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AR LABĀM DOMĀM PAR LATVIJU

4.maijā Kandavas novadā, tāpat kā 
citur Latvijā, notika Latvijas Republi-
kas neatkarības atjaunošanas 25.gada-
dienas atzīmēšanas pasākumi.

Jau otro gadu Kandavas novadā 
4.maiju atzīmēja, stādot kāršu pupas 
pagastos un Kandavā, vēlot labas domas 
Latvijai un savai dzimtajai vietai. 

Neatkarības dienas atzīmēšana Kan-
davā iesākās kā tematisks gājiens no 
Bruņinieku pilskalna, kur svinētājus 
sagaidīja gides Agrita un Solvita, aici-
not uz simboliskās lielās pupas uzrakstīt 
savu vēlējumu Kandavai, novadam vai 
Latvijai. Katrs uzrunātais atstāja savu 
novēlējumu. Lūk, daži no tiem: 

“Vairāk patriotisma! Darba vietas! 
Kandavai izaugsmi! Stipru un mūžam 
brīvu Latviju! 

Kandavai izaugt par skaistāko pil-
sētu! Lai mūsu Kandava vienmēr zied! 
Veselību, labklājību! Plaukt un zelt Kan-
davai! Saules mūžu Kandavai! Lai Dievs 
svētī Kandavu! Radošus bērnus Kanda-
vā! Augt, plaukt un zelt manai dzimtajai 
pilsētai!” 

Katrā pieturas vietā, un tādu bija čet-
ras, bija jāveic kāds uzdevums, nopelnot 
pa kāršu pupai, lai vēlāk tās dēstītu aug-
līgā zemē, kopā ar gaišām domām, kas 
īstenotos.

 Pasākuma kulminācija Promenā-
dē iesākās ar mūsu novadnieka Gin-
ta Birkenšteina komponēto Kandavas 
himnu. Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ziedīte Začeste sacīja, ka pupu stādīša-
na, tas ir mūsu pašu iedomāts un radīts 
simbols pašiem sev. Mazā pupa tiek stā-

dīta zemē, dodot tai līdzi mīlestību un 
lielu ticību, ka no mazām domām izaugs 
lieli darbi.

Novada domes priekšsēdētājs Nor-
munds Štoferts, uzrunājot sanākušos 
kandavniekus un viesus, uzsvēra Latvi-
jas neatkarības atjaunošanas gadadienas 
nozīmību: „Gribētos, lai turpmāk mēs 
vairāk izglītotu savus bērnus un maz-
bērnus, stāstot par to, cik tas bija svarīgi 
toreiz atgūt neatkarību. Cik tas ir svarīgi 
tagad, ka dzīvojam brīvā neatkarīgā Lat-
vijā.”

Neatkarības atjaunošanas 25.gada-
dienas atzīmēšana ar kāršu pupu stādī-
šanu notika arī Kandavas novada pagas-
tos.

Dagnija Gudriķe



2. AKTUALITĀTES

Vairāku gadu garumā esam dis-
kutējuši par ūdens un kanalizācijas 
pakalpojumu cenām novadā, to, ka 
šis pakalpojums neatbilst faktiskajām 
izmaksām un mūsu kapitālsabiedrība 
tādēļ strādā ar zaudējumiem. Esam 

KANDAVNIEKI ATRAKTĪVI STARTĒ 
„LATVIJAS NOVADU CĪŅĀS”

mēģinājuši rast vairākus risināju-
mus un šobrīd situācija ir tāda, ka 
sabiedrisko pakalpojumu regulators 
ir norādījis uzņēmumam „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” pārskatīt 
tarifus. Aprīļa domes sēdē deputāti 
izskatīja šo jautājumu un uzdeva SIA 
„Kandavas komunālie pakalpojumi” 
iesniegt ūdenssaimniecības tarifus 
ūdensapgādes pakalpojumam un ka-
nalizācijas pakalpojumam, apstipri-
nāšanai Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisijai. Centīsimies rast 
iespējami labvēlīgākos risinājumus, 
kas apmierinātu gan uzņēmuma, gan 
iedzīvotāju intereses. Ja regulēšanas 
komisija tarifus šajā gadā izskatīs, tie 
varētu stāties spēkā ar nākamā gada 
janvāri. 

Paldies visiem novada ļaudīm, 
kas piedalījās Lielajā talkā, sakopjot 
pagastu un pilsētas teritorijas, lai 
novads kļūtu tīrāks un skaistāks. Pal-
dies par nesavtīgo darbu mūsu kopē-
jam labumam!

Šobrīd esam uzsākuši brīvdabas 
estrādes Ozolāji būvdarbu otro kār-
tu. Tajā plānots labiekārtot estrādi, 
izbūvējot gājēju celiņu pa Ozolāju 

kalnu uz leju līdz estrādei, estrādes 
augšpusē aizsargsienu ar trepēm un 
pieeju tai no augšas kā arī elektroap-
gādi. Mēs centīsimies iespēju robežās 
līdz novada svētkiem veikt paredzētos 
darbus. Mūsu Ozolāji ir atdzimuši un 
darīsim visu, lai novada iedzīvotājiem 
būtu patīkami atgriezties savā brīvda-
bas estrādē.

Strauji tuvojas Kandavas novada 
svētki. Šogad svētki ir īpaši, jo saistīti 
tieši ar Ozolāju estrādes atklāšanu pēc 
rekonstrukcijas. Svētku programma 
ir plaša un daudzpusīga, to centrālais 
notikums būs muzikālās mistērijas 
”Piederība” pirmizrāde. Uzveduma 
autori ieguldījuši milzīgu darbu, lai 
izrāde izskanētu ar vērienu - arī tālu 
pāri novada robežām. 

Svētku devīze šogad ir: „Nāc un 
esi savējais!”

Aicinu visus - nāc un esi savējais, 
piedalies novada svētkos, atbalsti tos 
ar savu klātbūtni un aktīvi iesaisties 
tajos! 

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs

2.

Agris Dzenis, Ilze Dravniece un Iveta Piese „Latvijas Novadu Cīņās”

Aprīļa vidū kandavnieki  piedalījās 
LTV1 erudīcijas šova „Latvijas Novadu 
Cīņas” �lmēšanā.

„Latvijas Novadu Cīņas” ir Latvijā 
radīts TV šovs, kurā spēles dalībnieki no 
dažādiem mūsu valsts novadiem cīnās 
par uzvaru, atbildot uz iedzīvotāju uz-
dotajiem video jautājumiem. Katrā spēlē 
piedalās trīs Latvijas novadu komandas 
četru cilvēku sastāvā. Spēles kapteinis - 
sabiedrībā pazīstams cilvēks un trīs pār-
stāvji no attiecīgā novada.

Latvijas karte tika sadalīta 22 sim-
boliskos novados. „Kurzemes Šveices” 
komandu pārstāvēja kandavnieki: kap-
teinis - režisors Jānis Znotiņš, Agris Dze-
nis  -Kandavas novada muzeja vēstur-
nieks, Iveta Piese - Abavas senlejas zinātā-
ja, vides gide un Ilze Dravniece - Kanda-
vas Tūrisma informācijas centra vadītāja. 
Kandavniekiem bija jāsacenšas erudīcijā 
ar komandām no Rīgas (kapteinis - reži-
sors Valters Sīlis) un Preiļiem (kapteine – 
režisore Inese Mičule). Kandavnieki  star-
tēja atraktīvi un piedalīšanās šajā šovā bija 
jauks piedzīvojums. Īpašs paldies mūsu 
erudītajiem un aktīvajiem līdzjutējiem!

Šovs ar mūsu komandas piedalīša-
nos būs skatāms LTV1 ēterā 14. maijā           
plkst. 21:15.



3.AKTUĀLA INTERVIJA

PACIETĪBA, GUDRĪBA, MĪLESTĪBA- LABAS LAULĪBAS 
STŪRAKMEŅI

turpinājums 4.lpp.

Skaidrīte un Jānis Rajecki 1976.gadā (kāzu dienas fotogrā�jas Rajecku pārim nav)
Skaidrīte un Jānis Rajecki 2015.gada 30.maijā Dimanta kāzu dienā

Tā intervijā sacīja Skaidrīte un Jānis 
Rajecki no Kandavas pagasta, sagaidot 
savas kopdzīves sešdesmito jubileju jeb 
Dimanta kāzas.

Sešdesmit gadi kopīgā laulības 
dzīvē jeb Dimanta kāzas, tas ir skaitlis, 
kuru izdodas sagaidīt ne tik daudziem 
laulātajiem pāriem. Jums tas ir izde-
vies un tas ir skaisti! Kurā gadā appre-
cējāties?

Skaidrīte:
- Tas bija 1955.gada pavasaris. Mēs 

sarakstījāmies 30.aprīlī. Cik es, tā savā 
prātā atceros, sarakstītāja sacīja, lai tad 
iet 1.maijs, tā rakstīsim papīros, būs 
smukāks cipars.

Kāds laiks bija toreiz, kādu jūs at-
ceraties to dienu?

Skaidrīte un Jānis(abi vienā balsī):
- Smuks laiks bija. Tā bija sestdienas 

diena, mūs aizveda ar mašīnu, bijām 
divi vien, vedēju mums nebija. Sarakstī-
jāmies ciema padomē „Teņņos”. 

Skaidrīte:
- Sekretāre sarakstīja papīrus un 

viss, bijām salaulāti. Toreiz jau baznīcā 
nedrīkstēja.

Kā jūsu kundze bija ģērbusies tajā 
svarīgajā dienā, atceraties, kāda viņa 
izskatījās- kupliem, gariem matiem, 
vai īsa frizūra bija?

Jānis:
-Mati bija īsi, balta kleita arī nebija, 

zila bija, man uzvalks un šlipste- un viss, 
nekādas svinēšanas nebija. 

Skaidrīte:
-Bet mūsu iepazīšanās gan bija inte-

resanta! Zināt, kur? Malkas šķūnī.
Ko tad jūs tajā malkas šķūnī darī-

jāt?
Jānis:

- Malku zāģējām.
Skaidrīte:
- Es strādāju bērnudārzā un viņš 

dienēja- bija armijā. Un tad, 1954.gada 
ziemā, februārī, viņam tēvs nomira un 
Jāni atlaida atvaļinājumā uz bērēm. Tēvs 
dzīvoja Zentenē, bet Jāņa brālis bija Val-
deķos šoferis, ar sievu dzīvoja Mustenē. 
Bet es strādāju bērnudārzā par audzi-
nātāju. Daudz darbinieku nebija, tāpēc 
pašām nācās visu darīt, gan malku zā-
ģēt, gan krāmēt, gan kurināt. Tā nu mēs 
šķūnītī to malku zāģējam, te ienāk divi 
jaunekļi armijas formās, Jānis ar savu 
vidējo brāli. Mēs tādas jaunas, mēs tikai 
hi-hi un ha-ha, un viņi arī jauni, viņiem 
arī amizierēties patīk! Tā nu viņi mums 
to malku palīdzēja sazāģēt. Pēcāk viņš 
aizbrauca uz armiju atpakaļ.

Kā jūs pēc tam atkal satikāties, kad 
viņš no armijas pārnāca?

Jānis:
- Rakstīju vēstules jaunkundzei, man 

vēl bija jādienē līdz Oktobra svētkiem. 
Brālis iedeva adresi uz kuru rakstīt. Die-
nēju Moldāvijā pie Rumānijas robežas. 
Trīs ar pusi gadus armijā biju. 

Skaidrīte:
- Gandrīz katru nedēļu pa vēstulei 

saņēmu, atbildes rakstīju. Rudenī – no-
vembrī viņš mājās pārnāca. 

Un tad jūs tā sadraudzējāties, ka 
nolēmāt, ka jāmij gredzeni?

Skaidrīte:
- Tik ātri jau nemaz negāja, kādu 

laiku draudzējāmies, bet tad 1955.gadā 
nolēmām, ka dzīvosim kopā. Bijām jau 
arī vairs ne tik jauni, abiem 24 gadi bija, 
esam vienā gadā dzimuši, vīrs par pie-
cām nedēļām vecāks. Viņam dzimšanas 
diena jūnijā, man jūlijā. Mans pirmais 

vīrs bija gājis bojā, meitu Ēriku viena 
audzināju. Mūsu kopējā meita Mārīte 
gada nogalē pēc kāzām piedzima. 

Un kā jums ģimenes dzīve, tā labi 
vedās? Jūsu mūžs kopā skaisti aizva-
dīts?

Jānis: 
- Visādi gājis. Ne jau visu laiku sau-

līte spoži spīdējusi.... Atnācām dzīvot 
tepat, kur tagad dzīvojam, sievas vecāku 
mājās. Dzīvojām dārītē.

Skaidrīte:
- Vēl sniegs bija, februāris. Nekas 

mums nebija, viņš kā no armijas, ne 
viņam vecāki ko varēja iedot, ne man. 
Kleitas, ko mugurā vilkt bija, bet iedzī-
ves nekādas. Pat gultas mums nebija. No 
saimniecības dzelzs gultiņu dabūjām. 
Čubiņas iekšā, tā gulējām. Ērika, viņai 
kādi pieci gadi toreiz bija, lielajā mājā 
pie maniem vecākiem dzīvoja. Par lai-
mi, māte iedeva kādus traukus, malkas 
arī nebija, gājām mežā lasīt žagarus. Bet 
vīrs man tāds- diezgan rūķīgs un pratīgs 
bija. Strādāja sākumā par „gruščiku” 
Valdeķos. Tad uz Aizdzires galdniecību 
strādāt aizgāja. Aizņemto gultu vajadzē-
ja atdot, vīrs kā pirmo pats savām rokām 
gultu uzmeistaroja, pēc tam tapa skapis, 
galds, krēsli un bufete. Tad jau bijām 
bagāti. Dārīti, kur dzīvojām, izremon-
tējām. Tēvs to savā laikā bija taisījis kā 
labības žāvētavu, vēlāk pirts bija. Mate-
riāli vēl no kara laika bija palikuši, ko 
tēvs bija sagādājis savas vecās mājas, vēl 
barona laikos celtajai, remontam. Čakls 
un strādīgs mans vīrs bija. Visu prata un 
darīja. Kad mani vecāki piedāvāja pār-
ņemt savu saimniecību, ilgi nedomāju. 
Jo esmu te piedzimusi, uzaugusi, skolā 
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„VĀCELĪTE” SVIN DESMITO GADADIENU 

gājusi, apprecējusies un mana dzīve te-
pat vien gājusi. Šī ir mana dzimtā vieta 
un lauki un zeme man ļoti mīļa no ma-
zotnes. 

Tēvs piedāvāja veco māju paremon-
tēt, paplašināt un mēs ar vīru piekritām. 
Tā arī notika. Šī māja, kur tagad dzīvo-
jam, ir no 1961.gada. Tā nu mēs te arī 
dzīvojam visu laiku. Viss pašu rokām 
meistarots, gan durvis, gan logi. 

Kā jums liekas, vai toreiz dzīves 
uztvere bija savādāka nekā mums ta-
gad? Vai toreiz bija labāk, vai varbūt 
sliktāk?

