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ZIEMASSVĒTKUS ATZĪMĒ NOVADA AUDŽUĢIMENES

19.decembrī Valdeķu kultūras 
namā pie Ziemassvētku eglītes pulcē-
jās Kandavas novada aizbildņu un au-
džuģimenes.

“Vai zināt kāda man ir sajūta? Ka 
gads pa vidu nemaz nav bijis! Es atce-
ros, kā pagājušajā gadā tepat stāvēju pie 
eglītes. Man ir liels prieks, ka daudzi no 
jums šeit ir pirmo reizi un pirmo reizi 
izbaudīs mūsu svētkus!”- uzrunājot ģi-
menes, sacīja audžuģimeņu godināša-
nas pasākuma iniciatore Signe Ezeriņa.

Jau ceturto gadu Signe Ezeriņa, kas 
pati ir ne tikai zemnieku saimniecības 
“Indāni” saimniece un domes deputāte, 
bet arī mamma un audžumamma, orga-
nizē Ziemassvētku pasākumu audžu un 
aizbildņu ģimenēm, lai pateiktos ģime-
nēm par dāvāto mīlestību un ieguldīto 
darbu bērnu audzināšanā un aprūpē.

“Ziemassvētki ir gaidīšanas laiks, 
kad gaidām dāvanas un svētku brīnu-
mu. Labā feja Signe, jums ir uzbūrusi 
Ziemassvētku brīnumu, liels paldies 
viņai par to!”- sacīja Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Alfreds 
Ķieģelis, vēlot ģimenēm priecīgus, gai-

šus Ziemassvētkus un bagātīgu Jauno 
gadu.

Īpašu paldies ar dāvanām četrām 
aizbildņu ģimenēm bija sarūpējusi Kan-
davas novada Bāriņtiesas priekšsēdētā-
jas vietniece Liena Reinberga. “Svētki ir 
jāsvin, lai izgaismotu ikdienu, ko pava-
dāt strādājot divdesmit četras stundas 
diennaktī, kā neviena cita profesija uz 
pasaules. Paldies jums, ka tādi esat!”- 
pasniedzot dāvanas Ingai Labeckai, Sol-
veigai Štromanei, Irinai Kotovai un Lai-
lai Goldbergai sacīja L.Reinberga.

Dāvanas piecām lielākajām audžu-
ģimenēm novadā bija sarūpējis domes 
deputāts Dainis Rozenfelds. Dāvanas sa-
ņēma Ilonas, Inutas, Airitas, Guntas un 
Danas ģimenes, kurās mājvietu raduši 
visvairāk Kandavas novada bērni. 

Vakara gaitā Signe Ezeriņa sveica 
Lienu Reinbergu ar saņemto Atzinības 
rakstu par ilggadīgu, pašaizliedzīgu un 
nesavtīgu darbu bāriņtiesā. Šo Labklā-
jības ministrijas valsts sekretāra atzinī-
bas rakstu Kandavas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas vietniece saņēma, atzī-
mējot Latvijas bāriņtiesu 20 gadu jubi-

leju. 
Ģimenes sveica arī Kandavas no-

vada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ritma 
Supe un Zantes ģimenes krīzes centra 
vadītāja Aija Švāne, vēlot svētīgu brī-
numu gaidīšanas laiku, laimīgu nāka-
mo gadu, prieku, mīlestību un veselību. 
“Šeit ir sanākušas daudzas labās fejas,- 
uzrunājot ģimenes sacīja Aija Švāne,- 
audžumammas un aizbildņu mammas. 
Novēlu, lai pie svētku galda varat visi 
kopā apsēsties, lai varat pārrunāt, kas 
labs šogad bijis un nospraust lielus mēr-
ķus nākamajam gadam.”

Ar muzikāliem priekšnesumiem 
pasākumu kuplināja Tukuma mūzikas 
skolas audzēkņi un skolotājas, bet ro-
taļās veda Zemītes tautas nama vadī-
tāja Ērodeja Kirillova ar palīgiem. Visi 
bērni, aizbildņi un audžuvecāki saņēma 
labdaru sarūpētās dāvanas. Pasākumā 
valdīja jauka un omulīga gaisotne, bērni 
un vecāki ar aizrautību iesaistījās dejās 
un rotaļās.

Līga Šupstika

Bērni dzied kopā ar runci Tomu
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Cienījamie Kandavas novada ļaudis!
Strauji tuvojas gadu mija. Tas ir 

laiks, kad izvērtējam paveikto un ana-
lizējam pieļautās kļūdas. Ar cerību un 
nedaudz ar bažām raugāmies nākot-
nē un izvirzām uzdevumus jaunajam 
darba cēlienam.

Šogad esam uzsākuši divus lielus 
projektus. Mākslas un mūzikas sko-
las apvienošanu zem viena jumta, lai 
nākamo mācību gadu varētu uzsākt 
atjaunotajās telpās. Uzsākta arī bio-
masas katlu mājas un siltumtrašu 
izbūve pilsētā, kas tiks pabeigta līdz 

2017.gada apkures sezonai. Šo lielo 
projektu realizācijas rezultātā, pilsē-
tas ielās ir apgrūtināta pārvietošanās 
kājāmgājējiem un transportam. Tā-
dēļ kā vienu no prioritātēm nākama-
jā gadā pašvaldība izvirzījusi pilsētas 
ielu un ēku fasāžu sakārtošanu. 2017. 
gadā plānojam sniegt lielāku atbal-
stu iedzīvotājiem ar līdzfinansējumu 
vecpilsētas ēku fasāžu atjaunošanai. 
Pēc siltumtrašu izbūves pilsētā varē-
sim turpināt darbus pie ielu segumu 
atjaunošanas, plānots sakārtot pilsē-
tas galvenās ielas. Tāpat turpināsim 
darbu pie pagastu centru labiekār-
tošanas. Katrā pagastā ir paredzēti 
konkrēti darbi, kurus veiksim, tie ir 
ceļu, ēku un telpu sakārtošana. Nāka-
mā gada darba cēliens paredzēts ļoti 
spraigs.

Esam strādājuši pie Kandavas 
novada Attīstības programmas turp-
mākajiem septiņiem gadiem, sākot 
ar 15.decembri, notiek programmas 
publiskā apspriešana. Tas nozīmē, 
ka no   2016.gada 15.decembra līdz 
2017.gada 16.janvārim ikviens inte-
resents pašvaldības mājas lapā www.
kandava.lv var iepazīties ar Attīstības 
programmu un iesniegt savus priekš-
likumus.

Pēc ilgāka pārtraukuma, 14.de-
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CIEMOS AICINA ZIEMASSVĒTKU DĀVANTIRGUS RŪĶI
Novada muzejā līdz 28.decembrim 

atvērts kandavniekiem ierastais un 
vienmēr mīļi gaidītais Ziemassvētku 
dāvanu tirdziņš, kas šogad atzīmē pie-
cu gadu jubileju. 

Piedāvāju sarunu ar tirdziņa organi-
zatorēm.

Kā radās ZIEMASSVĒTKU DĀ-
VANTIRGUS ideja?

Linda Romanovska:
- Pirms pieciem gadiem pārvācos 

dzīvot uz Kandavu, biju redzējusi da-
žādus tirdziņus Eiropā un Latvijā un 
sapratu, ka mums kaut ko tādu arī va-
jag. Tādu īstu, kvalitatīvu. Pati esmu 
keramiķe un zinu kā tas ir, pārdot savus 
darbus. Izgatavot ir viegli, pārdot pašam 
grūti. Tā arī radās ideja, lai motivētu ra-
došos cilvēkus-amatniekus, rokdarbnie-
kus, māksliniekus, mājražotājus izgata-
vot un piedāvāt savus darbus. Protams, 
arī motivēt tos, kas paši neada zeķes vai 
ko citu, pirms viņi dodas uz lielpilsētu 
meklēt dāvaniņas, paskatīties, ko kai-
miņš dara.

Tik plaša mēroga pasākumu, par 
kādu ir izveidojies Ziemassvētku tir-
gus Kandavā, vienai pašai noorgani-
zēt būtu grūti, vai tev ir arī palīgi šajā 
darbā?

cembrī kopā tika aicināti novada 
Nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai 
pārrunātu plānus un veiksmīgas sa-
darbības iespējas nākamajam gadam. 
Nevalstiskās organizācijas ir tās, ar 
kurām roku rokā veidojam mūsu sa-
biedrību labāku. Dažkārt pašvaldībai 
pietrūkst laika vai līdzekļu dažādu 
jautājumu risināšanā un tad nevals-
tiskās organizācijas sniedz atbalstu 
un palīdzību sabiedrībai sasāpējušo 
jautājumu risināšanā. Mēs nevaram 
paiet malā, tieši otrādi- pašvaldībai 
un nevalstiskajām organizācijām ko-
pīgi jārisina jautājumi mūsu sabiedrī-
bas interešu labā. Jaunā gada sākumā 
plānojam tikšanos ar novada uzņē-
mējiem, darba kolektīviem un iedzī-
votājiem pagastos.

