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20 GADU JUBILEJU ATZĪMĒ DEJU KOLEKTĪVS „KANDAVNIEKS” 

25.februārī Kandavas kultūras 
namā ar lustīgām dejām 20 gadu ju-
bileju nosvinēja Kandavas kultūras 
nama senioru deju kolektīvs “Kandav-
nieks”.

“Deja ir vienreizības māksla, kur 
katrs ir solists un katrs ir pamanāms. 
Deja ir stipro, jautro un izturīgo daļa. 
Deja ir arī “Kandavnieka” pastāvēšanas 
pamats nu jau divdesmito gadu”,- atklā-
jot svētku vakaru sacīja kolektīva vadītā-
ja Andra Eimane.

1997. gadā toreizējais Pensionāru 
padomes priekšsēdētājs Staņislavs Klin-
džāns nāca ar savu ieceri, ka senioriem 
ir nepieciešams deju kolektīvs. Un tā, 
pirms divdesmit gadiem tieši 20.feb-
ruārī Kandavas kultūras namā tika di-
bināts deju kolektīvs, kas nosaukumu 
“Kandavnieks” ieguva vēlāk. Vairāk kā 
desmit gadus kolektīvu vadīja Agrita 
Rožkalne. Sākotnēji dejoja tikai balles 
dejas, bet, tuvojoties XXII Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XII Deju svētkiem, 
dejotāji sākuši lūkoties arī tautas deju 
virzienā. Kā atzina šī brīža deju kolek-
tīva vadītāja Andra Eimane, strādāt ar 
senioriem ir ļoti patīkami, viņi ir apzinī-
gi, zina ko grib sasniegt un ar mirdzumu 
acīs, centīgi pie tā strādā. Kā novērojusi 
vadītāja, uzkāpjot uz skatuves, tiek aiz-

mirstas muguras, kāju un citas sāpes un 
vainas.

Ar siltiem vārdiem kolektīvu sveica 
pirmā vadītāja Agrita Rožkalne, bijušie 
dalībnieki un Kandavas novada domes 
priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis: “Divdes-
mit gadi- tas ir laiks, kad “Kandavnieks” 
priecējis mūsu novada iedzīvotājus un 
kā redzams pēc pilnās zāles- draudzī-
gas saites ir izveidotas arī ārpus novada 
robežām. Jūs esat bagāti, jo jums ir tik 
daudz draugu.” Priekšsēdētājs vēlēja, lai 
dejotprieks visus pavada arī turpmāk. 

Kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte 
Začeste un viņas vietniece Iveta Grunte 
pasniedza Atzinības rakstus ilggadējiem 
kolektīva dalībniekiem- Silvijai Purma-
lei, Ņinai Bumbuļai, Ainai Aperčoje, 
Konstantīnam Aperčoje, Jānim Orstem, 
koncertmeistarei Ligitai Botmanei un 
vadītājai Andrai Eimanei. Nacionālās 
Kultūras centra direktores Signes Pu-
jātes Atzinības rakstus par ilggadēju, 
godprātīgu un radošu ieguldījumu deju 
kolektīva “Kandavnieks” darbībā un 
Dziesmu un Deju svētku tradīciju sa-
glabāšanā saņēma Ērika Āboliņa, Aina 
Zvejniece un Miervaldis Zvejnieks. 

Kā pastāstīja Aina Zvejniece, viņa 
dejo jau no skolas laikiem, kad mācīju-
sies trešajā vai ceturtajā klasē un nav to 

pārtraukusi līdz pat šim brīdim. Laiku 
pa laikam galvā gan ienākot domas, ka 
dejošanai jāmet miers, tomēr tas nav uz 
ilgu laiku un ātri vien dejošana tiek at-
sākta. Ainas kundze atzina, ka pašai un 
pārējiem kolektīva dalībniekiem patīkot 
jestras un straujas dejas.

Jubilejas koncertā “Kad gadiem es 
pāri skatos” sumināt kandavniekus ar 
dejām bija ieradušies draugi no Ances, 
Saldus, Slampes, Skrundas, Iecavas, Ka-
biles un arī jaunākie draugi -Kandavas 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ozolā-
ji”. 

Deju priekšnesumi mijās ar atmiņu 
stāstiem, kandavnieki dalījās ar spilg-
tākajiem kopā būšanas mirkļiem, kas 
pavadīti ar katru no vieskolektīviem. Tā 
piemēram, Ņina un Jānis bija sacerējuši 
Odu draudzībai “Veltījums senioru deju 
kolektīvam “Iecavnieks” no “Kandav-
nieka””, bet Zinta un Vilnis ar dalījās ar 
pikantiem stāstiņiem par piedzīvoto ar 
Skrundas deju kolektīvu “Virši”. Vakara 
gaitā atklājās, ka šo gadu laikā ir svinētas 
pat kopīgas kāzas.

Visi bija vienisprātis, ka dejošana ir 
atkarība no kuras atbrīvoties nevar, tā-
pēc no laba prāta kolektīvu neviens ne-
pametot, bet, ja kāda vieta atbrīvojusies, 
tā ilgi tukša nestāvot.

Līga Šupstika



2. AKTUALITĀTES

Pēc budžeta un sociāli ekonomis-
kā plāna pieņemšanas sācies aktīvs 
darbs tā realizēšanā. Esam noteikuši 
prioritātes atsevišķiem darbiem, ku-
rus nepieciešams veikt līdz novada 
svētkiem. Tiks izbūvēts gājēju celiņš 
Ūdens un Talsu ielās, sakārtots skvērs 
Lielā ielā un noasfaltēta Sabiles iela 
posmā no Lielās ielas līdz Skolas ielai. 
Tāpat sākusies kārtējo darbu realizā-
cija, pabeigta projektēšana poliklīni-
kas telpu remontam un diviem grants 
ceļiem. Esam tikušies ar novada uzņē-
mējiem, “Kandavas ceļi“, “Elfa” un “M 

un V” vadību, kuri ir mūsu darbu da-
rītāji, un pārrunājuši veicamos dar-
bus. Uzsākts kosmētiskais remonts 
laulību telpā novada domē, plānoti 
vēl citi darbi. Viens no prioritāriem 
darbiem, par kuriem lēmām domas 
sēdē, ir vēsturiskā centra ēku fasāžu 
krāsošana un sakārtošana, šiem dar-
biem dome lēmusi sniegt ļoti lielu 
atbalstu, tie ir 40% no materiāliem 
un 3 eiro par katru nokrāsoto kvad-
rātmetru. Aicinu māju īpašniekus, 
iestāžu un uzņēmumu vadītājus, kā 
arī iedzīvotājus, aktīvi iesaistīties šajā 
pasākumā, lai mēs ne tikai vārdos, 
bet arī izskatā būtu Kurzemes Šveice, 
lai mūsu pilsēta būtu skaista un pie-
vilcīga pašu acīm un pilsētas viesiem. 
Līdzfinansējums Vecpilsētas sakā-
rošanai paredzēts visa gada garumā 
un cerams tā būs arī nākamajā gadā. 
Ceru uz jūsu atbalstu un aktivitāti šo 
darbu veikšanā! 

Pēdējo mēnešu laikā esam tiku-
šies ar novada iedzīvotājiem, uzņē-
mējiem un nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem, lai uzzinātu viņu do-
mas, vēlmes un aktuālākās problē-
mas. Sarunas bija konstruktīvas, tika 
iesniegts daudz priekšlikumu, kas jā-
izskata un jāīsteno, tikšanās bija vēr-
stas uz to, lai rastu kopīgu jautājumu 
risinājumu, uzlabotu komunikāciju 
starp domi un iedzīvotājiem.

2.

NOSKAIDROTI KONKURSA “KANDAVAS NOVADA GADA 
JAUNIETIS 2016” LAUREĀTI

17.februārī Kandavas kultūras 
nama mazajā zālē notika konkursa 
„Kandavas novada Gada jaunietis 
2016” laureātu apbalvošanas ceremo-
nija. 

Uzrunājot klātesošos, žūrijas komi-
sijas priekšsēdētāja, Izglītības pārvaldes 
vadītāja Silvija Tiltiņa uzsvēra, ka darbs 
žūrijā ir atbildīgs, grūts un interesants. 
Viņa aicināja pasākuma dalībniekus ar 
visskaļākajiem aplausiem sveikt kon-
kursa nominantu vecākus, jo viņi to ir 
pelnījuši. ”Kā savā prezentācijā sacīja 
viena no konkursantēm, par visu to, ko 
viņa sasniegusi, vislielākais paldies ir sa-
kāms vecākiem. Tomēr, mīļie jaunieši, 
vecāki Jūsu vietā nevar aiziet uz skolu, 
nevar izmācīties, apmeklēt sporta skolu, 
deju skolu, mūzikas un mākslas skolu, 
tas jādara jums pašiem. Un tikai no jūsu 
kopdarba atkarīgs rezultāts, ko esat sa-
snieguši.” 

Jauniešu centra bijusī vadītāja Jana 
Kašlaja apbalvošanas ceremonijā sacīja, 
ka Gada jaunietis ir viņas izauklētais un 
īstenotais sapņu bērns. Jā, ideja par kon-

Maija beigās svinēsim novada 
svētkus un to ietvaros atzīmēsim 100 
gadus, kopš Kandava ieguvusi pilsētas 
statusu. Ir izstrādāts pasākumu plāns 
arī Latvijas simtgades sagaidīšanai, 
kuru jau esam sākuši īstenot. Liels 
darbs, sagaidot šos svētkus novadā, 
būs ozolu stādīšana. Esam paredzē-
juši iestādīt simts ozolus, Kandavā 
tie varētu būt 30-40 ozoli, pārējie tiks 
iestādīti pagastos. Aicinu novada ie-
dzīvotājus, īpaši ģimenes kopā ar 
bērniem, aktīvi iesaistīties šajā pasā-
kumā. 

Novada uzņēmēji nākuši ar ini-
ciatīvu izgatavot puķu kastes, kas tiks 
izvietotas vēsturiskajā centrā uz māju 
palodzēm. Dome apņēmusies sagādāt 
puķu stādus, bet kastes izgatavos uz-
ņēmēji. Ir domāts arī par puķu podu 
izvietošanu pie laternu stabiem pilsē-
tas centrālajās ielās, kā arī Kandavas 
uzraksta atjaunošanu pie Senču pils-
kalna un šīs vietas labiekārtošanu, pa-
darot to tūristiem par pirmo pieturu 
iebraucot Kandavā, lai tā priecētu acis 
arī novada iedzīvotājiem.

