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APBALVOTI FOTOKONKURSA „AR MĪLESTĪBU
SAVĀ NOVADĀ” UZVARĒTĀJI

Galvenās balvas ieguvēju foto „Mīlestības plūdi”
7. martā Kandavas kultūras namā
pasākumā „Sievietes pasaule” notika
fotokonkursa „Ar mīlestību savā novadā” uzvarētāju apbalvošana.
Nominācijā Romantiskākā vieta
Kandavas novadā uzvarēja Ilze Trubača un Oskars Heimanis, nominācijā
Saldākā buča Kandavas novadā - Kitija
un Rasmuss Švīgeri, nominācijā Ekstrēmākais/ jautrākais pārītis Kandavas
novadā - Estere Dravniece un Kristaps
Kristers Ozols, nominācijā Jaukākā randiņu vieta Kandavas novadā - Velga Leševica un Jānis Kamerāds. Nominācijas
Gleznainākais skats Kandavas novadā
uzvarētāji Kristīne Lukšane un Agris
Briedis ieguva arī galveno balvu- kafejnīcas „PILS” sarūpētas romantiskas vakariņas divām personām un nakšņoša-

nu viesnīcas LUX numurā. Pievienotajā
fotogrāfijas aprakstā Kristīne Lukšane
rakstījusi: „Upe Abava mūsu ģimenei
ir īpaši tuva, jo ar to saistās daudzi un
dažādi mūsu dzīves notikumi. Pirmkārt,
tā atrodas tuvu mūsu mājām un katru pavasari nemitīgi atgādina par sevi,
applūdinot mūsu un kaimiņu dārzus.
Vasarās regulāri mēs ejam uz Abavu
peldēties, makšķerēt zivis, vizināties ar
laivu vai vienkārši gar upi pastaigāties.
Un Akmens tilts pār Abavu, kas gleznaini savieno divus krastus, tāpat savieno
arī divas sirdis- mūsu sirdis”.
Pasākuma apmeklētāji ar speciālu
taloniņu varēja balsot par savu favorītbildi. Visvairāk balsu ieguva un Skatītāju simpātiju balvu saņēma Adrija Kindzule un Elvis Freimanis.

Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, apbalvojot uzvarētājus, minēja, ka žūrijai darbu vērtēšana nebija viegls uzdevums, jo visas
iesūtītās fotogrāfijas izdevušās skaistas.
Arī pārējie dalībnieki saņēma atzinības
balvas par piedalīšanos fotokonkursā,
ko bija sagatavojušas Kandavas Tūrisma
informācijas centra darbinieces.
Atgādinām, ka no š.g. 3. līdz 20.februārim Kandavas novada dome sadarbībā ar Kandavas Tūrisma informācijas
centru rīkoja fotokonkursu „Ar mīlestību savā novadā”. Konkursam tika
iesūtītas 20 fotogrāfijas, kurās redzami
pāri romantiskā, gleznainā vai kā citādi
nozīmīgā vietā Kandavā vai Kandavas
novadā.
Līga Zuze
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NOVADA STĀSTI

Vienmēr esmu uzsvēris, ka izglītība ir novada prioritāte un mūsu uzdevums ir lauku skolu saglabāšana.
Tādēļ jo smagāks ir lēmums, kuru
pieņēmām februāra domes sēdē – reorganizēt Matkules sākumskolu un
Vānes pamatskolu, tās apvienojot un
izveidojot jaunu vispārējās izglītības

iestādi, piešķirot nosaukumu – Vānes pamatskola un nosakot, ka jaunizveidotā skola īstenos visas izglītības
programmas, kas tika īstenotas abās
reorganizētajās skolās. Ir skaidrs,
ka tas ir sāpīgs, bet neizbēgams lēmums, ņemot vērā Izglītības pārvaldes sniegto analīzi un perspektīvo
skolēnu skaita samazināšanos. Skaitļi runā skaidru valodu. Un lēmums
nebija sasteigts, kā domes sēdē pārmeta kāds no deputātiem. Pirms tam
tikāmies ar Izglītības pārvaldes vadītāju, abu skolu direktorēm, pagasta
pārvaldes vadītājām, iedzīvotājiem,
skolotājiem un vecākiem, mēģinājām
rast ekonomisko un finansiālo risinājumu kā saglabāt Matkules skolu, bet
tādu nebija. Lēmums par izglītības
iestādes slēgšanu jāpaziņo Izglītības
Ministrijai 6 mēnešus pirms fakta,
tāpēc tas bija jāpieņem februārī. Kā
sacīja Matkules sākumskolas direktore, vēl viens gads tikai paildzinātu
skolas agoniju, bet neglābtu to no
slēgšanas. Vānes skolas telpas ir pla-

šas, tās ir gatavas uzņemt skolēnus no
Matkules, tāpat audzēkņus gaida arī
Kandavas skolās. Lai skolas reorganizācija vecākiem nesagādātu problēmas, bērni no Matkules tiks nogādāti uz jebkuru citu izglītības iestādi
Kandavas novadā, proti, tiks nodrošināta autobusu satiksme starp Matkuli un Kandavu, arī turpmāk bērni
tiks vadāti uz Kandavas Mākslas un
mūzikas skolu. Šis pasākums būs bez
maksas, izdevumi tiks segti apstiprinātā budžeta ietvaros. Turklāt, ņemot
vērā Matkules sākumskolas vecāku
padomes ierosinājumus, tiek risināts
jautājums par jauniešu iniciatīvu centra izveidi Matkules kultūras namā.
Attiecībā uz skolas ēku ir pieņemts lēmums to saglabāt, nodrošinot apkuri
ziemas mēnešos. Ir uzsāktas sarunas
ar Labklājības ministriju par skolas
ēkas izmatošanu un tās tālāko pastāvēšanu.
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

ŠAJĀ VIETĀ PALIKUSI MANA SIRDS…
Tā tiekoties apgalvoja 20.gadsimta
sešdesmitajos gados Kandavā leģendārā ansambļa „Kolēģi” dibinātājs Aigars Semēvics.
Līdzīgi saucas arī „Kolēģu 50+” jaunā koncertprogramma un disks, ar kuru
tas atgriežas savā dzimtajā pilsētā Kandavā. Tas notiks 21.martā Kandavas kultūras namā, piecdesmit vienu gadu kopš
„Kolēģu” pirmās tikšanās, kad, Aigara
Semēvica aicināti, kopā sanāca seši skolas puiši, lai uzspēlētu balles dejas.
Kāda ir jaunā koncertprogrammaar kuru atgriežaties Kandavā, ar ko tā
atšķiras no 50 gadu jubilejas koncerta,
kas izskanēja pagājušā gada aprīlī Engures kultūras namā?
- Šīs programmas pamatā ir pašu sacerētās dziesmas, kas ir iekļautas jaunajā
diskā „…jo kādreiz palikusi ir šajā vietā
mana sirds…”. Taču koncertā gan skanēs
ne tikai pašu sacerētās dziesmas, būs arī
citas. Diskā ir ierakstītas deviņpadsmit,
bet koncertā izskanēs divdesmit sešas
dziesmas. Koncertā dzirdēsiet Kandavai tik mīļās Andra Miškinska rakstītās dziesmas „Abavas līkumā”, „Rudens
vārtos”, Jāzepa Kačoreka „Ieva”, kā arī
manas dziesmas „Ābele” un „Vairs nezinu”, kuras speciāli rakstīju Inesei Miškinskai, kad viņa sāka dziedāt pie mums.
Atceros, daži bija kā pūķi pretī, kas tā te,
tikko atnākusi un uzreiz „Kolēģos” dziedās! Bet „Ābele” visiem iepatikās un arī
Inesi vietējā publika pieņēma.
Prieks, ka pēc tik daudziem ga-

Aigars Semēvics Kolēģu 50 gadu jubilejas koncertā Engurē
diem esat atkal sanākuši kopā.
- Neteiksim, ka esam izjukuši, vai
sanākuši kopā. Tas ir ļoti liels projekts,
kuru mēs īstenojam. Mēs saucamies
„Kolēģi 50+”, jo „Kolēģi” kā tādi joprojām darbojas Engurē trīs cilvēku sastāvā,
kurā no vecajiem Kandavas „Kolēģiem”
ir tikai vadītājs Nikolajs Tohvs. Gan ie-

priekšējais projekts 50 gadu jubilejai,
kuru kā mācējām, tā uztaisījām, gan šis,
ir visu „Kolēģu” kopējais darbs. Pēdējais
ir vairāk tāds emocionāls projekts tieši
Kandavas publikai, jo tajā skanēs veselas
paaudzes jaunības gabali. Es pieņemu,
ka engurniekiem tie gabali neko neizteiktu, toties kandavniekiem… Tā laika
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„Kolēģu” rakstītās dziesmas bija topā,
tās skandēja no mutes mutē, tās spēlēja
visos koncertos un ballēs.
Tā būs atgriešanās jaunībā.
- Tieši tā mēs arī nolēmām, ka ar šo
programmu atgriezīsimies Kandavā, savas jaunības pilsētā.
Pagājušā gadā, kad bija uzaicinājums uz jubilejas koncertu Engurē, es
tā arī nodomāju- bet kāpēc Engurē, jūs
taču bijāt mūsu ansamblis!
-Tā tas laiks skrien, no Kandavas
mēs aizgājām ap 1980.gadu, un krietni
vairāk kā 30 gadus „Kolēģi” tomēr ir
Engures ansamblis. Nikolajs pārcēlās uz
dzīvi Engurē, vecais sastāvs pajuka un
Engurē ir jau pavisam citi puiši.
Kas no vecā sastāva piedalās projektā?
- Abi Miškinski- Inese un Andris,
es, Nikolajs Tohvs, Juris Alksniņš, Dzintra Bernande, Zigita Kārkliņa un Inese
Ondrupe. Tas ir mūsu pamatkodols. No
vecajiem ar mums sakarus nav pazaudējis Jāzeps Kačoreks, Aivars Baltgalvis – Baumanis, Juris Dombrovskis un,
protams, mūsu ilggadējā programmas
vadītāja Ilzīte Grīnberga.
Vai viegli bija pierunāt „vecos”
dziedātājus atkal kāpt uz skatuves un
piedalīties projektā?
- Visādi jau bija, ar iedrošināšanu, ar
pamēģināšanu, bet, kad ieraudzīja gala
rezultātu, radās vēlme mēģināt vēl un
vēl, lai skanējums tiešām būtu perfekts.
Un kāda ir „Kolēģu” vēsture?
- Kā jau sarunas sākumā teicu, sanācām kopā pirms piecdesmit viena gada.
Kultūras nama dramatiskais kolektīvs
iestudēja izrādi „Kolēģi”, kurā vajadzēja
ansambli, kas spēlētu uz skatuves. Pēc
debijas izrādē mums radās vēlme kopā
vēl ko paveikt un tā nu sākās ansambļa
„Kolēģi” gaitas Kandavā. Tika veidotas
ikgadējas koncertprogrammas, regulāri spēlētas balles, braukājām ar koncertiem Latvijā un vēl tālāk – Lietuvā,
Igaunijā Moldāvijā, Ukrainā un Krievijā. Divas reizes piedalījāmies populārajā
televīzijas raidījumā ”Kad ielās iedegas
spuldzes”. Tas bija jauks laiks. Kā dziesmā par muzikanta mūžu, kas kādam uz
skatuves bijis īsāks, citiem daudzu gadu,
bet dažiem teju visa mūža garumā – visiem vienādi svarīgs, neaizmirstamiem
notikumiem un atmiņām bagāts.
Varbūt patin to filmu atpakaļ, izstāsti kāds bija tas stāsts, kad aizgāji
no „Kolēģiem” un kāpēc nolēmi, ka
pie tiem atkal jāatgriežas?
- Es aizgāju no „Kolēģiem” 1974.
gadā, savu personisko iemeslu dēļ, kopā
ar lēmumu, nekad vairs nekāpt uz skatuves un ar mūziku nekad vairs nenodarboties. To es arī stipri ilgus gadus izturēju. Pirms „Kolēģu” 50 gadu jubilejas
bija vēl viens jubilejas pasākums, jo mēs

