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PRET TUMSU AR MĪLESTĪBU

Aija Švāne ar labdarēm no Gotlandes. Foto: L. Trēde
11.decembrī Zantes ģimenes krī-

zes centra kolektīvs atzīmēja savas pa-
stāvēšanas desmit gadu jubileju. 

Zantes ģimenes krīzes centrs dar-
bojas no 2006.gada 2.janvāra un ir ne-
valstiska organizācija, kuras darbības 
mērķis - 24 stundas diennaktī, 7 dienas 
nedēļā sniegt rehabilitāciju bērniem un 
ģimenēm ar bērniem, kas cietušas no 
prettiesiskām darbībām. Šis nams jau 
desmit gadus ver savas durvis ikvienam, 
ko tumsa ievainojusi. Jubilejas vaka-
rā gaismas vārdos dalījās bijusī Zantes 
pagasta priekšsēdētāja Silvija Tiltiņa, jo 
tieši viņas izsapņots un veidots Zantes 
ģimenes krīzes centrs. „Viens -ir kaut ko 
izveidot, otrs - noturēt, un trešais - no-
turēt tā, lai var lepoties!”- sacīja Silvija 
Tiltiņa. Viņa teica paldies par darbu krī-
zes centra vadītājai Aijai Švānei un ko-
lektīvam, jo viens nav karotājs, novēlot 
veiksmi turpmākajos gados. 

Jubilārus sveica Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs Normunds Što-
ferts, uzsverot, ka desmit gadi cilvēka 
mūžā nav daudz, tas ir tikai bērns, bet 
desmit gadi ģimenes krīzes centra dar-
bā, tas ir daudz. Priekšsēdētājs sacīja, ka 
lepojas ar centra darbu, kas ir neizmēro-
jams un pelnījis cieņu un apbrīnu, no-
vēlot spēku un izturību, kopīgi strādājot 
plecu pie pleca. Kā jau dzimšanas dienās 
pieņemts, priekšsēdētājs kolektīvam dā-

vināja lielo dzimšanas dienas torti. 
Sveicēji bija ieradušies gan no tālā-

kām, gan tuvākām vietām. Tālākie cie-
miņi bija Gotlandes draugi- Oskars Pe-
terssons, Kristers Venstroms, Ljugarnas 
Lauvu klubs, māsas Karīna un Šarlote 
Malngremas, kā arī visi tie Gotlandes 
ļaudis, kuriem pietiek sirds siltuma un 
gaismas ar ko dalīties, kas nebija paši 
ieradušies, bet bija atsūtījuši dāvanas. 
Viņiem, kā sacīja Aija Švāne, vislielākā 
pateicība, jo viņi ir īsti sirdscilvēki, kas 
gūst, daloties ar citiem. „Zantes krīzes 
centrs jūt arī savas pagasta pārvaldes 
rūpes un pleca sajūtu. Esam vienīgais 
krīzes centrs, kura bērni ik rītu ver sko-
las durvis.” Par spēju pieņemt, par rū-
pēm, par sirds siltumu un gaismu krīzes 
centra vadītāja vislielāko paldies sacīja 
skolas direktorei Kristīnei Elksnītei un 
skolotāju kolektīvam. 

 Sarunā, paskaidrojot labdarības 
būtību, Aija Švāne sacīja, ka par labda-
rību tiek saukts tikums, kad mīlestība, 
kādu mēs izjūtam katrs pret sevi, tiek 
pārnesta uz citiem cilvēkiem, ar kuriem 
mūs nesaista draudzības vai radniecības 
saites, pat uz pilnīgi mums nepazīsta-
miem cilvēkiem, pret kuriem mums 
nav nekādu saistību un no kuriem mēs 
neceram neko saņemt. Aija teica lielu 
paldies par palīdzību un atbalstu  torei-
zējam Zantes pagastmājas kolektīvam 

- Andrai Rosisckai, Lailai Henzelei, Li-
gitai Feldmanei un Guntai Zonbergai, 
Rīgas meitenēm Jūlijai, Jeļenai, Oksanai 
par dāvinātajiem braucieniem uz Tar-
tu, Rīgu un jūru. Vissirsnīgāko paldies 
viņa sacīja arī Veltai Vulei un Saussēržu 
ģimenei par ogām un augļiem no sava 
dārza, kas katru gadu dāsni tiek dāvināti 
krīzes centram, Dagnijai Bumbulei par 
žāvētiem āboliem, kā arī mācību cen-
tram Zinātne, Haleva fondam un visiem 
labajiem cilvēkiem par dāvinājumiem 
un atbalstu.

„Strādājot šo darbu, esmu sastapusi 
tik daudz labu cilvēku un organizāciju, 
kas katru dienu palīdz gan trūcīgajiem, 
gan maznodrošinātajiem ļaudīm, gan 
veciem, gan jauniem un slimiem cilvē-
kiem. Tas, kurš dara labu citam, vēl vai-
rāk dara labu pašam sev - ne tajā nozī-
mē, ka viņu par to gaidītu balva, bet gan 
tajā, ka apziņa, ka padarīts labs darbs, 
pati par sevi sniedz lielu prieku.” – sacīja 
Aija Švāne.

Ikviens atbalsts, ikviena laba ideja, 
ikviena atvērta sirds ir kā mazas gaismas 
sēkliņas sidraba spārniem. Tās aug un 
zied pret tumsu ar mīlestības ziediem. 
Tā bija galvenā doma, kas izskanēja šajā 
jubilejas vakarā.

Dagnija Gudriķe

Lai ticība labajam, 
cerība rītdienai 

un gaiša mīlestība ir kopā ar 
Jums ik solī, 

ik domā, ik darbā!

Priecīgus Ziemassvētkus 
un panākumiem bagātu

 Jauno 2016.gadu!

Kandavas novada dome
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Gadu mija ir kā atskaites punkts, 
kad vērtējam aizvadītajā gadā paveik-
to un plānojam darbus turpmākajam 
periodam. 

Aizvadītais gads kopumā bijis 
veiksmīgs. Vienmēr gribētos, lai būtu 
labāk, vairumā ieplānoto darbu ir 

LATVIJAS BĒRNU FONDS GODINA NOVADA STIPRĀS ĢIMENES

veikti. Esam nosprauduši arī tuvākos 
nākotnes plānus. Paldies visiem par 
ieguldīto darbu un attieksmi. Kopī-
gi strādājot, pieliekot savu roku vai 
domu, mēs varam īstenot plānoto. 

Neatkarīgi no Eiropas �nansēju-
ma apguves, nākamajā gadā kā prio-
ritāti esam izvirzījuši siltumapgādes 
uzlabošanu iedzīvotājiem. Turpinā-
sim darbu pie vienotas katlu mājas 
un siltumtrašu izbūves projektiem 
Kandavā. Tas ir solis uz kvalitatīvāku 
un pieejamāku apkures pakalpoju-
mu. Lai nepiesārņotu vidi Kanda-
vā ar izmešiem no daudzām katlu 
mājām un būtiski samazinātu mazo 
katlu māju skaitu. Esam iegādājušies 
zemi, uz kuras varētu vienoto katlu 
māju izbūvēt. Ir beigusies iepirku-
ma procedūra un noslēgti līgumi 
par Kandavas pilsētas siltumtrašu un 
biomasas katlu mājas būvprojektu 
izstrādi. 

2016. gadā esam paredzējuši vei-
cināt vecpilsētas ēku sakopšanu un 
renovāciju.

Dome ir pieņēmusi lēmumu pie-
šķirt brīvpusdienas visu novada skolu 

audzēkņiem no pirmās līdz devītajai 
klasei, sākot ar 2016.gada 1.septem-
bri. 

Kandava ir Latvijas hokeja šū-
pulis, šeit ielikti Rīgas Dinamo ko-
mandas pamatakmeņi, te rūdītas un 
kaldinātas nākamās uzvaras divdes-
mit četru gadu garumā. Tādēļ man 
prieks, ka kandavnieku jaunajai paau-
dzei bija iespēja satikties un iepazīties 
ar Rīgas Dinamo vēsturi izstādē, kas 
vairāk nekā mēnesi bija aplūkojama 
Kandavas Sporta hallē, bet tās noslē-
gumā varējām tikties ar pazīstamo 
hokeja vārtsargu Mihailu Vasiļonoku 
un izstādes ekspozīcijas autoru, Rī-
gas Dinamo ilggadējo treneri, Latvi-
jas hokeja federācijas izpilddirektoru 
Ēvaldu Grabovski.

Tuvojoties svētkiem, vēlu nezau-
dēt ticību saviem spēkiem, jo tā ir 
visa pamatā. Veiksmi, veselību, darba 
prieku!

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno 2016.gadu! 

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs
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12.decembrī Kandavas kultūras 
namā viesojās Latvijas Bērnu fonda 
pārstāvji un tā vadītājs Andris Bēr-
ziņš, lai mūsu novada daudzbērnu 
ģimenēm pasniegtu Latvijas Bērnu 
fonda stipendijas 300 eiro apmērā. Sti-
pendiātus bija izvirzījušas visas nova-
da skolas.

“Šis ir tāds īpašs laiks. Advente, Zie-
massvētki- eņģeļi lido, labie rūķi staigā. 
Mēs darām labus darbus, mēs apmī-
ļojam tos, kuriem tas visvairāk ir vaja-
dzīgs, dalāmies ar draugiem, kaimiņiem 
un labiem cilvēkiem. Tā tas ir katru gadu 
decembrī. Bet mūsu valstī ir tādi rūķi, 
kuri to dara ne tikai Ziemassvētkos. Tie 
ir draugi no Latvijas Bērnu fonda, kuri 
mūs atceras ne tikai Ziemassvētkos, bet 
arī ikdienā, pajautājot- kā varam palī-
dzēt”. Tā savā uzrunā, sakot paldies, LBF 
vadītājam Andrim Bērziņam par ilgsto-
šu un veiksmīgu sadarbību, sacīja Izglī-
tības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa. 
Kandavas novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Štoferts pateicās ģimenēm 
par mīlestību un sirds siltumu, kas ir tik 
svarīgs un neaizvietojams kā bērnam 
tā pieaugušajam. N.Štoferts atzina, ka 
lepojas ar novada ļaudīm un stiprajām 
ģimenēm. Ģimenes ar muzikālu priekš-
nesumu sveica Cēres pamatskolas au-
dzēkne Paula Saija.

Stipendijām tika izvirzītas ģimenes 

no katras novada skolas un tās svinīgajā 
pasākumā paziņoja skolu direktori, stās-
tot par savu stipendiātu. 

Cēres pamatskola Latvijas Bērnu 
fonda stipendijai bija izvirzījusi ap-
vienoto Auniņu un Antonu ģimeni. 
Direktore Juta Reinsone pastāstīja, ka 
apvienotajā Auniņu un Antonu ģimenē 
mamma un reizē arī vecmāmiņa Larisa 

ir izaudzinājusi četras brīnišķīgas mei-
tas, turklāt, vecākā meita Zane arī ir 
četru bērnu māmiņa. Skolas direktore 
piebilda, ka šīs ģimenes abas vecākās 
meitas, kas arī bija ieradušās uz svinīgo 
pasākumu, apmeklē mūzikas skolu un 
dzied gandrīz tikpat skaisti kā cēriniece 
Paula Saija. 

Kandavas novada Zantes pamatsko-

Zemītes pamatskolas Latvijas Bērnu Fonda stipendijai izvirzītā 
Lāču ģimene



3.DOMES LĒMUMIAKTUALITĀTES

turpinājums 4.lpp.

la stipendijai virzījusi Vanderzeļļu ģime-
ni. Stāstot par šo ģimeni direktore Kris-
tīne Elksnīte uzsvēra, ka bērni ir mūsu 
nākotne, tāpēc Zantes skola izvēlējusies 
daudzbērnu ģimeni. Skolas direktore at-
zina, ka viņai ir prieks un lepnums, ka 
Zantē ir ģimene, kura nekad nesūdzas, 
pat tad, ja ir grūti. Vanderzeļļu ģimenē 
vienmēr ar visu tikuši galā pašu spē-
kiem, Marta mācās mūzikas skolā un 
dejo deju kolektīvā, mazais Jurītis ap-
meklē bērnudārzu un gaida skolas gai-
tas, bet vecākais dēls Dainis šogad jau 
beidz 9. klasi. 

No Vānes pamatskolas stipendiju 
saņēma kuplā Ineses Ivančikovas ģi-
mene. Direktors Ivars Lasis atzina, ka 
izaudzināt 10 bērnus nav joka lieta, jo 
īpaši šobrīd, kad Inese ir vienīgā ģi-
menes apgādniece. Māmiņa katru rītu 
ved savu meitu Beāti Evu uz autobusa 

pieturu, kas atrodas 3 km attālumā no 
mājām, un katru vakaru turpat sagaida. 
Neskatoties uz grūtībām, sieviete ir ļoti 
aktīva un izpalīdzīga, arī skolas darbā 
ir ļoti jūtama viņas palīdzība un iesais-
tīšanās. Inese, izmantojot izdevību, sa-
cīja paldies Vānes skolas direktoram 
par atbalstu un sapratni, Kandavas in-
ternātvidusskolai par lielo ieguldījumu 
viņas bērnu audzināšanā un skološanā, 
bijušajai asociācijai “Dzīvesprieks” par 
iespēju bērniem iegūt profesiju un biju-
šajai Vānes pagasta priekšsēdētājai Vijai 
Dembovskai.

Lāču ģimeni stipendijai bija izvir-
zījusi Zemītes pamatskola. Latviešu 
valodas skolotāja Sandra Daņiļeviča pa-
stāstīja, ka šī ģimene savas sirdsdurvis ir 
atvēruši gan ģimenei, gan skolai. Skolā 
2.klasē mācās Sanija, brāļuks iet bērnu-
dārzā un tagad visiem kopā ir vēl viens 

prieks- mazā māsiņa. 
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola 

stipendijai nominēja Šenbergu ģime-
ni, kurā aug trīs bērni. Skolas direktore 
Daiga Puga teica īpašu paldies par at-
balstu visos skolas rīkotajos pasākumos 
mammai Ingai. Tāpat direktore atzīmē-
ja, ka ir ļoti jūtama Ingas interese un 
iesaistīšanās, lai viņas bērni izaugtu go-
dīgi, čakli un strādīgi. “Mēs visi skolo-
tāji esam gandarīti par bērnu attieksmi 
pret mācību darbu, par viņu darbošanos 
sporta aktivitātēs un dažādos pulciņos.” 

Klātesošie tika iepriecināti ar Zie-
massvētku ieskaņu koncertu, kurā 
muzicēja Zigfrīds Muktupāvels, kom-
ponists Jānis Lūsēns un Jānis Lūsēns 
juniors un ar Latvijas Bērnu fonda rūķu 
sarūpētu dāvanu maisu.

