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Noslēgušies fasāžu apgleznošanas
darbi Kandavas vecpilsētā
Noslēgušies ēku fasāžu apgleznošanas darbi Kandavas vecpilsētas namiem, kuru
īstenošana iespējama pateicoties sponsoram, kurš vēlējās palikt anonīms.

Sintija Kokina | Projekta vadītāja |

Ir pabeigti darbi pie visām trim ēku
fasādēm - uz Lielās ielas 35 nama fasādes
atainots Kārļa Skalbes dzejolis, Talsu ielas
ēku rotā Ojāra Vācieša dzeja un ir noslēgušies darbi pie Lielās ielas 30/32 fasādes
pārveides, uz kuras iepriekš bija attēlots
2014.gada Mākslas plenērā tapis zīmējums, bet turpmāk uz šī nama būs Laimoņa Vāczemnieka dzejas rindas.
Fasādes tapa pateicoties SIA “M
un V”, māksliniecei Indrai Krecerei,
dizaina autorei Baibai Rullei un
arhitektei Baibai Beķerei.
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Caur lietus Promenādē atjaunots bērnu rotaļu laukums
lāsēm uz
krāsaino
lapu paklāju
raugoties…

K

lāt rudens un tuvojas tumšais
Veļu laiks. Oktobra mēneša
pēdējā svētdienā pāriesim uz
ziemas laiku, tātad jau oktobrī ir jāsāk gatavoties ziemai. Jāizvērtē
ražas birums un paveiktais gada laikā.
Tāpēc esam iecerējuši visu mēnesi doties uz tikšanos ar novada pagastu iedzīvotājiem, uzzināt par katrā pagastā
notiekošo, un uzklausīt arī Kandavas
iedzīvotājus.

Jāizvērtē
ražas birums
un paveiktais
gada laikā
Lietus aizvien biežāk bungo pa loga
rūtīm, rītos izejot dārzā, sajūtam salnas
radīto elpu, bet vēl jāsteidz paveikt iecerētie darbi. Daži no tiem – strūklakas sakārtošana un uzstādīšana jaunā
veidolā Bruņinieku pilskalna pakājes
skvērā, Pulvertorņa jumta remonts un
laivu piestātnes izbūve Abavā pie tilta.
Cerot, ka atvasarā vēl varēsim izstaigāt mūsu pakalnus, kas nu jau rotājas
krāsaino lapu zeltā, un padomāt, ko vēl
varam darīt, lai novads taptu skaistāks,
krāšņāks, apdzīvotāks, drošāks.
Oktobris ir laiks, kad pa īstam sāk
“ieskrieties” sezonas darbi pašdarbībā, kultūrā, sportā, izglītībā. Jau esam
sākuši gatavoties Latvijas Valsts svētkiem, un šoreiz 18. novembra svētki
Kandavā priecēs ar jaunu muzikālu
izrādi, kuras mūzikas autors ir Jānis
Tabūns, bet teksta autore mūsu novadniece, dzejniece Maija Laukmane. Jau
radīta dzeja katram mūsu pagastam un
pilsētai, ar skanīgu mūzikas pavadījumu, un katra dziesma ir īpaša – tāda,
kas ļauj vaļu emocijām. Emociju pilns
ir arī šis laiks. Varbūt esam kļuvuši
neiecietīgāki viens pret otru, vai tās
ir bailes no nezināmā, kas notiks ar
mūsu novadu, vai vainīgs vienkārši rudens. Centīsimies darīt prieku un radīt gaismu sevī un citos! Nobeigumā,
vēlos sveikt visus novada skolotājus un
pedagogus Pasaules skolotāju dienā,
kas Latvijā tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā, vēlot, lai mūsu Gaismas nesējiem vienmēr radošas domas,
spēks un izturība!
Inga Priede, Kandavas novada
domes priekšsēdētāja

Kandavas novada dome īstenojusi projektu “Rotaļu iespēju
nodrošināšana Kandavas vecpilsētas promenādē”.
Sintija Kokina | Projekta vadītāja |

Projekta mērķis ir veicināt un dažādot
brīvā laika pavadīšanas iespējas, uzstādot
rotaļu iekārtas Kandavas Vecpilsētas promenādē, Kandavas novada iedzīvotājiem
un pilsētas viesiem.
Projekta ietvaros tika veikta jaunu rotaļu iekārtu uzstādīšana Kandavas

Vecpilsētas promenādē, Tirgus laukumā
9. Rotaļu laukumā tika uzstādīts jauns rotaļu komplekss, piramīda un vingrošanas
komplekss, nodrošinot bērniem iespēju
aktīvi darboties svaigā gaisā, uzlabot savas

fiziskās prasmes un attīstīt veiklību. Rotaļu laukuma piegādi un uzstādīšanu veica
SIA “GoPlay”, būvuzraudzību – SIA “RI
Pārvaldnieks”.
Projekta (Nr. 19-08-AL14-A019.2203000006) kopējās izmaksas ir 14 876,95 EUR,
publiskais finansējums 13 389,25 EUR un
Kandavas novada domes līdzfinansējums
1 487,70 EUR.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kandavas novada muzejam jauna vadītāja
Ar š.g. 13.augustu Kandavas novada muzeja vadītājas amatā stājusies Inese Roze. Inese Roze
pavasarī uzvarēja konkursā uz muzeja vadītājas
vietu, bet tobrīd darbu sākt nevarēja un vairāk
nekā trīs mēnešus muzejnieki pacietīgi gaidīja
savu vadītāju.
Inese Roze ir talseniece, ilgus gadus strādājusi
par Talsu tūrisma informācijas centra vadītāju.
Pēc profesijas ir bioloģijas un ķīmijas skolotāja,

strādājusi Stendes selekcijas un izmēģinājumu
stacijā, kur sapratusi, ka zinātniskais darbs viņas raksturam ir par lēnu. Ir strādājusi arī Talsu
muzejā un pasniegusi tūrisma stundas Talsu
2. vidusskolā. Izstrādājusi vairākus interesantus
tūrisma maršrutus.
Plašāku interviju ar Inesi Rozi varēsiet lasīt informatīvā izdevuma “Kandavas Novada Vēstnesis”
novembra numurā.
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ĪSZIŅAS
Notiks iedzīvotāju sapulces

Kandavas pilsētā un novada pagastos oktobrī un novembra sākumā notiks iedzīvotāju sapulces, lai
pārrunātu aktuālākos jautājumus ar domes vadību, deputātiem un speciālistiem. Sapulču ievaddaļā
iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar paveikto 2019. gada deviņos mēnešos, plānoto nākamajā gadā, un
uzklausīs pagastu un pilsētas iedzīvotāju ierosinātās prioritātes un galvenās ieceres 2020. gadam.
Pēc tam iedzīvotāji varēs uzdot aktuālus jautājumus aicinātajiem pārstāvjiem no SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi”, Kandavas novada pašvaldības policijas, Kandavas novada Sociālā
dienesta, SIA “Kandavas ceļi” un domes speciālistiem, domes vadībai, deputātiem un
pārvalžu vadītājiem.
Iedzīvotāji jautājumus var iesūtīt arī iepriekš, rakstot pa e-pastu: liga.supstika@kandava.lv
Oktobrī
8. oktobrī, plkst. 17.30 Cēres pagasta pamatskolas zālē
10. oktobrī, plkst. 17.30 Vānes pagasta kultūras namā
14. oktobrī, plkst. 17.30 Kandavas kultūras namā, mākslas galerijā “Vējspārns”
15. oktobrī, plkst. 17.30 Matkules pagasta kultūras namā
30. oktobrī, plkst. 17.30 Valdeķu kultūras namā
Novembrī
5. novembrī, plkst. 17.30 Zemītes pagasta tautas namā
7. novembrī, plkst. 17.30 Zantes pagasta kultūras namā

Konkurss ”Čaklākais zīļu vācējs Kandavas novadā 2019”
Kandavas novada Kultūras un sporta pārvalde aicina piedalīties talkā – konkursā „Čaklākais zīļu
vācējs Kandavas novadā”.
Konkurss notiek no 2019. gada 24. septembra līdz 18. oktobrim. Konkursa dalībnieki aicināti zīles
nogādāt tās savākšanas punktā – Kandavas Amatniecības centrā.
Uzvarētāju godināšana notiks pasākumā „Kandavas Kafijas svētkiem – 10” Kandavas kultūras
namā 2019. gada 26. oktobrī.
Kontaktpersona – Kitija Švīgere (tālr. 260180670).
Ar konkursa nolikumu varat iepazīties pašvaldības mājas lapā www.kandava.lv

Iedzīvotājus Kandavā apkalpos SEB bankas darbinieki

Informējam, ka š.g. 8. oktobrī no plkst. 9.00–16.00 Kandavas novada domes sēžu zālē, Kandavā
Dārza ielā 6, SEB bankas darbinieki apkalpos un konsultēs privātpersonas un uzņēmējus.
Laipni aicināti visi, kam nepieciešami SEB bankas pakalpojumi!

Mobilais mamogrāfs Kandavā

Mobilais Veselības centrs 4 mamogrāfs Kandavā pie Kandavas novada sociālā dienesta ieradīsies
š. g. 9. oktobrī.
UZ MAMOGRĀFA PĀRBAUDI IZBRAUC TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības
dienestu – 2,85eur. Pieraksts notiek pa tālruni – 27 86 66 55.

Aicina izvirzīt kandidātus apbalvošanai
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā

Kandavas novada dome aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, novada iestādes un uzņēmumus izvirzīt
kandidātus apbalvošanai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā 18. novembrī.
Iesniegumus lūdzam iesniegt Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā 202. kabinetā vai
pagastu pārvaldēs līdz 2019. gada 15. oktobrim plkst. 17.00. Iesnieguma veidlapa pieejama mājas
lapā www.kandava.lv, sadaļā - Pašvaldība-Veidlapas. Nolikums pieejams www.kandava.lv sadaļā
Pašvaldība-Apbalvojumi.

IZSOLES

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Talsu ielā 12-4, Kandava, pārdošanu,
rīkojot atkārtotu izsoli
Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma dzīvokļa Talsu iela 12-4, Kandava, Kandavas novads
atkārtotu Izsoli.
Izsoles objekts – nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr.4, Talsu iela 12, Kandava, Kandavas novads
(kadastra numurs 9011 900 0040) ar kopējo platību 25,1 m2.
Izsoles objekta sākumcena EUR 500,00, Izsoles nodrošinājums – EUR 50,00. Izsole ar augšupejošu
soli notiks 2019. gada 5. novembrī plkst.11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2019. gada 4. novembrim Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsole noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lv.
Tālrunis uzziņām 63107366.

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu, rīkojot rakstisku izsoli

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – kokmateriālus, kopējais apjoms 1500 m3 (egles
zāģbaļķi 200 m3, egles sīkbaļķi 50 m³, priedes zāģbaļķi 250 m3, priedes sīkbaļķi 50 m³, skujkoku
papīrmalka 350 m3, bērza papīrmalka 250 m3, bērza finierkluči 80 m3, lapu koku taras kluči 70 m3 un
malka 200 m3, kokmateriālu apjoms (kopējais apjoms vai katrs kokmateriālu sortiments atsevišķi) var
mainīties 10% robežās), kas izstrādāti no pašvaldības nekustamā īpašuma „Krauči”, Zemītes pagasts,
Kandavas novads.
Izsoles veids – rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: „Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas – kokmateriālu rakstiskai izsolei”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 5. novembrim plkst. 10.00.
Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena 61850,00 eiro par visu apjomu (egles zāģbaļķi 65 eiro/m3,
egles sīkbaļķi 47 eiro/m³, priedes zāģbaļķi 63 eiro/m3, priedes sīkbaļķi 45 eiro/ m³, skujkoku papīrmalka 28 eiro/m3, bērza papīrmalka 31 eiro/m3, bērza finierkluči 65 eiro/m3, lapu koku taras kluči 25 eiro/
m3, malka 20 eiro/m3).
Izsoles nodrošinājums 6185,00 iemaksājams līdz 2019. gada 4. novembrim Kandavas novada domes
norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2019. gada 5. novembrī plkst.10.20, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā,
1. stāva sēžu zālē.
Ar pašvaldības kustamās mantas rakstiskas izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada
domes mājaslapā www.kandava.lv. Tālrunis informācijai 25652445.
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Nāc mācīties!

Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs komplektē grupas
sekojošām apmācībām 2019./2020. mācību gadā: datorzinības ar un bez priekšzināšanām,
angļu valoda ar un bez priekšzināšanām, flordizains, datorgrafika, konditorejas izstrādājumu
gatavošana, biroja darba organizācija un pārvaldība. Pieteikties pa tālruni 28618612, 26335356
vai rakstot uz e-pastu egija.muizniece@kandava.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Grupās no
8-12 cilvēkiem. Nodarbības sāksies, kad grupas būs nokomplektētas. Beidzot kursus dalībnieki
saņems Kandavas PIUAC Apliecību.