mēdzām ik pa pieciem gadiem sanākt
kopā un pasvinēt, un tajā jubilejā notika
misēklis- stundu pirms koncerta Miškinsku pāris paziņoja, ka nebūs, bet viss
koncerts balstījās uz viņiem. Nikolajs
saka, nu ir cauri, ko tagad darīsim? Un
kāds mani raustīja aiz mēles pateikt, nekreņķējies, es tos gabalus paņemšu. Un
es tos tiešām arī nodziedāju. Atmiņā tie
bija saglabājušies, vienreiz izmēģināju,
vairāk laika nebija, publika jau piepildīja
zāli. Pašam negaidot, sanāca labi, un likās, ka dziedāšana man atkal iepatikās.
Pagāja vēl pieci gadi un tuvojās „Kolēģu”
50 gadu jubileja. Domas pa galvu šaudījās, vajadzētu tā kā koncertu uztaisīt, jubileju sarīkot… Pa vidu vēl sieva pielēja
eļļu ugunij- kāpēc es esot visu pametis,
kāpēc ar mūziku vairs nenodarbojoties,
laika tagad daudz, pensijā kā nekā, ej uz
kādu kori dziedāt, nopērc akordeonu,
vēl ko. Un likteņa pirksts, kādu dienu,
kad aizbraucām uz centru, sieva aizgāja
kārtot darīšanas, es viņu gaidīdams tur
grozījos un pamanīju, ka blakus ir mūzikas instrumentu veikals. Iegāju veikalā, sāku visu aplūkot, skatos, sintezatori.
Hm, varbūt mājās varētu pačibināties….
Cena pieņemama… Atnāk atpakaļ sieva
un es saku viņai- akordeonu nenopirku,
nopirku sintezatoru! Sākot mājās spēlēt,
sapratu, ka arī pēc četrdesmit gadu dīkstāves, pirksti klausa, pazīst harmonijas. Kādu nedēļu tā paspēlēju, garlaicīgi
palika, domāju, vajadzētu kaut ko piedziedāt klāt, varbūt kaut ko ierakstīt. Izstāstīju to kaimiņam, radio galvenajam
datorspeciālistam, kas manā mājā dzīvo,
viņš saka, tev vajag digitālo studiju.
Bet tie jau ir lieli finansiāli ieguldījumi!
- Kad pasaka- studija, tad liekas, ka
tas ir kaut kas milzīgs, lielas pultis un tā
tālāk, bet īstenībā tā ir maza kastīte, ko
var ielikt diplomātā. Jā, tā ir profesionāla
kastīte ar lielām iespējām un ļoti labām
programmām. Tā man tika aparatūra
iedota izmēģināt, un secināju – jā, tas
ir tieši tas, ko man vajag! Pēc nedēļas
„studija”, pasūtīta no Vācijas, jau bija
manā mājā, un nemaz nebija tik šausmīgi dārga. Ierakstīju dažus vecos „Kolēģu” gabalus un pie Nikolaja prom. Saku,
paklausies, kas no mūsu vecā repertuāra
sanācis! Vai mums nevajadzētu uz 50
gadu jubileju ierakstīt kādu diskiņu, un
priekš savējiem pavairot. Sacīts, darīts.
Ķērāmies pie rakstīšanas un secinājām,
ka tīri labi sanāk. Nu Nikolajs saka- varbūt vajadzētu riktīgu disku izdot, nevis
tikai šā vai tā. Un tā arī izdarījām. Ierakstījām un nolēmām, ka jātaisa koncertsdiska prezentācija Engurē.
Vai pēc diska prezentācijas bija vēl
kāds koncerts?
- Nē, bija koncerts- jubileja un viss.
Pieņemu, ka tagad būs tieši tāpat. Kon-
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certs Kandavā, diska prezentācija un
viss, bet nekad jau neko nevar zināt.
Dzīve tāda dīvaina lieta un mēdz izspēlēt dažādus jokus
Kad jūs ar Nikolaju iesaistījāt meitenes un Inesi un Andri?
-Tas bija jau 2013. gada septembrī.
Tikko sākās runas par diska rakstīšanu,
piesaistīti tika gan visi solisti, gan mūsu
Kandavas meitenes Braukāju ar savu
digitālo studiju uz Enguri, uz Kandavu,
citi atkal pie manis uz Ķengaragu. Nevienam nekas netika uzspiests, teicām,
tu tikai pamēģini, varbūt, ka sanāk. Zigita un Inese jau arī nebija dziedājušas
no septiņdesmito gadu beigām, bet iedziedājās. Aranžējumi visām dziesmām
bija jauni, dziedājuma maniere cita un
skanēja tiešām labi.
Koncerts un jubileja izskanēja, un
viss?
- Likās, ka viss, bet nekā nebija. Radās plāns izdot vēl vienu disku, tikai šoreiz ar „Kolēģu” oriģinālām dziesmām,
kas sarakstītas laikā līdz 1974. gadam,
kā arī jaunajām dziesmām, kas tapušas
2014. gadā. Par to, ka otrajam diskam
meklējam visas vecās „Kolēģu” dziesmas, cik vien saglabājušās, bija skaidrs
jau no paša sākuma. Gadu gaitā mūsu
pūrā bija sakrājušās daudzas „zelta”
dziesmas, kas bija izturējušas laika pārbaudi un ieguvušas klausītāju atzinību.
Tās nu tika atsauktas atmiņā pat bez
dziesmu kladēm, citas atrastas senos
nošu krājumos.
Skaidras bija divas lietas. Viena lieta ir disks, otra lieta ir koncerts. Ierakstīt disku un tad ar koncertu atgriezties
Kandavā. Koncertā Kandavā skanēs nedaudz vairāk dziesmas nekā ierakstīts
diskā, ļaujot kandavniekiem atcerēties
arī tā tālā laika citu autoru populārās
dziesmas mūsu solistu izpildījumā, kas
diemžēl tāpat kā „Kolēģu” dziesmas, reti
izskan radio viļņos vai citos publiskos
pasākumos.
Tagad katrai grupai un solistam
ir savs fanu klubs, un toreiz jau tāpat
bija, fanošana, bērnišķīga iemīlēšanās
un viss pārējais.
- Jā, nekas jau būtiski nav mainījies
kopš tā laika, kad mēs jauni bijām. Kaislības un sajūtas arī mūsdienu jaunatnei
palikušas tās pašas, tikai tehniskās iespējas progresējušas. Un dziesmas- gan
jaunās, gan vecās, protams, ir par mīlestību, ticību, cerību… Izrādās „vēl ogles
kvēl zem karstiem pelniem” un „kāds
atkal sapņu zirgus dzen”... Ir ierakstīts
jauns disks, sagatavota koncerta programma, šoreiz speciāli Kandavai. Ceram, ka koncertā „Kolēģi 50+” neliks
vilties. Uz tikšanos Kandavas kultūras
namā 21.martā!
Ar Aigaru Semēvicu sarunājās
Dagnija Gudriķe
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DOMES LĒMUMI

DOMES SĒDE 26.02.2015.
Kandavas novada domes sēdē tika
izskatīti 43 jautājumi.
Precizēja Kandavas novada domes
saistošos noteikumus Nr.2 „Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Kandavas novada
pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības
programmas”(nebalso- S.Tiltiņa)
Apstiprināja Kandavas novada domes saistošos noteikumus
-Nr.3 „Grozījumi Kandavas novada
domes 27.05.2010. saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības funkciju sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanas jomā nodošanu Kandavas
novada domes pašvaldības aģentūras
“Kandavas novada sociālais dienests”
kompetencē””(nebalso- S.Tiltiņa);
- Nr.4 „Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Kandavas novadā”(nebalsoS.Tiltiņa).
- Kandavas novada domes iekšējos
noteikumus „Kārtība, kādā Kandavas
novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un
finanšu resursus”(nebalso- S. Tiltiņa).
Apstiprināja:
- Kandavas novada vēlēšanu komisijas nolikumu (nebalso- S. Tiltiņa);
- Kandavas novada domes Iepirkumu komisijas nolikuma grozījumus (nebalso- S. Tiltiņa);
- Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” direktora I.Leitarta ziņojumu par sociālā stāvokļa novērtējumu
2014.gadā un prognozi 2015.gadam
(nebalso- S. Tiltiņa);
- Kandavas novada bāriņtiesas
pārskatu par darbu 2014.gadā (nebalso
S.Tiltiņa, A. Petrevica). Sīkāka informācija šajā „Kandavas Novada Vēstnesis”

numurā.
- Kandavas novada muzeja attīstības
koncepciju 2015.-2020.gadam (nebalso
S.Tiltiņa, A.Petrevica);
- Kandavas novada Kultūras pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu
cenrāža grozījumus (nebalso S.Tiltiņa,
A.Petrevica);
- Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu
maksas pakalpojumu cenrāža grozījumus (nebalso S.Tiltiņa, A.Petrevica).
Nolēma uzsākt Kandavas novada
pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas
pasākumus.
Šajā sakarā uzdeva Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājai Silvijai
Tiltiņai līdz 2015.gada 9.martam: informēt Kandavas novada pašvaldības skolu
tīkla direktorus par skolu tīkla pilnveidošanas pasākumu uzsākšanu; izveidot
Kandavas novada pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumu komisiju 5
cilvēku sastāvā;
izstrādāt un apstiprināt Kandavas
novada pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumu komisijas nolikumu
un darbības grafiku. Līdz 2015.gada
20.aprīlim iesniegt izskatīšanai Kandavas novada domes sēdē Kandavas
novada pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumus.(nebalso S. Tiltiņa,
A.Petrevica)
Nolēma reorganizēt Matkules sākumskolu un Vānes pamatskolu, tās
apvienojot un izveidojot jaunu vispārējās izglītības iestādi, piešķirot nosaukumu – Vānes pamatskola, nosakot,
ka jaunizveidotā skola īsteno visas izglītības programmas, kas tika īstenotas abās reorganizētajās skolās. Sīkāka
informācija šajā „Kandavas Novada
Vēstnesis” numurā. (Balsojot par- 11,
atturas - Rozenfelds D., Fabjančiks R.,

Birkenšteins G.; nebalso- S. Tiltiņa )
Uzdeva Kandavas novada domes
pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” direktoram I. Leitartam līdz 2015. gada 1. aprīlim novērst
revidenta vēstulē „Par konstatēto, veicot
PA Kandavas novada Sociālais dienests
saimnieciski finansiālās darbības revīziju par periodu no 1. janvāra līdz 30. septembrim” un Latvijas Republikas Valsts
kontroles Likumības revīzijā „Kandavas
novada pašvaldības sniegtās sociālās
palīdzības tiesiskums un efektivitāte”
konstatētos pārkāpumus un nepieļaut
jaunus. (pret- D. Rozenfelds, nebalso
S.Tiltiņa, A.Petrevica).
Nolēma nosūtīt komandējumā uz
Itāliju (Bucine) laika periodā no 28.maija līdz 31.maijm Kandavas novada domes jauniešu delegāciju, lai piedalītos
ES mazo pašvaldību hartas pasākumā.
Delegācijas sastāvs:
Toms Prodaņuks, students, Rīgas
Tehniskā universitāte, jauniešu koordinators ES mazo pašvaldību hartai; Kristaps Gotfrīds, SIA “ Kristaps”; Viktorija
Selezena, studente, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Dārta Ošeniece,
studente, Ventspils Augstskola.
Izskatīja 24 jautājumus, kas saistīti
ar nekustamajiem īpašumiem un virkni
vēl citu jautājumu. Domes sēdes protokols pieejams mājas lapā www.kandava.
lv sadaļā – Pašvaldība- domes sēdes..