Sagaidīsim pavasari ar labām do-
mām un darbiem, veltot spēkus savas 
pilsētas un novada sakopšanai!

Alfreds Ķieģelis
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs 

kursu novada jauniešiem radusies Janai, 
bet viņa viena pati to nebūtu īstenojusi. 
“Paldies jāsaka visai sabiedrībai, jaunie-

šu centram, Silvijai Tiltiņai, visiem, kas 
bija gatavi atbalstīt dažādas trakas idejas 
un konkursus. Gada jaunietis tiešām ir 

Titula “Kandavas novada Gada jaunietis 2016” ieguvēji (no labās) 
Daniela Dreslere, Gvido Bērziņš un Rūta Liepa



3.SKOLU DZĪVEAKTUALITĀTES

SACENŠAS NOVADA SKOLU LABĀKIE DAIĻRUNĀTĀJI

– gada jaunietis, jo atskatoties atpakaļ, 
mēs redzam, ka Gada jaunieša titula 
ieguvēji ir daudz savā dzīvē sasnieguši, 
augstu uzkāpuši. Mums ir ar ko lepoties! 
Es neesmu nožēlojusi nevienu dienu 
un stundu, negulētu nakti, ne priekus, 
ne sāpes, un jauniešu centrā pavadītais 
laiks bijis viens no skaistākajiem manas 
dzīves periodiem!” 

Pavisam konkursam bija pieteiku-
šies divpadsmit jaunieši trīs vecuma ka-
tegorijās.

Nominanti 13-15 gadu vecuma 
grupā bija Helēna Pētersone, Andžela 
Caune, Rūta Liepa, Sintija Zauerhagena, 
Antra Adiene, Katrīna Marta Krūmiņa 
un Elīna Ķēniņa. 

Titulu „Kandavas novada Gada jau-
nietis 2016” šajā grupā ieguva Rūta Lie-
pa. 

 Nominanti 16-18 gadu vecuma gru-
pā bija Daniela Dreslere un Kārlis Kris-
taps Šteinbergs. Titulu „Kandavas nova-
da Gada jaunietis 2016” ieguva Daniela 
Dreslere. 

Nominanti 19-25 gadu vecuma gru-
pā bija Evita Celma, Estere Dravniece 

un Gvido Bērziņš. Titulu „Kandavas no-
vada Gada jaunietis 2016” ieguva Gvido 
Bērziņš. 

Jaunākās grupas titula ieguvēja Rūta 
Liepa pastāstīja, ka konkursam viņu 
pieteikusi mamma, un to uzzinot viņa 
bijusi ļoti satraukta. Visgrūtākais uzde-
vums bijis nostāties žūrijas priekšā un, 
sevi prezentējot, saglabāt mieru. “Izdzir-
dot nosaucam savu vārdu kā uzvarētāju, 
biju ļoti pārsteigta un priecīga, jo mūsu 
grupā bija pati sīvākā konkurence.” 

Gvido Bērziņš konkursā startēja at-
kārtoti. Pagājušā gadā pavisam nedaudz 
pietrūka līdz titulam. Piedalīties atkal 
viņu pamudinājis cīņas spars, lai vēlāk 
būtu ko atcerēties. Ļoti lielu atbalstu 
sniegusi viņa mamma. “Nest Kanda-
vas novada Gada jaunieša vārdu ir liels 
gods!- uzsvēra Gvido,- tas ir patīkams 
tituls, kas jānes ar lielu atbildības sajū-
tu.” Patreiz Gvido mācās Latvijas Jūras 
akadēmijā apgūstot elektroautomātiķa 
specialitāti. Pabeidzot mācības, kas ilgs 
četrarpus gadus, būs iespējams gan strā-
dāt ostā, gan braukt jūrā. “Esmu tikai 
profesijas apguves ceļa sākumā, šis ir tas 

grūtākais posms, kas godam jāiztur.”
Danielu Dresleri, kura mācās Kan-

davas Lauksaimniecības tehnikuma ot-
rajā kursā par ēdināšanas pakalpojumu 
speciālisti, konkursam pieteikusi viņas 
audzinātāja Lilija Ķieģele. Izvēlētā pro-
fesija- pavārs, viņai ļoti patīkot un var-
būt kādreiz dzīvē izdosies īstenot sap-
ni, dibināt pašai savu restorānu, tomēr 
tagad galvenais ir pabeigt tehnikumu. 
Drīz Daniela dosies praksē uz Vāciju, lai 
iegūtu starptautisku pieredzi. Daniela 
atzinās, ka iekšēja nojauta par uzvaru, 
viņai bijusi un titula iegūšana ir liels pa-
nākums. 

Žūrijas komisijā jauniešus vērtēja 
Izglītības pārvaldes vadītāja – žūrijas 
komisijas priekšsēdētāja Silvija Tiltiņa, 
Vānes pamatskolas direktors Ivars Lasis, 
uzņēmēja Stefānija Neiberga, sporta pa-
sākumu organizatore Egita Grundmane, 
jauniešu centra vadītāja Ieva Ozoliņa. 

Konkursu organizē Kandavas nova-
da Izglītības pārvalde un jauniešu centrs 
„Nagla” un šogad tas notika jau piekto 
reizi. 

Dagnija Gudriķe

6.martā Kandavas internātvidus-
skolā notika novada skolēnu skatuves 
runas un mazo formu uzvedumu kon-
kurss.

Konkursā piedalījās 18 labākie 
daiļrunātāji no Vānes, Zantes un Ze-
mītes pamatskolām, kā arī Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas un Kandavas 
internātvidusskolas. Runātāji tika vēr-
tēti piecās grupās, katrs dalībnieks pie-
dalījās ar diviem darbiem- runāja prozu 
un dzeju.

Pirmo klašu grupā 1.vietu ieguva 
Vānes pamatskolas skolniece Linita Va-
naga. Viņai gan konkurentu nebija, bet 
meitenes sniegums bija pārliecinošs un 
uzvarētājas cienīgs.

2.-3.klašu grupā 1.vietu ieguva Kan-
davas internātvidusskolas 3.b klases 
skolniece Melita Leitlande, 2.vietā- Kan-
davas K.Mīlenbaha vidusskolas 2.b kla-
ses skolniece Estere Marcinkēviča, 3.vie-
tā- Vānes pamatskolas 3.klases skolniece 
Amanda Bērziņa.

4.-6.klašu grupā pirmajā vietā Kan-
davas internātvidusskolas 5.a klases 
audzēkne Kate Babre. 2.vietā Zantes 
pamatskolas 5.klases audzēkne Madara 
Krūmiņa, bet trešajā- K.Mīlenbaha vi-
dusskolas 6.b klases audzēkne Felicita 
Fursa.

7.-9.klašu grupā pirmajā vietā Kan-
davas internātvidusskolas audzēkne Sin-
tija Bondarenko. Otrajā un trešajā vietā 
attiecīgi Monta Bērziņa un Jevgēnija 
Stumbre, abas Vānes pamatskolas 7.kla-

ses audzēknes. 
Vecākajā grupā pirmajā vietā Kan-

davas internātvidusskolas 12.klases au-
dzēkne Agneta Koloda, pārējās vietās ie-
rindojās Kandavas vidusskolas audzēk-
ņi. Otrā Dārta Estere Kamparzāle, trešo 
vietu dalīja Samanta Santa Paņižnika un 
Kristaps Kristers Ozols. 

Rezultāti bija ļoti blīvi, šajā gadā ne-
bija izteiktu līderu, bet bija labs runātāju 
līmenis kopumā, tādēļ žūrijai izvērtēt 
dalībniekus nebija viegls uzdevums. 
Žūrijā strādāja Kandavas tūrisma infor-
mācijas centra vadītāja Guna Ošeniece, 
Zantes kultūras nama vadītāja Egija 
Lāce un novada domes sabiedrisko at-

Kandavas internātvidusskolas teātra pulciņš tika izvirzīts Kurzemes 
reģiona skatei

tiecību speciāliste Dagnija Gudriķe. 
Ceļazīmes uz nākamo kārtu, Kurze-

mes reģiona Skatuves runas konkursu, 
ieguva Linita Vanaga, Melita Leitlande 
un Agneta Koloda.

Šajā dienā notika arī mazo formu 
uzvedumu konkurss, kurā piedalījās Ze-
mītes pamatskolas( režisore Erodeja Ki-
rillova) un Kandavas internātvidussko-
las( režisore Sandra Aukšmuksta)  teātra 
pulciņi. Abu kolektīvu sniegums bija 
labā līmenī, tomēr nedaudz pārāki bija 
internātvidusskolas audzēkņi, kas iegu-
va ceļazīmi uz nākamo kārtu- Kurzemes 
reģiona skolēnu mazās formas uzvedu-
mu konkursu, kas notiks 31.martā Tal-
sos.

Dagnija Gudriķe



4. DOMES LĒMUMI

23.02.2017. DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Nolēma:
Attīstības un plānošanas nodaļai  

iesniegt projektu pieteikumus biedrībā 
“Kandavas Partnerība”: „Pamatlīdzekļu 
iegāde Zemītes tautas namam”,  kopē-
jās izmaksas 4  668,74 EUR, no kurām 
publiskais finansējums 4 201,87 EUR 
(90%), Kandavas novada domes finan-
sējums 466,87 EUR (10%); „Pamatlī-
dzekļu iegāde Zantes kultūras namam” 
,  kopējās izmaksas 3448,50 EUR, no 
kurām publiskais finansējums 3103,65 
EUR (90%), Kandavas novada domes 
finansējums 344,85 EUR (10%); „Digi-
tālās skaņu pults iegāde Kandavas kul-
tūras namam”, kopējās izmaksas 8016,25 
EUR, no kurām publiskais finansējums 
7214,62 EUR (90%), Kandavas novada 
domes finansējums 801,63 EUR (10%) 
un „Tev pienākas balva!”, kopējās izmak-
sas 1185,80 EUR, no kurām publiskais 
finansējums 1067,22 EUR ( 90%), Kan-
davas novada domes finansējums 118,58 
EUR ( 10%).