Nobeigumā vēlējums visiem no-
vada ļaudīm:
Šodien ir vienalga,
Vai pulksteņi ir no zelta vai sudraba,
Galvenais, lai tie mērītu precīzi
Mūsu labo nodomu, lielo darbu 
un jauno cerību stundas!

Novēlu veselīgu, dzīvespriecīgu 
un panākumiem bagātu Jauno 2017. 
gadu!

Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Alfreds Ķieģelis 

Linda Romanovska:
- Jā, protams. Tirdziņa ideju esmu 

varējusi realizēt, jo tāds tādu atrod, ceļi 
mani saveda kopā ar trīs superīgām mei-
tenēm- Aivu Valdmani, Kitiju Švīgeri un 
Ivetu Sūnaiti. Viņas uzreiz iedegās par 
ideju un nu strādājam roku rokā. Katra 

dara to darbu, kas labāk sanāk un patīk. 
Viena ar papīriem, viena pie datora, vie-
na runā ar klientiem, viena pārdod un 
tā joprojām. Tāpat katru gadu mums 
ir palīgi no Kandavas novada muzeja 
un arī brīvprātīgie palīgi. Šogad vislie-
lāko paldies gribu teikt Ilzei Trubačai,        

Anija Rudzīte dāvantirgū
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Evitai Rubenei, Lolitai Lejiņai, Lienei 
Frīdenbergai. Gribu pateikt paldies arī 
atbalstītājiem Kandavas novada Kultū-
ras pārvaldei, SIA Priedaine, SIA RGR 
Plus, www.viss.lv un Kurzemes radio.

Cik dalībnieku piedalās dāvantir-
gū šogad? Ja atmiņa neviļ, pagājušajā 
gadā tirdziņā piedalījās vairāk nekā 90 
dalībnieku no mūsu novada, Tukuma, 
Talsiem, Kuldīgas, Liepājas un vēl ci-
tām Latvijas vietām un iesniegto dar-
bu apjoms bija vairāk nekā četrarpus 
tūkstošu. Kā jums izdodas izvietot tik 
daudz darbu galerijas nelielajā zālē?

Linda Romanovska:
- Jā apjoms aug. Šogad piedalās vai-

rāk nekā 100 radoši cilvēki no tuvākas 
un tālākas apkārtnes. Ir tuvu 7 000 dar-
biem. Lai visus darbus glīti sakārtotu 
nepieciešama nedēļa.

Ir prieks par tādiem cilvēkiem, kas 
piedalās jau piecus gadus un prieks, ka 
ir daudz jaunu dalībnieku. Arī vietējie- 
kandavnieki. Ir tādi, kas atgriezušies 
no galvaspilsētas vai ārzemēm uz dzīvi 
Kandavas novadā. Prieks, ka saņēmušās 
un iesniegušas darbus pirmo reizi Vik-
torija Ābele ar skaistām eglīšu manti-
ņām, Maija Būmane ar adījumiem, Evi-
ta Rubene ar mīļlietām mazuļiem, Ieva 
Frīdenberga ar spilventiņiem. Katru 
gadu tirdziņā ar mums ir Jolanta Brige-
re ar skaistām fotogrāfijām, Antra Gaisa 
ar dabīgiem gardumiem, Baiba Velša 
ar adījumiem un daudzi citi novada ie-
dzīvotāji. Katram darbam, kas atrodas 
mūsu tirdziņā ir savs stāsts.

Ar Lindas un pašu darbu autoru laip-
nu atļauju, ieklausīsimies dažos dalībnie-
ku stāstos.

Annija Rudzīte mācās Rīgā, brīvo 
laiku pavada kopā ar tēti attīstot savu 
mazo biznesu, gatavo dažādas rotaļ-
lietas, smukumlietiņas no koka mājai, 
dārzam.

Kā sākās tavs ceļš līdz koka lietu 
izgatavošanai? 

Annija Rudzīte:
- Tas viss sākās ar to, ka mājās va-

jadzēja jaunas šūpoles. Tā soli pa solim 
galvā radās dažādas idejas, ko īstenot. 
Pamazām citi sāka pamanīt to, ko mēs 
ar tēti darām, prasīja vai nevaram arī 
viņiem uztaisīt kaut ko, un tas mūs mu-
dināja uz priekšu, kā dzinējs dzina mūs 
pašus pilnveidot un darboties! Protams, 
ieguldīt sanāk ļoti daudz, ne tikai ma-
teriāli, bet arī emocionāli, bet tas ir tā 
vērts!

Kāpēc Jūs piedalāties ZIEMAS-
SVĒTKU DĀVANITRGŪ?

Annija Rudzīte: 
- Šis dāvantirgus ir kaut kas tāds ne-

aprakstāms, tāds emocijām piepildīts! 
Tas ir tik skaisti, redzēt kā cilvēki cen-
šas. Pateicoties šādiem tirdziņiem var 
uzzināt, ka tepat pie mums ir daudz ta-
lantīgu un radīt spējīgu cilvēku. Kur vēl 
labāku dāvanu svētkos kā pašu rokām 
darinātu! Lai Ziemassvētku dāvantir-
gum ilgs mūžs!

Kristīne Lejiņa augstāko izglītību 
ieguvusi Politikas zinātnē, divus gadus 
strādājusi Latvijas Volejbola federācijā. 
Dāvantirdziņā ir iespējams iegādāties 
viņas šūtos un māsas dizainētos darbus.

Kad Tev radās interese par šūšanu?
Kristīne Lejiņa:
- Par šūšanu interesējos jau skolas 

laikā, kad mācījos Kandavas vidussko-
lā un Kandavas internātvidusskolā. Tad 
sāku ik pa laikam sev no esošajām drē-
bēm, tos pāršujot, veidot jaunus tērpus. 
Kādu gadu atpakaļ jutu, ka savā torei-
zējā darba vietā nespēju neko vairāk 
nedz ņemt, nedz dot, un pabeidzu pir-
mā līmeņa šūšanas kursus Burdas sko-
lā, paralēli ik pa laikam uzšujot sev pa 
kādai kleitai vai svārkiem. Tad nolēmu, 
ka ir laiks pamest stabilo darba vietu un 
doties nezināmajā, neprognozējamajā 
radošajā pasaulē, jo tā mani turpinājā 
vilināt, lai gan neko stabilu nesolīja.  Nu 
jau vairāk nekā gadu es dienu no dienas 
izmēģinu savus spēkus radošajā jomā, 
ikdienā šujot lietas, ko protu, un izai-
cinu sevi veidot lietas, ko vēl neprotu. 
Lai relaksētos pa laikam kaut ko uzadu. 

Esmu radījusi savu zīmolu, ko esmu 
patentējusi, un pagaidām to nekādos 
rāmjos nelieku, jo nezinu, ko kuru die-
nu vēlēšos radīt - jo vairāk un dažādāk, 
jo labāk. Pamazām iesaistu tajā visā arī 
ģimenes dāmas, māsu un mammu.

Ar ko nodarbojas tava māsa?
Kristīne Lejiņa:
- Māsa Baiba ir pazīstama kā māks-

liniece, kas rada burvīgus zīmējumus ar 
speciālām pildspalvām no punktiņiem 
veidojot dažādus motīvus (ziedi, sim-
boli, mandalas utt.), taču nesen Baiba 
izmēģināja spēkus, veidojot sieviešu 
apakšbiksīšu dizainu Lickstarter pussy-
cat panties, kurās attēlots, ka jā, brīnumi 
notiek, pūcei aste zied. Tāpat arī Baiba 
šuj dažādas rokassomiņas un piekariņus 
no dabīgās ādas vai auduma, kā arī ir 
izveidojusi apsveikumu kartiņas ar savu 
zīmējumu uzdrukām.

Kāda bija Jūsu motivācija piedalī-
ties tirdziņā?

Kristīne Lejiņa:
- ZIEMASSVĒTKU DĀVANTIR-

GUS ir lieliska iespēja izrādīt savu vei-
kumu mazliet plašākai publikai, jo daļa 
mākslinieku un rokdarbnieku ir kaut-
rīgi un pieticīgi. Šāda veida tirdziņi ir 
iespēja atrādīt sevi citiem, ka Tu esi un 
radi ko jauku, ka Tevi var uzmeklēt un 
pasūtīt darbus ne tikai uz Ziemassvēt-
kiem. Tā ir arī iespēja gūt pārliecību, 
ka kādam Tevis radītie darbi ir tieši tas, 
ko viņš meklē. Un, protams, ierodoties 
uz Dāvantirgu, ir iespēja iegādāties dā-
vanas draugiem un tuviniekiem. Tas ir 
pārsteidzoši, cik radoši un izdarīgi ir 
latvieši! Ticu, ka ir daļa, kas kautrējas un 
gaida iedrošinājumu parādīt sevi citiem, 
jo arī mēs pie šāda lēmuma nenonācām 
uzreiz. Dāvantirgū nolēmām piedalī-
ties, jo šķita, ka tomēr vajag pamazām 
publiskot savu darbību, jo daudzi varbūt 
tikai aptuveni nojauš, ar ko mēs nodar-
bojamies un ko mēs radām. Un ticu, ka 
tas būs tikai kā atspēriens tālākai lielā-
kai, plašākai un pārliecinātākai darbībai.