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr. 2
„Pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas
kārtība Kandavas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs
un iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības
programmas”

reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Kandavas novada pirmsskolas izglītības
iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk
– Iestāde).
2. Pirmsskolas izglītības programmu
(turpmāk – programma) bērni apgūst
no pusotra līdz septiņu gadu vecumam.
Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības programmas
apguves laiku var pagarināt vai saīsināt
par vienu gadu, pamatojoties uz vecāku
(aizbildņu) (turpmāk – vecāki) iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu, vai Kandavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu,
ja bērns apgūst speciālo programmu.
3. Programmas apguvi bērnam no-

drošina tikai vienā Iestādē. Vecākiem ir
tiesības izvēlēties citu Iestādi programmas apguvei, ja izvēlētajā Iestādē ir brīva
vieta.
4. Programmas apguve Iestādē sākas
kārtējā gada 1.septembrī.
II. Pieteikuma reģistrācija un bērnu
uzņemšana Iestādē
5. Bērnu reģistrācija notiek Izglītības
pārvaldē no bērna dzimšanas brīža līdz
septiņu gadu vecumam visu kalendāro
gadu.
6. Piesakot bērnu reģistrācijai rindā,
vecāki (aizbildnis) uzrāda:
6.1. bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas
kods;
6.2. vecāku personu apliecinošu do-

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības
likuma 26.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērns)

Kārtējās komiteju sēdes
notiks 19.martā
no plkst. 13:00
Domes sēde 26.martā
plkst. 13:00
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kumentu;
6.3. aizbildnis – bāriņtiesas lēmumu,
kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;
6.4. dokumentu, kas apliecina tiesības šo noteikumu 15.punktā noteiktajos
gadījumos bērnu ārpuskārtas uzņemt
Iestādē:
6.4.1. noteikumu 18.1.1.punktā noteiktajām personām - invaliditātes apliecību;
6.4.2. svītrots (domes sēdes 26.02.2015. lēmums, protokols Nr.3 2.§);

6.4.3.noteikumu 18.1.3.punktā noteiktajām personām – darba devēja apliecinājumu/ ieteikumu.
7. Reģistrējot bērnu rindā, vecāki norāda vēlamo Iestādi vai vairākas Iestādes
programmas apguvei un vēlamo programmas apguves uzsākšanas laiku.
8. Reģistrācijas pieteikuma elektronisko formu, kurā norāda bērna un vecāku
deklarēto un faktisko dzīvesvietu, kontaktinformāciju (e-pasta adrese, telefona numurs) vecāku klātbūtnē aizpilda
Izglītības pārvaldes vadītāja norīkots
darbinieks (turpmāk – darbinieks). Vecāki pārbauda pieteikumā ierakstītās informācijas atbilstību viņu norādītajām
ziņām un apstiprina ar savu parakstu.
9. Ja vecāku dzīvesvieta ir reģistrēta
Kandavas novada pagasta teritorijā un
pamatotu iemeslu dēļ viņi nevar ierasties Izglītības pārvaldē, pieteikumu aizpilda Iestādes vadītājs. Pieteikuma elektronisko formu Iestādes vadītājs nekavējoties pārsūta Izglītības pārvaldei. Izglītības pārvalde piereģistrē pieteikumu un
piešķir rindas kārtas numuru attiecīgajā
pakāpē. Vecāku parakstītu pieteikuma
oriģinālu Iestādes vadītājs desmit dienu
laikā iesniedz Izglītības pārvaldē.
10. Izglītības pārvalde izsniedz vecākiem izziņu par pieteikuma reģistrāciju
bērna uzņemšanai rindā, kurā norādīts
bērna vārds, uzvārds, personas kods,
iestāde, uz kuru pieteikts bērns, bērna
identifikācijas kods un vecāku pienākumi.
11. Vecāki rakstiski 30 dienu laikā informē Izglītības pārvaldes darbinieku
par pieteikumā iekļauto ziņu izmaiņām.
12. Aizpildot pieteikuma elektronisko
formu, Izglītības pārvalde pārbauda vecāku sniegto informāciju Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju
reģistrā un reģistrē bērnu rindā:
12.1. 1.pakāpes rinda - bērna un viena no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta
Kandavas novadā un bērns nav uzņemts
nevienā Kandavas novada izglītības iestādē;
12.2. 2.pakāpes rinda - bērna un viena no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta
Kandavas novadā un bērns ir uzņemts
kādā Kandavas novada izglītības iestādē;

12.3. 3.pakāpes rinda - bērna dzīvesvieta deklarēta ārpus Kandavas novada.
13. Ja bērns ir reģistrēts 3.pakāpes
rindā, bet vēlāk bērna un viena no vecākiem dzīvesvieta tiek deklarēta Kandavas novadā, tad pieteikumu pārreģistrē
1.pakāpes rindā. Pieteikuma pārreģistrēšanu, pamatojoties uz dzīvesvietas
deklarēšanas faktu, ierosina bērna vecāki.
14. Vecākiem ir tiesības atsaukt pieteikumu, uzrakstot iesniegumu Izglītības
pārvaldei.
15. Izglītības pārvalde nodrošina publiski pieejamu informāciju par bērnu
rindu un tās izmaiņām pašvaldības un
Izglītības pārvaldes mājas lapās (www.
kandava.lv; www.knip.lv). Informācijā
norādīts:
15.1. bērna rindas kārtas numurs;
15.2. bērna identifikācijas kods;
15.3. pieteikuma iesniegšanas datums;
15.4. piezīme par ārpus rindas gadījumiem.
16. Bērnam vietu Iestādē piešķir
„Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai izglītības iestādē komisija” (turpmāk
– komisija), kuras sastāvu apstiprina
Kandavas novada Domes priekšsēdētājs:
16.1. piešķirot bērnam vietu Iestādē,
reģistrācijas pieteikums no rindas tiek
izņemts;
16.2. par komisijas sēdē pieņemto lēmumu komisijas vadītājs 5 darba dienu
laikā informē bērna vecākus;
16.3. vecākiem 30 dienu laikā no šo
noteikumu 16.2.punktā minētās informācijas saņemšanas dienas nepieciešams pieteikt bērnu Iestādē, iesniedzot
Iestādes vadītājai komisijas lēmuma
izrakstu un bērna dzimšanas apliecības
kopiju, uzrādot oriģinālu un parakstīt
līgumu par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmas apguvei;
16.4. ja vecāki 30 dienu laikā nav izpildījuši šo noteikumu 16.3.punkta prasības, Iestādes vadītājs rakstiski par to
informē komisijas vadītāju;
16.5. ja vecāki nevēlas, ka bērns apmeklē komisijas lēmuma izrakstā norādīto Iestādi, vecākiem ir tiesības 30
dienu laikā no šo noteikumu 16.2.punktā minētās informācijas saņemšanas
dienas, rakstiski informējot darbinieku,
atjaunot bērna reģistrācijas pieteikumu
rindā ar sākotnējo reģistrācijas datumu;
16.6. ja vecāki nav bērnu pieteikuši
Iestādē vai nav atjaunojuši bērna reģistrācijas pieteikumu rindā noteikumu
16.3. un 16.5.punktā paredzētajā laikā,
vecākiem ir tiesības bērna reģistrācijas
pieteikumu rindā iesniegt atkārtoti.
17. Piešķirot bērnam vietu Iestādē,
tiek ņemts vērā bērna rindas kārtas numurs, ievērojot šādu secību:
17.1. pirmajā kārtā – 1.pakāpes rindā
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reģistrētie bērni;
17.2. otrajā kārtā – 2.pakāpes rindā
reģistrētie bērni, ja grupā ir brīvas vietas;
17.3. trešajā kārtā – 3.pakāpes rindā
reģistrētie bērni.
18. Komisija ir tiesīga ārpus kārtas
uzņemt:
18.1. atbilstīgi noteikumu 12.1.apakšpunkta prasībām 1.pakāpes rindā reģistrētos bērnus no ģimenēm, kurās:
18.1.1. viens no vecākiem ir persona
ar invaliditāti;
(redakcija
apstiprināta
domes
26.02.2015., protokols Nr.3 2.§)

sēdē

18.1.2. viens no vecākiem ir Iestādes
darbinieks; bērnu uzņem uz vecāka darba tiesisko attiecību laiku Iestādē;
18.1.3. viens no vecākiem ir speciālists, kurš uzsācis darbu komercsabiedrībā vai citā iestādē Kandavas novada
administratīvajā teritorijā.
18.2. svītrots (domes sēdes 26.02.2015. lē-

mums, protokols Nr.3 2.§);

18.3. atbilstīgi noteikumu 12.1.apakšpunkta prasībām 1.pakāpes rindā reģistrētos bērnus no daudzbērnu ģimenēm.
18.4. obligāto izglītības vecumu sasniegušos bērnus, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi pašvaldību
izveidotajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
(redakcija
apstiprināta
domes
26.02.2015., protokols Nr.3 2.§)

sēdē

(redakcija
apstiprināta
domes
26.02.2015., protokols Nr.3 2.§)

sēdē

19. Bērnu uzņemšanas kārtību Iestādē
nosaka Iestādes iekšējās kārtības noteikumos.
20. Iestāde slēdz līgumu par bērna
uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmas apguvei.
21.Grupu komplektēšana Iestādē notiek laikā no 1.jūnija līdz 31.augustam.
22. Uz brīvajām vietām Iestādē bērni
rindas kārtībā var tikt uzņemti visa gada
laikā.
23. Ja bērns Iestādē uzņemts, bet vecāki vēlas Iestādi mainīt, vecāki iesniedz
iesniegumus abu Iestāžu vadītājiem.
24. Ja Iestādē atbrīvojas vieta, Iestādes
vadītājam nekavējoties jāinformē Izglītības pārvalde.
25. Reģistrācijas pieteikuma un līguma par bērna uzņemšanu pirmsskolas
izglītības programmas apguvei paraugformas apstiprina Izglītības pārvaldes
vadītājs.
III. Noslēguma jautājumi
26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos
spēku zaudē Kandavas novada domes
2009. gada 26. novembra saistošie noteikumi Nr. 13 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Kandavas novada domes
pirmsskolas izglītības iestādēs un skolu
pirmsskolas grupās”.

6.

