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80 GADU JUBILEJU ATZĪMĒ VĀNES PAMATSKOLA

Jūnijā Vānes pamatskola atzīmēja 
80 gadu jubileju. Uz salidojumu kuplā 
pulkā bija ieradušies skolas absolventi, 
skolotāji, bijušie un esošie darbinieki. 

Salidojuma dalībniekus sveica Kan-
davas novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Štoferts, Vānes pagasta pār-
valdes vadītāja Daina Priede, Izglītības 
pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa kā arī 
citi apsveicēji. Vakara gaitā tika izstāstīts 
skolas vēstures stāsts. 

Lūk, dažas vēsturiskās atmiņas: 
“Vānes novadā pirmā skola atra-

dusies bijušajā bāreņu aprūpes namā 
„Dzīvesprieks ”. Skolu sāka celt 1837.
gadā, bet mācības tajā notika ar 1839.
gadu. Skolas pārzinis toreiz bija Krišjā-
nis Blumbergs. Skolu uzturēja Vānes un 
Aizupes muižas. 1840.gadā skolā mācī-
jās 50 skolēni. 

Pēc vietējo iedzīvotāju vēlēšanās, 
lai Variebas un Vānes bērniem nebūtu 
tik tālu jāstaigā uz Aizupi, tika uzcelts 
vēl viens skolas nams „Labdari”, kas 
tika iesvētīts 1863.gadā. Skolas pārzinis 
bija Kārlis Sīmansons. Skolā mācījās 91 
bērns. 

1905.gada notikumi skāra arī Vāni, 
skola nedarbojās, saimnieciskā dzīve 

panīka. 1915.gada 13.jūlijā vācieši oku-
pēja Vāni un daudzi iedzīvotāji devās 
bēgļu gaitās. 

Ar 1920.gadu atjaunojās pagasta sa-
biedriskā dzīve. Skolā strādāja divi sko-
lotāji un mācījās 60 bērni. Atsāka darbu 
arī Aizupes pagasta skola. 

1936. gadā pabeidza muižas atjau-
nošanu un 1936.-1937.mācību gadā no 
Sārcenes skolu pārcēla uz Vāni. Tā bija 
sešgadīgā pamatskola. Skolā strādāja 5 
skolotāji. Grāmatas deva tikai trīs cītīgā-
kajiem skolēniem, pārējie tās iegādājās 
paši. 

1939. gadā Vānes pamatskolu apvie-
noja ar Aizupes pamatskolu. Tajā laikā 
tiek atjaunots arī muižas ēkas otrs gals. 
Darbs tiek pabeigts 1941.gadā. Vācu 
okupācijas laikā skolā tiek ierīkots hos-
pitālis. 

1944.gadā skolas daļa nodega, vācie-
ši telpas neatjaunoja. Jumts tika uzlikts 
uz drupām, tādēļ viens skolas gals at-
radās zemāk.1944. gadā skola atgriezās 
savās telpās. Tika uzsākti nodegušās 
ēkas gala atjaunošanas darbi. Skola tika 
atjaunota 1950.gadā. Darbus veica pašu 
spēkiem…”

Salidojuma vakars nesastāvēja ti-

kai no atmiņām. Dzejoli skolai 80 gadu 
jubilejā bija uzrakstījis direktors Ivars 
Lasis. Par skolas himnu pārtapušās bi-
jušās absolventes un skolotājas Dzintras 
Lastovskas dzejas rindas, kam mūziku 
bija sakomponējusi kultūras nama vadī-
tāja Eva Bērziņa, šajā vakarā piedzīvoja 
savu pirmatskaņojumu. 

Savai skolai vārsmas skandēja arī 
1994.gada absolvente Iveta Pudāne, 
kura kopā ar Gunāru Zandbergu vadīja 
pasākuma oficiālo daļu:
Tik skaisti manas dzimtās Vānes āres zied,
Ka gribas turp pat basām kājām skriet!
Un gribas smelt un tvert un ietērpt visu dzejā,
Tik skaisti, ar visu sirdi, būt vienmēr mājup-
ceļā...

Ar dziedošām pauzēm svētku pa-
sākumā muzicēja vokālais ansamblis 
“Cantabile”, bet oficiālās daļas nobei-
gumā tika atklāta skolas jaunā plāksne 
un tapa salidojuma dalībnieku kopbilde 
atmiņai.

Dagnija Gudriķe



2. AKTUALITĀTES

  Tikšanās ar atbildīgajiem politi-
ķiem izglītības nozarē, jautājumā par 
internātskolu turpmāko likteni,  ir 
vainagojusies panākumiem. Politiķi 
ir sadzirdējuši un sapratuši, ka jau-
tājums par finansējumu internātsko-
lām pašvaldībām nav viennozīmīgs. 
Ir jāizvērtē visi faktori un tas, kādas 
var būt sekas, pieņemot šādu lēmu-
mu. Kā laba ziņa izskanēja Ministru 
prezidenta Māra Kučinska, paziņo-
jums žurnālistiem 30 jūnijā, ka valsts 
finansēto internātskolu uzturēšanas 
izdevumus šobrīd nav iespējams no 
1.septembra nodot pašvaldībām. Šīs 
skolas pilda speciālas funkcijas, kas 

nozīmē, ka ir jāizveido mehānisms, 
kurā neciestu bērni, kuri šajās skolās 
ir nokļuvuši, un tam ir nepieciešams 
laiks. Ir jāatliek lēmuma pieņemšana 
līdz nākamajam mācību gadam un 
paralēli jāizveido darba grupa, kas 
izvērtē, kādi ir ieguvumi un kādi zau-
dējumi no šīs reformas. Ir aprēķināts, 
ka Izglītības ministrija it kā varētu ie-
taupīt 4,8 miljonus, taču šis izmaksu 
slogs aiziet pašvaldībām, kuras nav 
spējīgas nosegt tik lielas izmaksas. 
Pie pārrunu galda ir jāapsēžas Lab-
klājības ministrijai, Izglītības minis-
trijai un pašvaldībām. Internātskolās 
mācās maznodrošinātie, bāreņi, bēr-
ni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, 
tāpēc lēmumam ir jābūt pareizam un 
pārdomātam, nevis sasteigtam un 
nepārdomātam. Latvijas pašvaldību 
savienība jautājumu par internātsko-
lām izskatījusi divās komiteju sēdēs. 
Es tiku deleģēts pārstāvēt pašvaldības 
paplašinātajā Saeimas apakškomisi-
jas sēdē.  Esam sadzirdēti un iegul-
dītais darbs atmaksājies. Ministru 
prezidents M. Kučinskis ir iesaistījies 
jautājuma risināšanā, viņš ir uzņē-
mies atbildību, kā rast finansējumu 
2016./2017. mācību gadam. 

Saistībā ar valdības lēmumu par 
skolotāju algu reformu, pašvaldība 
jau tuvākajā laikā izskatīs iespēju, 

2.

VEIKSMĪGI STARTI LATVIJAS IV VASARAS OLIMPIĀDĒ
No 1.-3.jūlijam Valmierā notika 

Latvijas IV vasaras olimpiāde un tajā 
ar labiem panākumiem piedalījās 
Kandavas novada sportistu delegācija, 
kuru vadīja novada domes priekšsēdē-
tājs Normunds Štoferts.

Latvijas olimpiāde ir valsts mēroga 
uz olimpiskajiem principiem balstītas 
kompleksas sporta sacensības, kas no-
tiek reizi četros gados un kurās piedalās 
sportistu komandas no novadiem un 
lielākajām pilsētām. Šajā olimpiādē pie-
dalījās 4724 dalībnieki no 94 novadiem 
un pilsētām. 

 Pirmajā dienā sacensībās startē-
ja mūsu novada burātājs Ervīns Bērzs, 
otrajā dienā Kandavas novada basket-
bolistes aizvadīja pusfināla spēli ar Val-
mieras komandu. Šajā mačā pārliecinoši 
uzvarēja Kandavas novads, nodrošinot 
sev vietu finālā. 

Otrajā dienā priekšsacīkstes aizvadī-
ja diska metēja Sandija Balande-Balode, 
startējot ļoti veiksmīgi un arī nodrošinot 
vietu tālākajās sacensībās. Trešajā dienā 
notika finālsacensības basketbolā, kur 
Kandavas novada komanda, sīvā cīņā 
ar rīdziniecēm, izcīnīja 2.vietu, iegūstot 
sudraba medaļu. Mūsu komandas kap-

teine bija Dina Rozenberga, tajā startēja 
Lelde Bērziņa, Dita Rozenberga, Linda 
Sarja, Kristīne Silarāja, Ieva Veinberga, 
Annija Videniece, Ieva Vītola, Kristīne 
Vītola, Zane Voļska, treneris Jānis Bam-
bis. 

Mūsu airētāja vāneniece Elza Gul-
be izcīnīja četras medaļas- zeltu nepāra 
divniekā un pārairu divniekā, bet sud-
raba medaļas vieniniekā un četriniekā. 
Diska metēja Sandija Balande-Balode 
ieguva 4.vietu, augstlēcējs Dāvis Bēr-
sons 10.vietu un burātājs Ervīns Bērzs 
8.vietu. 

Olimpiādes noslēguma ceremonija 

notika Valmieras Rātslaukumā un bija 
liels prieks redzēt uz goda pjedestāla arī 
mūsu novada sportistus, kurus ar zie-
diem sveica novada domes priekšsēdē-
tājs Normunds Štoferts.

Paldies arī pārējām Kandavas nova-
da komandām, kas piedalījās Latvijas IV 
vasaras olimpiādē – vīriešu basketbola 
komandai un sieviešu volejbola ko-
mandai. Liels paldies bijušajam novad-
niekam Marekam Voļskim par atbalstu 
sieviešu basketbola komandai un visai 
Kandavas novada komandai. Vislielā-
kais paldies sportistiem par ieguldīto 
darbu un pozitīvajām emocijām!

palielināt finansējumu, lai atbalstītu 
Kandavas novada bērnudārzu pe-
dagogus. Protams, ir ļoti svarīgi, lai 
mūsu pirmsskolas izglītības iestādēs 
strādātu kvalificēti un zinoši darbi-
nieki.