Novada jaunieši Rīgā
ieskandina Pasaules talku

Kandavas novada jaunieši, kas īsteno Eiropas Solidaritātes korpusa
projektu “Sāc ar sevi!”, aktīvi darbojas arī ārpus projekta aktivitātēm.
Ieva Ozoliņa | JC “Nagla” vadītāja |

Jaunieši augustā bija izstrādājuši pieteikumu un kļuvuši par laureātiem “Lielā
Talka” iniciētajā konkursā “Ideju talka” un
septembrī tika uzaicināti uz Pasaules talkas ieskandināšanu Rīgā. Kopā tika iestādīts Latvijā reti sastopamais Tulpju koks
(Liriodendron tulipifera) jeb Laimes koks,
kas ir kā simbols Latvijas dalībai Pasaules
talkā. Kā arī katrs jaunietis iesēja savu nākotnes dižkoku.
Pasaules talka (World Cleanup Day
(WCD)) ir pasaulē lielākā atkritumu

vākšanas akcija. Visā pasaulē 21.septembrī
cilvēki devās sakopt un atbrīvot apkārtējo
vidi no atkritumiem. Tā kā Latvija to paveica jau pavasara Lielajā talkā, mēs pievienojāmies ar koku sēšanas un stādīšanas
akciju “Laimes koki” – lai katra tās ietvaros
iesētā sēkla vai iestādītais stāds varētu izaugt par nākotnes dižkoku. Tas būs mūsu
ieguldījums pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.
Kandavas novada jaunieši aicina pievērst uzmanību savai ekoloģiskai pēdai, lai
saglabātu mūsu Kandavas novadu, Latviju
un visu Pasauli tīru un sakoptu.
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DOMES LĒMUMI

2019. gada 5. oktobris

Domes sēdē 26. septembrī pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports

• Piešķīra Latvijas Airēšanas federācijai finansējumu
180 EUR Otto Fedukoviča dalībai regatē “Baltic
Cup” no š. g. 27. līdz 29. septembrim Vīlandē (Igaunija) un biedrībai “Kandavas attīstībai” 1250 EUR
basketbola komandas “Kandava/ Anzāģe” dalības
maksai LBL 2 2019./2020.gada sezonas spēlēm.
• Apstiprināja Izglītības pārvaldes vadītājas J. Šnikvaldes ziņojumu par novada izglītības iestādēm,
2019./2020.mācību gadu uzsākot.
• Nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamo ēdināšanas maksai no 2019. gada 1. oktobra: vispārējās izglītības iestādēs (Cēres, Zemītes un
Vānes pamatskolās) no 1. līdz 4. klasei 0,23 euro
dienā vienam izglītojamajam (papildus Valsts piešķirtajam finansējumam) un vispārējās izglītības
iestādēs (Cēres, Zemītes un Vānes pamatskolās)
5.-6.klasēm 0,23 euro dienā vienam izglītojamajam
(papildus pašvaldības piešķirtajam finansējumam).
Minētais līdzfinansējums tiks piešķirts no pašvaldības 2019.gada budžeta Izglītības pārvaldei plānotajiem līdzekļiem.
• Apstiprināja Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža
grozījumus, kuri stājas spēkā 2019. gada 1.oktobrī.
(konsolidēts cenrādis publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – nolikumi, noteikumi,
cenrāži)
• Apstiprināja Izglītības pārvaldes nolikuma grozījumus, kuri stājas spēkā 2019. gada 27. septembrī.
(konsolidēts nolikums publicēts mājas lapā www.

kandava.lv vietnē – izglītība – normatīvie akti)
• Apstiprināja I. Gruntes atskaiti komandējumam uz
Cissé (Francija) no 2019. gada 19. septembra līdz
2019. gada 22. septembrim.

Finanšu jautājumi

• Nolēma piešķirt papildus 4269 EUR Vānes pamatskolas pirmsskolas grupu pedagogu palīgu un virtuves strādnieku darba algām no 2019. gada budžetā plānotā finansējuma izglītībai.
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 17 “Grozījumi Kandavas novada domes 2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “2019. gada pamatbudžets un speciālais budžets”. (saistošie noteikumi
publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – budžets)
• Piešķīra līdzfinansējumu 3 koka loga nomaiņai
Kandavas vecpilsētā dzīvoklim Talsu ielā 7 un Tirgus laukumā 6.
• Apstiprināja pamatbudžeta izdevumus Kandavas
novada pirmsskolas izglītības iestādēs, pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestādēs savstarpējo norēķinu veikšanai 2019. gadā pēc 2018. gada naudas
plūsmas izdevumiem, kā arī pamatbudžeta izdevumus Kandavas Reģionālajai vidusskolai savstarpējo
norēķinu veikšanai 2019. gadā pēc 2019. gada naudas plūsmas izdevumiem.
• Nolēma atļaut atsavināt pašvaldības nekustamos
īpašumus: dzīvokli „Kraujas”-2, Zemītes pagasts,
dzīvokli „Kraujas”-6, Zemītes pagasts, dzīvokli
„Kraujas”-12, Zemītes pagasts, dzīvokli Sabiles iela

8-17, Kandava, dzīvokli Nr. 4, Talsu iela 12, Kandava, dzīvokli „Vālodzes”-21, Zemītes pagasts, zemi,
Zaļā iela 3, Kandava, kā arī kustamo mantu – kokmateriālus, kopējais apjoms apmēram 1500 m3 (egles zāģbaļķus 200 m3, egles sīkbaļķus 50 m³, priedes
zāģbaļķus 250 m3, priedes sīkbaļķus 50 m³, skujkoku papīrmalku 350 m3, bērza papīrmalku 250 m3,
bērza finierklučus 80 m3, lapu koku taras klučus 70
m3 un malku 200 m3), kas izstrādāti no pašvaldības
nekustamā īpašuma „Krauči”, Zemītes pagasts.

Sociālie jautājumi

• Nolēma izīrēt pagaidu sociālo telpu sociālajā
mājā Ķiršu ielā 10, Kandavā uz laiku līdz sešiem
mēnešiem.
• Apstiprināja Kandavas novada domes 2019. gada
29. augusta saistošo noteikumu Nr. 12 “Par sociālās
palīdzības pabalstu piešķiršanu”, Kandavas novada
domes 2019. gada 29. augusta saistošo noteikumu
Nr. 13 „Par materiālā atbalsta piešķiršanu Kandavas novadā” un Kandavas novada domes 2019.
gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 14 „Par
materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”
precizējumus.

Citi jautājumi

• Apstiprināja iekšējo noteikumu “Kandavas novada
domes Administrācijas darba kārtības noteikumi” grozījumus, kuri stājas spēkā 2019. gada 30.
septembrī.

• Apstiprināja Zantes ģimenes krīzes centra sniegto
maksas pakalpojumu cenrāža grozījumus, kuri
stājas spēkā 2019. gada 1. oktobrī. (konsolidēts cenrādis publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē –
pašvaldība – nolikumi, noteikumi, cenrāži)
• Nolēma likvidēt pašvaldības aģentūru “Kandavas
novada sociālais dienests” un tās vietā izveidot
pašvaldības iestādi “Kandavas novada sociālais
dienests”, kura būs tiesību, darba tiesisko attiecību,
saistību, funkciju, mantas, informācijas sistēmu,
licencēto sociālo un medicīnas pakalpojumu un
arhīva pārņēmēja. Minētās aģentūras likvidācija
jāpabeidz līdz 2019. gada 1. decembrim. Lēmuma
izpildes kontrole ir uzdota Kandavas novada domes izpilddirektoram. Līdz ar to tika apstiprināts
iestādes “Kandavas novada sociālais dienests” nolikums, kurš stāsies spēkā ar 2019. gada 2. decembri.
• Apstiprināja Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisijas sastāvā Artūru Krūmiņu.
• Ievēlēja Dainu Olšteinu un Ilonu Lazdāni par Kandavas novada bāriņtiesas loceklēm uz pieciem gadiem – no 2019. gada 1. oktobra.
• Nolēma nodibināt ceļa servitūta tiesību uz domei
piederošā nekustamā īpašuma Rakumu iela 5, Kandava. Servitūta lietotājam būs jāatbild par ceļa izbūvi un ceļa uzturēšanu.

Komunālie jautājumi

• Apstiprināja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība “Piejūra”” valdes locekļa nominēšanas
kārtību.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2019. GADA 24. OKTOBRĪ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2019. GADA 31. OKTOBRĪ PLKST. 13.00

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka
Kandavas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus un apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības
tos saņemt.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi dzīvojoša persona
vai ģimenes pārstāvis, kurš vēršas Sociālajā dienestā
un pieprasa pabalstu.
2.2. Ģimene – noteikumu izpratnē ir vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez radnieciskām
saitēm, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību
nodrošināšanai.
2.3. Ienākumus apliecinoši dokumenti – dokumenti,
kas apliecina pabalsta pieprasītāja ienākumus, īpašumus, uzkrājumus un izsniegtos aizdevumus.
2.4. Izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka,
stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā
norādīts pabalsta pieprasītāja vārds uzvārds, personas
kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums.
2.5. Maznodrošināta ģimene (persona) – ģimene (persona), kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz Kandavas novada domes saistošajos noteikumos noteikto līmeni.
3. Noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu materiālu atbalstu
trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm (personām)
un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.
4. Tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus ir
personai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Kandavas
novada administratīvajā teritorijā.
5. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt pabalstu pieņem Kandavas novada domes
pašvaldības aģentūra “Kandavas novada sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests).
II. Pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie
nosacījumi
6. Pabalstu veidi:
6.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
6.2. dzīvokļa pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm;
6.3. pabalsts krīzes situācijā;
6.4. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm.
7. Lai saņemtu Noteikumos minētos pabalstus, pabalsta
pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un citiem dokumentiem, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai
atbilstoši attiecīgā pabalsta veidam.
8. Sociālais dienests lēmumu par pašvaldības pabalsta

piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, pieņem 10 dienu
laikā no brīža, kad saņemti visi noteikumos minētie un
Sociālā dienesta pieprasītie dokumenti. Atsevišķos gadījumos, lēmuma pieņemšanas termiņu, var pagarināt.
9. Pieņemot lēmumu par pabalsta piešķiršanu, Sociālais
dienests pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto ziņu
patiesumu.
10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu, Sociālais dienests
pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, pēc pabalsta
pieprasītāja lūguma izsniedz arī rakstveidā, bet lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņu.
11. Pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu
būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai
pabalsta apmēra grozīšanai.
III. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai
12. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai aprēķina, piešķir un izmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13. Kandavas novada pašvaldībā noteiktais garantētā minimālā ienākumu līmenis ir vienāds ar Ministru kabineta attiecīgajā laika periodā valstī noteikto garantēto
minimālo ienākumu līmeni.
14. Pabalsts tiek izmaksāts 2 (divās) daļās 2 (divas) reizes
mēnesī (mēneša 15. datumā un mēneša pēdējā dienā).
15. Pabalsts par kārtējo mēnesi tiek izmaksāts, kad ģimene (persona) ir parakstījusi vienošanos par līdzdarbības pienākumiem, kas apliecina ģimenes (personas)
gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā, kā arī
ieradusies uz sociālās situācijas izvērtēšanu sociālā
darbinieka noteiktajā laikā.
16. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt
ar pabalstu natūrā Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

laikposmā saņemtiem ar dzīvokļa īres un/vai uzturēšanu saistītiem maksājumiem.
20. Dzīvokļa pabalsta apmērs kurināmā iegādei, kuru
izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā ir:
20.1. 65,00 EUR (sešdesmit pieci eiro) trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām);
20.2. 100,00 EUR (viens simts eiro) personām, kuras
saņem pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI)
līmeņa nodrošināšanai.
21. Dzīvokļa pabalsta centralizētās apkures pakalpojuma
daļējai un komunālo maksājumu apmaksai ir:
21.1. 50% (piecdesmit procenti) apmērā no pēdējo trīs
mēnešu īres un komunālo maksājumu kopējās apmaksātās vai rēķinā norādītās summas trūcīgām ģimenēm
(personām), bet ne vairāk kā 50% apmērā no Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.
21.2. 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no pēdējo trīs
mēnešu īres un komunālo maksājumu kopējās apmaksātās vai rēķinā norādītās summas maznodrošinātām ģimenēm (personām), bet ne vairāk kā 50%
apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas.
21.3. 100% (simts procenti) apmērā no pēdējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kopējās apmaksātās
vai rēķinā norādītās summas, personām, kas saņem
pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa
nodrošināšanai un, kuras veic vienošanās par līdzdarbību noteiktos pasākumus.
22. Saņemot dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs vienojas ar Sociālo dienestu par parāda (parāds par komunālajiem maksājumiem, īri) nomaksas kārtību un
pabalsta pieprasītāja līdzdalību parāda nomaksā.
23. Ja pabalsta pieprasītājs atsakās vienoties par parāda
nomaksas kārtību, dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts.
24. Pēc pabalsta pieprasītāja vēlēšanās, uz iesnieguma pamata, dzīvokļa pabalstu var ieskaitīt pabalsta pieprasītāja kontā kredītiestādē vai pakalpojuma sniedzēja
kontā.