Skaidrīte:
- Tagadējo dzīvi jau ar to laiku ne-

maz nevar salīdzināt. Tagad jaunie pre-
cas pie visa gatava. Mums nekas nebija.

Varbūt grūtības jums deva spēku 
un apņēmību izturēt un jūsu dzīve ko-
pīgos priekos un bēdās tik stipra izvei-
dojās? 

Skaidrīte:
- Jā, iespējams tā bija. Visu kopā da-

rījām, vīrs meistaroja, es krāsoju... un tā 
visās lietās, arī darbā kopā bijām. Dzīve 
mums cieši kopā gājusi. Tepat Valdeķos 
savu mūžu esam pavadījuši, dažādos 
darbos strādājuši, allažiņ kopā turēju-
šies.

Sacījāt, ka jums zemes darbi ļoti 
mīļi.

Skaidrīte:
- Jā, gan pa zemi rušināties patīk, 

gan puķes audzēt. Meita Ērika ar no ma-
nis to pārņēmusi, bet Mārītei rokdarbi 
vairāk patīk. Es jau pati arī rokdarbus 
mīlu, rokas nekad dīkā nestāv. Cimdus 
un zeķes adu. Cimdu pāri pa dienu uza-

du kā nieku. Krāsu izjūta man no Dieva 
dota. Nezinu kā tas sanāk, bet rokas pa-
šas krāsas saliek. Katru brīvu brītiņu ro-
kas kustinu. Kad es vēl strādāju un lopi 
bija mājās, tik un tā atradu laiku adīša-
nai. Pa izstādēm ar saviem adījumiem 
braukāju. Zaļā krāsa man ļoti mīļa, visas 
spilgtās krāsas patīk. 

Jūsu vaļasprieks tātad ir adīšana, 
bet ar ko vīra kungs brīvajā laikā aiz-
rāvās?

Jānis: 
- Man tehnika pie sirds. Ar traktoru 

zemīti sastrādāju, kamēr varēju, pats i 
remontēju i darīju. Zemi aparu, ražu no-
vācu. Līdz astoņdesmit pieciem gadiem 
ar mašīnu braucu.

Skaidrīte:
- Mums jau ilgi liela saimniecība 

bija- vienpadsmit cūkas un sešas slauca-
mas govis.

Jūsu koopdzīve tāda saturīga un 
laba bijusi, tā pēc stāstītā secinu. Roku 
rokā kopā iets.

Skaidrīte:
- Visādi gājis. Sastrīdamies un atkal 

mieru salīgstam.
Jānis:
- Nav jau visu laiku tikai saulains 

laiks. Zibens un pērkons arī spēris, lie-
tus nolijis...

Skaidrīte:
- Viņš man tāds asāks. Bet es tāda 

mierīgāka. Man patīk piemīlināties. Vi-
ņam atkal patīk, ka apmīļo. Viņš pats 
negrib savu maigumu rādīt, bet man tas 
patīk. Tāpēc mums tā labi sadzīvojas. 
Meitas mums brīnišķīgas!

Jānis:
- Jā, par meitām cepuri nost! Nu jau 

kādu laiciņu, kopš pats nebraucu, Mā-
rītei mašīnu atdevu, viņa mūs appuišo. 
Bērnus labākus nevaru vēlēties. Pārtiku 
atved, visos darbos palīdz.

Skaidrīte:
- Bieži atbrauc, citreiz divas reizes pa 

dienu. Ērika palīdz dārzu apkopt. Maz-
bērni mums četri, divas mazmeitas un 
divi mazdēli un septiņi mazmazbērni.
Esam bagāti. 

Varbūt jums ir kāda recepte labai 
kopdzīvei, ar ko varat padalīties?

Skaidrīte:
- Nu es nezinu, vai mums ir īpaša 

recepte. Nepieciešama pretīmnākšana, 
sapratne. Labestīgam jābūt un savi bēr-
ni jāmīl. Kaut mūsu bērni jau paši savās 
dzīvēs nodrošināti, tomēr gribas viņiem 
ko iedot, lai vēl labāk būtu, lai vairāk kā 
mums būtu, ko tad mums daudz vairs 
vajag... Kad mēs jauni bijām, tad citi lai-
ki bija. Man prieks, ka mūsu bērniem un 
mazbērniem labāka dzīve nekā mums 
toreiz bija. Galvenais lai mazbērni un 
mazmazbērni labi mācās, strādā un gal-
venais, lai ir godīgi. 

Man liekas, ka tas ir tik skaisti, ka 
var nodzīvot kopā mūžu un saglabāt 
cieņu un mīlestību vienam pret otru.

Skaidrīte:
- Jā, mans tēvs un māte arī tā dzīvo-

ja. Saticībā un mīlestībā. Dzimtas tradī-
cijas ir jāsaglabā un jākopj, tad tās būs 
stipras. Es domāju, ka ģimenas stiprums 
slēpjas pacietībā, gudrībā un mīlestībā. 
Ja tās būs, tad arī kopdzīve izdosies. 

Intervēja 
Dagnija Gudriķe

Aprīļa otrajā pusē Zantes kultūras 
namā ar jubilejas koncertu „Vācelītes 
dziesmu ceļi” savu desmitgadi atzīmē-
ja folkloras kopa “Vācelīte”.

„Šodien visi ceļi satek mūsmājās,- 
atklājot pasākumu, sacīja Zantes kul-
tūras nama un jubilejas koncerta vadī-
tāja Egija Lāce - Zantes folkloras kopa 
„Vācelīte” svin desmitos šūpuļsvētkus. 
Desmit gadi nav ne maz ne daudz- tāds 
mirklis netverams, bet nozīmīgs.” Egija 
aicināja kopā atcerēties un izstaigāt „Vā-
celītes” dziesmu ceļus - tos svarīgākos, 
tādus krāšņus un bagātīgus, jaukus un 
interesantus, skaistus un reizē mīļus. 

„Vācelītes” dziesmu ceļš aizsākās 
karstā saulainā 2005. gada pavasara pēc-
pusdienā, kad notika pirmais mēģinā-
jums. Tas bija svarīgs notikums, nekad 
pirms tam Zantē nebija bijusi folkloras 
kopa. Pa šiem gadiem kolektīva sastāvs 
ir nomainījies, bet pamats palicis. No 
pašiem pirmsākumiem joprojām „Vā-
celītē” dzied Inita, Liesma, Anna, Antra, 

Folkloras kopa „Vācelīte” 10 gadu jubilejā
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VĒSTURENOVADĀ

VĒSTURE LAIKABIEDRU ATMIŅĀS

un ik pa laikam klāt nākušas jaunas bal-
sis- Daiga, Aija, Zane, Zeltīte, Ina, Dace, 
Biruta, Paula un Egija, kā arī jaunā va-
dītāja Taira Grošteine. Folkloras kopa 
dziesmas skandina cauri gadskārtām 
pašmāju rīkotajos svētkos, viesu uz-
ņemšanā un braucot ciemoties tuvākā 
vai tālākā apkaimē. „Vācelīte” piedalās 
Dziesmusvētkos un dažādos sadziedā-
šanās pasākumos. Šogad kolektīvs pie-
dalīsies Starptautiskajā folkloras festivā-
lā Rēzeknē.

Jubilāriem siltus vārdus bija atvedu-
si Kandavas novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja un folkloras kopas „Vācelīte” 
krustmāte Silvija Tiltiņa. Viņa toreiz 
bija Zantes pagasta pārvaldes vadītāja 
un tieši viņa pirms desmit gadiem uzru-
nāja Anitu Apini kā vadītāju un katru no 
dziedātājiem. „Man ir prieks, ka 10 gadu 
garumā folkloras kopa ir saglabājusies 

un Jūs joprojām dziedat,- sacīja Silvija 
Tiltiņa- bet man ir žēl, ka esat vientuļas. 
Kur ir palikuši Jūsu brašie puiši? Tādēļ, 
novēlu nākamajos 10 gados, lai Jums 
blakus būtu braši dziedoši puiši.”

Folkloras kopu jubilejā sveica Kan-
davas novada Kultūras pārvaldes vadī-
tājas vietniece Iveta Grunte. Pateicības 
vārdus teica arī Zantes pagasta pārval-
des vadītājs Jānis Kālis un Kandavas no-
vada domes priekšsēdētājs Normunds 
Štoferts, kurš, suminot gaviļniekus, pa-
teicās par folkloras kopas vērtīgo dar-
bu. „Paldies, ka uzturat dzīvas latviešu 
tradīcijas un paldies, ka jūs ar savu pie-
mēru šo tautas kultūras mantojumu un 
vērtības nododat arī mūsu jaunajai pa-
audzei”.

Ar muzikāliem sveicieniem bija 
ieradies kupls skaits viesu no tuvākas 
un tālākas apkaimes- folkloras kopa 

“Milzkalnieki” no Milzkalnes, “Pūrs” no 
Slampes, Remtes “Virši”, Brocēnu fol-
kloras kopa „Virza”, „Viesi” no Viesatas, 
Laucienes folkloras kopa „Trejteka”, kā 
arī folkloras kopa „Talsi” un tautas mu-
zikanti „Tals’ trimiš” no Talsiem. Svei-
cēju vidū bija arī Zantes kultūras nama 
pašdarbnieku kolektīvi- jauktais koris, 
amatierteātris, vidējās paaudzes un jau-
niešu deju kolektīvi. 

Pateicības un apsveikuma vārdi tika 
teikti arī folkloras kopas „Vācelīte” pir-
majai vadītājai Anitai Apinei par kopā 
pavadītiem deviņiem dziesmotiem ga-
diem un tagadējai vadītājai Tairai Groš-
teinei, kas folkloras kopas vadību uz-
ņēmusies pirms gada. Pēc vēlējumiem, 
augt tikpat braši kā līdz šim, turpinājās 
pasākuma saviesīgā daļa ar dziesmām 
un dančiem.

Līga Zuze

Aija Blitte

Laika ritums ir nebeidzams un neap-
turams, tādēļ viss, ko vēlamies saglabāt 
nākamajām paaudzēm jāpieraksta, jā-
dokumentē un jāsaglabā. Ļoti svarīgi ir 
saglabāt nozīmīgu vēsturisku notikumu 
aculiecinieku stāstus. Šajā avīzes numurā 
sākam publicēt mūsu novadnieces, Trīs-
szvaigžņu ordeņa kavalieres, ilggadīgās 
Kandavas internātskolas direktores Aijas 
Blittes atmiņas par 1944.- 1945. gada no-
tikumiem Kurzemē.

Vidzemes meitenes atmiņu stāsts 
par Kurzemes cietoksni 1944.-1945.
gads

Ievads
Tikko aizvadījām 2015.gada 8.mai-

ju- Nacisma sagrāves un Otrā pasaules 
kara upuru piemiņas dienu, kuru ar 
šādu nosaukumu atzīmējam no 1995. 
gada. Jau sen sev biju apsolījusi uzraks-
tīt atmiņu stāstu par 1944.un 1945.gadā 

piedzīvoto, kas ļoti spilgti, kā tikai vakar 
būtu noticis, iespiedies manā atmiņā. 

Tā nu ir sanācis, ka mana mūža 
lielākā daļa ir pagājusi šeit - Kurzemē. 
Ventspils un Kandava – tur mana sko-
lotājas jaunība, mīlestība un cilvēciska 
spēka gadi.

Tur mani skolēni, kurus es ne tikai 
mācīju grāmatu gudrībās, bet arī tajā 
dzīves mākslā, kas parasti diezgan pa-
matīgi jāapgūst bērniem internātskolā. 

Jā, internātskola. Kandavas internāt-
skola. Tas patiešām ir skaistākais, vērtī-
gākais un mūžu mūžos paliekošais, kas 
ar mani dzīvē noticis. Un tā nu ir iznā-
cis, ka es, dzimta vidzemniece, Skrīveru 
dendroloģiskajā parkā esmu savu kolē-
ģu nominēta par mūžīgu kurzemnieci. 
Un tas notika Baltijas ceļa atceres jubile-
jā, jo šajā laikā arī man ir dzimšanas die-
na un es ar kolēģiem braucu pa savām 
dzīves un darba vietām: Krapene- Skrī-
veri- Jaunjelgava- Madliena…

Piezīme. Bet tagad nedaudz paskaid-
rošu par turpmāk aprakstītajām skar-
bajām savas bērnības atmiņām. Šajā 
rakstā daudzi teicieni un apzīmējumi 
ir uzrakstīti tā, kā toreiz cilvēki ikdienā 
runāja. Neesmu centusies arī abu armiju 
karotājus apzīmēt „izsmalcināti”. Rakstu 
tā, kā toreiz viņus dēvēja tajā vidē, kur 
es dzīvoju.

Atmiņu stāsts
Ir 1944.gada vasaras nogale. Dārzā 

visās krāsās zied dālijas. Katra diena ir 
saules pārpilna. Smaržo āboli, ābeļu zari 
ar saldo bagātību nolīkuši līdz zemei… 
Viss zied un smaržo. Bet tā ir katru va-
saru un rudeni… Reizēm gan liekas, ka 
kaut kas ir citādi…

Un ir jau arī! Nekad pa lielceļu, pie 
kura atrodas mūsu mājas, nav bijis tik 

daudz braucēju. Mēs dzīvojam Rīgas 
apriņķa Krapes pagasta „Lejiešu” mājās. 
Tas ir pie paša Kokneses- Ogres lielceļa. 
No agra rīta līdz vēlam vakaram garām 
brauc vācu armijas mašīnas Rīgas vir-
zienā.

Daudzviet braukšana notiek ne tikai 
pa ceļu, bet arī pa ceļa malu, gandrīz līdz 
grāvim nebeidzamā straumē plūst pri-
vāto kara laika bēgļu pajūgi. Viņi brauc 
no Latgales un Vidzemes puses, no ku-
rienes dzirdams tāls kara troksnis.

Mans vecaistēvs Reinis Dzērve bie-
ži aizstaigā līdz ceļam, lai uzzinātu no 
kurienes ir braucēji, kas pametuši savas 
mājas un dodas svešumā. Izmisums un 
bēdas ir vectēva sejā, jo tiek nosauktas 
salīdzinoši tuvas un pazīstamas vietas, 
tātad fronte jau ir pie Kalsnavas, Līvā-
niem, Krustpils. Sarkanarmija laužas 
tuvāk pie Krustpils- Rīgas dzelzceļa. Un 
tomēr, kara dunoņa liekas tāla, neaiz-
sniedzama, varbūt līdz mums karš ne-
maz neatnāks…

Tomēr viss notiek citādi. Ļoti agri 
nākošajā rītā ziemeļaustrumos no mūsu 
mājām samērā tuvu atskan nepārtraukts 
kara troksnis. Sarkanarmija ir pārrāvusi 
fronti un krievu karavīri izlauzušies līdz 
Ērgļu pilsētai, kur notiek sīvas cīņas. No 
Krapes pagasta līdz Ērgļiem pa gaisa 
līniju ir apmēram 40 kilometri. Kaujas 
pie Ērgļiem nerimst ne dienu, ne nakti. 
Pieaugušie runā, ka Ērgļi „ejot no vie-
nām rokām- otrās”.(Ir gan teiciens!) Tas 
nozīmē, ka reizēm veiksme ir krieviem, 
viņi pavirzās uz priekšu, bet visbiežāk 
ir otrādi- vācieši parāda izcilu varonību 
un pašaizliedzību – krieviem ir jāatkāp-
jas austrumu virzienā. Un tā turpinoties 
vairākkārt, nu jau daudzas dienas.