Līga Šupstika 

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 26.NOVEMBRĪ
Apstiprināja:
1.Kandavas novada domes saistošos 

noteikumus Nr.23 “Grozījumi Kanda-
vas novada domes 2015.gada 29.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 “2015.gada 
pamatbudžets un speciālais budžets” . 
Ar saistošajiem noteikumiem var iepa-
zīties Kandavas mājas lapas vietnē: paš-
valdība- budžets.

2. Kandavas novada domes saistošos 
noteikumus Nr.24 „Par Kandavas nova-
da domes saistošo noteikumu publicē-
šanas vietu”. Ar šiem noteikumiem tiek 
noteikts, ka Kandavas novada domes 
saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir 
informatīvais izdevums “Kandavas No-
vada Vēstnesis”.

3. Kandavas novada domes saistošos 
noteikumus Nr.25 „Licencēšanas notei-
kumi par pasažieru pārvadājumiem ar 
vieglajiem taksometriem Kandavas no-
vadā”. Saistošie noteikumi nosūtīti Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai elektroniskā veidā atzinuma 
sniegšanai.

4. Kandavas novada domes notei-
kumus “Par Kandavas novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”, 
kuri stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī. 
Ar Noteikumiem var iepazīties Kan-
davas mājas lapas vietnē: Pašvaldība- 
Dzimtsarakstu nodaļa- pakalpojumu 
izmaksas.

5.SIA “Kandavas komunālie pakal-
pojumi” budžeta grozījumus saskaņā ar 
budžeta izpildi uz 31.10.2015. 

Nolēma:
1.Precizēt Kandavas novada domes 

2015. gada 29. oktobra saistošos notei-
kumus Nr.20 „Grozījumi Kandavas no-
vada domes 29.05.2008. saistošajos no-
teikumos Nr. 7 „Par pašvaldības sociālo 
pabalstu izmaksu Kandavas novadā””.

2.Noteikt Kandavas novada domes 
priekšsēdētājam Normundam Štofer-
tam domes apmaksātu mobilā telefona 
(numurs 27 887 508) sarunu limitu EUR 
30,00 mēnesī (bez PVN).

3.Nodot Kandavas novada domes 
priekšsēdētājam Normundam Štofer-
tam atbildībā automašīnu Audi A6, ar 
reģistrācijas Nr. JD 650 un domes iz-
pilddirektoram Egīlam Dudem Kanda-
vas novada domes vārdā noslēgt līgumu 
ar domes priekšsēdētāju Normundu 
Štofertu par pilnu materiālo atbildību.

4.Atļaut atsavināt 42 augošus kokus 
( oši), veicot to nozāģēšanu, Sabiles ielā, 
Kandavā 330 m garā joslā un uzdot Paš-
valdības mantas un īpašumu atsavinā-
šanas un iznomāšanas izsoles komisijai 
organizēt koku nozāģēšanai Sabiles ielā 
izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izso-
les sākumcenu EUR 1000,00, izsoles soli 
EUR 50,00 un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no sākuma cenas.

5.Atļaut atsavināt nekustamo īpa-
šumu Ielejas iela 1, Kandava, Kandavas 
novads, organizējot nekustamā īpašuma 
Ielejas iela 1, Kandavā izsoli ar augšup-
ejošu soli, nosakot izsoles sākumcenu 
EUR 23500,00 izsoles soli EUR 100,00 
un nodrošinājumu 10% apmērā no sā-
kuma cenas.

5.Atļaut atsavināt nekustamo īpašu-
mu Valdeķu iela 10-17, Valdeķi, Kan-
davas pagasts, organizējot nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa Nr.17, Valdeķu iela 
10 izsoli ar augšupejošu soli, nosakot 
izsoles sākumcenu EUR 1400,00, izsoles 
soli EUR 50,00 un nodrošinājumu 10% 
apmērā no sākuma cenas.

6. Atbalstīt brīvpusdienu piešķirša-
nu Kandavas novada izglītības iestāžu 
6.-9.klašu audzēkņiem un 5-6 gad. obli-
gātās apmācības izglītojamiem un uzdot 

Kandavas novada Izglītības pārvaldes 
2016.gada budžetā plānot papildus �-
nansējumu EUR 47582 Kandavas nova-
da izglītības iestāžu 6.-9.klašu audzēkņu 
un 5-6 gad. obligātās apmācības izglīto-
jamo brīvpusdienām no septembra līdz 
decembrim 2016.gadā. 

7.Kandavas novada domei garantēt 
līdz�nansējumu 294 408,90 EUR kā gal-
vojumu projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Kandavas pašvaldībā” apstipri-
nāšanas gadījumā. Galvojuma summa 
tiks precizēta pēc projekta apstiprinā-
šanas.

8.Noteikt Kandavas novadā 2015. un 
2016.gadā pienākuma vērtību, atsavinot 
nekustamo īpašumu pret pienākumiem 
mēnesī EUR 252,19 apmērā.

9. Uzdot Kandavas novada Kultū-
ras pārvaldes vadītājai Ziedītei Začestei 
nodot un SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” valdes loceklim Egilam 
Barisam pieņemt pamatlīdzekļus ap-
kures funkciju nodrošināšanai Zemī-
tes tautas namā par bilances vērtību uz 
01.11.2015. - EUR 701,84 

10.Piešķirt Agrim Lukačovam līdz-
�nansējumu trīs logu nomaiņai Tirgus 
laukumā 6-3, Kandavā, Kandavas nova-
dā līdz 50% no būvizstrādājuma tāmes, 
bet ne vairāk kā EUR 284,57 (divi simti 
astoņdesmit četri eiro un 57 centi) uz 
vienu būvgaldniecības izstrādājuma 
komplektu.

11.Pieņemt zināšanai Kandavas 
novada Izglītības pārvaldes vadītā-
jas S.Tiltiņas sniegto informāciju par 
situāciju Zemītes pamatskolā un uz-
dot Zemītes pamatskolas direktorei 
M.Vilumsonei uz decembra komiteju 
sēdēm iesniegt Zemītes pamatskolas 
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tālākās attīstības koncepciju audzēkņu 
skaita palielināšanai.

12.Atļaut nekustamā īpašuma “Bir-
zes”, Matkules pagasts, Kandavas no-
vads īpašniekam Agrim Kronbergam 
veikt dzīvojamās mājas “Jaunbirzes”, 
Matkules pagastā būvniecību kā arī 
A.Kronbergam iesniegt līdz 2016.gada 
4.janvārim Kandavas novada Būvvaldē 
būvnormatīviem atbilstošu dokumentā-
ciju būvatļaujas saņemšanai.

13.Izīrēt Ivetai Bučītei pašvaldības 
daļēji labiekārtoto sociālo četristabu 
dzīvokli “Eglāji”-2, Zantes pagastā ar 
kopējo 105,3 m2, dzīvokļu īres līgumu 
noslēdzot uz sešiem mēnešiem.

14.Izīrēt Dzintaram Daukštam paš-
valdības nelabiekārtoto sociālo vienista-
bas dzīvokli “Podiņi”-14, Zemītē, Zemī-
tes pagastā ar kopējo 21,2 m2, dzīvokļu 
īres līgumu noslēdzot uz sešiem mēne-
šiem.

15.Apturēt ilgtermiņa ieguldījuma, 
nekustamā īpašuma Skolas ielā 1A, Zan-
tē, Zantes pagastā izveidošanu pirms tā 
pabeigšanas vai nodošanas lietošanā 
(ekspluatācijā) un

uzdot Kandavas novada domes Fi-
nanšu nodaļas vadītājai D.Rudēvicai 
minētajam ilgtermiņa ieguldījumam 
uzskaitīt vērtības samazinājumu 100% 
apmērā, atzīstot pārējos izdevumus ilg-
termiņa ieguldījuma uzskaites (atlikuša-
jā) vērtībā 8537,23 EUR.

16. Iegādāties Kandavas novada do-
mes īpašumā nekustamo īpašumu Sabi-
les iela 22, Kandavā, Kandavas novadā, 
kas sastāv no zemes gabala 1,00 ha pla-
tībā un uzdot Kandavas novada domes 
priekšsēdētājam N.Štofertam noslēgt 
pirkuma līgumu ar I.Vītoliņu par nekus-
tamā īpašuma Sabiles iela 22, Kandavā 
iegādi par EUR 14 000, apmaksājot no 
Kandavas novada domes budžeta lī-
dzekļiem.

17.Izskatīt jautājumus par darbībām 
ar nekustamajiem īpašumiem: zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu īpašu-
mos “Atmatas”, Matkules pagastā, “Burt-
nieki”, Vānes pagastā un “Ūļas”, Zemītes 
pagastā, zemes ierīcības projekta izstrā-
des uzsākšanu īpašumā “Laimas”, Mat-
kules pagastā, zemes lietošanas mērķa 
maiņu zemes vienībai „Bebri”, Vānes 
pagastā, nosaukuma maiņu zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 9011 001 
0884, Kandavā, nosaukuma un adreses 
maiņu īpašumam ar kadastra numuru 
9070 003 0065 uz „Saules”, Matkules pa-
gastā, zemes lietošanas mērķa maiņu ze-
mes vienībai Jelgavas iela 4B, Kandavā, 
Kandavas novadā.

18. Nodot tiesu izpildītājiem nekus-
tamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā no 9 �ziskām perso-
nām.

Sēdes audioieraksts un protokols 
pieejams vietnē www.kandava.lv sadaļā: 
pašvaldība- domes sēdes

KANDAVAS NOVADA DOMES NOTEIKUMI 

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20 

“Par Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļas 
maksas pakalpojumiem”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
14.punkta g)apakšpunktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

1. Noteikumi nosaka pakalpojuma veidus, to apmaksas 
apmērus, maksāšanas kārtību un atvieglojumus Kandavas no-
vada Dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk-Dzimtsarakstu nodaļā).

2. Maksu par pakalpojumu veic pirms tā saņemšanas, vei-
cot bezskaidras naudas norēķinu Kandavas novada domē vai 
skaidras naudas norēķinu kasē, Jelgavas ielā 4A, Kandavā. 

3. Iekasētās summas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā, 
grāmatvedībā uzskaitītas atsevišķi un izlietotas laulību un kāzu 
ceremoniju nodrošināšanai un pilnveidošanai.

4. Pakalpojumu maksā nav iekļauta valsts nodeva par lau-
lības reģistrāciju 14 euro.

5. Dzimtsarakstu nodaļa sniedz sekojošus maksas pakal-
pojumus:

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids Cena bez 
PVN
EUR

PVN 
2 1 % 
EUR

C e n a 
ar PVN 
EUR

5.1 Svinīga laulības reģistrācijas 
ceremonija Kandavas Kul-
tūras namā *

41,32 8,68 50,00

5.2. Laulības reģistrācijas cere-
monija tikai liecinieku klāt-
būtnē Kandavas Kultūras 
namā

16,53 3,47 20,00

5.3 Laulības reģistrācija Kanda-
vas novadā ārpus dzimtsa-
rakstu nodaļas, citā laulības 
noslēgšanai piemērotā vietā

82,64 17,36 100,00

5.4. Par laulības ceremonijas 
tulkošanu krievu valodā

16,53 3,47 20,00

5.5. Par laulības ceremonijas 
tulkošanu angļu valodā

16,53 3,47 20,00

*Cena par svinīgu, literāri muzikāli noformētu laulības 
ceremoniju, atbilstošu telpu noformējumu, laulības apliecības 
vāciņiem.

6. No pakalpojumu maksas par 5.1. punktā minēto svinīgo 
laulības ceremoniju ir atbrīvoti Zelta kāzu (50 gadi laulībā) un 
vairāk gadu kāzu jubilāri.

7. Reizi gadā, maija mēnesī par godu Starptautiskajai ģi-
menes dienai, vecāki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kandavas 
novads un, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un, ir atzinu-
ši paternitāti bērnam (bērniem), var svinīgi noslēgt laulību, 
maksājot tikai valsts nodevu 14 euro. Svinīgo ceremoniju ap-
maksā pašvaldība. Konkrētais datums tiks izziņots 3 mēnešus 
iepriekš.

8. Noteikumi “Par Kandavas novada Dzimtsarakstu noda-
ļas maksas pakalpojumiem” stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī

9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi tiek svītrots Kan-
davas novada domes sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 
4.punkts, apstiprināts 30.09.2010.( protokols Nr.9 7. §)

„Grozījumi Kandavas novada domes 
29.05.2008. saistošajos noteikumos Nr.7

 „Par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu 
Kandavas novadā” 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta trešo un ceturto daļu, likuma “ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 25.² panta piekto daļu

Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.7 „Par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu Kandavas no-
vadā”, apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 29.05.2008. 
(protokols Nr. 5 5.§) ar grozījumiem domes sēdēs 25.09.2008. 
(protokols Nr.10 4.§), 30.10.2008. (protokols Nr.11 4.§), 
30.06.2010. (protokols Nr.6 2.§), 25.09.2013. (protokols Nr.13 
3.§), 30.10.2013. (protokols Nr.15 2.§), 29.12.2014. (protokols 
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turpinājums 6.lpp.

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21 

Nr.17 2.§), precizējumiem 29.01.2015. (protokols Nr.2 31.§), 
26.03.2015. (protokols Nr.5 3.§), 30.04.2015. (protokols Nr. 8 
6.§), 28.05.2015. ( protokols Nr.9 26.§) 30.07.2015. ( protokols 
Nr.13 2.§) un 26.11.2015. (protokols Nr.18 1.§) (turpmāk –no-
teikumi) šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu II nodaļas 2.3.6. apakšpunktus šādā 
redakcijā: 

“2.3.6. Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra 
„Kandavas novada sociālais dienests” ir tiesīga izsniegt klien-
tam vienreizēju malkas pabalstu:

2.3.6.1. Trūcīgām un maznodrošinātām personām/ģime-
nēm izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā pabalstu malkas 
iegādei EUR 65,00 apmērā;

2.3.6.2. Klientiem, kuri saņem GMI pabalstu, izmaksā mal-
kas pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā EUR 100,00 apmērā.” 

2.Izteikt noteikumu II nodaļas 2.3.16. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 

“2.3.16. Klientiem, kuri saņem garantēto minimālo ienā-
kuma pabalstu ( turpmāk – GMI) un kuri godprātīgi sadarbo-
jas ar Sociālo dienestu, kā arī veic līgumā noteiktos līdzdarbī-

bas pasākumus, dzīvokļa pabalstu izmaksā 100% apmērā sa-
skaņā ar noteikumos noteiktajiem iesniegšanas dokumentiem 
un termiņiem”;

3. Izteikt noteikumu II nodaļas 2.4.5. apakšpunktus šādā 
redakcijā:

“2.4.5. Sociālais dienests ir tiesīgs izmaksāt pabalstu me-
dicīnas pakalpojumu apmaksai ( medikamentu, briļļu iegādei, 
izdevumu daļējai segšanai par ārstēšanos stacionārā) vienas 
trešās daļas apmērā pēc apmaksātā čeka vērtības, bet ne vairāk 
kā:

2.4.5.1. vienas trešās daļas apmērā pēc apmaksātā čeka vēr-
tības maznodrošinātām personām, bet ne vairāk kā 85 EUR 
viena kalendārā gada laikā vienai personai;

 2.4.5.2. pusi no apmaksātā čeka vērtības trūcīgām perso-
nām, bet ne vairāk kā 140 EUR viena kalendārā gada laikā vie-
nai personai;

 2.4.5.3. pilnā apmērā apmaksātā čeka vērtības personām, 
kuras saņem GMI pabalstu, bet ne vairāk kā 200 EUR viena 
kalendārā gada laikā vienai personai”.