IV. Dzīvokļa pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām)
17. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgas saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas), pamatojoties uz Sociālajā dienestā iesniegtu iesniegumu.
18. Dzīvokļa pabalstu piešķir:
18.1. centralizētās apkures pakalpojuma daļējai apmaksai, ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar centralizētu
apkuri;
18.2. kurināmā iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar krāsns apkuri;
18.3. komunālo maksājumu (īre/apsaimniekošana, gāze,
ūdens, kanalizācija, elektrība un apkure koplietošanas
telpās, atkritumu apsaimniekošana) apmaksai.
19. Dzīvokļa pabalstu piešķir pamatojoties uz ne agrāk
kā pirms 3 (trīs) mēnešiem izdotiem izdevumu apliecinošajiem dokumentiem, kas ir attiecināmi uz
trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa

V. Pabalsts krīzes situācijā
25. Pabalstu krīzes situācijā ir tiesīga saņemt ģimene
(persona), kura katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai
ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
26. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, pabalsta pieprasītājam, ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās, ir jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā
un jāpievieno dokumenti, kas apstiprina krīzes situācijas gadījumu.
27. Pabalsta apmērs krīzes situācijā ir:
27.1. katastrofu gadījumos ne vairāk kā vienas Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas
apmērā;
27.2. gadījumos, kas iestājušies no ģimenes (personas)
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ ne vairāk kā 100,00
EUR (viens simts eiro) apmērā.

28. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, pamatojoties uz Sociālā dienesta sociālā darbinieka sniegto atzinumu, kurā
izvērtētas ģimenes (personas) spējas apmierināt savas pamatvajadzības, krīzes situācijas izraisītās sekas,
materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas
izraisīto seku rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
29. Pēc pabalsta pieprasītāja vēlēšanās, uz iesnieguma pamata, pabalsts tiek pārskaitīts viņa kontā kredītiestādē
vai pakalpojuma sniedzēja kontā.
VI. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
30. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai ir tiesīgas
saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas), trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa laikposmā ar veselības aprūpi, iegādāto
briļļu un iegādāto medikamentu izdevumu daļējai
segšanai.
31. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai piešķir pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegto
iesniegumu Sociālajā dienestā un izdevumu apliecinošajiem, kas izdoti ne agrāk kā pirms 3 (trīs) mēnešiem, par:
31.1. ārsta nozīmētu medikamentu iegādi (zāļu iegādi,
kuras nav izrakstījis ārsts, Sociālais dienests neapmaksā, izņemot gadījumus, kad nepieciešamas zāles
pedikulozes un infekcioza ādas saslimšanas (kašķa)
ārstēšanai);
31.2. veselības aprūpi, kas saistīta ar pacienta iemaksu
un/vai līdzmaksājumu ārstniecības iestādē;
31.3. briļļu iegādi ar ārsta speciālista receptēm.
32. Pabalsta medicīnas pakalpojumu apmaksai apmērs ir:
32.1. vienas trešās daļas apmērā pēc apmaksātā čeka vērtības maznodrošinātām personām, bet ne vairāk kā
85,00 EUR (astoņdesmit pieci eiro) viena kalendārā
gada laikā vienai personai;
32.2. pusi no apmaksātā čeka vērtības trūcīgām personām, bet ne vairāk kā 140,00 EUR (viens simts četrdesmit eiro) viena kalendārā gada laikā vienai personai;
32.3. pilnā apmērā apmaksātā no čeka vērtības personām, kuras saņem pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, bet ne vairāk
kā 200,00 EUR (divi simti eiro) viena kalendārā gada
laikā vienai personai.
VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
33. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Kandavas novada domē.
34. Kandavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
IX. Noslēguma jautājums
35. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publikācijas Kandavas novada domes informatīvajā izdevumā
“Kandavas Novada Vēstnesis”.
Kandavas novada domes priekšsēdētāja I. Priede
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Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10
„Grozījumi Kandavas novada domes 2015. gada 28.
maija saistošajos noteikumos Nr. 13
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu Kandavas novadā”
Izdarīt Kandavas novada domes 2015.gada 28.maija
saistošajos noteikumos Nr.13 “Kārtība, kādā ģimene
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Kandavas novadā” (turpmāk - Noteikumi),
kas apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 2015.
gada 28.maijā (protokols Nr.9 27.§), precizēti Kandavas novada domes sēdē 2015.gada 25.jūnijā (protokols Nr.11 19.§) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Ministru kabineta 2014. gada 25.

novembra noteikumu Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada
plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” 4.1.3.3.
apakšpunktu.
2. Aizstāt noteikumu 1. punktā vārdus “par uzturu” ar
vārdiem “pamatvajadzību nodrošināšanai”.
3. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:
“8.1 Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām atbalsta saņemšanai, ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli (vai personas
ienākumi), pēdējo trīs mēnešu laikā, mēnesī nepārsniedz 242 euro.”.

4. Izteikt noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
“Sociālais dienests, ne vēlāk kā mēneša laikā, no dienas, kad saņemts palīdzības pieprasītāja iesniegums,
šo noteikumu 4.punktā minētie dokumenti, paziņo
lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.”.
5. Aizstāt noteikumu 11.1. apakšpunktā vārdu “sešiem”
ar vārdu “trīs”.
6. Aizstāt noteikumu 11.2. apakšpunktā vārdu “divpadsmit” ar vārdu “sešiem”.
7. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:
“11.1 Ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi nepārsniedz šo noteikumu 8. punktā minēto ienākumu

līmeni, bet nav ievēroti citi šajos noteikumos minētie
nosacījumi, Sociālais dienests var pieņemt lēmumu par
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam uz laiku – vienu kalendāra mēnesi. Šajā gadījumā
ģimene (persona) nodrošina visu nosacījumu izpildi
viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas.”.
8. Papildināt noteikumus ar 11.2 punktu šādā redakcijā:
“11.2 Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu
nepiešķir, ja persona vai kāds no ģimenes locekļiem
sešu mēnešu periodā pirms šo noteikumu 4. punktā
minētā iesnieguma iesniegšanas ir uzdāvinājis savu
nekustamo īpašumu citai personai.”.
Kandavas novada domes priekšsēdētāja I. Priede

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 “Par materiālā atbalsta piešķiršanu Kandavas novadā”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka
Kandavas novada pašvaldības materiālā atbalsta veidus un apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu
loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos
pabalstus.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi dzīvojoša persona
vai ģimenes pārstāvis, kurš vēršas Sociālajā dienestā
un pieprasa materiālo atbalstu.
2.2. Ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez radnieciskām
saitēm, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību
nodrošināšanai.
2.3. Ienākumus apliecinoši dokumenti – dokumenti,
kas apliecina pabalsta pieprasītāja ienākumus, īpašumus un uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību,
noslēgtos uztura līgumus, izsniegtos aizdevumus un
parādsaistības.
2.4. Izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka,
stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls,
kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vārds uzvārds,
personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa
un samaksas datums.
2.5. Maznodrošināta ģimene (persona) – ģimene (persona), kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz Kandavas novada domes saistošajos noteikumos noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas)
ienākumu līmeni.
2.6. Vientuļa pensijas vecuma persona – pensijas vecuma persona, kura dzīvo viena un kurai nav radinieku
(laulātā, lejupejošo), kuriem Civillikumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums rūpēties par personu.
3. Tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus ir
personai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Kandavas
novada administratīvajā teritorijā, izņemot pabalstu
aizgādnim un pabalstu bērnam, kurš atrodas aizbildņa ģimenē.
4. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt pabalstu pieņem Kandavas novada domes
pašvaldības aģentūras “Kandavas novada sociālais
dienests” (turpmāk – Sociālais dienests).

8. Sociālais dienests lēmumu par pašvaldības pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, pieņem ne vēlāk
kā 1 (viena) mēneša laikā, no brīža, kad saņemti visi
noteikumos minētie un Sociālā dienesta pieprasītie
dokumenti.
9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu, Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, pēc
pabalsta pieprasītāja lūguma izsniedz arī rakstveidā,
bet lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu noformē
rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņu.
10. Pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu
būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai
pabalsta apmēra grozīšanai.

II. Pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie
nosacījumi
5. Pabalstu veidi:
5.1. vienreizējs pabalsts personām, kuras sasniegušas 80,
90, 100 un vairāk gadu;
5.2. pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti
pirts apmeklēšanai;
5.3. pabalsts jaungada paciņas piešķiršanai pirmskolas
vecuma bērniem, personām ar invaliditāti – Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušajiem, personām ar 1.grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti;
5.4. pabalsts Kandavas novada bērniem un trūcīgām/
maznodrošinātām pilngadīgām personām klīniskā
psihologa apmeklējuma apmaksai;
5.5. pabalsts bērniem, kuri atrodas aizbildņa ģimenē;
5.6. apbedīšanas pabalsts;
5.7. pabalsts aprūpei mājās (sniegšanai uz laiku);
5.8. vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes;
5.9. pabalsts sociālās intervences mērķu sasniegšanai;
5.10. pabalsts sociālās rehabilitācijas pasākumu
īstenošanai;
5.11. pabalsts aizgādnim;
5.12. pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
5.13. dzīvojamās telpas nodrošināšanas pabalsts vientuļai pensijas vecuma personai.
6. Lai saņemtu noteikumos minētos pabalstus pabalsta
pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un citiem dokumentiem, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai
atbilstoši attiecīgā pabalsta veidam.
7. Pieņemot lēmumu par pabalsta piešķiršanu, Sociālais
dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto ziņu patiesumu,
nepieciešamības gadījumā veic ģimenes (personas)
sociālās situācijas izvērtēšanu.

V. Pabalsts - Ziemassvētku paciņas piešķiršana pirmskolas vecuma bērniem, personām ar invaliditāti – Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, personām
ar 1. grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti
17. Pabalsts (Ziemassvētku paciņas) pirmsskolas vecuma bērniem tiek izdalītas Kandavas novada Kultūras
un sporta pārvaldes rīkotā Ziemassvētku pasākuma
laikā. Paciņas nepiegādā uz mājām.
18. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas rezultātā cietušajiem, pabalsts (Ziemassvētku
paciņas), pēc saraksta, tiek piegādāts uz mājām.
19. Personām ar 1. grupas invaliditāti un bērniem ar
invaliditāti, pabalsta (Ziemassvētku paciņu) saņemšanai jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā, vienu
mēnesi pirms Ziemassvētku pasākuma.

III. Vienreizējs pabalsts personām, kuras sasniegušas
80, 90, 100 un vairāk gadu
11. Pabalsta apmērs:
11.1. 80 un 90 gadus sasniegušajiem pensionāriem - 15
EUR (piecpadsmit eiro);
11.2. 100 gadus sasniegušajiem pensionāriem - 150
EUR (viens simts piecdesmit eiro);
11.3. vairāk par 100 gadus sasniegušiem pensionāriem
pabalsts katru gadu – 15 EUR (piecpadsmit eiro).
12. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā
norādītajā kredītiestādes kontā vai izmaksā Sociālā dienesta kasē, mēnesī, kad sasniegts attiecīgais
vecums.
13. Lēmumā par pabalsta izmaksu tiek norādīti personas dzimšanas dati.
IV. Pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti pirts apmeklēšanai
14. Pabalsta apmērs ir 50% (piecdesmit procentu) apmērā no pakalpojuma cenas, bet ne vairāk kā 5 EUR
(pieci eiro) mēnesī.
15. Pabalsta izmaksa tiek veikta 1 (vienu) reizi mēnesī,
pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas.
16. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā
norādītajā kredītiestādes kontā vai izmaksā Sociālā
dienesta kasē.

VI. Pabalsts Kandavas novada bērniem, un trūcīgām
vai maznodrošinātām pilngadīgām personām klīniskā psihologa apmeklējuma apmaksai
20. Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā:
20.1. trūcīgām vai maznodrošinātām pilngadīgām personām, ja tiek kārtots invaliditātes statuss;
20.2. bērniem, ja tiek kārtots invaliditātes statuss;
20.3. bērnam, ja nepieciešama speciāla apmācības
programma.
21. Pēc klīniskā psihologa apmeklējuma bērna vecākiem
vai trūcīgai/maznodrošinātai pilngadīgai personai
tiek izsniegts slēdziens, par ko tiek sastādīts trīspusējs
pieņemšanas-nodošanas akts, kuru paraksta pabalsta
pieprasītājs, psihologs un Sociālā dienesta pārstāvis.
22. Psihologs par konsultāciju sagatavo un iesniedz Sociālā dienestā rēķinu. Rēķins tiek apmaksāts, pamatojoties uz Sociālā dienesta izdotu rīkojumu, ja pabalsta
pieprasītājs ir iesniedzis iesniegumu un parakstījis pieņemšanas - nodošanas aktu par dokumentu
saņemšanu.