Jūlija pirmajās dienās mūsu no-
vada sportisti ar labiem panākumiem 
piedalījās Latvijas IV vasaras olimpi-
ādē. Esot kopā ar sportistiem Valmie-
rā,  izbaudīju ļoti pozitīvas emocijas, 
daloties priekā ar sieviešu basketbola 
komandu  par izcīnīto sudraba meda-
ļu. Izšķirošajā spēlē ar Rīgas koman-
du, kurā spēlēja TTT basketbolistes,  
ļoti nedaudz pietrūka līdz uzvarai, 
vienu brīdi mūsu komanda bija pat 
vadībā. Mūsu airētājai Elzai Gulbei ir 
četras medaļas- divas zelta un divas 
sudraba. Pavisam nedaudz līdz me-
daļai pietrūka diska metējai Sandijai 
Balandei - Balodei, labus rezultātus 
uzrādīja arī burātājs Ervīns Bērzs un 
augstlēcējs Dāvis Bērsons. Man ir 
prieks un gandarījums par novada 
sportistu augstajiem sasniegumiem, 
viņu ieguldītais darbs ir nesis augļus. 

Novēlu visiem novada iedzīvotā-
jiem izbaudīt vasaru, uzkrāt spēkus 
un pozitīvas emocijas!

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs



3.NOVADĀPAGASTU SVĒTKI

VALDEĶOS SPORTO UN BAUDA KULTŪRU

Spraigās cīņas par bumbu Valdeķu sporta laukumā

turpinājums 4. lpp.

 ATZĪMĒ 75.GADADIENU, KOPŠ 1941.GADA DEPORTĀCIJAS
14.jūnijā Kandavas novadā, tāpat 

kā visā Latvijā, tika atzīmēta 75. ga-
dadiena, kopš 1941.gada 14.jūnija de-
portācijām. 

Mūsu novadā piemiņas pasākumi 
notika   Zantē,   Matkulē  un Kandavā. 
Kandavā, nolikt ziedus un klusi piemi-
nēt izsūtītos pie Represēto akmens, bija 
ieradušies daudzi novadnieki. Muzikā-
lajā piemiņas brīdī piedalījās Kandavas 
Mākslas un Mūzikas skolas audzēkņi un 
Vilnis Bumbiers no Sabiles  Pēc ziedu 
nolikšanas visi devās uz Kandavas staci-
ju, kur notika piemiņas pasākums. 

 „Septiņdesmit pieci gadi pagāju-
ši, kopš dienas, kad Latvijas miesā tika 
cirsta smaga rēta, piecpadsmit tūkstoši 
un no tiem četri tūkstoši bērnu, tika 
izvesti no mūsu zemes par to vien, ka 
viņi mīlēja savu valsti”, - atklājot pie-
miņas brīdi, sacīja Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Alfreds 
Ķieģelis. „Daudzi šodien šeit klātesošie 
pat nevar iedomāties tās šausmas un iz-
misumu, kas pārņēma cilvēkus, kurus 
sagrūda lopu vagonos un turpat mēnesi 

18.jūnijā, spītējot nelabvēlīgajiem 
laika apstākļiem, vējam un lietum, 
sava ciematiņa svētkus svinēja Valde-
ķos. 

Ciemata svētki ir viens no galve-
najiem notikumiem Kandavas pagasta 
dzīvē, kas allaž tiek ar nepacietību gai-
dīti, ko jaunu būs sarūpējuši šo svētku 
organizatori.

Svētku atklāšana notika Valdeķu 
kultūras namā un tos ar priecīgām dzies-
mām, aicinot sauli un vasaru, kas kavē-
jās, ieskandināja Valdeķu kultūras nama 
jauktais vokālais ansamblis „Doremi”. 
Ciemata ļaudis svētkos sveica Kandavas 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Alfreds Ķieģelis un Kultūras pārvaldes 
vadītājas vietniece Iveta Grunte. 

Kultūras darba organizatore Brigita 
Pētersone aicināja visus piedalīties svēt-
ku pasākumos, kas notika visas dienas 
garumā, sākot jau ar sporta aktivitātēm, 
un Zemessardzes 51.kājnieku bataljona 
ieroču un ekipējuma demonstrējumiem. 

Vējš un lietus sportistus neizbaidī-
ja, sportoja lieli un mazi gan laukumā 
pie kultūras nama, gan pašā kultūras 
namā. Pēcpusdienā uz tikšanos ar Jaunā 
Rīgas teātra aktieri, kādreizējo valdeķ-
nieku Kasparu Znotiņu, pulcējās kupls 
pulks kultūras piekritēju. Ne jau katru 
dienu Valdeķos viesojas slavenība- pats 
Kaspars Znotiņš, kuru jaunākā paaudze 
redzējusi vien uz galvaspilsētas teātra 
skatuves dēļiem, bet nu varēja saroko-

ties tepat Valdeķu kultūras namā. Vēlē-
šanos tikties ar sava dzimtā ciemata ļau-
dīm, Kaspars Znotiņš bija izteicis pats. 
Saviem novadniekiem Kaspars lasīja 
Imanta Ziedoņa dzeju un epifānijas, ko 
ar muzikāliem iestarpinājumiem papil-
dināja Līva Birkenšteina un Dace Zaure. 

Vēlāk ar skanīgām dziesmām kultūras 
namā viesojās popgrupa „Taustiņi” no 
Kandavas. Varēja arī nobaudīt svētku 
zupu un izlocīt kājas ballē svētku izska-
ņā. Ieeja uz visiem pasākumiem bija bez 
maksas.

Dagnija Gudriķe

vienīgā viņu mūzika bija sliežu dunoņa, 
kas aizveda prom no Dzimtenes piecus 
tūkstošus kilometru. Vienīgais, kas deva 
spēku tautiešiem izdzīvot un atgriezties, 

bija cerība. Diemžēl, ļoti daudzi palika 
Sibīrijas plašumos”. 

 Lūk, daži fakti no novada represēto 



4. NOVADA STĀSTINOVADĀ
turpinājums 3.lpp.

MANA BĒRNĪBA AIZBRAUCA UZ SIBĪRIJU

skumjās statistikas, par kuru piemiņas 
brīdī atgādināja novada represēto apvie-
nības vadītājs Pēteris Briedis. „No Kan-
davas novada pirmajā izvešanā 1941.
gada 14.jūnija naktī izsūtīja 137 cilvē-
kus, tai skaitā 43 bērnus. Vīrus nošķīra 
no ģimenēm, viņi aizgāja uz koncentrā-
cijas nometnēm, pārējie no ģimenes uz 
tālajiem Sibīrijas laukiem un no šiem 
cilvēkiem jau pirmajā gadā tika nogali-
nāti vai nomērdēti badā 27 novada vīri. 
Izsūtījumā Sibīrijas taigā palika 24 cil-
vēki, kuru kapu vietas nav un nekad arī 
nebūs zināmas. Otrajā izvešanā 1949.

gadā no mūsu novada izsūtīja 707 ie-
dzīvotājus. Tādi bija mūsu tautas likteņi. 
Mēs to nevaram aizmirst un neaizmir-
sīsim.” Šodien visus kopā ved atmiņas, 
atmiņas un vēsture par tām dienām, 
kas bija tik smagas latviešu tautai. Dro-
ši vien tāpēc tik daudzi bija atnākuši uz 
piemiņas pasākumiem. Vēsturiskā atmi-
ņa dzīvo cilvēku sirdīs un tai jādzīvo no 
paaudzes paaudzē. 

Vakara noslēgumā Briežu dzimtas 
dārzā Kandavā notika padomju represi-
jās cietušo Kandavas novada iedzīvotāju 
atmiņu grāmatas „Atcerēties… Neaiz-

mirst…” atvēršana. 
„Atcerēsimies un neaizmirsīsim no-

tikumus, kas vismelnākajiem burtiem 
ierakstīti mūsu tautas vēsturē”, grāma-
tas ievadā aicina tās sakārtotājs Pēteris 
Briedis. Grāmatas sastādītāji vēlas, lai 
šos notikumus atcerētos un neaizmirs-
tu ne tikai tos pieredzējušo cilvēku bēr-
ni un mazbērni, bet arī tautas nākošās 
paaudzes. „Cerēsim, ka nepienāks laiks, 
kad 1941.un 1949.gada notikumu atce-
res dienās, ļaudis viens otram vaicās:

”Kāpēc atkal izkārti sēru karogi?” 
Dagnija Gudriķe

14.jūnijā, atzīmējot 1941.gada 
14.jūnija deportāciju, Kandavā Briežu 
dzimtas dārzā notika Padomju repre-
sijās cietušo Kandavas novada iedzī-
votāju atmiņu stāstu grāmatas „Atce-
rēties… Neaizmirst…” atvēršana.

Piedāvājam nelielu fragmentu no 
grāmatas, Ilgas Plezeres (dzim. Zīlī-
te) atmiņas par izvešanu 1949.gada 
25.martā.

– 1949.gada 25.martā „Pujēnu” sētā 
atkal uzradās krievu zaldāti. Šoreiz, lai 
barbariski iesēdinātu mammu, papu un 
mani smagajā automašīnā. 

Agrs rīts. Pamostos no savādas kņa-
das guļamistabā. Pie manas gultas stāv 
svešinieks ar šauteni rokās. Mamma raud 
un kravā maisos dažādas mantas. Tēva 
nav mājās. Kaimiņi steidz viņu brīdināt, 
lai mājās neiet, lai slēpjas. Taču tēvs lēma 
savādāk. „Es sievu un bērnus vienus ne-
pametīšu!” Krievu zaldātu pavadībā mūs 
ar smago mašīnu aizveda uz Kalvenes 
staciju.