Evita Rubene, Gunta Vēciņa un Daina Toka ar saviem darinājumiem
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DOMES VADĪBA TIEKAS AR NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 
PĀRSTĀVJIEM

Nesen mājās no ārzemēm atgriezu-
sies kandavniece Daina Toka. Arī viņa 
šogad piedalās Ziemassvētku tirdziņā.

Cik ilgu laiku bijāt projām no Lat-
vijas?

Daina Toka:
- Diezgan ilgi. Esmu kandavniece, 

kura tāpat kā liela daļa Latvijas iedzīvo-
tāju, strādājusi un  pavadījusi daļu savas 
dzīves ārpus Latvijas. Pēc 15 gadu prom-
būtnes esmu atgriezusies mājās, pagai-
dām uz palikšanu. Pašlaik nodarbojos ar 
dažādu gardumu izgatavošanu, cepu un 
gatavoju kūkas. Esmu apguvusi dažādas 
specialitātes, bet pati pirmā bija ādas 
mākslinieciskā apstrāde, tādēļ tagad 
savu radošo pusi varu izpaust gardumu 
nofomēšanā.

Kāda ir sajūta, atgriežoties Latvi-
jā pēc tik ilga laika? Un kāpēc izlēmāt 
piedalīties tirdziņā?

Daina Toka:
- Jūtos interesanti, jo pamatā viss ir 

jāsāk no jauna un jāsaprot, ko šeit cil-
vēki vēlas. Piedalos tirdziņā, jo ļoti jau-
kas meitenes, tidziņa organizatores, bija 
pamanījušas manus gatavotos kārumus 
Facebook Dainas Gardumi un uzrunāja 
mani. Savukārt, man tā ir iespēja iepa-
zīstināt ar saviem darbiem citus.

Linda Romanovska: 
- Daina paralēli, jau aizņemtajam 

svētku grafikam, pagatavoja īpašus gar-
dumus tieši mūsu tirdziņam. 

Daina Toka: 
- Uzskatu, ka šāds tirdziņš ir ļoti va-

jadzīgs, jo tā ir vieta, kur cilvēki var dot 
un gūt pozitīvas emocijas, novērtējumu 
saviem darbiem. Gandarījumu var gūt 
gan tie, kuri piedalās, gan tie, kuri iegā-
dājās dāvanas. Tas ir kā brīnumu laiks, 
jo tieši tādā veidā cilvēki iespējams arī 
atrod tos pārsteigumus un brīnumainās 
lietas sev un saviem mīļajiem.

Pirmo reizi Dāvantirgū piedalās arī 
Evita Rubene. Viņa sašuvusi skaistas at-
tīstošas rotaļlietas un mīļlietas maziem 
bērniem.

Evita, pastāsti, lūdzu, kad tu sāki 
domāt par rotaļlietu šūšanu un izga-
tavošanu? 

Evita Rubene:
- Kā lielākajai daļai māmiņu, sēžot 

mājās ar bērniņu, gribējās sākt kaut ko 
darīt, šūt, taisīt, veidot. Tā nu sanāca, 
ka griežot matus, jo esmu friziere, sapa-
zinos ar Guntu Vēciņu, kura ir šuvēja. 
Savstarpēji sarunājoties, radās dažādas 
idejas, kuras gribēju realizēt un piedā-
vāt saviem bērniem. Tā nu nesen esam 
sākušas darboties, ideju ir daudz, vajag 

laiku, lai tās realizētu. Paldies draugiem, 
kuri novērtē un atbalsta mūs.

Kā Tu domā, vai Kandavai vaja-
dzīgs ZIEMASSVĒTKU DĀVANITR-
GUS?

Evita Rubene:
- Noteikti vajadzīgs! Prieks, ka Kan-

davā ir cilvēki, kas organizē un dara, 
ka ir vieta, kur izrādīt savus darbus. 
Ar prieku iesaistos visādās trakās lietās 
un idejās. Kandavā viennozīmīgi vajag 
kādu gada notikumu un šis ir izdevies.

Linda, vai būs arī sestais un sep-
tītais ZIEMASSVĒTKU DĀVANTIR-
GUS?

Linda Romanovska:
- Būs! Tik ilgi, kamēr pietiks spēka, 

kamēr būs radošie cilvēki, kas gatavo un 
tie, kas pērk. Kamēr būs cilvēki, kas no-
tic mūsu idejai un atbalsta mūs.

Dagnija Gudriķe

Tirdziņš notiek Kandavas novada 
muzejā Talsu ielā 11 līdz 28.decem-
brim katru dienu no 10-19:00, izņe-
mot svētdienas un 24.,25.decembri.

Organizē Biedrība Viss Kandavai 
sadarbībā ar Kandavas novada Amat-
nieku biedrību

Vairāk informācijas 
www.puralade.lv

14.decembrī Kandavas novada 
domē Nevalstisko organizāciju pār-
stāvji tikās ar domes priekšsēdētāja 
vietnieku Alfredu Ķieģeli, lai pārru-
nātu plānus un veiksmīgas sadarbības 
iespējas nākamajam gadam. 

Nevalstisko organizāciju pārstāv-
ji saņēma informāciju par pašvaldībā 
pieejamajiem atbalsta veidiem biedrību 
un nodibinājumu darbībai. “Finansēju-
ma piešķiršana NVO darbībai, telpu vai 
transporta nodrošinājums, dažāda veida 

informatīvs atbalsts- ir dažādas atbalsta 
iespējas un katrai situācijai ir iespējams 
risinājums”,- aicinot Nevalstiskās or-
ganizācijas uz aktīvu sadarbību, sacīja 
A.Ķieģelis. 

Klātesošie tika informēti par              
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KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDĒ 24.11.2016.
PIEŅEMTIE LĒMUMI 

Apstiprināja:
Saistošos noteikumus Nr.13 „Gro-

zījumi Kandavas novada domes 2016. 
gada 25. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 8 “Par vecāku līdzfinansējuma sa-
maksas kārtību Kandavas novada pro-
fesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” 
un saistošos noteikumus Nr.14 „Par 
pabalstu piešķiršanu Kandavas novada 
iedzīvotājiem” . Minētie saistošie notei-
kumi nosūtīta Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai.

Kandavas novada domes iekšējo 
noteikumu “Kārtība, kādā veic inven-
tarizāciju Kandavas novada domē” gro-
zījumus, kuri stājas spēkā 2016.gada 
1.decembrī, kā arī iekšējos noteikumus 
„Iepirkumu vadība”, kuri stājas spēkā ar 
2016. gada 24. novembri. 

Kandavas novada domes sēdes 2016. 
gada 28.jūlija (protokols Nr.11 3.§) lē-
muma „Par aizņēmumu izglītības ies-
tādes investīciju projektam „Kandavas 
Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles 
ielā 12, Kandavā pārbūve”” 2. punkta 
grozījumus, izsakot otro teikumu jau-
nā redakcijā: “Aizņēmuma izņemšanas 
laiks 2017.gads.”

Kandavas novada Izglītības pārval-
des pakļautībā esošo izglītības iestāžu 
maksas pakalpojumu cenrāža grozīju-
mus, kuri stājas spēkā 2016.gada 1.de-
cembrī.

Papildus piešķirtās mērķdotācijas 
pedagogu darba samaksa reformas īs-
tenošanai 2016.gada septembrim - de-
cembrim par kopējo summu 7865 EUR 
(tajā skaitā Kandavas K.Mīlenbaha vi-
dusskolai 2679 EUR, Kandavas inter-
nātvidusskolai 2360 EUR, Cēres pamat-
skolai 499 EUR, Zemītes pamatskolai 
472 EUR, Vānes pamatskolai 578 EUR, 
Zantes pamatskolai 725 EUR un Kanda-
vas pilsētas PII “Zīļuks” 552 EUR)

Nolēma:
Precizēt saistošos noteikumus Nr.11 

„Par pašvaldības nodevām Kandavas 

novadā”, kā arī publicēt informatīvā iz-
devuma “Kandavas Novada Vēstnesis” 
decembra numurā un mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība – saisto-
šie noteikumi.

Atļaut atsavināt vairākus nekusta-
mos īpašumus:

1) nekustamo īpašumu „Beikas”, 
Zantes pagasts, Kandavas novads un 
uzdot Kandavas novada domes pašval-
dības īpašumu atsavināšanas un dzīvo-
jamo māju privatizācijas komisijai rīkot 
nekustamā īpašuma „Beikas”, Zantes pa-
gasts, Kandavas novads izsoli ar augšup-
ejošu soli, kā arī noteica izsoles sākum-
cenu 17000 eiro, izsoles soli 100 eiro un 
nodrošinājumu 10% apmērā no sākuma 
cenas.