DOMES LĒMUMI

PAGASTOS

PAR MATKULES SĀKUMSKOLAS UN VĀNES PAMATSKOLAS
REORGANIZĀCIJU
26. februārī Kandavas novada domes sēdē tika izskatīts jautājums par
Matkules sākumskolas un Vānes pamatskolas reorganizāciju. Pieņēma
lēmumu reorganizēt Matkules sākumskolu un Vānes pamatskolu, tās apvienojot un izveidojot jaunu vispārējās
izglītības iestādi, piešķirot nosaukumu – Vānes pamatskola un nosakot,
ka jaunizveidotā skola īsteno visas izglītības programmas, kas tika īstenotas abās reorganizētajās skolās.
Kā informēja Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa,
„reorganizācija ir process, kas mums
nepatīk un vienmēr liek saspringt. Ir reorganizācijas, kas tiek mākslīgi veidotas
un reorganizācijas, kuras dzīve piespiež
izvest. Kandavas novada domes vadība,
deputāti un Izglītības pārvalde ir vairākkārt runājuši par mūsu skolu tīkla
sakārtošanu, veikuši analīzi par to, kādi
esam un kādi būsim turpmākajos gados.
Mūsu ir daudz - es runāju par skolu tīklu novadā. Kad Izglītības ministrija samazināja mērķdotāciju skolotāju algām,
lauku skolu direktori vērsās pašvaldībā pēc finansiāla atbalsta, kas arī tika
sniegts, jo mūsu uzstādījums vienmēr
ir bijis atbalstīt lauku skolas un palīdzēt
tām noturēties.
Bet diemžēl, skolēnu skaits novadā
strauji sarūk. Mūsu vismazākā skoliņa ir Matkules sākumskola. Laikā, kad
Matkules skolu reorganizējām par sā-

kumskolu, skolēnu skaits bija mazs- 22
bērni. Skolas apkopotais informatīvais
materiāls par prognozi, kāda Matkule
ir šobrīd un kas to sagaida nākotnē, ir
šāds: šobrīd mācās 35 skolēni, nākamgad, ja neviens neaiziet- 27; 2017.gadā26; 2019./20.- tikai 14. Tajā pat laikā 8
km tālāk ir Vānes pamatskola, kurā šobrīd mācās 69 skolēni.
„Ja atmetam emocionālo un atmetam pārdzīvojumus, kas skars vairāk vai
mazāk skolotājus, vecākus un bērnus,
tad skaitļi runā skaidru valodu. Zinot,
ka valstī notiek jaunais skolotāju algu
akreditācijas projekts, kura rezultātā
pašvaldībai vairāk nebūs iespējams pārdalīt mērķdotācijas no lielajām skolām

uz mazajām, un redzot mūsu skaitļus,
ir skaidrs, ka nevarēsim nodrošināt skolotājiem adekvātu atalgojumu. Tāda ir
situācija” - sacīja Matkules sākumskolas
direktore Ilze Oliņa.
„Tas ir emocionāli smags lēmums,
par kuru neviens nepriecājas, bet kas ir
jāpieņem” - rezumēja domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts. Runājot par
skolas ēkas turpmāko likteni, priekšsēdētājs uzsvēra, ka kopīgi ar Matkules
iedzīvotājiem tiks izvērtētas iespējas un
idejas par ēkas izmantošanu.
Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

ZEMĪTĒ DANCI VEDU
Valentīndienas noskaņās, 14.februārī Zemītē uz kārtējo sadancošanos
”Zemītē danci vedu”, pulcējās vidējās
paaudzes deju kolektīvi.
Šoreiz uz Zemīti bija atbraukuši „Vidums” no Tukuma, ”Sen Līgo” no Rīgas,
„Pūre” no Pūres, „Novadnieki ”no Bēnes
un, protams, piedalījās arī mājinieki- vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zemīte”.
Jau piekto gadu vidējās paaudzes
dejotāji pulcējas Zemītē, lai kopīgā koncertā izdejotu sezonas aktuālās dejas
un iepriecinātu paši sevi un skatītājus.
Šogad vairāk kā 100 dejotāju raibos
rakstos koncertā izdejoja dejas no Jelgavas svētku repertuāra un pašu kolektīvos iecienītākās un mīlētākas. Visus
vienoja mīlestība uz deju, dejošanu un
prieks par atkal satikšanos. Sarunās ar
kolektīvu vadītājiem secinājām, ka obligātās dejas kļūst arvien sarežģītākas
un prasa lielu ieguldījumu to izpildē.
Tāpēc gandarījums par to, ka cilvēki šai

tradicionālās kultūras mākslai velta savu
laiku, spēku un enerģiju, ir jo lielāks. Šie
mazie sadancošanās svētki ir nozīmīgi

arī ar to, ka kolektīvi izjūt „skatuves
garšu” uzstājoties, mobilizējas savam
sniegumam, kas apstākļos, kad nenotiek
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TĀ DZĪVO SENIORI

vērtēšana, jo nav žūrijas, sniedz ierosmi
kārtīgi sagatavoties skatēm un tiem pasākumiem, kuros ar vislabāko sniegumu
jāapliecina gan kolektīva mākslinieciskā, gan dejiskā varēšana.
Pēc koncerta turpinājās atpūtas pasākums ar balles dejām, sarunām un

spēlēm atpūtas pauzēs. Tās bija kopīgas
spēles un priekšnesumi par tēmu „Valentīndiena”. Priekšnesumus un atrakcijas bija sagatavojis katrs kolektīvs un šie
„mājas darbi” pārsteidza ar savu daudzveidību un izdomu.
Mums, organizatoriem, sirdi vel-
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dzēja viesu patiesais prieks par tikšanos
dejā un solījums tikties Zemītē atkal pēc
gada.
Ērodeja Kirillova
Zemītes Tautas nama vadītāja

SPĒKIEM MĒROJAS NOVADA SENIORI
Kandavas novada senioru sporta
dienā 14. februārī Pensionāru dienas
centrā pulcējās vairāk kā 40 enerģiski
un atraktīvi dalībnieki, kas bija gatavi
savus spēkus pārbaudīt dažādās sporta
disciplīnās.
Sporta dienas dalībnieki no Kandavas, Zemītes un Cēres mundrā noskaņojumā spēlēja dambreti, cienījami
demonstrēja savu precizitāti šautriņu,
bumbiņu, šķīvīšu un riņķīšu mešanā, kā
arī pārliecinājās par komandas saliedētību florbola disciplīnā. Komandas ne
vien sacentās sešās sporta disciplīnās,
bet arī atbildēja uz āķīgiem jautājumiem
par sportu Kandavas novadā. Kā vēlāk
atklāja sporta kluba Kandava vadītājs
Andris Bambis, viņš šajā dienā saņēmis
īpaši daudz telefona zvanu ar tādiem
jautājumiem kā „Kurā gadā Kandavā
uzcēla sporta halli?”, „Kurā vietā Kandavā sāka spēlēt basketbolu?” vai „Kas ir
badmintona aizsācēji Kandavā”.
Sešas senioru sporta spēļu komandas bija piedomājušas pie oriģināliem,
komandu vienojošiem aksesuāriem un
radošiem nosaukumiem, kā “Zalkši”,
“Zemītnieki”, “Ķirsīši”, “Lauztās sirdis”,

“Raibie” un “Mīlulīši”.
Kā pastāstīja senioru kultūras dzīves
organizatore Vera Lauva, neskatoties uz
gripas laiku, kas skāris arī seniorus, pasākums ar sportiskām aktivitātēm šogad
guva lielu atsaucību. Tāpat tas bijis arī
iepriekšējā gadā, kad sporta diena tika
rīkota pirmo reizi. Pasākuma idejas au-

tors ir Egils Sudmalis, kurš arī šogad bija
tiesneša lomā vienā no disciplīnām.
Pēc līksmi pavadītas dienas seniori
tika aicināti cienāties ar putru, lai atjaunotu spēkus un zaudēto enerģiju. Noslēgumā tika apkopoti rezultāti un apbalvoti uzvarētāji katrā no disciplīnām.
Līga Zuze

IKDIENU PADARĪT KRĀSAINĀKU
Divas reizes mēnesī trešdienās luterāņu baznīcas draudzes mājā tiekas
Kandavas senioru mājturības interešu
grupas dalībnieces, pie kurām viesojos
4.marta nodarbībā.
Mājturības grupa pensionāru Dienas centrā darbojas jau vairāk kā desmit
gadus, bet nu jau otro gadu nodarbības
notiek luterāņu draudzes mājā un tajā
iesaistītas kundzes, kas dzīvo vienas.
„Tikties draudzes mājā izlēmām tāpēc,
ka vēlējāmies vārīt dažādas zupas un šeit
ir plīts. Pensionāru dienas centrā gatavojām dažādus salātus un citus ēdienus,
kuru pagatavošanai nebija nepieciešama
plīts,- tiekoties pastāstīja pensionāru
biedrības kultūras darba organizatore Vera Lauva,- Ir jau tā, ka cilvēks uz
vecumu paliek slinks, negrib vairs noņemties ar silta ēdiena gatavošanu, bet
te kopā bariņā ir citādi, vāram dažādas
zupas, degustējam tās, apmaināmies receptēm.”
Mājturības grupā aktīvi darbojās kādas desmit dalībnieces. Kā uzsvēra Ve-

ras kundze, dāmas, kas apmeklē grupu
ir ļoti gudras dāmas, ar pieredzi dažādu
ēdienu gatavošanā. Galvenā pavāre jeb
viņu šefs esot Biruta Rācenāja, Kandavas internātvidusskolas mājturības skolotāja. Bet citas arī neatpaliekot. Ilzes
kundze vienmēr nākot ar kādu jaunu
recepti, labas saimnieces esot Līvija un
Ināra. Tatjana, savukārt, daloties dažādām krievu receptēm, sākot ar boršču
un beidzot ar krievu pīrāgiem(ar kāpostiem, kartupeļiem, sēnēm, gaļu u.c.),
ko cepuši pareizticīgo Ziemassvētkos.
Un vislabāk garšojuši tie ar kāpostiem.
Parasti ejot mājās jau tiekot nolemts, ko
gatavos nākamajā reizē. Ja aptrūkstoties
idejas, ņemot receptes no „Pavardiem”,
kas glabājas turpat uz vietas nodarbību
telpās. Dalībnieces daloties ar to, kas
piemājas dārzos izaudzis, šogad esot
daudz ķirbju un kabaču bijuši, tāpat
āboli. Gatavojot ēdienu un pusdienojot
pārspriežot jaunumus, par politiku gan
daudz nerunājot, jo tāpat neko mainīt
nevarot, labāk spriežot par to, kur va-

rētu aizbraukt, ko apskatīt kopīgajās
ekskursijās, kuras organizē pensionāru
biedrība, daloties iespaidiem, ja kādai
bijis kāds ceļojums.
Veras kundze parādīja arī grupas
nodarbību grāmatu, kurā sākot no 2013.
gada septembra ierakstīts viss, kas gatavots katrā nodarbībā, pievienoti arī
čeki, cik izmaksājušas pusdienas, lai
uz galviņām sadalītu tēriņus. Uz manu
jautājumu, cik izmaksājušas šīsdienas
pusdienas, Birutas kundze atbildēja, ka
četrdesmit centu. Pusdienās bija frikadeļu zupa, tēja ar citronu un ingveru
un četru veidu plātsmaizes- ar rabarberiem, āboliem, drupatu un „abrkasītis”
jeb viss, kas no katra veida pāri palicis.
Garšoja labi! Priecēja arī optimisms
un smiekli, kas valdīja visu starpā, kopīgi cepot un vārot. Šādas tikšanās dažādo
ikdienu un padara dzīvi krāsaināku, atzina vitālās kundzes.
Mājturības grupā ciemojās Dagnija
Gudriķe
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PAR KANDAVAS NOVADA PENSIONĀRU BIEDRĪBAS
BIEDRU KOPSAPULCI
Saskaņā ar biedrības statūtiem
Kandavas novada Pensionāru biedrības (KNPB) valde izsludina Kandavas
novada pensionāru biedrības biedru
kopsapulci pirmdien, 13. aprīlī plkst.
11:00 pensionāru dienas centrā Kandavā, Jelgavas ielā 4a ar sekojošu
darba kārtību:
1.Kandavas novada Pensionāru
biedrības valdes atskaite par pilnvaru
laikā paveikto divu gadu darbu, debates par darba vērtējumu.
2.KNPB 2014. gada bilances apstiprināšana, revizora ziņojums.
3.Informācija un debates par veco
ļaužu stāvokli novadā, valstī un Latvi-

jas pensionāru federācijas (LPF) aktivitātēm pensionāru cienīgu dzīves
apstākļu nodrošināšanā.
4.Jauna KNPB valdes sastāva apspriešana un vēlēšanas, valdes priekšsēdētāja vēlēšanas, revizora apstiprināšana,
5.Delegātu izvirzīšana uz Latvijas
pensionāru federācijas kārtējo kongresu Rīgā, Latvijas Valsts Universitātes
Lielajā aulā šā gada 18. maijā plkst.
11:00.
Aicināti visi Kandavas novada
pensionāru biedrības biedri un aktīvākā novada pensionāru daļa. Gaidām
pārstāvjus no Zantes pagasta pensio-

nāru biedrības „Sarma”, Vānes pagasta
„Vānes Mežrozīte”, Matkules klubiņa
„Atvasara”, kā arī Kandavas novada
domes vadību.
Atlikušo laiku līdz KNPB kopsapulcei lūdzu izmantot lietderīgi: nākamās valdes iespējamā sastāva un
priekšsēdētāja kandidatūru apspriešanai, priekšlikumu iesniegšanai biedrības darba uzlabošanai un novada
pensionāru apziņošanai par gaidāmās
kopsapulces norises vietu un izskatāmiem jautājumiem.
KNPB valdes priekšsēdētājs
Zigurds Megnis