Kūtī palika blējot un maujot nepa-
barotie lopiņi, virtuvē abrā neizceptā 
rupjmaize, izdzisa mammas iekurinātā 
maizes krāsns…

Kalvenes stacijā mūs sagaidīja lopu 
vagoni. Šurp bija atvesta arī māsa Mir-
dza, kas bija paņemta no darbavietas 
Aizputē. Otras māsas Dzidras nekur ne-
bija. Ģimene bija sadalīta. Katrā vagonā 
ievietoja apmēram 50 cilvēkus. Vagonos 
bija divstāvīgas stalažas. Pieaugušie gu-
lēja apakšējā stāvā, mēs- bērni augšējā. 
Visvairāk cilvēku bija no lauku saimnie-
cībām, nedaudz no pilsētām. Pēc pāris 
dienām, kad visi vagoni bija piepildīti ar 
cilvēkiem, sākās divu nedēļu ilgais ceļo-
jums. Katru dienu vilciens apstājās, tad 
varēja sargu apsardzībā atnest ūdeni, 
deva arī mazliet maizi. Lauku saimnie-
kiem bija līdzi maize, gaļa, tauki un citi 
produkti, pilsētniekiem tas, kas izvešanas 
brīdī bija mājās. Ļaudis savā starpā da-
lījās. Vagona vidū bija iekārtota neliela 
tualete- spainis un aizsegs ar palagiem. 
Vienu reizi dienā, kad vilciens apstājās, 

Anna un Ernests Zīlīši, pa labi Ilga, pa kreisi Mirdza 
Tomskas apgabals, ciemats Suhoje, 1951.gada jūlijs

izlaida no vagoniem nokārtot dabiskās 
vajadzības- vienā vagona pusē sievietes, 
otrā vīrieši sargu uzraudzībā.

Mūsu vilciens nonāca Omskas apga-
balā. Ģimenes tika sadalītas pa Omskas 
apgabala apdzīvotām vietām. Mēs no-
nācām Gorkija rajonā, ciematā Suhoje, 
apmēram 60 km no Omskas un 30 km 
no Gorkija rajona centra. Bija sācies at-
kusnis, zeme vēl bija sasalusi, tāpēc mūs 
transportēja lielās ragavās, kuras vilka 
kāpurķēžu traktors. Kad sasniedzām 
galapunktu, tur bija sapulcējušies ciema 
ļaudis. Viņiem bija pavēlēts savās mājās 
izmitināt latviešu ģimenes. Pieauguša-
jiem sākās ikdienas smagais darbs. Cie-
matā un apkārtnē bija kolhozs un ma-
šīnu un traktoru stacija(MTS). Paveicās 
tiem, kas strādāja MTS, jo tie nostrādāja 
savas 8 stundas un mēneša beigās saņē-
ma arī algu. Kolhozā strādāja no agra 
rīta līdz vēlam vakaram, algu nemaksā-
ja, norēķinājās ar produktiem. Mēnesī no 
kolhoza deva 5 kg uz cilvēku rupjus kvie-

šu miltus un katru dienu 0,5 litrus piena 
katram ģimenes loceklim. Pirmais gads 
bija visgrūtākais, bija jāiztiek ar to, kas 
paņemts līdzi un vietējo iedzīvotāju palī-
dzību. Bērni ēda visu, ko varēja sadabūt, 
nesmādēja neko. Dzīvojām mežastepes 
dabas zonā, kur auga pārsvarā bērzi un 
apses. Daba dāsni dāvāja bērniem dažā-
das ogas: spradzenes, kaulenes, upenes 
u.c. Ēdām tās saujām.(…)

Tēvs un māsa Mirdza strādāja būv-
brigādē, mamma par sargu. Man bija jā-
rūpējas par māju, jāiet pēc piena, jāgata-
vo ēst. Mani iecienītie kārumi toreiz bija 
veikalā nopērkamie lielie cukura gabali 
un krējuma kārtiņa, ko kasīju nost no sa-
saldētājiem piena rituļiem. (…)

Tālāk par 7 km no sādžas nedrīkstē-
ja iet. Vienu reizi mēnesī bija jāierodas 
komendatūrā un jāparakstās. Pēc malkas 
braucām uz mežu ar vēršiem. Iesākumā 
daži vietējie savus lopiņus turēja laukā 
arī ziemā. Tas radīja mūsos lielu izbrīnu. 
Saveda siena kaudzi un lopiņu piesēja pie 
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tās. Tas gan ēda, gan sildījās sienā.
Rudenī latviešu bērni sāka iet skolā, 

arī es. Mācības, protams, notika krievu 
valodā. Visiem labi bija jāzina Konstitū-
cija. Atceros, ka iespītējos un atteicos sko-
lā lasīt krieviski. Audzinātājai vajadzēja 
nākt uz mājām. Tad tētis pirmo reizi pa-
ņēma siksnu, bet tā arī neizmantoja to, 
jo es paslēpos zem kažoka un žēlabainā 
balsī teicu: „Es lasīšu kā skolotāja!” Tā 
arī notika, turpmāk lasīju kā skolotāja 
un izlasīju visas sādžas bibliotēkā esošās 
grāmatas. (…)

Skolā bija septiņas klases. Skolas 
ēka bija guļbūve-vienā pusē plaša telpa- 
gaitenis, otrā- klases. Gaitenis tika iz-
mantots arī sabiedriskiem pasākumiem. 
Elektrības nebija. Mājās mācījāmies pie 
sveces, citiem bija petrolejas lampas. 

Latviešu ģimenes kopā svinēja arī 
svētkus- Ziemassvētkus, Lieldienas, dzie-
dāja mūsu himnu. Kādai ģimenei bija lī-
dzi arī patafons, citai fotoaparāts. Jaunie-
ši pulcējās kopā arī vakaros un es kā aste 
vilkos māsai Mirdzai līdzi. Man patika 

noskatīties kā viņi dejoja, gāja rotaļās, 
dziedāja.

Dzīve ritēja savu gaitu. Latvieši prata 
saimniekot. Daudzi dzīvoja jau labāk par 
vietējiem. Arī mums bija sava māja, kūts 
ar vistām, cūkām. (…) Taču nekad nepa-
meta doma par atgriešanos Dzimtenē un 
1955.gadā tā arī pienāca.

Joprojām uzturu sakarus ar izsū-
tītajiem, ar kuriem biju kopā Sibīrijā. 
Piedalījos divos salidojumos, 1968.gadā 
Aizputes pusē un 2009.gadā pie manis 
Matkulē. Apmeklēju represēto saietus Ik-
šķilē un Kandavas novadā. 

1955.gadā pienāca ziņa, ka Sibīrijā 
izsūtītie bērni ir reabilitēti un drīkst at-
griezties Dzimtenē. Toreizējās 13 gadīgās 
meitenes sapnis bija atgriezties dzimtenē, 
pabeigt augstskolu un kļūt par skolotāju. 
Mērķtiecība un dziļa Dzimtenes mīlestī-
ba deva drosmi un spēku vienai atgriez-
ties Latvijā. Vecāki palika Sibīrijā.

Dzīvoju Kazdangā pie mammas mā-
sas Emīlijas Baronas. Tajā pašā gadā 
uzsāku mācības Kazdangas 7-gadīgās 

skolas 5.klasē. Sākums bija grūts, jo bija 
jāpārorientējas no mācībām krievu valo-
dā uz latviešu valodu.(…) Toties varēju 
palepoties ar savām zināšanām krievu 
valodas stundās. Dažkārt krievu valodas 
skolotāja atļāva novadīt kādu stundu arī 
man. (…)

1957.gadā Latvijā atgriezās mani 
vecāki. Laimīgā kārtā mums bija iespē-
ja atkal dzīvot „Pujēnos”. Vecāku rīcībā 
bija iedotas divas istabas, kādreizējā vie-
sistaba un vectēva istaba, kas kalpoja arī 
kā virtuve. „Pujēnos” bez mums dzīvoja 
vēl divas ģimenes. Kūtī mitinājās kolhoza 
gotiņas. 

Tas nekas, ka ēkas pabojājis laika 
zobs, ka abi dīķi aizauguši, apkārtne 
nesakopta un sēta lopu izbradāta, ka ir 
jāsāk būtībā viss no nulles… Pāri visam 
ir fantastiska, vārdos neizsakāma sajūta- 
mēs esam savās mājās, mēs esam atkal 
visi kopā!

Ilga Plezere

Apstiprināja:
 SIA “Tukuma slimnīca” 2015.gada 

pārskatu.
 Kandavas novada domes 2015.gada 

publisko pārskatu (publicēts Kandavas 
mājas lapā vietnē – pašvaldība- publis-
kie pārskati)

Kandavas novada domes saistošos 
noteikumus Nr.5 „Grozījumi Kanda-
vas novada domes 2009. gada 30. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas 
novada domes nolikums”. Saistošie no-
teikumi publicēti informatīvajā izdevu-
mā “Kandavas Novada Vēstnesis” jūlija 
numurā, kā arī Kandavas novada domes 
saistošos noteikumus Nr.6 “Grozīju-
mi Kandavas novada domes 2016.gada 
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“2016.gada pamatbudžets un speciālais 
budžets” (publicēti Kandavas mājas lapā 
vietnē – pašvaldība- budžets)

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība “Piejūra”” 2015.gada pārska-
tu un vidēja termiņa darbības stratēģiju 
2016.-2020.gadam, kā arī uzdeva domes 
izpilddirektoram E.Dudem risināt jau-
tājumu par svaru uzstādīšanu atkritumu 
pārkraušanas punktā Kandavā, Daigo-
nes ielā 20

Grozījumus noteikumos „Par nedzī-
vojamo telpu nomas maksu” un noteica, 
ka grozījumi minētajiem noteikumiem 
stājas spēkā 2016.gada 30.jūnijā (konso-
lidēti noteikumi publicēti Kandavas mā-
jas lapā vietnē – pašvaldība – noteikumi, 
nolikumi, cenrāži)

Kandavas novada domes pašvaldī-
bas aģentūras “Kandavas novada sociā-

lais dienests” vidēja termiņa darbības 
stratēģijas 2013.-2016.gadam atskaiti un 
atlika jautājuma par Kandavas novada 
domes pašvaldības aģentūras “Kanda-
vas novada sociālais dienests” vidēja 
termiņa darbības stratēģiju 2017.-2019.
gadam izskatīšanu uz jūlija domes sēdi.

