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AKTUĀLI KULTŪRA

Novada kolektīvi 
Dziesmu un deju 
svētkos

2. lpp. >4. lpp. >

Dagnija Gudriķe

Jau 28. jūnijā novada domes priekšsēdētāja Inga 
Priede, kopā ar Tukuma, Jaunpils un Engures no
vadu vadību, tikās un vēlēja labus ceļavārdus koru 

un deju kolektīvu vadītājiem pirms došanās uz svēt
kiem, bet 1. jūlijā mūsu novads, kopā ar visu Latviju, 
piedalījās svinīgajā svētku atklāšanas gājienā Rīgā. 

Šajā informatīvā izdevuma numurā iepazīsti
nām tuvāk ar katru no kolektīviem.

Tādi nu mēs esam!

Jauktais koris Kandava › 
Agrita Rožkalne  
| Kandavas kultūras nama vadītāja |

“Tikai Abavas ozolu vainagos, tavu balsi pat 
pusnaktī dzirdu”, skan koristu balsis Abavas senle
jā, atbalsojoties abos upes krastos, 

Kurzemes Šveicē Kandavā koristu balsis skan 
jau no 1889. gada. Tātad nākamgad jauktajam 
korim Kandava 130 gadu jubileja. Mūsu novada 
koris ir viens no vecākajiem koriem Kurzemē. 
1909.gadā tas savu mājvietu atrada jaunuzceltajā 
Sadraudzīgās biedrības namā, kuru tagad sauc par 

Kandavas kultūras namu. No tiem tālajiem gadiem 
līdz pat šodienai ik pirmdienu koristi pieskandina 
to! Jauktajam korim “Kandava” raksturīgs ģime
niskums, jo tajā dzied vairāki ģimenes pāri, viņu 
bērni un pat mazbērni. 

Kora ilggadēja diriģente ir Dzintra Linde, kor
meistare šajā sezonā ir Evita Ernštreite, bet kon
certmeistare Aija Linde. Šajos gados, protams, ir 
nomainījušās dziedātāju paaudzes, arī agrāk bijuši 
mīlēti un cienīti diriģenti, kormeistari un koncert
meistari, bet pats galvenais ir tas, ka dziedātprieks 
kandavniekiem nav zudis, tas ir dzīvs un skanošs! 
Jo, “tikai dzimtenes smilšainos līdumos, mūsu lai
mei ir šūpulis kārts!” Jauktais koris “Kandava” pēc 2018.gada koru skates TukumāTurpinājums 2. lpp

Dziesmu un deju svētkos

Par situāciju 
lauksaimniecības 
nozarē

Atkal dimd Rīga un lielie dziedāšanas un dejošanas svētki 
ir sākušies! XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI 

Deju svētkos Kandavas novadu pārstāv astoņi kolektīvi, 
bet viens kolektīvs piedalās vokālo ansambļu dziedājumos 

Vecrīgas ielās un laukumos.

Kandavas novads
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Esam vasaras viducī, kad dienas 
neglābjami sāk virzīties uz ru
dens pusi, bet tik daudz ir jāspēj 
paveikt, jo tieši vasaras mēneši 

ir labākais laiks labiekārtošanas darbiem 
un projektu īstenošanai. 

Vasara ir arī atpūtas un enerģijas uz
krāšanas laiks, lai pietiktu spēka rudens 
un ziemas tumšajos mēnešos. Tādēļ ai
cinu ikvienu atrast laiku atpūtai, bet tā, 
lai tā netraucētu virzīties uz plānotajiem 
mērķiem un sasniegumiem. Ir aizvadīts 
izlaidumu laiks, kad mūsu jaunieši skaisti 
saposti stāv jauna dzīves ceļa sākumā, un 
mums ir prieks par katru no viņiem, jo 
katram ir savs sapnis kuru īstenot. Ska
toties absolventu sniegtajos priekšnesu
mos, ar katru nervu šūnu ir jūtams, ka 
viņi ir savas dzimtās vietas, savas bērnī
bas un jaunības pilsētas vai pagasta pat
rioti. Viņi mīl savu Latviju. 

To, ka esam patrioti, pierāda arī kup
lais koristu un deju kolektīvu skaits, ko 
esam pavadījuši ceļā uz XXVI Vispārē
jiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svēt
kiem. Vēlam, lai visiem svētku dalībnie
kiem raits dejas solis un skanīgas balsis! 

Kandavas novadu patiešām var vērtēt 
kā kultūras un sporta tradīcijām bagātu 
novadu. Prieks, ka mūsu pašu ļaudis, ta
lantīgi spēj atveidot jebkuru kolorīto tēlu 
izrādē “Skroderdienas Silmačos”. Par to 
viennozīmīgs paldies režisoram Volde
māram Šoriņam, kurš tradicionāli gadu 
no gada Kandavā uzved kādu no latviešu 
klasiķu lugām. Un mūsu talantīgie aktie
ri patiešām spēlē no sirds un ar degsmi, 
pat lietus un krusa nebija šķērslis viņu 
sniegumam. 

Vasara ir arī svētku laiks. Tādēļ aici
nu ikvienu iedzīvotāju piedalīties novada 
pagastos rīkotajos pasākumos un sporta 
svētkos, jo tikai kopā būšana spēj radīt 
padarīta darba sajūtu, bet līdzdarboša
nās dod gandarījuma prieku. Vasara var 
nest arī sāpes un zaudējumus, jo tieši šajā 
laikā notiek negadījumi, gan pārgalvīgas 
rīcības dēļ, gan kāda nezināma likteņa 
radīti. Pamatīgus zaudējumus šī vasara 
radījusi lauksaimniekiem, negaidītais 
sausums liek stipri piedomāt, kā dzīvot 
tālāk. Bet latvieši ir sīksta un stipra tauta, 
kas spēj rast izeju no jebkuras situācijas.

Domāsim labas domas, lai smeltos 
spēku turpmākajam darbam, jo vasarā 
dabas spēks izpaužas visspilgtāk!

Inga Priede, 
Kandavas novada domes priekšsēdētāja

Vasaras 
pilnbriedā Vidējās paaudzes 

deju kolektīvs 
„Ozolāji”
Gatis Frīdenbergs | kolektīva vadītājs |

Deju kolektīvs “Ozolāji” dibināts 
2013. gada oktobrī.

Kandava mums visiem asoci
ējas ar skaistāko brīvdabas estrādi Latvi
jā – Ozolājiem. Tāpēc šo vietvārdu Jānis 
Znotiņš mums ieteica kā kolektīva nosau
kumu. Sākotnēji dejotājiem šis vārds likās 
par smagnēju, bet šobrīd nevaram iedo
māties sevi saukt citādi. 

Mēs esam jauns, enerģisks kolektīvs, 
kas nebaidās pieņemt dažādus izaicināju
mus un vienmēr ies grūtāko ceļu.

Šī ir kolektīva piektā sezona un mēs ar 
nepacietību gaidām mūsu kopīgos pirmos 
vispārējos Deju svētkus.

Kandavas novads Dziesmu un deju svētkos

Zemītē danci ved
Ērodeja Kirillova  
| VPDK “Zemīte” dejotāja |

Zemītes TN vidējās paaudzes deju ko
lektīvs “Zemīte” dibināts 2010.gada 
rudenī, kad kopā sanāca Zemītes ļau

dis, lai atjaunotu tautas deju tradīciju kopša
nu mūsu pagastā pēc vairāk nekā četrdesmit 
piecu gadu pārtraukuma. Pirmā vadītāja 
mums bija Agrita Rožkalne, kuras vadībā 
mēs izdejojām arī sava kolektīva pirmos 
Dziesmu un deju svētkus Rīgā 2013. gadā. 
Šobrīd jau no 2014. gada rudens dejojam 
vadītājas Ineses Cīrules vadībā. Kolektīvs 
ir dzīvespriecīgs un atvērts izaicinājumiem, 
jo paralēli ikdienas darbam un koncertiem 
esam paspējuši dejot koncertā uz Tallink 
prāmja, divus gadus piedalīties Eiropiādē 
Polijā un Zviedrijā. Šogad pieņēmām izaici
nājumu stāvēt Kultūras godasardzē Lattele-
kom maratonā Rīgā pie Brīvības pieminekļa. 

Mūsu ikgadējais sadraudzības pasā
kums februārī “Zemītē danci vedu” pul
cē deju draugus no dažādiem Latvijas 
novadiem jau astoto gadu. Tāpat labprāt 
braucam viesos pie citiem deju kolektī
viem un rotājam viņu sadraudzības kon
certus ar saviem priekšnesumiem. Esam 
priecīgi par izcīnīto iespēju dejot Latvi
jas simtgades Dziesmu un deju svētku 
lieluzvedumā “Māras zeme” šogad Rīgā. 
Dotajā brīdī tiek apgūti laukumu zīmē
jumi, posti tautas tērpi un steigti darbi 
mājās un sētās, lai godam varētu izbau
dīt svētku nedēļu Rīgā. Pateicoties Kan
davas novada domes atbalstam esam 
ieguvuši vēl vienu jaunu tautas tērpu 
kārtu – Vidzemes tautas tērpus, par ko 
ļoti priecājamies. Tāpēc ar lielu nepa
cietību gaidām svētku sākšanos, lai va
rētu, vienoti ar daudziem citiem svētku 
dalībniekiem, piedzīvot brīnišķīgo kopā 
būšanu.

Kandavas novada jauniešu  
deju kolektīvs “Imuliņa”

Draudzīgi, smaidīgi, radoši, sprigani 
un dejot griboši jaunieši, kuri drīz svi
nēs 15 gadu jubileju. Šie kolektīvam 

būs ceturtie deju svētki, bet sastāva mainības 
dēļ – daļai trešie, ieskaitot skolēnu svētkus. Ir  

liels prieks, ka izcīnīta iespēja dejot deju 
koncertā “Vēl simts gadi dejai”, kurā pieda
lās tikai 10 C grupas kolektīvi no Latvijas. 
Ar sirdi dejā, ar prātu mācībās un darbā. Lai 
veiksme pavada arī turpmāk!

Kandavas senioru 
deju kolektīvs 
“Kandavnieks”
Andra Eimane  
| “Imuliņas”un “Kandavnieka” vadītāja |

Senioru deju kolektīvs “Kandavnieks” 
nesen nosvinēja savu 20 pastāvēšanas 
gadu. Sensacionāli – starp dejotājiem 

ir pāris, kurš dejo no pirmās dibināšanas 
dienas. Paši sevi vienmēr uzmundrina ar 
uzsaucienu  Kandavnieks, tas nav nieks, 
tas ir dejot prieks!” Uz lielajiem Deju svēt
kiem kolektīvs brauc ar lielu atbildības 
sajūtu. Novēlu viņiem dejot prieku vēl vis
maz 20 gadus!

To, ka esam 
patrioti pierāda 
arī kuplais 
koristu un 
deju kolektīvu 
skaits...
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Zantes kultūras nama kolektīvi  
Dziesmu un deju svētkos
Egija Lāce | Zantes kultūras nama vadītāja |

Esmu patiesi priecīga un lepna, ka no 
mazā Zantes pagasta uz XXVI Vispā
rējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju 

svētkiem dosies trīs kolektīvi – Zantes kul
tūras nama jauktais koris, vidējās paaudzes 
deju kolektīvs un jauniešu deju kolektīvs. 
Visi šie trīs kolektīvi ir pavisam jauni savās 
amatiermākslas nozarēs, līdz ar to vēl jo lie
lāks ir lepnums par dejotāju un dziedātāju 
gribasspēku un kolektīvu vadītāju prasmi īsā 
laika posmā sasniegt tik labus rezultātus, lai 
izcīnītu vietu Dziesmu un deju svētkos. Tas 
patiesi ir liels sasniegums un gandarījums, 
ka Daugavas stadionā deju lieluzvedumā 
„Māras zeme” rakstus izdejos arī zantenie
ki un Mežaparka estrādes varenajā kopkorī 
skanēs arī mūsējo balsis! 

Par šo trīs kolektīvu pastāvēšanu liels 
paldies jāsaka Kandavas novada Kultūras 
pārvaldes vadībai, kas sākumā uz manām 
iecerēm skatījās ar lielu neticību, kas arī sa
protams – 2013.gadā mazajā Zantē grib di
bināt savu kori un pēc gada vēl divus tautas 
deju kolektīvus, bet par laimi vadība bija ļoti 
saprotoša un teica: „Nu, mēģini!”. 

Zantes kultūras nama jauktais koris 
šobrīd ir pats jaunākais kolektīvs Tukuma 
apriņķa koru saimē. Dibināts 2013.gada 
rudenī tieši pēc tikko kā aizvadītjiem XXV 
Dziesmu svētkiem ar mazu, klusu cerību, 
ka varbūt izdosies tikt uz Latvijas simtgadei 
veltītajiem svētkiem 2018.gadā. Kora pirmā 
diriģente bija Ērika Bogataja, kuras vadībā 

Zantes jauktais koris pirmo reizi piedalījās 
Tukuma apriņķa koru skatē un izcīnīja tie
sības piedalīties Pasaules koru olimpiādē, 
kas notika 2014.gada vasarā. Neilgu brīdi 
kori vadīja diriģente Gunta Fridrihsone un 
nu jau ceturto sezonu Zantes jauktā kora 
diriģente ir Zane Ņukša, kas uz sevi liktās 
cerības ir pilnā mērā attaisnojusi un ir palī
dzējusi īstenot dziedātāju sapni par lielajiem 
Dziesmu svētkiem šovasar. Būt par vadītāju 
nelielam lauku korim ar ierobežotiem cilvē
ku resursiem, nebūt nav viegli un tas ir liels 
izaicinājums, bet Zane ar to veiksmīgi tiek 
galā. Pateicoties Zanes neatlaidībai, precizi
tātei, nenogurstošajai enerģijai un spējai ie
dvesmot, Zantes jauktais koris jau vairākus 
gadus ir I pakāpes laureāts Tukuma novada 
un starpnovadu koru skatē. Tas mūsu ma
zajam korim ir liels gods, tāpēc esam lepni 
par saviem dziedātājiem un Zanes sasniegto.