19. GADSIMTA BEIGU KANDAVA MAKSA LEVI ATMIŅĀS
2011. gada maijā Kandavā viesojās
Ebigeila Levi no Aktonas pilsētas ASV.
Viņas vectēvs Makss Levi bija Kandavas ebreju dzimtas piederīgais, kurš
20.gs. sākumā aizceļoja uz ASV.
Divus mēnešus pēc savas viesošanās
E. Levi Kandavas novada muzejam atsūtīja sava vectēva atmiņas, kas angļu valodā rakstītas 1945. gada decembrī. Ar
daļu no tām tagad iepazīstināšu ”Kandavas Novada Vēstneša” lasītājus.
Makss Levi bija Kandavas ebreju
pirtnieka un zirgu tirgotāja Abrahama
dēls. Saskaņā ar Maksa atmiņām, tieši viņa tēvs uzbūvējis mūra pirti, kas
ir tagadējā kafejnīca un viesnīca ”Pils”.
Makss apguva kurpnieka amatu, un astoņpadsmit gadu vecumā devās darba
meklējumos uz Rīgu, pēc tam uz - Viļņu. Nelegāli šķērsojot Prūsijas robežu,
viņš devies uz Londonu, bet no turienes
1902.g. – uz Ņujorku, kur jau dzīvoja divas viņa precētās māsas. Vēlāk no Kandavas uz ASV izceļoja visa Levi ģimene,
pavisam septiņi cilvēki.
Maksa Levi manuskripts ir vienīgās zināmās atmiņas, ko par 19.gs. beigu Kandavu sniedzis ebrejs. Kandavas
kultūrvides kolorīts viņa skatījumā bijis raibs, un to veidoja ne tikai vācieši,
latvieši un ebreji, bet arī čigāni un cita,
līdz šim nezināma klejotāju grupa, kas
saukta par tatāriem.
Maksa Levi atmiņas:
”Es piedzimu 1882. gada 12 augustā
Krievijas Baltijas provincēs, Kurzemes
pilsētā Kandavā. Tā bija krievu, vācu
un latviešu robežjosla. Tur bieži viesojās čigānu tabori un arī tatāri, kas bija
krievu cilts. Viņi pastāvīgi klejoja, tāpat
kā čigāni atrodoties ceļā uz nekurieni,

lai atrastu, ko nozagt, kur ar piemaksu
iemainīt zirgus, un tādējādi varētu sev
nopirkt pārtiku, tabaku un dzeramo. Tie
bija līksmi ļaudis. Tatāri spēlēja savus
lielos akordeonus, bet čigāni – vijoles.
Viņu ģimenes bija sasēdušās līksmi rotātās kulbās, ko vilka divi vai dažreiz četri
nīkulīgi zirdziņi. Suņi, kaķi un kāda aita
slēpās zem kulbām, bet pārgājiena laikā
maršēja kopā ar zirgiem.
Viņu kulbas bija lielas un ietilpīgas,
ierīkotas gan dzīvošanai un ēšanai, gan
gulēšanai un ceļošanai. Kad kulbā piedzima bērns, to iemērca upē vai citā
aukstā ūdenī, kas gadījās pa rokai. Ja pēc
tam bērns izrādījās veselīgs un izdzīvoja, viņi to paturēja un ļoti rūpējās par
mazuli. Pretējā gadījumā, ja bērns neizturēja čigānu pārbaudi, tam bija jāmirst.
Vīrieši un sievietes bija gara auguma. Viņi izskatījās ļoti glīti – ar platiem

pleciem, tumšbrūnām acīm, pērļu baltiem zobiem. Vīrieši bija gludi skūti un
vienmēr spēlēja mūziku, bet tikai pēc
dzirdes. Bez savas valodas viņi prata arī
krieviski un latviski. Daži no tiem pat
bija advokāti. Viņu apģērbs bija īpatnējs – ļoti daudzas misiņa pogas, augsti,
melni ādas zābaki ar ļoti augstiem papēžiem. Iedāvini viņiem kādu greznumlietiņu, un viņi tev būs gatavi atdot visu, ko
vēlēsies. Vīriešu apģērbs bija labi pieguļošs un neuzkrītošā krāsā. Sieviešu apģērbs bija pretējs – ļoti raibās krāsās un
brīvi pieguļošs, tādēļ viņas varēja ērti jāt
kopā ar saviem vīriem.
Vairumam vīriešu labajai rokai bija
tikai četri pirksti. Tas tika darīts ar nolūku – lai viņus atzītu par nederīgiem
dienestam krievu armijā, jo pirksts
vajadzīgs šaušanai. Kad bija sasniegts
iesaukšanas vecums, vīrieši paši ņēma

VĒSTURE
cirvi un nocirta pirkstu, lai nevajadzētu
dienēt. Tā kā viņi bija labi jātnieki, tos
agrāk labprāt pieņēma dienestam kavalērijā. Tie bija draudzīgi ļaudis, ja pret
viņiem izturējās labi, bet ja ne - no tiem
varēja sagaidīt visu.
Mēs no tiem nebaidījāmies, jo mūsu
pilsēta bija zēnu pilsēta. Mēs paši varētu
izveidot savas pilsētas garnizonu. Kad
mēs pieaugām, šeit nebija tik daudz
meiteņu, lai to pietiktu visiem, tādēļ
sākām lūkoties uz kaimiņu pilsētām,
kurās bija vientuļas meitenes un maz
zēnu. Nedēļas nogalēs savā vai kaimiņu
pilsētās mēs rīkojām saiešanas, jo pilsētas bija izvietotas netālu viena no otras:
tikai 9 vai 10 jūdzes.
Tagad aprakstīšu latviešu ļaudis un
pilsētu. Latvieši, ar kuriem kopā pavadīju savu bērnību, bija jauki ļaudis, strādīgi un laipni. Viņi bija labi zemkopji, gara
auguma, veselīgi un lielākoties blondi.
Protams, tāpat kā citiem cilvēkiem,
viņiem bija labas un sliktas īpašības.
Viņi bija labi darījumu partneri un mīlēja klausīties stāstus pēc smaga darba
dienas. Latvietis atpūšas, klausoties stāstus, un labam stāstniekam ir gatavs atdot visu, ko no viņa prasīs.
Caurām naktīm viņi auda vadmalu, lai pagatavotu savu apģērbu, kas
bija no pelēkas vilnas. No mīkstas ādas
viņi gatavoja sev pastalas. Apakšveļu
viņi šuva no auduma, gatavota no ļoti
labiem liniem. Viņi bija lieli amatnieki,
jo pirkumiem spēja nopelnīt tikai kādus

AKTUALITĀTES
150 dolārus gadā. Latviešiem bija māja
dzīvošanai, neliels zemesgabals dārzam,
viena govs, divas cūkas un četras aitas.
Lielākoties lopus viņi saņēma no barona, kura labā strādāja. Jūs redzat, cik
latvieša dzīve ir tālu no greznības. Tur
nav dzirnavu vai fabriku, kur strādājot
varētu nopelnīt labākai dzīvei. Turklāt
latvieši ir āra cilvēki, un viņi darbojas
ārā, cik vien iespējams.
Kā jau iepriekš teicu, viņi ir saistīti
ar sava saimnieka namu, kurā dzīvo visu
savas dzīves laiku. Māja ir celta no baļķiem, lielākoties ar trim telpām: virtuvi,
ēdamistabu un lielu istabu, kurā visi
guļ. Pirms gulētiešanas tā tiek izmantota kā dzīvojamā un viesistaba, kā arī
dažādiem darbiem. Tikai turīgākajiem
ir privātā guļamistaba. Namā nav vannasistabu. Mazgāšanās vienreiz nedēļā
notiek publiskajā pirtī, kas ir celta pie
strautiem, lai varētu piegādāt ūdeni.
Pirts visbiežāk ir būvēta no laukakmeņiem, ar akmeņu grīdu un lielu akmeņu
krāsni, ko kurina ar baļķiem. Kad akmeņi nokarst, un uz tiem tiek uzliets auksts
ūdens, rodas briesmīgs karstums un
tvaiki. Telpas apakšējā daļa paliek vēsa,
bet karstums ceļas uz augšu. Gar sienām
ir soliņi, un uz tiem var apsēsties, kad
vairs nevar izturēt karstumu. Es šādā
pirtī nevarēju noturēties stāvus ilgāk par
astoņām minūtēm. Viņi peras ar lielām
slotām, kas pagatavotas no jaunu bērziņu zariem un brīnišķīgi smaržo, kad
tās iemērc karstā ūdenī. Tāda ir krievu
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pirts. Viņiem ir arī lieli koka toveri, kuros var iekāpt divi cilvēki. Pirts bija arī
skaistuma kopšanas telpa sievietēm. Te
bija arī telpa, kur nolikt drēbes un atpūsties pēc iziešanas no pirts.
Latviešu mājas bija ietilpīgas, neraugoties uz to, ka tām bija tikai trīs telpas.
Grīdas bija no cieti nomīdīta klona un
izrotātas ar divu krāsu: dzeltenām un
koši baltām smiltīm, ko piegādāja no
Baltijas jūras. Ar tām viņi klonu izdekorēja tā, ka tas izskatījās kā parketa grīda.
Vispirms uz klona tika izlīdzinātas dzeltenās smiltis. Tad uz tām uzlika divus,
aptuveni 9 collas platus dēļus, lai tiem pa
vidu paliktu aptuveni 6 collas brīva josla, kur uzbēra baltās smiltis. Tad dēļus
noņēma un pārlika blakus, tādējādi izdekorējot visu telpu. Lai iegūtu kvadrātus, dēļi tika likti arī krusteniski joslām.
Visas mēbeles bija roku darbs. Tās bija
ļoti jauka izskata lietas: gultas, drēbju lādes un daudzas citas.
Ēdamtelpa bija īsta sanāksmju telpa. Šķērsām telpai tur stāvēja liels, garš
galds, gatavots līdzīgi mūsu piknika galdiņiem, ar soliem abās pusēs. Viņiem
bija koši krāsoti galdauti un viss, kas
atradās uz galda.
Tie bija laimīgi ļaudis bez sevišķām
rūpēm par rītdienu. Viņi bija veselīgi un
izskatījās labi.”
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja vēsturnieks

KANDAVAS TEHNIKUMA „PAVARDAM” JAU 30 GADI
5. marta vakarā Kandavas Valsts
lauksaimniecības tehnikumā ar pavarda uguns liesmas iedegšanu tika atklāts ikgadējais pasākums „Pavards”,
kas šogad svin trīsdesmito dzimšanas
dienu.
„Ik gadu, mazos un lielos darbus
darīdami, esam nonākuši līdz Pavarda
30 gadu dzimšanas dienai”- uzrunājot
pilno zāli, un 4.kursa studentus, kas
bija pasākuma goda viesi, sacīja vakara
vadītājas Raila Griķe un Annija Pipare.
Vakara turpinājumā norisinājās Artūra
Felzenberga vadīta viktorīna, kurā piedalījās divas 1. un 2. kursa apvienotās
komandas. Viktorīnā bija jāatbild uz
jautājumiem par viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumiem, jāatmin dziesmas
un jānosauc pēc iespējas vairāk atslēgvardu, stāstot par tādām Latvijā pazīstamām personībām, kā KVLT absolvents,
restorāna „Kaļķu vārti” šefpavārs Raimonds Zommers un Valmieras drāmas
teātra aktrise Regīna Devīte. Klātesošos
priecēja arī kursu sagatavoti priekšnesumi par tēmu „Es mīlu savu profesiju”,

turpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

kurus vērtēja žūrijas komisija. Ceļojošo
balvu- koka karoti- ieguva programmas
Ēdināšanas pakalpojumu 2.kurss.
Pasākuma laikā klātesošie varēja apskatīt ēdināšanas pakalpojumu 3. kursa
audzēķņu sagatavoto kūku izstādi. Kopumā vērtēšanai tika nodotas 23 kūkas.
1.vietu ieguva Marta Sintija Šteinblūma
ar kūku „Dzīves triloģija”, 2.vietā- Aleksandras Semjonovas kūka „Noslēpumaino sapņu burvība”, 3.vieta- Sabīne
Uldriķe ar kūku „Vaniļas gardumiņš”.
Ārpus kārtas nominācijas tika piešķirtas