2) nekustamo īpašumu (zeme) 
„Boki”, Kandavas pagasts, Kandavas no-
vads pārdošanu par brīvu cenu ēku un 
būvju īpašniekam, nosakot pārdošanas 
cenu 1400 eiro.

3) nekustamo īpašumu „Kazenes”, 
Cēres pagasts, Kandavas novads, rī-
kojot izsoli ar augšupejošu soli, kā arī 
noteica nekustamā īpašuma „Kazenes”, 
Cēres pagasts, Kandavas novads izsoles 
sākumcenu 11000 eiro, izsoles soli 100 
eiro un nodrošinājumu 10% apmērā no 
sākuma cenas.

4) nekustamo īpašumu (zeme) Dzir-
navu iela 9, Matkule, Matkules pagasts, 
Kandavas novads pārdošanu par brīvu 
cenu ēku un būvju īpašniekam, nosakot 
pārdošanas cenu 1280,00 eiro.

Noraidīt lēmuma projektu par vie-
notas autotransporta loģistikas izveido-
šanu Kandavas novadā.

Izīrēt: Agrim Kazimirisaņecam daļu 
no pašvaldības sociālā nelabiekārtotā 
dzīvokļa telpu Nr.1 un telpu Nr.2 “Po-
diņi”-4, Zemītē, Zemītes pagastā Kan-
davas novadā, ar kopējo platību 22,5 
m2, dzīvokļa īres līgumu noslēdzot uz 
sešiem mēnešiem; Dainai Veilandei paš-
valdības labiekārtoto divistabu dzīvokli 
“Ezerkrasti”-5, Zemītē, Zemītes pagas-

tā, Kandavas novadā, ar kopējo platību 
52,0 m2, dzīvokļa īres līgumu noslēdzot 
uz trim gadiem un Aijai Skujai pašval-
dības labiekārtotu trīsistabu dzīvokli 
“Kraujas”-9, Vānē, Vānes pagastā, Kan-
davas novadā ar kopējo platību 69,9 m2, 
dzīvokļa īres līgumu noslēdzot uz vienu 
gadu;

Uzdot Kandavas novada domes iz-
pilddirektoram E.Dudem sadarbībā ar 
SIA “Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” veikt pasākumus trūkumu novēr-
šanā saistībā ar komunālo pakalpojumu 
nodrošināšanu Zantes pagastā un par 
rezultātiem sniegt informāciju š.g. de-
cembra domes sēdē. 

Ar 2017. gada 1.janvāri nodot ūdens-
saimniecības un kanalizācijas pakalpo-
juma sniegšanu Zantē SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi”. Līdz brīdim, 
kad tiks nodots ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas pakalpojuma sniegšana 
SIA „Kandavas komunālie pakalpoju-
mi”, tarifs Zantes pagasta iedzīvotājiem 
ir 0,90 eiro par ūdensapgādi un 0,77 eiro 
par kanalizācijas pakalpojumu. Pēc mi-
nēto pakalpojumu nodošanas saskaņā ar 
apstiprināto tarifu par ūdensapgādi 1,06 
eiro (bez PVN) un kanalizāciju 1,31 eiro 
(bez PVN). Kandavas novada domes iz-
pilddirektoram Egīlam Dudem un SIA 
„Kandavas komunālie pakalpojumi” uz-
dots veikt visas nepieciešamās darbības, 
lai nodrošinātu minēto pakalpojuma 
sniegšanu ar 2017. gada 1. janvāri. 

Atcelt Kandavas novada domes 
2013. gada 28. augusta sēdes (protokols 
Nr. 11 16.§) lēmumu “Par zemes ierīcī-
bas projekta izstrādes uzsākšanu īpašu-
mā “Kuzmini”, Kandavas pagasts, Kan-
davas novads”.

Piešķirt Kandavas novada domes 
priekšsēdētājam Normundam Štofer-
tam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 
daļu no 2016.gada 5.decembra līdz 
2016.gada 11.decembrim.

nākamā gada prioritātēm un šī brīža ak-
tuālajiem darbiem. 

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī 
ar Latvijas simtgadi saistītie plāni, ap-
spriesti Nevalstisko organizāciju sa-
sāpējušie jautājumi, pārrunāta iespēja 
saņemt informāciju par Eiropas Savie-
nības projektiem un izskatītas citas ak-
tuālas tēmas. 

Uz tikšanos bija ieradušies 20 pār-
stāvji no 17 novada nevalstiskajām or-
ganizācijām. Kandavas novadā biedrī-
bas darbojas aktīvi, tās darbojas ne tikai 
sociālajā sfērā, bet arī bērnu un jauniešu 
attīstībā, izglītošanā, kultūras un vides 
mantojuma saglabāšanā, novada kultū-
ras dzīves bagātināšanā un novada attīs-
tībā. 

Tikšanās biedrībām ar pašvaldību ir 
svarīgas, tā uzsvēra abu pušu pārstāvji, 
jo tikai kopā sadarbojoties var tā pa īs-
tam īstenot iecerēto. 12. janvārī notiks 
domes vadības tikšanās ar novada uzņē-
mējiem, bet nākošā tikšanās ar Nevals-
tisko organizāciju pārstāvjiem plānota 
februārī.

Līga Šupstika

PATEICĪBA
Kandavas Zemessardzes rota izsaka lielu pateicību Kandavas novada domei un Kandavas kultūras nama 
kolektīvam par palīdzību un atbalstu Zemessardzes 25.gadu jubilejas pasākuma organizēšanā un norisē. 
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ 
30.11.2016.PIEŅEMTIE LĒMUMI 

PAZIŅOJUMS PAR KANDAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS 
PROGRAMMAS 2017. – 2024.GADAM PROJEKTA PUBLISKO 

APSPRIEŠANU

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ 
2.12.2016 PIEŅEMTIE 

LĒMUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU SĒDES NOTIKS 
2016.GADA 22.DECEMBRĪ NO PLKST.13.00

DOMES SĒDE 2016.GADA 29.DECEMBRĪ PLKST.13.00

Nolēma 
noraidīt domes deputātu G.Indriksona, I.Priedes, I.Ozola, 

L.Gudakovskas, S.Zvirgzdiņas un G.Birkenšteina iesniegtos lēmuma 
projektus par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa 
Egila Barisa pārskatu par paveikto uzņēmuma darbībā, turpmākās 
attīstības redzējumu un ierosinājumu kapitāldaļu turētāja pārstāvim 
turpināt darba tiesiskās attiecības ar E.Barisu, kā arī par Kandavas 
novada domes priekšsēdētāja N.Štoferta atcelšanu no ieņemamā 
amata.

Nolēma

Nodot Kandavas novada Attīstības programmas 
2017. – 2024. gadam projektu publiskajai apsprie-
šanai, nosakot Attīstības programmas publiskās 
apspriešanas laiku no 2016.gada 15.decembra līdz 
2017.gada 16.janvārim. 

Pamatojoties uz 2016.gada 2.de-
cembra Kandavas novada domes sēdes 
(protokols Nr.18 1.§) lēmumu „Par 
Kandavas novada Attīstības program-
mas 2017. – 2024.gadam projekta no-
došanu publiskajai apspriešanai”, Kan-
davas novada iedzīvotāji tiek aicināti 
piedalīties tā publiskajā apspriešanā.

Kandavas novada attīstības prog-
rammas publiskā apspriešana norit no 
2016.gada 15.decembra līdz 2017.gada 

16.janvārim. Tās ietvaros 2017.gada 
5.janvārī plkst.16.00 Kandavas Kultūras 
namā iedzīvotāji tiek aicināti uz publis-
kās apspriešanas sanāksmi, kuras ietva-
ros attīstības programmas konsultanti, 
novada domes vadība un darbinieki 
iepazīstinās ar projektā paredzētajiem 
risinājumiem.

Ar izstrādāto materiālu, kā arī ci-
tiem Kandavas novada teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokumentiem iespējams 

iepazīties www.kandava.lv un www.geo-
latvija.lv.

Kandavas novada dome aicina ie-
dzīvotājus iepazīties ar izstrādātajiem 
dokumentiem un sniegt savus priekšli-
kumus, sūtot uz domes e-pastu dome@
kandava.lv vai arī sūtot tos rakstiski uz 
domes adresi Dārza iela 6, Kandava, 
Kandavas novads.