Zantes kultūras nama vidējās paau-
dzes un jauniešu deju kolektīvi ir dibināti 
2014.gada rudenī. Ne velti saka, ka dejotāji 
ir īpaša cilvēku zorte – emocionālāki, at
vērtāki, dullāki, un man prieks, ka arī pie 
mums šī zorte beidzot ir un ka pēc ilgu 
gadu pārtraukuma Zantē atkal dimd deju 
soļi un valda deju prieks. Katram priekam 
ir savs sākums un mūsu prieks ir abu deju 
kolektīvu vadītāja Marita Jekuma, kas Zantē 
ienāca pirms pieciem gadiem kā bērnudār
za audzinātāja un pavisam nejauši atklājās, 
ka viņa ir arī deju skolotāja. Kad Marita bija 
pirmo gadu nostrādājusi Zantē un veik
smīgi pierādījusi sevi darbā ar skolas bērnu 

deju kolektīviem, radās doma, ka vajadzētu 
nodibināt arī pieaugušo deju kolektīvu. Ma
rita piekrita pamēģināt un, kad 2014.gada 
rudenī tika izziņots aicinājums pieteikties 
deju kolektīvam Zantes kultūras namā, di
žas cerības tomēr nelikām. Patiesi liels bija 
mūsu pārsteigums ieraugot, ka uz pirmo 
tikšanos bija ieradušies turpat 40 dejotgri
bētāji, īpaši puiši, kas citur ir retums. Nekas 
cits neatlika, kā dibināt divus deju kolektī
vus  – jauniešu un vidējās paaudzes, un tā, 
joprojām, Marita vada četrus deju kolek
tīvus Zantē. Šis darbs nebūt nav viegls, sā
kumā likās nereāli iemācīt dejot tautas dejas 
cilvēkiem, kuri to nekad nav darījuši, jo tikai 
daži cilvēki no kolektīva bija agrāk dejojuši, 
tomēr ar neatlaidīgu darbu Marita pierādīja, 
ka var paveikt arī neiespējamo, un jau otrajā 
pastāvēšanas gadā abi deju kolektīvi apgu
va obligāto repertuāru, veiksmīgi piedalījās 

Tukuma apriņķa deju kolektīvu skatē un iz
cīnīja tiesības piedalīties Kurzemes novada 
deju svētkos Liepājā. Tad arī radās cerība, 
ka varbūt varētu piedalīties arī lielajos Deju 
svētkos, kas, pateicoties Maritas enerģijai, 
neatlaidībai un spējai ar smaidu rast risinā
jumu jebkurā situācijā, arī piepildījās. Viņas 
vadībā deju kolektīvi aktīvi piedalās ne tikai 
Zantes kultūras nama, bet arī citu novadu 
kultūras namu organizētajos pasākumos, kā 
arī ikgadējās Tukuma apriņķa deju skatēs. 
Turklāt, nu jau trešo gadu dejotāji iejutās ak
tieru lomās, priecējot zanteniekus ar jautru 
Līgo svētku uzvedumu.

Var tikai apbrīnot Maritas enerģiju, pa
cietību, mērķtiecību un vienmēr dzirkstošo 
humora izjūtu. Esam lepni, ka Zantē ir tik 
radoša skolotāja, kas tik īsā laikā mūsu de
jotājus padarījusi atpazīstamus gan novadā, 
gan Latvijā.

Kandavas novads Dziesmu un deju svētkos

“Doremi” pieskandinās Vecrīgas ielas un laukumus
Dagnija Gudriķe | “Doremi” dalībniece |

Valdeķu kultūras nama jauktais 
vokālais ansamblis “Doremi” Lie
lajos Dziesmu svētkos piedalīsies 

otro reizi. Arī pirms pieciem gadiem 
ansamblim bija prieks un laime dziedāt 
Dziesmu svētku laikā koncertā Rīgas 
Mākslas telpā. 

Ansamblis “Doremi” kopā dzied jau 
ilgus gadus, sākumā kā Valdeķu kultūras 
nama sieviešu vokālais ansamblis un nu 
jau daudzus gadus tam piepulcējušās vīru 
skanīgās balsis. Ansambļa vadītāja jau 
vairāk kā desmit gadus ir Dzintra Linde. 
No vienkāršām divbalsīgām dziesmiņām 
esam aizsniegušies līdz plašam daudzbal
sīgam skanējumam sešās balsīs un plū
kuši laurus vairākās starpnovadu skatēs, 
sasnieguši augstus rezultātus reģionālajās 
skatēs un konkursos.

Ar prieku uzņēmām ziņu, ka esam 
uzaicināti piedalīties Rīgā ielu koncertos 
kopā ar 36 labākajiem vokālajiem ansam
bļiem no visas Latvijas. Kopā ar mums 
koncertēs dāmu ansamblis no Tomes un 
vīru ansamblis no Valkas.

Koncerti notiks sestdien 7.jūlijā no 
plkst. 12:30 – 18:00 Vecrīgā. ”Doremi” 
dziedās 12:30 Herdera laukumā 6; 13:30 
Skārņu ielā 19 pie Sv. Pētera baznīcas; 
14:30 Rātslaukumā pie Rolanda statujas; 
15:30 Torņa ielā 4 Jēkaba kazarmās; 16:30 
Smilšu ielā 1 pie Līvu laukuma un 17:30 
Konventa sētā Kalēju iela9/11. 

Vokālo ansambļu dziedājumi Vecrī
gas ielās un laukumos – tas būs piedzī
vojums, kurā saplūdīs vecpilsētas skaņas 
un cilvēka balsu vijums, kurā pulsēs dzī
vesprieks un skaistums, aizrautīga muzi
cēšana un noteikti būs īpašs kontakts ar 
klausītājiem!

Zantes jauniešu deju kolektīvs

Zantes kultūras nama jauktais koris

Zantes vidējās paaudzes deju kolektīvs

Ansamblis “Doremi” Valdeķu ciematiņa svētkos 2018. gada 9. jūnijā
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KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2018. GADA 19. JŪLIJĀ NO PLKST. 13.00,  
DOMES SĒDE 2018. GADA 26. JŪLIJĀ PLKST. 13.00

Domes ārkārtas sēdē  
21.06.2018. pieņemtais lēmums

Domē tika saņemts lauksaimnieku iesniegums, kurā 
pašvaldība aicināta sasaukt domes ārkārtas sēdi un 
pieņemt lēmumu par ārkārtējas situācijas izsludinā
šanu ilgstoša sausuma dēļ. Iesniegumu parakstījuši 
131 zemnieku saimniecību vai piemāju saimniecību 
īpašnieki. Uzņēmējdarbības konsultante I.Pāža lai
ka periodā no 2018.gada 15.jūnijam līdz 2018.gada 
21.jūnijam apkopojusi informāciju par situāciju 
lauksaimniecībā Kandavas novada administratīvajā 
teritorijā saistībā ar ilgstošu sausumu, jo lietus nav 
lijis, sākot ar maija sākumu.
Zemnieki informējuši domi, ka sausā laika dēļ var 
ciest 80% ražas, tas nozīmē, ka lauksaimniekiem 

būs problēmas nokārtot kredītsaistības un viņi cie
tīs zaudējumus, kā arī nespēs nokārtot savas saistī
bas ar Lauku Atbalsta dienestu (LAD).
Pamatojoties uz likumu par ārkārtējo situāciju un 
izņēmuma stāvokli 6.panta pirmās daļas 3.punktu 
un steidzamību risināt jautājumu par palīdzību 
ārkārtējas situācijas novēršanā, dome nolēma lūgt 
Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt 
ārkārtēju situāciju Kandavas novada administratī
vajā teritorijā saistībā ar ilgstošu sausuma perioda 
radīto situāciju lauksaimniecībā, kā rezultātā tik
tu realizēti atbalsta pasākumi ārkārtējas situācijas 
pārvarēšanai.

Domes sēdē  
28.06.2018. pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports
•  Pieņēma zināšanai Amatniecības centra vadītājas 

K.Švīgeres sniegto informāciju par centra darbību.
•  Piešķīra biedrībai “Kultūrvēsturiskā biedrība “Aizu

pieši MT”” EUR 100 Aizupes – Vānes pagasta kul
tūrvēsturisko objektu izpētei.

•  Apstiprināja A.Kindzules atskaiti par komandēju
mu uz Žagari no 2018.gada 31.maija līdz 2018.gada 
3.jūnijam.

• Apstiprināja domes delegāciju komandējumam uz Ši
lali (Lietuva) no š. g. 3. līdz 5. augustam šādā sastāvā: 
Inga Priede, domes priekšsēdētāja; Guntars Indrik
sons, domes deputāts; Egīls Dude, domes izpilddi
rektors; Iveta Grunte, Kultūras un sporta pārvaldes 
vadītāja, Līga Šupstika, domes Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja. Delegācijas vadītāja Inga Priede. 
L. Šupstikai līdz 10. augustam iesniegt atskaiti par 
komandējumu.

• Domes sēdē akceptēja Sadarbības līguma projektu ar 
Šilali pašvaldību (Lietuva) un nolēma deleģēt domes 
priekšsēdētāju Ingu Priedi vizītes laikā to parakstīt.

•  Pēc konkursa komisijas ieteikuma apstiprināja par 
Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāju Jeļenu 
Šnikvaldi, kura darbu uzsāks pēc Izglītības un zināt
nes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

Nekustamā īpašuma 
jautājumi 
• Nolēma uzdot Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 

dzīvojamo māju privatizācijas komisijai organizēt 
nekustamā īpašuma zemes „Purva Lejnieki”, Vānes 
pagastā pārdošanu par brīvu cenu, piedāvājot pir
mpirkuma tiesības nekustamā īpašuma ēku (būvju) 
īpašniekam, kā arī noteica minētā nekustamā īpašu
ma nosacīto cenu – EUR 45 900 .

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „Salmi
ņi”, Vānes pagastā, organizējot otro izsoli ar augšupe
jošu soli. Otrās izsoles sākumcena EUR 5800, izsoles 
solis EUR 100 un nodrošinājums 10% apmērā no 
sākuma cenas.

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „Ceļi
nieku Karjers”, Cēres pagastā, rīkojot izsoli ar augš
upejošu soli. Izsoles sākumcena EUR 130 000, izsoles 
solis EUR 100 un nodrošinājums 10% apmērā no 
sākuma cenas.

• Piešķīra vienai personai nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus 50% apmērā.

Finanšu jautājumi
• Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases 250 448 EUR 

ar atmaksas termiņu 20 gadi, ar kredīta devēja noteik
to procentu likmi, projekta “Kandavas pilsētas pirms
skolas izglītības iestādes “Zīļuks” energoefektivitātes 
paaugstināšana” īstenošanai, kā arī lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomi akceptēt aizņēmuma 250 448 EUR ņemšanu 
no Valsts kases. Aizņēmuma atmaksa tiks garantēta 
no domes pamatbudžeta līdzekļiem.

•  Uzdeva Finanšu nodaļas vadītājai Dacei Rudēvicai 
izslēgt ēku (nojumi) pie Kandavas Mākslas un mū
zikas skolas no Kandavas novada domes grāmatvedī
bas uzskaites(nojume ir nojaukta).

• Nolēma piešķirt līdzfinansējumu ne vairāk kā EUR 
203,03 viena koka loga nomaiņai Kandavas vecpil
sētā. Loga nomaiņas darbi jāpaveic līdz 2018.gada 
30.septembrim.

•  Nolēma nodot zvērinātiem tiesu izpildītājiem trīs 
lietas par nekustamā īpašuma nodokļa piedzīšanu 

bezstrīda kārtībā

Sociālie jautājumi
•  Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 13 “Grozīju

mi Kandavas novada domes 2014.gada 30.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par Kandavas nova
da pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risinā
šanā”, kas nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Ar minēto 
saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudēs 
Kandavas novada sociālās pansijas (Ķiršu iela 10) un 
sociālās mājas (pansijas) „Briedumi” nolikumi. 

• Apstiprināja Kandavas novada domes Dzīvokļu ko
misijas nolikuma grozījumus 1.lasījumā. Izskatīt jau
tājumu 2.lasījumā jūlija domes sēdē.

•  Nolēma noteikt speciālistam izīrējamās dzīvojamās 
telpas statusu brīvajam pašvaldības labiekārtotam 
vienistabas dzīvoklim “Vālodzes”14, Zemītē, Zemī
tes pagastā ar kopējo platību 35,2 m2

• Nolēma izīrēt divus labiekārtotus pašvaldības dzīvok
ļus: vienistabas dzīvokli “Vālodzes”14 un trīs istabu 
dzīvokli “Ezerkrasti”10, Zemītē, Zemītes pagastā

•  Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta direktora I.Lei
tarta pārskatu par trūkumu novēršanu sociālajā mājā 
(pansijā) Ķiršu iela 10, Kandavā un Sociālā dienesta 
nodaļas “Aprūpe mājās” darbu.

Vides un komunālie 
jautājumi
• Apstiprināja SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 

vidēja termiņa attīstības stratēģiju 2018.2023.ga
dam. Stratēģija publicēta Kandavas mājas lapā www.
kandava.lv vietnē pašvaldība plānošanas dokumenti

•  Apstiprināja 1.lasījumā saistošos noteikumus Nr.12 
„Par mājas dzīvnieku labturību Kandavas novadā”. 
Atkārtoti skatīt jautājumu ar papildinājumiem jūlija 
domes sēdē.