„Par neapbūvēta zemesgabala 
nomas maksas apmēru 

Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. 
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” 18.punktu

I.Vispārīgie jautājumi 
1. Kandavas novada domes saisto-

šie noteikumi Nr.21 „Par neapbūvēta 
zemesgabala nomas maksas apmēru 
Kandavas novadā” (turpmāk- Notei-
kumi) nosaka Kandavas novada domes 
īpašumā, valdījumā un turējumā esošo 
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas 
kārtību, neapbūvētu zemesgabalu nomas 
maksas apmēru, lēmuma par zemesga-
bala iznomāšanu pieņemšanas kārtību 
un zemesgabala nomas līguma termiņu. 

2. Noteikumi attiecas uz juridis-
kām un �ziskām personām, kuras vēlas 
nomāt Kandavas novada pašvaldības 
īpašumā, valdījumā un turējumā esošo 
neapbūvētu zemesgabalu un ir par to ie-
snieguši atbilstošu iesniegumu Kandavas 
novada pašvaldībā (turpmāk- Pašvaldī-
ba) vai Cēres, Matkules, Zantes, Zemītes 
un Vānes pagastu pārvaldē.

3.Pašvaldība informāciju par neap-
būvētiem iznomājamiem zemesgaba-
liem izliek redzamā vietā Kandavas no-
vada domes ēkā, pagastu pārvalžu ēkās.

II. Neapbūvētu zemesgabalu no-
mas maksas apmērs

4. Neapbūvēta zemesgabala ar apbū-
ves tiesībām nomas maksu gadā nosaka 
6% apmērā no Valsts zemes dienesta no-
teiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, 
izņemot zemi Kandavas pilsētā, papildus 
maksājot ārējos normatīvajos aktos no-
teiktos maksājumus (nodokļi u.c.). 

5. Neapbūvēta zemesgabala bez ap-

būves tiesībām nomas maksa tiek no-
teikta pamatojoties uz zemesgabala ka-
dastrālo vērtību. Pašvaldībai ir tiesības 
noteikt nomas maksu, izvērtējot katru 
gadījumu individuāli, ņemot vērā ze-
mesgabala platību, kon�gurāciju, atra-
šanās vietu u.c. apstākļus, kas raksturo 
zemesgabalu. Minimālā nomas maksa 
gadā ir:

5.1. lauksaimniecībā izmantojamai 
zemei, kuras platība lielāka par 0,2 ha 
(izņemot gadījumus, kuras platības ma-
zāka par 0,2 ha un ja zemes vienība atro-
das blakus pie lauksaimniecībā izmanto-
jamām zemēm) – 3% apmērā no Valsts 
zemes dienesta noteiktās zemesgabala 
kadastrālās vērtības;

5.2. mazdārziņu vai sakņu dārzu:
5.2.1. līdz 0,02 ha platībā ierīkošanai 

izmantojamai zemei Kandavas pilsētā 
– 5% apmērā no Valsts zemes dienesta 
noteiktās zemesgabala kadastrālās vēr-
tības, bet ne mazāk kā EUR 6,00 gadā, 
papildus maksājot ārējos normatīvajos 
aktos noteiktos maksājumus (PVN, ne-
kustamā īpašuma nodokli);

5.2.2. no 0,021 līdz 0,2 ha platībā ie-
rīkošanai izmantojamai zemei Kandavas 
pilsētai – 5% apmērā no Valsts zemes 
dienesta noteiktās zemesgabala kadas-
trālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 
8,00 gadā, papildus maksājot ārējos nor-
matīvajos aktos noteiktos maksājumus 
(PVN, nekustamā īpašuma nodokli);

5.2.3. no 0,21 ha platībā ierīkošanai 
izmantojamai zemei Kandavas pilsētā 
- 5% apmērā no Valsts zemes dienesta 
noteiktās zemesgabala kadastrālās vēr-
tības, bet ne mazāk kā EUR 12,00 gadā, 
papildus maksājot ārējos normatīvajos 
aktos noteiktos maksājumus (PVN, ne-
kustamā īpašuma nodokli);

5.2.4. līdz 0,2 ha platībā ierīkošanai 
izmantojamai zemei ārpus Kandavas pil-

sētas robežām - 5% apmērā no Valsts ze-
mes dienesta noteiktās zemesgabala ka-
dastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 
4,00 gadā, papildus maksājot ārējos nor-
matīvajos aktos noteiktos maksājumus 
(PVN, nekustamā īpašuma nodokli).

5.3. Neapbūvētu zemesgabalu ar ci-
tiem lietošanas mērķiem (izņemot ze-
mes dzīļu izmantošanai) – 5% apmērā 
no Valsts zemes dienesta noteiktās ze-
mesgabala kadastrālās vērtības, papildus 
maksājot ārējos normatīvajos aktos no-
teiktos maksājumus (PVN, nekustamā 
īpašuma nodokli).

5.4. zemi ārpus Kandavas pilsētas 
robežām uz kuras atrodas būves, kas kla-
si�cējamas kā īslaicīgas lietošanas būves, 
kas nepieciešama malkas un citu saim-
niecisku lietu glabāšanai (zemes gabalu 
platība nav tik liela, lai uz tās veiktu mal-
kas šķūnīšu vai citas šāda veida būves 
būvniecību) – 1,5% apmērā no Valsts ze-
mes dienesta noteiktās zemesgabala ka-
dastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 0,03 
euro/m2, papildus maksājot ārējos nor-
matīvajos aktos noteiktos maksājumus 
(PVN, nekustamā īpašuma nodokli).

6. Ja tiek iznomāta neapstrādāta 
zeme- zeme, kura apaugusi ar krūmiem, 
kas apgrūtina zemes lietošanu lauksaim-
niecības vajadzībām - 1.5% apmērā no 
Valsts zemes dienesta noteiktās zemes-
gabala kadastrālās vērtības, papildus 
maksājot normatīvajos aktos noteiktos 
maksājumus (nodokļus u.c.) pirmajā ze-
mes nomas gadā, par katru nākamo ze-
mes nomas gadu- 3% apmērā no Valsts 
zemes dienesta noteiktās zemesgabala 
kadastrālās vērtības, papildus maksājot 
normatīvajos aktos noteiktos maksāju-
mus (nodokļus u.c.).

7. Ja zemi iznomā biedrībām, nodi-
binājumiem, sabiedriskajām organizā-
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cijām un tās zemi izmanto sabiedrībai 
nozīmīgu projektu īstenošanai, nomas 
maksa, neatkarīgi no zemes plānotās at-
ļautās izmantošanas mērķa tiek noteikta 
1.5% apmērā no Valsts zemes dienesta 
noteiktās zemesgabala kadastrālās vēr-
tības, papildus maksājot normatīvajos 
aktos noteiktos maksājumus (nodokļus 
u.c.).

8. Neapbūvēta zemesgabala nomas 
maksas aprēķina periods ir tekošais 
gads. Nomas maksas, pievienotās vēr-
tības nodokļa un nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksas termiņš tiek noteikts 
zemes nomas līgumā. Pēc iesniedzēja 
lūguma nomas maksas termiņš var tikt 
sadalīts pa ceturkšņiem. 

III. Lēmuma par zemesgabala iz-
nomāšanu pieņemšanas kārtība un no-
mas tiesību izsoles nodrošināšana

9. Lēmumu par neapbūvēta zemes-
gabala iznomāšanu vai līguma pagari-
nāšanu pieņem Pašvaldības mantas un 
īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas 
izsoles komisija (turpmāk- Komisija). 

10. Lēmumu par neapbūvēta zemes-
gabala iznomāšanu pieņem Komisija pa-
matojoties uz pretendenta iesniegumu. 

11. Ja pieteikumu nomāt neapbūvētu 
vienu un to pašu pašvaldības zemesga-
balu ir iesniegušas divas un vairāk per-

sonas, Komisija pieņem lēmumu par 
zemesgabala nomas tiesību izsoles rīko-
šanu. Nomas tiesības piešķiramas perso-
nai, kura atzīta par izsoles uzvarētāju. 

12. Iznomājot neapbūvētu zemes-
gabalu vai pagarinot līgumu, tiek ņemti 
vērā šādi nosacījumi prioritārā secībā:

12.1.personai, kura iepriekš nomāju-
si zemesgabalu; 

12.2.personai, kura ir zemesgabala 
pierobežnieks; 

12.3.personai, kura ir nomaksājusi 
par zemesgabalu nekustamā īpašuma 
nodokli un nomas maksu, kā arī mak-
sājusi to regulāri un ir pildījusi zemes 
lietošanas nosacījumus.

IV. Nomas līgumu sagatavošana un 
noslēgšanas kārtība

13. Personai, kurai, pamatojoties uz 
Komisijas lēmumu, ir piešķirtas neap-
būvētas zemesgabala nomas tiesības, ir 
pienākums 1 (viena) mēneša laikā no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt 
līgumu ar Kandavas novada domi. Ja 
minētajā laikā zemes nomas līgums ne-
tiek noslēgts, tad persona zaudē nomas 
tiesības uz neapbūvēto zemesgabalu un 
Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu 
par neapbūvētā zemesgabala piešķiršanu 
nomā citai personai. 

14. Zemes nomas līguma termiņi:
14.1. mazdārziņiem vai sakņu dār-

ziem no 1 (viena) līdz 3 (gadiem), ar tie-
sībām līgumu pagarināt;

14.2. lauksaimniecībā izmantojamai 
zemei, kuras platība lielāka par 0,2 ha 
līdz 4 gadiem ar tiesībām līgumu pagari-
nāt. Komisijai ir tiesības lemt par līguma 
termiņu, ja iznomātājam tas nepiecie-
šams projektu ietvaros.

 
V. Noslēguma jautājumi
15. Ar Kandavas novada domes sais-

tošo noteikumu Nr.21„Par neapbūvēta 
zemesgabala nomas maksas apmēru 
Kandavas novadā” spēkā stāšanās dienu 
spēku zaudē Kandavas novada domes 
2010.gada 30.septembra (protokols Nr.9 
1.§) saistošie noteikumi Nr.22 „Par neap-
būvēta zemesgabala nomas maksas ap-
mēru Kandavas novadā”, ar grozījumiem 
apstiprinātiem domes sēdēs 30.11.2010. 
(protokols Nr.11 5.§), 26.05.2011. (pro-
tokols Nr.5 1.§), 30.05.2013. (protokols 
Nr.6 3.§), 25.09.2013. (protokols Nr.13 
11.§) un 27.12.2013. (protokols Nr.18 
6.§). 

16.Noteikumus publicē pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā „Kandavas 
Novada Vēstnesis”, interneta mājas lapā 
www.kandava.lv un nodrošina pieejamī-
bu domes ēkā. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pilna tek-
sta publicēšanas informatīvajā izdevumā 
„Kandavas Novada Vēstnesis”.

Latvijas proklamēšanas 97.gadadie-
nā kā allaž, sagaidot Valsts svētkus, 
tika godināti un apbalvoti mūsu nova-
da iedzīvotāji. 

Kandavas novada Pateicību saņēma:
Zigrīda Andriksone, Kandavas Lauk-

saimniecības tehnikuma pasniedzēja; 
Māris Andersons, Matkules pagasta 

kultūras nama kurinātājs, Vānes pamat-
skolas šoferis; 

Ingrīda Dumpe, Zemītes pagasta 
Grenču ciema pārdevēja; 

Kristīne Elksnīte, Zantes pamatskolas 
direktore; 

Ērodeja Kirillova, Zemītes tautas 
nama vadītāja; 

Juta Reinsone, Cēres pamatskolas di-
rektore; 

Liena Reinberga, Kandavas bāriņtie-
sas priekšsēdētāja vietniece. 

Nosaukumu „Gada uzņēmējs” saņē-
ma SIA „RGR plus” vadītājs Raivis Bēr-
ziņš. Nosaukumu „Gada labdaris” – 
Zantes pagasta feldšere Daina Eversone.

Pasākumā tika apbalvota arī televīzi-
jas šova „Kūku kari” uzvarētāja kandav-
niece Līga Grecka, kura apbalvotajiem 
dāvināja svētku kūku.

Foto: (pirmajā rindā no labās) Ērodeja Kirillova, Zigrīda Andriksone, 
Liena Reinberga, Normunds Štoferts, Ingrīda Dumpe, 

(otrajā rindā no labās) Kristīne Elksnīte, Juta Reinsone, 
Daina Eversone, 

(augšā no labās) Māris Andersons, Raivis Bērziņš.
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SUMINA KULTŪRAS DARBINIEKUS

GODINA SAKOPTĀKO SĒTU SAIMNIEKUS

Ināra Znotiņa pēc apbalvojuma saņemšanas. Foto: A. Jansons

Vānes pagasta „Pērļu” māju saimnieki Ligita 
un Uldis Ezerkalni

27. novembrī Slampes kultūras pilī notika 
starpnovadu kultūras darbinieku diena, kurā 
tika sumināti Tukuma, Engures, Jaunpils un 
Kandavas novada kultūras darbinieki, kas kul-
tūras jomā nostrādājuši desmit un vairāk ga-
dus.

 No mūs novada visilgāk, jau trīsdesmit gadus, 
kultūras darbā nostrādājusi novada muzeja krā-
juma glabātāja Ināra Znotiņa. Tika godināta arī 
Kandavas kultūras nama pasākumu organizatore 
Solvita Jansone, kura kultūras darbā aizvadījusi 
jau divdesmit gadus. Savukārt, Daiga Kārkliņa 
un Sandra Girgensone no Kandavas pilsētas bib-
liotēkas, Cēres pagasta bibliotēkas vadītāja un 
kultūras pasākumu organizatore Līga Roze un 
Kandavas novada muzeja vadītāja Sarma Anģēna 
šajā darbā nostrādājušas 15 gadus. 

Gaviļnieces svētkos sveica Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts un no-
vada Kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte Začeste.

27.novembrī Valdeķu kultūras namā notika Kandavas novada zem-
nieku un uzņēmēju svētki. 

Tā iegājies gadu no gada, ka novembra pēdējā piektdienā, gadu noslē-
dzot, tiekas novada lauksaimnieki un vietējie uzņēmēji. Ierasts, ka šajā 
vakarā tiek godināti arī konkursa „Sakoptākā sēta Kandavas novadā” tā 
gada laureāti.