6. VĒSTURE
turpinājums no 5.lpp.

Mūsu mājās mamma ar tēti kravā 
savus bēgļu pajūgus. Arī mēs dosimies 
tālajās gaitās. Vispirms uz Rīgas ostu, 
tad uz Vāciju. Ir iecerēts braukt kopā ar 
vēl divām pazīstamām ģimenēm.

Mantu kravāšanas darbus pārtrauc 
vācu karaspēka smagās mašīnas, virs 
kurām ir brezenta būdas. Gandrīz katrs 
auto no lielceļa iegriežas mūsu plašajā 
pagalmā, kur apkārt ir vairākas saim-
niecības ēkas. Drīz vien ar nozāģētiem, 
lapām bagātiem, koku zariem nomaskē-
tās smagās mašīnas tiek novietotas visās 
brīvajās vietās pie ēkām. Mašīnas ir ap-
slēptas, lai tās nepamanītu lēnie krievu 
bumbvedēji (tautā dēvēti par „kukuruz-
ņikiem”).

Dzīvojamā mājā ieiet vācu priekš-
niecība kopā ar vecotēvu un mūsu tēti 
Andreju Dzērvi. Saruna ir īsa. Mūsu 
māja esot liela un plaša, kas atbilst paš-
reizējām prasībām. Te būšot Ērgļu fron-
tes sabojāto ieroču remontēšanas centrs. 
Piebraukt varot ātri un ērti, pat pa vairā-
kiem ceļiem.

Mēs ar interesi vērojam, kā novieto 
darbagaldus mūsu mašīnšķūnī. Vakarā 
pie darbnīcām jau pieved sabojātus un 
sašautus ložmetēju, ir arī cita kaujās cie-
tusi kara tehnika. Sākas šķirošanas, tīrī-
šanas un metināšanas darbi.

 Mēs ar brāli Jāni, kuram ir seši gadi, 
ziņkārīgi ejam ”ciemos”. Īpaši mūs in-
teresē metināšana. Meistari mūs raida 
projām, sabojāšot bērniem acis. Kopā 
ar visiem ir arī divi pulksteņmeistari. 
Viņu darbnīca iekārtota pirtiņā. Viens 
puisis tūlīt salabo sen apstājušos vecās-
mātes sienas pulksteni. Par to meistars 
tiek uzcienāts ar cigoriņu ka�ju. Drīz 
vien vecāmāte rosīgi piedalās vācu pui-
šu piebarošanā ar dažādiem lauku mājas 
gardumiem. Pienu arī vairs neved uz 
pienotavu, ēdienreizēs, slavēdami saim-
nieci, to dzer ieroču meistari.

Neaizmirstami ir jautrie vakari. Ie-
roču meistaru kara ceļi viņus ir veduši 
pa dažādām Krievijas frontēm. Ilgāku 
laiku viņi bijuši Ukrainā, kādā kalnainā 
apvidū, kas viņiem atgādinājis mājas, jo 
paši esot no Bavārijas. Vakarus organizē 
ar dziesmām un jautrību. Visi mājinieki 
kopā ar meistariem sapulcējas labības 
šķūnī. Labība vēl nav izkulta. Strēķus 
var pārveidot par skatuvi un publikas 
sēdvietām. Publika ir tie vācu meistari, 
kuri paši nespēlē un nedzied, bet klau-
sās labprāt. Tad vēl publika esam mēs ar 
brāli, tētis un mamma, vecāmāte Anna 
un mūsu auklīte Emīlijas tante.

Vācieši dzied skaistās bavāriešu 
dziesmas, spēlē arī kaut kādus mūzikas 
instrumentus. Tad viena grupa uzsāk 
dejot „kazačoku”, to viņi esot iemācīju-
šies Krievijā. 

Un tad ir pagara pauze… Priekšā iz-
nāk mana mamma Viktorija, skaista un 

jauna(33 gadi) – pagasta koriste un teāt-
ra spēlētāja un sāk dziedāt vācu valodā 
Šūberta dziesmu „Stāv liepa vārtu ēnā”. 
Lai gan mūsmājās gandrīz visi saprot 
vācu valodu, mūsu mamma ir visgud-
rākā. Viņa Rīgas 3. ģimnāzijā humani-
tārajā klasē ir mācījusies vācu, franču 
un latīņu valodu. Vācu valodā viņa runā 
labprāt, jo laikam to zina vislabāk.

Vācu karavīri ir priecīgi un aizkus-
tināti. Viņi dziesmu grib nodziedāt vēl-
reiz kopā ar mammu. Beigās mamma 
sāk raudāt… Kas viņu tā aizkustināja? 
Vai doma par šķiršanos no dzimtajām 
vietām, varbūt viņai žēl bija bavāriešu, 
kuriem mājas tālumā?...

…Naktī austrumos dun nežēlīgas 
kaujas. Krieviem esot pārrauta fronte 
un sarkanarmieši atkāpjoties līdz Mado-
nai. No rīta ieroču meistari atvadās un 
dodas tuvāk frontei uz Madonas pusi. 
Bet mēs, Dzērves ģimene un kaimiņi, ar 
kuriem kopā brauksim, pošamies bēgļu 
gaitām. Vidzemes centrā notiek kaujas, 
kuru dunoņa tālumā pat pie mums ir 
dzirdama…

Ir nolemts, ka mājas sargāt paliks ve-
cākie ģimenes locekļi- vecaistēvs ar ve-
comāti un mūsu auklīte. Viņi mūs samī-
ļo un novēl Dieva svētību tālajā ceļā un 
droši vien svešajās zemēs dzīvojot. Bet 
māja tiks sargāta. To darīs arī mūsu suns 
Dadzis. Visi mūs gaidīs atpakaļ, varbūt 
kaut kas mainīsies uz labu…

Pusdienlaikā izbraucam no „Lejie-
šiem” ar diviem pajūgiem, kuros ir pār-
tika un nepieciešamās drēbes. Kaimiņi 
ir divas ģimenes, brauc arī katra ar di-
viem pajūgiem, kopā esam 6 pieauguši 
cilvēki un 5 bērni.

Braucam uz Rīgu pa Ogres- Tīnūžu 
ceļu. Rīgas ostā esam pēc divu dienu ce-
ļošanas. Esam pie Suntažiem apšaudīti 
ar ložmetēju no krievu lidmašīnas, jo 
ceļi ir pārpildīti gan ar bēgļiem, gan ar 
vācu un latviešu leģiona karaspēku.

Rīgas ielās daudz cilvēku un mašī-
nu. Uz ostu mēs braucam pa Krišjāņa 
Valdemāra ielu. Ostā mūs sagaida slikta 
ziņa. Rīgā kuģi jau trīs dienas neuzņem 
nevienu privātu bēgli. Mēs esam ieradu-
šies par vēlu. Tagad atliek braukt uz Lie-
pāju. No turienes privātie bēgļi vēl varot 
tikt uz kuģiem, kas atiet uz Dancingu.

Nolemjam braukt uz Liepāju. Tālu 
jau tas ir, bet neviens nedomā atteikties 
no braukšanas uz Vāciju. Izbraucam no 
Rīgas vakarā. Nakšņojam vienā saim-
niecībā Kalnciema pusē.

Mūsu draudzīgais pulciņš pēta apvi-
dus karti. Jāizlemj, kā ātrāk tikt Liepājā. 
Nekas nav īsti drošs un paredzams, arī 
braucienu nevar pilnībā izplānot…

Uz ceļiem ir priekšrocības vācu ar-
mijai. Viņi pārvietojas pa braucamās 
daļas vidu. Mēs, bēgļi, visbiežāk pa iz-
brauktu, parasti dubļainu ceļmalu. Ne-
raugoties uz nepārtraukto kustību, dau-

dzās vietās sapieri ceļus labo un nostip-
rina ar dēļiem vai speciāli sagatavotiem 
vienādiem, apaļiem kokiem.

Vēlā vakarā vecāki lemj arī par ie-
spēju braukt uz Kurzemes jūrmalu, kur 
zinoši un uzņēmīgi zvejnieki bēgļus ar 
laivām naktīs vedot uz Gotlandi, tur 
Latvijas bēgļi tiekot sirsnīgi un gādī-
gi uzņemti, lai tālāk viņus nosūtītu uz 
Zviedriju.

Rīts atkal saulains. Ceļamies agri. 
Mājas saimnieki mūs cienā ar garšīgām 
brokastīm.

Mūsu ceļš pagriežas uz Liepājas 
pusi. Drīz varēsim sacīt: „Ar Dievu, 
Zemgale, mūs gaida vēl joprojām klusā 
un viesmīlīgā Kurzeme…” Braucam gar 
Jaunbērzi. Netālu ir Latvijas prezidenta 
Kārļa Ulmaņa tēva mājas.

 Vakarā esam Džūkstē. Mūs sagaida 
laipni ļaudis un ērta nakšņošana. Cilvē-
ku sirsnība mūs patīkami pārsteidz un 
it kā nomierina. Izrādās, ka vairums 
Kurzemes saimniecību ar labākajām 
domām bēgļus ir gaidījuši. Istabās, kas 
domātas svešu cilvēku nakšņošanai un 
pat neilgai dzīvošanai, gar telpu sienām 
ir sagatavotas un nostiprinātas divstāvī-
gas guļamvietas- lāviņas. Dēļi ir prasmī-
gi noēvelēti un pat nokrāsoti. Guļvietās 
novietoti maisi ar sienu. Lāviņas viena 
sāna aizmugurē parasti ir pielikti pakā-
pieni. Telpās jau ir arī pa kādai gultai, 
bet lielākoties tās ir aizvāktas klētīs, lai 
istabās vietas būtu vairāk. Katrā mājā 
bēgļus sagaida ar labestību un optimis-
tisku līdzcietību.

Piezīme. Mēs, vidzemnieki, domā-
jot par kara laika cietokšņa ziemu, par 
daudz ko kurzemniekiem esam parādā. 

Aija ar vecākiem Viktoriju un 
Andreju 1939.gadā



7.DOMES LĒMUMIVĒSTURE

turpinājums 8.lpp.

KANDAVAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 20.04.2015.

KANDAVAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 23.04.2015.

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 30.04.2015.

Varbūt Jūs pieņemsiet manu, bēgļu mei-
tenes, paldies pēc septiņdesmit gadiem?!... 
Paldies!

Iebraucam Lestenē. Manu tēti inte-
resē Lestenes baznīca. Nolemjam uzka-
vēties. Visi dodamies baznīcu apskatīt, 
jo ap skaisto celtni ir rūpīgi kopta ap-
kārtne, daudz dažādu koku un daudz 
rudenīgu ziedu puķu dobēs.

Satiekam mācītāju. Viņš mūs visus 
ieaicina baznīcā. Tur esam ilgi. Vispirms 
mācītāja stāstījums un mākslas darbu 
apskate. Tad mums par svētību tiek vel-
tīts dievkalpojums. Skan ērģeles. Visi 
dzied toreiz tik pazīstamu dziesmu:

„Draugi, brāļi tālumā,
Jūs kas smagu jūgu nesat, 
Dievs lai dod, ka nestundā
Savās sāpēs stipri esat,

Dievs lai dod, ka nelauž jūs
Vara tā, kas šķīra mūs..!”
Pēc dievkalpojuma mācītājs mūs ie-

lūdz ciemos mācītājmājā.
Lestenes saulē mirdz cēlā, sakoptā 

baznīca un tās apkārtne: plaši līdzeni 
lauki… Saule mūs sagaida mācītājmājas 
logos. Esam skaistā ēdamistabā ar siltām 
pusdienām. Sudraba svečturī deg balta 
svece….

Nākošajā apmešanās vietā paredzēts 
uzkavēties ilgāk, jo arvien mazāk paliek 
„Lejiešu” mājās vecāsmātes ceptās rupj-
maizes… Tāpēc svešajās mājās jālūdz 
iespēja izcept sev maizi. Maizes cepšana 
notiek Irlavā. Izbraucam cauri centram 
uz Jaunpils pusi. Pie Mūrnieku tilta, 
pāri Abavai ir māju puduris. Mūs laipni 
uzņem ”Mūrnieku” mājās, jo viņiem ir 

diža maizes cepamā krāsns. Interesan-
ti, ka krāsns un palīgtelpas ir tādā kā 
puspagrabā. Īstenībā, zem dzīvojamās 
ēkas. Pagrabā var ērti darboties. Telpas 
ir siltas. Tiek iejaukta mīkla, nu jāgaida, 
lai uzrūgst. Tad izkurina lielo krāsni, ar 
lapu slotu izslauka ogles un cepšana var 
sākties.

Pēcpusdienā četri rupjmaizes kukuļi 
(tā tos dēvē vidzemnieki) ir izcepušies 
un garšīgi. Karstā, pēc „Lejiešiem” un 
mūsu mājās palikušās vecāsmātes smar-
žojošā maize brauc tālāk kopā ar mums 
pa Kurzemes ceļiem… 

Aija Blitte
2015.gada 8.aprīlī

(stāsta turpinājums nākamajā numurā)

Izskatīja jautājumu ”Par Kan-
davas novada domes ārkārtas sēdes 
19.03.2015. (protokols Nr.4 1.§) lēmu-
ma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju sa-
mazināšanu Kandavas novada publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 
grozījumu apstiprināšanu. Nolēma:

2.Apstiprināt projekta kopējās iz-
maksas 101  724,00 EUR (simtu viens 
tūkstotis septiņi simti divdesmit četri 

eiro, nulle centi) apmērā, no kurām ko-
pējās attiecināmās izmaksas 93  640,22 
EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši seši sim-
ti četrdesmit eiro, divdesmit divi centi).

3.Kandavas novada dome apņemas 
nodrošināt projekta īstenošanai līdz�-
nansējumu 36  176,00 EUR (trīsdesmit 
seši tūkstoši simtu septiņdesmit seši 
eiro, nulle centi) apmērā, no kuriem:

3.1. līdz�nansējums attiecināmo 

izmaksu segšanai 28  092,22 EUR (div-
desmit astoņi tūkstoši deviņdesmit divi 
eiro, divdesmit divi centi) apmērā, ņe-
mot aizņēmumu Valsts kasē;

3.2. līdz�nansējums neattiecināmo 
izmaksu segšanai 8083,78 EUR (astoņi 
tūkstoši astoņdesmit trīs eiro, septiņ-
desmit astoņi centi) apmērā, ņemot aiz-
ņēmumu Valsts kasē.”.