• Pieņēma zināšanai SIA “Kandavas komunālie pakal
pojumi” valdes locekļa O.Kļavas sniegto informāciju 
par realizētā projekta “Kandavas pilsētas siltumtrašu 
pārbūve un izbūve” ekspertīzes atzinumā minēto re
komendāciju izpildi. Uzdeva kontroli par rekomen
dāciju izpildi domes priekšsēdētājas vietniecei G.Cī
rulei. Ziņot par lēmuma izpildi septembra mēneša 
domes sēdē.

Citi jautājumi
• Apstiprināja Kandavas novada domes 2017.gada pub

lisko pārskatu. Pārskats publicēts Kandavas mājas 
lapā www.kandava.lv vietnē pašvaldība – publiskie 
pārskati

•  Apstiprināja konkursa “Diženi Kandavas novadā” 
nolikumu jaunā redakcijā, kas stājas spēkā 2018.gada 
29.jūnijā. Līdz ar to spēku zaudē domes ārkārtas sēdē 
2017.gada 13.jūlijā (protokols Nr.10 7.§) apstiprinā
tais nolikums. “Diženi Kandavas novadā” vērtēšanas 
komisija strādās sekojošā sastāvā: Inga Priede, domes 
priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja; Gunda Cī
rule, domes priekšsēdētājas vietniece; Iveta Pāža, uz
ņēmējdarbības konsultante; Baiba Rulle, mākslinie
ce – dizainere; Līga Šupstika – sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja; Ilze Dravniece – Kandavas Tūrisma 
informācijas centra vadītāja un Sandris Veinbergs – 
Saimniecības nodaļas vadītājs.

Iveta Pāža | Kandavas novada uzņēmējdar-
bības konsultante |

Īpaši cietuši ir graudu audzētāji, ku
riem ir daudz vasarāju sējumu, lopko
pības saimniecības, dārzeņu audzētāji 
un augļkopji. Lopkopji nespēj savākt 

nepieciešamo daudzumu rupjās barības, 
iegūstot vien trešo daļu paredzētā daudzu
ma, ganības ir izdegušas – dzīvnieki tiek 
piebaroti. Arī dārzeņu audzētāju un augļ
kopju situācija ir skarba, jo aizmetušies augļi 
nokalst, nobirst un raža prognozējas par 50 
procentiem mazāka. Līdz ar to saprotams, 
ka lauksaimniekiem radīsies milzīgi zaudē
jumi, un tas radīs problēmas ar kredītu at
maksu, nodokļu samaksu, netiks izpildītas 
LAD uzņemtās saistības.

Izvērtējot radušos situāciju, 18. jūnijā 
Zemkopības ministram Jānim Dūklavam 
un ZM Valsts sekretārei Dacei Lucauai tika 
nosūtīta informatīva vēstule ar pievienotiem 
fotoattēliem, ar lūgumu aktualizēt sausuma 
dēļ radušās problēmas Kandavas novadā.

Liels paldies jāsaka mūsu zemniekiem 
par aktivitāti, jo īsā laika sprīdī (divās die
nās) tika savākti 131 paraksti ar lūgumu val
dībai izsludināt ārkārtēju situāciju. 21. jūni
jā, domes vadība sasauca ārkārtas sēdi, un 
visiem klātesošajiem deputātiem balsojot 
“par”, tika nolemts, lūgt Latvijas Republi
kas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtēju 
situāciju Kandavas novada administratī
vajā teritorijā saistībā ar ilgstošu sausuma 
perioda radīto situāciju lauksaimniecībā, 
lai īstenotu atbalsta pasākumus ārkārtējas 
situācijas pārvarēšanai.

Pirmdien, 25. jūnijā, Zemkopības mi
nistrs darba vizītē devās uz Kurzemi un 
apmeklēja arī Kandavas novadu, kur tikās 
ar mūsu novada lauku uzņēmējiem, LLKC 
vadību, domes priekšsēdētāju Ingu Priedi, 
uzņēmējdarbības konsultanti Ivetu Pāžu un 
pārrunāja pašreizējo situāciju lauksaimnie
cībā. Ministrs apmeklēja gaļas liellopu au
dzēšanas saimniecību “Krikši”, kur īpašniece 
Santra Celmiņa izteica savu sarūgtinājumu 
par izdegušajām ganībām, kas pagājušajā 
gadā tika atjaunotas un kurās tika ieguldīti 
lieli līdzekļi. Jau pašlaik lopi tiek piebaroti ar 
sienu, kas par laimi, vēl palicis no iepriek
šējā gada. Sarunā piedalījās aitu audzētājs, 
SIA “Ralle” īpašnieks Ivars Frīdemanis, kurš 
pārstāvēja arī aitu audzētājus no kooperatī
va “Kurzemes jērs” un zemnieki no Tukuma 
novada – Ilvars Ozoliņš un Aldis Stepa
novičs. Tālāk ministrs devās uz Kandavas 
pagasta “Kārkliem”, kur viņu sagaidīja SIA 
“MS Kārkli” saimnieks Mārcis Sniedziņš un 
z/s “Sarmas” īpašnieks Matīss Jansons. Šeit 
sarunai pievienojās arī domes priekšsēdē
tāja Inga Priede, kura uzklausīja klātesošo 
viedokļus. Mārcis Sniedziņš izrādīja aizkal
tušos avenāju stādījumus, kuros raža būs 
minimāla vai nebūs vispār un izteica bažas 
par soda sankcijām, kuras seko projektu ne
izpildes gadījumā. Savukārt, viens no lielā
kajiem graudu audzētājiem novadā, Matīss 
Jansons raksturoja situāciju savos laukos kā 
ārkārtēju, labība aug vairākos stāvos, pupām 
pākstis neveidojas vai arī nokalst.

Sarunā ar ministru izteicu savu viedokli 
par esošo situāciju gan kā uzņēmējdarbības 

konsultante, gan kā bioloģiskās saimniecības 
īpašniece, uzsverot prognozējamo rupjās 
barības trūkumu lopkopībā, jo zālāju raža 
tālu atpaliek no prognozētā, atāli neataug, 
arī cerība uz salmiem ir ļoti maza. J. Dūk
lavs ierosināja veidot “siena banku”, lai lopu 
turētājiem uzkrātu rezerves neražas gadiem, 
bet LLKC valdes priekšsēdētājs M. Cimmer
manis aicināja apskatīt interneta portālu la
pas un meklēt iespēju iegādāties lopbarību. 
Sarunās tika vērtēta iespēja no dažādām 
lauksaimniecību apdraudošām problēmām 
izvairīties, izmantojot apdrošināšanu, bet 
zemnieki uz to raudzījās ļoti skeptiski.

Otrdien, 26. jūnijā, Krīzes vadības pa
dome nolēma, ka, saskaņā ar Civilās aizsar
dzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu, 
pavasara ilgstošā sausuma izraisītās sekas 
lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā ir 
definējamas kā valsts mēroga dabas katas
trofa. Lūgumu izsludināt ārkārtas situāciju 
lauksaimniecībā Krīzes vadības padome 
noraidīja. Tas tāpēc, lai līdztekus adminis
tratīvajam atbalstam nebūtu jāpiemēro arī 
naudas kompensācijas. Naudu par sausuma 
radītajām sekām, tā kā tas bija plūdu dēļ, 
lauksaimniekiem nemaksās. Krīzes vadības 
padomes lēmums lauksaimniekiem, kuru 
sadarbības līgumos būs paredzētas atkāpes 
saistību izpildē sakarā ar nepārvaramas va
ras vai force majeure apstākļiem, atvieglos 
šīs nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos 
pamatošanu. 

Tāpat arī iestādes, kuras administrē un 
kontrolē, kā lauksaimnieki ievieš valsts un 
ES atbalsta pasākumus, ņems vērā situāci
ju un lauksaimniekiem nepiemēros soda 
sankcijas.

Ceram, ka lauksaimnieku situācija ne
pasliktināsies vēl vairāk, varēsim izdzīvot un 
sagaidīt nākamo gadu.

Par situāciju 
lauksaimniecības nozarē
Lauksaimniecība ir viena no prioritārajām uzņēmējdarbības 
nozarēm Kandavas novadā un ieilgušā sausuma dēļ 
lauksaimnieku stāvoklis ir neapskaužams – cietušas visas 
lauksaimniecības nozares.

Zemkopības ministrs J. Dūklavs vizītē 
Kandavas novadā
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Kandavas novada domes sēdē 
28.jūnijā par Kandavas novada Iz
glītības pārvaldes vadītāju tika ie
celta Jeļena Šnikvalde, kas šobrīd 

veic Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbī
bas atbalsta centra vadītājas pienākumus.

Konkursam uz Izglītības pārvaldes vadī
tājas amatu bija pieteikušies divi pretenden
ti, vairāk punktu ieguva Jeļena Šnikvalde, 
kurai ir liela līdzšinējā darba pieredze.

Līdz Izglītības un zinātnes ministrijas 
saskaņojuma saņemšanai par Jeļenas Šnik
valdes apstiprināšanu, ar 2018.gada 2.jūliju 
Izglītības pārvaldes vadītājas pienākumu iz
pildītāja būs Solvita VinbergaBambe. 

2018. gada 27. jūnijā Kandavas 
novadā notika Meža īpašnieku 
biedrības organizētais seminārs 
“Meža īpašnieku izglītošana un 
iesaiste lēmumu pieņemšanā 
par meža apsaimniekošanu 
aizsargājamās dabas teritorijās”.

Gunta Pērkone | Teritorijas plānotāja |

Projekta mērķis ir veidot konstruk
tīvu diskusiju starp meža īpaš
niekiem un valsts un pašvaldību 
pārvaldes iestādēm par aizsargā

jamo dabas teritoriju izveides procesu un 
meža apsaimniekošanas mērķiem šajās 
teritorijās.

Meža īpašnieki vēlas apsaimniekot īpa
šumus atbilstoši saviem mērķiem  atbilsto
ši valsts noteiktai kārtībai, iegulda līdzekļus 
īpašuma vērtības celšanā, maksā nodokļus, 
plāno attīstību un ieņēmumus.

Par meža īpašnieku problēmām runāja 
Latvijas Meža īpašnieku biedrības izpilddi
rektore Aiga Grasmane. Runāja par privātā 
īpašuma tiesību un interešu nepietiekamu 
izvērtēšanu izstrādājot dabas aizsardzības 
plānus, par kompensācijas apmēra nesa
mērīgumu ar iespējamo peļņu, par īpašuma 
aprobežojumu redzamību vienā datu bāzē, 
nevis vairākās, par ainavisko teritoriju vei
došanu ar atbilstošu stimulēšanu. Īpašuma 
atrašanās Dabas parkā nedrīkst būt sods. 

Ar dabas aizsardzības mērķiem, izai
cinājumiem un aktualitātēm iepazīstināja 
Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirek
tores vietniece Gunta Gabrāne. Klātesošos 
iepazīstināja ar Dabas aizsardzības pārval
des uzdevumiem organizējot un uzraugot 

dabas aizsardzības plānu izstrādi, kontro
lējot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
veicinot sabiedrības izpratni par īpaši aiz
sargājamām dabas teritorijām.

Andis Purs no Meža resursu pārvaldī
bas departamenta Meža un vides aizsar
dzības daļas iepazīstināja ar labas pārval
dības principiem meža apsaimniekošanas 
uzraudzībā.

Kandavas novada domes uzņēmējdar
bības konsultante Iveta Pāža, klātesošos 
iepazīstināja ar situāciju Kandavas novadā, 
raksturojot Abavas senlejas teritoriju un 
uzņēmējdarbības veidus. Viņas vārdiem 
runājot ”šādas aizsargājamās teritorijas ir 
papildu slogs pašvaldībām, jo ierobežotās 
saimnieciskās darbības dēļ, budžetā neie
nāk iedzīvotāju ieņēmuma nodoklis cerētos 
apjomos, ne arī nekustamo īpašumu no
doklis, jo likums paredz, ka īpašnieki saņem 
30% atlaidi, ir arī citi apgrūtinājumi, bet 

nenoliedzami Abavas ielejas parks ir viens 
no faktoriem kas piesaista daudz tūristu un 
ir uzņēmēji, kas attīstās tieši šajā sfērā.”

Semināra otrajā daļā notika praktisks 
darbs grupās par mērķiem, izaicinājumiem 
un iespējām. Tika apzināti iesaistīto pušu 
mērķi un izaicinājumu apzināšana.

Grupu darba rezultāti tiks apkopoti 
un analizēti, lai rudenī tiktos un turpinātu 
iesākto.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības minis
trijas, Zemkopības ministrijas, meža īpaš
nieku biedrības, Dabas aizsardzības pārval
des, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta 
dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības, 
zinātnieki no Latvijas mežzinātnes institūta 
“Silava” un Latvijas Lauksaimniecības uni
versitātes, Abavas ielejas attīstības centra, 
mežu īpašnieki, Kandavas novada domes 
un ieinteresētās personas.

Dagnija Gudriķe 

Konkursā aicinām piedalīties fi
ziskas un juridiskas personas, 
kas Kandavas novadā izveido
jušas skaisti sakoptu vidi dzīves 

vai darba vietā, lauku sētā, vasaras mītnē, 
uzņēmuma teritorijā vai daudzdzīvokļu 
mājā, sekojošās nominācijās: 

• Sakoptākā privātmāja; 
• Sakoptākā zemnieku saimniecība; 
• Krāšņākais balkons vai skatlogs; 
• Dižākā lauku sēta; 
• Darbīgākā organizācija/uzņēmums; 
• Skaistākais dārzs; 
• Radošākais novadnieks; 
• Vieta, kas jāredz;
• Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums.

Pieteikšanās konkursam no 29. jūni-
ja līdz 9. jūlijam Kandavas novada domē 
207. kabinetā, sabiedrisko attiecību noda
ļā, telefons 63107362 vai epastā dagnija.
gudrike@kandava.lv un pagastu pārval
dēs. Ar konkursa nolikumu un vērtēšanas 

Par meža apsaimniekošanu 
aizsargājamās dabas teritorijās
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Novada Izglītības 
pārvaldi vadīs 
Jeļena Šnikvalde

Pabeigti labiekārtošanas darbi 
skvērā Kandavā Lielā ielā 23a 
pretī mozaīkas sienai. 