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI NR.13

“Grozījumi Kandavas novada domes 
2016. gada 25. augusta saistošajos 

noteikumos Nr.8 „Par vecāku līdzfinansējuma 
samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 13.punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 2016.gada 25.augusta saistošajos no-
teikumos Nr.8 „Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kanda-
vas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (turpmāk- notei-
kumi) šādus grozījumus:
1. Svītrot noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma likuma “Par paš-
valdībām” 41.panta pirmās daļas 1. punktu.
2. Izteikt noteikumu 9.punktā vārdu „vecāki” ar vārdiem „izglītojamā 
likumīgie pārstāvji”.
3. Izteikt noteikumu 10.punktā vārdu „vecāki” ar vārdiem „izglītoja-
mā likumīgā pārstāvja”.
4. Svītrot noteikumu 12. punkta vārdus „kā arī citiem individuālajiem 

gadījumiem”. 
5. Izteikt noteikumu 15.punktā vārdu „vecāki” ar vārdiem „Izglītoja-
mā likumīgie pārstāvji”.
6. Papildināt Noteikumus ar 1.pielikumu „Izglītojamā likumīgo pār-
stāvju līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmās 
un interešu izglītības programmās”.
1. pielikums
Kandavas novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajiem notei-
kumiem Nr.13
“Grozījumi Kandavas novada domes 2016. gada 25. augusta saistoša-
jos noteikumos Nr.8 „Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību 
Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 
Izglītojamā likumīgo pārstāvju līdzfinansējums profesionālās ie-
virzes izglītības programmās un interešu izglītības programmās

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Nr.p.k. Maksas pakalpojums Mērvie-

nības
EUR

1. Izglītojamā likumīgo pārstāvju 
līdzfinansējums vienā profesionā-
lās ievirzes izglītības programmā 
vienam audzēknim

mēnesī 3,00

Kandavas Mākslas un mūzikas skola
Izglītojamā likumīgo pārstāvju līdzfinansējums profesionālās 
ievirzes izglītības programmās
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turpinājums 8.lpp.

2. Vienā profesionālās ievirzes 
izglītības programmā (mākslas vai 
mūzikas) vienam audzēknim

mēnesī 10,00

3. Divās profesionālās ievirzes izglī-
tības programmās (mākslas vai 
mūzikas) vienam audzēknim

mēnesī 15,00

4. Vienā profesionālās ievirzes izglī-
tības programmā, vienam audzēk-
nim, ja divi vienas ģimenes bērni 
apgūst vienu profesionālās ievirzes 
programmu

mēnesī 7,50

5. Par katru profesionālās ievirzes izglī-
tības programmu, vienam audzēk-
nim, ja mācās divi vienas ģimenes 
bērni un vismaz viens no viņiem 
apgūst divas programmas

mēnesī 5,00

6. Par katru profesionālās ievirzes 
izglītības programmu, vienam 
audzēknim, ja mācās trīs un vairāki 
vienas ģimenes bērni

mēnesī 5,00

Izglītojamā likumīgo pārstāvju līdzfinansējums interešu izglītības 
programmās
7. Programmā „Muzikālo rotaļu gru-

pa” vienam audzēknim
mēnesī 8,00

8. Programmā „Sagatavošanas klase” 
vienam audzēknim

mēnesī 10,00

9. Instrumenta spēle/ individuālā mēne-
sī (4 
nodarbī-
bas)

37,00

Kandavas Deju skola
Izglītojamā likumīgo pārstāvju līdzfinansējums profesionālās 
ievirzes izglītības programmā
10. vienam audzēknim mēnesī 5,00
11. diviem vienas ģimenes bērniem 

(katram)
mēnesī 3,75*

12. trīs vai vairāki vienas ģimenes bēr-
niem (katram)

mēnesī 2,50*

*atlaide tiek piemērota tikai profesionālās ievirzes programmās, ie-
sniedzot skolas direktoram iesniegumu

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI NR.11 „PAR PAŠVALDĪBAS 

NODEVĀM KANDAVAS NOVADĀ” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

10.panta trešo daļu,12.panta pirmās daļas 1., 2.,4., 7., 9., 10.punktu un Ministru kabineta 
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt pašvaldību nodevas” 16¹.punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Kandavas novada domes saistošie noteikumi „Par pašvaldības 
nodevām Kandavas novadā” (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka 
Kandavas novada pašvaldības nodevu objektus, likmes, nodevu mak-
sāšanas kārtību un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no 
nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.
2. Noteikumi tiek piemēroti visā Kandavas novada pašvaldības terito-
rijā juridiskām un fizikām personām.
II Pašvaldības nodevas, to likmes, maksāšanas kārtība un nodevu 
maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai 
kurām piešķirti atvieglojumi
3.Svītrots (ar domes sēdes 2016.gada 24.novembra lēmumu, proto-
kols Nr.16 1.§)
4.Par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju sa-
ņemšanu

Nodevas objekts Nodevas likme 
EUR/viens eksem-
plārs

4.1.Pirmreizēji domes lēmumi, to izraksti, 
protokola izraksti  (adresātam)

bez maksas

4.2.Atkārtoti izsniegti domes lēmumi:
4.2.1.fiziskām personām 
4.2.2.juridiskām personām

1,00 
1,50

4.3. Izziņas (par zemes lietošanas tiesībām, 
tirgum par produkcijas 
realizāciju u.c. vienkāršāka satura izziņas)

 0,50

4.4.Izziņas par atbilstību Teritoriālā plāno-
juma nosacījumiem, būvvaldes izziņas u.c.

2,50

4.5. Izziņas vai izraksti no domes arhīva 
dokumentiem

 2,50

4.6.Civilstāvokļa akta reģistrācijas apstipri-
noša izziņa vai izraksts no reģistra:
 4.6.1.ja zināms precīzs reģistrācijas gads un 
reģistrācijas vieta (no arhīva);
 4.6.2.ja nav zināms precīzs reģistrācijas 
gads un reģistrācijas vieta (no arhīva)

 
3,00
 
5,00

4.7.Akts par ēkas vai inženierbūves pieņem-
šanu ekspluatācijā:
 4.7.1. fiziskām personām; 
 4.7.2. juridiskām personām

28,00
70,00

4.8. Noteikumu no 4.1. līdz 4.7.punktos noteiktās nodevas maksāša-
nas kārtība un nodevu maksātāju kategorijas:
4.8.1.nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras sa-
ņem attiecīgos 
dokumentus; 
4.8.2.nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegša-
nas.
4.9. Nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu sa-
maksas:
4.9.1. valsts pārvaldes institūcijas;
4.9.2. trūcīgas / maznodrošinātas personas;
4.9.3.bezdarbnieki par Valsts nodarbinātības dienestam iesniedzama-
jiem dokumentiem;
4.9.4.politiski represētas personas;
4.9.5.pensionāri un personas ar invaliditāti par dokumentiem sociālo 
jautājumu kārtošanai;
4.9.6. personas par dokumentiem uzturlīdzekļu, adopciju, aizgādnī-
bas, aizbildniecības un pensijas jautājumu kārtošanai;
4.9.7. kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai 
un 
iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;
4.9.8. fiziskas un juridiskas personas, kas noformē atļauju neatlieka-
mu avārijas darbu novēršanai;
4.10. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā
5. Par īslaicīgas reklāmas (visu veidu īslaicīga informācija, kuras eks-
ponēšanas laiks nav
ilgāks par 1 mēnesi – afišas, sludinājumi u.c. informatīvi materiāli) 
izvietošanu publiskās vietās
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Nodevas objekts Nodevas likme, 
EUR

5.1. Reklāmu, afišu un citu informatīvo 
materiālu izvietošana vietās, kas saskaņotas ar 
pašvaldību uz laiku līdz 1 mēnesim 

 2,00

5.2. Noteikumu 5.1.punktā noteiktās nodevas maksā fiziskas perso-
nas un juridiskas personas, kuras izvieto reklāmu, afišu un citu infor-
matīvo materiālu publiskās vietās.
(redakcija apstiprināta domes sēdē 2016.gada 24.novembrī, protokols 
Nr.16 1.§)
5.2.1. Svītrots (ar domes sēdes 2016.gada 24.novembra lēmumu, pro-
tokols Nr.16 1.§)
5.3. Nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu sa-
maksas:
5.3.1. juridiskas personas, ja ar izvietoto vizuālo informāciju publiskā 
ārtelpā un vietās (t.sk. ēku fasādes) informē par tās veikto darbību un 
minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas 
komercdarbības veikšanas vietas;
5.3.2. kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai 
un iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;
5.3.3. fiziskas un juridiskas personas, kuras reklamē labdarības pasā-
kumus un pasākumus, kuri nav saistīti ar komercdarbību.
5.4. Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms reklāmu, afišu un citu 
informatīvo materiālu izvietošanas publiskās vietās. 
5.5. Nodevas iekasē skaidrā naudā vai veicot bezskaidras naudas no-
rēķinu, saņemot rēķinu pašvaldības grāmatvedībā pirms pakalpoju-
ma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbības veikšanas.
(redakcija apstiprināta domes sēdē 2016.gada 24.novembrī, protokols 
Nr.16 1.§)
5.6. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām 
maksu nosaka saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesisko re-
gulējumu un domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem.
5.7. Svītrots (ar domes sēdes 2016.gada 24.novembra lēmumu, pro-
tokols Nr.16 1.§)
5.8. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā.
6. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu pašvaldībai piede-
rošajos parkos, skvēros un laukumos

Nodevas objekts Nodevas likme, EUR
6.1.Izklaidējoša rakstura pasākumu 
sarīkošana pieaugušajiem (viens 
pasākums)

10,00

6.2. Maksas atrakcijas vieta (viena) 5,00
6.3. Cirka viesizrādes vieta 5,00

6.4.Noteikumu 6.1.,6.2.,6.3. punktos noteiktās nodevas maksāšanas 
kārtība:
6.4.1.nodeva maksājama pirms izklaidējoša rakstura pasākuma rīko-
šanas;
6.4.2. nodevas maksātāji ir personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura 
pasākumus publiskās vietās Kandavas novada teritorijā.
6.5. Nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu sa-
maksas:
6.5.1. no nodevas atbrīvotas pašvaldības finansētās iestādes, kas rīko 
izklaidējoša rakstura pasākumus;
6.5.2. bezmaksas (labdarības) pasākumu organizētāji;
6.5.3. reliģiska pasākuma organizētāji.
6.6. Nodevas iekasēšanu ar katru pasākuma organizētāju veic Kultū-
ras pārvalde.
6.7. Nodeva iemaksājama Kultūras pārvaldes budžetā.