Izskatīja jautājumu” Par aizņēmumu 
projekta “Brīvdabas estrādes “Ozolāji” 
otrās kārtas būvniecība” īstenošanai”. 
Nolēma:

1. Noteikt brīvdabas estrādes „Ozo-
lāji” otrās kārtas būvniecību kā pašvaldī-
bas prioritāro investīciju projektu.

2. Ņemt aizņēmumu no Valsts ka-

ses 111995 euro ar atmaksas termiņu 
10 gadi, ar kredīta devēja noteikto pro-
centu likmi un atlikto maksājumu uz 6 
mēnešiem brīvdabas estrādes „Ozolāji” 
otrās kārtas būvniecībai, prioritārā in-
vestīciju projekta īstenošanai.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomi akceptēt aizņēmuma 111995 
euro ņemšanu no Valsts kases.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt no 
Kandavas novada domes pamatbudžeta 
līdzekļiem.

(balsojot atturas- G. Birkenšteins, 
L.Gudakovska, I.Priede, S.Zvirgzdiņa)

Kandavas novada domes sēdē tika 
izskatīti 35 jautājumi.

Apstiprināja zvērinātu revidentu 
SIA auditor�rmas “ Inspekcija AMJ” zi-
ņojumu par �nanšu pārskata revīziju no 
01.01.2014. līdz 31.12.2014. un Kanda-
vas novada domes 2014.gada pārskatu. 

Uzdeva SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” iesniegt ūdenssaimniecī-
bas tarifus - ūdensapgādes pakalpoju-
mam 1,11 EUR/m³ (bez PVN) un ka-
nalizācijas pakalpojumam 1,77 EUR/m³ 
(bez PVN) apstiprināšanai Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai.

Apstiprināja SIA “Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” pārskatu par budže-
ta izpildi 2015.gada 1.ceturksnī.

Apstiprināja Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr.10 

„Grozījumi Kandavas novada domes 
29.05.2008. saistošajos noteikumos Nr.7 
„Par pašvaldības sociālo pabalstu iz-
maksu Kandavas novadā”.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes 26.02.2015. saistošo noteikumu 
Nr.4 “Interešu un pieaugošo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas kār-
tība Kandavas novadā” precizējumus.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes pašvaldības aģentūras „Kandavas 
novada sociālais dienests” atskaiti par 
darbu 2015.gada 1.ceturksnī.

Pieņēma zināšanai Kandavas novada 
pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas 
pasākumu komisijas sēdē 20.03.2015. 
izskatītos jautājumus par situāciju Kan-
davas novada Bērnu un jaunatnes spor-
ta skolā un Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolā.
Atbalstīja Kandavas novada Zantes 

pamatskolas direktores K. Elksnītes ie-
rosinājumu par skolēnu formu ievieša-
nu 1.-6.klašu skolēniem ar 2015./ 2016.
mācību gadu, �nansējumu 2025 EUR 
apmērā paredzot no Kandavas novada 
Izglītības pārvaldes budžeta.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes pašvaldības aģentūras „Kandavas 
novada Sociālais dienests” direktora 
amatā Intu Leitartu uz pieciem gadiem 
no 2015.gada 27.maija līdz 2020.gada 
26.maijam.

Izskatīja 24 jautājumus, kas saistīti 
ar nekustamajiem īpašumiem un virkni 
vēl citu jautājumu. Domes sēdes proto-
kols pieejams mājas lapā www.kandava.
lv sadaļā Pašvaldība –domes sēdes.



8. DOMES LĒMUMI

Par Kandavas novada domes 
26.02.2015. 

saistošo noteikumu Nr. 4
„Interešu un pieaugušo 

neformālās izglītības 
programmu licencēšanas 

kārtība Kandavas novadā” 
precizēšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu; Izglī-
tības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 
46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumu 
Nr.382 „Interešu izglītības programmu �nan-

sēšanas kārtība” 9.punktu

Veikt Kandavas novada do-
mes 26.02.2015. saistošajos 
noteikumos Nr.4 “Interešu un 
pieaugošo neformālās izglītī-
bas programmu licencēšanas 
kārtība Kandavas novadā” 
(turpmāk – noteikumi) šādus 
precizējumus:

1. Svītrot noteikumu 9.pun-
ktu.

2. Izteikt noteikumu 10. 
punktu šādā redakcijā:

“10. Ja iesniegtajos doku-
mentos nav pietiekamu ziņu 
jautājuma objektīvai izlemša-
nai un pēc uzaicinājuma nav 
iesniegta papildu informācija 
un dokumenti, Komisija atliek 
jautājuma izskatīšanu un in-
formē par to licences pieprasī-
tāju, 10 darba dienu laikā pēc 
Komisijas sēdes nosūtot vēstuli 
licences pieprasītājam. Jautā-
jums tiek izskatīts mēneša laikā 
no vēstules nosūtīšanas brīža.”. 

 
Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 6

 „Grozījumi Kandavas 
novada domes 27.05.2010. 

saistošajos noteikumos 
Nr. 9 „Par Kandavas novada 
domes pašvaldības aģentūras 
„Kandavas novada Sociālais 

dienests” sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un to 

cenrādi”” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-

dībām” 14.panta trešo daļu, 43.panta pirmās 
daļas 13.punktu, Publisko aģentūras likuma 

17.panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Kandavas novada 
domes 2010.gada 27.maija 
saistošajos noteikumos Nr. 9 
„Par Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kanda-
vas novada Sociālais dienests” 
sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem un to cenrādi” (turpmāk 
– noteikumi), kas apstiprināti 
Kandavas novada domes sēdē 
2010. gada 27. maijā (protokols 
Nr.5 2.§) ar grozījumiem do-
mes sēdēs 2008. gada 25. sep-
tembrī (protokols Nr. 10 4.§), 
2011. gada 26. maijā (protokols 

Nr. 5 3.§), 2013.gada 25. sep-
tembrī (protokols Nr.13 5.§), 
2013.gada 27. decembrī (pro-
tokols Nr.18 3.§), 2014.gada 27. 
februārī (protokols Nr.4 2.§), 
2014.gada 29. decembrī (pro-
tokols Nr.17 3.§) šādus grozī-
jumus:

1. Papildināt noteikumu pie-
likuma III. nodaļu ar frāzi:

„Bērniem līdz 18 gadu vecu-
mam, personām ar invaliditāti 
un trūcīgām personām par bu-
džeta līdzekļiem”.

2. Papildināt noteikumu pie-
likuma V. nodaļu ar frāzi:

„Bērniem līdz 18 gadu vecu-
mam, personām ar invaliditāti, 
trūcīgām personām un smagi 
slimām, guļošām personām 
par budžeta līdzekļiem”.

3. Aizstāt noteikumu pieli-
kuma VI. nodaļā frāzi „Bēr-
niem līdz 18 gadu vecumam, I 
grupas invalīdiem un grūtnie-
cēm pakalpojumi bez maksas” 
ar frāzi „Bērniem līdz 18 gadu 
vecumam, personām ar invali-
ditāti un grūtniecēm pakalpo-
jumi bez maksas”.

4. Aizstāt noteikumu pieli-
kuma VII. nodaļas 44. punktā 
vārdus un skaitļus ar vārdiem 
„44.Ford markas automašī-
nām”.

5. Aizstāt noteikumu pieli-
kuma VII. nodaļas 45. punktā 
vārdus un skaitļus ar vārdiem 
„45.Ford un VW markas auto-
mašīnām”.

6. Papildināt noteikumu 
pielikuma VIII. nodaļas 51. 
punktu ar vārdiem: „un apaļu 
dzīves gadu jubilejās”.

7. Aizstāt noteikumu pieli-
kuma IX. nodaļas 52. punktā 
skaitli „50” ar skaitli „100”

 
Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 7

„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 2008. gada 29. maija 
Kandavas novada domes sais-
tošajos noteikumos Nr. 7 „Par 
pašvaldības sociālo pabalstu 
izmaksu Kandavas novadā” 
(turpmāk – noteikumi), kas 
apstiprināti Kandavas novada 
domes sēdē 2008. gada 29. mai-
jā (protokols Nr.4 2.§) ar gro-
zījumiem domes sēdēs 2008. 

gada 25. septembrī (protokols 
Nr. 10 4.§), 2008. gada 30. ok-
tobrī (protokols Nr. 11 4.§), 
2010.gada 30. jūnijā (protokols 
Nr.6 2.§), 2013.gada 25. sep-
tembrī (protokols Nr.13 3.§), 
2013.gada 30. oktobrī (proto-
kols Nr.15 2.§), 2014.gada 29. 
decembrī (protokols Nr.17 2.§) 
un 2015.gada 29. janvārī (pro-
tokols Nr.2 31.§) šādus grozī-
jumus:

1. Izteikt noteikumu 2.3.12. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.3.12. Bērns bārenis un 
bērns, kurš palicis bez vecā-
ku gādības iesniedz Kandavas 
novada domes pašvaldības 
aģentūrā „Kandavas sociālais 
dienests” noslēgto īres līguma 
kopiju (uzrādot oriģinālu), ie-
sniegumu un maksājumu ap-
liecinošus dokumentus - mak-
sājuma uzdevumu, kvīti vai 
čeku.”.

2. Izteikt noteikumu 2.3.16. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.3.16. Dzīvokļa pabalstu 
bērnam bārenim vai bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības 
piešķir pamatojoties uz doku-
mentiem, kuri nav vecāki par 
trīs mēnešiem. Ja summa pār-
sniedz 200 euro, tad to izmaksā 
divos mēnešos.”.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 8

„Grozījumi 2011. gada 28. 
aprīļa Kandavas novada 

domes saistošajos 
noteikumos Nr. 3 

„Par īpašumiem, kurus 
neņem vērā, nosakot ģimenes 
(personas) atbilstību trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam”” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-

valdībām” 43.panta trešo un ceturto daļu 
un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu” 19.3.apakšpunktu

Izdarīt Kandavas novada do-
mes 2011.gada 28.aprīļa sais-
tošajos noteikumos Nr. 3 „Par 
īpašumiem, kurus neņem vērā, 
nosakot ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgas vai mazno-
drošinātas ģimenes (personas) 
statusam” (turpmāk – noteiku-
mi), kas apstiprināti Kandavas 
novada domes sēdē 2011.gada 
28. aprīlī (protokols Nr.4 2.§) 
ar grozījumiem domes sēdēs 
2012.gada 29. novembrī (pro-
tokols Nr. 11 1.§), 2013.gada 
28. februārī (protokols Nr.2 
3.§) un 2013.gada 25. septem-
brī (protokols Nr.13 9.§) šādus 
grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1. pun-
ktu šādā redakcijā:

„1. Saistošie noteikumi nosa-
ka kritērijus, kad, novērtējot ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas (turpmāk - ģimenes 
(personas)) atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas)vai mazno-
drošinātas ģimenes (personas) 
statusam, tās īpašumā vai tie-
siskajā valdījumā esošais kusta-
mais vai nekustamais īpašums, 
kas ģimenes locekļa īpašumā ir 
reģistrēta vismaz 12 mēnešus 
pirms trūcīgas ģimenes (per-
sonas) vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa 
pieprasīšanas, nav uzskatāms 
par īpašumu.”.

2. Izteikt noteikumu 2. pun-
ktu šādā redakcijā:

„2. Par īpašumu, papildus 
Ministru kabineta noteikumos 
par ģimenes (personas) atzīša-
nai par trūcīgu vai maznodro-
šinātu noteiktajiem neuzska-
ta:”.

3. Izteikt noteikumu 2. 1. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1. nekustamo īpašumu- 
dzīvojamo platību vai tā daļu, 
kas pieder iesniedzējam vai 
kādam no ģimenes locekļiem, 
kurā dzīvo ģimenes locekļu 
pirmās pakāpes radinieki un 
kuriem nepieder cits nekusta-
mais īpašums;”.

4. Izteikt noteikumu 2. 2. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.2. lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemi, kuras platība 
nepārsniedz 5 ha;”

5. Izteikt noteikumu 2. 4. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.4. Viena vieglā automašī-
na, motocikls vai motorollers, 
kas ir vecāks par 8 gadiem;”.

6. Svītrot noteikumu 2.5. 
apakšpunktu.

7. Papildināt noteikumus ar 
2.7. apakšpunktu šādā redak-
cijā:

„2.7. ģimenei (personai) pie-
derošs nekustamais īpašums, 
uz kuru vērsta piedziņa vai uz-
likts arests un īpašniekam nav 
iespēju rīkoties ar šo īpašumu;”.

8. Papildināt noteikumus ar 
2.8. apakšpunktu šādā redak-
cijā:

„2.8. Pieder viena vieglā 
transportlīdzekļa piekabe.”

9. Izteikt noteikumu 4. pun-
ktu šādā redakcijā:

„4. Nosakot īpašuma platī-
bu, tiek izmantoti Valsts zemes 
dienesta īpašuma dati, bet par 
tehniku dati no Ceļu satiksmes 
drošības direkcijas.”



9.

turpinājums 10.lpp.

SKOLU DZĪVEVĒSTURE

SENĀS KANDAVAS SPOKU STĀSTS

KANDAVĀ NODIBINĀTS MAZPULKS 

Tieši spoku stāstus visbiežāk grib 
dzirdēt tūristi, un apmeklētākās ir vietas 
ar savu spoku vai vismaz aizraujošu un 
baisu spoku stāstu un labiem stāstnie-
kiem.

Kandavas viesiem vairākkārt ir nā-
cies likt vilties, atzīstoties, ka Kandavā 
nespokojas. Tomēr nesen 19.gs. vācbal-
tiešu laikrakstā izdevās uziet ne pārāk 
īstu, tomēr ar Kandavu saistītu spoku 
stāstu. 

1892. gada 4. jūlijā laikrakstā ”Duna 
Zeitung” publicēts cietuma priekšnieka 
K. iesūtīts stāsts, ko viņam savulaik stās-
tījis viņa tēvs. Stāstā atainotie notikumi 
norisinājušies tēva bērnībā, ap 1820. 
gadu. Tā kā otrs stāsta varonis – cietu-
ma priekšnieka vectēvs bijis tiesnesis 
Kandavā, jādomā, ka stāstā darbojas 
Kandavas pagasta rakstvedis un tiesne-
sis Johans Kilpe un kāds no viņa dēliem. 

”Mans tēvs bija tiesnesis Kandavā, 
vienā no skaistākajiem mūsu jaukās 
Dievzemītes miestiem. Ticība spokiem 
manā jaunībā bija daudz izplatītāka 
nekā tagad, un dažs godājams vīrs zi-
nāja pastāstīt ”ticamus” spoku stāstus, 
ko viņš piedzīvojis pats vai dzirdējis 
no uzticamiem ļaudīm. Laikam ikviena 
baznīca vai muiža bija ar savu spoku 
stāstu, tomēr šie nemierīgie zeļļi visvai-
rāk uzturējās mūsu mīļo pēdējās atdusas 
vietās – kapsētās, īpaši senajās – ar pus-
sagruvušām kapličām un apdrupušiem 
pieminekļiem. 