Kā, atklājot pasākumu, sacīja novada domes priekšsēdētājs Normunds 
Štoferts, šajā dienā, 27.novembrī, novadā bija trīskārši svētki. Slampes 
kultūras pilī tika svinēta starpnovadu kultūras darbinieku diena, kurā ap-
balvojumus par ilggadīgu un godprātīgu darbu saņēma seši Kandavas no-
vada kultūras darbinieki. Savukārt, Rīgā, Kultūras ministrijā lauku sētai 
„Indāni” tika pasniegta kultūras mantojuma zīme- latviskais mantojums. 
„Bet šī vakara gaviļnieki, protams, ir novada sakoptāko sētu konkursa uz-
varētāji. Liels paldies ikvienam, kas pielicis savu roku, lai mūsu novads 
būtu sakopts. Mēs to novērtējam.”

Dāvanā sakoptāko sētu saimnieki saņēma Kandavas novada karogu. 
Kā sacīja gada laureāti, dāvana esot noderīga, jo, ja sētā vēl neesot karo-
ga masta, tad tagad būs iemesls to uzsliet, lai novada karogs varētu brīvi 
plīvot vējā.

Vakara gaitā tika izspēlēta loterija, kurai dāvanas bija sarūpējuši paši 
novada lauksaimnieki un uzņēmēji.

Dagnija Gudriķe

Zantes pagasts
Piemājas saimniecība “Kalnieši” - Velta 
Evarsone un Raitis Evarsons
Zantes kultūras nams – Kultūras nama 
vadītāja Egija Lāce
Matkules pagasts
Viesu nams “Romance” – Kristīne un 
Emīls Laškovi
Piemājas saimniecība “Lielskudras” – 
Austra Ozoliņa Lautenbaha
Vānes pagasts
Piemājas saimniecība “Pērles” – Ligita 
un Uldis Ezerkalni
Piemājas saimniecība “Plieņi” – Aija Vī-
nakmene

Zemītes pagasts
Piemājas saimniecība “Saulstari” – Baiba 
un Pēteris Daņiļēviči
Piemājas saimniecība “Ozoliņi” – Pārsla 
un Normunds Bērziņi
Daudzdzīvokļu māja Grenčos “Kalniņi” 
– Marija un Andris Akermaņi
Kandavas pagasts
Piemājas saimniecība “Ābeles” – Ilona 
Vaivoda un Dainis Lēmanis, Rūta Gu-
rēna
Piemājas saimniecība “Ozolkraujas” – 
Sintija un Viesturs Vīndedži
Cēres pagasts
Piemājas saimniecība “Druviņas” – Ma-

ruta un Staņislavs Makrecki
Piemājas sasimniecība “Bišulāči” – Gu-
nita un Andis Tērvidi
Daudzdzīvokļu māja “Cēreskalni” – Sil-
vija Ozola, Aija Anna Kauliņa
Kandavas pilsēta
Piemājas saimniecība Dzeņu iela 5 – 
Gita un Raivis Bērziņi
Piemājas saimniecība Akmens iela 1 – 
Ineta un Jurgens Hess
Piemājas saimniecība Akmens iela 3 – 
Anda Brice un Ģirts Vilkaušs
Uzņēmums SIA “Silavas Gam” – Guntis 
Strazdiņš, Agnese un Aigars Laši.
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4.decembrī Jāzepa Vītola Latvijas 
mūzikas akadēmijas Lielajā zālē notika 
9. Edinburgas hercoga starptautiskās 
jauniešu pašaudzināšanas program-
mas Award apbalvošanas pasākums. 
Bronzas un sudraba Award apbalvoju-
mus kopumā saņēma 56 jaunieši no 12 
dažādām Latvijas vietām, tostarp divas 
jaunietes no Kandavas novada.

Par savu izvirzīto četru Award jomu 
mērķu sasniegšanu, sudraba līmeņa 
Award apbalvojumu ieguva Paula Priede, 
bet bronzas līmeņa Award apbalvojumu 
saņēma Anete Elerte. Apbalvojumus 
pasniedza Valsts izglītības satura centra 
vadītāja vietniece un Award nacionālā 
direktore Agra Bērziņa un multimāksli-
nieks Kaspars Blūms-Blūmanis. 

Programmas Award patronese Vaira 
Vīķe-Freiberga jauniešus, kuri sasnie-
guši jaunas virsotnes paši savā attīstībā, 
apsveica ar video uzrunas palīdzību, 
sakot, ka no tālienes sūtu savus vismīļā-
kos apsveikumus un laba vēlējumus, un 
ļoti lepojas ar jauniešu panākumiem.” 
Domāju, ka visa Latvija var lepoties ar 
šiem jauniešiem, kas ir spējuši saskatīt 
sevī savas dotības, ir bijuši gatavi pielikt 
pūles tās izkopt, un šos savus talantus un 
spējas likt visas sabiedrības labuma kal-
pībā, ja tā varētu teikt. Ne jau kalpībā, kā 
kādā uzspiestā lietā, bet kā izrādot to, ka 
viņi ir vērtīgi, ka viņi ir sabiedrības ļoti 

Paula un Anete pēc apbalvojumu saņemšanas, kopā ar Janu Kašlaju, 
Agru Bērziņu un Kasparu Blūmu-Blūmani

nozīmīga un neatņemama daļa, un ka 
viņi caur to savai tautai palīdz vērsties 
arvien laipnākai, pašai pret sevi un pret 
citiem, labākai, veiksmīgākai, ziedošai un 
plaukstošai.”

Britu vēstnieces vietnieks Ričards 
Koizumi savā uzrunā atgādināja, ka 
dalība programmā Award jaunos cilvē-
kus sagatavo gan patstāvīgai dzīvei, gan 
darbam. Viņš norādīja arī uz to, ka tajās 

140 valstīs, kur programma Award ir pie-
ejama, darba devēji, izvērtējot divus ļoti 
līdzīgus potenciālos darbiniekus, priekš-
roku dos tam, kurš ir ieguvis kaut vienu 
programmas Award apbalvojumu. 

Pēc o�ciālās ceremonijas apbalvota-
jiem jauniešiem un viņu Award vadītā-
jiem bija iespēja iepazīties ar Ministru 
kabineta ēku.

Jana Kašlaja

LAUKU SĒTAI “INDĀNI” PIEŠĶIRTA KULTŪRAS ZĪME 
„LATVISKAIS MANTOJUMS”

2015. gada 27. novembrī Kultūras 
ministrijā  lauku sētas “Indāni” saim-
niecei Signei Ezeriņai par latviešu 
tradicionālā dzīvesveida kopšanu tika 
pasniegta kultūras zīme „Latviskais 
mantojums” .

“Latviskais mantojums” zīme izvei-
dota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai 
godinātu un rādītu latviskās kultūras un 
sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdie-
nās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur 
saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt 
un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, 
mācīt amatus un prasmes, svinēt latvis-
kos svētkus. 

Signe Ezeriņa pastāstīja, ka lauku 
sētai „Indāni” kultūras zīme „Latviskais 
mantojums” piešķirta par to, ka viņi savā 
sētā dzīvo saskaņā ar vidi un dabu. 

„Mēs veicinām un paši dzīvojam, 
nevis mākslīgi radām latvisku vidi. Tā-
pēc mums šī balva. Otra liela lieta, kā-
pēc mums piešķirta šī zīme, ir tā, ka 
mēs savā sētā piedāvājam iepazīt latvis-
ku dzīvesveidu, latviskus pirts rituālus. 
Latvisku dzīvesveidu caur sadzīviskām 
lietām- mums mājās ir īsti mājdzīvnie-

ki. Slaukt gotiņu un kaziņas, samīļot un 
pabarot mājdzīvniekus, ruksi, vistas, tas 
viss mūsu sētā ir iespējams. Mums ir viss 
tas, kam jābūt latviskā sētā. Arī mūsu 
lauku vidē, ne tikai pilsētās, paliek aiz-
vien mazāk tā saukto naturālo saimnie-
cību, kurās ir viss, kam jābūt lauku sētā, 
lai būtu tāds noslēgts dzīves ritma cikls. 

Ja mums ir dzīvnieciņi, mēs varam mēs-
lot laukus, ievākt ražu. Mēs izaudzējam 
dzīvniekus, Mārtiņos kaujam gaili, Zie-
massvētkiem izaudzis ruksis, atskrien 
teliņš- ir mums piens. Viss notiek dabas 
noliktā ritmā. Latvisko zīmi piešķir arī 
tā sausi, par kaut kādu vienu, konkrētu 
lietu, piemēram, kā Skrīveru gotiņu kon-

AWARD NOZĪMĪTES SAŅEM KANDAVAS NOVADA JAUNIETES
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fektēm, vai tāšu grozu pīšanai, bet mums 
šī zīme piešķirta kā kopumam – visai 
mūsu sētai.” 

Latviskā mantojuma zīme tiek pie-
šķirta kopš 2013. gada. Tā kalpo arī kā 
mārketinga zīme, kas norāda apmeklētā-

jam, ka šajos objektos var iepazīt latvis-
ko mantojumu. Kultūras zīme šogad tika 
pasniegta 14 lauku tūrisma uzņēmējiem 
kā pateicība par līdz šim paveikto kul-
tūras mantojuma daudzināšanā.   Zīmi 
pasniedza Kultūras ministre Dace Mel-

bārde un Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Latvijā kopumā šo kultūras manto-
juma ekspertu atzinību saņēmušas 54 
saimniecības.

Dagnija Gudriķe

KANDAVAS NOVADA MUZEJAM – 20
Novembra beigās Kandavas nova-

da muzejs kuplā draugu un ciemiņu 
pulkā nosvinēja savu divdesmito gads-
kārtu. Jubilāru sveikt bija ieradušies 
bijušie un esošie darbinieki, domes 
pārstāvji, viesi no kaimiņu novadiem. 

 Kā atgādināja muzeja vadītāja Sar-
ma Anģēna, īstā muzeja atklāšanas diena 
bijusi 1995.gada 17.novembris. Tas bijis 
vēsturisks brīdis, jo Kandava ieguvusi 
savu muzeju. 

”Ja kaut kas šovakar arī nenotiks tā 
kā ieplānots, tad jāsaka, kā būtu teicis 
muzeja dibinātājs, tā sirds un dvēsele 
Viktors Vītols - Dievs piedos!” – sacīja 
Sarma Anģēna. Viņa iededza un nolika 
svecīti pie Viktora Vītola piemiņas ak-
mens un dāvināja ziedus Viktora dzī-
vesbiedrei Intai, kura vienmēr bijusi vīra 
plecs un atbalsts. 

Muzeja vērtības ir pagātnes manto-
jums, cilvēki, notikumi un fakti. Kanda-
vas novada muzeju vēl nevar likt muzejā, 
jo tam apritēja tikai divdesmit gadi. Vēl 
jauns un sprauns, bez na�alīna smaržas. 
Tomēr jubilejas vakarā atmiņu kamolītis 
ritinājās krietni garš. Noteikti 88 metru 
garumā, tik, cik gara ir šalle, kuru Kitija 
Švīgere no amatniecības centra aptina ap 
muzeju šajā vakarā.

Tālāk, lai runā atmiņas un vēlējumi, 
ar kuriem jubilejas vakarā dalījās cilvēki, 
kas tādā vai citādā veidā saistīti ar mu-
zeju. 

Solvita Jansone, strādāja muzejā 
par vadītājas vietnieci tā dibināšanas 
gadā:

„1995.gadā es atgriezos Kandavā pēc 
mācībām Rīgā, jo man šeit piedāvāja 
darbu jaundibināmajā novada muze-
jā. Patiesībā man jāpateicas toreizējam 
priekšsēdētājam Dainim Rozenfeldam, 
ka esmu palikusi Kandavā. Jo, ja nepie-
dāvātu darbu, es Kandavā nepaliktu. 
Bija daudz citu vilinājumu. Muzejs bija 
jāatklāj 17.novembrī. Cauru nakti strā-
dājām. No Kandavas internātskolas pag-
raba stiepām šurp visu muzeja mantību. 
Kā šodien atceros, ka uz pleciem nesu 
ložmetēju. Žēl, ka no tā laika nav sagla-
bājušās fotogrā�jas. Tas bija fantastiski. 
Acis bija aizlipušas ciet, jo strādājām 
visu nakti. Ja nācu uz darbu tādā bēdī-
gākā izskatā, verot durvis pretī bija Vī-
tols- kas ir, sīkais, ierausim vienu ka�jas 
šļuku! Viņš mani pie ka�jas pieradināja. 
Laiku, kad es sāku strādāt muzejā, nevar 
salīdzināt ar šodienu. Toreiz muzejā bija 

jākurina vienpadsmit krāsnis, mēs ne-
sām malku maisos no šķūnīša. Tualete 
bija ārā, kā pasaku mājiņa ziemās apsar-
mojusi, bija silti jāsaģērbjas, lai tur ieie-
tu. Vienu gadu pabiju muzeja vadītājas 
godā. Kad 2000.gadā aizgāju strādāt uz 
kultūras namu, arī šeit, muzejā, pēkšņi 
viss mainījās. Ievilka centrālo apkuri, 
veica citus uzlabojumus. Muzeja gadi 
bija interesanti. Tagad es esmu tur, kur 
es esmu un par to priecājos!” 

Iveta Piese, muzeja vadītāja no 
2000.- 2003.gadam:

„Kā es nokļuvu muzejā? Man toreiz 
bija veikaliņš Kandavā. Bizness gāja 
diezgan švaki, sapratu, ka vajag piepel-
nīties. Nejauši izlasīju, ka muzejs meklē 
krājumu glabātāju. Ticiet man, es Kan-
davas muzejā nekad nebiju bijusi un 
mans priekšstats par muzeju krājumu 
glabātāju bija tāds, ka viņa sēž malā un 
uzpasē muzeja eksponātus. Piedodiet, 
bet tā tas bija! Uzrakstīju pieteikumu un 
iesniedzu domē. Pēc tam avīzē izlasīju, 
ka esmu iecelta par muzeja direktori. 
Tas bija fantastiski, es atnācu uz muzeju 
par vadītāju, bet par krājuma glabātāju 
pieņēma Sarmu Anģēnu un divatā mēs 
sākām visu no nulles. Iedrošinājāmies 
izmest veco muzeja ekspozīciju, kas 
bija piecus gadus stāvējusi. Palika pilnī-
gi tukša telpa, domājām kā to piepildīt. 
Pirmā izstāde bija veltīta barikādēm. 
Sarunas, kas man bija ar Viktoru Vītolu, 
nevar aizmirst. Viņš pats uz muzeju nāca 
reti. Nedēļā reizi gāju pie viņa, viņš stās-
tīja, es klausījos un pierakstīju. Viņš jau 

patiesībā ir sacerējis Kandavas vēsturi. 
Es ļoti labi zinu, ka piemēram, arheologi 
izdarot pētījumus Pulvertornī konstatē-
juši, ka tas celts 16.gadsimtā, bet, ja Vik-
tors pateica, ka tas noticis 13.gadsimtā, 
tad tas tā arī bija. Jo Viktors tā teica. Viss, 
ko mācījis un stāstījis Viktors Vītols, arī 
ir Kandavas vēsture. Tikai pateicoties 
Viktoram, es pievērsos tūrismam, tikai 
pateicoties viņam sāku apceļot pasauli, 
tikai tāpēc sāku saprast, kā vēsturi raks-
ta. Cilvēki atceras, pieraksta, uzraksta 
grāmatu, izveido ekspozīciju un vēsture 
top. Kāds cits vēsturnieks šos arhīvus 
pēta un atrod visu to, kas pierakstīts. 
Vēsture esam arī mēs.”