Noteikt automašīnas VW CARA-
VELLE, valsts reģistrācijas numurs KF 
3452, 2012.izlaiduma gads, atsavināša-
nas veidu - pārdošana par brīvu cenu  
EUR 13650,00, kā arī  uzdeva  Kanda-
vas novada domes pašvaldības īpašumu 
atsavināšanas un dzīvojamo māju pri-
vatizācijas komisijai rīkot automašīnas 
VW CARAVELLE izsoli starp preten-
dentiem, kuri izteikuši vēlmi to pirkt.  
Izsoles solis EUR 50,00, nodrošinājuma 
nauda  EUR 10% apmērā no pārdošanas 
cenas.   

Izvirzīt Kandavas novada domes 
priekšsēdētāju Alfredu Ķieģeli  par Rīgas 
plānošanas reģiona Attīstības padomes 
locekļa kandidātu, kā arī  atļaut Alfre-
dam Ķieģelim,  apstiprināšanas gadīju-
mā, savienot Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja amatu ar Rīgas plānoša-
nas reģiona attīstības padomes locekļa 
amatu.

Piešķirt 2017.gadā līdzfinansējumu 
7500 EUR biedrībai “Viss Kandavai” 
projekta “Basketbola komandas “BK 
Viss.lv Kandava” izveide un piedalīšanās 
LBL2 2017./2018. gada sezonā” realizē-
šanai no Kandavas novada domes 2017.
gada pamatbudžeta plānotā finansējuma 
pašvaldību budžeta dotācija biedrībām 
un nodibinājumiem.

Noteikt speciālistiem izīrējamās dzī-
vojamās telpas statusu brīvajiem pašval-
dības labiekārtotajiem dzīvokļiem Apiņu 
ielā 6/8-10, Kandavā, Kandavas novadā, 
ar kopējo platību 58,3 m2  un  Apiņu ielā 
6/8-11, Kandavā, Kandavas novadā ar 
kopējo platību 57,9 m2.

Apstiprināja:
Saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozīju-

mi Kandavas novada domes 30.06.2011. 
saistošajos noteikumus Nr.10 „Par paš-
valdības palīdzību vēsturisku būvgald-

niecības izstrādājumu atjaunošanai vai 
restaurācijai, balkonu atjaunošanai vai 
restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma at-
jaunošanai un jumta seguma nomaiņai 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemi-
nekļa „Kandavas pilsētas vēsturiskais 
centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī 
Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām 
Kandavas novadā”” un saistošos noteiku-
mus Nr. 6 „Grozījumi Kandavas novada 
domes 2010.gada 30.septembra saistoša-
jos noteikumus Nr.24 „Par kārtību, kādā 
pašvaldība  sniedz palīdzību dzīvojamās 
mājas renovācijai un restaurācijai dzīvo-
jamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) 
vai dzīvokļu īpašniekiem””, kuri tika no-
sūtīti Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai elektroniskā veidā 
atzinuma sniegšanai

Kandavas novada Attīstības prog-
rammu 2017. – 2023. gadam, ar kuru var 
iepazīties 

 mājas lapā www.kandava.lv vietnē – 
pašvaldība- plānošanas dokumenti.

2013.gada 27.decembra noteikumu 
„Par finansējuma piešķiršanas kārtību 
biedrībām un nodibinājumiem” grozīju-
mus, kuri stājās spēkā 2017.gada 24.feb-
ruārī.  Ar  konsolidētiem noteikumiem 
var iepazīties mājas lapā www.kandava.
lv vietnē – pašvaldība- nolikumi, notei-
kumi un  cenrāži.

Iekšējos noteikumus  “Kandavas 
novada domes Informācijas sistēmas 
drošības politika”,  “Kandavas novada 
domes Informācijas sistēmas drošības 
noteikumi”, ”Kandavas novada domes 
Informācijas sistēmas lietošanas notei-
kumi”, ”Kandavas novada domes Infor-
mācijas sistēmas drošības riska pārvaldī-
bas plāns” un  “ Kandavas novada domes 
Informācijas sistēmas darbības atjauno-
šanas plāns”, kuri  stājas spēkā 2017.gada 
23.februārī.

 2013.gada 31.janvāra Kandavas no-
vada domes lēmuma (protokols Nr. 1, 
17§) „Par priekšvēlēšanu aģitāciju” gro-
zījumus. Līdz ar to tiek noteikts, ka rī-
kot priekšvēlēšanu aģitācijas tikšanās ar 
iedzīvotājiem drīkst Kandavas, Valdeķu, 
Matkules, Vānes, Zantes  kultūras namos, 
Zemītes Tautas namā, Kandavas pilsētas 
bibliotēkā, Zemītes pagasta,  Cēres pa-
gasta, Matkules pagasta, Zantes pagasta, 
Vānes pagasta un Valdeķu bibliotēkās 
un  Kandavas novada muzejā.  Augstāk 
minēto iestāžu telpu izmantošanas mak-
sa priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai 
tiek noteikta atbilstoši Kandavas novada 
domes noteiktajiem maksas pakalpoju-
mu cenrāžiem ( cenrāži pieejami mājas 
lapā www.kandava.lv vietnē – pašval-
dība- nolikumi, noteikumi un cenrāži). 
Priekšvēlēšanu aģitācijai nedrīkst novie-
tot galdus, uzsliet teltis un pārvietojamas 
nojumes šādās publiskās lietošanas ārtel-

pās: Brīvdabas estrādē „Ozolāji”, Kūrorta 
iela 14, Kandava, Promenādē, Ūdens iela 
1, Kandava,  Bruņinieku pilskalnā, Lielā 
iela 10A, Kandava,  Kandavas lauksaim-
niecības tehnikuma sporta kompleksā, 
Daigones iela 14, Kandava un vietās, kas 
apdraud satiksmes drošību. Aizliegts iz-
vietot un izplatīt priekšvēlēšanu aģitāci-
jas materiālus Kandavas novada pašval-
dības iestāžu un kapitālsabiedrību ēkās. 

Par priekšvēlēšanu aģitācijas mate-
riālu izvietošanu publiskās lietošanas 
ārtelpās vai pret publiskās lietošanas 
ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tā-
feles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma 
skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas ob-
jekti) maksājama sekojoša pašvaldības 
nodeva:  EUR 1,00 par reklāmas mate-
riālu, kura laukums nepārsniedz 0,063 
m2, bet  EUR 2,00 par reklāmas mate-
riālu, kura laukums pārsniedz 0,063 m2.

 Kandavas novada metu konkursa 
„Meta izstrāde skvēra pie Bruņinieku 
pilskalna Kandavā pārbūvei” žūrijas 
komisiju šādā sastāvā: komisijas priekš-
sēdētājs: Egīls Dude- Kandavas novada 
domes izpilddirektors, komisijas locekļi: 
Jānis Jefremovs- Kandavas novada do-
mes arhitekts, Būvvaldes vadītājs, Santa 
Āboliņa- Kandavas novada domes pro-
jektu vadītāja, Dace Rudēvica- Kandavas 
novada domes Finanšu nodaļas vadītā-
ja, Anita Neilande, ainavu arhitekte un 
Baiba Beķere, arhitekte; komisijas atbil-
dīgā sekretāre: Valda Stova – Kandavas 
novada domes Juridiskās un personāla 
nodaļas Iepirkumu speciāliste. Žūrijas 
komisijai līdz 2017. gada 10. martam jā-
izstrādā  un jāapstiprina metu konkursa 
„Meta izstrāde skvēra pie Bruņinieku 
pilskalna Kandavā pārbūvei” nolikums. 
Godalgu kopējais fonds EUR 2800,00 
(t.sk. PVN 21%), tajā skaitā: pirmās vie-
tas godalga EUR 1400,00; otrās vietas 
godalga EUR 800,00 un trešās vietas 
godalga ir EUR 600,00.

Kandavas novada bāriņtiesas priekš-
sēdētājas R.Supes pārskatu par dar-
bu 2016.gadā,  pašvaldības aģentūras 
„Kandavas novada sociālais dienests” 
direktora I.Leitarta ziņojumu par soci-
ālā stāvokļa novērtējumu 2016.gadā un 
prognozi 2017.gadam, kā arī  pārskatus 
par sociālās palīdzības nodrošināšanu 
Matkules un Vānes pagastos.

 Piešķirt nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumus 2017. taksācijas gadam, 
nodokļa summu samazinot par 50%: 
Aleksandram Krīvānam, Nikolajam Mi-
hailovam, Leonorai Veinbergai, Mier-
valdim Zvejniekam,Vilmāram Smilgam, 
Irinai Severjuhinai, Ainai Klajumai, Aus-
mai Jankalānei, Ženijai Kļaviņai un Līzei 
Lācei, kā arī atteica nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2017.
taksācijas gadam Mārim Kreceram.

Pieņemt zināšanai SIA “Kandavas 



5.AKTUALITĀTESDOMES LĒMUMI

DOMES VADĪBA TIEKAS AR UZŅĒMĒJIEM

komunālie pakalpojumi” valdes locekļa 
amata pretendentu atlases un izvērtēša-
nas konkursa rezultātus.

Izīrēt Sigitai Ķevicai pašvaldības 
labiekārtotu vienistabas dzīvokli Apiņu 
ielā 6/8-10, Kandavā, Kandavas nova-
dā ar kopējo platību 58,3 m2, dzīvokļa 
īres līgumu noslēdzot uz darba tiesisko 
attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz trim 
gadiem.

Iecelt ar 2017.gada 24.februāri par 

Kandavas novada Dzimtsarakstu noda-
ļas vadītājas pienākumu izpildītāju Kan-
davas novada domes Kancelejas vecāko 
lietvedi Ivetu Ķevicu.

Piešķirt biedrībai “Tautas dejas Kan-
davā atbalsta biedrība “Ozolāji”” līdzfi-
nansējumu 816,17 EUR (10% ) projekta 
“Kurzemes tautastērpu 14 komplektu 
iegāde”  atbalsta gadījumā, finansējumu 
piešķirot  no Kandavas novada domes 
2017.gada pamatbudžetā projektu līdz-

finansējumiem plānotajiem līdzekļiem.