Romantiskā pakalnā starp Kanda-
vas miestu un Kandavas kroņa muižu 
atradās Kandavas kapsēta – viena no 
skaistākajām vietām visā apkārtnē. Īpaši 
pavasaros, kad ziedēja ievas un ceriņi, 
un skanēja smeldzīgās lakstīgalu balsis, 
nevarēja atrast piemērotāku vietu, kur 
atpūsties pēc ikdienas rūpēm un kņa-
das, kā zaļo, pēc ziediem smaržojošo un 
sēri kluso kapsētu ar tās koku un krūmu 
paēnu.

Tieši šo iemeslu dēļ arī mans tēvs 
bija to izvēlējies, lai baudītu pelnīto at-
pūtu pēc dienas darba un pūlēm. Kad 

vien atļāva laikapstākļi, pēc vakariņām 
tēvs vienatnē vai bērnu pavadībā devās 
uz kapsētas kalniņu un tur, uz koka so-
liņa zem ceriņu krūma sēžot, baudīja 
mieru un saldās lakstīgalu dziesmas.

Aptuveni piecdesmit soļus no vietas, 
kur mēdza sēdēt mans tēvs, atradās veca 
kapliča. Tā bija dižciltīgo ģimenes, kam 
piederēja tuvīnā muiža, pēdējā atdusas 
vieta. Caur restoto logu kapličas iekšie-
nē bija redzami vairāki satrupējuši zārki 
ar smagiem dzelzs rokturiem un kājām, 
par kurām tautā tika stāstīts, ka tās ir no 
zelta vai sudraba. Šo kapliču apvija kan-
davnieku fantāzijas un nostāsti. Kara 
laikos zārkos esot paslēptas dārglietas 
un nauda, kas tur atrodoties līdz pat šai 
dienai, jo to noslēpēji gājuši bojā. Šādus 
un līdzīgus stāstus stāstīja lētticīgi ļau-
dis. 

Mans tēvs ienīda jebkādu ticēšanu 
spokiem. ”Kam sirds ir īstajā vietā un 
acis skaidras, tam nekādi spoki nerā-
dās,” viņš mēdza teikt, ja kāds sāka runāt 
par spokiem.

Uzticoties savam principam, viņš iz-
mantoja katru izdevību, lai mums, bēr-
niem, pierādītu, ka bailes no spokiem ir 
smieklīgas, un mēs tās pārvarētu. Viņš 
bieži ķērās pie radikālām metodēm, kas 
iederējās tā laika garā.

Maija vakarā, kad spoži spīdēja mē-
ness, tēvs mani paņēma līdzi uz kapsētu. 
Kādu laiku mēs kopā sēdējām uz sola. 
Mēness sudrabotie stari spoži apgais-
moja drūmos kapličas mūrus, uz ku-
riem spokaini kustējās zaru ēnas.

”Kārli,” man mierīgi teica tēvs, ”aiz-
ej, dēls, uz kapliču un pamēģini, vai mē-
ness gaismā varēsi saskaitīt, cik zārku 
tajā ir.”

Es nespēju neklausīt tēvam vai ne-
izpildīt viņa teikto, tādēļ ar stipri puk-
stošu sirdi un pēc katra soļa atskatoties 
uz tēvu, tuvojos kapličai. Es atrados vēl 
kādus piecus soļus no tās lodziņa, kad 
saklausīju skaidri dzirdamu balsi no 
kapličas iekšienes. Mana sirds krampjai-
ni sarāvās, un ķermeni pārklāja auksti 

sviedri.
Griezties apkārt man bija kauns, jo 

tēvs to mājās noteikti pastāstītu maniem 
brāļiem un māsām, un es uz ilgu laiku 
kļūtu asāku vai maigāku zobgalību mēr-
ķis. Saņēmis dūšu, es ar dažiem gariem 
lēcieniem nokļuvu pie loga, bet ar skaļu 
kliedzienu atsprāgu atpakaļ, jo blāvajā 
mēnessgaismā caur restēm uz mani ska-
tījās bāla, bārdaina seja.

Baiļu dzīts, es metos pie tēva, un, 
elpai aizraujoties, pastāstīju par redzēto. 
Tēvs smējās un zobgalīgi teica: ”Tu re-
dzēji pats savas bailes, puis! Ej nu atpa-
kaļ uz kapliču, bet pavisam aukstasinīgi, 
un tu redzēsi, ka tur nav nekādas bālas 
un bārdainas sejas.”

Es atkal akli pakļāvos tēva pavēlei, 
un vēl nedrošāk kā iepriekšējā reizē de-
vos uz kapliču, neraugoties uz to, ka biju 
redzējis šausmīgo spoku. Tagad es pilnī-
gi skaidri dzirdēju no kapličas skanam 
žēlu cilvēka balsi un redzēju tumšu ēnu 
starp restēm.

Kad to biju pastāstījis tēvam, viņš 
devās man līdzi. Kad mēs nostājāmies 
pie loga, sadzirdējām žēlu balsi sakām: 
”Oi, apžēlojetēs par manem, izlaidēt 
mani laukē!”

”Kā tad tu tur esi iekļuvis?” jautāja 
tēvs.

”Es nokrite no jumtem un netieke 
laukē,” atbildēja spoks.

Atsauktais kalējs pēc kāda laika at-
vēra durvis, un tika noskaidrots, ka kāds 
ebreju iemītnieks, nostāstu par dārglie-
tām zārkos vadīts, bija uzlauzis kapličas 
jumtu un pa virvi nolaidies līdz zārkiem. 
Pēc tam, kad viņš bija pārliecinājies, ka 
zārkos atrodas tikai pīšļi un bezvērtīgas 
skrandas, viņš gribēja rāpties atpakaļ, 
taču vecā lata, pie kuras bija piesieta 
virve, nolūza, un nabaga dārgumu mek-
lētājs nokļuva slazdā. Viņš tur pavadīja 
divdesmit četras stundas bez ēdiena un 
dzēriena, līdz tika atbrīvots no kapličas 
un nodots cietumam.” 

Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja vēsturnieks

24.aprīlī Kandavas Kārļa Mīlen-
baha vidusskolas lasītāvā, lai dibinātu 
Kandavas mazpulku, pulcējās Latvijas 
mazpulku pārstāvji un 8 jaunie intere-
senti. 

Kandavas mazpulka vadītājs Ēriks 
Bite, par savu uzdrošināšanos veidot 
jaunu mazpulku, stāsta: ,,Par mazpulka 
dibināšanu sāku nopietni domāt pēc 
Latvijas Jauno zemnieku kluba piere-
dzes apmaiņas brauciena, kur satiku 

savus mazpulka laika draugus un aiz-
runājāmies līdz mazpulka dibināšanai. 
Paši pierunātāji gan vēl nav nodibināju-
ši savus mazpulkus, bet man jau divreiz 
nav jāsaka, ko vajag, to vajag. Sākumā 
tas likās diezgan sarežģīti – nodibināt 
jaunu mazpulku. Bet mani iedrošināja, 
ka tas neesot grūti, vajagot tikai 5 jaunos 
censoņus – mazpulcēnus, aizpildīt pāris 
dokumentus un mazpulks gatavs! Tad 
sekoja nākamais mazpulku pasākums- 

kongress, kurā ieguvu pārliecību, ka 
mazpulks ir jādibina. Pēc tam tikšanās 
ar skolas direktori un topošajiem maz-
pulcēniem. 2015.gada 24.aprīlis tagad ir 
uzskatāms par Kandavas mazpulka dibi-
nāšanas dienu.” 

Emocionālu runu teica līdz šim 
Kandavas novadā vienīgā mazpulka di-
binātāja Zantes pagastā, Kandavas no-
vada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija 
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Tiltiņa. Mazpulcēni dāvanā ieguva da-
žādas sēklas, no kurām vasarā un rudenī 
jāiegūst raža. 

Pēc o�ciālās sapulces sekoja apsvei-
kumi jaunajam vadītājam Ērikam Bitem 
un mazpulcēniem. 

705. Pūres mazpulka vadītāja Gu-
nita Siljāne uzdāvināja jaunajiem maz-
pulcēniem mazpulku relikviju – pagā-
jušā gadsimta deviņdesmitajos gados 
izgatavotu mazpulka simbolu āboliņa 
četrlapīti. Jāpiebilst, ka tieši Pūrē savas 
mazpulcēna gaitas uzsācis jaundibinātā 
Kandavas mazpulka vadītājs.

307. Džūkstes mazpulka vadītāja 
Gundega Jēkabsone uzdāvināja ābeli, 
kas tagad būs jākopj un jālolo. 

Kā pirmais pasākums, kur pieda-
līsies jaunais Kandavas mazpulks, ir 
Latvijas mazpulku sporta spēles „Zaļais 
starts”. Bet, tā kā ir pavasaris, tad ne-
drīkst aizmirst par pašu galveno – pro-
jektu. Lai gūtu bagātīgus augļus, darbs 
jāsāk jau pavasarī.

Kristīne Čākure

(No kreisās) Baiba Bite, Ingars Samiņš, Rita Rasmusa, Juris Treikals, 
Megija Lejniece, Magnuss Jefremovs, Elizabete Šteinberga, 
Aija Rasmusa, Rimants Jakobovics un vadītājs Ēriks Bite

NORDPLUS PROJEKTS KANDAVAS INTERNĀTVIDUSSKOLĀ
Kandavas internātvidusskola ir 

iesaistījusies Nordplus Junior projek-
tā „Šodienas un nākotnes profesijas 
mūsdienu pasaulē”. 

Pagājušā gada septembrī mūsu vi-
dusskolēni viesojās Lietuvas pilsētā 
Šeduvā, kur izbaudījām lietuviešu vies-
mīlību ģimenēs un skolā, guvām ieskatu 
par iespējām apgūt profesiju Lietuvā, 
baudījām viņu kultūru un iesaistījā-
mies skolas dzīves aktivitātēs. Aprīlī bija 
mūsu kārta uzņemt ciemiņus no Lietu-
vas, Zviedrijas un Dānijas, tāpēc rūpīgi 
saplānojām programmu, piedāvājot jau-
najiem draugiem daudzveidīgu aktivitā-
šu klāstu.

Kopā uzņēmām 28 skolēnus un 6 
skolotājus. Kandava sagaidīja viesus ar 
pavasarīgi siltu un saulainu laiku, kas 
ļāva nesteidzīgi izbaudīt dabas skaistu-
mu un sakoptību. Mājvieta skolēniem 
nedēļas garumā tika rasta gan viesģi-
menēs, gan skolas internātā. Projekta 
atklāšana notika skolas aktu zālē, kur 
viesus uzrunāja skolas direktore Eli-
ta Lavrinoviča. 12. klases skolēni, kuri 
darbojās kā gidi, iepazīstināja viesus ar 
skolu un tās apkārtni. Mācījām latviešu 
valodu 10.klases skolēnu vadībā un ie-
pazīstinājām ar Kandavu. Apmeklējām 
Šokolādes muzeju Pūrē, kur iepazinā-
mies ar šokolādes tapšanas procesu un 
paši piedalījāmies konfekšu izgatavoša-
nā, kā arī varējām redzēto salīdzināt ar 
gūto pieredzi Lietuvas šokolādes fabrikā 
„Rūta”. Vakarā projekta viesi prezentēja 
savas skolas un valstis. Mēs, savukārt, 

bijām sagatavojuši koncertu, kurā varēja 
baudīt saksofona skanējumu, dziesmas 
un dejas. 

Vizītes ietvaros viesus vedām eks-
kursijā arī uz Ventspili, turpceļā apstā-
jāmies Ērģeļbūves darbnīcā Ugālē, kas 
ir vienīgā darbnīca Latvijā, kur restau-
rē un būvē jaunas ērģeles. Vairāk nekā 
20 gadu pastāvēšanas laikā ir uzbūvētas 
28 jaunas ērģeles, kuras skan Zviedrijā, 
Itālijā, Norvēģijā, Lietuvā, Somijā, Fran-
cijā. Restaurēti un remontēti daudzi 
instrumenti Latvijā un ārvalstīs. Apska-
tījām Pārventas bibliotēku, kas ir 2009.
gada labākais arhitektūras darbs Latvijā 
un atzinīgi novērtēta vairākos konkur-
sos ārzemēs. Ventspils augstskolā apska-

tījām elektronikas, robotikas un satelīt-
tehnoloģiju laboratorijas, kā arī vienīgo 
kolektīvo radiostaciju Latvijā, ieklausī-
jāmies un izjautājām studentus par viņu 
nākotnes perspektīvām. Pēcpusdienā 
devāmies uz Augsto tehnoloģiju parku, 
zinātnes un tehnoloģiju muzeju, kas ir 
interaktīvs centrs, kas piedāvā ikvienam 
interesentam aizraujošā veidā iepazī-
ties ar tehnoloģiju pasauli. Interaktīvo 
ekspozīciju mērķis ir veicināt jauniešu 
interesi par tehnoloģijām un ietekmēt 
karjeras izvēli par labu inženierzināt-
nēm un dabas zinātnēm. Bet ar to vien 
programma nebeidzās, vakarā viesus 
gaidīja jauns pārbaudījums –jautrības 
stafetes sporta zālē.
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ZANTES AUDŽUĢIMENES ATZĪMĒ DESMITO GADSKĀRTU

ROBERTS LEPSIS SAŅEM ATZINĪBU ZINĀTNISKAJĀ 
KONFERENCĒ

Nākamajā dienā vedām viesus uz 
Rīgu, kur apmeklējām Eiropas Savienī-
bas māju, viesojāmies Rīgas Doma kora 
skolā, kur mūs ar koncertu sagaidīja 
topošie mūziķi, to vidū mūsu skolas bi-
jusī audzēkne Arta Jēkabsone. Galvenā 
atziņa, ieklausoties mūziķu teiktajā bija: 
„Ja ir motivācija un skaidrs mērķis, tad 
nekas nav grūti un visu ir iespējams sa-
sniegt, pat neskatoties uz garajām no-
darbību stundām.”

Nākamais pieturas punkts bija Ame-
rikas vēstniecība, brīvā nepiespiestā gai-
sotnē notika saruna par stereotipiem, 
par darbu vēstniecībā. Vakarā ciemiņus 
gaidīja darbošanās radošajās darbnīcās- 
draudzības bumbas veidošana un plakā-
tu noformēšana, pīrādziņu cepšana un 
nodarbība Silto smilšu kabinetā. Katram 
tika dota iespēja izpaust savu radošumu. 

Vizītes lielais notikums bija Deju 
diena, kurā uzstājās arī mūsu ciemiņi. 
Pasākuma vadītāji runāja gan latviešu, 
gan angļu valodā, kas piešķīra šim pa-
sākumam internacionālu šarmu. Mūsu 
ciemiņi bija pārsteigti par šī pasākuma 
vērienīgumu, radošumu un krāsainību.

