par 3.vietu Jaunsāti pārspēja Tumi, bet finālā tikās SK Kandava
– SK Pūre. Jāpiebilst, ka ½ finālu cīņas un
fināli notika Kandavas sporta hallē. Uz
volejbola fināla spēlēm ieradās neredzēti
daudz skatītāju un pirmo reizi volejbolā
dejoja arī karsējmeitenes no SK „Kanda-

va” ar nosaukumu „Mīlenbahs” (oficiāli
gan nav apstiprināts, bet visas meitenes
mācās Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā). Fināla spēlēs šoreiz pārāki izrādījās
SK Pūre volejbolisti, bet SK Kandava
nedaudz „pārdega” un neizdevās tas, ko
vīri labi pieprot. Šoreiz mūsējiem otrā
vieta, ar ko viņus apsveicam. Pirmo reizi
finālus tiesāja tiesnese sieviete – Kristīne
Krūzmane. SK Kandava komandā spēlēja – Ģ.Bērziņš, G.Bērziņš, V.Dūniņš,
A.Kacēvičs,
N.Kacēvičs,
J.Elsons,
O.Vašķis,
P.Ivuškāns,
J.Šenbergs,
J.Špundens).
Basketbola čempionāts šogad ieguva jaunu nokaukumu Rietumu līga/
turpinājums 14.lpp.
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Kurzemes radio līga, jo no oktobra līdz
pat maijam Kurzemes radio, divas reizes
dienā tika izziņoti spēļu rezultāti, labākie spēlētāji un cita ar basketbolu saistīta
informācija, kā arī reklamēti gandrīz visi
basketbola čempionāta atbalstītāji.
Čempionātā piedalījās 10 komandas,
no Ventspils, Pāvilostas, Talsiem, Kuldīgas, Tukuma, Saldus, Lapmežciema, SK
„Kandava”, BK Viss.lv Kandava kā arī
viesi no Kazahstānas „Barsy Atyrau”, kuras sastāvā spēlēja divi lietuviešu leģionāri un viens amerikānis. Čempionāta
laikā tika aizvadītas 102 spēles, kuru laikā noskaidrojās ne tikai tās 8 komandas,
kas iekļuva izslēgšanas spēlēs, bet arī
tie skatītāji un tiesneši, kuri cīnījās par
„Priedaine N” dāvāto televizoru. Katras
spēles pārtraukumā izlozētie 5 skatītāji
un 2 tiesneši meta 1 metienu no centra,
ja iemeta, tad iekļuva finālā, kas notika
Kandavā finālspēļu laikā. No 707 metieniem precīzi bija 23. Interesanti, ka
skatītāji visprecīzāk meta Pāvilostā, bet
katras spēlēs labākie spēlētāji un tiesneši katru reizi saņēma speciālo „Ieviņas”
saldo balvu.
Regulārajā čempionātā 1.vietu izcīnīja BK Viss.lv Kandava, 2.v. „Barsy
Atyrau”, 3.v. Ventspils „Baltijas Ekspresis”, 4.v. Talsi, 5.v. Pāvilostas novads, 6.v.
Saldus, 7.v. Tukums, 8.v. Lapmežciems,
9.v. SK Kandava, 10.v. SK „Kuldīgas
Hercogs”, bet pēc ¼ fināla spēlēm noskaidrojās lielais četrinieks - BK Viss.lv
Kandava, Kazahstānas „Barsy Atyrau”,
Ventspils „Baltijas Ekspresis” un Talsi.
Pusfinālā dramatiskā spēlē Ventspils
pārspēja Kazahstānas komandu, bet BK
Viss.lv Kandava pārspēja Talsus, kuriem
nepalīdzēja pat līdz atbraukušie 150 līdzjutēji.
Lielā finālspēļu sestdiena bija 2.maijs.
Dienu iesāka volejbola cīņas, pēc tam
trīspunktu metienu konkursa priekšsacīkstes. No 30 trīspunktu metējiem (no
katras komandas varēja piedalīties 3 spē-