Nolēma:
SIA “Kandavas komunālie pakal-

pojumi” valdes loceklim Egilam Bari-
sam nodot un Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja vietniekam Alfredam 
Ķieģelim pieņemt uzskaitē operatīvos 
transporta līdzekļus: ugunsdzēsēju ma-
šīnu ZIL 130, valsts reģ. Nr. CZ 9724 un 
ugunsdzēsēju mašīnu GAZ 5312, valsts 
reģ.Nr. CZ 2131 par kopējo bilances vēr-
tību EUR 1799,80, kā arī jūlija komite-
jas sēdēs, pieaicinot Zantes brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrības un Valsts ugun-
dzēsības un glābšanas dienesta pārstāv-
jus, izskatīt jautājumu par ugunsdzēsī-
bas nodrošināšanu Kandavas novadā.

Kandavas novada Izglītības pārval-
des vadītājai Silvijai Tiltiņai nodot un 
Kandavas novada domes priekšsēdētāja 
vietniekam Alfredam Ķieģelim pieņemt 
uzskaitē transporta līdzekli Mercedes – 
Benz VITO 111, valsts reģ. Nr. HC 1600 
par bilances vērtību EUR 4766,45

Atteikt nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu piešķiršanu par nekus-
tamo īpašumu „Bebri”, Vānes pagasts, 
Kandavas novads, LV-3131, Anatolijam 
Kļepikovam.

Nosūtīt komandējumā uz Ghelăuza 
r-l Străşeni, Moldova no 2016.gada 
25.augusta līdz 2016.gada 31.augustam 

Kandavas novada domes delegāciju 
šādā sastāvā: Normunds Štoferts, do-
mes priekšsēdētājs, delegācijas vadī-
tājs; Egīls Dude, domes izpilddirektors; 
Anita Šimkēviča, Nekustamo īpašumu 
nodaļas juriste; Ziedīte Začeste, Kanda-
vas novada Kultūras pārvaldes vadītāja. 
Finanšu nodaļas vadītājai D.Rudēvicai 
izmaksāt 30 % apmērā noteikto koman-
dējuma dienas naudu minētajiem per-
sonām par laika periodu no 2016.gada 
25.augusta līdz 2016.gada 31.augustam.

Nosūtīt komandējumā uz Desboro 
(Lielbritānija) no 2016.gada 15.sep-
tembra līdz 2016.gada 18.septembrim 
Kandavas novada domes delegāciju 
šādā sastāvā: Alfreds Ķieģelis, domes 
priekšsēdētāja vietnieks, delegācijas va-
dītājs un Iveta Grunte, Kandavas nova-
da Kultūras pārvaldes vadītājas vietnie-
ce, ES mazo pašvaldību hartas projektu 
koordinatore. Finanšu nodaļas vadītājai 
D.Rudēvicai izmaksāt 30 % apmērā no-
teikto komandējuma dienas naudu mi-
nētajiem personām par laika periodu no 
2016.gada 15.septembra līdz 2016.gada 
18.septembrim.

Nosūtīt komandējumā uz Samuelu 
(Portugāle) no 2016.gada 8.septembra 
līdz 2016.gada 11.septembrim Kandavas 
novada domes delegāciju šādā sastāvā: 
Toms Prodaņuks, delegācijas vadītājs, 
ES mazo pašvaldību hartas jauniešu 
koordinators un Endijs Libeks. Finanšu 
nodaļas vadītājai D.Rudēvicai izmaksāt 
30 % apmērā noteikto komandējuma 
dienas naudu minētajiem personām par 
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laika periodu no 2016.gada 8.septembra 
līdz 2016.gada 11.septembrim.

Atcēla Kandavas novada domes sē-
des 2016.gada 28.aprīlī (protokols Nr. 
6 19.§) lēmumu “Par zemes ierīcības 
projekta izstrādes uzsākšanu īpašumā 
“Kausi”, Vānes pagasts, Kandavas no-
vads.

Nolēma:
Noteikt nomas maksu par nedzīvo-

jamām telpām Apiņu ielā 6/8 un Ķiršu 
ielā 12A, Kandavā, Kandavas novadā, 
0,35 euro / m2 mēnesī, papildus maksā-
jot pievienotās vērtības nodokli, kā arī 
noteica, ka nomas maksa stājas spēkā 
2016. gada 1. augustā. 

Slēgt vienošanos par zemes 30 m2 
platībā, kas ir daļa no Kūrorta ielā 3A, 
Kandavā, Kandavas novadā iznomāšanu 
VAS Ceļu un satiksmes drošības direk-

cijai elektroauto ātrās uzlādes stacijas 
izbūvei un noslēgt zemes nomas līgu-
mu ar apbūves tiesībām par nekusta-
mo īpašumu Kūrorta ielā 3A, Kandavā, 
Kandavas novadā pēc minētā zemesga-
bala reģistrācijas zemesgrāmatā un pēc 
būvprojekta izstrādes uzsākšanas, zemes 
nomas līgumu noslēdzot uz 11 (vien-
padsmit) gadiem. Noteica, ka zemes 
nomas maksa ir 1,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 
28 euro gadā papildus nomas maksai 
maksā iznomātājam likumos noteiktos 
nodokļus.

Piešķirt Kandavas novada domes 
priekšsēdētājam Normundam Štofer-
tam papildatvaļinājumu no 2016. gada 
25.jūlija līdz 2016.gada 28.jūlijam (4 
darba dienas) un ikgadējā apmaksātā 
atvaļinājuma daļu - 2016.gada 29.jūlijā 
(1 darba diena).

Atbrīvot ar 2016.gada 30.jūniju de-
putātu Romeku Fabjančiku no Finanšu, 
plānošanas un novada attīstības komi-
tejas locekļa pienākumiem. Neatbrīvot 
deputātu Daini Rozenfeldu no Finanšu, 
plānošanas un novada attīstības komite-
jas locekļa pienākumiem.

Domes sēdes protokols un audio ie-
raksts publicēts vietnē www.kandava.lv 
sadaļā Pašvaldība- Domes sēdes.

Kārtējās komitejas 
sēdes notiks 

21.jūlijā no plkst.13.00 

Domes sēde 
28.jūlijā plkst.13.00

„Grozījumi Kandavas novada 
domes 2009. gada 30. jūlija 

saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Kandavas novada 

domes nolikums””
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 24.pantu un „Valsts pārvaldes 
iekārtas likums” 28.pantu

Izdarīt Kandavas novada 
domes 2009. gada 30. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 5 
„Kandavas novada domes no-
likums” (Kandavas Novada 
Vēstnesis, 2009, Nr. 8., 9.nr.; 
2010, 13., 17., 18., 21.nr.; 2011, 
29.nr.; 2012, 40., 44.nr.; 2013, 
5., 7., 12.nr.; 2014, 2., 4.nr.; 
2015, 2., 10., 11.nr.; 2016,1.nr. 
šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu 
11.punktu ar 11.9. apakš-
punktu šādā redakcijā:

“11.9.Ghelăuza r-l Străşeni 
(Moldovas Republika)”.

2. Svītrot noteikumu 14. 
punkta 14.4. apakšpunktu;

3. Svītrot noteikumu 14.pun-
kta 14.16.punktu;

4. Papildināt noteikumu 
14.punktu ar 14.20.apakš-
punktu šādā redakcijā:

“14.20. Kandavas novada 
domes pašvaldības īpašumu 
atsavināšanas un dzīvojamo 
māju privatizācijas komisija;”

5. Papildināt noteikumu 
14.punktu ar 14.21.apakš-
punktu šādā redakcijā:

“14.21. Kandavas novada 
īpašumu pārvaldīšanas komi-
sija.”

6. Svītrot noteikumu 149.
punkta 149.1.2. apakšpunktu;

7. Svītrot noteikumu 149.
punkta 149.1.3. apakšpunktu;

8. Papildināt noteikumu 149.
punktu ar 149.1.8.apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“149.1.8.Kandavas novada 
domes pašvaldības īpašumu 
atsavināšanas un dzīvojamo 
māju privatizācijas komisija;”

5. Papildināt noteikumu 149.
punktu ar 149.1.9.apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“149.1.9. Kandavas novada 
īpašumu pārvaldīšanas komi-
sija.”

Paskaidrojuma raksts
Kandavas novada domes 

saistošo noteikumu Nr.5
„Grozījumi Kandavas nova-

da domes 2009. gada 30. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.5 
„Kandavas novada domes no-
likums”” projektam

1. Projekta satura izklāsts:
Kandavas novada domes 

sēdē 2015.gada 29.oktobrī 
(protokols Nr. 17 47.§) tika ap-
stiprināts sadarbības līgums ar 
Ghelăuza r-l Străşeni pašvaldī-
bu Moldovas Republikā.

Savukārt domes sēdē 2016.
gada 26.maijā (protokols Nr.8 
3.§, 4.§) tika pieņemts lēmums 
par divu pastāvīgo komisiju 
(Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisija un Pašvaldības man-
tas un īpašumu atsavināšanas 
un iznomāšanas izsoles komi-
sija) darbību izbeigšanu 2016.
gada 31.maijā.

Domes sēdē 2016.gada 
26.maijā (protokols Nr.8 5.§, 
6.§) tika izveidotas divas pa-
stāvīgās komisijas: Kandavas 
novada domes pašvaldības īpa-
šumu atsavināšanas un dzīvo-

jamo māju privatizācijas komi-
sija un Kandavas novada īpašu-
mu pārvaldīšanas komisija.

Ievērojot iepriekš minēto, 
nepieciešams veikt attiecīgus 
grozījumus 2009. gada 30. jū-
lija Kandavas novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.5 
„Kandavas novada domes no-
likums”.

2. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums:

Noteikumu grozījumi izstrā-
dāti pamatojoties uz domes 
sēdēs 2015.gada 29.oktobrī 
(protokols Nr. 17 47.§), 2016.
gada 26.maijā (protokols Nr.8 
3.§, 4.§) un 2016.gada 26.maijā 
(protokols Nr.8 5.§, 6.§) pie-
ņemtajiem lēmumiem.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu:

Sastādot 2017.gada budžetu, 
jāplāno papildus finansējums 
sadarbības nodrošināšanai ar 
Ghelăuza r-l Străşeni (koman-
dējumi, viesu uzņemšana no-
vada svētkos utt.).

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības te-
ritorijā:

Projekts nerada ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā.

5. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz adminis-
tratīvajām procedūrām:

Saskaņā ar jaunizveidotajām 
komisijām “Kandavas novada 
domes pašvaldības īpašumu 
atsavināšanas un dzīvojamo 
māju privatizācijas komisija” 

un” Kandavas novada īpašu-
mu pārvaldīšanas komisija”, 
tiks atvieglotas administratīvās 
procedūras lēmumu pieņemša-
nā un nosūtīšanā atbildīgajām 
iestādēm.

6. Konsultācijas ar privāt-
personām:

 Kandavas novada adminis-
tratīvajā teritorijā dzīvojošās 
un darbojošās privātpersonas 
tiek aicinātas līdz 2016.gada 
28.jūnijam iesniegt Kandavas 
novada domes Kancelejā savus 
priekšlikumus vai iebildumus 
par saistošo noteikumu pro-
jektu.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 4

„Grozījumi Kandavas novada 
domes 2015. gada 29. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.21 

„Par neapbūvēta zemesga-
bala nomas maksas apmēru 

Kandavas novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-

bām” 61. panta trešo daļu 

Izdarīt Kandavas novada 
domes 2015. gada 29. oktob-
ra saistošajos noteikumos Nr. 
21 „Par neapbūvēta zemesga-
bala nomas maksas apmēru 
Kandavas novadā” (Kandavas 
Novada Vēstnesis, 2015,12.nr.) 
(turpmāk – noteikumi) šādus 
grozījumus:

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

„9. Lēmumu par neapbūvēta 
zemesgabala iznomāšanu vai 
līguma pagarināšanu pieņem 
Kandavas novada īpašumu 
pārvaldīšanas komisija (turp-
māk – Komisija)”.
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KANDAVU APMEKLĒ PÕLVAS PAŠVALDĪBAS DELEGĀCIJA

KURZEMES CIETOKŠŅA MUZEJS – MŪŽA 
NOZĪMĪGĀKAIS DARBS

Jūnijā Kandavā viesojās pašval-
dības delegācija no Igaunijas pilsētas 
Põlvas. 

Vizītes mērķis bija izzināt mūsu 
novada pieredzi administratīvi terito-
riālās reformas jautājumos, jo šobrīd 
tā norit Igaunijā. Tāpat viesi interesējās 
par Kandavas pašvaldības darbu, kā arī 
apmeklēja sporta un tūrisma objektus 
mūsu novadā. 

Delegāciju 27 cilvēku sastāvā vadīja 
Põlvas mērs Georg Pelisaar.

Delegācija novada domē tikās ar 
Kandavas novada domes priekšsēdētā-
ju Normundu Štofertu un prezentāci-
jā iepazinās ar pašvaldības uzbūvi un 
darbību, struktūrvienībām, izglītības, 
kultūras un sporta darbu. Viesus padzi-
ļināti interesēja arī mūsu pieredze Eiro-
pas dalībvalstu mazo pašvaldību hartas 
konferences rīkošanā, jo šādu konfe-
renci 2012.gadā rīkoja Kandava. Põlva, 
tāpat kā Kandava, ietilpst Eiropas dalīb-
valstu mazo pašvaldību hartā un 2019.
gadā šāda konference jāorganizē Põlvas 
pašvaldībai.

Vizītes laikā viesi apmeklēja arī Kan-
davas Kārļa Mīlenbaha vidusskolu, brīv-
dabas estrādi “Ozolāji”, Kandavas nova-
da Bērnu un jaunatnes Sporta skolu un 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 
stadionu.

Põlvas mērs Georg Pelisaar un Kandavas novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Štoferts 

Zantes muzeja dibinātājs un 
vadītājs Ilgvars Brucis

Kandava Eiropas dalībvalstu mazo 
pašvaldību hartā sastāv un darbojas 
kopš 2006. gada. No katras Eiropas Sa-
vienības valsts organizācijā tiek uzņem-
ta viena pašvaldība un no Latvijas tā ir 
Kandava. Gadu gaitā hartas dalībvalstu 
ietvaros Kandavai veiksmīga sadarbība 

izveidojusies kā pieaugušo, tā jauniešu 
vidū. Reizi gadā vienā no valstīm tiek 
rīkota plaša tematiska konference par 
valstīm aktuāliem un vienojošiem jau-
tājumiem.

Līga Šupstika

18.jūnijā Kurzemes cietokšņa mu-
zejs Zantē atzīmēja dibināšanas div-
desmito gadskārtu. 

Kurzemes cietokšņa muzejs ir mili-
tārajai vēsturei veltīts muzejs, kas savu 
darbību uzsāka 1996. gadā, un tā izvei-
dotājs un vadītājs ir Ilgvars Brucis.

Piedāvāju interviju ar Ilgvaru Bruci.
Kā jums radās ideja izveidot mu-

zeju, tas noteikti notika ilgi pirms tā 
atklāšanas 1996.gadā?

-Jā, tas bija ātrāk. Kā jau minēju ju-
bilejas pasākumā, reiz, 14.jūnijā repre-
sēto saieta laikā pagastā, biju izveidojis 
nelielu izstādi ar bildēm. Cilvēkiem pa-
tīk tādas lietas, ko var atcerēties un pie-
kabināt pie savam atmiņām klāt. Bet jau 
no skolas gadiem esmu bijis vācējs un 
krājējs. Nemaz neatceros tādu laiku, kad 
nebūtu kaut ko vecu vācis, kā smejos, 
man bija grūta bērnība, nebija mantiņas 
ar ko spēlēties, toties tēvam sētas stūrī 
bija liela lūžņu kaudze un tur es atradu 
savas galvenās mantas. No kara laikiem 
tur bija saglabājušies visādi krāmi, spoži 
ar cipariņiem, lieli diski no tēmekļiem 
ar sarkaniem un baltiem cipariem, man 

bija interesanti.
Jums bija tas izzināšanas vecums, 

kad zēniem vajag visu izpētīt un uzzi-
nāt?

-Jā, protams. Tēvs gan man par šā-
diem darbiem ar siksnas līdzdalību uz-
taisīja personīgo kapitulāciju. Mans tēvs 
bija tehnikas mīlis- moči un mašīnas, 
diennakts laikā varēja sava “Moskviča“ 
motoru izjaukt pa sastāvdaļām un salikt 
kopā, lai no rīta dotos uz darbu. 

Tās bērnības savāktās lietas tā arī 
aizgāja zūdībā jeb tomēr nē, varbūt 
kļuva par starta kapitālu materiāliem, 
kas apskatāmi Kurzemes cietokšņa 
muzejā?

-Daļa jau tur atrodas, manas kolekci-
jas naudiņas, ko vācu no skolas gadiem, 
markas un vēl viss kas… Ko es neesmu 
kolekcionējis, tāds ir jautājums. Tagad 
jauniešiem ir citas intereses, manā jau-
nībā bija citas. Pie katra laikmeta man 
ir klāt naudiņas. Tā šī kolekcija kļuva 
arvien plašāka, kad draugi atbrauca cie-
mos, viņiem rādīju. Kaut kāda doma jau 
pa galvu staigāja, ka vajadzētu visu to 
parādīt arī plašākai auditorijai, bet toreiz 

deviņdesmito gadu vidū jau tādu privā-
tu muzeju nebija. Kad paspīdēja iespēja 
tikt pie telpām kantora ēkā, stāvoklis tur 
bija tāds kāds bija- visas istabas vienādas 
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3x5 metri, daudzas starpsienas nācās 
nojaukt, lai paplašinātos, atverot muzeju 
tajā bija divas istabiņas, un tā katru gadu 
pa kādai nāca klāt. Lēnām. Pamazām. 
Materiāli jau bija, vēl tagad ir, pats mek-
lēju, braukāju riņķī, vācu kopā, runāju 
ar cilvēkiem. Kad strādāju zemessardzē 
atmīnētājos, tur šo to savācu, tās lietas 
es saprotu, tādēļ ir tik daudz eksponātu. 

Kā Jūs tikāt pie eksponātiem, kas 
apskatāmi muzeja dārzā- tankiem, 
lidmašīnām, smagās tehnikas?

-No lūžņu plačiem, jo dažs labs, ja 
vajag naudu, gatavs visu atdot, miesīgu 
māti pārdos, ja tik būs, kas pērk. Šis tas 
ir iemainīts, tā tas viss sakrājies. Lidma-
šīna ir dāvinājums. Tanks nācis no mūsu 
pašu rajona. Ir manā kolekcijā arī lid-
mašīnas atlūzas, kas izraktas no zemes 
starp Džūksti un Lesteni.

Kā jūs zinājāt, ka tur kaut kas tāds 
jāmeklē?

-Kādreiz pats nodarbojos ar mek-
lēšanu, bija kontakti no citiem meklē-
tājiem, lūžņu vācējiem un tamlīdzīgi. 
Un tā nu viens lūžņu vācējs sāka stāstīt, 
ka tajā vietā esot ļoti daudz sīku skārda 
gabaliņu. Kopā ar draugu Ēriku, savu 
galveno atbalstītāju un apzinīgā mūža 
domubiedru, devāmies uz turieni ar 
meklētāju. Nostaigājām minēto apvidu 
krustu šķērsu, tur kara beigās notika tās 
smagākās kaujas, gandrīz pretī Lestenei, 
bet neko neatradām. Ejot uz mašīnu, vēl 
pavicinājos ar savu meklētāju, un pēk-
šņi tas sāka pīkstēt. Nu sākām rakt, ie-
rakāmies trīs metru dziļumā, lidmašīna 
bija ar purnu ieurbusies zemē, izšķīdusi, 
uzsprāgusi. No lidotājiem parasti nekas 
pāri nepaliek, kā dažus gadus atpakaļ 
man teica kāds vācu lidotājs, kas vieso-
jās muzejā, no debesīm- ugunī! 