Atvadoties teicām- uz tikšanos sep-
tembrī Zviedrijā. Žēl, ka mani galvenie 
palīgi- 12.klase beidz skolu un dodas 
lielajā dzīvē, bet ceru, ka darbošanās 
šajā projektā viņiem bija laba dzīves 
skola un ka viņi pratīs saskatīt iespējas, 
kā veiksmīgi darboties Eiropas virzienā, 
izmantojot programmas Erasmus+ pie-
dāvātās iespējas.

Domāju, ka mums izdevās viss, ko 
bijām iecerējuši, jo vairākkārt no saviem 
projekta partneriem dzirdējām kompli-
mentus un uzslavas par labi noorganizē-

to programmu. Mums izdevās, pateico-
ties veiksmīgam komandas darbam un 
iesaistīto dalībnieku atbalstam, jo katrs 
lieliski paveica sev uzticēto pienākumu.

No ārzemju partneriem mēs varam 
mācīties to, kā vienam otru atbalstīt, 
uzmundrināt, uzslavēt. Mācīties pateikt 
paldies par to, kas mums ikdienā liekas 
pats par sevi saprotams, jo labie vārdi 
vairo pozitīvo enerģiju, ceļ spārnos un 
rosina uz jauniem darbiem. Skolēniem 
tā neapšaubāmi ir motivācija mācīties 
angļu valodu, uzņemties atbildību un 
būt aktīvam. Tās ir jaunas zināšanas par 
partneru valstīm, to kultūru un tradīci-
jām, kā arī veiksmīgākas karjeras iespē-
jas.

Projekta koordinatore Latvijā 
Ņina Zalcmane

Ar Diplomu par 2.vietu no Latvijas 
39.skolēnu Zinātniskās konferences, 
kas notika Rīgā aprīļa beigās, atgrie-
zies Kandavas Kārļa Mīlenbaha vi-
dusskolas 11.klases skolnieks Roberts 
Lepsis.

 Jau februārī un martā Roberts ie-
guva augstu sava zinātniski pētnieciskā 
darba novērtējumu Kandavas novada 
un visa Zemgales reģiona skolēnu zi-
nātniski pētniecisko darbu konferencēs. 
20. aprīlī viņš saņēma uzaicinājumu uz 
Rīgu, lai kopā ar vēl 23 bioloģijas sek-
cijā izvirzītajiem darbiem, demonstrētu 
sava pētījuma „Ābolu kvalitātes uzlabo-
šana ar papildmēslošanu un augļu reti-
nāšanu” rezultātu kompetentai Latvijas 
Universitātes zinātnieku žūrijas komisi-
jai un citiem konferences dalībniekiem. 
Neierasta bija pati darba prezentācija – 
šoreiz kā īstiem zinātniekiem – pie īpa-
ši pagatavota stenda ar pašu svarīgāko 
informāciju par autora veikto darbu SIA 
„Daigone” pundurābeļu dārzā pagājušā 
vasarā un iegūtajiem rezultātiem. Darba 
recenzente biol.dr. M. Vikmane atzinu-
si, ka izstrādātais darbs ir ar lielu prak-
tisku nozīmi, lai pie patērētājiem veikalu 
plauktos un programmā „Skolas auglis” 

vairāk nonāktu vietējo ražotāju skaistie, 
lielie un vitamīniem bagātie āboli. 

Žūrija Roberta Lepša darbu, kurš 
tika izstrādāts Roberta tēva-lauksaim-
niecības zinātņu doktora Jāņa Lepša 
vadībā, atzina par apbalvojuma cienīgu 
un piešķīra 2. vietu. Ģimenes atbalstu 
autors saņēma visā zinātniskā darba 

izstrādes, rakstīšanas un noformēšanas 
laikā, kā arī vecāki atradās blakus diplo-
ma un balvas saņemšanas brīdī. Skolas 
kolektīvs saka lielu paldies vecākiem par 
atbalstu Robertam un ciešo sadarbību ar 
skolotājiem darba sagatavošanas laikā.

Ināra Batņa
KKMV bioloģijas skolotāja

Audžuģimeņu kustība novadā sā-
kās 2005.gadā un Zante bija viens no 
pirmajiem pagastiem Kandavas nova-
dā, kas tajā iesaistījās. Šogad Zantes 
audžuģimenes atskatījās uz desmit ga-
dos paveikto.

Pasākuma vadītāja Elita Ose, kas pati 
ir audžumamma, lielajiem un mazajiem 
svētku viesiem stāstīja pasaku par ka-

raļvalsti Zanti un tās iedzīvotājiem. Par 
labajām pasaku fejām- toreizējo pagasta 
padomes priekšsēdētāju Silviju Tiltiņu, 
bāriņtiesas vadītāju Lailu Henzeli un ģi-
menes krīžu centra vadītāju Aiju Švāni, 
kuras pirms desmit gadiem izlēma radīt 
ko jaunu. Pasakā darbojās arī karaļvalsts 
princis - Zantes pagasta pārvaldnieks 
Jānis Kālis, pārzinot visu, kas notiek 

viņa valstībā un uzturot labas attiecības 
ar tuvām un tālām zemēm, un princese 
-skolas direktore Kristīne Elksnīte, ku-
ras pienākumos ietilpst skolot, pieskatīt 
un mācīt karaļvalsts bērnus.

Sirsnīgus sveicienus ģimenēm bija 
atnesušas arī Labās laumiņas -sociālās 
darbinieces, Kandavas karalistes brī-
numdares -novada Bāriņtiesas priekš-
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sēdētāja Ritma Supe, Liena Reinberga, 
Jolanta Vicinska un audžumammas no 
Kandavas un pagastiem. Pasakā iesaistī-
jās arī Kandavas novada domes priekš-
sēdētājs Normunds Štoferts, kurš veltīja 
labus vārdus Zantes audžuģimenēm. 
Sveicot katru no 16 audžumammām 
viņš sacīja, ka dzīvi ir iespējams dzīvot 
divējādi. Uzlūkojot to kā brīnumu vai 
brīnumiem neticot. Priekšsēdētājs, sa-
kot paldies audžuģimenēm, uzsvēra, ka 
tās ir šie brīnumi, un darbs, ko tās dara, 
ir nenovērtējams.

Patlaban Kandavas novadā ir 69 
audžuģimenes, kurās mājvietu raduši 
123 bērni, no tām 16 audžuģimenes ir 
Zantes pagastā. Audžuvecāki ir dažāda 
vecuma un statusa cilvēki, kurus vieno 
plaša sirds un vēlme palīdzēt. Tas arī 
ir iemesls, kāpēc Kandavas novads vēl 
joprojām var lepoties, ka neviens no 
bioloģiskās ģimenes izņemts bērns nav 
nodots bērnu namos. 

Visus desmit gadus audžuģimeņu 
pienākumus pilda astoņas ģimenes -Ti-
moškini, Šaicani, Sprukti, Krūtaiņi, Fe-
teri, Sarmīte Plotko, Anna Jurkova un 
Aija Jurkova. Laika gaitā šīm ģimenēm 
pievienojušās Semjonovu, Gaiļu, Elitas 
Oses, Zaigas Puriņas, Ievas Ābeles, Inas 
Plotko, Ligitas Rones un Gundegas Ro-
nes ģimenes. 

Audžumamma Sanita Plotko, pie 

kuras desmit gadu laikā šobrīd dzīvo 
jau desmitais un vienpadsmitais bērns, 
daloties savā pieredzē pastāstīja, ka ilgā-
kais laika posms bijuši 5 gadi, ko bērni 
pavadījuši pie viņas, bet citi pa gadam, 
pusotram, diviem vai trim gadiem, kāda 
nu kuram tā situācija izveidojusies. Sa-
nita sacīja, ka pati augusi lielā ģimenē 
un pirms desmit gadiem bāriņtiesas 

vadītājas Lailas Henzeles mudināta, 
piekritusi dot sirds mīļumu arī kādam 
mazam cilvēkbērnam, kam to ļoti vajag.

Pasakas izskaņā, dziesmas „Māmi-
ņai” pavadībā, bērni pasniedza ziedu 
pušķīšus savām audžumammām un 
audžutētiem, kā arī visi kopīgi ar labām 
domām un siltiem vēlējumiem palaida 
zilajās debesīs koši dzeltenus balonus.

Līga Zuze

No šā gada aprīļa Kandavas ap-
kārtnes ģimenes ar bērniem ir iegu-
vušas iespēju radoši darboties kopā ar 
Kandavas novada amatnieku biedrību 
projektā „Darām kopā Kandavā!”. Ir 
notikušas jau pirmās nodarbības un 
esam priecīgi par lielo interesi un at-
saucību.

Kandavas novada amatnieku bied-
rība jau 5 gadus, veiksmīgi sadarbojo-
ties ar Kandavas novada pašvaldību un 
citām nevalstiskajām organizācijām, 
strādā, lai dāvātu prieku - iespēju daudz 
jauna iemācīties, būt kopā līdzīgi domā-
jošo cilvēku sabiedrībā, veidojot svētkus 
sev un citiem.

Domājot par jaunām un interesan-
tām nodarbībām, piedalījāmies Borisa 
un Ināras Teterevu fonda rīkotajā pro-
jektā „Nāc un dari, tu vari”. Projekts ir 
lieliska iespēja kandavniekiem un arī 
citiem tuvākiem un tālākiem cilvēkiem 
atkal no jauna piedalīties, mācīties un 
radoši pilnveidoties.

Mērķauditorija ir ģimenes ar bēr-
niem, tai skaitā ar bērniem invalīdiem. 
Strādājot daudzus gadus ar dažāda ve-
cuma cilvēkiem, esam uzdevuši jautāju-
mu- „Ko dara pārējie ģimenes locekļi?” 

Sanita Plotko ar audžubērniem

Tiekoties ar cilvēkiem, izteikta vēlme, 
atnākt un darboties visiem kopā. Lai tē-
tis, mamma vai opis un ome arī varētu 
darboties, mācīties un priecāties kopā.

Mums ir idejas, kā vecākiem, dar-
bojoties kopā ar bērniem, iemācīties 
daudz jauna un interesanta-izveidot 
pašgatavotu rotaļlietu klāstu - pužļus, 
koka rotaļlietas, spēles, lelles, dažādus 
priekšmetus no māla, ādas, koka, šūt, 

adīt. Pašiem izgatavot dāvanas tuvinie-
kiem un svinēt skaistus svētkus visiem 
kopā. Bērniem-saturīgi pavadīt brīvo 
laiku. Ceram, ka kādam no pieaugu-
šajiem radīsies ideja ar jauniegūtajām 
prasmēm nodarboties augstākā līmenī, 
un iespējams arī tas būs jauna „Latvija 
var!” stāsta sākums.

Pateicoties projekta līdzekļiem, visas 
nodarbības ir bez maksas. Projekts sā-
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TALKAS DIENA

DRAUGOS AR MĀLIEM UN OTU

turpinājums 14.lpp.

Pēc gadiem te šalkos egļu mežs!

kās aprīlī un turpināsies līdz 2016. gada 
augustam. Katru mēnesi būs 3-4 rado-
šās nodarbības un no šāgada oktobra 
līdz decembra beigām notiks teorētiski 
praktiskas nodarbības vecākiem „Bēr-
na emocionālā audzināšana” psiholoģes 
Lienes Kalvas vadībā. Interesantas solās 
būt nodarbības - smilšu terapija bēr-

niem Ingas Jefremovas vadībā. Vasaras 
mēnešos darbosimies pļavā, kur „zāļu 
sievas” Līgas Reiteres pavadībā apgū-
sim pļavu zāļu tēju receptes, ievāksim 
ārstniecības augus. Radošās nodarbības 
notiks amatnieku biedrības telpās, Kan-
davā Talsu ielā 11. Tās vadīs amatnie-
ki- Linda Romanovska, Ilze Baumane, 

Aiva Valdmane, Beata Kreicberga, Kitija 
Švīgere un citi pieaicināti pasniedzēji no 
Rīgas- valdorfpedagoģe Sandra Dišlere, 
montesori pedagoģe Sandra Bērziņa un 
�ordizainere Līga Skrīvele. Zinām, ka 
būs interesanti un ļoti radoši! Nāciet, 
mēs jūs gaidām!

Aiva Valdmane 

Man jau labāk patiktu Meža diena. 
Labāk skan un arī pareizāk. Aprīļa mē-
nesī pieņemts iet talkā jeb talkot. Īsti pa-
reizi jau neskan, bet lietas būtība skaidra. 
Savācas cilvēki vienkopus kādā noteiktā 
vietā un iet lasīt mēslus un atkritumus, 
kas visa gada garumā samētāti, kur tik 
pagadās. Mežs, upes mala, pļava, grāv-
ji– viss pilns ar nevajadzīgām, izmestām 
lietām. Ej tik un vāc! Un tā katru gadu. 
Bet vajadzētu iemācīties nemēslot. Sākot 
ar vecākiem mājās un pēc tam ar skolo-
tājiem skolā. Lai māca jaunatnei un mā-
cās arī paši būt kārtīgiem un nemēslot. 
Talkā, manuprāt, vajadzētu paveikt kādu 
labu darbu, lai vēlāk ir patīkami to atce-
rēties. Senos, senos laikos lielais Iļjičs iz-
domāja un ieviesa Talku kā tādu. Toreiz 
neviens nevāca atkritumus. Vienkārši 
nebija laika. Bija jādara lielie darbi. Jāceļ 
valsts. Mums valsts ir uzcelta, atliek stā-
dīt Mežu. Mežs ir mūsu planētas plau-
šas. Ražo skābekli, lai cilvēkiem un visai 
dzīvai radībai būtu ko elpot. Rūpējas par 
mums. Daudzviet pasaulē Mežam dara 
pāri. Tad nu vismaz mūsu mazajā Latvi-
jā jāmēģina kaut nedaudz vērst šo lietu 
uz labo pusi. 

Gribu pastāstīt par to, kā šogad tal-
koja kāds mūsu novada uzņēmums. 
“Priedaine-N” kolektīvs apmēram trīs-
desmit cilvēku lielā kompānijā drau-
dzīgi sasēdās trīs busiņos un prom uz 
Mežu. Stādīt kokus Dzelzāmura pļavās. 
Hruščova laikos kolhozam pietrūka pļa-
vas, kur sienu pļaut. Dzelzāmurā auga 
koki. Ar traktoriem sastūma kokus kau-
dzēs, salika zemē māla caurules drenā-
žai, kaudzes izlīdzināja un pļāva sienu. 
Gadiem ritot, drenāža aizdambējās un 
pļavas pārvērtās par purvu. Nāca jaunie 

laiki, uzņēmīgi cilvēki izraka grāvjus, 
novadīja lieko ūdeni un iestādīja pļavā 
bērzus. No tālajiem Murjāņiem stādus 
veda. Ar visiem papīriem jaunie bērziņi 
bija. Tikai viena nelaime – purvā peles 
dzīvo. Ēst gribas. Bērza stādiņš salds un 
mīksts. Šņikt, šņikt un – nav vairs bērzu. 
Vietām ir, vietām nav. Jāstāda no jauna. 
To tad arī priedainieši bija apņēmušies. 
Lai Mežs būtu smukāks, stādīija egles. 
Tā tika nolemts kolektīva kopsapulcē. 
Vīri un sievas sadalījās grupiņās un lika 
vaļā. Viens vīrs ar lazdas mietu izurbi-
nāja kūdrā caurumu. Aiz tā nāca trīs 
stādītāji un katrā caurumā ielika pa za-
ļam, augt gribošam egles stādiņam. Ar 
zābaka papēdi piemina, lai neizkalst, 
un – lieta darīta. Tā tika pārstaigātas 

visas bērzu rindas un visās tukšajās vie-
tās ielikta egle. Būs raibāk, būs smukāk. 
Daži stādītāji atzīmēja savas rindas, lai 
pēc gadiem varētu atbraukt un apskatī-
ties sava darba rezultātus. Laiks skrēja 
nemanot un astoņi tūkstoši egļu bērnu 
sagūla auglīgajā zemē. Kā pēc pasūtīju-
ma sāka snigt sniegs. Bija laiks doties uz 
pusdienu vietu, kur jau kūrās sprauns 
ugunskurs un priedainiešus gaidīja kar-
stas zupas katls un grozs ar pīrāgiem un 
desiņām. Viss mūsu pašu vietējais ra-
žojums. Nebija nekā no importa vai no 
Maximas. 