lētāji) tika noskaidroti 5 finālisti. Spēlē
par 3.vietu, Talsi savu fanātisko skatītāju
atbalstīti spēja atspēlēt – 18 punktu deficītu un pārspēja Kazahstānas komandu.
Pēc šīs spēles notika 3 punktu metienu
konkursa fināls, kurā uzvaru izcīnīja Kazahstānas komandas spēlētājs no Lietuvas – Justinas Olechnavichus. Pēc 3 punktu metienu konkursa norisinājās Slum
dunk konkurss, kuru vērtēja iespaidīga
žūrija – bijušais Latvijas izlases treneris
Armands Krauliņš, Kandavas novada
domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, visu laiku veiksmīgākais Latvijas
jaunatnes izlašu treneris, tagad Igaunijas
kluba treneris Varis Krūmiņš, Kurzemes
radio šefs Dainis Pilskungs un Latvijas
basketbola savienības valdes loceklis un
Eiropas jaunatnes basketbola līgas direktors Guntis Šenhofs, kā arī Kazahstānas
kluba prezidents S.Bulats. Konkursu vadīja saeimas deputāts un TV sporta raidījumu šovmens Raimonds Bergmanis.
Par uzvarētāju kļuva Ventspils „Baltijas
Ekspresis” spēlētājs Matīss Gredzens,
kurš pārspēja galveno favorītu R.Nārķi
no Saldus. Uzvarētāji trīspunktu metienu konkursā un slum dunk konkursā
saņēma balvas no SIA „Agregare”.
Pēc slum dunk konkursa notika ilgi
gaidītais skatītāju un tiesnešu „Televizora konkurss”, kurš negaidīti beidzās jau
pirmajā kārtā un „Priedaine N” dāvāto
televizoru ieguva tiesnesis R.Šteinbergs
no Ventspils. Finālā tikās Bk Viss.lv
Kandava - Ventspils „Baltijas Ekspresis”. Favorīti noteikti bija kandavnieki,
taču fināls ir fināls. Tāpat kā volejbolā,
arī šajā finālā kaut kā kandavniekiem
pietrūka - favorītu slogs, vienkārši veiksme vai daudzo skatītāju (aptuveni 550)
klātbūtne. Venstpilnieki uzvarēja un jau
trešo gadu pēc kārtas kļuva par čempioniem. BK Viss.lv Kandava komandu
apsveicam ar otro vietu. Komandā spēlēja – G.Strāķis, A.Strāķis, K.Gotfrīds,
A.Briedis, K.Baumanis, A.Balsers,
A.Savčenko, R.Petkevičs, E.Barbejs,

J.Arājs,
A.Suhanovs,
A.Bisenieks,
R.Kauliņš,
K.Ādiņš,
J.Dančauskis,
M.Morozovs, T.Prodoņuks, J.Podiņš,
J.Priednieks, treneris E.Priede.
Trešo vietu čempionātā ieguva Talsu
komanda, kuru jau trešo gadu trenē Jānis Bambis.
SK Kandava komandai nedaudz
pietrūka, lai spēlētu izslēgšanas spēlēs. Komandā spēlēja – E.Ķilps,
E.Rozentāls, R.Surgofts, E.Viļimsons,
M.Bērziņš, A.Dišlers, G.Enģelis, L.Zuze,
A.Štoferts, M.Grauzermanis, Ģ.Bērziņš,
A.Kotāns, K.Goldmanis, K.Hafenbergs,
R.R.Gūtšmits, treneris I.Bambis.
Čempionāta simboliskais piecinieks – E.Cīrulis (Talsi), K.Baumanis,
A.Strāķis (abi BK.Viss.lv Kandava),
J.Olechnaichus un T.Manabajev (abi Barsy Atyrau). Vēl tika apbalvots čempionāta solīdākais spēlētājs - L.Hercenbergs
no komandas „Kuldīgas Hercogs”, bet
par čempionāta labāko spēlētāju atzina
Ventspils „Baltijas Ekspresis” spēlētāju
K.Šilbergu. Komandas tika apbalvotas
ar kausiem, medaļām un ceļojošo kausu,
kuru tā pat kā grilus dāvāja SIA „Abbas”.
Z/S „Strautiņi” specbalvu ieguva
Pāvilostas novada komanda, bet „Par
stipru Latviju” balvu ieguva Kazahstānas komanda un jau nākošajā dienā to
izmantoja startējot „Stipro skrējienā”
Cinevillā.
Paldies abu čempionātu galvenajiem
tiesnešiem, volejbolā- Andim Bērziņam
un basketbolā, šī gada debitantam, Jānim Bambim. Lai veicas arī turpmāk!!
Liels paldies skatītājiem, kas atbalstīja
savējos visas sezonas garumā, kā arī karsējmeitenēm, sekretariātam, Kandavas
sporta hallei un pārējiem atbalstītājiem.
Prieks, ka esam novērtēti ne tikai Kurzemē, bet arī citur. Fināls tika translēts arī
Kazahstānas televīzijā.
P.S. Rezultātus, video un foto var aplūkot mājas lapā www.rietumuliga.lv
Egita Grundmane