Ja šajos meklējumos, atrodat kāda 
karavīra pīšļus, kaulus, vai ir iespēja, 

ka tās tiks identificētas, uzzināt, vai tas 
bijis padomju vai vācu karavīrs?

-Jā, tāda iespēja pastāv, ir kartotēkas, 
vāciešiem precīzākas, un ja ir zināms, 
ka tajā punktā avarējusi attiecīga lidma-
šīna, kad tā nav atgriezusies, redzams 
arī, kas bijis lidmašīnas pilots. Pirms 
kādiem astoņiem gadiem, no kāda vīra 
Priekules pusē, nodiņģēju Sarkanās 
zvaigznes ordeni, ko viņš bija zemē atra-
dis, nepagāja ne pāris gadu, kad Liepājas 
racēji atrada, ka tajā vietā ticis iznīcināts 
tanks un vērsās pie manis ar jautājumu, 
vai nav uz medaļas numurs saglabājies. 
Pie manis viss kā bankā, viss uz vietas, ar 
visu numuru. Maskavas arhīvos atrada, 
kas tā bijusi par tanka apkalpi, kas biju-
ši kritušie un atrada radiniekus. Kritušā 
lidotāja radinieks šo ordeni no manām 
rokām tad arī pēc tik daudziem gadiem 
saņēma. 

Un radiniekiem, kas visus šos ga-
dus domājuši, ka viņš pazudis bez 
vēsts un nav bijis nekādu ziņu, tas no-
teikti bija ļoti svarīgi. 

-Domāju, ka noteikti. Tikko arī lat-
viešu karavīru pīšļi atgriezās dzimtajā 
zemē no Krievijas un sagūla Lestenes 
brāļu kapos. Un tik daudz radinieku 
pieteicās.

Daudzi noteikti šo sāpi bija turēju-
ši sirdī visus šos gadus. Domāju, ka jūs 
noteikti jūtat gandarījumu par to, ko 
esat darījis divdesmit gadu laikā un arī 
turpināt darīt.

-Protams. It sevišķi, kad strādāju ar 
jauniešiem, skolēniem. Iet mums visādi, 
bet interese no viņu puses ir liela. Visu 
izzināt, visur ielīst vēlas bērni vecumā 
no pieciem līdz astoņiem gadiem. Tie ir 
pētnieki! Savukārt, bērni no pirmās līdz 
ceturtajai klasei bieži uzdod tik āķīgus 
jautājumus, ka nezini kā izgrozīties, īpa-
ši no meitenēm nāk vareni jautājumi. Jā, 
lielākais gandarījums man ir kontaktē-

joties ar jaunatni. Viegli sadarboties ar 
jaunsargiem, viņiem ir disciplīna, nav 
visatļautības. 

Jūs turpināsiet vākt, darīt, papla-
šināt, kamēr vien būs spēks, jo darīt 
sirds darbu ir daudz patīkamāk, nekā 
tādu, kas nav pie sirds?

-Jā, ko tad es citu darīšu?! Ja darbs 
nepatīk, tad nekas nesanāk, to jau arī 
jūs pati labi zināt! Un bez patikšanas 
arī iedvesma vajadzīga, ja tā nenāk, vari 
mēnešus divus nosēdēt griestos skatīda-
mies un grāmatas lasot.

Cik apmeklētāju atbrauc uz muze-
ju gada laikā? Vai vairāk apmeklētāju 
ir no Latvijas vai tālākām vietām?

-Kā jau presē esmu minējis, savi trīs 
tūkstoši būs. Lielākā daļa latvieši, mūsu 
zeltenes no ārzemēm savus dažādo ādas 
krāsu vīrus ved vēsturi rādīt. Pārsvarā 
jau brauc jaunsargi un skolēni. Talkās 
pie manis uz muzeju brauc zemessargi 
no Dobeles, divas reizes gadā, palīdzēju-
ši man šķēršļu joslu izveidot, nolīdzināja 
dziļo grāvi pie dārza, kur mašīnas stāv, 
uztaisīja uzbērumu un vēl dažus darbus. 

Vai jūsu atbalstītāju un domubied-
ru pulks ir liels?

-Minimāls, divi, trīs cilvēki, uz ku-
riem varu pilnībā paļauties. Mans darbs 
jau pa lielam balstās uz fanātismu. Eks-
kursiju vadītājs principā esmu es pats, 
jubilejas vakarā daži vietējie entuziasti 
no bijušajiem Zantes zemessargiem pa-
līdzēja. 

Esat lielu un pamatīgu darbu ieli-
cis savā muzejā. Var tikai apbrīnot šā-
dus fanātiķus!

-Reizēm jau tas fanātisms iesprūst, 
tad kā jau teicu, gaidu iedvesmu. Bet 
noteikti muzeju pilnveidošu, uzlabošu, 
darbu turpināšu!

Intervēja 
Dagnija Gudriķe

Tāpat kā visā Latvijā, arī Zantē Līgo vakars bija ne-
redzēti silts un saulains, kas pagasta estrādē 23.jūnija 
vakarā pulcēja ļoti daudz ļaužu.

Vakara gaitā sveicām mūsu pagasta saimnieku Jāni 
Kāli, kurš novēlēja visiem lustīgus svētkus, pavadot Līgo 
nakti ar devīzi- ballējam neguļam.

Sveicām arī četrus Zantes Jāņa bērnus, kas dzimuši 
tieši Līgo vakarā. Jāņu vakarā zantenieki varēja noskatīties 
jautro uzvedumu “Mūsu limuzīns”. Šoreiz aktieru lomās 
bija iejutušies Zantes kultūras nama vidējās paaudzes de-
jotāji (Mirta Saknīte - Dace Roze; Tūtaru ģimene: Dagnija 
- Gunita Zonberga; Ēriks - Mārtiņš Poškus, Uģis - Uģis 
Neicinieks, Sprēsliņu ģimene: Olita - Aija Heidingere, 
Viktors - Mārtiņš Ērglis, Lāsma - Inta Neiciniece). 

Uzvedumā ar dejām priecēja Zantes kultūras nama 
jauniešu deju kolektīvs.

Jāņu ugunskuru aizdedza pagasta pārvaldnieks Jānis 
Kālis un dancot gribētāji varēja ballēties līdz rīta gaismai.

Egija Lāce Zantes kultūras nama vadītāja
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Tādas vienas laimīgas kopdzīves 
receptes laikam nav, taču pāriem, kas 
svin zelta kāzas, katram noteikti ir sava 
recepte, kas palīdzējusi kopā nodzīvot 
piecdesmit gadus.

Jūnija vidū viesojāmies Zemītē pie 
Zaigas un Viktora Jermaliem, kas zelta 
kāzas svinēs 23.jūlijā. Piedāvājam inter-
viju ar jubilāriem.

Kā vēsta ieraksts Tukuma rajona 
Dzimtsarakstu biroja aktos, 1966.gada 
23.jūlijā reģistrētā laulībā stājās Zaiga 
un Viktors Jermali.

Zaiga: Jā, taisnība, tā tas bija, no 
tiem laikiem man vēl saglabājusies līga-
vas kleita un cimdi. Kleitu neesmu pēc 
tam ne reizes uzvilkusi, skapī nogulēju-
si visus piecdesmit gadus. Kāzas nebija 
lielas, tikai paši tuvākie radi. Tā diena 
bija silta, spīdēja saule. Pēc laulībām 
braucām pie Viktora tēva un mātes uz 
Džūkstes novada „Lanciņiem”, kur bija 
klāts svētku galds. Mūsu kāzu mašīna 
bija „Moskvičs”, bet līgavas pušķis bija 
darināts no gladiolām. Ja tā atklāti jāsa-
ka, man gladiolas nemaz nepatika.

Un kādēļ Viktors bija izlēmis dā-
vināt tieši gladiolas, vai nezināja, ka 
jums tās nepatīk?

Zaiga: Nezinu, varbūt nezināja, tā 
īsti neatceros. Bet puķes veda no Rīgas 
ar motociklu Java. Tās bija lillā krāsā, 
man bija tāds šoks, tagad pašai par to 
jāsmejas!

Bet kāzu fotogrāfijā jums rokās 
milzīgs klēpis ar lilijām!

-Jā, visi viesi lilijas sadāvināja, jūlijā 
jau lilijas dārzos pilnos ziedos. 

Cik ilgs bija jūsu cerēšanās laiks, 
kā iepazināties?

Zaiga: Ļoti vienkārši, gājām Džūk-
stē uz ballēm.

Viktors: Es spēlēju balles, bet Zaigu 
citi dancināja. Biju muzikants, spēlēju 
akordeonu, trompeti. Kā saka, biju pū-
tējos vidusskolas laikā. 

Tātad jūs iepazināties jau vidus-
skolas laikā?

Zaiga: Mana vecākā māsa dzīvoja 
vienā mājā ar Viktoru. Viktors bija vi-
ņas kaimiņš. Mēs bijām ļoti jauni, kad 
iepazināmies, man liekas, ka es vēl pa-
matskolā gāju. Ilgi cerējāmies. Es nāku 
no daudzbērnu ģimenes, man bija četri 
brāļi un trīs māsas, jaunākais brālītis trīs 
gadu vecumā aizgāja bojā nelaimes ga-
dījumā. 

Viktors: Es esmu vienīgais bērns ģi-
menē. Pabeidzu skolu, tad mani uz trīs 
gadiem iesauca armijā. Sākumā dienē-
ju Ventspilī, tad aizsūtīja uz Sovetsku, 
tankistos, pabiju arī bruņotajos spēkos 
dienējot Vācijas Demokrātiskajā Repub-
likā. Biju instruktors, mācīju pusvirsnie-
kus. Sešdesmit piektajā atgriezos mājās 
un pēc gada 1966.gadā apprecējāmies. 