VII. Pabalsts bērniem, kuri atrodas aizbildņa ģimenē
23. Pabalsts tiek piešķirts bērnam, kurš ar Kandavas novada bāriņtiesas lēmumu ievietots aizbildņa ģimenē.
24. Pabalsta apmērs, bērna drēbju un pārtikas iegādei,
mēnesī ir 29 EUR (divdesmit deviņi eiro).
25. Pabalsta saņēmējam vienu reizi gadā ir jāiesniedz
Sociālajā dienestā atskaite par pabalsta izlietojumu,
pievienojot izdevumus apliecinošus dokumentus.

VIII. Apbedīšanas pabalsts
26. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Kandavas novada administratīvajā teritorijā un par šo personu nav tiesību saņemt
valsts noteikto apbedīšanas pabalstu vai šī pabalsta
apmērs ir mazāks par šajos noteikumos noteiktā apbedīšanas pabalsta apmēru.
27. Iesniegumam par pabalsta pieprasīšanu pievieno
miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) lēmuma par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu kopiju.
28. Pabalsta apmērs personas apbedīšanai ir 274 EUR
(divi simti septiņdesmit četri eiro).
29. Ja mirusī persona gājusi bojā nelaimes gadījumā, un
papildus jāapmaksā morga pakalpojumi un transporta izdevumi, pabalsta apmēru atļauts noteikt Sociālajam dienestam. Pabalsts nedrīkst pārsniegt divu valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas summu.
30. Ja pabalsta pieprasītājam, kurš uzņēmies personas
apbedīšanu, ir tiesības saņemt valsts noteikto apbedīšanas pabalstu, bet tā apmērs ir mazāks par šajos noteikumos noteikto apbedīšanas pabalstu, tad pabalstu
aprēķina kā starpību starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izmaksāto pabalsta un šajos
noteikumos noteiktā apbedīšanas pabalsta summas.
21. Pabalstu pieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
miršanas fakta reģistrācijas dienas.
32. Ja Sociālā dienesta rīcībā ir informācija, ka pabalsta
pieprasītājs ir persona, kura, izklaidīgi vai izšķērdīgi
dzīvojot, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu
pārmērīgas lietošanas dēļ draud novest sevi vai savu
ģimeni trūkumā vai nabadzībā, Sociālais dienests ir
tiesīgs pieņemt lēmumu par tiešu naudas pārskaitījumu apbedīšanas firmai, kas veic apbedīšanu pēc pabalsta pieprasītāja izvēles.
33. Pabalstu izmaksā 1 (vienas) darba dienas laikā no
lēmuma pieņemšanas brīža.
34. Pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu, pabalstu var pārskaitīt vai izmaksāt apbedīšanas firmai.
35. Ja tiek apbedīta neidentificējama persona, kura atrasta mirusi Kandavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, apbedīšanas firmai samaksu pārskaita pēc rēķina iesniegšanas Sociālajā dienestā.
IX. Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no
brīvības atņemšanas iestādes
36. Pabalstu piešķir personai, kura ir atbrīvojusies no
brīvības atņemšanas iestādes un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Kandavas novada administratīvajā
teritorijā, pamatvajadzību nodrošināšanai.
37. Iesniegumam par pabalsta piešķiršanu pievieno izziņu par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes.
38. Vienreizējā pabalsta apmērs personām, kuras ir atbrīvojušās no brīvības atņemšanas iestādes, atbilst
valstī noteiktajam garantētā minimālā ienākuma
(GMI) līmeņa apmēram.
39. Pabalsts jāpieprasa 1 (viena) mēneša laikā no atbrīvošanās dienas, un tas tiek izmaksāts 1 (viena) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
X. Pabalsts sociālās intervences mērķu sasniegšanai
40. Pabalstu ir tiesīga saņemt persona (ģimene), kurai
nepieciešama palīdzība sociālās intervences mērķu
sasniegšanai, lai noformētu personas apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība).
41. Pabalsta apmērs ir vienāds ar naudas summu, kas
nepieciešama personas apliecinošu dokumentu
noformēšanai.
42. Iesniegumam par pabalsta saņemšanu jāpievieno izdevumus apliecinoši dokumenti un izziņa par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta
izsniegšanai.

XI. Pabalsts sociālās rehabilitācijas pasākumu
īstenošanai
43. Pabalstu ir tiesīga saņemt persona (ģimene), kurai ir
izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, rehabilitācijas
plānā noteikto pasākumu īstenošanai.
44. Pabalsts tiek piešķirts transporta izdevumu segšanai līdz 30 EUR (trīsdesmit eiro) mēnesī personai,
kura apmeklē sociālās rehabilitācijas plānā ietvertos
pasākumus.
XII. Pabalsts aizgādnim
45. Pabalstu ir tiesības saņemt ar Kandavas novada bāriņtiesas lēmumu ieceltam aizgādnim, kura aizgādnībā ir persona, kurai ar tiesas spriedumu ir ierobežota
rīcībspēja, ja personas ar ierobežotu rīcībspēju deklarētā dzīvesvieta ir Kandavas novada administratīvajā
teritorijā.
46. Pabalsts apmērs ir 50 EUR (piecdesmit eiro) mēnesī
par aizgādņa pienākumu pildīšanu.
47. Pabalsta izmaksu Sociālais dienests pārtrauc vai
izbeidz, ja Kandavas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu
uz laiku no aizgādņa pienākumu pildīšanas, aizgādnībā esošā persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Kandavas novada administratīvās
teritorijas, aizgādnībā esošā persona mirusi, miris
aizgādnis.
XIII. Pabalsts politiski represētajām personām un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
48. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja Sociālajā dienestā iesniegto iesniegumu,
kam pievienota politiski represētās vai nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka statusu apliecinoša
dokumenta kopija.
49. Pabalsts tiek piešķirts, ja pabalsta pieprasītājs, ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms iesnieguma
iesniegšanas, savu dzīves vietu ir deklarējis Kandavas
novada administratīvajā teritorijā.
50. Pabalsta apmērs ir 30 EUR (trīsdesmit eiro) gadā, tas
tiek piešķirts par iepriekšējo gadu.
51. Pabalstu izmaksā Kandavas novada dome kalendārā
gada pēdējā ceturksnī, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu
kontā vai izmaksājot pabalstu personas dzīvesvietā.
52. Pabalsts turpmākajos gados tiek piešķirts automātiski, bez pabalsta pieprasītāja atkārtota iesnieguma.
XIV. Dzīvojamās telpas nodrošināšanas pabalsts
vientuļai pensijas vecuma personai
53. Pabalstu piešķir:
53.1. Īres un komunālo pakalpojumu (pārvaldīšana,
gāze, ūdens, kanalizācija) ikmēneša apmaksai;
53.2. centralizētās apkures pakalpojuma ikmēneša
apmaksai, ja persona dzīvo mājoklī ar centralizētu
apkuri.
54. Pabalstu izmaksā par trīs mēnešu periodu 10 (desmit) dienu laikā pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu
pieņemšanas dienas.
55. Pabalsta apmērs ir 50% apmērā no ikmēneša īres un
komunālo pakalpojumu kopējās apmaksātās vai rēķinā norādītās summas.
56. Pabalsts apmērs mēnesī nevar pārsniegt pusi no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.
57. Pēc pabalsta pieprasītāja vēlēšanās, uz iesnieguma
pamata, pabalstu var ieskaitīt pabalsta pieprasītāja
kontā kredītiestādē vai pakalpojuma sniedzēja kontā.
58. Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ikmēneša ienākumus un materiālo stāvokli.
XV. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
59. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Kandavas novada domē.
60. Kandavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
XVI. Noslēguma jautājums
61. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publikācijas domes informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis”.
Kandavas novada domes priekšsēdētāja I. Priede
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.14 „Par
materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Kandavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) materiālā atbalsta
veidus, apmēru un piešķiršanas kārtību bārenim un
bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk –
bērns) un audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm (turpmāk – audžuģimene).
2. Materiālo atbalstu ir tiesības saņemt bērniem, par
kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Kandavas novada bāriņtiesa.
3. Materiālā atbalsta piešķiršanu un izmaksu nodrošina Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra
„Kandavas novada sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) no Kandavas novada domes budžeta
līdzekļiem.
4. Materiālo atbalstu audžuģimenēm un bērnam Sociālais dienests piešķir saistošo noteikumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Lai saņemtu saistošajos noteikumos paredzēto materiālo atbalstu, bērns vai audžuģimene, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Sociālajā dienestā
ar iesniegumu, kam atbilstoši saistošiem noteikumiem un pieprasījuma mērķim pievienoti attiecīgie
dokumenti, ja tādi nepieciešami.
6. Bērnam vai audžuģimenei ir pienākums nekavējoties
informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu materiālā atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai materiālā atbalsta apmēra grozīšanai.
7. Pabalsta pieprasītāja iesniegumu izskata un lēmumu
par materiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt materiālo atbalstu pieņem Sociālā dienesta sociālā darba speciālists 10 darbdienu laikā pēc saistošo
noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma saņemšanas. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu
par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu noformē
rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.
II. Materiālā atbalsta veidi
8. Pašvaldība nodrošina audžuģimenēm sekojošu materiālo atbalstu:
8.1. pabalsts bērna uzturam;
8.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
8.3. atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu
par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas
ir mazāks par mēnesi.
9. Pašvaldība nodrošina pilngadību sasniegušam bērnam sekojošu materiālo atbalstu:
9.1. pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
9.2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei;
9.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;
9.4. Dzīvokļa pabalsts bērnam.
III. Materiālais atbalsts audžuģimenēm
10. Pabalstu bērna uzturam piešķir audžuģimenei, ar
kuru Sociālais dienests ir noslēdzis līgumu atbilstoši
Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.
11. Pabalsta apmērs bērna uzturam ir bērniem no piedzimšanas līdz 18 gadu sasniegšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā.
12. Ja bērns audžuģimenē ievietots uz nepilnu mēnesi,
pabalsta apmēru bērna uzturam nosaka proporcionāli dienu skaitam.
13. Par pirmsadopcijas aprūpē esošu bērnu pabalstu izmaksā ģimenei, kurai ar Kandavas novada bāriņtiesas lēmumu bērns ir nodots aprūpē un uzraudzībā.
14. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
piešķir un izmaksā audžuģimenei, ar kuru Sociālais
dienests ir noslēdzis līgumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.
15. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
ir 150,00 euro.
16. Ievietojot bērnu audžuģimenē, Sociālais dienests
pēc Kandavas novada bāriņtiesas lēmuma saņemšanas piešķir un izmaksā audžuģimenei pabalstu bērna
apģērba un mīkstā inventāra iegādei 50% apmērā no
15. punktā noteiktās summas. Otru pabalsta daļu
bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā
pēc sešiem mēnešiem.
17. Audžuģimenēs, kurās bērns ievietots ilgāk par gadu,
pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei Sociālais dienests izmaksā trīs daļās 12 mēnešu
periodā.
18. Audžuģimenēs, kurās bērns ievietots mazāk par
mēnesi, pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei Sociālais dienests izmaksā nepieciešamajā
apmērā, nepārsniedzot 50% no saistošo noteikumu
15.punktā noteiktā pabalsta apmēra.
19. Sociālais dienests ir tiesīgs izsniegt pabalstu apģērba
un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā.
20. Pārskatu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā

inventāra iegādei izlietojumu par iepriekšējo gadu
audžuģimene iesniedz Sociālajā dienestā līdz nākošā
gada 1. februārim.
21. Gadījumā, ja audžuģimene pabalstu nav izlietojusi
Saistošo noteikumu 14. punktā paredzētajam mērķim, audžuģimene pabalstu atmaksā Pašvaldībai.
IV. Materiālais atbalsts pilngadību sasniegušam
bērnam
22. Bērnam, Sociālais dienests piešķir un izmaksā sekojošus pabalstus:
22.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai
divu valstī noteikto sociālo nodrošinājuma pabalstu
apmērā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;
22.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei – pusi no summas, kas
nepieciešama, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamo
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimumu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kas sastāda 249,71
euro.
22.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš turpina mācības vai studijas un sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu viena sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā,
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;
22.4. dzīvokļa pabalstu bērnam Sociālais dienests piešķir un izmaksā, pamatojoties uz bērna iesniegumu,
īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), maksājumu
apliecinošiem dokumentiem- maksājuma uzdevumi,
kvītis vai čeki, kas apliecina izdevumus par dzīvokļa
īres un/vai uzturēšanas nepieciešamību un kas izdoti
ne agrāk kā pirms 3 (trīs) mēnešiem .
23. Dzīvokļa pabalstu bērnam Sociālais dienests piešķir
un izmaksā izvērtējot šādus maksimālos patēriņus:
23.1. gāze – 1 m3 mēnesī;
23.2. elektroenerģija – 50 kWh mēnesī;
23.3. apkure – attiecīgās ēkas siltumapgādes sezonas
1 m2 izmaksas siltumapgādes mēnesī vai siltumenerģijas resursu iegāde - sešus mēnešus gadā, par katru
mēnesi 0,70 euro par 1 m2 no mājokļa platības;
23.4. mājokļa īre un (vai) apsaimniekošanas izdevumi
– īres līgumā noteiktā īres maksa, bet ne vairāk kā
1,50 euro par 1m2;
23.5. aukstais ūdens, kanalizācija, un karstais ūdens
– atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk par
2 m3 mēnesī, no kuriem ne vairāk kā 1m3 karstā
ūdens uzsildīšanai;
23.6. sadzīves atkritumu izvešana - ne vairāk kā reizi mēnesī (0,24 m³) dzīvojamās mājās vai faktisko
maksu, kas norādīta rēķinā daudzdzīvokļu mājai
(ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos
izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām);
23.7. skursteņslauķa pakalpojumi - ne biežāk kā vienu
reizi kalendārā gadā, 22,00 euro apmērā, saskaņā ar
sertificēta pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu.
24. Dzīvokļa pabalsts bērnam, netiek piešķirts par
personām, kuras mitinās vienā dzīvojamajā telpā ar
pilngadību sasniegušo bērnu. Izdevumos par dzīvokļa pabalstu netiek ieskaitīts nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par telefona abonementu, mobilā telefona nomaksu, maksa par telefonsarunām, maksa
par televīzijas un interneta pieslēgumu un ar mobilā/
stacionārā telefona, televīzijas un interneta pakalpojumiem saistītās soda naudas.
25. Dzīvokļa pabalstu bērnam Sociālais dienests piešķir
un izmaksā 10 (desmit) dienu laikā pēc dokumentu
par dzīvokļa izdevumiem iesniegšanas.
26. Dzīvokļa pabalstu bērns nav tiesīgs saņemt, ja bērns
īrē pašvaldības sociālo telpu vai pašvaldības dzīvokli.
V. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
27. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Kandavas novada domē.
28. Kandavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā
kārtībā.
VI. Noslēguma jautājumi
29. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc
publikācijas domes informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis”.
30. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
Kandavas novada domes 2010. gada 30. septembra
(protokols Nr. 9 5.§) saistošie noteikumi Nr. 14 “Par
pabalsta apmēru audžuģimenēm Kandavas novadā”,
ar grozījumiem domes sēdē 2015. gada 22. decembrī (protokols Nr. 19 3.§); ar precizējumiem domes
sēdē 2016. gada 28. janvārī (protokols Nr. 2 16.§) un
ar grozījumiem domes sēdē 2018. gada 22. februārī
(protokols Nr. 3 3.§).
Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede

Piedzīvojums “4 valstis,
4 grāmatas” beidzies
Zemītes pamatskolā noslēdzies Erasmus+ projekts “4
valstis, 4 grāmatas”, kas ilga
divus gadus.
Olita Tutiņa | Projekta koordinatore |

Tas aizsākās kā liels piedzīvojums mazajai Zemītei, jo radās iespēja skolēniem
un skolotājiem sadarboties ar ārvalstu
skolām. Projektā piedalījās Lietuvas pilsētas Šakiai Slaviku pamatskola, Rumānijas
scoala gimnazială “Petru mușat” no Siretas pilsētas, no Latvijas Zemītes pamatskola un sadarbības ierosinātāji no Turcijas Camkiran Ortaokulu skolas Izmiras
pilsētā.
Pie mums Zemītē viesi bija pagājušajā
gadā Latvijas 100.dzimšanas dienas laikā, kad bija iespēja viņiem parādīt mūsu
zemes skaistumu, tautas gara bagātības,
galvaspilsētu Rīgu svētku apgaismojumā. Kopā ar mūsu skolēniem un skolas

kolektīvu pavadījām jautras dienas. Paldies ģimenēm, kas pieņēma ārzemju bērnus un rūpējās par viņiem.
Mūsējie pabija arī ārzemēs. Kopā 12
skolēni un pieci skolotāji prezentējuši
mūsu zemi ārpus valsts robežām un guvuši patstāvīgās dzīves prasmes, pilnveidojuši
angļu valodas zināšanas.
Projekta noslēgumā skolēni devās
ekskursijā uz Nacionālo bibliotēku Rīgā,
kur iepazinās ar lielāko grāmatu krātuvi.
Izmantojām bezmaksas nodarbības: ekskursiju “Neredzamā bibliotēka”, nodarbību “Grāmatu grafika”, orientēšanos spēli
bibliotēkā.
Tāpat devāmies apmeklēt Siguldu,
Gūtmaņa alu, Turaidu. Daudziem tie bija
prieka pilni mirkļi.
Projekts bija KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projekts, līgums Nr.
2017-1-TR01-KA219-046438_4 « 4 Countries 4 Books» 2017-2019

www.kandava.lv

VĒSTURE

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

7

Kandava simts gados (1918–2018)
Kandava – mazpilsēta Tukuma
rajonā. (1960–1995)
Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja
krājuma glabātāja |

1976–1984

1976. gadā pieņem lēmumu Liepu ielas Nr. 15 namu nosaukt par „Liepām”
1976. gadā Kandavā, Ķiršu ielā, uzceļ
somu tipa māju, kurā izvietojas Jūrmalas
fabrikas cehs ar kandavnieču-mājamatnieču adījumiem, darbojas 120 mājražotāji
1976. gada 24. martā ar Nr. 30991
PSRS Ministru Padomes standartu komiteja piereģistrē Valsts atestācijas komisijas
lēmumu par Valsts kvalitātes zīmes piešķiršanu Kandavas pienotavā ražotajam
nesālītajam saldskābajam sviestam. Apliecība derīga līdz 1978. gada 1. janvārim
1976. gadā jaunajā ražošanas bāzē darbu izvērš Dienvidu elektrotīklu Kandavas
tīkla rajona kolektīvs. Tā vadītājs Ernests
Kunkulbergs
1976. gada novembrī pirmā Vissavienības Mākslas festivāla republikas tautas lietišķās mākslas izstādē Jelgavā no
Kandavas radiorūpnīcas aušanas pulciņa
piedalās Ruta Besere, Velta Brūvere, Elza
Celma, Elza Frišfelde un Smaida Viļkena
(1928 – 2019)
1976. gada 17. decembrī Tautas daiļamata meistara nosaukumu iegūst skolotāja un aušanas pulciņa dalībniece Velta
Brūvere
1977. gada martā un aprīlī lietišķās
mākslas festivāla izstādē Maskavā piedalās
Velta Brūvere. Par darināto spilvenu pērlīšu tehnikā viņa iegūst II pakāpes diplomu
1977. gada 15. jūnijā Kandavā liek pamatakmeni jaunai vidusskolas ēkai, jo vecā
sen jau kļuvusi par šauru. No vecās Kandavas vidusskolas ēkas dodas gājiens uz
mītiņa vietu Skolas ielā, kur gaida jaunās
skolas būvlaukums. Mītiņu atklāj Kandavas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētāja Milda Grīsone (1922 – 2010). Ar skolas
celtniecības uzsākšanu vēsturiskajā oktobra 60. gadadienas jubilejas priekšvakarā
klātesošos sveic Tukuma rajona izpildu
komitejas priekšsēdētāja vietnieks Indulis
Kampars, novēlēdams pabeigt būvdarbus
17 mēnešos. Būvdarbus veic Tukuma pārvietojamās mehanizētās kolonnas (PMK)
Nifonta Kuzmina (1919 – 2005) vadītā
celtnieku brigāde pēc kolhozu projektēšanas institūta galvenā arhitekta A. Bietes
projekta. Celtniecība izmaksā vienu miljonu rubļu. Skolu projektē 1072 skolēniem
mācībām divās maiņās
1977. gadā Čužu purvam piešķir lieguma statusu un platību palielina līdz
131,1 ha
1977. gadā Ozolu ielā 9 uzceļ daudzstāvu nama Kandavas radiorūpnīcas
strādniekiem
1977. gadā Kandavas pienotavas sviesta ceha kolektīvs iegūst 1. vietu Gaļas un
piena ministrijas rīkotajā sociālistiskajā
sacensībā par nosaukumu „Labākā sviesta
ražošanas brigāde”, bet pienotavā ražotais
9% biezpiens republikāniskajā biezpiena
skatē-degustācijā iegūst 3. vietu
1977. gada 17. novembrī Kandavas
radiorūpnīcas zālē atver lietišķās mākslas
darbu izstādi. Tā veltīta Lielās Oktobra Sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai. Izstādē piedalās 21 dalībnieks ar 73 darbiem
1977. gadā darbaļaužu deputātu

padomes (DDP) pārdēvē par tautas deputātu padomēm (TDP), turpmāk ir Kandavas pilsētas TDP izpildkomiteja
1978. gadā Kandavas radiorūpnīcai kā
atpūtas bāzi piešķir Štempeļmuižu
1978. gadā Talsu ielā 33 nodod ekspluatācijā Latvijas PSR Veselības ministrijai piederošās noliktavas ar kopējo platību
15 602 m²
1978. gada 1. septembrī svinīgi atklāj
jaunās Kandavas vidusskolas ēku. Skolu
līdz 1984. gadam turpina vadīt direktors
Imants Brūveris (1932 – 1995)
1978. gadā Kandavas pienotavā ražotais sviests iegūst 2. vietu republikā ar 95,4
punktiem, 1. vietā Mālpils sviests ar 95,8
punktiem, 3. vietā paliek Liepāja
1978. gadā Raiņa ielā uzbūvē bērnu
dārzu 280 bērniem, kurus sadala 12 grupās. Par vadītāju sāk strādāt skolotāja Leonora Grīnberga
1978. gada 7. novembrī simtiem jauniešu pulcējas pie Kandavas pilsētas izpildkomitejas, lai kopīgi dotos gājienā uz 9.
Maija laukumu un piedalītos svētku mītiņā. Mītiņu atklāj un vada Kandavas radiomezglu rūpnīcas komjaunatnes pirmorganizācijas sekretārs Dainis Rozenfelds.
Sirsnīgu uzrunu saka arī partijas rajona
komitejas otrais sekretārs E. Dzenis un komunists I. Nikolajenko. Mītiņa noslēgumā
delegācija dodas uz Varoņu kapiem, lai noliktu ziedus un godinātu kritušos cīnītājus
1978. gadā Kūrorta ielā uzceļ jaunu
24 dzīvokļu māju
1979. gada 1. janvārī stājas spēkā
PSKP Centrālās Komitejas un PSRS Ministru Padomes pieņemtais lēmums „Par
pasākumiem Lielā Tēvijas kara dalībnieku materiālo un sadzīves apstākļu tālāko
uzlabošanu”. Bez jau iepriekš noteiktajām
privilēģijām papildus vēl nāk klāt tiesības
braukt bez maksas piepilsētas satiksmes
vilcienos un ūdens transporta līdzekļos, kā
arī piepilsētas maršrutu autobusos. Viņi ar
atlaidi drīkst iegādāties kurināmo, bet I un
II grupas Lielā Tēvijas kara invalīdi ir atbrīvoti no zemes nodokļa un zemes rentes.
1979. gada 22. martā Kandavas radiorūpnīcā dibina savu jaukto kori, un interesenti sanāk uz kora pirmo mēģinājumu.
Kori vadīt uzņemas Ingrīda Salaka
1979. gada 14. aprīlī Kandavas pilsētas jauktais koris atzīmē 90 gadu jubileju.
Korī dzied 64 koristi. Pasākumā piedalās
bijušie diriģenti un koristi. Koris izpilda 13
dziesmas un koncertu sāk ar mūžam jauno
Pētera Barisona (1904 – 1947) un Arvīda

1977. gada 19. februārī liek
pamatus jaunai pasta un
sakaru ēkai Kandavā. Tajos
ievieto kapsulu ar nākotnes
vēstījumu

Jaunās pasta
un sakaru ēkas
celtniecība
Kandavā

Skalbes (1922 – 2002) dziesmu „Dziesmai
šodien liela diena”.
1979. gadā notiek Vissavienības tautas
skaitīšana. Kandavā dzīvo 4459 iedzīvotāji
1979. gada 1. jūlijā saskaņā ar Jelgavas
piena kombināta direktora P. Lukša pavēli
Nr. 137 Kandavas pienotavā likvidē sviesta

ražošanu, jo Tukuma pienotavā uzstāda
un palaiž darbā sviesta nepārtrauktās darbības kūlēju. Savukārt Kandavas pienotavā
darbu sakārto tā, lai varētu pilnīgi pārslēgties uz skābā krējuma un biezpiena ražošanu Rīgas piena kombinātam
1979. gada rudenī Kandavas radiomezglu rūpnīcas komjaunatnes pirmorganizācijas sekretārs Dainis Rozenfelds, piedaloties republikas „Vārpas” izlasē GDA
pieccīņas sacensībās Armavirā, Krasnodaras apgabalā, kopvērtējumā iegūst 6. vietu.
Sacensībās ietilpst šaušana, 100 metru peldēšana, 100 metru skrējiens, trīs kilometru
kross, granātas mešana. Izlasē viņš ir vienīgais Tukuma rajona pārstāvis.
1980. gada maijā atklāj jaunu sakaru
kantora ēku Abavas ielā 2
1980. gadā Kandavas radiorūpnīcas
aušanas pulciņu sāk vadīt Smaida Viļkena
1980. gada 1. novembrī Kandavas radiomezglu rūpnīcu pārdēvē par Kandavas
radiorūpnīcu (KRR). Kā pirmo sadzīves
aparātu uzņēmums saviem spēkiem sāk
ražot elektrofonu Akords-stereo
1981. gadā Kandavā dzīvo 4448
iedzīvotāji.
(Turpinājums sekos)
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2019. gada 5. oktobris