Inga Priede, muzeja vadītāja no 
2003.-2006.gadam:

„Ja Solvitai atgriezties Kandavā pa-
līdzēja Dainis, tad man gan atgriezties, 
gan aiziet palīdzēja Alfreds Ķieģelis. 
Strādāju Tukumā, kad avīzē parādījās 
sludinājums, ka Kandavas novada mu-
zejs meklē vadītāju. Es pirms tam biju 
strādājusi laikrakstā un ar Viktoru Vī-
tolu man bija bijušas vairākas intervijas. 
Sarunājāmies viņa piepīpētajā kabinetā 
internātskolā, man bija ļoti interesanti 
un Kandavas vēsturi es apguvu tieši caur 
Viktoru. Tomēr dziļa vēsturniece es ne-
biju. Muzeja meitenes mani iedrošināja, 
ka nekas jau liels nebūšot jādara, tikai jā-
vada administratīvais darbs, jākārto pa-
pīri. Tā es nokļuvu muzejā. Mēs atkaro-
jām atpakaļ muzeju kā patstāvīgu iestā-
di, Iveta jau bija sakārtojusi un ievilkusi 
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SENO LIETU KRĀTUVES ATKLĀŠANA VĀNĒ

apkuri, auksti te vairs nebija. Pamazām 
apguvām otro stāvu, kur saimniekoja 
mākslinieki. Es kā �ksa meitene, muzejā 
pārāk ilgi neaizstrādājos, negribēju siltās 
čībās sēdēt, meklēju jaunus izaicināju-
mus dzīvē. Bet vienu gan varu teikt, man 
dzīvē ļoti laimējies ar labiem kolēģiem, 
un muzeja kolektīvs man bija viens no 
vismīļākajiem, vissirsnīgākajiem, visla-
bākajiem. Gribu novēlēt, lai jums, taga-
dējie muzeja darbinieki, izdodas reali-
zēt mūsu seno sapni, atdzīvināt muzeja 
pagrabiņu, ieviest tur dzīvību un jaunas 
inovācijas.” 

Keramiķe Linda Romanovska, 
strādāja muzejā par galerijas vadītāju:

„Muzeja meitenes ir tās, kas palīdzē-
ja man iedzīvoties Kandavā. Šeit esmu 
jau piecus gadus, nāku no Limbažu pu-
ses un nu jau jūtos Kandavā ļoti labi. Ja 
kādreiz Kandava man vienkārši patika 
kā skaista vieta, tad tagad es te jūtos kā 
savējā, kā mājās.” 

Dainis Rozenfelds, domes priekš-
sēdētājs muzeja dibināšanas laikā:

„Kad 1980.gadā sāku strādāt Kan-
davā, Viktors Vītols bija pirmais ar kuru 
uzsāku sadarbību. Viktora dullums un 
mana jaunība un rezultātā tapa Kanda-

vas 750 gadu jubileja. Kā radās doma par 
Kandavas muzeju? Es, pirms atnākšanas 
uz Kandavu, biju Talsu mērs, un Talsos 
muzejam bija un vēl tagad ir ļoti nozī-
mīga vieta pilsētas dzīvē. Kad atgriezos 
Kandavā, man bija divas lielākas ieceres-
izveidot šeit skulptūru dārzs un muzeju. 
Viena no tām- muzejs – ir realizējusies. 
Sākām visu no nulles, bet mūsu ieguldī-
tais darbs ir nesis augļus. Muzejs strādā!”

Alfreds Ķieģelis, domes priekšsē-
dētāja vietnieks:

„Man iznācis strādāt ar diviem mu-
zeja vadītājiem- Ingu Priedi un Sarmu 
Anģēnu, un tā bija laba sadarbība. Mūsu 
muzejs nav tāds klasiskais muzejs un ar 
to mēs esam atpazīstami republikā. Pie 
mums brauc interesenti, skatās, vērtē, 
salīdzina, mēs esam mūsdienīgi, un par 
to man prieks. Vēlu arī turpmāk noturēt 
savu līniju, lai mūsu ciemiņiem būtu in-
teresanti šeit viesoties.” 

Rolands Bārenis, domes priekšsē-
dētājs no 2009.- 2013.gadam:

„Tad, kad mani 1972.gadā pirmoreiz 
atveda tepat uz kaimiņmāju- internāt-
skolu, es nedomāju, ka šajā mājā kādreiz 
būs muzejs. Kad 2007. gadā atgriezos 
Kandavā, braucot garām muzejam no-
domāju, ja es kaut kad šajā pilsētā kaut 

ko darīšu, tad muzejs būs tā ēka, kuru es 
noteikti atjaunošu. Laiki ir gājuši, mu-
zejs ir mainījies, tagad mēs sēžam skais-
tās, siltās telpās un visi jūtamies labi. Šis 
muzejs, kā jau minēja Alfreds, nav tāds 
standarta muzejs, bet drīzāk kā saieta 
nams. Es ceru, ka nākotnē tiks apgūtas 
vēl citas telpas, jo iespējas tam ir!” 

Normunds Štoferts, Kandavas no-
vada domes priekšsēdētājs:

„Vispirms gribu pateikt lielu paldies 
visiem, tajā skaitā saviem priekšgājē-
jiem, kas veidojuši muzeju un radījuši to 
tādu, kāds tas ir tagad! Šogad muzejam 
īstenībā ir dubulta jubileja. Martā ļoti 
veiksmīgi, ar pozitīviem atzinumiem, 
tika izieta akreditācija vēl uz pieciem ga-
diem, bet tagad gada nogalē atzīmējam 
muzeja divdesmitgadi. Ilgu mūžu muze-
jam, jo šeit vēl daudz kā apgūstama!” 

Ziedīte Začeste, novada Kultūras 
pārvaldes vadītāja:

„Drošajam pieder pasaule, gudrajam 
pieder zināšanas, sirsnīgajam pieder mī-
lestība. Nesiet sev līdzi pa kripatai no tā 
visa un jūs būsiet bagāti. Un, ja jūs būsiet 
bagāti, tad jūsu ceļš vedīs tikai uz augšu. 
To muzeja kolektīvam arī novēlam!” 

Atmiņas un vēlējumus apkopoja 
Dagnija Gudriķe

14.decembrī notika Vānes pagasta 
„Seno lietu krātuves” atklāšana, kas 
reizē bija arī realizētā projekta „Vēs-
turiskā mantojuma saglabāšana Vānes 
pagastā” noslēgums.

Kā pasākuma atklāšanā pastāstīja 
Vānes pagasta bibliotēkas vadītāja Sand-
ra Kosogova, vānenieki jau sen runājuši, 
ka visur citur ir muzeji, piemiņas istabas, 
ir sakārtota pagasta vēsture, bet Vānē 
nav nekā no tā.

„Šogad tuvojoties pagasta svētkiem, 
nolēmām, ka vēstures liecības jāizceļ 
dienas gaismā, un ierīkojām bibliotē-
kā izstādi „Vēsture zem putekļiem”, kas 
iesākās ar Airitas Ezerkalnes un Ilmā-
ra Hānberga dotajām lietām, mantām, 
grāmatām un sadzīves priekšmetiem no 
„Zeltiņu” mājām. Kad Kandavas novada 
Iespēju fonds izsludināja projektu kon-
kursu „Dari pats”, mēs nolēmām tajā 
piedalīties. Lai gan laika projekta uzraks-
tīšanai bija maz, mums par prieku pro-
jekts tika atbalstīts un mēs darba grupa 
rosīgi ķērāmies pie tā īstenošanas. Tā ar 
vairāku mēnešu ieguldīto darbu un lai-
ku, šodien jūs visi varēsiet novērtēt, kas 
mums ir izdevies.”

Sandra Kosogova teica lielu paldies 
visiem saviem palīgiem, savai darba gru-
pai, ar kuras palīdzību izdevies paveikt 
gandrīz vai neiespējamo.

Aplausiem skanot, svinīgi tika pār-

griezta sarkanā lenta un durvis uz „Seno 
lietu krātuvi” atvērtas.

Pašreiz iekārtotas trīs telpas un ie-
rakstīti vairāki vānenieku atmiņu stāsti 
par dzīvi Vānē pagājušā gadsimtā. Par 
savu darbu, vācot iedzīvotāju atmiņu 
stāstus, ziņoja čaklā pioniere jeb Gita 
Priede- Pileniece. Viņa atzina, ka vā-
nenieki ir bijuši ļoti atsaucīgi, labvēlīgi 
noskaņoti un ieinteresēti. Viņi bijuši arī 
laipni un atklāti, jo izstāstījuši septiņus 
stāstus par Vānes dzīvi 20.gadsimtā. Ar 
savām atmiņām pirmā dalījusies Mārīte 
Bērziņa, kas ieceļojusi Vānē no Jelgavas 

puses, stāstu sēriju turpinājusi Anna Lē-
nerte, kas uz pagastu atceļojusi no Lat-
gales. Marta Āboliņa nākusi no kaimiņu 
pagasta Zantes, viņu pasākumā pārstā-
vēja mazmeita Inga Birziņa un mazmaz-
dēls Rūdis. Ar saviem stāstiem dalījusies 
arī Brigita Putniņa, Vānē ienākusi no 
Skaistkalnes un Arvīds Ozols, kas ir dzi-
mis vānenieks. Savas atmiņas uzticējis 
arī Juris Pigits, dzimis Rīgā 1948.gadā, 
tagad vānenieks un septīto stāstu izstās-
tījusi Millija Antone, dzimusi vāneniece, 
kura piedalījās arī seno lietu krātuves 
atklāšanā.
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CĒRES SKOLAS DELEGĀCIJA VIESOJAS BULGĀRIJĀ

TIKŠANĀS AR HOKEJA LEĢENDĀM

Projekta īstenotājus sveica Kanda-
vas novada Kultūras pārvaldes vadītāja, 
Kandavas novada Iespēju fonda pārstā-
ve Ziedīte Začeste. Viņa uzsvēra, ka kā 
novada Kultūras pārvaldes vadītāja, viņa 
jau no pirmās dienas lepojas ar Sandru 
kā ar savu kolēģi. „Biju nesen sākusi 
strādāt, kad sastapos ar Sandru, un sa-

No 23. līdz 27.novembrim kopā 
ar direktori Jutu Reinsoni piedalījā-
mies Erasmus+ skolu projekta “Mana 
tautība ir cilvēks” pirmajā mobilitātē 
Hristo Sminerski pamatskolā Haskovo 
Bulgārijā. 

Šajā skolā mācās 900 bērni no 1. līdz 
7.klasei un ir arī sagatavošanas klasīte. 
Skolā strādā 68 skolotāji. Tikšanās reizē 
iepazināmies arī ar saviem partneriem 
no Itālijas, Grieķijas, Rumānijas.

Ar laba vēlējumiem projektam, skolā 
mūs sagaidīja direktors Venko Točevs-
kis, bet bērni sveica ar sirsnīgu koncertu. 
Apskatījām skolu, bija arī iespēja pasekot 
līdzi mācību stundām. Visas valstis pa-
rādīja savus mājas darbus, prezentācijas 
par savu pilsētu un skolu. Notika spraigs 
darbs pie projekta aktivitāšu apsprieša-
nas, izdarītā analīzes, pienākumu sada-
les. Izveidojām sava projekta logo, kurā 
apvienojām visu valstu uzvarētāju logo. 
Cēres skolas logo autore bija Annija Jēce.

Apskatījām Haskovo ievērojamākās 

vietas. Bijām ekskursijā uz Plovdivu, vie-
nu no vecākajām pilsētām pasaulē, kas 
dibināta 4000 gadu pirms mūsu ēras. Ie-
pazinām pilsētas senāko daļu ar romiešu 
celtņu drupām, labi saglabātām tirgotāju 
mājām ar visām mēbelēm dažādos gad-
simtos.

Tikāmies ar Haskovo pilsētas mēru 

Ilona Lazdāne un Juta Reinsone 

Dobri Belivanovu. Pie pilsētas domes 
skolēni sagādāja mums un pilsētniekiem 
pārsteigumu, zibakciju ar deju zilajos 
projekta krekliņos.

Nākamā projekta tikšanās paredzē-
ta 2016.gada martā Mazza-Colamarino 
skolā Torre Del Greco pilsētā Itālijā.

Ilona Lazdāne

11.decembrī Kandavas Sporta hallē 
notika tematisks vakars „Kandava- ho-
keja šūpulis jeb 24 gadi Rīgas Dinamo 
vēsturē”, kurā interesenti tikās ar Rīgas 
Dinamo ilggadējo treneri, Latvijas Ho-
keja federācijas izpilddirektoru Ēvaldu 
Grabovski un slaveno hokeja vārtsargu 
Mihailu Vasiļonoku.

Tematiskais vakars iesākās ar atska-
tu uz hokeja vēsturi kopumā un atmiņu 
stāstiem par reiz piedzīvoto Kandavā.

Par hokeja pirmssākumu Latvijā 
uzskatāms 1931. gads, kad Latvijas ko-
manda tika uzņemta Starptautiskajā Ho-
keja Federācijā. Padomju gados Latvijas 
hokejisti spēlēja PSRS izlasē, bet 60-ta-
jos gados hokejs piedzīvoja pamatīgu 
kritumu. Lai uzlabotu situāciju 1968. 
gadā hokeja vadība par galveno treneri 
uzaicināja Viktoru Tihonovu un, līdz ar 
viņa ierašanos Rīgā, sākās hokeja ēras 
atdzimšana. Tieši V.Tihonovs panāca, ka 
klubs Rīgas “Dinamo” piecu sezonu lai-
kā iekļuva PSRS Augstākajā divīzijā.