Dagnija Gudriķe

Projekta gaitā demontēti esošie gājēju 
ietves posmi un esošā apstādījuma zona. 
Saglabājot esošo gājēju celiņu struktūru un 
virzienus, projektā izbūvēts neliels bruģēts 
ovālas formas laukums un apstādījumu 
dobe. Apstādījumu dobes norobežojošā 
konstrukcija ir monolīta dzelzsbetona ele
menti ar koka dēļu sēdekļiem.

Pie projektējamā centrālā laukuma 
izveidots mākslinieciski veidots betona 
sols ar galdiņu. Sola virsma ar koka dēļu 
segumu – sēdekli. Projektējamajā skvēra 
teritorijā uzrādītas piecas vides objektu 
izvietojuma vietas. Objekti tiks ievietoti 
pakāpeniski, laika gaitā. Pērn Kandavas 
Mākslas plenērā jau tapuši divi objekti ar 
mozaīkām – gliemezis un bizbizmārīte, 
kas patreiz atrodas pie novada muzeja un 
tiks pārvesti uz iezīmētajām vietām, vēl 
tiks uzstādītas arī divas laternas un galda 
virsma.

Būvdarbus veica SIA “Kandavas ceļi”.

Pabeigti 
labiekārtošanas 
darbi skvērā 
Lielā ielā

Skvērs Lielā ielā 23a pēc labiekārtošanas

Aicinām piedalīties konkursā  
“Diženi Kandavas novadā 2018”
Kandavas novada dome izsludina konkursu „Diženi Kandavas 
novadā 2018”. Konkurss noritēs laika posmā no 10. jūlija līdz 
27. augustam. 

kritērijiem var iepazīties pašvaldības mā
jaslapā www.kandava.lv 

Pieteikumus konkursam var iesniegt ne 
tikai paši māju īpašnieki un pagastu pār
valdnieki, bet jebkurš novada iedzīvotājs. 

Galvenā balva – vienas dienas ekskur
sija pa Latviju. Visi konkursa dalībnieki 
tiks sumināti „Lauksaimnieku un uzņē
mēju sarīkojumā” novembrī.

Kandavas novada dome rīko 
nekustamā īpašuma „Ceļinieku 
Karjers”, Cēres pagasts, 
Kandavas novads atsavināšanu, 
izsoli ar augšupejošu soli
Nekustamais īpašums „Ceļinieku Karjers”, 
Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra 
numurs 9044 003 0030) sastāv no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 9044 003 0030 
un kopējo platību 10,43 ha.
Izsoles objekta sākumcena 130000,00 eiro, 
nodrošinājums –13000,00 eiro. Izsole ar 
augšupejošu soli notiks 2018.gada 6.augustā 
plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 
6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli 
iemaksājama līdz 2018.gada 3.augustam, 
Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. 
LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, 
bankas kods UNLALV2X. Nosolītā cena 
jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz 
pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš 
saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamo īpašumu izsoles noteikumiem 
var iepazīties Kandavas novada domes 
mājaslapā www.kandava.lv. 

IZSOLE

Buses pilskalns Matkules pagastā – 
nominācija “Vieta, kas jāredz 2017”.



6
2018. gada 5. jūlijs

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Kārļa Ulmaņa autoritatīvā režīma laiks 
(1934 – 1940) 
4. turpinājums. Sākums Nr. 2
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• 20. gadsimta 30. gados nemiers ar Saeimu un daudza
jām partijām izplatās samērā plašās iedzīvotāju aprindās. 
Pret līdzšinējo kārtību iestājas arī daži ievērojami valstsvī
ri. 1933. gada rudenī Zemnieku savienība iesniedz Saeimā 
priekšlikumu grozīt 1922. gadā pieņemto Satversmi, pare
dzot lielāku varu valsts prezidentam un Saeimas tiesību ie
robežošanu. Nekādu vienošanos panākt neizdodas. K. Ul
manim ir lieli nopelni Latvijas valsts dibināšanā un brīvības 
izcīnīšanā, tomēr Saeimas laikā arī viņu ierauj partiju strīdos 
un „andelēs”. Viņa slavas spožums nobāl. Ceturtās Saeimas 
vēlēšanās 1931. gadā daudzi Zemnieku savienības vēlētāji 
pat svītro viņa vārdu no vēlētāju listes. K. Ulmanis cer savu 
autoritāti atgūt ar apvērsuma palīdzību. To negribot veicina 
arī lielākās un senākās Latvijas Sociāldemokrātiskās partijas 
nostāja un atteikšanās sadarboties ar valdībā esošajām pilso
ņu partijām, kā arī partijas kreisā spārna ietiepīgums turēties 
pie agrāko laiku uzskatiem. 16 neatkarības gados daudzi ir 
ieguvuši savā īpašumā zemi, dzīvo brīvā Latvijā un nebūt 
nesapņo par vispasaules revolūciju un šķiru cīņu. Visi grib, 
lai beigtos partiju ķīviņi un beidzot visās lietās būtu kārtība. 
Apvērsumu gatavo tik klusu, ka lielākā tautas daļa to nemaz 
nenojauš un īsi netic, ka tāds varētu notikt. Kad pirmā jūsma 
pāriet, atklājas, ka ne visi ir mierā arī ar jauno kārtību.

• 1934. gada 15. maijā sākas Kārļa Ulmaņa (1877 – 
1942) autoritatīvais režīms. K. Ulmanis gan ir domājis ap
vērsumu veikt jau 23. aprīlī, bet ģenerāļa Jāņa Baloža (1881 
– 1965) vilcināšanās dēļ to atliek uz 2. maiju, bet beigās uz 
15. maiju. Apvērsumu tehniski sagatavo aizsargu organizā
cija, galvenais organizators ir Zemnieku savienības deputāts 

Alfrēds Bērziņš (1899 – 1977). Viņš darbojas saziņā ar aiz
sargu priekšnieku pulkvedi Kārli Praulu (1895 – 1941), Rīgas 
garnizona priekšnieku ģenerāli Krišjāni Berķi (1894 – 1942), 
Rīgas prefektu Teodoru Grīnvaldu (1889 – 1936) u.c. Kārtī
bas nodrošināšanai Rīgā piedalās arī aizsargi no visas Latvi
jas, tai skaitā arī no Kandavas. Sākotnējā sajūsma pamazām 
noplok, jo nekavējoties aptur politisko partiju darbību, bied
rību sapulces atļauj noturēt tikai ar vietējās administrācijas 
piekrišanu, aizliedz gājienus, ieved iepriekšēju cenzūru pe
riodiskajiem izdevumiem.

• 1934. gada 18. maijā dibina Kandavas kūrorta izbūves, 
izdaiļošanas un labierīcības biedrību. Tajā ir ap 40 biedru. 
Īsā laika sprīdī tās dalībnieki sakārto apkārtni Teteriņu prie
dēs, izvelkot un izkopjot celiņus, uztaisot tiltiņus un solus, 
kā arī izlabo veco dambi pie Teteriņu dzirnavām, līdz ar to 

kandavniekiem rodas plaša ūdenstvertne braucieniem ar 
laiviņām.

• 1934. gada 5. jūnijā ar iekšlietu ministra Viļa Gulbja 
(1890 – 1942) pavēli par Kandavas pilsētas galvu ieceļ Kārli 
Kārkliņu (1882 – 1968). Par viņa vietnieku kļūst zemkopis 
Krišs Rozentāls, sekretārs ir Pēteris Jancis (1897 – 1975), pa
līdze Lida Šimpermane.

• 1934. gada 8. jūlijā Kandavā jau no paša rīta sākas 
zirgu un liellopu izstāde un jāšanas sacīkstes. Plkst. 17.00 
vairāki simti cilvēku pie pilsētas robežas sagaida Valsts pre
zidentu Albertu Kviesi (1881 – 1944). Plkst. 17.30 Teteriņos 
(tagad stadions) atklāj Kandavas novada I Dziesmu svētkus. 
Svētkos piedalās 32 kori ar apmēram 1500 dalībniekiem. 
Dziesmu svētku virsdiriģents ir Teodors Kalniņš (1890 – 
1962). No Kandavas piedalās Sadraudzīgās biedrības koris 
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Kandava simts gados (1918–2018)

19. gs. otrā puse – 1940. gads
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Iz teātra vēstures
Teātris no grieķu valodas nozīmējot „skatītāju vietas”. 

Domājams, ka sengrieķu teātris izveidojies par godu vīna 
un auglības dievam Dionīsam rīkotajiem festivāliem. 
Aristotelis uzskatīja, ka teātris attīstījies no kora dzies
mām, kas ik gadu dziedātas par godu Dionīsam. Teātra 
izrādēs piedalījās tikai vīrieši, kuri nepieciešamības ga
dījumā spēlēja arī sieviešu lomas. Savukārt romieši bija 
tie, kuri pirmie lugas spēlēja uz paaugstinātas skatuves. 
Pievēršoties kristietībai, teātra izrādes parasti notika tir
gus laukumos, un tajās tika izspēlētas reliģiskas tēmas. 
Sabiedriskās teātra celtnes sāka celt 16. gadsimtā. Ska
tuvi, novietotu gar vienu sienu, pirmo reizi uzbūvēja 17. 
gadsimtā Parmā, Itālijā. 

Latviešu teātra pirmsākumi
Latviešu teātra attīstības ceļš salīdzinājumā ar citu 

tautu teātriem nav garš – tikai no 19. gadsimta otrās 
puses. Pirmais latviešu profesionālais teātris bija Rīgas 
Latviešu teātris, kura vārds nesaraujami saistīts ar reži
soru un aktieri Ādolfu Alunānu (1848–1912). Sava ne
saticīgā rakstura dēļ viņš no teātra aizgāja, nodibināja 
savu trupu un brauca viesizrādēs pa Kurzemi. Informā
cija par to, ka viņš būtu viesojies arī Kandavā, gan nav 
zināma.

Līdz ar Ā. Alunānu par īstām teātra zvaigznēm uz
plauka Dace Akmentiņa (1858–1936), Jūlija Skaidrīte 
(1871–1942), Jēkabs Duburs (1866–1916), Aleksis Mier
lauks (1866–1943) un daudzi citi. Bet teātra māksla ir ļoti 
gaistoša. Vai šos pirmos aktierus un režisorus kāds šodien 
vairs atceras?

Vēlāk Rīgā dibinājās Jaunais Latviešu teātris, „Apol
lo”, Jaunais Rīgas teātris. Teātra vēsturē ienāca jauni vār
di: Alfrēds AmtmanisBriedītis (1885–1966), vēlākais 

operdziedātājs Rūdolfs Bērziņš (1881–1949), Tija Banga 
(1882–1957), Eduards Smiļģis (1886–1966). 

Bet kas tad notika provincē, tai skaitā Kandavā?

Teātra darbības sākums Kandavā
Arī Kandavā 19. gadsimta otrā puse un 20. gadsimta 

sākums bija biedrību dibināšanās laiks: 1870. gadā no
dibinājās Kandavas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, 
1886. gadā – Kandavas zemkopības biedrība, 1901. gadā – 
Kandavas Sadraudzīgā biedrība. Un katra biedrība vēlējās 
iestudēt kādu izrādi un parādīt to skatītājiem. Tajā laikā 
teātrim bija liela piekrišana. Lai arī aktieri bija neprofe
sionāli, lai arī reizēm ludziņa bija tikai diletantiska joku 
taisīšana, tajā tomēr piedalījās pašu cilvēki. Turklāt tas bija 
kaut kas jauns, tāpat kā kino. Maz pieredzējušie vietējie 
aktieri vēl neprata smalko grimēšanās mākslu, un reizēm 
skatītāji vairāk smējās par jocīgo grimu nekā par aktiera 
darbošanos. Arī skatītājiem vēl bija jāmācās skatīšanās 
kultūra bez izsaucieniem un aktieru pamācīšanas, kas vi
ņiem tālāk jādara. Lugas bija gan lokalizēti tulkojumi no 
vācu valodas, gan tā laika dramaturgu, skolotāju vai pašu 
pašdarbnieku sacerējumi. Nereti tās parādīja tikai vienu 
vai divas reizes saistībā ar kādu pasākumu vai svētkiem. 
No tā laika laikrakstiem zināms, ka Kandavā aktīvi ir 
darbojusies zemkopības biedrība. 1890. gada 10. un 11. 
novembrī tā ir sarīkojusi „teatera” izrādes. Arī nākama
jā – 1891. gadā  laikraksts „Balss” rakstīja, ka Kandavas 
zemkopības biedrība īsā laikā ir uzvedusi deviņas latviskas 
izrādes, kurās izrādītas 11 lugas. Žēl, ka laikraksts nav mi
nējis lugu nosaukumus.