Meža vārdā – paldies “Priedaine-N” 
vadībai un darbiniekiem par atsaucību 
un labo darbu!

Viesturs Dreimanis

Aprīlī divi mūsu novada māks-
linieki – gleznotāja Lia Kiršteine un 
keramiķis Pēteris Laksis atzīmēja no-
zīmīgas dzīves jubilejas.

Jubilejas pasākums Kandavas Māks-
las galerijā pulcēja kuplu apmeklētāju 
un jubilāru draugu un mākslas cienītāju 
pulku. Kandavas novada muzeja krāju-
ma glabātāja Ināra Znotiņa iepazīstināja 
klātesošos ar mākslinieku biogrā�jām 
un veikumu.

Lia Kiršteine dzimusi Valdemārpilī, 
1960.gada 12.aprīlī. No 1966. gada dzī-
vo Kandavā. Lai arī 1983. gadā beigusi 
studijas Viļņas Valsts universitātes Da-
baszinātņu fakultātē, tomēr savā pro-
fesijā par inženierģeoloģijas speciālisti 
nostrādājusi tikai gadu. Vidusskolas lai-
kā zīmēšanu mācījusies pie Friča Maks-
tnieka, vēlāk apguvusi glezniecību Viļņā 
pie scenogrāfa Vladimira Lukjanska, bet 
tā nopietni glezniecībai pievērsusies pa-

gājušā gadsimta 90. gados.
1985. gadā Lia atgriezās Kandavā 

un strādāja par skolotāju Kandavas vi-
dusskolā, vēlāk arī Pūres pamatskolā un 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā 
dažādos amatos. No 2014. gada 11. sep-
tembra Lia Kiršteine ir Kandavas nova-
da muzeja Mākslas galerijas vadītāja.

Pētersis Laksis dzimis Rīgā, 1940. 
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gada 22. aprīlī. Mācījies Rīgas lietišķās 
mākslas vidusskolā keramikas noda-
ļā, vēlāk studējis keramikas specialitāti 
Latvijas Mākslas Akadēmijā, dekoratīvi 
lietišķās mākslas nodaļā. Republikas un 
ārzemju mākslas darbu izstādēs pieda-
lījies no 1961. gada. Latvijas Mākslinie-
ku savienības biedrs no 1981. gada. 12 
gadus savas radošās dzīves laika veltījis 
pasniedzēja darbam skolās un pulciņos, 
sagatavojot audzēkņus savas pamatpro-
fesijas- keramikas izgatavošanas pras-
mēs.

Mākslinieka darbu precīzi raksturo-
jusi gleznotāja Maija Matīsa ; „Pēteris ir 
mākslinieks visās savās izpausmēs, to-
mēr visspilgtāk viņa elegance izpaužas 
keramikā. Vieglums ar kādu Pēteris spēj 
pārvērst smagnējo mālu barokāli rotaļī-
gajā vieglumā ir apbrīnojams.”

Kā savā apsveikumā jubilāriem sa-
cīja Kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte 
Začeste, Mākslas galerija turpina dzīvot 
savu radošu, aktīvu dzīvi un viņa ļoti 
lepojas par Lias spēju veidot skaistu, 
radošu un atvērtu vidi, spēju piesaistīt 

Lia Kiršteine un Pēteris Laksis

māksliniekus, saglabāt savu radošumu. 
Māksliniekus apsveikt bija ieradu-

šies jubilāru darbu cienītāji no novada 
muzeja, Amatniecības centra, biedrības 

„Kandavas Partnerība”, Kandavas Māks-
las un Mūzikas skolas un Kandavas in-
ternātvidusskolas.

Līga Zuze

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE 

13.maijā
16:00 Keramikas darbnīca (pro-

jekta ”Darām kopā Kandavā” ietvaros) 
–Kandavas Amatniecības centrā

15.maijā
13:00 Diegu lustru veidošana- Ze-

mītes tautas namā
16.maijā
11:00 Zantes pagasta svētki „Zem 

zilā debesu juma” – Zantes kultūras 
nams, Zantes sporta laukums

11:00 Lelles šūšanas darbnīca( pro-
jekta” Darām kopā Kandavā” ietvaros) 
–Kandavas Amatniecības centrā

19:00 Muzeju nakts „Zilā ilgu 
puķe” Rainim un Aspazijai 150 – Kan-
davas novada muzejā

Literāri muzikālā stunda kopā ar 
aktrisi Zani Jančevsku

Izstādes: J.  Vītola foto, “Kaķu is-
taba”, Dzirciema internātpamatskolas 
audzēkņu darbi. Ekskursijas „Literāras 
vietas Kandavā” vēsturnieka Agra Dze-
ņa vadībā.

Izzinoša spēle „Zināmais un nezi-
nāmais par Aspaziju un Raini”.

20.maijā
16:00 Keramikas darbnīca. (Pro-

jekta “Darām kopā Kandavā!” ietva-
ros).- Kandavas Amatniecības centrā

21.maijā
13:00 Tematiskā ēdienu pēcpus-

diena „Aukstās zupas” – Zantes kultū-
ras namā

23.maijā 
15:00 Cēres pamatskolas 175 gadu 

jubileja un absolventu salidojums –Cē-
res pamatskolā

26.maijā
15:00 Seminārs Zantes pagasta au-

džuģimenēm- Zantes kultūras namā
27.maijā
16:00 Galda spēļu darbnīca( pro-

jekta” Darām kopā Kandavā” ietvaros) 
–Kandavas Amatniecības centrā

29.maijs- 31.maijs
Kandavas novada svētki „Nāc un 

esi savējais!”
29.maijā
18:00 Sadraudzības koncerts Ze-

mītē( piedalās VPDK „Zemīte”, Un-
gāru dejotāji un Zantes kultūras nama 
VPDK) – Zemītes tautas namā

30.maijā
10:30 Abavas senlejas stirnu buks 

2015- Taku skrējiena seriāla “Stirnu 
buks 2015” ietvaros- Atpūtas kompleksā 
“Zviedru cepure”

1.jūnijā
Bērnu aizsardzības dienas pasāku-

mi Kandavas novadā
6.jūnijā
Pasākums bērniem” Urrā! Brīvdie-

nas ir klāt!”- Zemītes tautas namā
11:00 Cēres pagasta svētki un spor-

ta svētki - 11:00 Cēres pagasta svētku 
atklāšana; 12:00 Amatierkolektīvu kon-
certs; 17:00 Vīru ansambļa “Dobeles ze-
messargi” koncerts; 22:00 Balle; Sportis-
kas aktivitātes gan lieliem, gan maziem- 

Sīkāka informācija pa tel. 26239843 
(Līga) un 29457272 (Andris).

11.jūnijs 
13.atklātā pirmskolas vecuma bēr-

nu olimpiskā diena- Kandavas K. Mī-
lenbaha vidusskolas stadionā

19:00 Kandavas Deju skolas uz-
vedums „Īkstīte” – Kandavas kultūras 
namā

13.jūnijs
Kandavas tehnikuma 70 gadu jubi-

lejas salidojums.

IZSTĀDES
11.05.- 18.05 Jubilejas izstāde 

„Rakstniekam Mārim Rungulim 65” –
Matkules pagasta bibliotēkā

12.05.- 20.05. „Cēres pamatskolai 
175”- Cēres bibliotēkā

13.05.- 21.05. „Rakstniekam Mārim 
Rungulim- 65” – Kandavas pilsētas bib-
liotēkā

13.05. Valsts valodas dienā ”Mūsu 
spārnotie teicieni” – Zemītes tautas 
nams, Zemītes bibliotēka

15.05.- 28.05. „Starptautiskā Ģime-
nes diena” – Kandavas pilsētas bibliotē-
kā

18.05.- 30.05. „Rakstniekam Mar-
ģerim Zariņam 105” 

 „Dārznieka ABC- Ko sēsim un stā-
dīsim šogad” – Matkules pagasta biblio-
tēkā

21.05.-30.05 „Komponistam, rakst-
niekam Marģerim Zariņam 105” – Kan-
davas pilsētas bibliotēkā 
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Programma
Piektdiena, 29.maijs
Pl.13:00 - 20:00 Atvērto durvju diena 

- Kandavas sporta un atpūtas centrā BD, 
Kūrorta ielā 1.

Šajā svētku reizē centra darbinieki 
aicina visus nākt un izbaudīt centra pie-
dāvājumu bez maksas.

Pl.18.00 Zinātniskā konference 
„Latviski domāt, latviski runāt, latvis-
ki just”. 

K. Mīlenbahs” – Kandavas novada 
muzejā.

Šogad esam nolēmuši svētkos īpaši 
godināt savus novadniekus, tāpēc pasā-
kumos daudz kavēsimies atmiņās. Neva-
ram nepieminēt mūsu dižo novadnieku 
– izcilo valodnieku Kārli Mīlenbahu. 
Konferencē par nozīmīgām tēmām ru-
nās zinoši, profesionāli lektori: Ina Dru-
viete (Latvijas Universitāte) – ”Kārlis 
Mīlenbahs savam un mūsu laikmetam”; 
Janīna Kursīte (Latvijas Universitāte) – 
”Kārlis Mīlenbahs un latviešu folklora.”; 
Māris Baltiņš (Valsts valodas centrs)- 
”Mīlenbahu dzimtas zari Latvijas kul-
tūrvēsturē.”; Agris Dzenis (Kandavas 
novada muzejs) – ”Valodnieks vai mež-
sargs? Kārļa Mīlenbaha senču ietekme 
uz viņa izvēli.”

Pl.21.30 Romantiska koncertiz-
rāde „Iedomu spoguļi”- Kuldīgas KC 
jauniešu studija „Fokuss”- Bruņinieku 
pilskalnā.

Šī stundu garā koncertizrāde būs 
piemērota visiem, kuri piektdienas va-
karu vēlēsies pavadīt krāsainā, vieglā, 
muzikālā gaisotnē. Režisore Daiga Pirt-
niece šo uzvedumu veidojusi kā krāšņu, 
spigtu deju un intermēdiju maratonu ar 
grezniem tērpiem un aizraujošu mūzi-
ku. Īsts svētku vakara baudījums!

Pl. 22.45 – Danutas Ābeles tērpu 
parāde – promenādē.

„Feju ballīte” – izlaiduma kleitas 
bērniem, māmiņu un meitiņu tērpu 
kolekcijas, īsie, gaisīgie vasaras tērpi, 
vakarkleitas u.c. Iedvesma, daile un ro-
mantika !!!

Pl.23.00 – 01.00 Ballīte „Gadsimtu 
stāsti”– „Vānes muzikanti”, kino, vēs-
turiski personāži - Kandavas prome-
nādē.

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šoreiz 
aicinām visus pusnakti sagaidīt prome-
nādē kopā ar dažādiem vēsturiskiem 
varoņiem – puķu pārdevēju, avīžzēnu, 
zīlnieci, kliņģeru tirgotāju u.c. Būs ie-
spēja atkal ieskatīties pagājušā gadsimta 
dokumentālajās �lmās par Kandavas ap-
kaimi. Lai svinības ritētu lustīgāk, aici-
nām uzdancot zaļumballē, kur par sirdij 

tīkamu deju mūziku rūpēsies mūsu no-
vada puiši – Vānes muzikanti. 

Sestdiena, 30. maijs
Pl.06.00 – 9.00 - Z.Piņķa piemi-

ņas turnīrs makšķerēšanā ar naglu un 
A.Oša kausa izcīņa spiningošanā – pie 
Abavas tilta (dalības maksa – 50.- 
EUR, bet, ja ierodas šlipsē, tad dalība 
sacensībās ir bez maksas).

Arī mūsu novada sporta organizato-
ri šogad noskaņoti lustīgi – lai makšķe-
rēšanas maču padarītu vēl jautrāku un 
īpašāku, dalībniekiem jāierodas šlipsēs! 
Kas vēl organizatoriem aiz ādas – va-
rat jautāt Andrim Bambim pa tālruni 
29457272.

10:00-16:00 - Stihl un Vikinga dār-
za un mežapstrādes tehnikas demons-
trējumi un testēšana - profesionālas 
konsultācijas un tehnikas iegāde - Skvē-
rā pie strūklakas.

Pl.10.00 – 13.00 – Jautras spēles – 
Talsu ielā.

Te būs īstā vieta, kur katram savu 
veiklību pārbaudīt. Reizē sportiski, reizē 
atraktīvi uzdevumi gaidīs ikvienu dros-
minieku!

Pl.10.00 Spēka sporta veidu festi-
vāls „Kandavas kauss 2015” – prome-
nādē.

Ja esat vairāk noskaņoti nolūkoties 
sportiskās cīņās, nekā paši tajās pieda-
līties, tad nāciet uz promenādi, kur jūs 
varēsiet just līdzi īstiem spēkavīriem.

Pl. 11.00 – 20.00 - Piepūšamā at-
rakcija bērniem – promenādē.

Kā jau ierasts, šī atrakcija būs bez 
maksas. Tikai jāatceras par drošību un 
piesardzību, kā arī jāpacenšas klausīt 
uzraugu norādījumiem...

Pl.12.00-18.00 Foto orientēšanās 
ar uzdevumiem “Kandavai 785” – 
starts un �nišs jebkurā dienas laikā 
Kandavas Tūrisma informācijas cen-
trā.

Starts sākot no plkst. 12:00 (jebkurā 
dienas laikā). Finišs ne vēlāk kā plkst. 
18:00.

Izzinoša izklaide lielajiem un ma-
zajiem. Uzzini, cik zinošs un vērīgs esi! 
Uzdevumu vari veikt viens vai kopā ar 
ģimeni vai draugiem.

Saņem dalībnieka karti Kandavas 
Tūrisma informācijas centrā. Atrod 6 
kontrolpunktus un pareizi atbildi uz 
āķīgiem jautājumiem par Kandavu.