Divdesmit četrus gadus Kandava bija 
treniņu bāzes vieta hokejistiem. Lai cel-

tu spēlētāju �ziskās sagatavotības līmeni 
gadu no gada puiši brauca uz ikgadējo 
triju nedēļu treniņnometni Kandavā. 
“Savrup no pilsētas atradās Kandavas 
sovhoztehnikuma stadions ar skrejceļu, 

futbola, basketbola, volejbola un tenisa 
laukumiem, baseinu. Bija arī iespēja iz-
mantot tehnikuma sporta zāli. Gadiem 
ejot, stadiona laukumā tika uzbūvēta 
divstāvu ēka ar divvietīgām istabām un 

pratu, ka viņa ir viens vērtīgs vānenieks, 
kurš jānovērtē un jāciena. Kā Kandavas 
novada Iespēju fonda dalībniece es varu 
teikt, ka priecājos par visiem cilvēkiem, 
kuri pamana, ka šis fonds ir, un ka tas 
dod iespējas. Fondā darbojas novada cil-
vēki un tā mērķis un ideja ir, ka mēs nā-
kam kopā un liekam kopā to, kas mums 

katram ir. Idejas, naudu, mērķus, sapņus, 
vēsturiskas liecības, interesantus faktus, 
darbu, laiku, to ar ko esam bagāti.”

Sandra Kosogova atzina, ka turpmāk 
„Seno lietu krātuvi” gaida liels darbs, lai 
turpinātu vākt atmiņas, lietas un faktus, 
visu, ko vērts pieminēt un saglabāt.

Dagnija Gudriķe

Mihails Vasiļonoks sarunā ar Ivetu Otrupu un Uģi Vītoliņu
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AKTUALITĀTES NOVADNIEKU PANĀKUMI

BAIBA LEJIŅA- MEITENE NO KANDAVAS 

visu, kas nepieciešams hokejistu atpūtai. 
Sauna ar baseinu un īstā pirts Kandavas 
centrā nodrošināja spēku atjaunošanos. 
Sportistu rīcībā bija arī medicīniskā 
kontrole un masieri. Sezonām mijoties 
un iestrādājot Kandavu, radās daudz 
papildinājumu un pilnveidojumu, lai 
mācību-treniņu darbs ritētu raitāk, būtu 
daudzveidīgāks un interesantāks, laika 
gaitā tapa „kalns”, „trepes”, skaidu celiņš, 
labirints un vēl daudz kas cits. Lai vairāk 
saprastu, kas īsti tika paveikts Kandavā, 
nepietiks, ja pateikšu, ka, komandai iz-
braucot uz Kandavu, pirms tās uz turieni 
tika sūtītas divas kravas mašīnas ar visu 
nepieciešamo – svaru stieņiem, diskiem, 
svaru bumbām, hantelēm, lodēm, vese-
riem, barjerām, dažāda veida bumbām, 
hokeja vārtiem, ripām, espanderiem, 
palīgierīcēm un palīginventāru. Domāts 
bija par visu, jo treniņnometnes plāns 

tika sastādīts ļoti rūpīgi” - tā laika hokeja 
šūpuli raksturoja Ē.Grabovskis.

Leģendārais vārtsargs Mihails Vasi-
ļonoks Kandavas treniņnometnēs pabi-
jis 19 sezonas, viņš atcerējās, ka treniņi 
sākušies jau 7:30 no rīta un ilguši līdz pat 
vienpadsmitiem vakarā. Trenējušies gan 
vieglatlētikā, gan spēka vingrinājumos, 
kā arī tikusi apgūta speciālā spēles teh-
nika. M.Vasiļonoks atzina, ka šis laiks ir 
viņam devis darba spējas un rūdījumu, 
kas nav zudis pat šodien. “Kad braucām 
mājās no Kandavas- varēja teikt, ka se-
zona ir beigusies. Tas bija visgrūtākais 
periods, kad trīs nedēļas dzīvojām uz 
vietas un trenējāmies no agra rīta līdz 
vēlam vakaram.”

Kandavnieki ik vasaru pilsētas sta-
dionā redzēja mirkstam sviedros Mihai-
lu Vasiļonoku, Sergeju Žoltoku, Artūru 
Irbi un citus hokejistus, kuru sniegumu 
vairums fanu vēroja vien televizoru ek-

Baiba Lejiņa ( otrā no labās) kopā ar mammu, tēti un māsu Kristīni

rānos. Varbūt tieši tas ne vienam vien 
kandavniekam licis iemīļot šo spēli. 
To atzina arī iztādes apmeklētāja Iveta 
Otrupa, kura jau no mazotnes sekojusi 
hokejistu gaitām klātienē Kandavā un 
ir aktīva hokeja līdzjutēja joprojām. Uz 
tikšanos ar hokeja personībām bija ie-
radies arī viens no Kandavas lielākajiem 
hokeja līdzjutējiem, Uģis Vītoliņš, kurš 
iesaistījās aktīvās diskusijās par mūsdie-
nu hokeju un sportu kopumā. Klātesošie 
aktīvi diskutēja par hokejistu �zisko spē-
ju attīstīšanu un treniņu speci�ku mūs-
dienās, par šodienas iespējām hokejā, 
par sporta nozīmi un jauniešu attieksmi 
pret to. 

Vakara noslēgumā izstādes autors 
Ē.Grabovskis Kandavas novada domes 
priekšsēdētājam pasniedza dāvanu, trīs 
hokeja vēstures ekspozīcijas stendus, 
kas veltīti Kandavai, “Kandava- hokeja 
šūpulis”.

Līga Šupstika 

Rudenī Rīgā galerijā „Pop-Up” 
bija apskatāma kandavnieces Baibas 
Lejiņas darbu pirmā personālizstāde 
punktēšanas tehnikā. 

 Kandavniekiem līdzīgu izstādi bija 
iespējams apskatīt pirms trīs gadiem, 
2012.gada septembrī novada muzeja 
Mākslas galerijā.

Baiba ir Kandavas meitene. Šeit dzī-
vojusi no bērnības un līdz 9. klasei ir 
mācījusies Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolā, bet pēc tam - Rīgas Amat-
niecības vidusskolā Tekstila nodaļā, šeit 
vēl arvien dzīvo viņas vecāki. 

Baibai ir daudz talantu. Tieši uz viņu 
varētu būt attiecināma pazīstamā frāze 
no kino�lmas „Kaukāza gūstekne”- jau-
niete, sportiste un vienkārši skaistule. 
Baiba ir divkārtēja Latvijas čempione 
SUPā (tā ir airēšanās ūdenī, stāvot uz 
speciāla dēļa). Būdama talantīga sportis-
te, brīvajā laikā viņa zīmē jeb punktē. Par 
Baibu bija rakstīts arī žurnāla „ Praktis-
kie rokdarbi” sestajā numurā, kurā viņa 
parādīja kā top zīmējumi, izveidojot Zie-
massvētku apsveikuma aploksni, jeb, kā 
pati izteicās, 3000 punktiņu darbu. 

Šādu zīmēšanas veidu Baiba atklā-
jusi nejauši, kad, strādājot par zobārstes 
asistenti, uz pierakstu bloknota malām 
mēdza „uzpunktot” pa mazam zīmēju-
mam. Zobārste uzskatīja, ka zīmējumi 
ir pārāk skaisti, lai tie tiktu atstāti starp 
klientu vārdiem bloknotā, un tādēļ viņa 
uzdāvināja Baibai atsevišķu zīmējumiem 
paredzētu bloku. Tā pamazām zīmēšana 
kļuva par diezgan regulāru nodarbi.

Baibai zīmēšana ir kā meditācija, kas 
aktīvajā ikdienā palīdz atgūt mieru un 
līdzsvaru, sakārtot prātu vai tieši pretēji 
- ne par ko nedomāt.  Zīmējot Baibai ir 

svarīgi, lai apkārt būtu harmoniska vide, 
tāpēc labprāt darbus viņa rada vienatnē.  

Ar laiku sākuši tapt lielāka izmēra 
darbi. Ja sākotnēji zīmējumos lielākoties 
bija ziedu elementi, tad šobrīd tie ir ļoti 
dažādi - kalni, putni, latvju zīmes, kā arī 
daudzi citi elementi. Baiba arvien tur-
pina meklēt jaunus veidus, kā šajā pašā 
tehnikā radīt vēl nebijušas kompozīcijas. 
Zīmējumos bieži vien izpaužas Baibas tā 
brīža noskaņojums un domas, taču, kā 
viņa apgalvo, kompozīcija veidojas pro-
cesā, un iznākums visbiežāk ir pārstei-
gums arī pašai māksliniecei.

Savukārt, ar SUP (no angļu valodas 
stand up paddling) Baiba sākusi nodar-
boties aiz intereses par šo jauno sporta 
veidu, jo  treniņbiedri sporta klubā pie-

dāvājuši atnākt un pamēģināt SUP. Baiba 
aicinājumu pieņēmusi. Redzot, cik labi 
Baibai sanāk noturēties uz dēļa Ķīšeze-
ra viļņos, tie paši aktīvisti, viņai nezinot, 
pieteica viņu pirmajām sacensībām, cen-
šoties pierunāt, lai neatsaka dalību, kaut 
arī viņa uz dēļa ezerā bija pabijusi tikai 
divas reizes. Izaicinājumu Baiba pieņē-
ma, lai gan uzskatīja, ka draugi ir traki. 
Jau pirmajās sacensībās viņa izcīnīja 1. 
vietu garajā un 2. vietu īsajā distancē. 

Divu gadu garumā Baiba garajās dis-
tancēs ir izcīnījusi tikai pirmās vietas, un 
arī īsajās distancēs, ieguvusi pirmās vie-
tas un divas reizes otro. Divus gadus pēc 
kārtas Baiba tur Latvijas SUP čempiones 
titulu.

Baibas nākotnes plāni saistās vairāk 
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ar radošo pusi, bet sportošanu viņa no-
teikti neplāno atstāt novārtā. Tā kā Bai-
bai ir C kategorijas treneres serti�kāts, 
tad draudzeņu un kolēģu pamudināta 
un iedrošināta, viņa plāno darboties arī 
kā �tnesa trenere. SUP visticamāk paliks 

kā hobijs, jo vismaz šobrīd Eiropas SUP 
čempionāta posmos Baiba neplāno pie-
dalīties (lai gan atbildi uz šo jautājumu 
Baiba atstāj nākotnes sajūtu ziņā). Tāpat 
nākotnes plānos noteikti ietilpst turpi-
nāt zīmēt sev tik tuvajā punktēšanas sti-

lā. Baiba gan neslēpj, ka labprāt vēlētos 
savus darbus integrēt dažādās modes vai 
interjera lietās.

Par Baibu pastāstīja viņas māsa un 
menedžere Kristīne Lejiņa.

Dagnija Gudriķe

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
PASĀKUMI
15.- 28. decembrī
10:00-19:00 4. Ziemassvētku Dāvantir-
gus Kandavas novada muzejs 
21. - 30.decembrī
14:00 - 15:00  Rūķīša Lasīša grāmatu 
grozs.  Zantes pagasta bibliotēkā.  Kopā 
lasīšana - katru dienu stundu vienu. Ar 
atraktīviem uzdevumiem un jautrām 
spēlēm.
23. decembrī 
12:00  Ziemassvētki egle pirmskolas 
vecuma bērniem.  Kandavas kultūras 
namā
14:00  Ziemassvētku ieskaņai svētbrīdis 
Kandavas Zupas virtuvē. Kandavas pen-
sionāru centra zālē

24. decembrī 
16:00  Ziemassvētku dievkalpo-
jums. Kandavas Katoļu baznīcā
18:00  Ziemassvētku dievkalpo-
jums Vānes Luterāņu baznīcā
19:00  Kristus dzimšanas svētvakara 
dievkalpojums bez Sv. Vakarēdiena. 
Kandavas ev.lut.baznīcā.  Piedalās:   
jauktais koris „Kandava”.
25. decembrī
10:00  Ziemsvētku dievkalpojums 
ar  popgrupas „Taustiņi” piedalīša-
nos. Kandavas ev.lut.baznīcā
12:00  Ģimeņu dievkalpojums ar Svēt-
dienas skolas bērnu piedalīšanos.  Kan-
davas ev.lut.baznīcā. Aicinātas ģimenes, 
māmiņas, tēti, vecmāmiņas un vectētiņi 
ar bērniem.
Ziemassvētku turnīrs - novusā, dam-
bretē, volejbolā, zolītē.  Kandavas 
sporta hallē.  Sīkāka informācija pa tel. 
29457272 (Andris).
21:00 - 02:00  Ziemassvētku groziņu 
vakars. Zemītes tautas namā. Ieeja: EUR 
5,00. Spēlē Birkenšteins un Ojārs. Galdi-
ņus rezervēt pa telefonu 26527265.

26. decembrī
“Dim, dim, dim Kandavā Ziemassvēt-
ku noskaņā!” Kandavā.
11:30 - 17:00 Piparkūku darbnīca, mu-
zicēs saksafonu trio. Kafejnīcā “Ieviņa” 
13:00 - 17:00  Ziemassvētku dāvantir-
gus, sveču darbnīca, Ziemassvētku ak-
cija “Laimīgais busiņš” , tirgošanās, kau-
lēšanās u.c.jautras izdarības.  Kandavas 
novada muzejā 
13:00  Kandavas Deju skolas audzēk-
ņu uzvedums  “Īkstīte”.  Ieeja: EUR 
1,50. Kandavas kultūras namā
15:00  Izklaidējoša programma bēr-
niem kopā ar  Liepājas lielajām  lel-
lēm  “Lācēna Ziemassvētki”.  Kandavas 
kultūras namā - Ieeja: bez maksas.
17:00 - 18:00  Ugunsšovs “Fire spi-
rit” Harcoga Jēkaba laika ugunsmašī-
na. Kandavas promenādē   
19:00  Ziemassvētku koncerts “Meklē-
tāja Roze”. Kandavas kultūras namā.
19:00  Ziemassvētku koncerts “Šis brī-
numu laiks...”. Zantes kultūras namā
22:00  Ziemassvētku balle.  Zantes kul-
tūras namā.  Spēlē grupa “Es un tu” no 
Dobeles. Ieeja: EUR 5,00. Galdiņu rezer-
vēšana pa tālruni 29753797.
27. decembrī
11:00 - 12:00  Svētku egle pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem. Zemītes 
tautas namā. Ielūdz Zaķēns un draugi!
13:00 - 15:00  Amatierkolektīvu kon-
certs pensionāriem.  Zemītes tautas 
namā. 
 28. decembrī
13:00   Svētku eglīte pirmsskolas vecu-
ma bērniem. Valdeķu kultūras namā
 29. decembrī
11:00 “Piparkūku darbnīca bērniem” - 
veidosim, cepsim un garšosim Vecgada 
piparkūkas. Zantes kultūras namā

30. decembrī
22:00 Vecgada balle. Cēres pamatskolā
31. decembrī
22:00  Vecgada balle - karnevāls. Spē-
lē: Vānes kapela. Ieeja: EUR 3,00. Vānes 
kultūras namā
23:30  Jaunā Gada sagaidīšana Kanda-
vā, svētku salūts un balle. Kandavas Pro-
menādē
9. janvārī, 2016.g.
Kandavas novada pensionāru Jaunga-
da balle. Valdeķu kultūras namā
IZSTĀDES
27.11.  - 30.12. Kandavas  Mākslas un 
mūzikas skolas audzēkņu darbu izstā-
de. Valdeķu kultūras namā 
07.12. - 30.12.  Pērļotu kociņu izstāde 
“Balti zied ābelīte”. Vānes pagasta bib-
liotēkā
07.12. - 31.01. Evas Miglinieces gleznu 
izstāde. Kandavas kultūras nama izstāžu 
zālē “Vējspārns”
14.12. - 28.12.  Tematiska izstāde 
“Lai balts un kluss ir Ziemassvētku 
laiks”. Matkules pagasta bibliotēkā
14.12. - 31.12.  Jubilejas izstāde 
“Rakstniecei Regīnai Ezerai 85 (1930-
2002)”. Matkules pagasta bibliotēkā
18.12. - 31.12.  Izstāde “Rakstniecei 
Regīnai EZERAI - 85”. Kandavas pagas-
ta bibliotēkā
22.12.  - 30.12.  Jubilejas izstāde 
“Rakstniecei Zentai Ērglei - 95”(1920-
1998). Kandavas pilsētas bibliotēkā
22.12. - 30.12.  Tematiska izstāde Zie-
mas saulgriežiem “Griežas gads uz otru 
pusi, balti Ziemassvētki nāk”.  Kanda-
vas pilsētas bibliotēkā
23.12 - 31.12.  Literatūras izstāde - 
Rakstniecei Zentai Ērglei - 95. Kanda-
vas pagasta bibliotēkā
Līdz 29.01.2016. Zantes ģimenes krī-
zes centra bērnu radošo darbu izstā-
de. Zantes kultūras namā

Kandavas novada dome atgādina tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri sa-
vulaik privatizēja dzīvokļus un noslēdza pirkuma līgumus, bet neierakstīja 

tos zemesgrāmatā, izdarīt to pēc iespējas ātrākā laikā, jo Zemesgrāmatu 
likuma 1.pants nosaka, ka zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus 

un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas 
un to ierakstiem ir publiska ticamība. 