Kandavas Sadraudzīgā biedrība  
un tās teātris

Kā jau iepriekš minēts, 1901. gadā nodibinājās Kan
davas Sadraudzīgā biedrība. Biedrības mērķis bija „veici
nāt dailes, izglītības un turības attīstību Kandavas un tās 

apkārtnes ļaužu dzīvē” un, lai sasniegtu šo mērķi, viens no 
uzdevumiem bija dramatisku un muzikālu priekšnesumu 
rīkošana. Un jau 1902. gada 20. janvāra kopsapulcē bied
rības locekļi nolēma 10. februārī Kandavā sarīkot teātra 
izrādi ar tai sekojošu balli. Tajā dienā izrādīja lugu „Mājas 
naids”. Savukārt 20. oktobrī notikusi teātra izrāde „Dziedā
šanas svētki Jelgavā”, par kuru grāmattirgotājs Ozols saņē
ma honorāru viena rubļa apmērā. 1903. gadā sāka maksāt 
honorārus arī aktieriem, tā par 21. septembrī izrādīto lugu 
katrs aktieris saņēma 10 rubļus. Turpmāk izrāde sekoja 
izrādei. Režisora lomā labi iejutās Kandavas Sadraudzīgās 
biedrības rakstvedis Kārlis Nāburgs. 1909. gada 7. un 8. 
februārī Kandavas Sadraudzīgā biedrība svinēja sava bied
rības nama atklāšanas svētkus. Prologu biedrības nama 
atklāšanai sacerēja un nolasīja dzejniece un aktīvā sabied
riskā darbiniece Sofija Birzniece (1876 – 1956), bet teātra 
trupa parādīja Ā. Alunāna lugu „Kas tie tādi, kas dziedāja?” 
S. Birznieces brāļa, skolotāja un grāmatu veikala īpašnieka 

Arī Kandavā spēlē teātri

Kandavas mazpulcēni Skulptūra “Meitene ar puķi”
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ar diriģentu P. Janci priekšgalā. Repertuārā iekļauj dziesmu 
ar dzejnieces un sabiedriskās darbinieces Birznieku Sofijas 
(1876 – 1956) vārdiem „Ak tu, tavu lielu birzi!”. Dziesmu 
svētku programmu raida Rīgas radiofons un arī Ziemeļa
merikas Nacionālā radio sabiedrība. Atmosfēras traucējumu 
dēļ pusstundas vietā ilgst tikai 22 minūtes.

• 1934. gada 19. augustā Kandavā notiek Dziesmu 
svētku atskaņas koncerts (Kandavas novada II Dziesmu 
svētki). Tajā piedalās 30 kori ar apmēram 1000 dziedātā
jiem. Virsdiriģents atkal ir Teodors Kalniņš. Svētkus rīko 
Kandavas Sadraudzīgā biedrība. Koru kopmēģinājums 
notiek plkst. 8.00 uz estrādes. Pēc mēģinājuma plkst. 13.00 
biedrības zālē notiek dalībnieku kopmielasts. Dalībnieki sa
ņem arī ieejas zīmes, brīvbiļetes, programmas, cukuru un 
tēju. Plkst. 16.00 no biedrības nama sākas gājiens uz svēt
ku laukumu. 17.00 sākas atklāšana, apsveikumi, skan valsts 
himna. Ceļa naudu dalībniekiem izmaksā pēc koncerta pie 
kases. Kopā 935 dalībniekiem ceļa naudā izmaksā 1000 Ls. 
Pēc koncerta notiek balle līdz trijiem rītā. Svētku rīkotāji 
Latvju Mākslas aģentūrai maksā autorhonorāru 1.20 Ls par 
dziesmu, kopā 58.10 Ls

• 1934. gada 6. oktobrī Kandavas Veco aptieku nopērk 
farmaceits Lotārs Aleksandrs Kārlis Vintelers (1894  ?).

• 1934. gadā Čužu purva teritoriju palielina līdz 40 ha.
• 1934. gadā par miertiesnesi sāk strādāt Nikolajs 

Jansons.
• 1935. gada 1. janvārī Kandavas Sadraudzīgās biedrības 

krājaizdevu sabiedrība apvieno 596 biedrus. Tās bilance ir Ls 
251 453, no tiem 59% ir noguldījumi. valdē darbojas Bērtulis 
Vīnbergs, Otto Pluģis un Kārlis Bikše (1864 – 1938).

• 1935. gada 1. janvārī Kandavas vācu krājaizdevu sa
biedrība apvieno 303 biedrus. Bilance ir 59.221 Ls. Valdē 
darbojas Joahims Bernevics, V. Boks un Frīdrihs Jēgermanis 
(1884 – 1959)

• 1935. gada 21. februārī Kandavā nodibina 625. maz
pulku skolotāju Kārļa Veinberga (1881 – 1949) un Žaņa 

Bergmaņa vadībā. Tajā ir 23 dalībnieki: 20 zēni un trīs 
meitenes

• 1935. gadā Kandavā ir 223 mājas, kurās dzīvo 1718 cil
vēki, no tiem 1487 latvieši, 124 vācieši, 68 ebreji, 13 krievi, 
trīs poļi, atsevišķi igauņi, lietuvieši u.c. tautības. Dzīvokļu 
skaits ir 668, no tiem ar elektrisko apgaismojumu ir 205, ar 
ūdensvadu seši; dzīvokļu ar centrālapkuri Kandavā nav

• 1935. gada pavasarī pie topošās jaunās pamatskolas 
ēkas studentu vienību „Līdums”, „Latviete” un „Ausma” 
talcinieki stāda dārzu skolas vajadzībām. Stādāmo materiā
lu dabū no Kandavas virsmežniecības un Rūmenes muižas 
parka. Pie skolas uz jau iepriekš puķu dobes vidū iemūrētā 
pamata tiek novietota mākslinieka Egona Zvirbuļa (1907–
1986) skulptūra „Meitenīte ar puķi”. Viņi apstāda arī Zemī
tes ielu, Kandavas šoseju, ceļu uz Jaunkandavas kapiem un 
pilskalna pakāji. Pavisam kopā iestāda 850 lapu kokus un 
600 eglītes

• 1935. gadā Kandavā iestāda četrus ozolus un 176 bēr
zus. Šajā darbā piedalās pilsētas pašvaldības un virsmežnie
cības darbinieki, aizsargi un aizsardzes, ugunsdzēsēji, drau
dzes dāmu komiteja. Lauksaimniecības biedrības dalībnieki 
un studentu vienotnes „Līdums”, „Ausma” un „Latviete”

• 1935. gadā Kandavā noorganizē Latvijas aerokluba 
Kandavas nodaļu, kurā ir aptuveni 40 biedru. Nākamos li
dotājus vada pilsētas galva Kārlis Kārkliņš 

• 1935. gadā Kandavā atver bērnu dārzu. To apmeklē 40 
bērni vecumā no trīs līdz astoņiem gadiem

• 1935. gadā Kandavas krājaizdevu sabiedrība apvieno 
228 biedrus, un tās bilance sasniedz 67.775 Ls

• 1935. gadā Latvijas Sarkanā Krusta arhitekts Alek
sandrs Klinklāvs (1899 – 1982) izstrādā jaunu Kandavas sē
ravotu dziedniecības ēkas projektu. Ēkas un iekārtu kopējās 
izmaksas sastāda Ls 100 000. Topošās ēkas pamatakmeni ie
svēta Kandavas luterāņu draudzes mācītājs, Sēravotu sabied
rības priekšsēdētājs Rihards Zariņš (1889 – 1942)

Turpinājums nākamajā numurā.

Jura Birznieka (1871 – 1950) režijā. Turpmākajos gados 
S. Birzniece daudzās izrādēs bija galveno lomu spēlētāja. 
Vēl daudzus gadus vēlāk vietējais aktieris un režisors Alek
sandrs Andersons (1892 – 1974) atcerējās, ka kopā ar Birz
niekiem ir sagatavojis un izrādījis 24 lugas. Viņa atmiņā 
spilgti bija saglabājušās J. Birznieka režijā uzvestās Ā. Alu
nāna, Rūdolfa Blaumaņa (1863 – 1908), Nikolaja Gogoļa 
(1809 – 1852), Jukuma Paļeviča (1873 – 1900) lugas.

Īpaši aktīva darbība bija 1913. gadā saistībā ar Ro
manovu nama 300 gadu valdīšanas jubilejas svinī
bām Kandavā. Jubileju svinēja divas dienas. 1913. gada 
17.  februārī biedrības zālē notika pirmā Tirzas skolas 
skolotāja Andrieva Dzelzkalna (1840 – ?) sarakstītās 
lugas par dzimtbūšanas laikiem „Sētā un druvā” izrāde 
par pazeminātu cenu. Lomās bija K. Andersons sen., 
S. Birzniece, L. Baumane, J. Šnikvalds, M. Kalniņa, Gri
ķevics, K. Andersons jun., A. Viļumsons, A. Andersons, 
Fr. Blumbergs, E. Bogmans, J. Egle, L. Strēlnieks, A. Ozo
liņš, J. Birznieks, K. Bikše, S. Oše. 13. aprīlī amatierteāt
ris rādīja H. Heijermana komēdiju „Septītais bauslis”, bet 
26. decembrī mācītāja, rakstnieka un politiķa Andrieva 
Niedras (1871–1942) lugu „Zeme”. Pavisam 1913. gadā 
notika piecas teātra izrādes. 

Pirmā pasaules kara laikā izrāžu darbība apstājās. 
Biedrības namā ierīkoja lazareti ievainotajiem karavīriem, 
un palīdzības komiteja vāca ziedojumus frontes cīnītājiem 
un trūcīgām karavīru ģimenēm. Sākoties okupācijai, daļa 
biedrības inventāra un arhīva gāja bojā. Daudzi devās bēg
ļu gaitās, cilvēkiem bija citas rūpes un pārdzīvojumi.

Nodibinoties neatkarīgai Latvijas Republikai, iz
rāžu darbība atsākās ar jaunu spēku. Ļoti populāra kļuva 
Ā. Alunāna 1905. gadā sarakstītā luga „Mūsu senči”. To ie
studēja visā republikā. Tā bija brīvdabas izrāde ar ļoti lielu 
dalībnieku skaitu. Kandavā izrāde notika 1925. gada 9. au
gustā Kuršu pilskalnā aktiera un režisora Kristapa Lindes 
(1881 – 1948) vadībā.

Arī turpmākajos gados notika aktīva izrāžu darbība. 
Bez J. Birznieka režisori bija arī A. Andersons un Edu
ards Tinte (1898 – 1951), kā dekoratori darbojās Alberts 
Štraufs, Andrejs Gudriķis (1902  ?), kurš ikdienā bija 
ugunsdzēsējs, bet brīvajā laikā parādīja teicamu talantu 
zīmēšanā un dekorāciju izveidošanā.

1926. gada novembrī Sadraudzīgā biedrība svinēja 
savu 25 gadu jubileju. Bez biedrības priekšnieka E. Tintes 
darbības pārskata un jauktā kora izpildītajām dziesmām 
izrādīja arī Raiņa lugu „Zelta zirgs” E. Tintes režijā.

Arī Kandavā spēlē teātri
1. Kandavas 
Sadraudzīgā 
biedrība, dekorāciju 
izgatavošana, 
20.gs. 30.gadi

2. Aleksandrs 
Andersons izrādē 

“Mūsu senči”

3. Skats no izrādes 
“Skroderdienas 
Silmačos”, 1928.
gada 5.februāris 



Sāksies bērnudārza  
“Zīļuks” siltināšanas darbi
Kandavas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un 
līgumu aģentūras (CFLA) lēmumu par projekta pieteikuma 
“Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” 
energoefektivitātes paaugstināšana” apstiprināšanu. 
Līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts ar SIA “Amatnieks”, 
autoruzraudzību veiks SIA “Campaign”, bet būvuzraudzību veiks 
SIA “Būvēlogs”. Projekta kopējās izmaksas ir 693  260,88 EUR,  
no kurām 458  150,00 EUR ir ERAF finansējums un 24  255,00 
EUR valsts budžeta dotācija. Pārbūves laikā Kandavas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” darbība tiks organizēta 
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas telpās, un audzēkņi jau ar 
18. jūniju pārvietoti uz skolas telpām. Aicinām bērnu vecākus būt 
saprotošiem par sagādātajām šī brīža neērtībām! 
Projektu paredzēts īstenot līdz 2018.gada decembrim. 

Apgleznots trešais  
nams projektā “Dzeja izdaiļo 
Kandavas vecpilsētu” –  
Lielā ielā 23.
Santa Āboliņa | Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja |

Kā nākamās tiks apgleznotas ēkas Baznīcas ielā 1 un Lielā ielā 27.
 Kandavas novada dome un SIA “M un V” 2017.gada 4.septembrī 
noslēdza Iepirkumu līgumu par ēku ārsienu atjaunošanas 
būvdarbiem un apgleznošanu Kandavas pilsētā sekojošās adresēs: 
Baznīcas ielā 1, Dārza ielā 6, Lielā ielā 12, Lielā ielā 23 un Lielā ielā 
27. Par godu Latvijas simtgadei uz ēku fasādēm tiek uzgleznota 
dzeja par Latviju, ievijot to Kandavai raksturīgā ainavā. Fasādes 
rotās Guntara Rača, Knuta Skujenieka, Ulda Ausekļa, Maijas 
Laukmanes un Leona Brieža dzejoļi. 
Darbus plānots pabeigt šajā vasarā.

SIA “AAS “Piejūra”” informē, ka šķiroto atkritumu 
konteineru izvešana Kandavas novadā līdz 
septembrim (katru nedēļu) paredzēta  
otrdienās un trešdienās.
Informējam, ka ar 2018. gada 1. jūliju, SIA “AAS “Piejūra”” 
šķirošanas-pārkraušanas stacijā Kandavā Daigones ielā 20 
mainīts darba laiks. 
Pirmdienās no 13:00–19:00; Trešdienās;  
piektdienas no 10:00–16:00; sestdienās no 10:00-12:00. 
Otrdienās, ceturtdienās, svētdienās – slēgts.