Iekrita sirdī meitene Zaiga un ne-
varējāt vairs bez viņas iztikt? 

(Viktors un Zaiga smejas)
-Droši vien. Es jau biju slinks vēstu-

ļu rakstītājs, bet viņa rakstīja uz armiju 
cītīgi. Vēstules vēl saglabājušās. 

Skatos kāzu bildē, abi divi tādi jau-
ni un smuki, cik jums gadu toreiz bija?

Zaiga: Man divdesmit divi, Vikto-
ram divdesmit trīs. Pēc kāzām dzīvojām 
Pienavā pirmajās Somu mājās, ko toreiz 
cēla. Dzīvojām kopā ar vecāko brāli vie-
nā mājiņā, viņiem divas istabas, mums 
viena un kopēja virtuve. Vēlāk Viktoru 
pārcēla uz šo pusi, nepilnu gadu dzīvo-
jām Mustenē. Viktors visu mūžu bijis 
milicis, es strādāju Lauktehnikā par dis-
pečeri no 1968.gada 3.jūnija līdz 1999.
gadam. No 1968.gada dzīvojam Zemītē. 

Cik bērnu ir jūsu ģimenē?
Zaiga: Mums ir viena meita Laila, 

kura savukārt mums dāvājusi četrus 
mazbērnus – Eināru, Elīnu, Ilzi un Kris-
tu. Ir mums arī divi mazmazbērni Ralfs 
un Raivis. 

Kā esat apmierināti ar dzīvi?
Viktors: Nav jau izvēles, jādzīvo. 

Visu laiku esam kustībā. Kad strādājām, 
tad jau darbs bija galvenais, viens prom, 
otrs prom darbā. Tagad esam aktīvā se-
nioru godā no 2000.gada. 

Ar ko aizpildāt savas dienas? Kādi 
ir jūsu vaļasprieki?

Zaiga: Ar visu ko, vasarā ir dārziņš, 
Viktoram vaļasprieks ir krustvārdu 

 Zaiga un Viktors savā kāzu dienā 1966.gada 23.jūlijā
un kādā no senioru ballēm 2015.gadā
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mīklas un dators. Es adu, dejoju senioru 
deju kolektīvā “Ozolzīles”, piedalāmies 
visos kultūras pasākumos, kādi notiek, 
ļoti daudz braucam ekskursijās.

Viktors: Jā, vienās ekskursijās! Kur 
kandavnieki brauc – tur mēs līdzi. Pa-
domju Savienības laikos visas malas 
esam izbraukājuši, tad vairāk ar lidmašī-
nu ceļojām- Fergana, Krima, Jalta, Soči, 
Odesa, Baku. Es sportojot esmu daudz 
izbraukājies, bija dienesta daudzcīņa, 
sambo, šaušana, peldēšana, veiklības 
braucieni ar blakusvāģi, šķēršļu josla un 
orientēšanās. Sacensības ilga trīs dienas 
un vairāk. Diplomu vesela čupa vēl ta-
gad stāv mājās un arī daudzas balvas. 

Zaiga: Mēs esam ieveduši kopdzīvē 
desmit pārus. Pēdējam pārim šogad jau 
nosvinējām divdesmit sešu gadu kāzu 
jubileju. 

Jums patika būt vedējos?
Zaiga: Jā, bet arī milzīgs darbs jāie-

gulda. 

Klausoties jūsos, jāsecina, ka jums 
bijusi aktīva un interesanta dzīve. 

Zaiga: Jā, Viktoram vienmēr līdzi 
akordeons, dažreiz ekskursijās spēlē un 
dzied. Es gan dziedātāja neesmu. 

Vai esat apmierināti ar kopā nodzī-
voto laiku?

Viktors: Nekad neesmu par to do-
mājis. Viss, kam jāiet, iet savu gaitu. 
Tagad, kā pensijā, esam kopā visu laiku, 
varbūt tas ir labi, citādi jau katrs savā 
darbā ieracies, nav laika galvu pacelt… 
Es pa treniņnometnēm, pa sporta sacīk-
stēm… aktīvs vienmēr esmu bijis. 

Varbūt varat padalīties ar savu 
veiksmīgās kopdzīves recepti?

Viktors: (smejot) Agrāk, pamodos 
no rīta, Zaigas blakus vairs nav, kad eju 
gulēt, viņa jau aizmigusi… viens otru 
netraucējām, nebija laika sastrīdēties!

Un tagad vecumdienās neizmetat 
pūku?

Zaiga un Viktors: Uj, kā nu ne, ta-
gad jau tik sākas, kad viens otru katru 

dienu no rīta līdz vakaram redz! 
Man jau nu gan neliekas, ka jūs 

pūku mestu, vienmēr jūs redzu smai-
dīgus un optimistiskus!

Viktors: Ir jau arī tā! Humoram 
vienmēr jābūt, bez tā ir grūti. Paldies 
Dievam, mums pašiem nav bijuši smagi 
likteņa triecieni, vairāk par saviem ra-
diem esam pārdzīvojuši, kurus tie skā-
ruši. Es pēc horoskopa esmu Skorpions, 
mana Zaiga ir Ūdensvīrs, izskatās ka šīs 
zīmes var sadzīvot.

Ko laulības dzīvē visgrūtāk piedot?
Zaiga: Noteikti to, ka melo. Vismaz 

man. Lai Viktors saka, viņam vienmēr 
labāk sanāk tā runāšana! 

Viktors: Ko nu es, es labāk paklusē-
šu! (abi smejas) 

Ja saprotu pareizi, jūsu veiksmīgas 
kopdzīves recepte ir - veselīgs humors 
visās dzīves situācijās!

Zaiga un Viktors: Tā varētu teikt!
Intervēja 

Dagnija Gudriķe

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
8. jūlijā
Biedrības „Zemnieku saeima” semi-
nārs –Zantes kultūras namā
22:00  Vasaras balle.  Kandavas brīvda-
bas estrādē “Ozolāji”. Spēlē grupa “Sten-
de”. Ieeja: EUR 2,00
12. jūlijā
14:00 Seminārs Zantes pagasta audžu-
ģimenēm. Zantes kultūras namā. Semi-
nāru vadīs psiholoģeA.Grūbe.
16. jūlijā
Matkules pagasta svētki “Nāc kulē”, 
sporta svētki. Zaļumballe. Matkulē
Grenču ciema svētki un sporta svētki 
– koncerts, zaļumballe, spēlē Brenču 
Muzikanti- draudzīgais līdzmaksājums 
2 eiro-  Zemītes pagastā Grenču ciemā. 
Sīkāka informācija pa tel. 26527265 
(Ērodeja) un 29457272 (Andris).
No 18. – 24. jūlijam
Kandavas Mākslas plenērs “Radošais 
mākslas mirklis”.  Kandavā. Kontaktte-
lefons:  26369421(Linda).  E- pasts:  ro-
manovska.linda@gmail.com
23. jūlijā
21.00  Koncerts Mākslas plenēra ietva-
ros   - muzikālā apvienība  “Miera vē-
jos”. Kandavas Kultūras nama pagalmā
29.jūlijā
19:00 Tukuma kultūras nama bērnu 
vokālā ansambļa „Punktiņi” koncerts- 
Zantes kultūras namā

31. jūlijā
16:00  Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra 
komēdija divās daļās „Meldermeiti-
ņa”. Kandavas brīvdabas estrādē “Ozolā-
ji”. Ieeja: EUR 5,00; 3,00; 2,00. 
6.augustā
Vānes pagasta svētki 

SPORTS
12. jūlijā
19:00  Kandavas novada čempionāts 
mini futbolā 7x7 2016, 6.kārta.  Spēlē: 
Dadži - Kandavas nereāls. Kandavas vi-
dusskolā
15. jūlijā
20:00  Kandavas novada čempionāts 
mini futbolā 7x7 2016, 6.kārta.  Spēlē: 
Prodev - Z/s Arvo.Kandavas vidusskolā
21. jūlijā
20:00  Kandavas novada čempionāts 
mini futbolā 7x7 2016, 7.kārta.  Spēlē: 
Zante - Universālie sportisti. Zantē
26. jūlijā
19:30  Kandavas novada čempionāts 
mini futbolā 7x7 2016, 8.kārta.  Spēlē: 
Kandavas nereāls - Universālie sportis-
ti. Kandavas vidusskolā
28. jūlijā
19:30  Kandavas novada čempionāts 
mini futbolā 7x7 2016, 8.kārta.  Spēlē: 
Zante - Z/s Arvo. Zantē
2.augustā
18:30 Kandavas novada čempionāts 

mini futbolā 7x7 2016; 9.kārta – Spēlē 
Prodev- Zante
19:40 Kandavas novada čempionāts 
mini futbolā 7x7 2016; 9.kārta- Spēlē 
Kandavas nereāls- Z/S Arvo – Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskola
4.augustā
18:30 Kandavas novada čempionāts 
mini futbolā 7x7 2016; 9.kārta- Spēlē: 
Universālie sportisti- Pūre- Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskola
19:40 Kandavas novada čempionāts 
mini futbolā 7x7 2016; 9.kārta- Spē-
lē: Dadži-Zaļais serviss- Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskola
IZSTĀDES
Līdz 31.08. Ilzes Anšances un Kitijas 
Švīgeres gleznu izstāde. Kandavas kul-
tūras nama izstāžu zālē „Vējspārns” 
Līdz 13.07. Daces Pugas tekstila iz-
stāde „Dzimtas mājvieta” –Kandavas 
Mākslas galerija Kandavas novada mu-
zejā
17.06. - 03.09. Fotoizstāde  “Zudis lai-
kā...” Kandavas novada muzejā
Līdz 10.09. Daiņa  Gajevska veidoto 
afišu izstāde “Kandavas kultūras dzī-
ve”. Kandavas novada muzejā
8.07.- 19.07. Aktrisei Akvelīnai Līvma-
nei -65” –Kandavas pilsētas bibliotēkā
19.07.- 29.07. „Rakstniecei, publicistei 
Monikai Zīlei- 75”- Kandavas pilsētas 
bibliotēkā



11.PROJEKTI KULTŪRA

KANDAVAS NOVADA IESPĒJU FONDS (KNIF) IZSLUDINA 
3.PROJEKTU KONKURSU „DARI PATS!”.