Kārtējās komiteju sēdes 
notiks 2017.gada 23.martā 

no plkst.13.00, 
domes sēde 2017.gada 
30.martā plkst.13.00 

28.februārī  kafejnīcas “Kandava” 
konferenču zālē ar uzņēmējiem tikās 
novada domes vadība. 

Tika sniegtas atbildes uz uzņēmēju 
iesūtītajiem priekšlikumiem un infor-
mācija par iepirkuma procedūru Kan-
davas novadā un par novada sociālās 
attīstības un ekonomiskā plāna izpildi. 
Uz sarunu bija ieradušies ap divdesmit 
uzņēmēju, kas ieinteresēti, lai uzlabotos 
sadarbība ar novada domi un tiktu sa-
kārtota uzņēmējdarbības vide Kandavas 
novadā.

Sarunā piedalījās domes priekšsē-
dētājs Alfreds Ķieģelis, izpilddirektors 
Egīls Dude, deputāti Leonārija Guda-
kovska, Inga Priede un Guntars Ind-
riksons, pieredzē dalījās un atbildes uz 
jautājumiem sniedza Talsu novada do-
mes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 
Oskars Kļava. 

Uzņēmēji uzsvēra, ka novadā ļoti 
trūkst kvalificētu speciālistu dažādās 
specifiskās sfērās, kam piekrita arī do-
mes vadība, jo pārliecinājusies par to, 
izsludinot konkursus uz vakantajām 
vietām novada domē. Ilgstoši nav ie-
spējams atrast kvalificētus speciālistus 
ar atbilstošu izglītību, nav iespējams 
nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu 
un  mazā novadā nav iespējams nodro-
šināt arī pienācīgu noslogojumu. 

Kā uzsvēra uzņēmēja Stefānija Nei-
berga, ir specifikācijas, kritēriji un vēl-
mes. Ja būs vēlme, lai iepirkumā uzvar 
vietējais uzņēmējs, tā arī notiks.

Sarunās izkristalizējās arī jautājums 
par to, kāda pēc gadiem būs Kandava, 
ar ko tā asociēsies Latvijas mērogā, vai 
ir konkrēts redzējums pilsētas attīstībai.

Par Kandavas pieaugušo izglītības 
un uzņēmējdarbības centra aktivitātēm 
pastāstīja tā vadītāja Jeļena Šnikvalde, 
uzsverot, ka ir priecīga par centra darbī-
bas uzsākšanu. Tika izsludināta pieteik-
šanās uz septiņiem kursiem. Ir nokom-

Paziņojums par Kandavas novada attīstības programmas 2017.-2023.gadam apstiprināšanu
Kandavas novada domes sēdē 2017.gada 23.februārī, atklāti balsojot  PAR –    10  (G.Birkenšteins,  S.Ezeriņa,   

R.Fabjančiks, L.Gudakovska, G.Indriksons, A.Ķieģelis, I.Lasis, I.Ozols, A.Petrevica, S.Zvirgzdiņa), PRET –  nav, ATTU-
RAS – 2 , (I.Priede, D.Rozenfelds) tika nolemts apstiprināt Kandavas novada Attīstības programmu 2017. – 2023. gadam. 
Ar  Kandavas novada Attīstības programmu 2017. – 2023. gadam var iepazīties mājas lapā www.kandava.lv vietnē – paš-
valdība- plānošanas dokumenti.

plektētas divas grupas, kas apgūs angļu 
valodu, un ja būs interese, iespējams 
nokomplektēt arī trešo grupu. Atsaucī-
ba no iedzīvotāju puses kursu apmeklē-
šanai, bijusi diezgan liela. Nokomplek-
tēta arī grupa ar priekšzināšanām angļu 
valodā, datorkursi bez priekšzināšanām 
un ir vēl dažas brīvas vietas grupā – da-
torkursi ar priekšzināšanām. Vēl ir ie-
spējams pieteikties kursiem vācu valo-
das apguvei. J. Šnikvalde informēja, ka 
nodibināta biedrība, lai varētu palīdzēt 
startēt LEADER projektos uzņēmējiem. 
Vadītāja pieņems uzņēmējus pirmdie-
nās no plkst.8:00- 11:00 un ceturtdienās 
no plkst.15:00 – 17:00. Centrs strādā 
katru dienu no plkst. 13:00 Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolā, ieeja no sētas 
puses, norādes jau izvietotas. J.Šnikvalde 
aicināja uzņēmējus aktīvi sadarboties.

Uzņēmēji atbalstīja novada domes 
iniciatīvu, sagaidot Latvijas simtgadi 
un 100 gadus kopš Kandavai piešķirtas 
pilsētas tiesības, aicināt māju īpašniekus 
sakārtot un nokrāsot vecpilsētas ēku 
fasādes. Priekšsēdētājs informēja, ka 
Būvvaldei uzdots veikt vēsturiskā cen-

tra māju apsekošanu par veicamajiem 
darbiem. Pēc spraigām diskusijām un 
debatēm par to, kā veicama vēsturisko 
ēku fasāžu krāsošana, pamatu nostipri-
nāšana un citi darbi, debatētāji vieno-
jās, ka jāķeras pie darba nekavējoties, 
jo sirds sāp par to, ka īpašumi iet postā, 
Kandava zaudē savu pievilcīgo izskatu. 
Par to, kā tas notiks vēl var diskutēt, bet 
vilcināties nedrīkst. 

Tika izteiktas pretenzijas par kultū-
ras pasākumu organizēšanu Kandavā, 
kāpēc tik mazs noslogojums brīvdabas 
estrādei “Ozolāji”, pēc kādiem kritēri-
jiem tiek izvēlēti mākslinieki, kurus ai-
cina koncertēt, kāpēc pasākumos plašāk 
netiek iesaistīti vietējie amatnieki un 
tirgotāji. 

Uz nākošo tikšanos tika nolemts ai-
cināt novada Kultūras pārvaldes vadību, 
būvvaldes pārstāvjus, deputātus, runāt 
par novada stratēģisko attīstību.

Nākošā tikšanās ar uzņēmējiem 
notiks 11.aprīlī plkst. 16:00 kafejnīcā 
“Kandava”.

Dagnija Gudriķe ķe
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BĒRNUDĀRZĀ “ZĪĻUKS” ATKLĀTA SILTO SMILŠU 
TERAPIJAS TELPA

28.februārī pirmskolas izglītības 
iestādē “Zīļuks” tika atklāta Silto smil-
šu terapijas telpa.

 Šī ir jau otrā smilšu terapijas telpa 
Kandavas novadā. 2014.gada decem-
brī tika atklāta pirmā silto smilšu ista-
ba Kandavas internātvidusskolā, kur 
nodarbības vada Dabas vides estētikas 
skolotāja Inga Jefremova. Smilšu terapi-
jas nodarbības ieguvušas lielu atsaucību 
bērnu vecāku vidū, jo viņi pārliecināju-
šies par to dziedinošo ietekmi uz bērna 
veselību, palīdzot tikt galā ar problē-
mām.

“Manuprāt, tā ir lieliska iespēja 
mūsu bērniem baudīt silto smilšu te-
rapijas pieskārienu spēku. Tā ir iespēja 
bērniem pilnveidoties, attīstīties un at-
veseļoties”- atklājot pasākumu, sacīja 
bērnudārza vadītāja Dina Tauriņa. Viņa 
uzsvēra, ka siltās smiltis var palīdzēt 
bērna attīstībai un tāds arī ir šīs terapijas 
mērķis- palīdzēt bērniem. 

Dabas vides estētikas studijas vadī-
tāja Diāna Timofejeva dāvināja bērnu-
dārzam talismanu- bruņrupucīti, kuram 
kolektīvs kopīgi bija izdomājis vārdu- 
Brūno Stariņš. Bruņrupucis ir veiksmes 
un izaugsmes simbols, mājas gariņš. 

Bērnudārza kolektīvu sveica novada 
domes priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis, 
vēlot veiksmi, īstenojot silto smilšu tera-
piju pirmskolas izglītības iestādē. 

Dabas vides estētikas studijas vadī-
tāja Diāna Timofejeva ar prieku pavēs-

tīja, ka Kandava ir pirmā pilsēta Latvijā, 
kur ir divas silto smilšu iekārtas. “Prieks, 
ka tik daudz bērnu varēs baudīt visus 
smilšu terapijas labumus. Apsveicama 
ir vadītājas Dinas izturība un uzņēmība, 
jo īstenot dzīvē šo ieceri nemaz nebija 
viegli. Meitenes vēl turpina mācīties un 

pilnveidoties un viņām tas labi izdodas.” 
Diāna pasniedza bērnudārza vadītājai 
arī smilšu iekārtas sertifikātu ar numuru 
20. Reāli Latvijā šobrīd darbojoties as-
toņpadsmit smilšu iekārtas, divas ir pro-
cesā.  “Sertifikāts apliecina, ka te strādā 
labi speciālisti un viss ir kārtībā- sacīja 

Dabas vides estētikas studijas vadītāja Diāna Timofojeva pasniedz 
sertifikātu Dinai Tauriņai

IZDOTA SUVENĪRMONĒTA “KANDAVAI 100”
Kandavas pašvaldība laidusi klajā 

suvenīrmonētu kapsulas/kartiņas ie-
pakojumā, kas  domāta kā kolekcijas 
monēta kolekcionāriem un pašvaldī-
bas dāvana. Suvenīrmonēta kalta Beļ-
ģijā un uz tās aversā ir atveidots Kan-
davas pilsētas ģerbonis. 

Šogad Kandava svinēs 100. gadadie-
nu kopš tai piešķirtas pilsētas tiesības. 
Monēta ir lieliska dāvana pilsētai un tās 
iedzīvotājiem. Tā ir ievietota speciāli 
paredzētā caurspīdīgā kapsulā, kas ie-
stiprināta Kandavas pastkartē. Pavisam 
ir pieejami četri pastkaršu veidi, kur 
līdzās fotogrāfijām lasāma informācija 
par Kandavu latviešu, angļu un krievu 
valodās. 