TŪRISMA ZIŅAS
arī Railai Griķei, Elīnai Stonei un Elvim
Irinvičam.
„Šis ir pasākums, kas gadu no gada
vieno absolventus ar tagadējiem audzēkņiem. Vismaz pēdējos 10 gadus
„Pavardu” apmeklē arī iepriekšējo gadu
absolventi, kuri ar prieku un siltām atmiņām satiek savas bijušās skolotājas
un labprāt dalās pieredzē ar esošajiem
studentiem par to kā iet darbā, kā noder šeit iegūtās zināšanas. Pasākums audzēkņu vidū ir ļoti iemīļots un gaidīts.
Protams, lai to sagatavotu ir arī pašiem
daudz jāstrādā, tas ir viņu pašu darbs”,

pastāstīja Māra Žilvinska, ēdināšanas
pakalpojumu, viesnīcu pakalpojumu un
tūrisma komercdarbinieku nodaļas vadītāja. Nosaukuma „Pavards” krustmāte, skolotāja Guna Krastiņa dalījās atmiņās par nosaukuma rašanos: „Pirmsākumos pasākumu sauca par tehnologu
vakaru. Pirms aptuveni 20 gadiem, kad
tika rīkots konkurss starp kursiem par
pasākuma nosaukumu, es ierakstīju šoPavards. Tā tas radās.”
Līga Zuze

KANDAVAS NOVADS IZSTĀDĒ BALTTOUR 2015
Februāra sākumā Kandavas novads
piedalījās 22. Starptautiskajā tūrisma
gadatirgū– izstādē „Balttour”, kas tāpat kā katru gadu notika Rīgā Ķīpsalas
izstāžu paviljonos.
Mūsu novads un Sabile šogad veidoja kopīgu stendu un aicināja ceļotājus
apmeklēt gleznaino „Kurzemes Šveici”
ar tās daudzveidīgo un savdabīgo piedāvājumu. Stendā tika prezentēta: Kandava un Kandavas novads, Sabile un Talsu
novads, kā arī Abavas senleja. Kandavas
un Sabiles tūrisma speciālisti, uzņēmēji un mūziķi trīs dienas reklamēja abas
šarmantās mazpilsētas, abus novadus un
dabas parku „Abavas senleja”.
Pateicoties vietējo uzņēmēju atsaucībai un entuziasmam, mākslinieka izdomai un aptuveni 40 cilvēku ieguldītajam
darbam - „Kurzemes Šveices” stends
izstādē bija labi pamanāms. Izstādes apmeklētāji varēja nobaudīt Kandavas novada Zemītes pagasta saimniecības „Tēviņi” vīndara Ivo Immermaņa gatavotos
vīnus - aveņu, pieneņu, ābolu, zemeņu,
ērkšķogu. Iecienīti bija arī Cēres pagasta „Kangaru” saimnieces Antras Gaisas
gatavotie augļu un ogu našķi – sukādes,
sīrupi, želejas un čatniji. Apmeklētāju
interesi izraisīja Kandavas ozolzīļu kafija
un vīngliemeži. SIA „Saltums Kandavā”
(uzņēmēja Stefānija Neiberga) degustācijai piedāvāja izsmalcinātus un daudzveidīgus konditorejas izstrādājumus.
Kandavas novadam raksturīgo, varen
smeķīgo putru „svilpeni” bija sagatavojuši Kandavas novada amatnieki. Abavas senleja ir pazīstama ar senām vīna
gatavošanas tradīcijām, tāpēc izstādes
apmeklētāji varēja pagaršot arī Sabiles
vīna kalna vīnogu vīnu, ģimenes vīna
darītavas „Abavas” vīnus (Talsu novads,
Abavas pagasts), Aināra Bērziņa Sabiles
mājas vīnu un arī Sabiles sidru.
Jauku noskaņu „Kurzemes Šveices”
stendā radīja dziedātāja Arta Jēkabsone
(Kandava/ Rīga), ģitāriste Māra Bula
(Rīga), dziedātāja Iveta Sēruma (Sabile)

Balttour dzied kandavniece Arta Jēkabsone
un komponists Vilnis Bumbiers (Sabile).
Par stenda noformējumu paldies
māksliniekam Jurģim Muskam (Kandavas novada Kultūras pārvalde), par rekvizītiem – Signei Ezeriņai (lauku māja
„Indāni”, Kandavas pagasts) un Smaidai
Dzērvei (atpūtas vieta „Drubazas”, Abavas pagasts). Par neparastajām galvas
rotām – māksliniecei Lindai Romanovskai (Kandava).
Stenda tapšanā un Kandavas un Talsu novada reklamēšanā aktīvi iesaistījās
Anda Štrausa (Kandavas Tūrisma informācijas centrs), Iveta Piese (Abavas ielejas attīstības centrs), Inese Roze (Talsu
novada Tūrisma informācijas centrs),
Laura Markusa – Mārtinsone (Sabiles
novada Informācijas centrs) un Māris
Lācis (Sabiles gids).

Paldies Kandavas un Talsu novada
domēm, un Kandavas novada Kultūras
pārvaldei par piešķirto finansējumu
dalībai izstāde. Milzīgs paldies visiem
entuziastiem, kuri piedalījās stenda
iekārtošanā un reklamēšanā, piedāvāja savu saražoto produkciju, palīdzēja
ar rekvizītiem un idejām, kā arī visiem
tiem, kuri apmeklēja izstādi.
Tikai mērķtiecīga pašvaldību, uzņēmēju, tūrisma speciālistu, mākslinieku un novadu aktīvistu sadarbība ļauj
veidot labāku šī reģiona atpazīstamību
un nodrošina lielāku tūristu pieplūdumu. Tāpēc ļoti ceram, ka kopīgā dalība
izstādē, bija pirmais solis aktīvākai sadarbībai tūrisma nozares attīstīšanā un
popularizēšanā.
Kandavas Tūrisma informācijas centra
vadītāja Ilze Dravniece

TŪRISMA ZIŅAS

INFORMĀCIJA

11.

TIEKAS KANDAVAS NOVADA UN ABAVAS SENLEJAS
TŪRISMA UZŅĒMĒJI
25.februārī viesu namā „Plostkrogs” tikās Kandavas novada un Abavas senlejas tūrisma uzņēmēji un interesenti, lai pārrunātu tūrisma aktualitātes, realizētos projektus, turpmākās
sadarbības un nākotnes iespējas, kā
arī gaidāmos lielākos pasākumus tūrisma jomā novadā un Abavas senlejā.
Uz tikšanos bija ieradušies ap 30 uzņēmēju, Kandavas un Sabiles tūrisma
informācijas centra darbinieki, Kandavas novada domes un vietējās preses
pārstāvji.
Atklājot tikšanos, Kandavas Tūrisma informācijas centra vadītāja Ilze
Dravniece, izteica prieku par kuplo interesentu pulku, kas ieradies uz tikšanos, jo tas nozīmē, ka interese darboties
tūrisma jomā arī turpmāk - ir. Novada
domes priekšsēdētāja vietnieks Alfreds
Ķieģelis iepriecināja sanākušos ar ziņu,
ka beidzot novadā būs uzņēmēju koordinators, kurš cerams tuvākajā laikā
sāks strādāt ne tikai ar tūrisma, bet arī
pārējiem novada uzņēmējiem. „Arī nākotnē domājot par tūrisma attīstību, tas
ir viens no uzņēmējdarbības veidiem,
kam ir perspektīva attīstībā. Runājot par
pašvaldības atbalstu, lielajos projektos
esam to snieguši un turpināsim darīt,
tāpat iespēju robežās atbalstīsim indi-

viduālos uzņēmējus, ja viņi griezīsies
domē pēc atbalsta” - sacīja A. Ķieģelis.
Par Kandavas novada lielākajiem
pasākumiem, kas plānoti šajā gadā pastāstīja Kandavas novada Kultūras pārvades vadītāja Ziedīte Začeste.
Taku skrējiena „Abavas senlejas stirnu buks” organizators Rimants Liepiņš
informēja par taku skrējienu, kas notiks
30. maijā Abavas senlejā. Savukārt, Abavas ielejas attīstības centra vadītāja Iveta

Piese stāstīja par „Abavas ielejas attīstības centra” rīkotajiem pasākumi un projektiem, kas jau realizēti Abavas senlejā
un ieplānoti šogad.
Tikšanās nobeigumā viesu nama
„Plostkrogs” pārstāvis Nauris Birznieks
veda visus nelielā ekskursijā pa viesu
māju, kuras laikā raisījās dzīva saruna
par turpmāko tūrisma uzņēmēju sadarbību un nākotnes iecerēm.
Dagnija Gudriķe

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
11.martā
16:00 Radošā darbnīca „Atdzīvini
veco T-kreklu”- Kandavas Amatniecības centrā
13.martā
12:00 Jauno izpildītāju koncerts „Cēres cālis- 2015”- Cēres pamatskolā
14.martā
21:00 Atpūtas vakars pie galdiņiem
kopā ar grupu „Lietus blūzs” – ieeja
5 eiro- Iespēja iepriekš rezervēt galdiņus;
tel. 63182040-Kandavas kultūras namā
15.martā
12:00 Jaunpils teātra viesizrāde M.
Neilands „Osis” – ieeja 2 eiro- Zantes
kultūras namā
18.martā
16:00 Radošā darbnīca „Atdzīvini
veco T-kreklu”- Kandavas Amatniecības centrā
19.martā
13:00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena”
Bērnības garša”- Zantes kultūras namā

20.martā
20:00 Kandavas novada vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki „Sanāciet, sadziediet!” – Vānes kultūras
namā
22:00 Balle –Ieeja 4 eiro – Vānes kultūras namā
21.martā
17:00 Grupas „Kolēģi 50+” jubilejas
koncerts- ieeja ar ielūgumiem- Kandavas kultūras namā
22.martā
11:00 Radošā darbnīca „Ģipša atlējumi un sveču liešana” – sadarbībā ar
Kandavas Amatniecības centru- Zantes
kultūras namā
23.martā
„Gertrūde ienāk pavasara saulgriežos”- pasākums kopā ar Zemītes pamatskolas bērnudārza bērniem- Zemītes bibliotēkā
25.martā
13:00 Represēto piemiņas brīdis –pie

piemiņas akmens Zantē
16:00 Radošā darbnīca „Keramika”Kandavas Amatniecības centrā
27.martā
10:00 Lūgšanu brokastis- ieeja ar ielūgumiem -Kandavas kultūras namā
28.martā
11:00 Radošā darbnīca sadarbībā ar
Kandavas Amatniecības centru „Dekori no baloniem” –Cēres bibliotēkā
5.aprīlī
Lieldienas Kandavas novadā
12:00 Lieldienas Vānē- atpūtas parkā
„Spāres”
13:00 – 15:00 Lieldienas Kandavā –
Kandavas kultūras namā un Promenādē
15:00 Vokālā ansambļa “Do Re Mi”
koncerts Kandavas ev. lut. baznīcā
11.aprīlī
10:00 Starptautiskais vokālistu konturpinājums 12.lpp.
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turpinājums no 11.lpp.