Dalībnieki, kuri paveikuši visus uz-
devumus, atgriežas Kandavas Tūrisma 
informācijas centrā.

Ja iegūsiet sešus zīmodziņus, saņem-
siet balviņu.

Pl.13.00 Amatnieku saiets – tirgo-
šanās, darbošanās, amatu ierādīšana - 
Talsu ielā.

Jau vairākus gadus Kandavas novada 
Amatniecības centra vadītāja Kitija Švī-
gere aicina plašas apkaimes amatniekus 
viesoties Kandaavs novada svētkos, lai 
piedāvātu savus darinājumus un izrā-
dītu savas amatu prasmes. Varēsiet arī 
uzdziedāt un uzdancot kopā ar māksli-
niekiem un muzikantiem Aiju un Paulu 
Jaunzemiem.

Pl.13.00 – 15.00 - BURT(u)BUR-
VĪBA - XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku ieskaņas kon-
certs – promenādē.

Šovasar mūs gaida skaists notikums 
– XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki, kuri notiks 2015. gada 
6.-12. jūlijā Rīgā. Tajos piedalīsies ap 37 
000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas, 
arī no Kandavas novada. Tādēļ mūsu 
novada Izglītības pārvalde un skolas ai-
cina visus iepazīt daļu no repertuāra, kas 
vasarā tiks izdejots un izdziedāts Rīgā. 

Pl.15.00 – 20.00 – ūdensbumbas – 
promenādē – bez maksas.

15.30 Jautra koncertprogramma 
bērniem „Visi kopā” – promenādē.

Dažādu izrāžu varoņi satikušies vie-
nā jautrā programmā. Aizraujošs stāsts 
ar izrāžu vislabākajām dziesmām. Pie-
dalās aktieri: Enriko Avots, Inta Banko-
viča, Armands Ekštets, Gerda Dinsber-
ga. Režisors: Armands Ekštets.

Pl.16.30 – 20.00 Lustīga dzīvošana 
- promenādē:

16.30 – 17.00 – vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Ozolāji”un Matkules 
deju kolektīvs „Saule”

17.00 – 17.30 – vidējās paaudzes 
deju kolektīvs no Ungārijas

17.30 – 18.00 – KNIF rīkotais 
Bumbu rallijs (tajā piedalīties varēsiet, 
ziedojot Kandavas novada projektu 
konkursam „Dari pats!”)

18.00 – 18.30 – Slampes vid. pa-
audzes deju kolektīvs „Namejs” un 
Tumes vid. paaudzes deju kol. „Solis”

18.30 – 19.00 - Zemītes visējās pa-
audzes deju kolektīvs „Zemīte”, Zantes 
jauniešu deju kolektīvs

19.00 – 19.40 – pūtēju orķestris 
„Talsi” un de�lē grupa

19.40 – senioru Eiropas deju ko-
lektīvi „Alianse” (Matkule) un „Ozol-
zīles” (Zemīte)

Pl.20.00 – piemiņas brīdis pie 
K.Mīlenbaha vecāku atdusas vietas – 
ev.lut. baznīcas kapsētā

Tā kā svētku ietvaros daudz ru-
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turpinājums no 15.lpp.

SPORTS

nāsim par Kārli Mīlenbau, tad cieņu 
apliecinošs atceres brīdis pienākas arī 
viņa vecākiem – Katrīnei un Matīsam 
Mīlenbahiem. Ar vēstures liecībām mūs 
iepazīstinās dzejniece Maija Laukmane, 
muzicēs Kandavas K.Mīlenbaha vidus-
skolas audzēkņi.

Pl.21.00 Gājiens „Savējie sapratīs”- 
Katoļu baznīca – Lielā iela – Vecpilsē-
tas laukums – Sabiles iela – „Ozolāji”

Gājienā aicinām piedalīties ikvienu 
novada iedzīvotāju un viesi! Piedāvā-
jam izspēlēt vai atainot kādu no jums 
svarīgām epizodēm, kas risinājušās vai 
piedzīvotas Kandavas novadā. Šoreiz 
gājiena dalībniekiem ir sarūpēts arī pār-
steigums – atraktīva pietura Vecpilsētas 
laukumā. Nāciet un ļaujieties piedzīvo-
jumam!

Pl.21.30 Muzikāla mistērija - 
J.Lūsēns, M.Laukmane, Z.Začeste 
„Piederība” – brīvdabas estrādē „Ozo-
lāji”

Kandavas novada pašvaldība šo ie-
studējumu apmeklētājiem dāvina bez 
ieejas maksas. Tomēr iesakām paņemt 
līdzi naudas maciņu, jo būs iespēja ie-
gādāties kādu našķi bufetē, kā arī CD ar 

izrādes „Piederība” dziesmām un „Do-
mājamo grāmatiņu ģimenei”- grāmati-
ņu, kurā būs mīklas un uzdevumi par 
Kandavu un ne tikai, kā arī muzikālās 
mistērijas „Piederība” programmiņa ar 
dažu senu vārdu skaidrojumiem.

Pl.23.30 - 05.00 Zaļumballe, spēlē 
Jānis Tabūns un draugi – brīvdabas es-
trādē „Ozolāji”

Ieeja bez maksas
No pl.15.00 līdz 20.00 – vizināša-

nās ar elektromobili maršrutā Vecpil-
sētas laukums – Sabiles iela – Ķiršu 
iela – Lielā iela.1,- EUR

No pl.10.00 līdz 20.00 – darbosies 
traktieris „Pie melnā kuiļa” Kandavas 
novada muzejā

No pl.10.00 līdz 20.00 – Izstādes: 
· Jāņa Vītola 75 gadu jubilejas fotoiz-

stāde - Mākslas galerijā 
· Dzirciema internātpamatskolas au-

dzēkņu darbu izstāde - Mākslas galerijā 
· Kandavas novada Amatniecības 

centra gleznošanas studijas dalībnieku 
darbu izstāde - Kandavas novada mu-
zejā 

· Fotoizstāde “Ar mīlestību savā no-
vadā” - Kandavas novada muzejā 

· Lienes Bērziņas gleznu izstāde 

INFORMĀCIJA

“ZOOM” - Kandavas kultūras nama iz-
stāžu zālē

Svētdiena, 31.maijs
10.00 Dievkalpojums - Kandavas 

ev.luteriskajā baznīcā
12.00 „Lūgšanu dziesmas”- vokā-

lā ansambļa „Cantabile” koncerts – 
ev.lut.baznīcā

13.00 „2. Kandavas pīlīšu regate”un 
„Veiklais zivju ķērājs” – promenādē

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, bērni va-
rēs sacensties veiklībā. Līdzjutēji – esat 
aktīvi!

14.00 „Brauc un brīnies!” – nemo-
torizēto braucamrīku parāde. 

Ikviens aicināts piedalīties ar savu 
braucamrīku! – Vecpilsētas laukumā un 
promenādē.

Gaidām divriteņus, skrejriteņus, 
ķerras, ratus, zirgu pajūgus, rikšas, ķe-
katas un tamlīdzīgus braucamos, kuri 
pārvietojas bez motora palīdzības. Pro-
tams, būs arī balvas un jautrība!

Svētku laikā katram būs iespēja no-
pelnīt goda lentīti, ko piespraust pie 
krūtīm, apliecinot savu piederību un 
mīlestību Kandavas novadam.

KURZEMES KAUSU IZCĪŅA ŠĶĒPMEŠANĀ

REINIS KINDZULIS IZCĪNA 2.VIETU „FIBO POWER” 
SACENSĪBĀS 

 24.aprīlī VLKLT stadionā notika 
Kurzemes kausu izcīņa šķēpa mešanā, 
kuru organizēja Latvija šķēpmetēju 
klubs sadarbībā ar Kandavas novada 
bērnu un jaunatnes sporta skolu. 

Sacensībās piedalījās 96 dalībnieki 
no Kuldīgas, Talsiem, Ventspils, Rīgas, 
Limbažiem, Salacgrīvas un Kandavas 
novada sporta skolas. 

Kandavas bērnu un jaunatnes spor-
ta skolu pārstāvēja 19 šķēpmetēji. Kan-
davas sportisti izcīnīja trīs sudraba un 
vienu bronzas medaļu. Sudraba medaļu 

izcīnīja Ieva- Annija Stepiņa, startējot 
U-14 vecuma grupā. Viņa šķēpu raidī-
ja 27.33 metru tālumā (treneris Indulis 
Matīss). Sudraba medaļu Junioru kon-
kurencē izcīnīja Edgars Selezens, kurš 
šķēpu aizmeta 48.03 metrus, bet bron-
zas medaļu izcīnīja Arvis Štoferts, rai-
dot šķēpu 43.48 metru tālumā (treneris 
Andrejs Gross). 

Vēl viena sudraba medaļa Kandavas 
BJSS audzēknim, Jaunākajā D grupā zē-
niem- Kristeram Gruntem ar rezultātu 
21.36 metri (trenere Elvīra Juhņēviča). 

No Kandavas BJSS sacensībās 
piedalījās arī K. Bernica - Berlana, 
D.Grauzermane, V. Milča, M. Dzir-
lanka, A.Marcinkēviča, K. Rozenber-
ga, D.Bērsons, S.Laizāns, A.Zeltiņš, 
M.Kerns, R.Celitāns, J.Grīgs, B.Vuckis, 
M.Muska, D.Milčs, R.Zeltiņš, A. Jekovi-
čs, A.Vilmanis, A.Teterovskis, R.Zorģe.

 Treneri- Indulis Matīss, Elvīra Juh-
ņēviča un Andrejs Gross.

Indulis Matīss

Vācijas pilsētā Ķelnē spēka sporta 
izstādes „FIBO Power” ietvaros, kā 
jau katru gadu tradicionāli notika arī 
svara stieņa spiešanas guļus komerc-
turnīrs, kurā Latviju pārstāvēja Do-
beles kluba „Gold Barbell” sportists- 
mūsu novadnieks Reinis Kindzulis. 

Reinis šajās sacensībās izcīnīja god-
pilno otro vietu. Izstāde bija kupli ap-
meklēta, četru dienu laikā to apmeklēja 
aptuveni 4 miljoni cilvēku.

Divdesmit divus gadus vecais WPC 
pasaules junioru čempions, kandav-
nieks Reinis Kindzulis prestižajās FIBO 
sacensībās, kurās startē tikai organiza-

toru aicināti sportisti, piedalījās jau tre-
šo gadu pēc kārtas.

Pirms tam divus gadus (2011. un 
2012. gadā) uz šo komercturnīru tika 
aicināts vien Latvijas titulētākais svara 
stieņa spiedējs Ivars Cīrulis, kurš pir-
majā gadā izcīnīja sesto vietu, bet 2012. 
gadā sportists atteica dalību šajos ma-
čos, jo tajā pat laikā iekrita WPC Eiro-
pas čempionāts, kurā Ivars izcīnīja zelta 
medaļu.

Šogad „FIBO Power” mačos pieda-
lījās divpadsmit smagatlētu no Vācijas, 
Austrijas, Čehijas, Krievijas, Francijas 
un Latvijas. Ja salīdzina iepriekšējos 

Reiņa Kindzuļa startus FIBO sacensī-
bās, kurās viņš pirmajā gadā ar uzspies-
tajiem 230 kg palika sestais, bet otrajā 
gadā ar 240 kg izcīnīja piekto vietu, šo-
gad viņam veicās daudz labāk. Kā jau 
minēju, Reinis uzspieda 260 kg un izcī-
nīja otro vietu.

Uzvaras laurus plūca un zelta meda-
ļu ieguva pazīstamais Krievijas sportists 
Vladislavs Solovjovs, kurš pacēla 280 kg. 
Vērts pieminēt, ka Krievijas sportists ir 
28 kg smagāks par Reini Kindzuli. 

Jānis Eisaks



17.AKTUALITĀTES

KĀ SAKOPĀM NOVADU LIELAJĀ TALKĀ
25.aprīlī tāpat kā Latvijā, arī Kandavas novadā, lai sa-

koptu savu apkārtni un padarītu tīrāku mūsu kopējo dzī-
ves telpu, talkoja liels un mazs. 

Kopumā talkā piedalījās apmēram 750 dažāda vecuma 
talcinieku vairāk nekā 50 talkošanas vietās. Čaklākajiem 
talciniekiem, viesojoties talkas vietās pagastos un pilsētā,  
novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts pasniedza 
Talcinieka atzinības nozīmīti.

Jaunākajai talkas dalībniecei Dārtai, kura saņēma tal-
cinieka nozīmīti,  bija tikai 11 mēneši, bet lielākā gadu ba-
gātība bija Silvijas kundzei, kura nosvinējusi savu 71 gada 
jubileju.

Apkopojot informāciju par dalībnieku skaitu un padarī-
tajiem darbiem Lielās Talkas dienā, varam secināt, ka mūsu 
novads ir kļuvis daudz sakoptāks un skaistāks.

Talcinieka atzinības nozīmīti saņem jaunākā 
talkas dalībniece no Cēres pagasta Dārta

-Redz, kādus skanošus pārsteigumus atradām 
Zemītes ceļmalas grāvjos!- savus atradumus rāda 

pagasta pārvaldniece Rita Diduha

Kad kārtīgi pastrādāts, talkas zupa garšo īpaši labi!
Zupu Kandavā dala domes izpilddirektors Egīls Dude.
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Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās maija 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 “Tipogrā�ja UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 11.05.2015.

LĪDZJŪTĪBA

Augusts Jēgers 
(1949.) Kandava

Jānis Surgo�s 
(1930.) Kandava

Mirdza Berga  
(1923.) Vānes pagasts

Mārtiņš Vācietis 
(1950.) Zemītes pagasts

Izsakām dziļu līdzjūtību 
tuviniekiem!

Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
aprīlī reģistrēti mirušie:
 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
aprīlī reģistrēti 6 jaundzimušie

Kate, Paula, Mārtiņš Braiens, 
Gustavs, 2 Renāri

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2015.GADA MAIJS

Lida Granovska, Emma Opulinska, 
Marinna Rudzīte, Vizma Bērziņa, Velta Svare, 
Jānis Bērziņš, Aina Ābola, Anna Grundmane, 

Maija Fīlupe- Pīlupe, Velta Plankāja, 
Vilnis Engelbergs, Ilze Kizenbaha, 

Veneranda Prikule, Vilis Valdmanis, 
Boriss Dubenjuks, Alma Balode, Aija Kārkliņa, 

Inguna Vaivade, Genriks Cikota, 
Maija Heidemane, Aigija Šifere, Mirdza Auna, 
Anna Lidija Bite, Ilze Jurševska, Andris Lācis

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

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

28.MAIJĀ NO PLKST.10:00 – 13:00 
KANDAVAS SOCIĀLĀ DIENESTA TELPĀS NOTIKS 

DONORU DIENA.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Kandavas pirts ir slēgta. Sākot no 16.aprīļa sestdienās 
plkst. 13:30 no Depo laukuma Kandavā kursēs autobuss 

uz Vānes pirti, kas aizvedīs un atvedīs 
visus pirts apmeklētājus.