7. Par ielu tirdzniecību publiskās vietās

Nodevas objekts No-
devas 
likme 
par 
vienu 
tirdz-
nie-
cības 
vietu 
vienā 
reizē 
(EUR)

No-
devas 
likme 
par 
vienu 
tirdz-
nie-
cības 
vietu 
mēnesī 
(EUR)

Nodevas lik-
me par vienu 
tirdzniecības 
vietu īslai-
cīgai preču 
pārdošanai 
kultūras, 
sporta vai 
citu atpūtas 
pasākumu 
norises 
laikā un vietā 
(EUR)

7.1. Tirdzniecība, kuru 
veic fiziskā persona, 
kurai atbilstoši no-
dokļu jomu regla-
mentējošiem norma-
tīvajiem aktiem nav 
jāreģistrē saimniecis-
kā darbība, pārdodot 
lauksaimniecības 
produkciju, tās pār-
strādes produkciju, 
savvaļas produktus, 
kā arī lauksaimniecī-
bas un mājas (istabas) 
dzīvniekus saskaņā 
ar normatīvo aktu 
prasībām par kārtību, 
kādā organizējama 
dzīvnieku tirdz-
niecība publiskās 
vietās, un labturības 
prasībām dzīvnieku 
tirdzniecībai

0,50  3,00 5,00

7.2. Tirdzniecība, kuru 
veic fiziskā perso-
na, kas reģistrējusi 
saimniecisko darbību, 
un juridiskā persona, 
tirgojot šādu veidu 
preču grupas

7.2.1. Tirdzniecība ar pārti-
kas precēm

2,00 5,00  7,00

7.2.2. Tirdzniecība ar ne-
pārtikas precēm

 3,00  7,00 15,00

7.2.3. Tirdzniecība ar 
amatnieku izstrādā-
jumiem, mājražoju-
miem un grāmatām

5,00

7.2.4. Sabiedriskās ēdinā-
šanas pakalpojumi 
un tirdzniecība ar 
bezalkoholiskiem 
dzērieniem

15,00

7.2.5. Sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojumi un 
tirdzniecība ar alko-
holiskiem dzērieniem

25,00

7.2.6. Tirdzniecība ar alko-
holiskiem dzērieniem

20,00
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7.2.7. Tirdzniecība ar pār-
tikas vai nepārtikas 
precēm un ēdināšanas 
pakalpojumi privātā 
teritorijā sporta, kul-
tūras, atpūtas vai citos 
pasākumos

30

Nodevas objekts mēnesī, 
EUR

gadā, 
EUR

7.3. Tirdzniecība no pārvietojamiem tirdz-
niecības punktiem, kuru veic fiziskā 
persona, kas reģistrējusi saimniecisko 
darbību, un juridiskā persona, tirgojot 
pārtikas produktus un bezalkoholis-
kos dzērienus

 3,00  30,00

7.4. svītrots (ar domes sēdes 2016.gada 24.novembra lēmumu, pro-
tokols Nr.16 1.§)
7.5. Noteikumu no 7.1.līdz 7.2. punktā noteikto nodevu maksāšanas 
kārtība:
7.5.1. nodeva iekasējama par katru tirdzniecības vietas izmantošanu 
publiskās vietās;
7.5.2. nodeva pilnā apjomā apmaksājama pirms tirdzniecības uzsāk-
šanas;
7.5.3. ja tirdzniecības vietā viens maksātājs vienlaikus tirgojas ar vai-
rākiem produkcijas veidiem, pašvaldības nodeva tiek iekasēta par vie-
na veida produkciju, kurai noteikta lielāka samaksa;
7.5.4. ja tirdzniecības vietai nepieciešams elektrības pieslēgums, papil-
dus pie noteiktās nodevas jāmaksā vienreizēju maksājumu 2,00 EUR.
(redakcija apstiprināta domes sēdē 2016.gada 24.novembrī, protokols 
Nr.16 1.§)
7.6. Nodevu par tirdzniecību 7.2.7. minētajā punktā apmaksā pasāku-
ma organizators. Atļauju tirdzniecībai izsniedz domes kanceleja pēc 
nodevas iemaksas pašvaldības budžetā.
7.7. Atļauju par tirdzniecību publiskās vietās kultūras, atpūtas, pa-
gastu svētkos un gadatirgos izsniedz Kultūras pārvalde pēc nodevas 
iemaksas Kultūras pārvaldes budžetā.
7.8. Atļauju veikt tirdzniecību publiskās vietās sporta pasākumos un 
no pārvietojamiem tirdzniecības punktiem (7.3. punktā minētie ga-
dījumi) izsniedz domes kanceleja pēc nodevas iemaksas pašvaldības 
budžetā.
7.9. Nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu sa-
maksas:
7.9.1. personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti;
7.9.2. fiziskas personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Kandavas 
novada teritorijā, kā arī juridiskas personas, kuras reģistrējušas saim-
niecisko darbību Kandavas novada teritorijā veic tirdzniecību sporta, 
kultūras vai atpūtas pasākumu norises laikā pašvaldības īpašumā eso-
šajā teritorijā (gadatirgi, novada svētki, sporta svētki, pagastu svētki ), 
uzrādot izziņu par deklarēto dzīvesvietu vai uzņēmuma reģistrācijas 
apliecību.
8.Par Kandavas pilsētas vai Kandavas novada simbolikas izmantoša-
nu

Nodevas objekts Nodevas 
likme, EUR

8.1. Kandavas pilsētas vai novada ģerboņa izmanto-
šana reklāmās, preču zīmēs, suvenīru ražošanai vai 
citiem mērķiem līdz 100 eksemplāriem

3,00

8.2.Kandavas pilsētas vai novada ģerboņa izmanto-
šana reklāmās, preču zīmēs, suvenīru ražošanai vai 
citiem mērķiem virs 100 eksemplāriem

5,00

8.3. Noteikumu 8.1.un 8.2. punktā noteiktās nodevas maksāšanas 
kārtība:
8.3.1. nodevas par Kandavas pilsētas vai novada simbolikas izmato-

šanu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto Kandavas 
simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem mēr-
ķiem;
8.3.2. nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms simbolikas izmantoša-
nas un to iekasē Kandavas novada dome;
8.4.svītrots (ar domes sēdes 2016.gada 24.novembra lēmumu, proto-
kols Nr.16 1.§);
8.5.svītrots (ar domes sēdes 2016.gada 24.novembra lēmumu, proto-
kols Nr.16 1.§);
8.6. Noteikumu 8.punktā noteiktās nodevas maksātāju kategorijas, 
kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai, kurām piešķirti atvieglo-
jumi ir kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai 
un iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas.
(redakcija apstiprināta domes sēdē 2016.gada 24.novembrī, protokols 
Nr.16 1.§)
8.6.1. Svītrots (ar domes sēdes 2016.gada 24.novembra lēmumu, pro-
tokols Nr.16 1.§)
8.7.Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā.
9. Par būvatļaujas vai būvniecības ieceres akcepta saņemšanu
9.1. Nodeva par būvatļaujas vai būvniecības ieceres akcepta saņem-
šanu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot 
būvniecību, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteik-
tajā kārtībā saņem no domes Būvvaldes būvatļauju vai būvniecības 
ieceres akceptu.
9.2. Par būvatļaujas vai būvniecības ieceres akcepta saņemšanu tiek 
noteiktas šādas nodevas:

Nr.
p.k.