Kandavas Nacionālā Mantojuma 
suvenīrmonētu izdota 1000 gab. lielā 
tirāžā. Suvenīrmonēta būs nopērkama 
Kandavas Tūrisma informācijas centrā 
un Kandavas novada muzejā.
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turpinājums 8.lpp.

Diāna Timofejeva- un jāsaka, ka bērnu-
dārza “Zīļuks” smilšu iekārta ir pirmā ar 
Eiropas drošības sertifikātu.” 

Dabas vides estētikas ideja pieder 
Diānai Timofejevai, tā rakstīts masu 
medijos, bet, kā sacīja pati Diāna, ja tā 
pavisam godīgi jāsaka, tad ideja nāk no 
Latvijas bērniem un skolotājiem, viņa ti-

kai šo ideju iznesusi dzīvē. “Smilšu kaste 
atplaucē smaidus! Un tā tas tiešām ir.”

Pēc svinīgās lentas pārgriešanas, 
katrs klātesošais varēja iegremdēt rokas 
smiltīs kā bērnībā, ļaujoties to siltajam 
terapeitiskajam spēkam. Ar laba vēlē-
jumiem tika piepildīta krāsaino smilšu 
glāze, lai bērni būtu laimīgi un viņu se-

jas atplauktu smaidā. Volts Disnejs sa-
vulaik sacījis viedus vārdus- ja tu vari to 
izsapņot, tu vari to izdarīt! Kāds sapnis 
ir izsapņots un izdarīts mūsu bērnu la-
bākai nākotnei!

Dagnija Gudriķe

KUBAS KAROGU CEĻŠ UZ KANDAVAS INTERNĀTSKOLU
Par Kubas karogiem, kas savulaik 

glabājās goda vietā Kandavas internāt-
vidussskolas vestibilā, bet tagad – Kan-
davas novada muzejā, kas īstenībā ir uz-
labots internātskolas muzejs, ir gadījies 
dzirdēt dažādus stāstus, kas līdzinās le-
ģendām. Saskaņā ar vienu, sociālistiskās 
Kubas galva Fidels Kastro tos atsūtījis 
pa pastu, cits vēsta, ka karogus dāvinā-
juši Kubas vēstnieki, vēl kāda stāsta ver-
sija teic, ka Fidels Kastro bijis iecerējis 
apmeklēt Kubas republikas vienaudzi 
– Kandavas internātskolu, taču plāni 
mainījušies, un bārdainā revolūcijas lī-
dera vietā Kandavā nogādātas tikai viņa 
dāvanas – karogi. 

Studējot tālaika preses izdevumus, ir 
izdevies noskaidrot Kubas karogu ceļu 
uz Kandavas internātskolu. Jāatzīst, ka šī 
ceļa mērķis nebija nejaušs un bija cieši 
saistīts ar Kandavas internātskolas stā-
vokli – viena no modernākajām, tehnis-
ki un mācību kvalitātes ziņā labākajām 
internātskolām PSRS.

Kandavas internātskolas četrstāvu 
mācību ēka ar darbnīcām, siltumnīcu, 
un fizkultūras zāli tika atklāta 1958.g. 
1. septembrī. Gada beigās ekspluatācijā 
nodeva pedagogu dzīvokļu māju, bet 
nākošajā gadā uzcēla četrstāvu internāta 
ēku. 

Sākotnēji skolā mācījās 150 audzēk-
ņu no jaunākajām - 1-5 klasēm. Inter-
nātskolas rīcībā bija nodota 50 hektāru 
liela saimniecība ar 1 ha lielu augļu dār-
zu. 2,5 ha lielu augļu dārzu pie skolas 
jau 1958.g. pavasarī palīdzēja iekārtot 
Kandavas rajona komjaunieši un Pūres 
dārzkopības izmēģinājumu stacija, kas 
bija viens no skolas šefiem. Citi šefi, 
kuru galvenais pienākums bija materiā-
li rūpēties par skolu, bija kolhozi ”Zaļā 
zeme”, ”Zelta vārpa” un Kandavas ra-
jona rūpkombināts. Skolas audzēkņi, 
kas nāca no visas LPSR, tika apmācīti 
dārzkopju, šuvēju, šoferu, traktoristu 
u.c. praktisku profesiju ievirzēs. Pilnā 
valsts apgādē skolā tika uzņemti bāre-
ņi un atsevišķos gadījumos bērni no 
maznodrošinātām ģimenēm. Mācības 
notika latviešu valodā, bet skolā mācījās 
arī neliels skaits krievu, poļu, lietuviešu, 
igauņu bērnu.

1961.g. skolā jau bija 8 klases, bet vēl 
pēc trim gadiem tā kļuva pilna vidussko-
la ar 11 klašu kursu. 1961.g. skolā mācī-

jās vairāk nekā 300 audzēkņu. Pulciņu 
skaits skolā bija pieaudzis līdz gandrīz 
trīsdesmit – darbojās praktiskie jauno 
tehniķu, radiotehniķu, daiļamatnieku, 
keramiķu, kokgriezēju, mākslas audēju, 
biškopju pulciņi, un līdztekus tiem pa-
stāvēja kultūras kolektīvi: dramatiskais  
pulciņš, pūtēju orķestris, deju kolek-
tīvs, tautas instrumentu orķestris, leļļu 
teātris. Jaunie novadpētnieki iekārtoja 
skolas muzeju, kurā vienas no pirmajām 
senlietām bija akmens cirvis, kalts un 
rotātas kaula caurulītes, kas 1958.g. tika 
atrastas internātskolas būvlaukumā. 

Ar astoto klasi visiem audzēkņiem 
sākās ražošanas apmācība. Skolai bija 
lauksaimniecības novirziens – audzēkņi 
apguva agronomijas pamatus, zēni mā-
cījās vadīt traktorus, rīkoties ar iekšde-
dzes un elektrodzinējiem, bet meitenes 
iepazinās ar darbiem lopkopības fermās 
un tur lietoto tehniku, izmantojot skolas 
mācību saimniecību.

Jāatzīmē, ka darbā internātskolā tika 
pieņemti tikai labākie skolotāji: ar aug-
stāko pedagoģisko izglītību un vismaz 
triju gadu darba pieredzi. 

Internātskolā viens no pedagoģijas 
mērķiem bija bērnu audzināšana kolek-
tīvisma un tautu draudzības garā. Tādēļ 
tika veicināta skolēnu sarakstīšanās ar 
dažādu zemju skolēniem, apmainīšanās 
ar dāvanām un suvenīriem, ciemoša-
nās citās PSRS republikās un ciemiņu 
uzņemšana. Jaunie radiotehniķi bija 

nodibinājuši radiosakarus ar radioama-
tieriem visās padomju republikās, kā arī 
Kiprā, Dienvidāfrikā, Portugālē, Libānā, 
Anglijā un ASV.

Jādomā, ka tieši internacionālisma 
ievirzes dēļ Kandavas internātskola tika 
izvēlēta Fidela Kastro visām padomju 
tautām dāvinātā Kubas republikas ka-
roga piešķiršanai. Tas notika 1961.g. 17. 
maijā, kad internātskolā ieradās izglī-
tības darbinieki no visas republikas un 
Maskavas: 

”Apsveicot skolas kolektīvu, Vissa-
vienības arodbiedrību Centrālās pado-
mes vārdā N. Gendriks sacīja: ”Maskavā 
25. aprīlī VACP prezidijs kopā ar izglī-
tības darbiniekiem izskatīja jautājumu 
par audzināšanas darbu mūsu dzimte-
nes internātskolās. Pēc rūpīgas šo skolu 
pārbaudes par labāko estētiskajā audzi-
nāšanā atzina Kandavas internātskolu. 
Nododam jums, draugi, uz mūžīgiem 
laikiem Kubas dižā dēla Fidela Kastro 
padomju tautām dāvāto karogu.””  

Pēc tam runāja LPSR izglītības mi-
nistrs V. Krūmiņš, atgādinot, ka velte 
uzliek jaunus pienākumus un mudinot 
neapstāties pie sasniegtā. Tika piešķirtas 
vairākas citas veltes: ar nozīmi ”Teicam-
nieks izglītības darbā” apbalvoja mācību 
pārzini Dzidru Pētersoni, vecāko audzi-
nātāju Albertu Bušu, skolotāju Alfrēdu 
Braunu, praktisko darbu vadītāju Al-
bertu Špilleru, vecāko pionieru vadītāju 



8.
turpinājums no 7.lpp.

VĒSTURE KULTŪRA

Rihardu Tauriņu. Goda rakstus saņēma 
skolas direktors Kārlis Ēdelnieks, skolo-
tāji Arturs Vaidziņš, Ernests Lapiņš un 
Andrejs Labējs. 

Nākošie Kubas karogi Kandavā ie-
radās 1965.g. 19. martā, kad internāt-
skolas audzēkņi un pedagogi no LPSR 
Sarkanā Krusta biedrības centrālās ko-
mitejas priekšsēdētājas T. Bušas saņēma 
Kubas Sarkanā Krusta karogu, veselības 
sarga palīga parādes blūzi un lakatiņus. 
Tos Kandavas internātskolai bija lūdzis 
dāvināt Sarkanā Krusta biedrības Kubas 
nacionālās komitejas prezidents Alberto 
Servantess pēc tam, kad T. Buša, vieso-
joties Kubā, bija pastāstījusi viņam par 

vienu no PSRS labākajām Sarkanā Krus-
ta pirmorganizācijām Kandavas inter-
nātskolā.

Kubiešiem ticis arī pastāstīts, ka 
Kandavas internātskolā ir aktīvs in-
ternacionālais štābs, kas lūdzis ciemos 
Fidelu Kastro, kad viņš viesojies PSRS, 
un saņēmis viņa sekretāres Silvijas San-
česas vēstuli. Arī Santjago de Kubas 
pilsētas padome lūdza kandavniekiem 
nodot tautas varoņa Hose Marti portre-
tu un vimpeli ar viņa aicinājumu: ”Brīvā 
Kuba! Brīvība nekad nemirst no ievai-
nojumiem. Nazis, kas to sadur, tās vēnās 
ielej jaunas asinis.” 