Mans moto: ātri domāt – ātri rīkoties

Turpinot apzināt Kandavas novada lielākos un aktīvākos uzņēmējus,
septembra pēdējā nedēļā viesojāmies būvfirmā SIA “M un V”, kas pēc
apgrozījuma 2018. gadā ierindojas pirmajā desmitniekā novadā, aicinot uz
sarunu uzņēmuma vadītāju Gunti Meieru.
Iveta Pāža
| Uzņēmējdarbības konsultante |

Kādi ir SIA “M un V” galvenie darbības virzieni un peļņas avoti?
– Uzņēmums pamatā nodarbojas ar
būvniecību, mazumtirdzniecību, māju
apsaimniekošanu un tehnikas īri. No būvniecības nāk lielākā daļa peļņas, to nes arī
veikals, bet ar māju apsaimniekošanu tā
nebūt nav. Kandavā ir 17 mājas, kuras mēs
apsaimniekojam un bieži ir tā, ka mums
ir jāpiemaksā no savas naudas, lai laicīgi
norēķinātos par komunālajiem pakalpojumiem un apkuri, jo iedzīvotāju parādi ir
lieli. Būtībā tā ir labdarība. Skumji ir tas,
ka cilvēki uzskata, ka ir pašsaprotami, ka
mums jāsedz viņu parādi un reti kurš pasaka paldies par mūsu darbu.
Mums ir vairāk par 20 dažādu specializētu tehnikas vienību un, ja tās nav noslogotas objektos, tad tiek izīrētas.
Meklējot informāciju par jūsu firmu
interneta vidē, neko daudz neatradu, tikai pamatinformāciju.
– Jā! Mūsu nostāja ir tāda, ka nevajag
sevi reklamēt un izcelt. Popularitāte mums
nav vajadzīga, jo tas var būt kā koks ar
diviem galiem- būvniecības nozarē konkurence ir milzīga un ātri vari tikt nolikts
pie vietas. Kuri gribēs, tie mūs atradīs un
labāk, lai par mums runā padarītie darbi.
Līdz šim mums pasūtījumu netrūkst. Vienīgi tuvākajā nākotnē pie būvmateriālu
veikala ir paredzēts izvietot reklāmas izkārtni, jo veikals turpina attīstīties un to
apmeklē gan kandavnieki, gan iebraucēji.
Ko nozīmē “M un V” un kā biznesā
iesaistās Tava ģimene?
– Kad 1993.gada 23. septembrī reģistrējām uzņēmumu, to dibināja divas ģimenes- Meieri un Vītoliņi. Tagad gan ir tikai
Meieri, bet nosaukums palicis tāds pats.
Uzņēmuma darbībā ir iesaistīta visa mana
ģimene – sievas Vitas pārziņā ir būvmateriālu veikals, meita Anita ir izveidojusi
un vada savu apakšuzņēmumu – sieviešu
apģērbu veikalu “Donna”, kurā preces tiek
iepirktas ārzemēs. Dēls Sandis ir darbu
vadītājs būvniecībā, es pats strādāju ar
dokumentāciju un visu ar savu kritisko
aci pārraugu, tā kā esam īsts ģimenes uzņēmums. Nezinu kā bez dēla visu izdarītu, viņš ir mana labā roka un ceru, ka pēc
gadiem pārņems uzņēmumu savās rokās.
Jaunajiem ir jaunas idejas, citāds skatījums
uz lietām, kas liek iet līdzi laikam. Priecājos, ka Sandis turpina izglītību augstskolā,
lai ar zināšanām palīdzētu mums tālāk
attīstīties.
Kā jums ar sāpīgo jautājumu – darbaspēku?
– Mūsu uzņēmumā strādā nedaudz
pāri 50 darbiniekiem, to trūkumu neizjūtam un skaitu palielinām, ir pat izveidojusies strādāt gribētāju rinda, līdz ar to
apsveram iespēju pakāpeniski atbrīvoties
no strādājošajiem, kuriem ir problēmas ar
alkoholu vai citi pārkāpumi. Lai piesaistītu
darbaspēku ir jābūt adekvātam un regulāram atalgojumam, ne mazāk svarīga ir

arī attieksme pret savu kolektīvu, saviem
darbiniekiem – to cenšamies ievērot. Reizi gadā darbiniekiem organizējam kādu
pasākumu, šogad tā būs ekskursija uz
Daugavpili.
Vislielākās problēmas ir ar darbaspēka
izglītības līmeni, jauniešiem trūkst tehnisko zināšanu, tehniskās domāšanas. Lai arī
cilvēks atnāk pieteikties darbā ar profesionālās izglītības diplomu, viņa zināšanas ir
ļoti vājas, nav praktiskas pieredzes, nepārzina elementāru teoriju. Tas kaut ko liecina
par profesionālās izglītības līmeni Latvijā.
Labāk nav arī ar vidusskolas absolventiem, viņu zināšanas fizikā un matemātikā
ir niecīgas, nemaz nerunājot par ķīmiju.
To zinu no pieredzes, jo mācīju būvniecību vienā no apmācību centriem Tukumā.
Mums ir doma SIA “M un V” darbnīcās
izveidot mācību klasi ar visu nepieciešamo aprīkojumu un apmācīt savus esošos
un topošos darbiniekus, piesaistot vadošos
speciālistus no visas Latvijas. Tas būs vieglāk nekā katru apmācīt individuāli.
Liela problēma, īpaši jauniešiem, ir atbildības sajūta- laikā ierasties darbā, izdarīt darbu kvalitatīvi, sakārtot darba vietu.
Darba devējs to visu redz un novērtē.
Kādi ir uzņēmuma galvenie darbi
pašreiz un nākotnes ieceres?

– Par darbu trūkumu sūdzēties nevaram, esam atraduši ļoti labu nišu būvniecībā un nokārtojuši visas nepieciešamās
licences, lai varētu strādāt Latvijā un ārpus
tās. Sen esam pārkāpuši novada robežas,
mūsu apjomus tas nodrošināt nevar. Patreiz mums ir deviņi objekti pa visu valsti. Esam izveidojuši brigādi, kas strādā
valstiski nozīmīgos objektos, kur nepieciešamas īpašas atļaujas, un darbs jādara kvalitatīvi, ātri, precīzi ar perfektu dokumentāciju un perfektiem darbiniekiem. Esam
gandarīti, ka varam to nodrošināt.
Ja nepieciešama citu speciālistu palīdzība, vispirms to meklējam starp mūsu novada uzņēmējiem, laba sadarbība izveidojusies ar SIA “Linda-1”, kur izgatavo mums
nepieciešamās metāla konstrukcijas.
Ar nākotnes plāniem ir tā: ja ar savu
ideju padalies, tad tā vairs nav tava. Bet
ja nopietni, tad turpināsim iesāktos darbus, slēgsim jaunus līgumus. Attīstīsim
tālāk veikalu, bet to darīsim, vadoties pēc
cilvēku pirktspējas un pircēju skaita – nevaram paplašināt segmentu, ja nav tirgus.
Vienmēr ir jābūt attīstības plānam. Ja būsim apmierināti ar sevi, sāksies stagnācija.
Vienu no augstskolā iegūtajām atziņām
izmantoju kā savu moto: “Ātri domāt- ātri
rīkoties” – bez tā mūsu uzņēmums attīstīties nevarētu.

Dēls Sandis Meiers ir tēva labā roka

Kādus SIA “M un V” veiktos darbus
Tu gribētu pieminēt?
– Apmēram 10 gadus strādājām Kandavas internātvidusskolā, kur veicām lielu
darbu apjomu, esam uzlikuši jumtus visām
Kandavas baznīcām, cēlam Katoļu baznīcas zvanu torni, piepalīdzot draudzes
locekļiem, arī pašu baznīcu. Ir prieks, ka
piedalījāmies Kandavas vecpilsētas ēku fasāžu apgleznošanā, tādejādi padarot mūsu
pilsētu skaistāku un tūristiem pievilcīgāku.
Kā pēdējo gribu minēt Rūmenes muižu,
kur vēsturiskā kūts tika pārbūvēta par modernu kultūras un svinību telpu.
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Tu vari, ja Tu dari!
20. septembris Kandavas novada izglītības iestādēs aizritēja
Olimpiskās dienas zīmē. Olimpisko dienu organizē ne tikai, lai
veicinātu skolēnu fizisko aktivitāti, bet arī lai cilvēkos vairotu
olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību un cieņu.
Egija Muižniece

Šī gada Olimpiskās dienas tēma bija vingrošana, kas lika akcentu uz veselīga dzīvesveida un vingrošanas kā svarīgu ikdienas
rituālu nozīmi labas pašsajūtas veidošanai.
Kandavas K. Mīlenbaha stadionā (viena no
768 Olimpiskās dienas norises vietām) tikās
divu pilsētas skolu – Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas un Kandavas Reģionālās
vidusskolas skolēni un skolotāji, lai iesāktu
dienu ar olimpisko rīta vingrošanu.
Olimpiskais rīts stadionā iesākās ar
svinīgu Olimpiskā karoga ienešanu un pacelšanu mastā. Karoga ienešanas gods tika
uzticēts Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas skolniecēm Paulai Šenbergai, Tīnai
Zeberiņai un Madarai Ķilpei un Kandavas
Reģionālās vidusskolas skolēniem Kevinam
Gindram, Robertam Barkānam un Ditai
Hadaņonokai, to palīdzēja veikt sporta skolotājs Lauris Valtmanis. Tradicionālo Olimpisko lāpu ienesa Kandavas K. Mīlenbaha 3.
klases skolnieks Edvards Markuss Millers,

bet svinīgo zvērestu sportistu vārdā nodeva
12. klases skolnieks Rihards Jakobovics un
tiesnešu- Andris Bambis.
Olimpiskās dienas dalībniekus sveikt
bija ieradusies Kandavas novada domes deputāte un Kandavas novada iespēju fonda
(KNIF) valdes locekle Signe Ezeriņa, kura
Bērnu un jaunatnes Sporta skolas audzēknei

Beātei Stivriniecei par izcilām sekmēm un
sasniegumiem sportā dāvāja KNIF atbalstu
mācību maksas segšanai.
Novada pagastu izglītības iestādes, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums un pilsētas PII “Zīļuks” šogad Olimpiskās dienas
pasākumus organizēja paši savās izglītības
iestādes.

Cēres pamatskolas skolēni kopā vingroja skolas aktu zālē un sporta hallē, kur
sporta skolotājs Aivars bija sagatavojis dažādas stafetes. Pēc stafetēm – zāles futbola
sacensības pa vecuma grupām.
Zantes pagastā kā viesis uz pasākumu
tika uzaicināta veselīga dzīvesveida popularizētāja, novadniece Elīna Amatniece.
Sportiste pastāstīja skolēniem par veselīgu
dzīvesveidu, ēšanas paradumiem un skriešanas pozitīvo iedarbību uz organismu.
Dienas turpinājumā notika krosa skrējiens
un pārgājiens vairāku kilometru garumā.
Ar aktīviem uzdevumiem un rekordu uzstādīšanu, Olimpiskās dienas aktivitātes norisinājās arī Zemītes un Vānes
pamatskolās.
Lai sporta gars dzīvo ne tikai Olimpiskajās dienās, bet katru dienu un lai pietiek
enerģijas turpmākajam mācību gadam skolēniem un skolotājiem!

Kurzemes kauss futbolā nonāk z/s Arvo īpašumā
28. septembrī Brocēnu stadionā tika
aizvadīta Kurzemes kausa izcīņa futbolā 7 pret 7, uz kuru tika aicinātas astoņu
novadu un pilsētu čempionu komandas.
Par uzvarētājiem kļuva Kandavas čempioni – z/s Arvo komanda.
Lai arī Kandavas čempioni Kurzemes
finālturnīrā līdz šim nebija piedalījušies, komandas uzvaru par pārsteigumu
īsti uzskatīt nevar. Z/s Arvo rindās bija

pulcējušies meistarīgi spēlētāji, sakausējot
jaunību un pieredzi. Komandai ceļu uz finālu stipri atviegloja liepājnieki TEM, kas
pēdējā brīdī izlēma turnīrā nepiedalīties.
Abi pārējie pretinieki grupā – Blāzma un
FK Zibens – tika pieveikti pārliecinoši ar
vienādu 4:0 rezultātu.
Finālspēles pirmais puslaiks aizritēja
samērā piesardzīgi ar nelielu mājinieku
pārsvaru, komandām vārtus negūstot.