Nodevas objekts Nodevas likme, EUR
fiziskām
personām

juridiskām
personām

1. 1-2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 
un/vai palīgēkas pie dzīvo-
jamās mājas jaunbūve (II 
grupas būve)

25,00 50,00

2. 1-2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 
un/vai palīgēkas pārbūve/at-
jaunošana (II grupas būve)

15,00 30,00

3. Daudzdzīvokļu (3 un vairāk 
dzīvokļi) dzīvojamās ēkas 
jaunbūve, pārbūve un atjau-
nošana
 II grupas būve 50,00 70,00
III grupas būve 100,00 100,00

4. Objekti ar komerciālu rakstu-
ru un ražošanas
objekti, publiskas būve
 II grupas būve 50,00 70,00
III grupas būve 100,00 100,00

5. Lauksaimnieciska rakstura 
objekti
 II grupas būve 35,00 70,00
III grupas būve 50,00 100,00

6. Dzīvokļa atjaunošana, pār-
būve
 nemainot lietošanas veidu 15,00 30,00
mainot lietošanas veidu 25,00 50,00

7. Inženiertīklu, t.sk. ielu izbū-
ve, atjaunošana,
Pārbūve (II un III grupas 
būves)

50,00 70,00

turpinājums 10.lpp.
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8. Būvniecības ieceres akceptē-
šana, izdarot atzīmi paskaid-
rojuma rakstā (I grupas būve)

10,00 20,00

9. Būvniecības ieceres akceptē-
šana, izdarot atzīmi apliecinā-
juma kartē
 I un II grupas būve 10,00 20,00
III grupas būve 20,00 40,00

10. Būvju demontāža 15,00 15,00
11. Inženierbūves, t.sk. Hidroteh-

niskās un meliorācijas būves
I grupas būve 10,00 20,00
 II grupas būve 20,00 40,00
III grupas būve 40,00

9.3. Svītrots (ar domes sēdes 2016.gada 24.novembra lēmumu, pro-
tokols Nr.16 1.§);
9.4. Svītrots (ar domes sēdes 2016.gada 24.novembra lēmumu, pro-
tokols Nr.16 1.§);
9.5. Svītrots (ar domes sēdes 2016.gada 24.novembra lēmumu, pro-
tokols Nr.16 1.§);
9.6. Persona ir tiesīga nodevu par būvatļaujas izdošanu maksāt vienā 
maksājumā.
9.7. Ja pasūtītājam būvatļauja nepieciešama 72 stundu (triju darbadie-

nu) laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža, nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu maksā trīskāršā apmērā. 
9.8. Nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu sa-
maksas:
9.8.1.nestrādājošie pensionāri;
9.8.2. personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti;
9.8.3.kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai 
un 
iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;
9.8.4. valsts pārvaldes institūcijas;
9.8.5.juridiskās personas, kuras veic būvdarbus pēc domes pasūtīju-
ma. 
9.9. Svītrots (ar domes sēdes 2016.gada 24.novembra lēmumu, pro-
tokols Nr.16 1.§)
9.10. Svītrots (ar domes sēdes 2016.gada 24.novembra lēmumu, pro-
tokols Nr.16 1.§)
9.11. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā.
III. Nobeiguma jautājumi
10. Saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā” 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas informa-
tīvajā izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis”.
11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Kandavas no-
vada domes sēdē 2010.gada 30.decembrī (protokols Nr.12 2.§), ar 
grozījumiem apstiprinātiem domes sēdēs 2012.gada 28.jūnijā (proto-
kols Nr. 6 3.§) un 2013.gada 25.septembrī 
(protokols Nr.13 15.§) apstiprināti Kandavas novada domes saistošie 
noteikumi Nr.25 „Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā”.

turpinājums no 9. lpp.

Latvijas sabiedrība, sevišķi vēstur-
nieki un etnogrāfi, jau vairākus mēnešus 
atceras pirms 120 gadiem Rīgā notikušo 
pirmo latviešu etnogrāfisko izstādi. Šī 
izstāde savukārt notika Viskrievijas 10. 
arheoloģijas kongresa ietvaros. Kon-
gress, kas tika atklāts 1896.g. 1. augustā 
Rīgā, ilga 15 dienas. To laikā notika 33 
sēdes, kurās nolasīja 98 referātus ne tikai 
par arheoloģijas, bet arī vēstures, arhī-
vistikas un valodniecības jautājumiem, 
sevišķu uzmanību pievēršot Baltijas tau-
tu vēsturei un etnogrāfijai. Rīgas Mazās 
Ģildes ēkā tika izveidota izrakumos ie-
gūto senlietu izstāde. Starp tām plašāka 
pētnieku loka ievērību pirmoreiz ieguva 
kuršu senlietas no Matkules senkapiem. 

Kandavas novadā arheoloģiskās iz-
pētes aizsākumi meklējami jau vairākus 
gadu desmitus pirms 10. arheoloģijas 
kongresa. 1868. gada 9. jūlijā izrakumus 
sešos senos kapu uzkalniņos tieši pretī 
Kandavas kuršu pilskalnam Abavas viņā 
krastā veica ievērojamais baltvāciešu ar-
heologs un etnogrāfs, Dobeles mācītājs 
Augusts Bīlenšteins. Vietējie iedzīvotāji 
šos uzkalniņus, tāpat kā līdzīgus kapu 
kalniņus pie Sabiles, saukuši par krievu 
kapiem. Uzkalniņos tika atrasts zemes 
slānis, jaukts ar oglēm un degušiem 
kauliem, tomēr vienīgais priekšmets, ko 
tajos izdevās atrast, bija slīpēta akmens 
cirvis, kas ļauj šīs apbedījuma vietas at-
tiecināt uz bronzas laikmetu. 

1892. gada augustā izrakumus 3. - 
4.gs. uzkalniņkapos pie Zantes muižas 

Raksturīgākās kuršu rotaslietas 9.-12.gs.
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ar barona Kniges atbalstu veica Tērbatas 
universitātes profesors Rihards Haus-
manis. Pavisam pie muižas atradušies ap 
30 uzkalniņi, no tiem lielākā daļa jau bi-
juši izpostīti. Mirušie ap 3 - 4 pēdas aug-
stajos uzkalniņos bija apbedīti nesade-
dzināti: noguldīti uz līdzenas zemes, tad 
aplikti ar akmeņiem un apbērti ar zemi. 
Tiem blakus bija nolikti dzelzs šķēps un 
kaujas nazis, kā arī romiešu rotaslietas. 
Pie Zantes atrasti arī sadedzinātu mi-
rušo apbedījumi ar akmens rīkiem, kas 
attiecināmi uz mūsu ēras sākumu. 

Gatavojoties 10. arheoloģijas kon-
gresam, viens no ievērojamākajiem 
Krievijas arheologiem Sergejs Bogoja-
vļenskis no Maskavas 1896. gada vasarā 
veica izrakumus daudzos kapulaukos 
Rīgas un Jaunjelgavas apriņķī, kā arī 
Kurzemē: Briņķpedvālē, Stendē, Straz-
dē, Nogalē, Dundagā, Vendzavā, Puzē, 
un netālu no Matkules kroņa muižas. 

S. Bogojavļenskis izrakumu pārskatā 
rakstīja, ka apmēram ¾ versti uz zieme-
ļiem no Matkules muižas, ļoti augstajā 
Amulas upes krastā, blakus kapsētai jau 
sen tikušas atrastas dažādas senlietas. 
Zemnieki šo vietu saucot par Krievu 
kapiem, un viņi parādījuši vietu aug-
stajā upes krastā, kur senlietas atrastas. 
Nelielo laukumiņu blīvi sedza krūmi, 
daudzās vietās bija redzamas bedres – 
mantraču darbošanās pēdas. Zemnieki 
atrastās lietas esot pārdevuši vai izman-
tojuši savā saimniecībā, un, saskaņā ar 
viņu teikto, tagad atradumi mēdzot ga-
dīties ļoti reti. 

Jau 1877. un 1879. gadā Matkules 
muižas nomnieka dēls, ģimnāzijas au-
dzēknis Vilhelms Meijens pakalniņā, 
kas atradies Imulas kreisajā krastā, ¼ 

versti no Matkules, bija izracis dažādas 
senlietas, kas atradušās 1 pēdu (ap 33 
cm) dziļi. Atrastās lietas: dzelzs zobeni, 
šķēpu un bultu gali, izkaptis, sirpji, cirvji 
un miniatūrcirvīši, pieši, zāģi, bronzas: 
gredzeni, apkalumi un stieples tika no-
dotas Baltijas guberņu vēstures un se-
natnes pētītāju biedrībai. Uzkalniņā lie-
lā daudzumā uzietie dzelzs sārņi liecinā-
ja, ka vēlākos laikos tur darbojies kalējs.  

S. Bogojavļenskis izrakumus veica 
vietās, ko zemnieki bija izrakņājuši vis-
mazāk. Zem velēnas atradās līdz 50 cm 
bieza zemes kārta, kas bija bagātīgi jauk-
ta ar oglēm un pelniem. Zem šīs kārtas 
atradās 25 – 30 cm biezs, dzeltenīgi sar-
kanas smilts slānis, kurā bija ogles, sa-
vukārt zem tā – netraucēta māla pamat-
grunts. Smilšu slāņa virspusē un retumis 
arī pelnu slānī tika atrasti bronzas un 
dzelzs priekšmeti, kas zemē gulēja ne-
vis kaudzītēs, bet izklaidus. Dažiem no 
tiem bija skaidri saskatāmas apdeguma 
pēdas. Tika atrasti vairāki dzelzs naži, 
šķēpi, izkapts un sirpis, miniatūrs dzelzs 
cirvītis, bronzas gredzeni, vīto kaklariņ-
ķu fragmenti, bronzas sprādzes, dzelzs 
piesis, dzeramo ragu bronzas apkalumi 
un māla trauku lauskas.