ORIENTĒŠANĀS SPORTS – PAVASARA SEZONA
Sporta kluba „Kandava” orientieristi sezonu uzsāka 6.aprīlī, piedaloties
orientieristu apmācības pasākumā Tukuma novada „Sveikuļos”.
Tautas seriāli un Kandavas novada
atklātais čempionāts
Jau nākamajā dienā notika Tukuma
orientēšanās tautas seriāla „Silva” pirmā
kārta, kurā piedalījās kupls skaits Sporta
Kluba „Kandava” orientieristi. Kandavnieki ar lielākiem vai mazākiem panākumiem ir startējuši visās „Silva” aizvadītajās kārtās. 26.maijā „Silva” kārta notika
Kandavā Melnajā mežā. Par spīti lietainajam laikam startēja rekordliels dalībnieku skaits. Sezonas pirmajā daļā vēl
ir atlikušas divas „Silva” kārtas Tukuma

Dace un Jānis Rudēvici Baltijas valstu orientēšanās čempionātā.
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apkārtnē 9. un 16.jūnijā.
Mazāka bijusi kandavnieku dalība Talsu orientēšanās tautas seriālā
„ZigZag”. Viena no „ZigZag” kārtām
notika 27.aprīlī Kandavā, bet otra 1.jūnijā Matkulē. Arī šajās kārtā neiztika bez
lietus, bet par dalībnieku trūkumu sūdzēties nevarēja.
Piedalīšanās Kandavas novadā notiekošajās tautas seriālu kārtās dod ieskaiti novada atklātajā čempionātā. Pašlaik ir aizvadītas trīs kārtas no piecām,
bet tas neliedz jebkuram orientieristam
veiksmīgi startēt, 28.septembrī Cērē un
24.oktobrī Kandavā, un izcīnīt kādu no
medaļām.

Starptautiskas sacensības
Vairāki SK „Kandava” orientieristi maija beigās piedalījās Baltijas valstu
orientēšanās čempionātā. Čempionāts
notika Tukuma apkārtnē. Startējot atklātajā līdzjutēju grupā (M21B), pie panākumiem divu dienu rezultātu summā
tika Jānis Rudēvics (2.vieta) un Uldis
Vēciņš (3.vieta). Pārējiem dalībniekiem
vietu uz pjedestāla liedza viena rezultāta
iztrūkums.
Jūlija sākumā pieci SK „ Kandava”
biedri ( Dace un Jānis Rudēvici, Gunda
Cīrule, Uldis Vēciņš un Ilze Skribāne)
piedalīsies 29.starptautiskajās trīs dienu
sacensībās „Kāpa 2015”, Amatas novadā.
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Pašreiz notiek sagatavošanās treniņi šīm
sacensībām.
Pieaug interese par orientēšanās
sportu
27.maijā Zemītē norisinājās „Orientēšanās diena”. Ar orientēšanās sportu
iepazinās 45 Zemītes pamatskolas skolēni. 1.jūnijā Matkulē Bērnu aizsardzības dienas ietvaros Talsu „ZigZag” kārtā
piedalījās 20 jaunie matkulnieki. 4.jūnijā
jauniešu centrā „Nagla” notika SK „Kandava” organizētā orientēšanās nodarbība. Lai gan interesentu nebija ļoti daudz,
sadarbība turpināsies un nodarbības notiks arī turpmāk.
Uldis Vēciņš