Otrajā puslaikā vairāk svaiguma un enerģijas bija saglabājuši z/s Arvo spēlētāji,
kuriem izdevās izvirzīties vadībā. Novadnieku centieni atspēlēties noveda pie vairākām bīstamām situācijām pie pašu vārtiem, vienu no kurām Kandavas čempioni
arī realizēja, finālspēlē gūstot uzvaru ar
2:0. Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Toms Grīslis (z/s Arvo), labākais vārtsargs Dagnis Kreits (Novadnieki).

“Kandavas Ozolzīļu” kauss
basketbolā
No 27.-28.septembrim Kandavas sporta hallē norisinājās tradicionālais “Kandavas
Ozolzīļu” kauss.

27. septembrī LU/BS Rīga sacentās ar
BK Atirau Barsi no Kazahstānas, kuru trenē bijušais Latvijas basketbola izlases treneris A.Vecvagars, rezultāts – 68:91.
Tajā pat dienā notika draudzības spēle
starp Kandavas novada domes un Saeimas
deputātu komandām ar rezultātu: 41:31;
bet noslēgumā Kandava/ANZĀĢE sacentās ar sadarbības partneru Lietuvas Šilales
Lūšu komandu ar rezultātu: 97:107.
28. septembrī spēles iesākās plkst.
12.00 un turpinājās līdz 22.00, kad notika
apbalvošanas ceremonija. 1. vietu ieguva
BK Atirau Barsi no Kazahstānas, 2. vietā
atstājot Šilales Lūšu komandu. Mūsu puiši
Kandava/ANZĀĢE ierindojās 3. vietā, aiz
sevis atstājot LU/BS Rīga komandu.

Kandavas sporta skola piedāvā!
Inga Priede kopā ar Šilales Lūšu
komandas trenneri Valdemaras
Kasmauskas

18. oktobrī plkst. 20.00 Kandavas sporta hallē LBL2 basketbola spēle
Kandava/ANZĀĢE – BA “Turība”

Vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības bērniem no 4 – 6 gadu vecumam!
Pirmā iepazīšanās nodarbība – 1. oktobrī!
Ja bērniem un vecākiem pirmās nodarbības liksies aizraujošas, bērni tiks uzņemti sporta skolas
saimē! Plašāka informācija pa tālruni: 29149754 (Igors Zaļevskis), vai interesēties Sporta skolā pie
direktora vietnieces pa tālruni: 63107353 (Inga Rozenfelde).
Vispārējās fiziskās sagatavotības treniņos bērni attīsta ātrumu, veiklību, lokanību, kustību reakcijas
ātrumu un spēku. Audzēkņi pilnveido kustību pamatprasmes - skriešanu, lēkšanu, mešanu, tveršanu
un citas. Tiek apgūti sporta veidu pamati, kā vieglatlētika, vingrošana, futbols, basketbols, volejbols,
florbols, un izmantots dažāds inventārs, lai nodarbības padarītu intensīvu un tajā pašā laikā aizraujošu.
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PASĀKUMI
KANDAVAS NOVADĀ

AKTUALITĀTES

2019. gada 5. oktobris

Pensiju un atlīdzību indeksācija 2019. gada oktobrī

Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu

KULTŪRA UN IZKLAIDE

7. OKTOBRĪ
19.00 Monikas Zīles komēdija „Laulību treniņu aģentūra” Zemītes TN
amatierteāra „Ai-z-iet” izpildījumā – ieeja 1,50 eiro – Cēres pamatskolā
16.00–20.00 Kandavas novada atklātais čempionāts orientēšanās
sportā 4. posms – Cēres sporta hallē
9. OKTOBRĪ
19.00 Kinofilma “TUR” – ieeja 3,-eiro – Zantes kultūras namā
11. OKTOBRĪ
19.00 Muzikāls dzejas vakars „Mans bišu koks” (J. Petera dzeja, dažādu komponistu dziesmas ar Jāņa Petera vārdiem) Vānes kultūras nama
vokālā ansambļa „Par to…” izpildījumā – ieeja brīva – Cēres bibliotēkā
12. OKTOBRĪ
17.00 Erudīcijas spēle “Kandava, vai tevi pazīstu?” – Kandavas kultūras
namā
13. OKTOBRĪ
13.30 Tikšanās ar jauno režisoru Rūdolfu Miķelsonu (Rūdolfs Mings),
īsfilmas ““Marutiņa” viesojas Kandavā” demonstrācija – Kandavas
novada muzejā
14. OKTOBRĪ
18.30 Vingrošana – iepazīšanās nodarbība. Nodarbību vadīs sporta
skolotāja Tija Tripāne – Zantes kultūras namā
15. OKTOBRĪ
16.30 KNIF projekta konkursa “Dari pats!” realizētā projekta
noslēguma pasākums – Sporta laukumā pie lapenes
16. OKTOBRĪ
17.00 Arņa Terzena grāmatas “Lūsis. Laikmeta iezīmētais”
prezentācija – Kandavas kultūras namā
17. OKTOBRĪ
17.30 Radošā nodarbība. Tēma – kļavlapu cepures rudenī – Vānes
kultūras namā
19. OKTOBRĪ
15.00 Amatierteātru ražas svētki Matkulē – Matkules kultūras namā
19.00 Aijas Vītoliņas un Aivara Hermaņa koncerts – ieeja 20,- eiro –
Kalnmuižas pilī
24. OKTOBRĪ
13.00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena “Rudens košums receptēs” –
Zantes kultūras namā
25. OKTOBRĪ
15.00 Atbalsta grupa Zantes pagasta audžuģimenēm. Nodarbību vadīs
psiholoģe I. Granta – Zantes kultūras namā
28. OKTOBRĪ
16.00 Galda hokejs – Zantes kultūras namā
30. OKTOBRĪ
17.00 Filma bērniem “Karalienes Korgijs” – ieeja 1,- eiro – Kandavas
kultūras namā
19.00 Filma “Oļegs” – Kandavas kultūras namā
31. OKTOBRĪ
13.00 Spēlfilma “Jelgava’94” – ieeja 3,- eiro – Vānes kultūras namā
19.00 Spēlfilma “Jelgava 94” – ieeja 3,- eiro – Matkules kultūras namā
2. NOVEMBRĪ
18.00 Jauniešu deju kolektīva “Imuliņa” 15 gadu jubilejas koncerts –
Kandavas kultūras namā

IZSTĀDES

Līdz 12.10. – Kandavas Mākslas un mūzikas skolas mākslas nodaļas
absolventu darbu izstāde – Kandavas Mākslas galerijā novada muzejā
Līdz 31.10. – “Vāne un vānenieki senās fotogrāfijās” – Vānes pagasta
bibliotēkā
Līdz 31.10. – Ilzes Ausekles, Annas un Andra Čupriku foto izstāde
„Zemīte gadalaikos” – Matkules kultūras namā
Līdz 25.10. – Zantenieku foto izstāde “Dārza brīnumi 2019” – Zantes
kultūras namā

Par Kandavas novada pašvaldības
iestāžu darba laika maiņu

26. septembra domes sēdē deputāti apstiprināja Kandavas
novada domes, Bāriņtiesas, pagasta pārvalžu darba laika maiņu
no š.g. 30.septembra:
Pirmdiena no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdiena līdz ceturtdiena no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdiena no plkst. 8.00 līdz 16.00
Pusdienlaiks no plkst. 12.00 līdz 13.00

Ziemas darba laiks novada muzejā
un tūrisma informācijas centrā

No 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. aprīlim Kandavas
novada muzejā un Tūrisma informācijas centrā mainīsies darba laiks!
Kandavas novada muzeja darba laiks:
Pirmdiena līdz piektdiena: no plkst. 10.00 līdz 17.00;
Sestdiena: no plkst. 10.00 līdz 15.00;
Svētdiena: slēgts.
Kandavas tūrisma informācijas centra darba laiks:
Otrdiena līdz piektdiena: no plkst. 10.00 līdz 17.00;
Sestdiena: no plkst. 10.00 līdz 15.00;
Svētdiena un pirmdiena: slēgts.

Kas jāzina par pensiju indeksāciju
Latvijā katru gadu rudenī – 1. oktobrī – tiek pārskatīts pensiju apmērs, veicot pensiju indeksāciju. To
nosaka likums “Par valsts pensijām”. Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu. Tas tiek darīts, lai cilvēkiem piešķirtās pensijas būtu salāgojamas ar esošo inflāciju un reālo dzīves līmeni.
Jautājumi, kas skar pensijas, ir ļoti jūtīgi un ne vienmēr vienkārši saprotami.
Kas ir šogad jāzina par pensiju indeksāciju? Uz jautājumiem atbild labklājības ministre Ramona Petraviča.
Vai šogad pensiju indeksācijā ir kādi
būtiski jaunumi?
– Jā, šī būs lielākā pensiju indeksācija pēdējo gadu laikā. To nodrošina Latvijas ekonomikas attīstība. Svarīgi, ka
novērtēti būs tie seniori, kuriem ir vislielākais darba stāžs.
Katrs, kaut neliels, pensijas pieaugums ir atbalsts mūsu senioriem, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.”
Bet, šogad – no 1. oktobra – ar indeksāciju tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz
420 eiro. Vienkāršāk sakot, ja cilvēks saņem pensiju, kas nav
lielāka par 420 eiro, tad viņam tiks indeksēta visa pensija.
Bet, ja seniors, piemēram, saņem 500 eiro lielu pensiju, tad
viņam indeksēs tikai jau pieminētos 420 eiro, bet atlikušos
80 eiro, pensiju indeksējot, nepārskatīs. Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki. Viņiem tiks indeksēts viss pensijas apmērs, ja arī tas pārsniedz
420 eiro.
Šajā gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma
pensijas un atlīdzības palielināsies par 7,19 procentiem.. Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad vecuma pensijas pieaugums būs
atkarīgs no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Ja apdrošināšanas stāžs senioram ir līdz 29 gadiem, pensija palielināsies par 7,19 procentiem, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30
līdz 39 gadiem, kā arī, ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos – pensija palielināsies par 8,05 procentiem, ja
apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – pensija palielināsies par 8,91 procentu bet, ja cilvēka apdrošināšanas
stāžs būs vairāk nekā 45 gadi, tad jau pensija palielināsies
par 9,77 procentiem.
Nu, piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs
ir 350 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz
29 gadiem no oktobra pensijas apmērs būs 375,17 eiro –
par 25,17 eiro lielāks. Ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz
39 gadiem – pensijas apmērs būs 378,18 eiro – jau par 28,18
eiro lielāks. Tie, kuriem apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz
44 gadiem – pensijas apmērs būs 381,19 eiro jeb par 31,19
eiro lielāks. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un

vairāk, tad pensija palielināsies līdz 384,20 eiro, būs tātad –
par 34,20 eiro lielāka.
Turklāt, šogad – 1.oktobrī pirmo reizi indeksēs arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par
apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim. Proti,
no oktobra tiks noteikts jauns piemaksas apmērs par katru
apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim,
tam piemērojot indeksu 1,0719. Līdz ar to, ja persona iepriekš par vienu apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada
31.decembrim saņēma 1,00 eiro, tad pēc indeksācijas tās apmērs būs 1,07 eiro, bet, ja saņēma 1,50 eiro, tad pēc indeksācijas tās apmērs būs 1,61 eiro.
Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra
var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.
Vai pensionāram ir kaut kas jādara pašam, lai saņemtu pensijas indeksāciju?
– Nē, pensionāriem pašiem nekas jādara nav! Pensiju indeksāciju nodrošina VSAA un tā notiek automātiski - katru
gadu 1. oktobrī. Tas nozīmē, ka arī šogad ar oktobri ikviens,
kam pienākas pensija, saņems to jau noindeksētā apmērā.
Un nevajag arī uztraukties par to, vai VSAA zinās, cik kuram pienāksies pēc pensiju indeksācijas. VSAA rīcībā ir visi
nepieciešamie dati - pārrēķins notiek automātiski. Taču savu
pensijas apmēru cilvēks var uzzināt vēršoties jebkurā Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā klātienē
vai internetā - (http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija). To var izdarīt arī portālā www.latvija.lv.
Vai rudenī indeksācijas rezultātā palielināsies visas
pensijas?
– Pensiju indeksācija attiecas uz visiem vecuma pensiju,
invaliditātes pensiju, izdienas pensiju un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, kuriem tās ir piešķirtas vai pārrēķinātas līdz šā gada 30. septembrim.
Lai nodrošinātu 2019. gada pensiju, piemaksu pie pensijām un atlīdzību indeksāciju, pēc provizoriskiem aprēķiniem,
šogad tiks izlietoti 41,6 milj. eiro, savukārt 2020. gadā – tie
jau būs ap 166 milj. eiro.
Vēlos piebilst, ka pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos
un panākt to vērtības nezaudēšanu. Tas tiek darīts, lai cilvēkiem piešķirtās pensijas būtu salāgojamas ar esošo inflāciju
un reālo dzīves līmeni. Ceru, ka atbalstu senioriem nākamgad būs iespējams palielināt, kaut vai paaugstinot minimālās
pensijas līmeni. Tā ir mana nākamā gada prioritāte.

www.kandava.lv

DZĪVESZIŅAS

Paldies par skaisto pilsētu

Inese un Ilgonis
Gūtšmiti nosvin
50. kāzu jubileju

septiņiem tiltiem un uzņēmām brīnumainas bildes Zīļu parkā.
Visu to laiku, ko gada garumā vajadzēja braukāt uz Kandavu, uzlādējos no tā, cik brīnumskaistā pilsētā precēsimies, neskatoties uz to, ka nācās
braukāt bieži ap 100 km vienā virzienā.
Vēlos vēlreiz pateikt milzīgu paldies par brīnumainu pilsētu, skatoties senās Kandavas
bildes, ļoti gribētos redzēt to aku, kas kādreiz
atradās Tirgus laukumā. Paldies un padalos
ar smuku bildi, kurā tajā redzamās personas
baudīja savu īpašo dienu Jūsu īpašajā pilsētā.