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANA UN LIETU TIESĪBU 
NOSTIPRINĀŠANA IR OBLIGĀTA!

 Kandavas mājas lapā 
www.kandava.lv 

ir pieejama smagā 
autotransporta kustības 
atļauto maršrutu karte. 

Skatīt sadaļā - Svarīga informācija 
iedzīvotājiem!
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IZVEIDOTS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 
KANDAVĀ

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS

PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFU IZMAIŅĀM

Lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku 
un pieejamāku publisko pakalpoju-
mu saņemšanu, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija (VA-
RAM) šogad līdz gada beigām pakā-
peniski atvērs 66 Valsts un pašvaldības 
vienotos klientu apkalpošanas centrus 
(VPVKAC). Tādejādi iedzīvotāji un 
uzņēmēji varēs saņemt valsts un paš-
valdības pakalpojumus vienkopus – 
ātrāk, ērtāk, izdevīgāk!

Kandavas novada VPVKAC uz-
sācis darbu Kandavas novada domes 
1.stāvā.

Klientu apkalpošanas centrā iedzī-
votāji var saņemt savas pašvaldības un 
astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpo-
jumus. Kandavas novada pakalpojumu 
centrā klātienē var pieteikt noteiktus 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
(VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji 
var saņemt informāciju par Nodarbi-
nātības valsts aģentūras, Uzņēmumu 
reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, 
VSAA un Valsts zemes dienesta e-pa-
kalpojumiem un palīdzību e-pakalpo-
jumu lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts 
dienests sadarbību ar pašvaldību uzsāks 
2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot ies-
tāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, 
VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu 

klāstu plānots papildināt. 
Valsts un pašvaldības vienoto klien-

tu apkalpošanas centru izveide ir mērķ-
tiecīgs Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas virzītās politikas 
rezultāts, lai iedzīvotājiem padarītu ēr-
tāku un pieejamāku publisko pakalpo-
jumu saņemšanu. Latvija, pilnveidojot 
iedzīvotājiem iespējas saņemt publiskos 
pakalpojumus, ir paraugs arī daudzām 
Eiropas valstīm.

Kandavas novada VPVKAC 
Adrese: Kandava Dārza iela 6

Darba laiks: 
P. 8:00 -19:00 ; pusdienas pārtrau-

kums no 12:00 – 13:00
O.T.C. 8:00 – 17:00 ; pusdienas pār-

traukums no 12:00 – 13:00
P. 8:00 – 15:00; pusdienas pārtrau-

kums no 12:00 – 13:00 
Vairāk informācijas par VPVKAC 

iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā 
vai valsts un pašvaldību pakalpojumu 
vienotajā portālā www.latvija.lv/pakal-
pojumucentri.

Ar 2015.gada 1.decembri spēkā stā-
jas Kandavas novada domes noteikumi 
“Par Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas maksas pakalpojumiem”. Jaunie 
noteikumi nosaka maksas pakalpoju-
mus, piedāvājot plašāku pakalpojumu 
klāstu, kā arī paredz dažādus atvieglo-
jumus Kandavas novada iedzīvotājiem. 
Kā jauna tradīcija Kandavas novadā tiek 
ieviesta, jau citos novados lielu atsaucību 
ieguvusī, bezmaksas laulību ceremonija 
novadniekiem, kuri dzīvo kopā nereģis-
trētā laulībā un audzina bērnu (bērnus). 

Kandavas novada dzimtsarakstu nodaļa 
aicina pārus pieteikties laulībām 2016.
gada 15.maijā, kad pašvaldība apmaksās 
ceremoniju novadniekiem, kuri dzīvo 
kopā nereģistrētā laulībā un ir atzinuši 
paternitāti bērnam (bērniem). Domājot 
par stipro ģimeņu godināšanu, dome 
nolēma apmaksāt arī Zelta kāzu (50 gadi 
laulībā) un vairāk gadu kāzu jubileju 
svinīgo ceremoniju. Kandavas novada 
dome joprojām izmaksā arī naudas bal-
vu nozīmīgās kāzu jubilejās: Zelta kāzu 
jubilejā 70 EUR, Smaragda kāzās 80 

EUR, Dimanta kāzās 85 EUR, Dzelzs 
kāzās 90 EUR un Briljanta kāzās 100 
EUR. Kandavas novads var lepoties arī 
ar visdāsnāko pabalstu jaundzimušajiem 
novadniekiem - vienas minimālās mē-
nešalgas apmērā, par ko īpašs prieks ir 
jaunajiem vecākiem. 

Jaunie noteikumi publicēti šajā avī-
zes numurā.

Sīkāka informācija par jaunajiem 
noteikumiem pieejama arī Kandavas no-
vada domes mājas lapā www.kandava.lv  
sadaļā Dzimtsarakstu nodaļa.

2015.gada 19.novembrī Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisija ap-
stiprināja ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu tarifus SIA “Kandavas komunālo 
pakalpojumu” apkalpojamā teritorijā 
(padomes lēmums Nr. 141 prot. Nr. 
36, 4.p.). Tari� stāsies spēkā 2016.gada 
1.janvārī un tie ir sekojoši:

1. ūdensapgādes pakalpojumu ta-
rifs 1,06 EUR/m3 (bez pievienotās vēr-
tības nodokļa) (1,28 EUR/m3 ar PVN);

2. kanalizācijas pakalpojumu tarifs 
1,31 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības 
nodokļa) (1,59 EUR/m3 ar PVN).

Janvāra mēnesī saņemsiet rēķinu par 
decembrī patērēto ūdeni un kanalizāciju 

pēc iepriekšējā tarifa. Sākot ar februāri, 
saņemot rēķinu, samaksa tiks aprēķinā-
ta pēc jaunajiem tari�em. Lai nerastos 
domstarpības un nepatīkami “pārstei-
gumi”, lūdzam klientus, kuri par pakal-
pojumiem norēķinās pēc ūdens patēriņa 
skaitītājiem, pārbaudīt skaitītāju rādīju-
mus un noziņot mums precīzus datus par 
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PAZIŅOJUMS PAR KANDAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU 
LĪDZDALĪBAS PROCESU KANDAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMAS 2016.-2021.GADAM IZSTRĀDĒ
Atbilstoši 13.10.2011. likumam “Teritorijas attīstības plā-

nošanas likums” un 29.12.2014. Kandavas novada domes lē-
mumam „Par Kandavas novada attīstības programmas izstrā-
des uzsākšanu” (prot.  Nr.17), Kandavas novada pašvaldība 
uzsāk Kandavas novada attīstības programmas izstrādi. Doku-
menta izstrādes mērķis ir veidot pamatu Kandavas novada te-
ritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai un noteikt rīcību 
kopumu, kas būtu realizējams turpmāko septiņu gadu laikā. 
Attīstības programmas dokumenta plānotais darbības termiņš 
ir septiņi gadi –no 2016.-2021.gadam.

Lai apzinātu pēc iespējas vairāk viedokļus, kā arī pārskatā-
māk strukturētu plānošanas darbu, Kandavas novada attīstības 
programmas vadības grupa 2015.gada 11.decembrī nolēma  
veidot 6 attīstības programmas tematiskās darba grupas:

Darba grupas 
Nr.

Kandavas novada attīstības programmas 
darba grupas

1.darba grupa Ilgtermiņa attīstības prioritātes „Izglītotas 
sabiedrības veidošana” darba grupa

2.darba grupa
Ilgtermiņa attīstības prioritātes „Veselīgas un 
sociāli drošas sabiedrības veidošana” darba 
grupa

3.darba grupa
Ilgtermiņa attīstības prioritātes „Sociāli aktīvas 
un kultūrbagātas sabiedrības attīstība” darba 
grupa

4.darba grupa
Ilgtermiņa attīstības prioritātes „Efektīvas 
publiskās pārvaldes nodrošināšana” darba 
grupa

5.darba grupa

Ilgtermiņa attīstības prioritātes 
„Uzņēmējdarbības un nodarbinātības 
sekmēšana” un „Novada tēla popularizēšana 
un tūrisma uzņēmējdarbības vides uzlabošana” 
darba grupa

6.darba grupa
Ilgtermiņa attīstības prioritātes „Transporta 
infrastruktūras uzlabošana” un „Kvalitatīvu 
komunālo pakalpojumu attīstība” darba grupa

Par vēlmi piedalīties kādā no darba grupām lūdzam savus 
priekšlikumus iesniegt līdz 2015.gada 23.decembrim, elek-
troniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi gunda.cirule@kan-
dava.lv vai telefoniski informējot, zvanot uz Attīstības nodaļu 
(tālrunis: 63182029).

Papildus informējam, ka iedzīvotājiem būs iespēja pieda-
līties attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas 
pasākumos, kas tiks organizēti 2016.gada vasarā.

patērēto ūdeni uz 2016.gada 1.janvāri. Ir 
klienti, kuri sen nav ziņojuši vai noziņo 
aptuvenus ūdens skaitītāja rādījumus 
un patēriņu. Pēc kontroliera pārbaudes 
nereti gadās liela starpība starp patērēto 
un samaksāto ūdens daudzumu. Lai no 

tā izvairītos, iesakām regulāri sekot līdzi 
mēraparātu rādījumiem un noziņot pre-
cīzu patērēto ūdens daudzumu. 

Sakarā ar svētku dienām, lūdzam 
rādījumus noziņot zvanot uz biroju pa 
tel. 63126188 un tel.63126072 līdz 2016.

gada 5.janvārim! Rādījumus iespējams 
noziņot arī elektroniski sūtot e-pastu 
SIA_KKP@inbox.lv.

SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi”

KANDAVAS NOVADA BJSS VIEGLATLĒTU 
PANĀKUMI KULDĪGĀ

AGNESEI 
BESIKIRSKAI 

ATKAL MEDAĻA
27.novembrī Kuldīgas viegl-

atlētikas manēžā risinājās Kuldī-
gas novada SS atklātās sacensības 
vieglatlētikā U-16 vecuma grupai 
(2001/2002.g.dz.), kurās piedalījās 
arī Kandavas novada BJSS jaunie 
vieglatlēti. 

Teicams starts izdevās mūsu la-
bākajai sprinterei Agnesei Besikirs-
kai, kura izcīnīja bronzas medaļu 
60m skriešanā 49 dalībnieču kon-
kurencē, uzrādot rezultātu 8.44 sek. 
Agnesei arī 6.vieta tāllēkšanā ar re-
zultātu 4.47m. 

Vēl sporta skolas komandā 
startēja Loreta Štoferte, Ieva An-
nija Stepiņa, Krista Dankere, Beā-
te Stivreniece, Ketija Rozenberga, 
Amanda Marcinkēviča,   Kristians 
Jurgens, Matīss Stivrenieks, Kristi-
ans Hartmanis. Treneri I.Matīss un 
E.Juhņēviča.

4.decembrī Kuldīgas 
vieglatlētikas manēžā no-
tika Kuldīgas novada SS 
atklātās sacensības viegl-
atlētikā U-12 vecuma 
grupā (2005./ 2006.g.dz.), 
kurās piedalījās arī astoņi 
Kandavas novada Bērnu 
un jaunatnes sporta sko-
las jaunie vieglatlēti tre-
nera Andreja Grosa vadī-
bā.  Tika izcīnīta zelta me-
daļu augstlēkšanā, kuru ar 
rezultātu 1.20m izcīnīja 
Austris Vilmanis. Sudraba 
godalga Danielam Krist-
bergam 600m skrējienā  
ar rezultātu 2:05,12 sek. 
Komandā startēja arī Rūta 
Celmiņa, Aleksa Saka, 
Patrīcīja Goldmane, Val-
ters Dankers, Kārlis Vil-
kaušs un Ance Diduha.

Informāciju sagatavoja 
Indulis Matīss

Kandavas novada BJSS jaunie vieglatlēti Kuldīgā, 
treneris Andrejs Gross 
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REINIM KINDZULIM ZELTA MEDAĻA PASAULES ČEMPIONĀTĀ 

DZĪVE MŪZIKĀ

No 3.-6. decembrim Maskavā no-
risinājās Pasaules čempionāts WRPF 
versijā, kurā labus rezultātus uzrādīja 
GoldBarbell kluba sportists, mūsu no-
vadnieks Reinis Kindzulis.

 Startējot svara kategorijā līdz 125kg 
junioru konkurencē, Reinis izcīnīja pir-
mo vietu ar rezultātu 260 kg. Arī abso-
lūtajā vērtējumā Reinim stabila 1. vieta 
un 2. vieta starp Elites Pro sportistiem. 
Nākamās sacensības Reinis aizvadīs 
Elites Pro divīzijā un viņš būs vienīgais 
juniors starp pasaules spēcīgākajiem 
sportistiem.

Sarunājos ar Reini pēc viņa atgrie-
šanās no prestižajām sacensībām Mas-
kavā. 

Pastāsti nedaudz sīkāk par šīm sa-
censībām un savu startu tajās?