KANDAVĀ IELĪGO AR „TRĪNES GRĒKIEM” OZOLĀJOS 

Lai veicinātu 
iedzīvotāju līdz-
dalību Kanda-
vas novada vides 
labiekārtošanā, 

dzīves telpas uzlabošanā un radošu 
iniciatīvu īstenošanā, KNIF piedāvā 
finansiālu atbalstu labāko projektu ie-
sniedzējiem.

Līdz 2016.gada 29.jūlijam projek-
tu pieteikumus var iesniegt Kandavas 
novada nevalstiskās organizācijas vai 

iedzīvotāju grupas, kas apvienojušās, 
lai īstenotu kopīgas ieceres. Idejas rea-
lizēšanai iespējams saņemt atbalstu 400 
eiro apmērā, bet projekta īstenotājiem 
jānodrošina arī 10% līdzfinansējums, 
kas var būt naudas, brīvprātīgā darba 
vai mantas/pakalpojumu ieguldījuma 
veidā.

Visus projektus, kas atbildīs konkur-
sa nosacījumiem, vērtēs Kandavas no-
vada iespēju fonda Padomes dalībnieki. 
Konkursa uzvarētājiem pieteiktie pro-

jekti būs jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2016.
gada 1.decembrim.

Konkursa nolikumu un pieteiku-
ma anketu var atrast Kandavas novada 
pašvaldības mājas lapā http://www.kan-
dava.lv sadaļās „Informācija iedzīvo-
tājiem” un „Sākums”. Pieteikums vienā 
eksemplārā līdz 29.jūlija plkst.15.00 jā-
iesniedz gan personīgi Kandavas nova-
da iespēju fondā, Jelgavas ielā 4a, gan 
elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi 
knif@inbox.lv. 

22.jūnija vakarā uz Kandavas brīvdabas es-
trādi no malu malām plūda nebeidzama skatītāju 
straume, piepildot Ozolājus no pirmās līdz pēdējai 
rindai. Un kāpēc gan nē, ja jau sesto gadu Kanda-
vā Jāņus ielīgoja ar vietējo aktieru un  pašdarbības 
kolektīvu spēlētu lugu režisora Voldemāra Šoriņa 
vadībā. 

 Šogad skatītāju vērtējumam tika nodota Rūdol-
fa Blaumaņa joku luga ar dziedāšanu un dejošanu 
„Trīnes grēki”. 

Izrādes horeogrāfiju bija veidojusi Inese Cīrule, 
tajā darbojās dejotāji un muzikanti,  mazi bērni un 
dažādi transporta līdzekļi, bet lomās bija iejutušies 
vietējie aktieri- Raitis Siliņš, Lienīte Berļizova, Ani-
ta Dundure, Ivars Frīdemanis, Iveta Sūnaite, Jurģis 
Muska, Keita Lāce, Gvido Bērziņš, Solvita Zvirgz-
diņa, Māris Dišlers un Ints Leitarts. Neatkārtojamo 
Trīni atveidoja, tikpat neatkārtojams aktieris- Jānis 
Lepsis. 

Pēc izrādes, skatītāju ovāciju pavadībā, debesīs 
virs Ozolājiem uzlidoja mazo kandavnieku palais-
tie krāsainie baloni, aktieru rokās iegūla neskaitā-
mi dārza un pļavu ziedu pušķi, kā jau tas piedienas 
pirmsjāņu laikam, bet savam režisoram aktieri dā-
vināja šūpuļtīklu, kurā atpūsties pēc garas un ražī-
gas darba dienas. Tāpat, kā piedien Jāņos, vainagu 
uzlika galvā vienīgajam Jānim no aktieriem. Domes 
priekšsēdētāja vietnieks Alfreds Ķieģelis vēlēja vi-
siem novadniekiem priecīgu un skaistu līgošanu, 
dāvinot aktieriem un izrādes dalībniekiem siera 
grozu. 

Kā sarunā pēc izrādes atzina Kultūras pārvaldes 
vadītājas vietniece Iveta Grunte, jeb kastinga direk-
tore kā viņu dēvē režisors Voldemārs Šoriņš, kura 
rūpējās par to, lai izrādei viss būtu sagatavots, bez 
pretimnākšanas no daudzu novadnieku puses, izrā-
de nebūtu tik labi izdevusies. No pirmā uznāciena, 
skatītāju atbalsts un līdzi dzīvošana aktieriem bija 
vienreizēja, smiekli un aplausi pavadīja katru izde-
vušos mizanscēnu. Tāpat I. Grunte sacīja lielu pal-
dies visiem, kuri piedalījās izrādes sagatavošanā un 
norisē- transporta līdzekļu īpašniekiem, bērniem 
un viņu vecākiem, mazajiem ganiņiem ar baloniem, 
un, protams, aktieriem. Kopā tika radīta skaista un 
baudāma izrāde, kurā vienaldzīgo skatītāju nebija!

Dagnija Gudriķe



12.

Tā ir tāda silta silta laime
Dieva pasaulē ar savu gaismu būt,
Rītā pamostoties dienu svētīt
Mīlēt tevi, pasauli un dzīvi šo!

Sveicam zelta kāzu jubilejā Zaigu un Viktoru Jermalus

Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru biedrība

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās jūlija jubilārus!

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrāfija UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 08.07.2016.

LĪDZJŪTĪBA

Vizma Brauna (1931), Ilga Dundure (1929), 
Ivars Heidingers (1957), Juris Ķēniņš (1957), 
Dzidra Rudzroga (1930), Viktors Ternovskis (1949), 
Harijs Zaļums (1940) no Kandavas, Guntis Ešenbergs (1930), 
Jānis Peremežs (1936) no Kandavas pagasta, 
Ludmila Goldberga (1933) no Tukuma novada,  
Saulcerīte Neimane (1969) no Zantes pagasta, 
Monika Riekstiņa (1928) no Sabiles.

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2016.gada jūnijā reģistrēti 12 mirušie:

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016.
gada jūnijā reģistrēti 4 jaundzimušie,  bet 
kopumā Kandavas novadā deklarēti 3
 zēni un 2 meitenes. 
Bērniem doti vārdi – 
Annija, Sanija, Roberts, 
Markuss, Dāvids

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!

Sveicam!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2016.GADA JŪLIJS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Kad gadu daudz, tu pats sev jautā,
Kas mūža apcirkņos ir bērts,
Un kāda silta balss tev saka,
Viss tavā dzīvē zelta vērts!

Tatjana Lāce, Valija Strāķe, Biruta Buharde, 
Voldemārs Dišlers, Imants Stendzenieks, 

Valija Matjušenko, Helēna Valaine, 
Jautrīte Liholate, Ļubova Pricīte, Rasma Laumane, 

Raimonds Šenbergs, Rasma Cīrule, 
Skaidrīte Gorevoja, Ingrīda Petroviča, Mirdza Vipule, 

Gundega Eihenberga, Gunārs Straupmans, 
Vija Alksne, Dzidra Litke, Valdis Apriķis, 

Aivars Goldbergs, Ojārs Opulinskis, Hilda Ratniece, 
Geņa Šmelde, Viesturs Krauja 

Laiks nav ne diena, ne datums, pat ne mēneši, gadi.
Laiks ir Ceļinieks, kura spēks un vājums
Dzīvo tajā pasaulē, ko radi…
Un tieši ar Laiku,
Kas pienāk tik tuvu mums klāt,
Ar to mums vienmēr vajag mazliet parunāt!

Zaigu un Viktoru Jermalus 50.gadu kāzu jubilejā sveic
Zemītes pagasta Eiropas deju kolektīvs „Ozolzīles” 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa atvainojas 
Ainai Baltgalvei par kļūdaini publicēto vārdu 
“Kandavas Novada Vēstneša” jūnija numurā. 

Zelta kāzas 21.maijā atzīmēja Aina un Mārtiņš Baltgalvji.

Cienījamie klienti!
Sakarā ar jaunu ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanu 

Cēres ūdens atdzelžošanas stacijā Cērē no  2016.gada 28.jū-
nija līdz 9.augustam būs iespējama ūdens saduļķošanās 

un ūdens padeves traucējumi.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”

Iedzīvotāju ievērībai par apsaimniekošanas maksu!
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” informē, 

ka no 2016.gada 1.jūlija saskaņā ar Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma normām, dzīvojamās mājas 
apsaimniekošanas pakalpojumi tiks aplikti ar 
pievienotās vērtības nodokli (likme 21 % ).

Skolēnu vasaras brīvlaikā aici-
nām apmeklēt projekta „Vānenie-
kiem veseliem būt!” ietvaros rīkotos 
pasākumus ģimenēm ar bērniem.

 20.jūlijā plkst. 11.00  pulcēšanās Vānes k/n, tikšanās ar 
zāļu sievām.  Šis būs, kopš marta rīkotās zāļu tējas lasīšanas, 
akcijas noslēgums. Kopā ar zāļu sievām dosimies Vānes pļa-
vās, lasīsim tur ziedošos augus un pēc tam vētīsim, ko esam 
vērtīgu sev salasījuši, kā tas mūsu veselībai noder vīrusu laikā. 

10.augustā plkst.11.00 Vānes k/n aicinām apmeklēt „Ve-
selīgi un gardi bērniem” pasākumu, kura laikā pagatavosim 
veselīgus, gardus un izskatīgus ēdienus. Ikdienā biežāk ēstie 
našķi bērnu vidū ir kartupeļu čipsi, saldējums un sūkājamā 
konfekte uz kociņa. Pasākuma laikā meklēsim veselīgākas al-
ternatīvas šiem našķiem. 

Projektu „Vāneniekiem veseliem būt!” iespējams realizēt 
pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda un Kandavas no-
vada domes finansiālajam atbalstam

Projekta vadītāja Gita Priede – Pileniece

PASĀKUMI ĢIMENĒM AR BĒRNIEM VĀNĒ