Kandavas Tūrisma informācijas 
centrs jaunās telpās
Ilze Dravniece | Kandavas Tūrisma informācijas centra vadītāja |

Pašās jūnija beigās Kandavas Tūrisma informācijas centru (TIC) 
sagaidīja nopietnas pārmaiņas - jurģošanās uz jaunajām telpām 
Ūdens ielā 2.
Kandavas novadā tūrisma informācijas centrs darbu uzsāka 
2002.  gada maijā. Kopš pirmās dienas Kandavas tūrisma 
informācijas centrā strādā zinoša tūrisma speciāliste Anda Štrausa. 
Pašos pirmsākumos Kandavas tūrisma informācijas centrs atradās 
Lielā ielā 11, Kandavā (SEB bankas ēkā). Pēc tam īsu brīdi TIC darbojās 
Kandavas novada muzeja ēkā – Talsu ielā 11, Kandavā. Gandrīz 
14 gadus (kopš 2004. gada 17.  septembra) tūrisma informācijas 
centrs atradās Kūrorta ielā 1b (pie autoostas). Turpmāk Kandavas 
novada iedzīvotāji un viesi būs mīļi gaidīti Ūdens ielā 2, Kandavā, 
bijušās grāmatnīcas “Laipa” telpās, blakus Promenādei. Pateicoties 
Kandavas novada domei, turpmāk šajās telpās darbosies tūrisma 
informācijas centrs un Kandavas novada amatnieki. Paredzēts, 
ka darbosies arī tirdzniecības salons, kurā varēs iegādāties mūsu 
novadā un Latvijā darinātus suvenīrus un preces. Ļoti ceram, ka šīs 
pārmaiņas sekmēs Kandavas atpazīstamību un mudinās viesus 
uzkavēties Kandavas vecpilsētā ilgāk!

PROJEKTI

ĪSZIŅAS
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Līga Šupstika

Valdeķu ciematiņa iedzīvotājus 
svētkos sveica Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja Inga Prie
de, Kultūras un sporta pārvaldes 

vadītāja Iveta Grunte, Valdeķu kultūras 
nama vadītāja Brigita Pētersone un Zemī
tes pagasta pārvaldniece Rita Diduha. 

Dienas gaitā tika izspēlētas sporta spē
les un dažādi individuālie sporta veidi: šau
šana, šautriņu mešana, volejbols, futbols, 

strītbols, šķīvīšu mešana.  Tika padomāts 
arī par pašiem mazākajiem – par jautrī
bu gādāja Odziņa un Podziņa no Vānes 
pagasta, darbojās piepūšamā atrakcija un 
notika vizināšanās zirga mugurā.

Pasākumu kuplināja Valdeķu kultūras 
nama jauktais vokālais ansamblis “DO
REMI”, Cēres amatierteātris ar viencēlie
niem “Zigmundas terapija” un “Olas” un 
Ainārs Bumbieris ar koncertu “No sirds 
uz ziedu”. Dienas noslēgumā zaļumballe 
ar Normundu no Ventspils.

Kandavas novada dome ir īste
nojusi projektu “Gājēju celiņa 
pārbūve pie Vānes pagasta ad
ministratīvās ēkas” Nr.1708

AL14A019.2201000004. Projekta mērķis 
ir palielināt vietas potenciālu un pievilcī
bu, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu, 
dažādu pakalpojumu pieejamību, pārbū
vējot gājēju celiņu pie Vānes pagasta admi
nistratīvās ēkas. Kopējās projekta izmaksas 
ir 17  922,64 EUR, attiecināmo izmaksu 
summa ir 16 286,52 EUR, publiskā finan
sējuma apmērs 14 657,87 EUR.

Īstenojot projektu tika pārbūvēts beto
na bruģakmens segums.

Kā zināms iepirkums par būv
niecības darbiem ir noslē
dzies, un līgums par ceļa būv

niecību ir noslēgts ar SIA “STRABAG”. Tika 
solīts, ka darbi uzsāksies jau pēc 10. jūnija, 
tāpēc domes priekšsēdētāja Inga Priede 11. 
jūnijā vērsās pie VAS “Latvijas Valsts ceļi”, lai 
noskaidrotu situāciju. Tika saņemta atbilde, 
ka būvnieks ir gatavs darbus uzsākt kaut 
tūlīt, bet problēma ir tajā, ka iepirkumā uz 
būvuzraudzību nav pieteicies neviens pre
tendents, tāpēc konkurss jāsludina atkārto
ti, ar cerībām, ka darbus varēs uzsākt jūlijā. 
Tas, ka nav pieteicies neviens pretendents, 

skaidrojams ar speciālistu trūkumu un to, 
ka valstī patlaban noris ļoti intensīva būv
niecība, un uzraugiem ir ļoti stingras prasī
bas – viņiem jābūt konkrētajā objektā, nevis 
vairākos objektos vienlaicīgi. 

Projektā ir paredzēts, ka VAS “Latvijas 
Autoceļu uzturētājs” ir jānodrošina ceļa atpu
tekļošanas darbi līdz būvniecības uzsākšanai. 
Darbi tika plānoti jau maijā, bet netika veik
ti. Vērsāmies atkārtoti, lai tas tiktu izdarīts, 
bet saņēmām atbildi, ka LVC finansējumu 
neparedzēs. Sekosim līdzi, lai pēc iespējas 
ātrāk, senlolotais sapnis par ceļa asfaltēšanu 
piepildītos.

Aicinām novada iedzīvotājus 
piedalīties fotokonkursā “Va
sara Kandavas novadā”. Kon
kursā var piedalīties ikviena 

fotogrāfija, kas uzņemta 2018. gadā, laikā 
no 1. jūnija līdz 31. augustam. Fotogrāfiju 
tematika var būt dažāda  daba, dzīvnie
ki, augi u.c. Skaistākās fotogrāfijas autors 
saņems balvu!

Fotogrāfijas konkursam lūdzam ie
sūtīt līdz 2018. gada 31. augustam, plkst. 
12.00. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 
14. septembrim pašvaldības mājaslapā  
www.kandava.lv. Fotogrāfijas jāiesūta uz 
epastu: liga.supstika@kandava.lv

Ne tikai Cēres pagasta iedzīvotāji, bet arī Kandavas novada do
mes vadība gaida, kad uzsāksies ceļa V1435 LīgasZenteneRi
deļi, Cēres ceļa asfaltēšana darbi posmā 0,004,16 km garumā, 
un arī pārējie attiecīgie Cēres ceļa posmu būvniecības darbi.

Cēres ceļš pārbūves gaidās

Pārbūvēts celiņš pie Vānes 
pagasta administratīvās ēkas

Izsludināts fotokonkurss 
“Vasara Kandavas novadā”

FOTOGRĀFIJU IESŪTĪŠANAS NOTEIKUMI: 
• fotografēt varat ne tikai ar fotoaparātu, bet arī ar 
mobilo telefonu, svarīgs ir fotoattēls un tas, ko tajā 
redzam. 
• fotogrāfijas minimālais izmērs 1600x1200 pikseļi; 
• viens cilvēks (konkursa dalībnieks) var iesūtīt ne 
vairāk kā 3 bildes. 

NOSŪTOT FOTOGRĀFIJU, JĀNORĀDA 
SEKOJOŠA KONTAKTINFORMĀCIJA: 
• apdzīvota vieta Kandavas novadā, kur fotogrāfija 
uzņemta; 
• fotogrāfijas iesūtītāja vārds, uzvārds, e-pasts, 
kontakttālrunis (lai būtu iespējams sazināties ar 
Jums par balvas nodošanu). 

Konkursā tiks apbalvota viena skaistākā fotogrāfija, 
kuras izvērtēs Kandavas novada Sabiedrisko 
attiecību nodaļas speciālisti. Konkursam iesūtītās 
fotogrāfijas tiks publicētas mājaslapā www.
kandava.lv, un pašvaldības sociālo tīklu kontos.

Svētkus svin Valdeķu ciematiņš
9. jūnijā tika aizvadīti Kandavas pagasta sporta svētki 
un Valdeķu ciematiņa svētki. 
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Ņina Zalcmane | Projekta koordinatore |

Skolā, kurā viesojāmies, mācās ap
mēram 1000 skolēnu, ir 39 klases, 
kuras māca 70 skolotāji. Ir daudz 
gados jaunu skolotāju. Mobilitātes 

laikā iepazināmies ar skolu un karjeras iz
glītību Horvātijas partnerskolā. Interesanti, 
ka par karjeras izglītību ir atbildīgs skolas 
psihologs. Apgūstamās svešvalodas ir angļu 
un vācu valoda. Skola ir iesaistījusies divos 
Erasmus+ projektos. 

Vizītes programma bija vispusīga un 
pārdomāta. Mobilitātes sanāksmēs tika ap
spriestas karjeras izglītības programmas vad
līnijas Erasmus+ projekta ietvaros, darbinie
ces no Horvātijas nodarbinātības aģentūras 

pastāstīja par konsultēšanu karjeras izglītībā 
Horvātijā. Bija nodarbība par filmu veido
šanu un intervēšanu. Pēc izstrādātiem kri
tērijiem tika apspriesti un izvērtēti katras 
partnervalsts stundu plāni karjeras izglītībā, 
tika runāts par projekta menedžmentu, kā 
arī bija iespēja noskatīties talantu koncertu, 
kurā piedalījās arī mūsu skolotāja Vineta ar 
dziesmu „Dzied circenītis aizkrāsnē”. 

Apskatījām Zagrebas kultūrvēsturiskās 
vietas, kā arī devāmies ekskursijā uz Rijeku, 
Adrijas jūras pērli – Opātiju un Krk salu.

Ir nepieciešams pilnveidot savas zi
nāšanas un prasmes IT jomā, īpaši filmu 
veidošanā un apstrādē. Šīs zināšanas tiks 
paplašinātas skolēnu mobilitātes laikā ok
tobrī Horvātijā.

Ieva Ozoliņa  
| Jauniešu centra “Nagla” vadītāja |

Pirmais pieredzes brauciens notika 
19. jūnijā, piedalījās Cēres pagasta 
un Kandavas pilsētas jaunieši. Tā kā 
Olaine ir pilsēta uz purva un cieši 

saistīta ar kūdras ieguvi, tad jaunieši devās 
uz Cenu tīreļa takām, kur iepazina purva 
ekosistēmu, Olaines novada vēsturi un kūd
ras pārstrādes procesu. Tālāk jauniešu de
vās uz Olaines 1. vidusskolas bibliotēku, kas 
ir mūsdienīga jauniešu tikšanās vieta skola, 
kur ne tikai palasīt grāmatas, bet uzspēlēt 
galda spēles, atpūsties no mācību procesa 
un vienkārši pačilot savā bariņā. Noslēgumā 
devāmies uz Olaines jauniešu centru “Pop
korns”, kas ir salīdzinoši jauns pašvaldības 
veidots jauniešu centrs. Iepazināmies gan ar 
jauniešu centra darbu, gan ar jaunatnes lie
tu speciālista darbu novadā, gan ar jauniešu 
domes darbu. Guvām jaukus iespaidus un 
patīkamas vēsmas jaunām idejām, kā uzla
bot un pilnveidot mūsu darbu.

Otrais pieredzes brauciens notika 20. 
jūnijā, piedalījās Zemītes, Vānes un Mat
kules jaunieši. Devāmies ciemos tepat pie 
kaimiņiem uz Kuldīgu, kur viesojāmies 
jauniešu mājā, bērnu un jauniešu centrā 
un tehniskās jaunrades namā. Izrādās, ka 
arī Kuldīgas jauniešu mājas un jaunatnes 

lietu speciālists cenšas attīstīt jaunatnes 
darbu ne tikai pilsētā, bet arī novada pa
gastos, līdz ar to nākotnē plānojam kopīgu 
aktivitāti tieši pagastu jauniešiem. Mūsu 
jauniešiem ļoti patika Kuldīgas jauniešu 
māja! Pēc ekskursijas un pārgājiena Kul
dīgā devāmies uz Aizputes jauniešu ideju 
māju, kur iepazināmies ar jauniešu centra 
darbību un labo praksi projektu vadībā. 
Šajā dienā nodibinājām jaunus kontaktus 

un idejas turpmākajai sadarbībai. Kopumā 
mums abi pieredzes braucieni šķita ļoti 
vērtīgi, to norādīja arī paši jaunieši.

JAUNIEŠU CENTRA  
“NAGLA” AKTIVITĀTES

Aicinām atsaukties brīvprātīgos jauniešus 
no Cēres, Zemītes, Matkules, Zantes un 
Vānes pagastiem, lai kļūtu par jauniešu 
centra “Nagla” vēstnešiem!
Jauniešu centra “Nagla” vēstnešiem 
augustā tiks nodrošinātas bezmaksas 
kvalitatīvas neformālās izglītības 
apmācības par pasākumu organizēšanu, 
resursiem un jaunatnes darbu, lai vēstneši 
iegūtu noderīgas prasmes, zināšanas 
un iemaņas, ko izmantot, koordinējot un 
organizējot jaunatnes darbu sava pagasta 
ietvaros. Jauniešu centra “Nagla” vēstnešu 
apmācības un darbība tiek nodrošināta 
projekta “Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši - 
labā roka mobilā jaunatnes darbā” ietvaros. 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2018. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros.
Lai pieteiktos kļūt par jauniešu centra 
“Nagla” vēstnesi, sūti kontaktinformāciju un 
nelielu aprakstiņu par sevi līdz 30.07.2018. 
uz e-pastu jcnagla@inbox! Ja ir jautājumi 
par jauniešu centra “Nagla” vēstneša misiju, 
aicinām sazināties ar jauniešu  
centra vadītāju Ievu (28329487  
vai jcnagla@inbox.lv).

AICINĀM  
PIETEIKTIES 

Kandavas novada jauniešus dalībai 
Starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā 
Vācijā “Integration throught sport”!
Projektā aicināti pieteikties jaunieši no 18 
līdz 23 gadiem, aktivitātes norisināsies 
no 12. līdz 19. oktobrim Vācijā. Dalība 
projektā ir bez maksas. Aicinām pieteikties 
jauniešus, sūtot kontaktinformāciju un 
nelielu aprakstiņu par sevi līdz 30.07.2018. 
uz e-pastu jcnagla@inbox! Ja ir jautājumi 
par jauniešu apmaiņas projektu, aicinām 
sazināties ar jauniešu centra vadītāju Ievu 
(28329487 vai jcnagla@inbox.lv).