- Tātad es, kā jau ziņots masu me-
dijos, iedalījos WRPF federācijas orga-
nizētajās sacensībās Maskavā. Šī fede-
rācija izveidojusies samērā nesen, bet ar 
saviem lielajiem naudas ieguldījumiem, 
viņi jau ir pasaulē plaši pazīstami. Fede-
rāciju izveidojis pasaulē slavens sportists 
Kirils Saričevs, kuram pieder absolūtais 
pasaules rekords spiešanā guļus – 335 kg. 
Prātam netverams rezultāts! Ar Krievijas 
Federācijas līdzekļiem viņš izveidojis šo 
čempionātu  kā pasaules elites sanāks-
mi. Sacensības bija dalītas divās grupās- 
amatieri un profesionāļi. Es šogad vēl 
startēju amatieros, bet ar savu rezultātu, 
paceltajiem 260 kg, jau nākošajās sacen-
sībās, kas notiks nākamā gada maijā un 
būs Krievijas atklātais čempionāts, star-
tēšu kā Pro atlēts. Esmu izpildījis kvali-
�kācijas normatīvu un startēšu pasaules 
līmeņa augstākajā sabiedrībā, starp labā-
kajiem atlētiem. Esmu vienīgais juniors 
pasaulē, kas startēs šajā Elites Pro klasē. 
Pārējo sportistu vecums ir, sākot no 26 
gadiem. Tā kā var teikt, ka trīs gadus 
esmu dabūjis rezervē, pateicoties savam 
rezultātam. Šīs sacensības man bija kā 
tāds liels atspēriena punkts nākotnei, jo 
tās atver pavisam citus vārtus karjerā. Tu 
kļūsti pasaulē krietni ievērojamāks un 
redzamāks. WRPF federācija strādā tieši 

uz pasaules līmeņa atlētiem. Tāpēc varu 
teikt, ka šis čempionāts man ļoti daudz 
ko deva profesionālajā izaugsmē. Startēt 
Pro elitē, starp tādiem vīriem, tas jau ir 
ko vērts! Man tas ir ļoti liels gods. 

Kādi ir tavi tuvākie nākotnes plāni?
- Esmu uzaicināts uz sacensībām 

Austrālijā nākamā gada martā. Tur no-
tiks „Arnold Classic Worldwide” šovs, 
kas ir ļoti ievērojams pasākums. Ja es 
tur nokļūšu, tad būšu otrais cilvēks no 
Latvijas, kas startējis šajās sacensībās. 
Pirmais bija mans treneris Ivars Cīrulis, 
kurš nostartēja 2007.gadā. Es ļoti ceru, 
ka aizbraukšu uz turieni. Bet ir jāsavāc 
nepieciešamais �nansējums, biļete vien 
maksā 1000 eiro. 

Savukārt, maijā, kā jau sacīju, esmu 
atkal uzaicināts startēt čempionātā Krie-
vijā, kur šis sporta veids ir ļoti attīstīts. 
Krievu sportisti ar saviem rezultātiem 
iet pasaulē. Minētā čempionāta, kurā 
tikko piedalījos, organizācijas izmaksas 
bija pusotrs miljons eiro. Visa organiza-
toriskā daļa ir nostrādāta līdz perfektu-
mam, šajās sacensībās piedalījās vairāk 
kā tūkstotis atlētu. Viss inventārs katrām 
sacensībām tiek iegādāts pilnīgi jauns. 
Svarīgi ir tas, ka pasākuma organizators 
un šīs federācijas prezidents  pats ir ļoti 
aktīvs sportists, viņš zina, kas ir nepie-

ciešams startējošam sportistam. Visas 
nianses bija atstrādātas, jau minētais 
inventārs, viesnīcas, ēdināšana, starti un 
pārējais. 

Kas bija tavi pretinieki un cik spor-
tistu piedalījās tavā grupā?

- Man bija 30 pretinieki, nekad nav 
bijis tik daudz. Sacensībās notika trijos 
piegājienos, starp katru startu bija pār-
traukums apmēram pusstunda. Tas nav 
pārāk labi, jo var sākties atdzišana un ar 
to saistītās problēmas, bet mēs visu atri-
sinājām. Kontakts ar krievu sportistiem 
man bija ļoti labs. Es nerunāju par poli-
tiku, bet par ikdienas kontaktu sacensī-
bu laikā. Cilvēki bija viesmīlīgi, atvērti, 
draudzīgi. 

Cik ilgi vēl startēsi junioros?
- Juniors būšu tikai līdz jūnijam, kad 

man paliek 24 gadi un tad nebūs vairs 
jāskatās uz vecuma kategorijām, bet pa-
liks tikai tīra cīņa Elites Pro divīzijā. Šajā 
grupā visi sportisti var teikt ir vienā mai-
sā, nekāds vecums netiek skatīts, ir ka-
tegorijas, bet tas ir pavisam cits līmenis. 
Kā man veiksies, tad jau redzēsim. Iz-
mantojot izdevību, gribu pateikt paldies 
par atbalstu 2015.gada sezonā Gatim 
Leimanim, Normundam Čerpinskim, 
Mārim Pelītem un vēl kādam cilvēkam, 
kurš vēlējās palikt anonīms.

Ar Reini sarunājās Dagnija Gudriķe

29.novembrī Kandavas kultūras 
nama mazajā zālē piecu gadu jubileju 
ar koncertprogrammu „Dziedi jel!” at-
zīmēja kultūras nama meiteņu vokālā 
grupa „Cantabile”. 

Kā jubilejas koncertā, sacīja tā vadī-
tājs Toms Kazimirisaņecs, tas bija brīdis 
ar interesantām sajūtām, jo piecu gadu 
jubileja ir kaut kas ļoti loģisks, ļoti secīgs 
un tas pat nav milzīgs ilgtermiņa darbs. 
Tas ir tāds viens skrējiens un pirmām 

kārtām jau sākot ar to, ka atkal vēroja-
mas nelielas izmaiņas ansambļa sastāvā. 
„Katru gadu rudenī uzsākot intensī-
vu darbu ir ļoti grūti izveidot perfektu 
komandu, jo  jāsadziedas, emocionāli 
vienam otru jāsadzird. Otrs aspekts ir 
cilvēciskais faktors, ir jāpaiet laikam, 
lai iepazītu vienam otru, atpazītu kat-
ra stiprās un vājās puses, jo dziedāšana 
ansamblī tieši to arī nozīmē. Pielāgoties, 
dziedāt kopā, dziedāt vienoti un tajā 

pašā laikā katram kā solistam. Jo atbil-
dība ir salīdzinoši liela katrai dziedātajai. 
Šobrīd ansamblī ir astoņas dziedātājas 
un dažreiz viņas arī dzied astoņas bal-
sis. Tiklīdz kādai ir kāda neveiksmīte, tā 
atsaucas uz kopīgo skanējumu. Šis pro-
cess ir ļoti radošs, interesants, aizraujošs, 
smieklu pilns, bet bez asarām, varbūt ar 
nelielām dusmām uz sevi, kad kaut kas 
neizdodas.  Tā šie pieci gadi ir aizskrē-
juši.” 



17.KULTŪRA

Ikviens vārds, ikviena laba doma, 
ikviena atvērta sirds ir kā mazas gaismas sēkliņas 
sidraba spārniem.
Paldies par atsaucību, sapratni un 
palīdzīgu roku!

Svētītus Ziemassvētkus un 
Laimīgu Jauno 2016.gadu!

Zantes ģimenes krīzes centra vārdā vadītāja
Aija Švāne

Brīnumi notiek tur, kur viņiem tic,
Un, jo vairāk tic, jo biežāk tie notiek.

Novēlu „ Zīļuka” kolektīvam un bērnu vecākiem, 
lai Ziemassvētku brīnums un gaišums sasilda 

sirdi un dod spēku, veselību, veiksmi un mīlestību 
Jaunajā 2016. gadā!

Vadītāja Dina Tauriņa
 

Tos skaistos sapņus,

Jubilejas koncerts sastāvēja no di-
vām daļām. Pirmajā daļā meitenes iz-
pildīja dziesmas bez pavadījuma jeb a 
capella manierē, savukārt otrajā daļā po-
pulāras latviešu komponistu dziesmas, 
kas, kā paskaidroja ansambļa vadītājs 
Toms, vislabāk raksturo katru no asto-
ņām dziedātājām. 

Meiteņu vokālā grupa “Cantabile” 
dibināta 2011. gada rudenī. Pirmajā sa-
stāvā dziedāja sešas Kandavas meitenes, 
no kurām trīs- Katrīna, Solvita un Rūta 
dzied ansamblī arī tagad. „Jau pirmajā 
gadā piedalījāmies I Latvijas Sieviešu 
vokālo ansambļu konkursā, kur mazo 
vokālo grupu kategorijā godpilni izcīnī-
jām 4. vietu. Nākamajā 2012.gadā  mūsu 
darbības lauks “pārcēlās” uz Rīgu, jo mēs 
visi ansambļa dalībnieki sākām vai tur-
pinājām studēt Rīgā. Ne tikai mūsu mē-
ģinājumu vieta mainījās, bet arī sastāvs. 
2012. gada sezonā nomainījās puse no 
ansambļa dalībniekiem, mainījās arī 
skanējums un idejas. Šis  tāpat kā ie-
priekšējais gads, tika aizvadīts koncertos 
un skatēs, bet 2013. gadu mēs uzsākam 
ar augstākiem mērķiem un vēl divām 
jaunām dziedātājām. 2014.gada jūlijā 
piedalījāmies Pasaules koru olimpiādē, 
kas notika Rīgā. Startējām Atklātajā 
konkursā kategorijā-Laikmetīgā mūzika 
un ieguvām 3.vietu un zelta diplomu. 
Īpaši mūs iepriecināja fakts, ka no 1.vie-
tas atpalikām tikai par 0,52 punktiem.” 

Jubilejas koncerts apliecināja, kā sa-

Meitenes sveic vadītāju Tomu pēc jubilejas koncerta

kas klusi sirdī mīt,
Tos krietnos darbus,
kas ceļā būs jau rīt,
Lai Jaunais gads jums palīdz piepildīt! 

Gaišus, priecīgus un mazliet brīnumiem 
pilnus svētkus!

 SIA “Kandavas komunālo pakalpojumu” kolektīvs  

Laimīt, mums Ziemsvētkos mīļumu dāvā 
un svecīti gaiši, kas mirdz,
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej 
un actiņās spožumu liec,
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti,
 lai piepildās sapnītis kluss,
Laimīt, Tu svētkos nāc pati 
un svētību visiem mums sniedz!

Mierpilnus, gaišus Ziemassvētkus
 un radošu Jauno gadu!

Kandavas novada bāriņtiesa

Laimīt, mums Ziemsvētkos mīļumu dāvā 

Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti,

Lai Jaunais gads jums palīdz piepildīt! 

Tos skaistos sapņus,

cīja Kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte 
Začeste, ka, ja ir tāds ceļojuma kom-
plekts, kā talants un darbs, tad ir skaidrs, 
ka ceļš vedīs tikai augšup. Viņa novēlēja 
izturību un pacietību vadītājam Tomam, 
talantam, kas izaudzis tepat mūsu vidū, 
un labu skanējumu dziedātājām.

Kā,  pēc koncerta, sacīja Toms, an-
sambļa mērķis ir ne tikai priecēt klau-

sītājus un žūriju koncertos, konkursos, 
skatēs un citos pasākumos, bet arī gūt 
pašiem morālu gandarījumu par padarī-
to daru. „Mēs dažreiz mēģinājumus mē-
dzam saukt par muzikāliem dzejas vaka-
riem, jo tā nav tikai dziesmu dziedāšana, 
bet dziļāka dzīve. Dzīve mūzikā.”

Dagnija Gudriķe
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Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās decembra 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 “Tipogrā�ja UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 22.12.2015.

LĪDZJŪTĪBA

Erenfrīds Šilbergs  (1940.) Cēres pagasts
Ilmārs Puhevics  (1937.) Matkules pagasts
Laimdota Krūmiņa  (1952.) Kandavas pagasts
Maija Buka  (1945.) Rojas novads

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
novembrī reģistrēti mirušie:

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
novembrī reģistrēti 3 jaundzimušie, 
kuriem doti vārdi -

Emīls, Olafs, Henrijs

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2015.GADA DECEMBRIS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Kad gadu daudz, Tu pats sev jautā,
Kas mūža apcirkņos ir bērts,
Un kāda silta balss Tev saka,
Viss Tavā dzīvē zelta vērts!

Milda Kalnmeiere, Veronika Leiduma, Elmārs Ķevics, 
Leons Krautmanis, Atis Ozols, Guntis Rozenštams, 

Ilgonis Kalniņš, Ērika Lēnerte, Guna Vītoliņa, 
Marija Tarnapoviča, Gunārs Botmanis, Antonija 

Godiņa, Leonīda Zelča, Zigrīda Zīverte, 
Eduards Losis, Agris Ciņķis, 

Velta Fībiga, Ilga Kleinberga, Rita Embere, 
Juris Liberts, Pēteris Puriņš, Ira Demidova, 

Sarmīte Kalvāne, Ilgonis Zuļķis, Alma Gavrilova

Kopā piecdesmit vasaru, piecdesmit rudeņu,
Piecdesmit baltu ziemu,
Piecdesmit reižu pa Abavu
Palu ūdeņi skrieti.
Piecdesmit gadu kopā iets,
Kopā raudāts un kopā smiets!

Janīnu un Imantu Krūzmaņus 
zelta kāzu jubilejā sveic

Bērni un mazbērni

Zelts ir visvērtīgākais metāls un 
pusgadsimts kopā nodzīvots zelta vārdā 
tiek godināts. 

Sveicam zelta kāzu jubilejā
Līviju un Jēkabu Jakobsonus,  

Janīnu un Imantu Krūzmaņus

Kandavas novada pensionāru biedrība

Atvainojamies Andrim Ķēniņam par neprecizitāti uzvārdā, 
oktobra mēneša „Kandavas Novada Vēstnesī”.

Skaistus svētkus, mīlestību, 
mieru un veselību 
ikvienam novēl 

Kandavas novada Kultūras pārvalde

Neredzu nevienu zvaigznīti krītam
bet zinu ka katru nakti kāda negaidot krīt
tāpēc klusi pie sevis izčukstu vēlēšanos –

gan jau debesis zinās
kā vēlēto piepildīt

/M.Laukmane/

Sveču liesmās atspīd mēness,
Zvaigznes zemei mieru vēl.

Gaišus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2016.gadu!
Pateicības vārdi visiem pagasta atbalstītājiem par 

kopīgi veiktajiem darbiem 2015.gadā!

Matkules pagasta pārvaldes vadītāja Dz.Jansone

Paldies Aināram Vilkaušam un viņa vadītajam kolektīvam 
SIA „Kalve Kandavā”  par skaisti sakoptajām novada kapsētām.

   Piederīgie