FOTO ORIENTĒŠANĀS „KANDAVAI 785”
Kandavas novada svētkos notika foto orientēšanās ar uzdevumiem
“Kandavai 785”
Par orientēšanos bija ļoti liela interese - piedalījās bērni, pieaugušie un arī
ģimenes.
Orientēšanās notika sestdienā 30.
maijā no plkst. 12:00 - 18:00.
Starts bija no plkst. 12:00, bet startēt
varēja jebkurā dienas laikā. Finišēt gan
vajadzēja ne vēlāk kā plkst. 18:00. Bet šoreiz galvenais nebija ātrums. Bija jāatrod
6 vietas un pareizi jāatbild uz āķīgiem
jautājumiem par Kandavu. Tie, kuri bija
savākuši 6 zīmodziņus un paveikuši to
līdz plkst. 18:00, Kandavas Tūrisma informācijas centrā saņēma balviņu.
Visus uzdevumus laikā paveica vairāk kā septiņdesmit dalībnieki.
Aptaujājot orientēšanās dalībniekus,
noskaidrojām, ka pasākums paticis, jo
dalībnieki esot uzzinājuši jaunas un interesantas lietas par Kandavu. Pateicoties
šim pasākumam viņi bija iegriezušies
vietās, kuras līdz šim nebija apmeklējuši.
Paldies par atsaucību tām iestādēm
un cilvēkiem, kuri piedalījās pasākuma
norises nodrošināšanā: Kandavas novada muzejam; Kandavas sporta hallei;
Kandavas Romas katoļu baznīcai; Kan-

davas evaņģēliski luteriskajai baznīcai;
kafejnīcai “Ieviņa”; vasaras kafejnīcai
“Nāriņa”.

Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību!
Ilze Dravniece
Kandavas TIC vadītāja

KANDAVAS NOVADĀ UZSTĀDA ENERGOEFEKTĪVU LED
TEHNOLOĢIJU IELU APGAISMOJUMU

Kandavas pilsētā un Matkules un
Zantes pagastos maijā pabeigta ielu apgaismojuma modernizācija, uzstādot
videi draudzīgu un energoefektīvu LED
tehnoloģiju ielu apgaismojumu.
Kandavas novada dome šos darbus
ir paveikusi, īstenojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētu

projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Kandavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. Projekta ietvaros tika veikta gaismu izstarojošo LED diožu un apgaismojuma regulēšanas ierīču iegāde un
uzstādīšana. Pavisam tika iegādātas 126
gaismu izstarojošās LED diodes , kuras
uzstādītas Matkulē - Ezera ielā, Centra
ielā; Zantē – Meldru ielā, Druviņu ielā,
Priežu ielā, Dārza ielā; Kandavā – Abavas ielā, Priežu ielā, Valtera ielā.
Projekta mērķis bija: elektroenerģijas

un oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzstādot energoefektīvus un videi
draudzīgus LED tehnoloģiju gaismekļus
Kandavas novada pašvaldības ielās.
Ielu apgaismojuma nomaiņu veica
iepirkuma rezultātā izraudzīta pilnsabiedrība „DELPRO-TELMS”.
Projekta attiecināmās izmaksas ir
93640.04 EUR, no kurām 70% finansējums ir no Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta līdzekļiem, bet 30% ir Kandavas novada pašvaldības līdzfinansējums.
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VISI BIJA SAVĒJIE!
Maija mēneša nogalē, laikā, kad
dabā viss uzzied un izplaukst, katru
gadu tiek svinēti Kandavas novada
svētki „Lustīga dzīvošana”. Šogad svētku tēma bija - „Nāc un esi savējais!”
Trīs dienu garumā Kandavā notika
daudzveidīgi pasākumi un katrs, kas tajos piedalījās, bija savējais!
Svētku laikā, atbildot uz jautājumu,
kas vislabāk patīk Kandavā un novadā,
katrs varēja iegūt Kandavas novada piederības lentīti novada ģerboņa krāsās.
Savukārt, svētku organizatori uzzināja, kas cilvēkiem, vietējiem un viesiem,
patīk pie mums. Visvairāk atbilžu bija,
ka patīk Kandavas daba, skaistais reljefs,
patīk, ka Kandava vienmēr ir zaļa un
slīgst ziedu kupenās, īpaši laikā, kad tiek
svinēti novada svētki. Tāpat daudziem
mīļa Promenāde, Abavas senleja un vecais akmens tilts. Mīļš kļuvis draiskais
kuilītis pie Bruņinieku pilskalna un pats
pilskalns. Topa augšgalā noteikti ierindojās arī Kandavas stadions, Teteriņu
ezers, novada muzejs, laipnie un atsaucīgie kandavnieki.
Kā allaž svētki iesākās uz nopietnas
nots novada muzejā, kur notika zinātniski praktiskā konference un tajā iztirzātās tēmas sasaucās ar svētku tēmu„Latviski runāt, latviski domāt, latviski
just. „Valodnieka Kārļa Mīlenbaha mūža
darbs””. Omulīgā gaisotnē, neskatoties
uz nopietnajām tēmām, kuras iztirzāja
lektori, konferences dalībnieki klausījās
un noslēgumā diskutēja par Mīlenbahu,
viņa atstāto mantojumu, par mūsu saknēm un latviešu valodu.
Vakaram satumstot, atdzīvojās senais Bruņinieku pilskalns, kur Kuldīgas
kultūras centra jauniešu studija „Fokuss” dejā un kustībās izspēlēja romantisko koncertizrādi „Iedomu spoguļi”.
Iedvesmas, dailes un romantikas gaisotnē īsi pirms pusnakts ietinās Promenāde
„Feju ballītē”- mūsu novadnieces,
tērpu mākslinieces Danutas Ābeles veidoto tērpu parādē. Līdzīgi kā pagājušā
gadā, pusnakti visi sagaidīja Promenādē
kopā ar dažādiem vēsturiskiem varoņiem- puķu pārdevēju, avīžzēnu, zīlnie-