Kubas republikas un Kubas Sarkanā 
Krusta karogi tika novietoti vestibilā un 
aktīvi izmantoti audzināšanas darbā, kā 

to vēsta internātskolas pionieru un kom-
jauniešu vēstule Fidelam Kastro 1965.g. 
sākumā: ”Mēs strādājam un mācāmies 
ar vēl lielāku degsmi nekā agrāk. Pašiem 
labākajiem ir tiesības nofotografēties pie 
Jūsu dāvātā Kubas karoga, kam tagad 
blakus stājies mazais Kubas karodziņš. 
Tas kļuvis par ceļojošo vimpeli. Pionie-
ru pulciņš, kas saņem vimpeli, iegūst 
tiesības nēsāt arī melnas beretes, kuras 
mēs saucas par kubiešu beretēm. Mūsu 
skolas ansamblis iestudēja Pahmutova 
dziesmu ”Kuba – mīla mana”. Mācāmies 
arī jūsu tautas dejas un dziesmas.”      

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks

MATKULNIEKI MEKLĒ TEĀTRA GARU
18.februārī sava veida pilngadību- 

21 gada jubileju- ar muzikālu uzvedu-
mu “Teātra gara meklējumos” atzīmē-
ja Matkules amatieru teātra kolektīvs.

Jau ieejot kultūras nama foajē, katrs 
pasākuma dalībnieks nokļuva teatrālā 
gaisotnē- bija izstādīti rekvizīti no da-
žādām izrādēm, izveidots foto stūrītis 
“Līgava un līgavainis”, kur katrs varēja 
iejusties šajos tēlos, tāpat izlasīt infor-
māciju un apskatīt bildes no izrādēm, 
kas iestudētas divdesmit viena gada ga-
rumā. Divdesmit gadus kolektīvu vadīja 
Ilze Oliņa, bet kopš 2016. gada režisore 
ir Maija Zilberta. 

Kā noskaidrojās vakara gaitā, mat-
kulniekiem teātris ir asinīs jau gandrīz 
gadsimtu, kaut gan par šiem senajiem 
laikiem ir zināmi tikai nostāsti. Vecāka-
jai pagasta paaudzei vēl atmiņā skolotā-
jas Emīlijas Lūkases vadītais teātris un 
izrādes. Kā zināms daudzus no saviem 
aktieriem skolas gaitās ir ievadījusi tieši 
viņa. 

Drīz pēc režisores Lūkases, amatieru 
teātra vadību pārņēma skolotāja un re-
žisore Ilze Oliņa, kura ielika savu sirdi 
un spēku tajā, lai  matkulniekiem būtu 
visskaistākie un skanīgākie Līgo svētki, 
lai aktieri liktu aizmirst ikdienu un iz-
smieties no sirds. Divdesmit gadu laikā 
aktieri ir pieredzējuši daudz dažādu no-
tikumu, gan priecīgu, gan ne tik jautru, 
lielas jubilejas, bērnu dzimšanas, bet lai-
ka vecis ir nepielūdzams un noteic arī to, 
kuram šo dzīvi, ko sauc par spēli -beigt. 
Tādēļ, jau no mākoņa maliņas uz visiem 
jubilejas reizē nolūkojās Aivars Lavrino-
vičs un Raimonds Šenbergs. 

Kā jubilejas vakarā sacīja režiso-
re Maija Zilberta, teātris neļauj ne ilgi 
raudāt, ne ilgi smieties, tas liek ko jau-
nu meklēt un varbūt atrast, jo arī paši 
aktieri meklē un kaut ko jau noteikti 
atrod. Režisore aicināja visus klātesošos 
šajā vakarā būt ļoti uzmanīgiem, meklēt 

un atrast kaut ko katram pašam priekš 
sevis. 

Tieši skatītāju smieklu, asaru, aplau-
su un labās kritikas dēļ, aktieri kāpj uz 
skatuves. Katrs aktieris, pirms izrādes 
noteikti caur priekškara spraudziņu ir 
lūkojies skatītāju zālē, vai tikai šoreiz 
nebūs jāspēlē tukšām rindām!? Un dro-
ši vien daudzi no tiem, kas sēž skatītāju 
rindās, apskauž aktierus uz skatuves. 
Ak, ja es tā varētu! Tikai drosmes nepie-
tiek! 

Jubilejas vakarā uz skatuves dēļiem 
redzējām Anitu Šteinbergu, Māri Pleze-
ru, Guntu Šmiti, Mārtiņu Užānu, Agnesi 
Užāni, Aivaru Bērziņu, Gitu Graudēvi-
cu,  Ojāru Budženu, Oksanu Graudēvi-
cu, Artūru Druķi, Zandu Smilgu, Ēriku 
Rudēvicu, Tomu Auziņu, Elīnu Gajevs-
ku. 

Kā saskaitījusi režisore Ilze Oliņa, 
divdesmit gados, kad viņa vadīja šo ko-
lektīvu, tās bijušas apmēram piectūkstoš 
stundas, kuras aktieri veltījuši teātrim 
mēģinājumos, izrādēs, skatēs un izbrau-
kumos. Un tas ir ļoti daudz. Režisorei 
Maijai Zilbertai tās pagaidām ir 250 

dienas, kopš viņa no  Ilzes Oliņas rokām 
saņēmusi Matkules amatieru teātra ka-
rogu. “Jūs esat Matkules amatierteātra 
vārda cienīgi, turat šo karogu augstu arī 
turpmāk!” – vēlēja Ilze Oliņa.  

Ar vēlējumiem nepazaudēt teātra 
garu, kolektīvu jubilejā sveica Matkules 
pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Jan-
sone, Kandavas novada domes priekšsē-
dētājs Alfreds Ķieģelis un Kultūras pār-
valdes vadītājas vietniece Iveta Grunte, 
bet pasākuma otrajā daļā apsveikumus 
priekšnesumu veidā jubilāriem bija at-
veduši draugi no Pūres, Dobeles, Tu-
kuma un Vānes amatierteātriem, kā arī  
Matkules jauktais vokālais ansamblis. 

Pagasta vadītāja Dzidra Jansone at-
zina, ka viņa tiešām lepojas ar savējiem, 
jo ik gadu šis kolektīvs visus pagasta ļau-
dis priecē svētkos un vienmēr izrādes ir 
kupli apmeklētas, jo vietējo atnākšana 
uz pasākumiem ir kā pateicība aktie-
riem par ieguldīto darbu. Arī jubilejas 
vakarā par skatītāju trūkumu sūdzēties 
nebija iemesla.

Dagnija Gudriķe



9.PASĀKUMI SPORTS

IEVA ANNIJA STEPIŅA IZCĪNA BRONZAS MEDAĻU 
LR ČEMPIONĀTĀ VIEGLATLĒTIKĀ

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
11.martā
13:00 Senioru atpūtas vakars “Zilo no-
krāsu balle”- Pensionāru Dienas centrā
12:00 – 16:00 - Radošs pasākums “Sievie-
tes pasaule” – Kandavas kultūras namā
Ieeja uz pasākumu- 2,-eiro 
19:00 Muzikāla komēdija “Septiņas vec-
meitas”- Kandavas kultūras namā – ieeja 
12,- eiro
22:00 Sieviešu dienas kopā ar grupu “Uz-
lūdz dāmas” un Rikardionu- Valdeķu 
kultūras namā- ieeja 5,- eiro iepriekšpār-
došanā, balles vakarā 7,- eiro; galdiņu re-
zervēšana pa telefonu 63126037
12.martā
No 9:00 – 16:00 Putnu vērošanas pārgā-
jiens Kandavas apkārtnē- Tikšanās pie 
Riebiķu mājām -Gids: biologs Ritvars 
Rekmanis ; Ziedojums: 5 EUR (bērniem 
līdz 15 gadu vecumam brīva)- Iepriek-
šēja pieteikšanās obligāta pa tālruni 
28256131 vai rakstot uz e-pastu kurze-
mesputni@gmail.com .
16.martā
10:00 – 13:00 Donoru diena- Kandavas 
novada sociālā dienesta telpās 
18.martā
13:00  Sadancošanās “Mēs tiekamies 

martā, kad pūpoli zied”- aicina Eiropas 
deju kopa “Alianse”- Matkules kultūras 
namā- ieeja brīva
19:00 Vokālā ansambļa “Par to…” 5 
gadu jubilejas koncerts – Vānes kultūras 
namā- ieeja bez maksas
22:00 Pavasara balle -par mūziku gādās 
muzikanti no Vānes- Vānes kultūras 
namā- ieeja 5,-eiro- galdiņu rezervēšana 
25651845 Eva
21.martā
17:00 Radošās darbnīcas- Mezgloti aus-
kari- Kandavas novada muzeja 2.stāvā 
amatniecības centrā -
25.martā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienas pasākumi Kandavas novadā
28.martā
17:00 Radošās darbnīcas – Mezglotas ro-
kassprādzes- Kandavas novada muzeja 
2.stāvā amatniecības centrā-pieteikties 
pa telefonu 26018067
1.aprīlī
9:00 Konkurss “Tonis pustonis, solis pus-
solis”- Kandavas kultūras namā
19:00 Deju kolektīvu koncerts “Iedejo-
jam pavasari Zantē”- Zantes kultūras 
namā

16.aprīlī
Lieldienu skrējiens apkārt Baznīckalni-
ņam Matkulē
Lieldienu pasākumi Kandavas novadā 
SPORTS
11.martā
12:30 Kandavas čempionāta spēle basket-
bolā BJSS 99-Kristaps – Kandavas Sporta 
hallē
25.martā
18:00 Basketbola spēle BK viss.lv Kanda-
va- LPPP/ Nīca- Kandavas Sporta hallē
IZSTĀDES
Līdz 1.04. – Valdas Sirmās fotogrāfiju iz-
stāde  -Kandavas novada muzejā
Līdz 16.03. “Saule. Jūra. Akmens.”- Jura 
Siliņa gleznas un Gata Celitāna skulptū-
ras- Kandavas Mākslas galerijā 
Līdz 31.03. Rotaļlietu izgatavošanas pul-
ciņa izstāde- Jauniešu centra “Nagla”zālē
Līdz 6.04.  Sņežanas Tišleres gleznu izstā-
de -Kandavas kultūras nama izstāžu zālē 
“Vējspārns”
Līdz 31.03. –“ Rakstniecei Skaidrītei  
Kaldupei- 85”- Zantes pagasta bibliotēkā

24. un 25.februārī Rīgas sporta 
manēžā norisinājās Latvijas Repub-
likas čempionāts vieglatlētikā telpās 
U-16 vecuma grupai. 