kurss „Tonis- pustonis 2015.” – Kandavas kultūras namā
SPORTS
13.martā
18:00 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas Ritmikas diena-Kandavas sporta hallē
14.martā
Tukuma novada atklātais čempionāts
volejbolā sievietēm
11:00 SK Kandava- Tukums
12:00 SK Kandava- Tume
13:00 Rietumu līgas/ Kurzemes radio
līgas spēle basketbolā-SK Kandava –
Ventspils” Baltijas Ekspresis- Kandavas sporta hallē
20.martā
11:00 Sporta spēles sadarbībā ar SK
Kandava- Zantes kultūras namā
19:00 Kandavas čempionāts basketbolā( pusfināli) – Kandavas sporta
hallē
21.martā
12:00 Kandavas čempionāta basketbolā fināls – Kandavas sporta hallē

KULTŪRA
22.martā
Tukuma novada atklātais čempionāts
volejbolā sievietēm
11:00 SK Kandava- Ozolnieki
14:00 SK Kandava- Ventspils
27.martā
18:00 Sporta spēļu vakars- Cēres sporta hallē
18:00 Kandavas čempionāts florbolā
3.kārta noslēgums – Cēres sporta halle
28.martā
18:00 Rietumu līgas/ Kurzemes radio līgas spēle basketbolā- BK Viss.
lv Kandava – Talsi –Kandavas sporta
hallē
IZSTĀDES
No 5.marta Diānas Īves( Rīga) gleznu
izstāde- izstāžu zālē „Vējspārns” Kandavas kultūras namā
Līdz 20.03. „Kā es redzu latviešu tautasdziesmu” – Zemītes pamatskolas
bērnu darbu izstāde- Zemītes bibliotēkā
11.03.- 16.03. Rakstniekam Albertam
Jansonam – 100

Dzejniecei Aspazijai – 150 - Zemītes
bibliotēkā
Līdz 19.martam Līgas Skariņas darbu
izstāde „Stāsti un cilvēki’ un KMMS
audzēkņu diplomdarbu izstāde „No
mācekļa līdz meistaram” - Kandavas
Mākslas galerijā novada muzejā
16.03- 28.03. „Rakstniecei un dzejniecei Aspazijai – 150 „- Cēres bibliotēkā
18.03- 25.03 Rakstniecei un tulkotājai Elzai Stērstei- 130 – Zemītes bibliotēkā
23.03.- 28.03- Starptautiskajai teātra
dienai veltīta izstāde – Cēres bibliotēkā
10.03.- 18.03. Aktrisei Mildai Klētniecei – 100- Kandavas pilsētas bibliotēkā
10.03.-23.03. Dzejniecei Aspazijai –
150 – Kandavas pilsētas bibliotēkā
16.03.-28.03. Rakstniekam Andrim
Puriņam-65
Latviešu karavīrs laikmeta griežos –
Matkules pagasta bibliotēkā

TIKŠANĀS AR MĀKSLINIEKU EMĪLU BRAUNBERGU
27.februārī Kandavas kultūras
nama izstāžu zālē „Vējspārns” mākslas mīļotāji un citi interesenti tikās ar
mākslinieku Emīlu Braunbergu gleznu izstādes noslēguma pasākumā.
Sveikt mākslinieku bija ieradušies
Tukuma Ernesta Birznieka Upīša 1. pamatskolas bibliotekāre, muzeja vadītāja
un skolotāja Kristīne Cinīte, Kandavas
kultūras nama vadītāja Agrita Rožkalne,
mākslas galerijas vadītāja Lia Kiršteine,
Kandavas novada muzeja krājuma glabātāja Ināra Znotiņa, kura pastāstīja, ka
par mākslinieku ir rakstījusi gada grāmatā, un citi interesenti.
„Kad ieraudzīju gleznas, es galerijas
vadītājai jautāju- cik tad māksliniekam
ir gadu? Skatoties uz gleznām, domāju- ap četrdesmit. Novēlu, lai jauneklīgā
gleznošanas maniere Jums nepazūd nekad!” sveicot mākslinieku, teica Agrita
Rožkalne. Viņa arī pateicās galerijas vadītājai Liai Kiršteinei par radīto iespēju
iepazīties ar mākslinieka gleznām.
Emīls Braunbergs dzimis 1931. gadā
Tukumā. Jau skolas laikā viņam patika
gleznošana un viņš mācījies no tādiem
Tukuma māksliniekiem kā Leonīds
Āriņš, Ansis Artums. 1957. gadā beidzis Rīgas Medicīnas institūtu, pēc tam
strādājis par ķirurgu. Lai arī 35 gadi tika
pavadīti aktīvā ķirurga darbā, brīvajos

Emīls Braunbergs un Kristīne Cinīte
brīžos E.Braunbergs turpināja nodarboties ar glezniecību.
Sākumā mākslinieks bijis reālists,
bet gadu gaitā nonācis līdz abstraktajai glezniecībai. „Domas par abstrakto
glezniecību man radās klausoties mūziku, kas būtībā arī ir abstrakta. Esmu
iespaidojies no spontānā abstraktā ekspresionisma, kas visvairāk atbilst ma-

nai pašreizējai izjūtai par redzēto un
pārdzīvoto. Komponists emocijas izteic
ar skaņām, sarakstot notis, bet es savus
pārdzīvojumus izsaku ar krāsām. Te viņi
ir, lūdzu, skatieties, pieņemiet, noraidiet, tā ir jūsu brīva izvēle,” - tiekoties
ar izstādes apmeklētājiem sacīja Emīls
Braunbergs.
Līga Zuze

SPORTS
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NOSKAIDROTI UZVARĒTĀJI VĪRU SPĒLĒS 2015
19.februāra pēcpusdienā Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sporta
zālē norisinājās ikgadējās Kandavas
novada Vīru spēles.
Šogad tajās piedalījās 14 dalībnieki
no Kandavas Valsts lauksaimniecības
tehnikuma un Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas.
Spēles organizēja biedrība Sporta
klubs „Kandava” un Kandavas novada
dome, lai popularizētu un veicinātu jauniešu un pieaugušo sporta aktivitātes, kā
arī noskaidrotu labākos sportistus. Vīru
spēles gadu gaitā notikušas gan Kandavas tehnikumā, gan internātvidusskolā
un šogad, pēc vairāku gadu pārtraukuma, atkal vidusskolā. Dalībnieki sacentās divu klinšu sienu pievarēšanā,
šķēršļu joslā, tāllēkšanā no vietas, jautājumos par Kandavas novada sportu un
sportistiem, pievilkās pie stieņa un demonstrēja roku spēku( labā/kreisā).
Katrā no disciplīnām bija savi favorīti, bet kopumā tomēr bieži izskanēja
vieni un tie paši uzvārdi. Puiši gan nebija pārāk runīgi, stāstot par trenēšanos
un katra spējām kādā noteiktā disciplīnā, bet savu varēšanu rādīja darbos.
Dažs, kurš pirms tam bija teicis, ka nav
pievilcies pie stieņa vismaz gadu, uzstādīja otru labāko rezultātu, bet tas, kurš
klinšu sienu pievarēšanā neesot īpaši
trenējies, abās uzrāpās visātrāk. Sarunās
ar puišiem noskaidrojās, ka dažiem no
viņiem dzīvē jau izvirzīti konkrēti mēr-

Uzvarētāju trijnieks (no labās) Gvido Bērziņš, Edgars Selezens,
Artūrs Rudenko.
ķi, no kuriem viens no galvenajiem ir
profesijas iegūšana.
Dalībnieki tika apbalvoti katrā no
sporta veidiem atsevišķi, kā arī noskaidroti kopvērtējuma uzvarētāji. Par uzvarētājiem kļuva sportisti, kuriem bija vismazākā punktu summa. Par pirmo vietu
deva vienu punktu, par otro- divus un tā
uz priekšu. Vienādu punktu gadījumā,
kā tas bija arī šoreiz, jo vienāds punktu
skaits bija Artūram Rudenko un Gunā-

ram Filoņenko, uzvar dalībnieks, kuram
ir vairāk pirmo, otro un trešo vietu.
Šogad uzvarētāja laurus plūca Gvido Bērziņš no Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma. Otrajā vietā
pārliecinoši ierindojās K. Mīlenbaha
vidusskolas audzēknis Edgars Selezens,
bet trešo vietu ieguva Artūrs Rudenko
no Kandavas tehnikuma.
Dagnija Gudriķe

TOP MUZIKĀLA MISTĒRIJA „PIEDERĪBA”
Sadarbojoties komponistam Jānim
Lūsēnam un dzejniecei Maijai Laukmanei, top jauns radošs kopdarbs –
muzikālā mistērija „Piederība”.
Iestudējuma iecere ir atgādināt, ka
valoda ir mūsu nācijas pamats un bagātība – saudzējama, godājama un kopjama. Laiku plūdumā valoda veidojas
un mainās, taču tās pamatvērtība ir un
paliek nemainīga – tā atspoguļo mūsu
nacionālo identitāti.
Stāsta galvenie varoņi ir Kandavas
apkaimē dzimušais valodnieks, Latviešu valodas vārdnīcas sastādītājs Kārlis
Mīlenbahs (Zigfrīds Muktupāvels), viņa
sieva Marija Mīlenbaha (Ance Krauze),
dzejnieks Rainis (Intars Rešetins) un
Parastais Latvietis (Jānis Znotiņš). Pārējās lomas atveidos Kandavas apkaimes
amatiermākslas kolektīvu dalībnieki,
piedalīsies mūziķu grupa Jāņa Lūsēna
vadībā, vokālie ansambļi „Cantabile” un
„Dancis”, radošā kopa „Mēnessakmens”
un Eduards Klints ar tautas muzikantu
grupu.

Šo darbu organizē Kandavas novada pašvaldība, pirmizrāde notiks 2015.
gada 30. maija vakarā Kandavas brīvdabas estrādē „Ozolāji” Kandavas novada

svētku „Nāc un esi savējais!” ietvaros.
Ziedīte Začeste
Kandavas novada
Kultūras pārvaldes vadītāja

14.

INFORMĀCIJA

„SATIEC SAVU MEISTARU 2015” KANDAVĀ
Jau trešo reizi Kandavas novada
amatnieku biedrība, sadarbojoties ar
Latvijas Nacionālo kultūras centru, piedalās starptautiskajā pasākumā „Satiec
savu meistaru”.
Gaidīsim jūs 28. un 29. martā no
plkst.11.00 - 16.00 Kandavas nova-

da muzejā, otrajā stāvā, kur darbojas
Kandavas novada amatnieki.
Šogad mūsu meistari rādīs jums kā
vilna pārtop dzijā. Būs iespēja visiem
interesantiem pašiem izmēģināt roku
vilnas kāršanā, vērpšanā, šķeterēšanā un
arī krāsošanā. Nāciet kopā ar bērniem,

būs iespēja pašiem ķemmēt suni, lai iegūtu vilnu, pašiem to plucināt un mēģināt veidot pavedienu. Vairāki amatnieki palīdzēs izmēģināt darbināt ratiņu,
vārpstiņu un arī krāsot dziju ar dabiskām krāsvielām.
Sīkāka informācija pa tel.26113310.