ĪSZIŅASKandavas novada jauniešu pieredzes braucieni 
uz Olaini, Kuldīgu un Aizputi
Šī gada jūnija sākumā, Kandavas novada jaunieši tika aicināti pieteikties trīs dažādiem pieredzes 
apmaiņas braucieniem, lai iepazītu jaunatnes darbu citos Latvijas novados un jauniešu centros. 
Vadoties pēc jauniešu atsaucības, tika noorganizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni.

Internātvidusskolas skolotāji ieplāno 
savu veiksmi Zagrebā

Jūnijā Kandavas internātvidusskolas skolotājas Zanda 
Hadaņonoka, Mārīte Laure, Vineta Madelāne un Ņina 
Zalcmane Erasmus+ projekta „Ieplāno savu veiksmi šodien” 
ietvaros devās uz partnerskolu Zagrebā.

27. jūnijā novada domes 
priekšsēdētāja Inga Priede 
apbalvoja fotokonkursa “Pa
vasaris Kandavas novadā” 
uzvarētājus. Uzvarētāji dāvanā 
saņēma jauno foto albūmu 
“Kandavas novads”. 

1.vietas ieguvēja Dace Kiršpile saņē
ma arī Dāvanu karti kultūras pasākuma 
apmeklēšanai. Uz apbalvošanu bija iera
dusies arī 3.vietas ieguvēja Laura Kristīne 
Melne. Kā jau informējām iepriekš, 2.vietu 
ieguva Jānis Busenbergs, bet specbalvu sa
ņēma Mārtiņš Mārtiņsons.

Apbalvo fotokonkursa 
“Pavasaris Kandavas 
novadā” uzvarētājus

Dace Kiršpile (no labās), domes 
priekšsēdētāja Inga Priede un  
Laura Kristīne Melne



10
2018. gada 5. jūlijs

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS SPORTS

Smaragda kāzas svin Danuta un Edvards 
Ķelpi no Zemītes pagasta

Kandavas veterānu 
basketbola komanda 
K35+ grupā pirma
jā spēlē ar rezultātu 

21:16 guva uzvaru pār Rīgas 
komandu. Otrajā spēlē zaudē
jums Iecavas komandai ar re
zultātu 23:30. 

Rezultātā Kandavas veterā
nu komanda K35+ cīnījās pret 
Jelgavas komandu par 3.vietu. 
Šajā spēlē tomēr mūsējie zau
dēja un kopvērtējumā iegūta 

4.vieta, kas arī nemaz nav slikti.
21. jūnijā Jelgavā norisinā

jās finālsacensības vieglatlētikā, 
kurās startēja divi pārstāvji no 
Kandavas novada Vairis Mār
tiņsons un Ivars Kreceris, kuri 
ieguva godalgotas vietas. Vairis 
Mārtiņsons 100 m sprintā iegu
va 3.vietu un tāllēkšanā 2.vietu. 
Savukārt, Ivars Kreceris ieguva 
3.vietu šķēpa mešanā. 

Lepojamies ar mūsu novada 
veterānu sniegumu!

Tikai 27 centimetri Ievai An
nijai Stepiņai pietrūka, lai kva
lificētos Eiropas čempionātam 
šķēpa mešanā U18 grupā. 
Indulis Matīss

Sezonas atbildīgākajās sacensī
bās – Latvijas čempionātā U18 
(2001./2002.dz.g.) vecuma grupai, 
izšķīrās divas ceļazīmes uz Eiropas 

U18 čempionātu vieglatlētikā, kur par 
vienu no vakancēm šķēpmešanā cīnījās arī 
mūsu Ieva Annija Stepiņa. 

Līdz čempionātam normatīvu šķēpa 
mešanā (45m) jau bija izpildījušas sešas 
sportistes, tai skaitā arī Ieva. Jau pirmajā 
mēģinājumā šim sešiniekam piepulcējās 
vēl viena dalībniece, kurai padevās 45.54 
m tāls raidījums, tātad uz divām ceļazī
mēm jau septiņas pretendentes. Diem
žēl šajā saspringtajā cīņā Ievai pietrūka 
vien nieka 27cm , lai kvalificētos Eiropas 
čempionātam. Ieva ar jaunu personisko 
rekordu 45.49m izcīnīja 4.vietu. Uzvarētā
jas rezultāts 47.66m, otrās vietas rezultāts 
45.76m, trešās vietas 45.54m. Priecē, ka 

visi seši Ievas metieni bija stabili, tālāki 
par 42metriem. Diemžēl sapni par Eiro
pas čempionātu nāksies atlikt uz nākošo 
sezonu, kad U18 vecuma grupā startēs 
2002./2003.g.dz. meitenes. 

Pārējo mūsu skolas audzēkņu rezultāti 
LR čempionātā sekojoši: 

Raivis Garoza 4.vieta lodē U20 grupā 
ar rez. 13.46m, Ieva Annija Stepiņa 4.vieta 

lodē U18 grupā ar rezultātu 12.03m, Ri
hards Jakobovics 12.vieta augstlēkšanā 
U18 grupā ar rezultātu 1.70m, Beāte 
Stivriniece 14.vieta tāllēkšanā U18 grupā 
ar rez. 4.52m, Tomass Perera 100m U20 
grupā veica 12.03 sekundēs, Agnese Be
sikirska U18 grupā 100m noskrēja 13.76 
sekundēs. 

Treneri I.Matīss un A.Gross.

Ievai Annijai Stepiņai pietrūkst nieka 27 centimetri 
līdz Eiropas čempionātam

Ieva Annija 
Stepiņa

Mūsu novadnieki 
Latvijas Sporta veterānu 
55. sporta spēlēs

No 15. līdz 24. jūnijam norisinājās Latvijas Sporta 
veterānu – senioru savienības (LSVS) 55. sporta 
spēļu finālsacensības 24 vasaras sporta veidos.

Kandavas veterānu basketbola komanda K35+

14. jūnijā Kandavas novadā un 
visā Latvijā atcerējās to traģis
ko 1941. gada nakti no 13. uz 
14. jūniju, kad aizrestotos 
vagonos uz attāliem Sibīrijas 
apvidiem izsūtīja 15 424 Latvi
jas iedzīvotājus, starp tiem arī 
mūsu novadā dzīvojošos. 
Dagnija Gudriķe

Pieminot represijās cietušos nova
da iedzīvotājus, šajā dienā notika 
piemiņas brīži Matkulē, Kandavas 
stacijā un Kandavā pie Represē

to akmens. Pasākumos piedalījās domes 
priekšsēdētāja Inga Priede, vietniece Gunda 
Cīrule, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja 
Iveta Grunte un pārstāvji no novada muzeja. 
Pasākumos dzeju emocionāli runāja jaunie
ši Kristaps un Rihards, par muzikālo fonu 
rūpējās Andra Vilkauša. Novada domes 
priekšsēdētājas vietnieces Gundas Cīrules 
vārdus citējot, “šajā dienā sanākušie pulcē
jas kopā, lai atcerētos vienu no drūmākajām 
lappusēm mūsu tautas vēsturē. Šī diena jāat
ceras arī tādēļ, lai atdotu godu tiem, kas tika 
izsūtīti, tiem, kas izsūtījumā gāja bojā, un lai 
godinātu tos, kas pārdzīvoja.” 

To laiku nav viegli atcerēties…
Tā par gadiem, kas tika pavadīti izsūtī

jumā Sibīrijā, stāstīja represētā Dzintra Veis
pale no Kandavas.

“Vairākkārt esmu lūgta piemiņas pasā
kumos stāstīt savas atmiņas par izsūtīšanu, 
bet es neesmu no runātājām. 14.jūnijs arī 
man ir skumju pilna diena un sirds smeldz 
sāpēs. Bet tas  bija, un es domāju, ka šobrīd 
mums ir jādzīvo tāda dzīve kāda tā ir ikdie
nā. Domājot par nākotni. 

Esmu kopā ar ģimeni izsūtīta 1941.gadā, 
atgriezusies, un 1949.gadā mūs izsūtīja otr
reiz. 1941.gadā bijām izsūtīti uz Arhangeļs
ku, tur mūs sadalīja pa sādžām, nebija ne 
bērnudārza, ne skolas, nebija arī ko ēst. Lau
ki tika apsargāti, mammīte saslima ar plaušu 
karsoni, bet bija jau zaļbarība, bija nātres, 
bija balandas, bija pūpēži un varbūt vēl 

14. jūnija represijas pieminot

Atmiņā sliedes klaudz…

1963. gada 22. jūnijā Tukuma 
rajona Dzimtsarakstu birojā 
ar akta ierakstu Nr. 79 laulību 
noslēdza Danuta Sērmuksīte 
un Edvards Ķelpis.
Dagnija Gudriķe

Tieši pēc 55 gadiem – 2018.  gada 
22.  jūnijā Ķelpju pāris svinēja 
Smaragda kāzas. Jubilārus sveikt 
bija ieradusies Kandavas novada 

domes priekšsēdētāja Inga Priede un Zemī
tes pagasta pārvaldes vadītāja Rita Diduha. 

Danutas kundze pastāstīja, ka satiku
šies abi ļoti jauni, vēl neesot pilngadību sa
sniegusi, dejojuši deju kolektīvā, trīs gadus 
draudzējušies, sadancojušies, tad kāzas 
svinējuši.

Jūlija pirmajā nedēļā sācies Kandavas novada atklātais  
čempionāts Futbolā. Sekojiet informācijai par spēļu grafiku  
www.kandava.lv – sadaļā Sports. 
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2018. gada 29. maija līdz 27. jūnijam 

reģistrēti 9 jaundzimušie:
Karlīne, Alise, Paula, Sabīne Amēlija, Elīza, 

Jēkabs, Hugo, Aksels, Tims!

SVEICAM VECĀKUS!
*Saņemta rakstiska vecāku atļauja publicēt bērna vārdu.

Jūnijā laulību noslēguši trīs pāri
Marta un Vilnis Haferbergi
Ilze un Mārcis Eihenbergi

SIRSNĪGI SVEICAM JAUNLAULĀTOS! 
*Saņemta rakstiska atļauja publicēt ziņas par laulību.

Laulību noslēguši

Paldies par nesavtīgo palīdzību Ozolu ielas 7 
Kandavā mājas iedzīvotājiem mūsu mammu 

Līviju Matisoni pēdējā gaitā izvadot. Paldies par 
sapratni un atbalstu dakterei Skaidrītei Jurēvicai, 

atvieglojot mammas pēdējās mūža dienas.
Meitas Inese un Mudīte

Pateicība

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2018. gada 29. maija līdz  
27. jūnijam reģistrēti mirušie: 

Rada Bagdonavičiene (1982) no Kandavas
Emīlija Balode (1932) no Kandavas

Jānis Gunārs Kviotkovskis (1938) no Rojas nov.
Jautra Lagzdiņa (1941) no Vānes pagasta

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Kandavā uzziedējis 
amarillis ar desmit 
krāšņiem ziediem

Uz Zemītes pagastu atnākuši no Sā
tiem. Edvards 16 gadus strādājis kolhozā 
par mehānisko darbnīcu vadītāju un deg
vielas bāzes pārzini, pildot divus amatus. 
Edvards bijis arī dikti ziķerīgs traktorists, 
pat medāli dabūjis, ņēmis pirmās prīzes 
kā kombainieris, – kā pats smejot iztei
cās, rādot apbalvojumus. Kāzas neesot 
plaši svinētas, atbraucis brālis ar mei
tenēm no Lietuvas/ Danutas saknes ir 
Lietuvā/, vecāki, daži draugi. Abus salau
lājusi Danutas skolotāja, kas strādājusi 
dzimtsarakstu birojā. Ar smago mašīnu 
turp un atpakaļ braukuši. Alus esot bijis 
izbrūvēts, jaunais vīrs ar topošo sievastē
vu brūvējuši. Muzikanti neesot bijuši un 
pirmais valsis arī nē, bet tas nav traucējis 
labu mūžu kopā nodzīvot.

Ķelpu ģimene izaudzinājusi četrus 
bērnus: trīs dēlus – Ivaru, Arni, Daini 
un meitu Sarmīti, sagaidījuši astoņus 

mazbērnus un jau astoņus mazmazbēr
nus. Sadzīvojot labi, par sīkumiem kaš
ķi neturot, apgriežoties uz riņķi un viss 
sliktais aizmirsies! Jautāti par to, kāds 
tad ir ilgās kopdzīves noslēpums jeb at
slēga, Edvards atsmēja, ka kāda nu tur 
atslēga, dzīvo un strādā kopā, viens dara 

to, otrs to, citreiz abi kopā. Tā esot no 
laika gala, papildināja Danutas kundze, 
ja viens ko dara, otrs dodas palīgā, citādi 
nemākot. 

Lai Ķelpu pārim laba veselība un pēc 
pieciem gadiem skaistas Dimanta kāzas 
sagaidīt!

Smaragda kāzas svin Danuta un Edvards 
Ķelpi no Zemītes pagasta

Ķelpu pāris 1963. gada 22. jūnijā un 2018. gada 22. jūnijā

kaut kas. Kad 1946.gadā paziņoja, ka bērni 
var braukt uz mājām, es arī biju starp tiem. 
Kupejā, kurā braucu, bija arī pieaugušas sie
vietes, kuras mani pacienāja ar konserviem, 
ja palika pāri…bet ēst es tik un tā gribēju. 
Bija arī maize plauktos…. Es paņēmu vienu 
kukulīti… tas ķieģelītis bija tik ļoti sālīts, ka 
atstāju neapēstu uz galda. Bet no rīta, kad 
pārskaitīja, tas kukulītis pietrūka un mans 
sods bija  izmešana no vilciena. Maskavā 
vilciens pieturēja, gājām pēc ūdens, arī es ar 
savu konservu bundžiņu, un kamēr tur gro
zījos, vilciens aizgāja….es paliku Maskavā 
uz sliedēm. Cik ilgi es tur biju, neatceros….