Ziemas sezonas galvenās sacensības 
ļoti sekmīgi izdevās aizvadīt Kanda-
vas bērnu un jaunatnes sporta skolas 
audzēknei Ievai Annijai Stepiņai, kura 
izcīnīja bronzas medaļu lodes grūšanā 
ar rezultātu 11.58m, kas tikai par 3cen-
timetriem atpaliek no Ievas personiskā 
rekorda.  No sudraba medaļas Ievu šķīra 
11centimetri, bet no zelta 27centimet-
ri. Sacensībās lodes grūšanā startēja 21 
dalībniece, un neapšaubāmi šis ir Ievas 
lielākais panākums lodes grūšanā. 

10.martā    Ieva startēs arī savā pa-
matdisciplīnā Latvijas Republikas zie-
mas čempionātā šķēpa mešanā.  No 4. 
-28. aprīlim  Ieva kopā ar Latvijas labā-
kajiem jaunajiem šķēpmetējiem dosies 
uz treniņnometni Portugālē.

Vēl no U-16 grupas gribam atzī-
mēt  Loretas Štofertes izcīnīto 20.vietu 
60m skriešanā ar rezultātu 8.61 sek (49 
dalībnieču konkurencē) un Artūra Je-
koviča personisko rekordu 60m/b skrie-

šanā ar rezultātu 10.28 sek (21.vieta 26 
dalībnieku konkurencē). Nesekmīgs 
starts diemžēl otrai mūsu U-16 grupas 
dalībniecei Agnesei Besikirskai, kura 
nespēja uzrādīt rezultātus, kas tuvotos 
viņas personiskajiem rekordiem. 60m 

skriešanā  28.vieta ar rezultātu 8.74 sek., 
un t/l 30.vieta ar rezultātu 4.30m. Diem-
žēl tā sportā notiek, bet visi galvenie 
starti Agnesei vēl priekšā.

I.Matīss



10. IZSOLES INFORMĀCIJA

PAZIŅOJUMS PAR KUSTAMAS MANTAS PĀRDOŠANU

SVARĪGA INFORMĀCIJA MĀJPUTNU ĪPAŠNIEKIEM!

PAR KANDAVAS NOVADA PENSIONĀRU BIEDRĪBAS 
KOPSAPULCI

Paziņojums par kustamas man-
tas - automašīnas  VW CARAVELLE 
(valsts reģistrācijas numurs KF 3452) 
pārdošanu par brīvu cenu 

Kandavas novada dome organizē 
kustamās mantas - automašīnas  VW 
CARAVELLE (valsts reģistrācijas nu-
murs KF 3452) pārdošanu par brīvu 
cenu. Pārdošanas cena EUR 13650,00. 

Pieteikums par kustamās mantas 

Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas 
Savienības valstīs ir konstatēta augsti 
patogēnā putnu gripa un valstī ir noteik-
ti biodrošības pasākumi, Zemkopības 
ministrija atgādina, ka saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem visiem mājputnu 
īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja 
saimniecībā tiek turēti tikai viens vai 
divi mājputni) Lauksaimniecības datu 
centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ganām-
pulks, gan novietne un jāsniedz infor-
mācija par putnu skaitu divreiz gadā 
uz 1.janvāri un 1.jūliju. 

Ganāmpulku un novietni mājputnu 
īpašnieks var reģistrēt LDC vai Zemko-
pības ministrijas Klientu apkalpošanas 
centros (ZM KAC), iesniedzot elek-

Saskaņā  ar  biedrības  statūtiem  
Kandavas  novada  Pensionāru  biedrī-
bas  (KNPB)  valde  ar  2016.  gada   no-
vembra  sēdes  lēmumu  ir  apstiprinājusi  
un  ar  šā  gada  6.  marta  sēdes  lēmumu  
izsludina  Kandavas  novada  pensionā-
ru  biedrības  biedru  kopsapulci  aprīļa  
pirmajā  pirmdienā,  2017.  gada  3.  ap-
rīlī  plkst.  11:00  pensionāru  dienas  
centrā  Kandavā,  Jelgavas  ielā  4a  ar  
sekojošu  dienas  kārtību:

1.  Kandavas  novada  Pensionāru  
biedrības  valdes  atskaite  par  pilnvaru  
laikā  paveikto  divu  gadu darbu,  deba-
tes  par  darba  vērtējumu.

2. KNPB   2016.  gada  bilances  ap-

pirkšanu iesniedzams Kandavas novada 
domē, Dārza ielā 6, Kandavā līdz 2017. 
gada 22. martam plkst. 12.00. Ja līdz 
norādītajam laikam pieteikušies vairāki 
pircēji, starp tiem tiek rīkota izsole. 

Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek 
slēgts līgums par sludinājumā minētās 
kustamās mantas pārdošanu. Samaksa 
veicama vienas nedēļas laikā no pārdo-
šanas līguma noslēgšanas dienas.

troniski vai papīra formā ganāmpulka 
kartīti un novietnes kartīti, vienlaikus 
paziņojot par mājputnu skaitu novietnē, 
iesniedzot pārskatu par stāvokli ganām-
pulka novietnē. Pārskatu var iesniegt arī 
elektroniski, izmantojot Elektronisko 
ziņojumu ievades sistēmu (EZIS) (tikai 
tā lietotāji).

Mājputnu īpašniekiem, kuri jau bija 
reģistrējuši ganāmpulku un bija iesnie-
guši pārskatu, jāņem vērā, ka gadījumā, 
ja pēc noziņotā atskaites datuma ir bi-
jušas izmaiņas mājputnu skaitā kādā no 
novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, 
kurā tiks turēti mājputni, tad, norādot 
jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāak-
tualizē vēlreiz šo mājputnu skaits visās 

stiprināšana,  revizora  ziņojums.
3. Informācija  un  debates  par  veco  

ļaužu  stāvokli  novadā,  valstī  un  Lat-
vijas  pensionāru  federācijas  (LPF)   ak-
tivitātēm   pensionāru  cienīgu   dzīves  
apstākļu   nodrošināšanā.

4. Jauna  KNPB  valdes  sastāva  ap-
spriešana  un  vēlēšanas, valdes  priekš-
sēdētāja  vēlēšanas,  revizora  apstipri-
nāšana. 

Aicināti  visi  Kandavas  novada  
pensionāru  biedrības  biedri  un  aktī-
vākā  novada  pensionāru  daļa.  Gaidām  
pārstāvjus  no  Zantes  pagasta  pensio-
nāru  biedrības  „Sarma”,  Vānes  pagasta  
„Vānes  Mežrozīte”,  Matkules  klubiņa  

Ar kārtību, kādā veicama kustamas 
mantas – automašīnas  VW CARAVEL-
LE izsole, ja tās pirkšanai pieteikušies 
vairāki kandidāti, var iepazīties Kan-
davas novada domes mājaslapā www.
kandava.lv. 

Kustamo mantu var apskatīt iepriekš 
sazinoties ar Kandavas novada domi un 
vienojoties par apskates laiku. Tālrunis 
uzziņām 63107365.

novietnēs.
Papildus atgādinām, ka gadījumā, 

ja putnu gripa tiks konstatēta novietnē, 
kura nav reģistrējusi mājputnus LDC, tā 
nevarēs saņemt kompensāciju par slimī-
bas dēļ likvidēto ganāmpulku. 

Papildu informāciju var iegūt 
LDC, zvanot pa tālruni: 67027240 vai 
rakstot uz e-pasta adresi: ldc@ldc.gov.
lv, vai apmeklējot klātienē LDC esošās 
filiāles.

Aicinām arī sekot līdzi Pārtikas un 
veterinārā dienesta aktuālajai infor-
mācijai par putnu gripu tīmekļvietnē 
http://www.zm.gov.lv/partikas-un-vete-
rinarais-dienests/#jump.

„Atvasara”,  kā  arī  Kandavas  novada  
domes  un  Sociālā  dienesta  vadību.  
Matkules,  Vānes  un  Zemītes  pensio-
nāru  nokļūšanai  uz  Kandavu  un  atpa-
kaļ  ir  plānots  autobuss.

Atlikušo  laiku  līdz  KNPB  kopsa-
pulcei  lūdzu  izmantot  lietderīgi:  nā-
kamās  valdes  iespējamā  sastāva  un  
priekšsēdētāja  kandidatūru  apsprieša-
nai,  priekšlikumu  iesniegšanai  bied-
rības  darba  uzlabošanai  un  novada  
pensionāru  apziņošanai  par  gaidāmās  
kopsapulces  norises  vietu  un  izskatā-
majiem  jautājumiem.    

KNPB valdes  priekšsēdētājs 
Zigurds  Megnis

 Kandavas novada dome informē, ka tikšanās ar novada nevalstiskajām organizācijām notiks  
š.g.16.martā plkst. 16:00 novada domes zālē Kandavā Dārza ielā 6.;

Kandavas pilsētas iedzīvotāju sapulce š.g. 30.martā plkst. 16:00 Kandavas kultūras nama mazajā zālē.
Sapulcē piedalīsies domes vadība, speciālisti un iestāžu vadītāji.

 Tikšanās ar novada uzņēmējiem notiks š.g. 11.aprīlī plkst. 16:00 Kafejnīcas “Kandava” konferenču zālē.
Piedalīsies novada vadība, būvvaldes vadītājs, Kultūras pārvaldes vadītāja 

Laipni aicināti piedalīties!



11.KULTŪRA

MĀKSLA VIENMĒR IR POZITĪVA

 JAUNIEŠU CENTRĀ APSKATĀMA ROTAĻLIETU IZSTĀDE

25.februārī Kandavas Mākslas ga-
lerijā novada muzejā uz tikšanos ar 
fotogrāfi Valdu Sirmo un gleznotāju 
Juri Siliņu, kuru izstādes apskatāmās 
muzeja telpās, pulcējās krietns skaits 
interesentu.