ci un citiem. Bija iespēja atkal ieskatīties
pagājušā gadsimta dokumentālajās filmās par Kandavas apkaimi. Par sirdij
tīkamu deju mūziku zaļumballē gādāja
mūsu novada puiši- Vānes muzikanti.
Novada svētku otrā diena allaž ir
pasākumiem visbagātākā, un šis gads
nebija izņēmums. Tikko saulīte uzlēkusi, vairāk nekā 40 vīri bruņojušies ar
makšķerēm un tērpušies šlipsēs, kā tas
pēc nolikuma bija pieprasīts, pulcējās
uz vecā Abavas tilta, lai piedalītos mūsu
novadnieku Z. Piņķa piemiņas turnīrā
makšķerēšanā ar naglu un A. Oša kausa
izcīņā spiningošanā.
Promenādi pirmie „okupēja” spēka
sporta veidu festivāla” Kandavas kauss
2015” dalībnieki ar novadnieku -pasaules čempionu -Reini Kindzuli priekšgalā.
Dienai iesilstot, laukumā no malu
malām saradās arvien vairāk svētku
tērpos sapostu bērnu un, protams, arī
daudz skatītāju. Novada skolēni izdejoja
un izdziedāja XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas
koncertu „BURT(u) BURVĪBA”.
Talsu ielu līdz pat novada muzejam
savā pārziņā bija ņēmuši amatnieki. Notika aktīva tirgošanās, darbošanās un
amatu ierādīšana.
Arī pēcpusdienā Promenādē valdīja
deju prieks- novada deju kolektīvi un
viesi no Ungārijas, Slampes un Tumes
rādīja kā katrs māk „danci vest”. Neskatoties uz nenoturīgajiem laika apstākļiem- lietus un vēja brāzmas griezās
vērpetēs- mūsējie izturēja!
Promenādē notika arī Kandavas
novada Iespēju fonda (KNIF) rīkotā
labdarības akcija “Bumbu rallijs”. Šis pasākums notika jau otro reizi ar nolūku
piesaistīt līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvu
programmai “Dari pats”, kuras ietvaros
reizi gadā tiek izsludināts projektu konkurss. Šajā konkursā Kandavas novada
iedzīvotāji var pretendēt uz atbalstu nelieliem projektiem, kas nes sabiedrisko
labumu un veicina iedzīvotāju iniciatīvu
realizēšanu. Akcijas laikā ziedojumos
tika savākti nepilni četri simti eiro.