No sirds – paldies. Ilana un Juris

12. septembrī pēc kopīgi nodzīvotiem sešdesmit gadiem
Dimanta kāzas atzīmēja kandavnieki Mirdza un Heinrihs
Ostrovski.

Līga Šupstika

Mīlestības stāsts par Inesi un Ilgoni iesākās pirms vairāk kā 50 gadiem, kad kāds
stalts puisis vārdā Ilgonis tikko bija pārnācis no armijas. Abi sadejojās kādā ballē
un viņu mīlestība uzplauka strauji- liktenis bija lēmis, ka šiem diviem jauniešiem
jābūt kopā. Tā 1969.gada 27.septembrī,
Kandavas pilsētas darbļaužu deputātu padomes izpildu komitejā Inese un Ilgonis
teica viens otram Jā vārdu. Kāzas bijušas
grandiozas- ar 180 lūgtiem viesiem, Oksles muižā visi ballējuši līdz rīta gaismai.
Inese un Ilgonis savā laulībā sagaidījuši trīs
brīnišķīgus bērnus Gvido, Uģi un meitu
Ilvu un šodien Zelta pāra sirdis silda arī
divi mazbērni Rio-Roberts un Ralfs.
Ilgonis pēc ceremonijas atzinās, ka ir
jau bijuši grūti un vēl grūtāki laiki, tomēr
50 gadus laulībā svin vien tie, kam zelta
sirds, dvēsele un prāts. “Mūsu novads lepojas ar stiprām un spēcīgām ģimenēm,
kuras ar lepnumu var izcelt un godāt par
paraugu citiem”,- Inesi un Ilgoni skaistajos
svētkos sveica Kandavas novada domes
priekšsēdētāja Gunda Cīrule.
Ne jau tikai ievu un ceriņu baltajos puteņos mīlestība slēpjas, tā slēpjas sirdsgudrībā un spējā dalīties ar otru cilvēku visā,
ar ko bagāts esi pats!

Reģistrēti
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 27. augusta līdz
27. septembrim reģistrēti 6 jaundzimušie:
Valters, Gabriels Emets, Alekss,
Luiza un Loreta!
SVEICAM VECĀKUS!

Laulību
noslēguši

Dagnija Gudriķe

27. septembrī Kandavas novada domes laulību zālē savas
zelta kāzas jeb Goda laulību
ceremoniju kopā ar ģimeni
un tuviniekiem atzīmēja Inese
un Ilgonis Gūtšmiti.

11

Sirsnīgs paldies Kandavas novada sociālā
dienesta vadītājam Intam Leitartam un
darbiniekiem par atsaucību un iejūtību manas
slimības laikā.
Brigita no Zemītes

Esmu Heinriha acu gaisma

Dimanta pāris dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas, novada domes priekšsēdētājas un
šo rindu autores klātbūtnē vēlreiz deva svinīgo laulību solījumu, apsolot arī turpmāk
saudzēt, atbalstīt, cienīt un mīlēt viens otru.
Kā sacīja Mirdzas kundze, Heinrihs bez viņas nu nekādi nevarot, jo jau septiņus gadus
Mirdza ir viņa acu gaišums.
Ostrovski savu laulību noslēdza 1959.
gada 12.septembrī Kandavas rajona dzimtsarakstu birojā. Tā roku rokā ir aizvadīti
sešdesmit gadi, kas kā apgalvoja abi gaviļnieki, paskrējuši vēja ātrumā. Nemaz
neticoties, ka abiem tik liels gadu skaits
uz pleciem- Heinriham astoņdesmit seši,
Mirdzai- astoņdesmit. Viņi bija aizkustināti
par jauko kāzu ceremoniju, sakot, ka nekad
nav domājuši, ka tas būs tik svinīgi un mīļi.
Galvenais jau, lai veselība pašiem kaut cik
turas un mīļajiem viss labi būtu, ko tad citu
vēlēties!
Domes priekšsēdētāja Inga Priede atcerējās, ka toreiz, kad viņa atnākusi dzīvot
uz Kandavu, Mirdzas kundze strādājusi par
sadzīves pakalpojumu kombināta vadītāju
un atmiņā palikusi kā cēla skaista sieviete,
vienmēr kopta un eleganta.
Mirdza ir kandavniece, dzimtā pilsēta
viņai ir mīļa un dārga, pati skaistākā vieta
uz pasaules. Priecē tas, ka pēdējos gados
pilsēta ir tik sakopta, gan ziedošo puķu kastes, gan apstādījumi skvēros. Bez Mirdzas,
pastarītes, ģimenē augušas vēl trīs meitas,
tēvs jau dēlu gaidījis, bet tā arī nesagaidījis.
Mamma Kurzemē bēgļu gaitās nokļuvusi
no Latgales un te arī palikusi.
Heinrihs nāk no kuplas deviņu bērnu
ģimenes- četras māsas un pieci brāļi. Viņa
dzimtā puse ir Saldus novada Pampāļi.
Heinriha hobijs un aizraušanās visu mūžu
bijusi mūzika. No 1949.gada viņš spēlējis
pūtēju orķestrī tenoru, tā daudzi gadi brīvajā laikā muzicējot pavadīti, gan zaļumballēs,
gan pēdējos godos, gan saviesīgos pasākumos un svētku gājienos. Arī tagad viņš laiku
īsina klausoties pūtēju orķestra ierakstus.
Radio un magnetofons tiek turēts pa rokai,
lai viegli to izslēgt un ieslēgt, kad neviena
nav tuvumā, kas palīdzētu.

NOVADA VĒSTNESIS

Pateicība

Vēlos pateikties Kandavas pilsētai un tās iedzīvotājiem par tik
skaistu pilsētu, kas tiek kopta, lolota un dod tik daudz prieka tās
apmeklētājiem.
Pirmo reizi mani uz šo pilsētu aizveda
mans tagadējais vīrs pirms diviem gadiem.
Tā paša gada – tas bija 2017. gada rudenī,
saņēmu bildinājumu. Domājot, kur precēsimies, viennozīmīgi izlēmām par labu
Kandavai, neskatoties uz to, ka pati desmit
gadus dzīvoju Rīgā, esmu nākusi no Lizuma
pagasta, Gulbenes novadā, bet mans vīrs
dzimis, audzis Rīgā.
2019. gada 27. jūlijā laulājāmies Kandavas katoļu baznīcā, tā bija pati siltākā jūlija
diena, pēc ceremonijas devāmies uz Promenādi, kur izturējām pārbaudījumu ar

KANDAVAS

Sveicam septembrī salaulātos 10 pārus!

Abi iepazinušies, kad Heinrihs pēc armijas atnācis un Kandavas tehnikumu mācīties. Tas esot noticis žetonu vakarā, kad
tehnikuma puiši uz balli atnākuši. Pasākums
noticis kultūras namā. Heinrihs stāstīja, ka
pamanījis kādu meiteni pie apaļās krāsns(
toreiz tāda bija lielajā zālē) stāvot. Pie sevis
nodomājis, ka jāiet uzlūgt. “Meitene mani
dāmu dejā atlūdza. Tad es atkal viņu uzlūdzu, un tā mums viss iesākās….”. Draudzējušies kādus divus gadus, Heinrihs tehnikumu pabeidzis, tad arī kāzas svinējuši.
“Nekas liels jau nebija. Bez lieciniekiem apprecējāmies. Mamma “Mazrakumos” kāzu
galdu saklāja, alu izbrūvēja, pasēdējām, otrā
dienā Heinis paņēma mācību mašīnu ( viņš
par instruktoru tehnikumā strādāja) un aizveda pie savējiem uz Pampāļiem. Viņa tēvs,
kad pirmo reizi tur viesojos, stingri noteica, ka nākošo reizi lai mani vedot tad, kad
būs apprecējis. Tā tas bija.”- atmiņās dalījās
Mirdza. Laiks esot saulains bijis, īpaši otrā
dienā uz Pampāļiem braucot.
Ostrovsku pārim ir viena meita, kura
visu mūžu nostrādājusi medicīnā. Viņiem
ir divi mazbērni – mazmeita un mazdēls,
nu jau arī mazmazdēliņš.
Ar savu dzīvi abi ir apmierināti, visādi
jau ir gājis, kā jau dzīves līkločos, vīrs daudz
nav mājās bijis, pa ballēm un čigānu bērēm
trīs dienas spēlējis gan Tukumā, gan Sabilē.
Tas ir tāpat kā gadalaikiem un laika apstākļiem mainoties- te saule spīd, te lietus līst,
bet visu var pieciest, ja ir mīlestība un patikšana. “Muzicēšana bija Heiņa sirdslieta,
tai viņš savu sirdi atdeva. Viņš spēlē balli,
es sēžu malā un skatos. Kad vairs nespēlēja,
tad gan uz ballēm gājām, no sirds izdancojāmies. Pirmie desmit gadi tie ir tie grūtākie,
kamēr pieslīpējas, pēc tam aizvien labāk.“
Klausoties kāzu jubilāru stāstos, varēja
just abu sirsnīgo pieķeršanos un savstarpējo sapratni, kas arī noteikti ir viņu laimīgās
kopdzīves stūrakmens.

Kristīne un Agris Brieži
Elīna un Mikus Elksnīši
Lorija un Jānis Folkbergi
Ilze un Oskars Heimaņi
Zane un Reinis Rozenbergi
Dace un Haralds Šlēgelmilhi
Monta un Lauris Mīlbreti
Svetlana Straha un Māris Zutis

Septembrī Zelta kāzu jubileju atzīmēja
Dzintra un Gunārs Kalniņi!

Līdzjūtība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 27. augusta līdz
27. septembrim reģistrēti mirušie:
Apse Rita (1938) Kandava
Gajevska Īrija (1934) Kandava
Kadiķis Dainis (1971) Kandava
Ķimenis Aldis (1954) Tukuma novads
Lazovskis Nikolajs (1965) Kandava
Legzdiņš Vilis (1947) Tukuma novads
Priede Sigurds (1938) Kandava
Sīlis Miervaldis (1932) Talsu novads
Šilberga Līvija (1935) Cēres pagasts
Treikale Jadviga (1947) Zemītes pagasts
Zvejnieks Miervaldis (1945) Kandava
Bērziņa Līna (1927) Kandava
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Kandavā, Kūrorta ielā 1, 4. stāvā –

SAUNA UN DUŠA

TREŠDIENĀS 17.00–21.00 un
mēneša pirmajā SESTDIENĀ 18.00–21.00
(5.10., 2.11., 7.12.)
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INFORMĀCIJA

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

2019. gada 5. oktobris

PROJEKTI

Slimību profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Kandavas novadā
Kandavas novada dome īsteno projektu „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi
Kandavas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” mērķis ir
uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem visiem Kandavas
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas novadā.
Projekta ietvaros slimību profilakses pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 10 aktivitātes, aptverot
atkarību mazināšanu, sirds asinsvadu slimību profilaksi un garīgās veselības profilaksi. Bet
veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 27 aktivitātes, aptverot garīgās
veselības veicināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu, fiziskās aktivitātes, popularizējot
vasaras un ziemas sporta veidus, kā arī rīkojot veselīga uztura seminārus.
Projekts tiks realizēts laika periodā no 2017. gada 7. jūnija līdz 2020. gada 29. februārim, iesaistot
dažādās aktivitātēs vismaz 1443 Kandavas novada iedzīvotājus.
Kopējās projekta izmaksas ir 100829,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums
85704,65 EUR apmērā un valsts budžeta finansējums 15124,35 EUR apmērā.

Semināru vada: Brina Leskavniece

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 10 (174).
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 3700. Bezmaksas. Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120, tālr. : 63107362, e-pasts: info@kandava.lv.
Iespiests: “Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004. Izplatīšanu veic:
VAS “Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr. 000702741. Izdevuma elektroniskā versija: www.kandava.lv

Jautājiet – mēs atbildēsim!

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