AICINĀM KĻŪT PAR AUDŽUĢIMENI
Ja vēlaties palīdzēt un sniegt atbalstu bērnam, kuram liegta iespēja augt
savā ģimenē, kļūstiet par audžuģimeni!
Bērnam, lai viņš pilnvērtīgi attīstītos, ir nepieciešama ģimeniska vide,
kurā dominē mīlestība, sapratne un cieņa vienam pret otru. Diemžēl, ir situācijas, kad bērns dažādu iemeslu dēļ savā
bioloģiskajā ģimenē ir palicis neaizsargāts, viņam netiek sniegta nepieciešamā
aprūpe ikdienā un vecāku mīlestība.
Bērns paliek bez vecāku gādības, un ir
nepieciešams bērnam sniegt aprūpi ārpus bioloģiskās ģimenes. Audžuģimene
ir viena no ārpusģimenes aprūpes formām, kurā bērnam, kuram nav vecāku
vai par kuru dažādu iemeslu dēļ nerūpē-

jas viņa īstie vecāki, ir iespēja dzīvot citā
ģimenē vai ģimenes aprūpei iespējami
pietuvinātos apstākļos.
Aicinām Jūs apdomāt, vai tie neesat
Jūs, kas varētu kopā ar saviem bērniem
parūpēties par vēl kādu bērnu? Varbūt
Jūsējie jau atstājuši ģimenes ligzdu un
Jūs varat veltīt laiku kādam bērnam,
kam liktenis nav bijis labvēlīgs?
Jums lēmums nav jāpieņem vienatnē, ja jūtat sevī aicinājumu kļūt par audžuģimeni un Jums ir daudzi neskaidri
jautājumi — pēc plašākas informācijas
vērsties Kandavas novada bāriņtiesā.
Interesentiem jāvēršas Kandavas novada bāriņtiesā uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums par audžuģimenes statusa piešķir-

šanu (noteiktas formas veidlapa), ārsta
izziņa par veselības stāvokli un citi dokumenti. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, veic laulāto vai personas
dzīves apstākļu izpēti, spējas aprūpēt un
audzināt bērnu, laulāto vai personas
motivāciju kļūt par audžuģimeni. Bāriņtiesas pozitīva atzinuma rezultātā topošās audžuģimenes pienākums ir apgūt
speciālu mācību kursu (apmācības rīko
Labklājības ministrija). Apmācības plānotas aptuveni jūnija mēnesī, tās notiks
reģionā kurā būs pieteikušās visvairāk
potenciālās audžuģimenes.
Ieinteresētajām ģimenēm interesēties bāriņtiesā, tel. informācijai
63182497.

NVA AICINA DARBA DEVĒJUS PIEDĀVĀT DARBA VIETAS
JAUNIEŠIEM PIRMĀS DARBA PIEREDZES IEGŪŠANAI
Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) arī šogad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu “Pirmā darba
pieredze jaunietim” un aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātas
personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus -piedāvāt darba vietas jauniešiem
ar profesionālo vai augstāko izglītību.
Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti, saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF)
finansiālu atbalstu un gūst iespēju piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku. Šogad
Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā
“Pirmā darba pieredze jaunietim” Tukuma filiālē plānots izveidot 8 darba

vietas.
Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim”
tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši
vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem
ir profesionālā vai augstākā izglītība un
kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē.
Lai iegūtu darba pieredzi, viņi ar NVA
finansiālu atbalstu var gadu strādāt pie
darba devēja.
Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA
maksā dotāciju - 160 eiro (jaunietim
ar invaliditāti - 240 eiro), bet otrajā
pusgadā NVA dotācija algai ir 100 eiro
mēnesi (jaunietim ar invaliditāti - 200
eiro). Taču darba devējam jānodrošina

arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā
nevar būt mazāka par valstī noteikto
minimālo algu. Jāuzsver, ka darba vietai
ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā
pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, turklāt
darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos
darbos.
Papildus informācija: NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.
php?cid=433&mid=440&txt=3776
vai pie atbildīgā darbinieka koordinējošā eksperta Lienes Veldres, tālr.
63125227, 25685842, e-pasts: liene.
veldre@nva.gov.lv

26.MARTĀ PLKST. 11:00 PIKC KANDAVAS VALSTS LAUKSAIMNIECĪBAS
TEHNIKUMĀ (KANDAVĀ VALTERU IELĀ 6)
NOTIKS LAUKU ATBALSTA DIENESTA RĪKOTAIS SEMINĀRS.
Darba kārtībā:
Latvijas lauku Attīstības programma 2014.- 2020.gadam – aktualitātes.
Jaunumi par platību maksājumiem un Valsts subsīdijām.
Informācijai tel. 26404488 Skaidrīte Šneidere ( lauku attīstības konsultante)
28381255 Sarma Rotberga( lauku attīstības konsultente)

TĀ DZĪVOJAM

15.

DAUDZVEIDĪGĀ SIEVIETES PASAULE
7.martā - Starptautiskās Sieviešu
dienas priekšvakarā, kā jau tas ierasts
daudzus gadus, Kandavas kultūras
namā notika radošais pasākums „Sievietes pasaule”.
Šogad pasākums pulcēja īpaši kuplu
apmeklētāju skaitu, jo bija ļoti plaša un
daudzpusīga programma dažādām skatītāju gaumēm un vecumiem.
Otro gadu notika Amatniecības centra rīkotais mājās gatavoto kūku konkurss, kuram bija pieteikušās 10 kūku
cepējas no mūsu novada, Pūres, bet tālākā bija atceļojusi no Priekules. Kūkas
vērtēja profesionāla žūrija- restorāna
„Kaļķu vārti” šefpavārs Raimonds Zommers, Mārcienas muižas šefpavārs Aivis
Kauliņš un konditore ar 30 gadu stāžu
kandavniece Ineta Feldmane. Kūkas degustēja arī visi pasākuma apmeklētāji un
katrs varēja nobalsot par savu simpātiju.
Visi desmit saldie mākslas darbi pazuda
kā nebijuši un balsojumu kastītē krājās
baudītāju vērtējumi par tiem.
Kā atzina žūrija, kūkām, tāpat kā
apģērbiem, apaviem un citām lietām,
ir sava mode. Šogad modē kūkas, kas
dekorētas violetos toņos un pārklātas ar
glazūru. Tāpat modē atgriežas vecās tradīcijas- tādas kūkas, kas ceptas pēc seno
lauku saimnieču receptūras, ar biskvītu,
ar mājās gatavotu brūkleņu ievārījumu,
bez sintētiskām piedevām.
Pirmo vietu un Skatītāju simpātiju
balvu ieguva kūka, kuras cepēja bija Ineta Siksna no Priekules novada. Otrajā
vietā Kandavas Valsts lauksaimniecības
tehnikuma pasniedzējas Indras Vizules
saldais gardums, trešajā vietā kandavnieces Līgas Greckas meistardarbs. Kitija Švīgere teica lielu paldies arī sponsoriem- veikalam „Maxima”, Viesturam
Valdim Dreimanim un uzņēmumam
„Priedaine” par atbalstu balvu fondam.
“’Sievietes pasaulē” tika apbalvoti
arī novada domes un tūrisma informācijas centra rīkotā fotokonkursa „Ar
mīlestību savā novadā” uzvarētāji. Pasākuma dalībnieki varēja balsot par savu
Skatītāju simpātiju balvu un to saņēma
Adrija Kindzule un Elvis Freimanis. Ar
piemiņas veltēm tika sumināti visi konkursa dalībnieki. Galveno balvu –Romantiskas vakariņas kafejnīcā „Pils” ar
nakšņošanu Lux numurā ieguva Kristīne Lukšane un Agris Briedis.
Foajē pie lielās zāles varēja apskatīt
Ingas un Anitas čaklo roku darinājumu
personālizstādi. Anita pastāstīja, ka lielākā daļa darbu izstādei radīti divu mēnešu laikā. Rokdarbi ir mammas Anitas
un meitas Ingas sirdsdarbs un arī iztikšana. Anitai šī darbošanās mīļa jau no
bērnības, ilgus gadus viņa darbojusies
sabiedriskās ēdināšanas jomā, bet tagad

mainījusi nodarbošanos par visiem 180
grādiem.
Apmeklētājas
varēja
ļauties
dažādām„Figure Line” skaistumkopšanas procedūrām, izbaudīt vizāžista un
stilista pakalpojumus un konsultācijas,
apskatīt un iegādāties ērtas lietas no
Tupperware, vairāku firmu kosmētiku,
iegūt savā īpašumā jaunākās grāmatas
Zvaigznes ABC stendā, noskatīties Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņu

tērpu demonstrējumus un ļauties deju
brīnumam sporta deju pāra Alises Horstes un Kriša Švīgera izpildījumā.
Kas visvairāk nepieciešams sievietei? Atbildes uz šo jautājumu varēja iegūt, vērojot priecīgi satrauktās dāmas
rosoties pasākumā. Katrai bija sava vēlme un daudzas no tām noteikti izdevās
piepildīt.
Dagnija Gudriķe

16.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

2015.GADA MARTS

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
februārī reģistrēti 4 jaundzimušie
Katra diena ir diena, lai atpūstos un sapņotu
Lai smietos un brīnītos, lai runātu un klausītos
Lai priecātos un justos laimīgs.
Katra diena ir diena, lai dzīvotu!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās marta jubilārus!
Ārija Nimrode, Anna Kristolce, Lidija Pabērza,
Elza Vanaga, Ligija Čuprika,
Laimonis Klevinskis, Erna Landiša, Līvija Siliņa,
Ausma Upmane, Velta Feldmane, Irma Roze,
Valija Gudovska, Elmārs Brukšteins,
Modra Freimane, Mirdza Veģe, Jānis Bērziņš,
Vilnis Roze, Andrejs Boršteins, Jautrīte Ozola,
Ņina Šteinberga, Aina Rudzīte, Rita Dauģele,
Miervaldis Zvejnieks, Ināra Āboltiņa,
Alda Šķudīte, Vija Ozolniece, Ruta Soma,
Vilma Gržibovska, Dzintra Šmite,
Uldis Ezerkalns
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

19.MARTĀ NO PLKST. 9:00 – 13:00
KANDAVAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA
TELPĀS NOTIKS DONORU DIENA
KANDAVAS EV.LUT.DRAUDZES
DIEVKALPOJUMI CIEŠANU UN
LIELDIENU LAIKĀ:
02.04.plkst.19.00 - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
03.04.plkst.15.00 - Krusta godināšanas dievkalpojums
04.04.plkst.22.00 - Lieldienu nakts Vigīlija/ar kristībām un iesvētībām/
05.04.plkst.10.00 - Kristus augšāmcelšanās svētku
dievkalpojums

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI KANDAVAS
KATOĻU BAZNĪCĀ:
Lielajā Piektdienā 3.aprīlī plkst. 12:00 Krusta ceļš.
Vada pr.Toms Priedoliņš un mācītājs Atis Freipičs
Lielajā Sestdienā 4.aprīlī plkst. 22:00 Sv.Mise ar ūdens
un uguns svētīšanu
Lieldienās 5.aprīlī plkst. 8:00 Sv.Mise
Naktī no 4.uz 5.aprīli baznīca būs atvērta.

Keita, Mārtiņš, Ralfs, Rodrigo

Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

26.MARTĀ PLKST. 17:30
KANDAVAS NOVADA MUZEJA TELPĀS
NOTIKS BIEDRĪBAS
“KANDAVAS PARTNERĪBA”
BIEDRU KOPSAPULCE
Darba kārtībā:
1. Biedru uzņemšana Kandavas Partnerībā.
2. Atskaite par iepriekšējā gadā paveikto
3. Gada pārskata par 2014.gadu apstiprināšana
4. Padomes vēlēšanas.
Inta Haferberga
biedrības Kandavas Partnerība
valdes priekšsēdētāja
t.28390394

Š.G. 28.MARTĀ PLKST. 10:00
KANDAVAS KULTŪRAS NAMA
MAZAJĀ ZĀLĒ
NOTIKS KANDAVAS NOVADA
KOOPERATĪVĀS KRĀJAIZDEVU
SABIEDRĪBAS
GADA ATSKAIŠU SAPULCE
Aicināti piedalīties KNKKS biedri.

KNKKS valde

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
februārī reģistrēti mirušie:
Aldis Kazāks
Mirdza Dabiņa

(1940.) Kandava
(1930.) Vānes pagasts

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!

Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome
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