Kad nāca nākošais ešelons, tajā es atbrau
cu uz Zasulauku, uz nometni, no kuras mani 
paņēma audžuvecāki. Par izsūtīšanu esmu 
stāstījusi skolā gan jaunākajām klasītēm, 
bet man šķiet, viņi stāstu īsti neuztvēra, gan 
vecāko klašu skolēniem, viņi raudāja, smagi 
bija arī man pašai… Laikam esmu bijusi slik
ta mamma un vecmāmiņa, jo savējiem neko 
neesmu stāstījusi par to laiku un nespēju to 
izstāstīt. Varbūt kādreiz garos ziemas vaka
ros uzrakstīšu, tas ir vieglāk. Dzīvojot šo
dien, ņemu no dzīves to labāko, ko varu pa
ņemt, vakarā gulēt ejot, domāju labas domas, 
no rīta ceļos ar labām domām, eju peldēt uz 
Abavu rītos un vakaros, piedalos pasāku
mos, eju uz koncertiem, izrādēm… Gribētu 
visiem novēlēt esiet labestīgi, sakiet labus 
vārdus, smaidiet, jo smaids arī ir zāles! “

14. jūnija represijas pieminot

Atmiņā sliedes klaudz…

Dzintra Veispale dalās atmiņu stāstā pie Represēto akmens Kandavā

PALDIES!
Vēlos pateikt paldies savā un vīra vārdā visiem 
organizatoriem par emocionālo piemiņas dienu 
novadā, pieminot 1941.gada 14.jūnija represijas. 
Represētās Dzintras stāstījums bija neaizmirs
tams un tā bija tikai maza daļa no viņas stāsta. 
Katrā atceres brīdī vajadzētu izstāstīt kādu stāstu 
un te nav runa par to ka “mēs jau to zinām”, šeit 
ir runa par piemiņu, par to cilvēku pieminēšanu, 
kuru vairs nav mūsu vidū un to, kuri vēl ir. Pal
dies domes vadībai, kas atrada laiku, lai pabūtu 
kopā ar šiem vecajiem, daudz izcietušajiem ļau
dīm. Viņi to novērtēja un lūdza pateikt paldies. 
Vēlam visiem veiksmi, panākumus un izdomu 
jaunu pasākumu organizēšanā!

Represēto vārdā, Inita un Guntis
P.S. Sirsnīgs paldies par atceres pasākumiem  
tika saņemts arī no Skaidrītes, Dzintras un 
Silvijas kundzes. 

Uz kandavnieces Veras Murānes palo
dzes uzziedējis graciozs amarillis ar des
mit krāšņiem ziediem. Kā pastāstīja Veras 
kundze, šādu dabas brīnumu viņa savā 80 
gadu garajā mūžā piedzīvo pirmo reizi.

Dienas noslēgumā visi pulcējās pie re
presēto Piternieku ģimenes Cēres pagas
tā, lai dalītos atmiņās un kopā padziedātu, 
sirdi veldzējot. Domes priekšsēdētāja Inga 
Priede sacīja lielu paldies Piternieku ģime
nei par laipno uzņemšanu un visiem repre
sētajiem par atsaucību, piedaloties atceres 
pasākumos.

Pēc sausās statistikas datiem, no Kanda
vas novada tajā baigajā naktī izsūtīja vairāk 
nekā 20 ģimenes, gandrīz pusotru simtu 
cilvēku.

Signe Ezeriņa | Kandavas novada Iespēju 
fonda valdes locekle |

Kandavas novada Iespēju fonds, par 
ziedojumiem šā gada Lūgšanu brokastīs, 
īstenojis mūsu novadnieka – valodnieka 
Kārļa Mīlenbaha vecāku atdusas vietas sa
kopšanu Kandavas ev. luteriskās baznīcas 
kapsētā.

Paldies visiem, kas, piedaloties Lūg
šanu brokastīs, ziedoja līdzekļus šim 
mērķim!

Sirsnīgs paldies firmai RGR Pluss un 
uzņēmējam Raivim Bērziņam par ieguldī
to darbu šī projekta realizācijā!

K. Mīlenbaha vecāku atdusas vieta pēc 
projekta pabeigšanas

Sakārtota  
Kārļa Mīlenbaha 
vecāku atdusas 
vieta



12
2018. gada 5. jūlijs

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS INFORMĀCIJA

Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem,  

kas saistīti ar pašvaldības darbu varat, sūtot jautājumus: elektroniski – liga.supstika@kandava.lv 
vai pa pastu – Sabiedrisko attiecību nodaļai, Dārza ielā 6, Kandava, LV-3120

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr.7 (159). 
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 3700. Bezmaksas. Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa,  
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120, tālr.: 63107362, e-pasts: info@kandava.lv.  
Iespiests: “Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004. Izplatīšanu veic:  
VAS “Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr. 000702741. Izdevuma elektroniskā versija: www.kandava.lv

Tā ierasts jau daudzus ga
dus, ka uz Līgo svētkiem 
režisors Voldemārs Šo
riņš kandavniekiem 

iestudē kādu lustīgu lugu ar pašmāju aktie
riem lomās, dziesmām un dejām vietējo an
sambļu un deju kolektīvu izpildījumā.

Jau ap pusdienlaiku, kad notika ģene
rālmēģinājums estrādē, debesīs ap Kandavu 
draudīgi vilkās lietus mākoņi un spēkā pie
ņēmās brāzmains vējš. Visi, izrādē iesaistītie, 
sūtīja debesīm un augstākiem spēkiem lūgu
mus – neielīt tieši izrādes laikā. Tik ilgi mēģi
nāts un nu, pašā svētku vakarā, daba draudē
ja visu izjaukt ar negaisu, lietu un vēju!

Un debesis noskaidrojās uz vairākām 
stundām, spīdēja saule, vējš pierima.

 Izrāde jau bija pusē, kad daba atkal “sa
zvērējās” , šoreiz pa īstam! Aktieri un skatī
tāji dabūja trūkties  lietus, vēja aukas, krusa 
zirņu lielumā, sita pa malu maliņām! Visi 
tika nomazgāti un nopērti. Kā jau tas vasaras 

Saulgriežos pienākas lija kā pa Jāņiem, daba 
un cilvēki guva veldzi pēc ilgstošā sausuma 
perioda. Kā smejies lietus nebija lijis kopš 
Lieldienām!

Izrādi nācās pārtraukt, nenospēlējot līdz 
laimīgām beigām kāzām Silmačos.

Tūlīt pēc zāļu vakara, domē un kultūras 
namā, ar lūgumu izrādi atkārtot, vērsās dau
dzi iedzīvotāji.

Iedzīvotāju lūgums ir uzklausīts, 9.jū-
lijā plkst. 18:00  brīvdabas estrādē Ozolā-
ji izrādi “Skroderdienas Silmačos”  varēs 
noskatīties vēlreiz!! Ieeja – bez maksas! 

Iedzīvotājiem pagastos tiks nodroši-
nāts bezmaksas transports atvešanai uz 
izrādi. Pieteikties pie pagastu pārvalžu 
vadītājiem vai novada domē sabiedrisko 
attiecību nodaļā; telefons 63107362.

Izrāde ir kultūras un sporta pārvaldes, 
režisora, aktieru, un visu izrādē iesaistīto 
dāvinājums iedzīvotājiem!

Lietus gadījumā – izrāde nenotiks!

Kandavā ielīgoja 
ar “Skroderdienām Silmačos”
21. jūnijā, tieši vasaras Saulgriežos, brīvdabas estrādē 
Ozolāji, novada ļaudis ielīgoja ar Rūdolfa Blaumaņa lugu 
“Skroderdienas Silmačos”. 

Foto no izrādes 21. jūnijā

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 
2018. gada 19. jūnijā iesniedza Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 
projektu Kandavas pilsētai, Kandavas, Cēres, 
Matkules, Vānes, Zemītes un Zantes pagastiem, 
Kandavas novadā, kas ir aprēķināti saskaņā 
ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas 2016. gada 14. janvāra padomes 
lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 
2019. gada 1. janvāri. Tarifu izmaiņas ir saistītas 
ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu 
pieaugumu un sniegto pakalpojumu izmaiņām.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto 
vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt 

savus priekšlikumus un ieteikumus par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 
projektu lietotājs var SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi”, administrācijas telpās, 
„Robežkalni”, Kandavas pagastā, Kandavas 
novadā, iepriekš sazinoties ar SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” vecāko grāmatvedi 
Inesi Saliņu pa tālruni 63126072.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu 
projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt 
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 
„Robežkalni”, Kandavas pagastā, Kandavas 
novadā, vai elektroniski uz e-pasta adresi: SIA_
KKP@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa 
Nr.67097200) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.
lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sabiedrisko pakalpojumu 
veids 

Spēkā esošais 
tarifs 

(bez PVN) 

Piedāvātais 
tarifs  

(bez PVN) 

Tarifa palielinājums/ 
samazinājums 

(%) 
Ūdensapgādes pakalpojumi 1,06 1,56 +47,2 
Kanalizācijas pakalpojumi 1,31 1,24 -5,3 

Paziņojums par tarifu projektu

Nosaukums Datums Īstenošanas vieta Norises laiks

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls soc. 
riskam pakļautajiem bērniem 02.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00;

11:00-12:00

Vingrošana fizioterapeita vadībā 03.07.2018. Kandavas jauniešu centrs “Nagla” 18:00-19:30

Vingrošana fizioterapeita vadībā 04.07.2018. Cēres sporta halle 18:00-19:30

Nodarbības ģimenēm veselīgu 
savstarpējo attiecību būvēšanai 05.07.2018. Kandavas novada sociālais dienests 15:00-16:00;

16:00-17:00

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls soc. 
riskam pakļautajiem bērniem 09.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00;

11:00-12:00

Vingrošana fizioterapeita vadībā 10.07.2018. Kandavas jauniešu centrs “Nagla” 18:00-19:30

Vingrošana fizioterapeita vadībā 11.07.2018. Cēres sporta halle 18:00-19:30

Nodarbības ģimenēm veselīgu 
savstarpējo attiecību būvēšanai 12.07.2018. Kandavas novada sociālais dienests

15:00-16:00;
16:00-17:00;
17:00-18:00

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls soc. 
riskam pakļautajiem bērniem 16.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00;

11:00-12:00

Vingrošana fizioterapeita vadībā 17.07.2018. Kandavas jauniešu centrs “Nagla” 18:00-19:30

Vingrošana fizioterapeita vadībā 18.07.2018. Cēres sporta halle 18:00-19:30

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls soc. 
riskam pakļautajiem bērniem 23.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00;

11:00-12:00

Izglītojošs seminārs par sirds un 
asinsvadu slimību riska faktoriem, kurus 

var novērst, lietojot atbilstošu uzturu
27.07.2018. Cēres pagasta pārvalde 17:00-19:00

Izglītojošs seminārs par sirds un 
asinsvadu slimību riska faktoriem, kurus 

var novērst, lietojot atbilstošu uzturu
28.07.2018. Zemītes tautas nams 11:00-13:00;

14:30-16:30

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls soc. 
riskam pakļautajiem bērniem 30.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00;

11:00-12:00

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Pasākumu grafiks 2018. gada jūlija mēnesim

KULTŪRA UN IZKLAIDE
8. jūlijā 
12:00 – Lauku brančs jeb laiskās brokastis – 
Lauku sētā, brīvā dabā, aukstie un siltie ēdieni, 
atspirdzinājumi, deserti – cenas: pieaugušajiem 10,- 
eiro; līdz 18 gadiem- 6.50 eiro; bērniem – bez maksas- 
Cēres pagasta “Kangaros”
9. jūlijā
18:00 – “Skroderdienas Silmačos”– atkārtota 
bezmaksas izrāde – brīvdabas estrāde Ozolāji
12.jūlijā
19:00 – “No saldenās pudeles” “Pannas Teātra” 
izrāde – biļešu cena iepriekšpārdošanā 8,- eiro; 
izrādes dienā 10,- eiro. - brīvdabas estrādē Ozolāji 
13. jūlijā
“Tuvā nekuriene. Ledus laikmeta pērles” – 
pārgājiens pa Amulas upes ieleju 
14. jūlijā 
13:00 Grenču ciema svētki un sporta svētki – pie 
“Skaistkalnu” mājām Grenčos
16.–21. jūlijam 
Kandavas Mākslas plenērs ”Radošais mākslas 
mirklis 2018”
20.–21. jūlijā
Matkules pagasta svētki 

20. jūlijā
“Tuvā nekuriene – Čužu purva dārgumi”
19:00 Laura Reinika koncerts ”Es domāšu par 
tevi” – biļešu cena iepriekšpārdošanā 8,- eiro; 
koncerta dienā 10,- eiro- brīvdabas estrādē Ozolāji 
27. jūlijā
19:00 Tukuma kultūras nama bērnu vokālā ansambļa 
“Punktiņi” koncerts – Zantes kultūras namā
29. jūlijā
18:00 Latviešu komponistu mūziklu vakars – 
brīvdabas estrādē Ozolāji
3. augustā
18:00 Teātra izrāde “Žūpu Bērtulis” – biļešu cena 
iepriekšpārdošanā 8,- eiro; koncerta dienā 10,- eiro- 
brīvdabas estrādē Ozolāji
4. augustā
Vānes pagasta svētki un sporta svētki
Senioru “Draugu saiets” – Valdeķu kultūras namā
5. augustā
11:00 Jāšanas sporta sacensības šķēršļu 
pārvarēšanā. Kandavas novada kausa izcīņa 2018 – 
Zviedru cepurē

IZSTĀDES
Līdz 7.09 – Ingemāras Treijas gleznu izstāde 
“Portreti”- Kandavas Mākslas galerijā

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

Atgādinājums iedzīvotājiem!
Ja Jūs savās pastkastītēs nesaņemat Kandavas novada domes informatīvo izdevumu  

“Kandavas Novada Vēstnesis” lūdzam par to informēt zvanot pa tālruni 63107362 vai 26391302 vai 
rakstot e-pastā dagnija.gudrike@kandava.lv .