Svētku dienas kulminācija bija lieliskais gājiens „Savējie sapratīs!” cauri pilsētai uz brīvdabas estrādi Ozolāji, kuru
atklāšana pēc atjaunošanas daudziem
noteikti bija emocionālākais brīdis šajā
vakarā. Ozolāji bija pārpildīti līdz pēdējai rindai un visiem sēdvietu pat nepietika!
Svētku otrā diena noslēdzās ar muzikālo mistēriju „Piederība”, kuru radījuši Jānis Lūsēns, Maija Laukmane un
Ziedīte Začeste, bet tajā piedalījās gan
Latvijā pazīstami mākslinieki gan vietējie amatiermākslas kolektīvi. Kā, atklājot pasākumu Ozolājos sacīja novada
domes priekšsēdētājs „Mēs neesam liela
tauta, bet mēs esam stipri ar savu piederību – ar piederību savai zemei, savai
valodai, savai valstij un savam novadam.
Man ir prieks un lepnums, ka arī es un
mēs visi kopā esam piederīgi.”
Naksnīgajās debesīs uzplaukstot
uguns skulptūrai, par savām saknēm,
valodu un piederību savai zemei un
dzimtajai vietai, šajā vakarā noteikti
aizdomājās daudzi no izrādes apmeklētājiem.
Svētdiena, svētku trešā diena, iesākās ar dievkalpojumu un lielisko, emocionālo sieviešu vokālā ansambļa „Cantabile” koncertu Kandavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.
Promenādē notika 2.Kandavas pīlīšu regate un „Veiklais zivju ķērājs”. Paldies Dievam, negaisa un krusas mākoņi
bija pārskrējuši pāri Kandavai jau stundu pirms šiem notikumiem un vēlāk,
Kandavu neskarot, gar pamali aizslīdēja
uz Tukuma pusi.
Svētki noslēdzās ar nemotorizēto
braucamrīku parādi „Brauc un brīnies!”,
kurā piedalījās desmit dažādi braucamrīki. Parādes priekšgalā soļoja četri braši
Ivetas zirgi, kuriem sekoja lieliskais rumaks Ērglis ar novada vadību izrotātos
atsperu ratos. Pēc skatītāju balsojuma
tika noteiktas godalgotās vietas, bet īstenībā, vietu sadalījums šoreiz nespēlēja lielu lomu, galvenais, ka jautri bija
visiem!
Dagnija Gudriķe

AMIGO DZINTARA DZIESMAS OZOLĀJOS
8.augustā plkst. 19:00 Kandavā,
Ozolāju estrādē norisināsies Amigo
Dzintara dziesmu vasaras tūres koncerts un balle.
Amigo aizsāktā Dzintara dziesmu
aptauja norisinās otro sezonu un ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem šlāgermūzikas pasākumiem Latvijā. Tāpēc
šogad aptaujas finālisti dosies pie saviem
klausītājiem visā Latvijā, tā īstenojot

Amigo Dzintara dziesmu misiju – padarīt skaistākās melodijas pieejamas ikvienam. Amigo Dzintara dziesmu aptaujas
vasaras tūres pasākumos šlāgermūzikas
cienītāji aicināti gan dziedāt līdzi, gan no
sirds izdejoties!
Koncertā Ozolāju estrādē uzstāsies
Edvīns Bauers, „Liepavots”, Aigariņš,
Santa Zapacka, „Jūrkant”, „Zvaigžņu lietus”, „Klaidonis”, „Laimas muzyknati”

un „Galaktika” Nakts zaļumballē – dejas
kopā ar grupām „Klaidonis” un „Zvaigžņu lietus”.
Nāciet visa ģimene un esiet kopā ar
saviem mīļajiem, jo skaistas dziesmas,
tāpat kā sirsnīgas sarunas, tuvina. Koncertu vadīs iemīļotie TV un radio raidījumu vadītāji – Velga Vītola un Juris
Hiršs.
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KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

2015.GADA JŪNIJS

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
maijā reģistrēti 6 jaundzimušie
Kamēr Tev sirds ir saulē,
Tu neesi lieks,
Kamēr vien Tevī ir saule
Mūžs Tevi nesalieks!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās jūnija jubilārus!
Alvīne Bukmane, Alfrēds Kliests,
Marta Medne, Antonija Aispure, Lidija Brīgere,
Malda Dundure, Velta Švelenberga,
Alise Būmane, Dzidra Olga Leimane,
Laimvaldis Eversons, Edgars Rozenbergs,
Lilita Auziņa, Maiga Bētiņa, Skaidrīte Dūma,
Ilmārs Riekstiņš, Malda Stonka,
Imants Krūzmanis, Jānis Dembovskis,
Ēriks Olšteins, Rasma Kanberga,
Ausma Jankalāne, Andris Stepens, Valdis Leitis, Janīna Krūzmane, Brigita Gūtmane, Ināra
Asare, Ārija Bērzleja, Viktorija Kuzina,
Leontīne Viganovska, Jeronims Židonis
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Alise, Annika, Artūrs Everts,
Ralfs, Renārs, Roberts Andris

Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome
IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Sākot ar 20.jūniju sestdienās autobuss uz Vānes pirti
nekursēs, iedzīvotāju zemās apmeklētības dēļ.
Atlaides par pirts pakalpojumiem paliek spēkā!
Atvainojamies par kļūdaino informāciju maija mēneša
informatīvā izdevuma” Kandavas Novada Vēstnesis”
17.lapaspusē. Attēlā redzamā meitene ir
Estere Reinsone.
Tiek organizēta ekskursija uz
Puķu draugu saietu Alūksnē 18.jūlijā.
Cena 17,- eiro + 22 eiro. Cenā ietilpst transports, gida
pakalpojumi + dalības maksa + pusdienas
Sīkāka informācija pa tālruni 26151106 Sarmīte.
Veic zāles pļaušanu un smalcināšanu ar traktoru.
Interesēties pa tālruni 29484587.
Tautu apvienība „Varavīksne” aicina uz Draugu saietu
18.jūlijā plkst. 19:00 Valdeķu kultūras namā. Dalības maksa 2 eiro. Pieteikties līdz 10.jūlijam pa telefonu
29483948(Irina).

KNIF pateicas visiem ziedotājiem, kas iesaistījās labdarības akcijā “BUMBU RALLIJS” - veikals „Labais”, SIA „Vejmars”,
SIA ”Saltums Kandavā”, SIA ”M un V”, SIA „Linda 1”, Cēres pagasta pārvalde, Matkules pagasta pārvalde, Vānes pagasta
pārvalde, Zantes pagasta pārvalde, Zemītes pagasta pārvalde, Veikals „Maxima”, SIA ” Saimnieks” veikals „Silavas GAM”, SIA
„Dafa”, Anita Dundure, Modris Mežancis.

PENSIONĀRU IEVĒRĪBAI!
Kandavas novada pensionāru biedrība ir iesaistījusies Latvijas pensionāru
federācijas (LPF) organizētajā parakstu vākšanas akcijā, lai atbalstītu Labklājības ministrijas izstrādātos grozījumus likumā par pensijām, kas paredz no š.g.
1.oktobra veikt pensiju indeksāciju palielinātā apmērā, ņemot vērā 50% no algas
pieauguma tautsaimniecībā. Finanšu līdzekļi šādas palielinātas indeksācijas veikšanai Valsts sociālās apdrošināšanas budžeta Pensiju fondā ir pietiekamā apjomā.
Novada pensionāru biedrības valdes sēdē š.g. 1.jūnijā anketas parakstu vākšanai tika izdalītas gruporgiem un biedrības aktīvam. Kandavā parakstīties varat
pie Veras Lauvas un ”Sarkanajā krustā”; Cēres pagastā parakstus vāc - Inta Orste;
Zemītes pagastā - Emerita Šukste; Matkules pagastā – Jānis Sniķeris; Vānes pagastā- Daina Priede un Vija Dembovska; Zantes pagastā- pagasta pārvaldē; Kandavas
pagastā- Zigurds Megnis, Lilija Rupeika, Ērika Šiļņikova.
Parakstīties varat līdz š.g. 1.jūlijam. Anketas tiks savāktas un apkopotas 6.jūlijā
novada pensionāru valdes sēdē.
Aicinām pensionārus kā arī personas, kas ir pirmspensijas vecumā, bet vēl nav
sasnieguši pensijas gadus, aktīvi iesaistīties parakstu vākšanas akcijā!
Kandavas novada pensionāru biedrības valde

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
maijā reģistrēti mirušie:
Irēna Kubdance
(1941.) Kandava
Jānis Daņiļēvics
(1948.) Zemītes pagasts
Frīda Maiga Lūse
(1929.) Balgales pagasts
Izsakām dziļu līdzjūtību
tuviniekiem!
Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrāfija UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 16.06.2015.