Atklājot radošo pēcpusdienu, muze-
ja krājumu glabātāja Ināra Znotiņa uz-
svēra, ka ir priecīgi pārsteigta par kuplo 
atbalstītāju pulku, kas sestdienā, savā 
brīvdienā, ieradušies, lai klātienē tiktos 
ar māksliniekiem. Viņa sveica gleznotā-
ju Juri Siliņu ar pirmo izstādi Kandavas 
Mākslas galerijā un ar 3.martā tuvojo-
šos dzimšanas dienu. “Kad mēs ar Liju 
braucām pēc darbiem, man tā drusciņ 
drebēja sirds, jo Juris Siliņš man likās 
ļoti noslēpumaina personība, un tas, ko 
biju par viņu lasījusi presē, neatspogu-
ļoja viņa būtību. Kad satikāmies, sapra-
tu, ka uztraukumam nav pamata, mēs 
varam atrast kopīgu valodu un māks-
linieks man pastāstīja visas tās lietas, 
kuras nebiju zinājusi. Kā jau muzejniece 
– esmu ļoti ziņkārīga, man gribas uzzi-
nāt visu, ko varētu vēlāk ierakstīt muzeja 
annālēs!” 

Tiekoties ar mākslinieku, Ināra Zno-
tiņa uzzinājusi, ka, lai gan Juris Siliņš 
lepni paziņojis, ka esot dzimis Rīgā, viņa 
saknes ir no Kandavas novada Matku-
les pagasta, kur dzīvojis viņa vecaistēvs. 
Kara laikā ģimene pārcēlusies uz Gren-
ču pagastu un Juris mācījies Grenču pa-
matskolā. Savā laikā viņš strādājis par 
mākslinieku-noformētāju Matkules un 
Kandavas kultūras namos, tādēļ vēl jo 
vairāk uzskatāms par mūsu novadnieku. 
“No septiņdesmitajiem gadiem Juris Si-
liņš skaitās Engures novadnieks, bet tas 
viņam netraucē būt arī mūsējam!” Saru-
nā ar mākslinieku, atklājās, ka viņš fil-
mējies vairākās epizodiskās lomās Jāņa 
Streiča filmās, piemēram, bijis notārs 
“Likteņdzirnās”. Kā smējās pats māksli-

nieks, vairāk gan ar muguru pret kame-
ru stāvējis. 

Atklājās, ka otras izstādes radītājai, 
fotogrāfei Valdai Sirmajai ir daudz ta-
lantu. Viņa ir skolotāja, kura šajā profe-
sijā nostrādājusi jau vairāk nekā 30 ga-
dus, viņa ir gleznotāja, veido rotas, māca 
mūziku un dejošanu un pati arī dzied. 
Katra izstādē redzamā fotogrāfija ir ar 
savu stāstu, kas gan nebija visiem izla-
sāms, jo parakstu zem fotogrāfijām ne-
bija, bet sarunās ar Valdu, viņa ar tiem 
labprāt dalījās. 

Lai gan trešais mākslinieks Gatis 
Celitāns, kura skulptūras apskatāmas 
Mākslas galerijā, uz tikšanos klātienē 
nebija ieradies, Ināra Znotiņa pēc skatī-
tāju lūguma pastāstīja arī par viņu. Izrā-
dās, Gatis ir jauns cilvēks tepat no pār-
novada, no Pūres pagasta, mācījies par 

pavāru, bet nevienu dienu šajā amatā 
nav nostrādājis. Viņš kopā ar tēvu strādā 
kā kamīnmeistars, mūrnieks, bet brīva-
jā laikā nodarbojas ar akmeņu kalšanu. 
Kā viņš pats teicis intervijā, jau ieraugot 
kādu akmeni, viņš uzreiz zinot, kas no 
tā iznāks. 

Atmosfēra, kas valdīja pasākumā, 
bija ļoti pozitīva, jo māksla jau vienmēr 
ir pozitīva, īpaši, ja satiekas ilgi neredzē-
jušies domu biedri un mākslas mīļotāji. 
Parasti jau uz šādiem pasākumiem ne-
viens ar varu netiek vilkts, ierodas tie, 
kam tas patiešām interesē. Lai saviesīgās 
sarunas ritētu vēl raitāk un nepiespies-
tāk, par brīnišķīgu fona mūziku gādāja 
muzikants- akordeonists soms Marko 
Ojala no Zaļā galma kapellas.

Dagnija Gudriķe

Valda Sirmā, Juris Siliņš un Marko Ojala tikšanās laikā

6.martā Kandavas jauniešu centrā “Nagla” tika atklāta ro-
taļlietu izgatavošanas pulciņa radošo darbu izstāde.

Rotaļlietu izgatavošanas pulciņa vadītāja Ingrita Leinberga-
Lemberga pateicās bērniem par viņu tik īsā laikā realizētajām 
idejām. “Prieks par mūsu paveikto, no decembra vidus esam ta-
pinājuši un šuvuši daudzveidīgus darbiņus- no dzīvniekiem līdz 
pat lellēm. Visi darbi tapuši ar lielu prieku un aizrautību”. Izstādē 
redzamos darbus gatavojuši bērni vecumā no astoņiem līdz des-
mit gadiem, kas divas reizes nedēļā apmeklē pulciņu.   

Izstādes atklāšanā mazos rokdarbniekus sveica izglītības pār-
valdes vadītājas vietniece Zigita Kārkliņa. Jauniešu centra “Nagla” 
vadītāja Ieva Ozoliņa aktīvākajiem pulciņa dalībniekiem pasnie-
dza pateicības. 

Izstāde apskatāma katru darba dienu plkst. 14:00-19:00  jau-
niešu centra “Nagla” zālē, Zīļu ielā 2, Kandavā. 



12.

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās marta 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 10.03.2017.

LĪDZJŪTĪBA

Dzintra Rūtiņa (1936) un Dace Balande-Balode (1938) 
no Kandavas

Elga Ozola (1927) no Cēres
Olga Jansone (1933), Benita Marija Pahomova (1936)

 un Ilze Rulle (1967) no Talsu novada

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2017.gada februārī izdarīti 6 
ieraksti miršanas reģistrā:

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.
gada februārī reģistrēti četri  jaundzimušie

Katrīna, Jasmīna, 
Gabriels, Deivids

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2017.GADA MARTS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

No lielā visuma spēkus smelt,
No brīnišķās dzīves prieku gūt!

Abi kopā kāpsim ilgi, kāpsim augstu,
Ieliec manā savu mazo, savu kluso plaukstu!

Ārija Skaidrīte Nimrode, Olga Grape, Lidija Pabērza, 
Līvija Matisone, Jadviga Voreviča, Herolds Dukāts, 
Pēteris Lukovičs, Zigrīda Mincāne, Aina Klajuma, 

Austra Treilopa, Mirdza Andersone, Arnolds Jantons, 
Maigonis Graudiņš, Alfreds Strancis, Ilga Zeidaka, 
Ināra Granovska, Ērika Jurkova, Elza Rozenšteine, 

Velta Liepa, Guna Krūmiņa, Alfreds Lasmanis, 
Aivars Sproģis, Viktorija Ņizoļina, Ausma Riekstiņa, 

Pēteris Lomašs, Jānis Grasmanis, Edgars Dankers

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gada 
februārī reģistrēta viena laulība. Sveicam jauno ģimeni!

Kandavas novada dome

Tas brīdis, kurā kopā esam-tā ir dzīve
Un tik, cik otram dodam,
Tik pretī saņemam mēs otra sirdi…

Sveicam Ņinu un Viktoru Dimitrijevus Zelta kāzās
Elzu un Voldemāru Ansonus Smaragda kāzās
Annu un Herbertu Druviņus Dimanta kāzās!

Kandavas novada dome

In memoriam
Imants Stendzenieks
(22.07.1926.- 26.02.2017.)

26.februārī mūžības ceļos devies 
Kandavas novada Politiski represēto 
apvienības biedrs Imants Stendze-
nieks.

Imants Stendzenieks bija īstens 
Latvijas patriots, cīnītājs par Latvi-
jas brīvības un neatkarības nosargāšanu.

Septiņpadsmit gadu vecumā Imants Stendzenieks 
brīvprātīgi pieteicās dienēt Latvijas leģionā- Liepājas zenī-
tartilērijas divizionā. Kā radiotelefonists piedalījies kaujās 
pie Ostrovas, Kudeveras, vēlāk pie Lubānas ezera, Cesvai-
nes, Mores. No 1944.gada oktobra cīnījās Kurzemes cie-
toksnī Džūkstes- Lestenes apkārtnē. 

1945.gada martā – aprīlī zenītartilērijas diviziona sa-
stāvā piedalījās vissīvākajās cīņās, kas 8. maijā beidzās ar 
Vācijas kapitulāciju. Pēc kapitulācijas Imants Stendzenieks 
ar 20 vīriem devās nacionālo partizānu gaitās turpināt 
cīņu pret okupantiem, bet drīz vien krita krievu okupantu 
rokās. Pēc Vorkutā un Silamā ( Igaunija) labošanas darbu 
nometnēs pavadītiem gadiem atgriezās Latvijā. 

Strādāja Rīgā Ceļu projektēšanas institūtā un no 1978.
gada dzīvoja Kandavā, aktīvi iesaistoties Latvijas politiski 
represēto organizētajos pasākumos. 

Kā patiess Latvijas patriots Imants Stendzenieks paliks 
novadnieku, draugu un tuvinieku gaišā piemiņā.

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada Politiski represēto apvienības vārdā

Pēteris Briedis

PAR IESPĒJU SAŅEMT PĀRTIKAS PAKAS BĒRNIEM 
LĪDZ 2 GADU VECUMAM

Kandavas novada sociālais dienests informē iedzīvotājus, 
ka no 2017.gada Kandavas novada Sarkanā Krusta komitejā 
(Kandavā Lielā ielā 26), iepriekš piesakoties, varat saņemt pār-
tikas pakas bērniem no 0 līdz 2 gadu vecumam. 

Pieteikties pa tālruni 26312977 vai  29327696. 
Tālrunis informācijai: 63182063.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Aicinām piedalīties Lielajā talkā, kas šogad notiks 22.aprīlī!

Sīkāka informācija nākamā mēneša
informatīvā izdevuma numurā.