Uz rietumiem no kapulauka, Amu-
las upes otrajā krastā atradās plašais 
Matkules pilskalns. S. Bogojavļenskis 
to nepētīja, taču viņa interesi izpelnījās 
Baznīckalns, kuru viņš raksturoja kā 
nelielu, bet stāvu pakalnu upītes kreisa-
jā krastā pretī kapulaukam. Šo pakalnu 
saucot par upurkalnu, un tā augstums 
bija aptuveni 15 m. Regulāras puslodes 
formas virsotnē tika izrakta 1 ½ met-
rus plata un tikpat dziļa tranšeja, tomēr 
netika atrasti nedz kauli, nedz ogles vai 

pelni. 
Arheologs konstatēja, ka Matkules 

kapulauks ļoti atgādina Ziemeļlietuvā 
esošo Pasiles kapulauku, kuru 1895. 
gadā bija pētījis V. Sizovs. Abos kapul-
aukos mirušie sadedzināti, priekšmeti 
pabijuši ugunī, tomēr Matkulē tie nebija 
salikti kaudzītēs, bet izmētāti bez no-
teiktas kārtības. Priekšmetu līdzība abos 
kapulaukos bija pilnīga. Matkulē atras-
tie vairāku dzeramo ragu bronzas apka-
lumi bieži konstatēti arī Pasiles piedevu 
kaudzītēs, bet Matkulē atrastais piesis 
atgādināja jātnieka piederumu kom-
plektu Lietuvas kapulaukā. Neraugoties 
uz to, ka Matkulē netika atrasti Pasilei 
raksturīgi priekšmeti, kā, piemēram, 
bronzas aproces, Matkules kapulauku, 
pēc S. Bogojavļenska domām, droši var 
piedēvēt tai pašai ciltij, kas veidojusi ar 
13.gs. datēto Pasiles kapulauku. 

Vēlāko gadu desmitu pētījumi pie-
rādīja, ka šāda tipa ugunskapi Latvijā 
un Lietuvā raksturīgi kuršiem vēlajā 
dzelzs laikmetā (9. – 13.gs.). Matkules 
senkapu un pilskalna izpēte turpinā-
jās 1937.g. arheologa Eduarda Šturma 
vadībā, un 1965.g. Ēvalda Mugurēviča 
vadībā. Ugunskapos tika atrasti kopā ar 
mirušo sadedzināti ieroči un darbarīki, 
kas pēc kuršu paražām bija ”nogalināti” 
- salauzti vai saliekti. No kapu piedevām 
ievērību izpelnījās bronzas sunīšu un 
zirdziņu figūras, kā arī vairāku dzeramo 
ragu apkalumi. No ragiem kurši dzēra 
gan bēru mielastos, gan rituālajos kop-
mielastos, kas saliedēja dzīvo ļaužu sa-
biedrību un mirušos senčus.

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks

LASĪTĀJU KLUBIŅŠ TIEKAS JAUNAJĀS BIBLIOTĒKAS TELPĀS 
Andrejdienā Kandavas pilsētas bibliotēkas lasītāju 

klubiņš pulcējās, lai tiktos ar grāmatas „Brīnišķīgais 
mežs- II ” autoru Viesturu Valdi Dreimani. 

Lasītāju klubiņam šis bija pirmais pasākums jaunajās 
bibliotēkas telpās. Bibliotēkas vadītāja Daiga Kārkliņa 
katram klātesošajam dāvināja atklātnīti ar bibliotēkas at-
tēlu un ierakstu - Vienmēr gaidīti. 

Grāmatas autors Viesturs Valdis Dreimanis savlaicīgi 
bija uzdāvinājis bibliotēkai jauno grāmatu, lai lasītājiem 
būtu iespēja to izlasīt un tikšanās reizē kopīgi apspriest, 
uzdodot interesējošos jautājumus. Autoram laba vēlēju-
mi tika nodoti arī neklātienē pa telefonu tikšanās laikā. 
Kāda no bibliotēkas lasītājām bija gandarīta, ka Kandavai 
Viesturs ir kā Dieva dāvana, viņš prot tik izjusti ar sirdi 
un dvēseli aprakstīt mežu, tā iemītniekus un mednieka 
palīgus – suņus. Viņa novēlēja, lai trešā grāmata tiktu uz-
rakstīta par mednieka draugiem – medību suņiem.

Tā kā Viesturs Dreimanis ir talantīgs stāstītājs, klāt-
esošie ar interesi klausījās un dalījās pārdomās par izlasī-
to. Pēcpusdiena pagāja omulīgā gaisotnē ar norunu satik-
ties atkal Jaunajā gadā.

Kandavas bibliotēkas kolektīvs
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LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTS 2017. GADĀ 
NOTIKS KANDAVĀ

2017. gada jūnijā notiks 3. Latvijas 
Lauku kopienu parlaments. Pēc pasā-
kuma iniciatoru - biedrības „Latvijas 
Lauku foruma” vienošanās ar Kanda-
vas novada domi un biedrību „Kanda-
vas Partnerība” šoreiz parlaments no-
tiks Kandavā, iesaistot vietējos iedzī-
votājus pasākuma radīšanā un norisē.

2016. gada novembrī „Latvijas Lau-
ku forums” (turpmāk – LLF) Latvijas 
mazpilsētām un ciemiem izziņoja pie-
teikšanos 3. Latvijas Lauku kopienu 
parlamenta uzņemšanai. Saņemot visus 
pieteikumus, novembra noslēgumā LLF 
padomes sēdē tika pieņemts lēmums, ka 
Kandavas pieteikums ir kvalitatīvs un 
daudzsološs, un Kandava ir atbilstoša 
norises vieta 2017. gada parlamenta no-
risei ar aktīviem un radošiem iedzīvotā-
jiem. Kā Kandavas sabiedrisko attiecību 
speciāliste norādīja pieteikumā: „Kan-
dava ir viena no skaistākajām Kurzemes 
mazpilsētām, kas apbur ar senatnīgo 
arhitektūru, bruģētajām ieliņām, later-
nām, kalnaino reljefu un brīnišķīgiem, 
atsaucīgiem cilvēkiem.” 

LLF padomes vizītes laikā Kandavā, 

tiekoties ar Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Alfredu Ķieģe-
li, sabiedrisko attiecību speciālisti Līgu 

Šupstiku un „Kandavas Partnerības” 
valdes priekšsēdētāju Intu Haferbergu, 
tika pārrunāti sadarbības aspekti parla-

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
23.decembrī
12:00 Svētku egle Kandavas pirmsskolas 
vecuma bērniem- Kandavas kultūras 
namā
13:00 Ziemassvētku egle Zemītes pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem “Kā rūķi 
Ziemassvētku vecīti gaidīja”- Zemītes 
tautas namā
15:00 Kandavas novada pirmsskolas ve-
cuma bērnu Ziemassvētku eglīte-Valde-
ķu kultūras namā
24.decembrī
Ziemassvētku dievkalpojums- Kandavas 
ev.lut.baznīcā
18:00 Ziemassvētku dievkalpojums -Vā-
nes ev.lut.baznīcā
25.decembrī
12:00 Ziemassvētku pasākums pirm-
skolas vecuma bērniem- Vānes kultūras 
namā
17:00 Slavas un pielūgsmes dievkalpo-
jums ar svēto Vakarēdienu – Kandavas 
ev.lut.baznīcā
19:00 Ziemassvētku koncerts “Ticot, mī-
lot un gaidot…”- Zantes kultūras namā
22:00 Ziemassvētku balle – Zantes kultū-
ras namā- spēlē Artūrs Bānis

20:00 Vānes amatierteātra uzvedums 
“Egle un rīta vējš”- Vānes kultūras namā 
22:00 Ziemassvētku balle - Vānes kultū-
ras namā. Iepriekšēja galdiņu rezervāci-
ja: 25651845 Eva
21:00 Ziemassvētku groziņu vakars – 
Zemītes tautas namā- Ieeja: 4.50; Spē-
lē Arnis Blūms- Blūmanis no Talsiem. 
Lūdzam galdiņus rezervēt pa telefo-
nu: 26527265
26.decembrī
No plkst.11:00 “Dim, dim, dim Kandavā, 
Ziemassvētku noskaņā “- sīkāka infor-
mācija mājas lapā www.kandava.lv 
12:00 Fotokonkursa “Kandavas novads 
četros gadalaikos” uzvarētāju apbalvoša-
na- Kandavas novada muzejs 
28.decembrī
12:00 Fonda “Haleva dienests” labdarī-
bas pasākums Zantes pagasta ģimenēm- 
Zantes kultūras namā
30.decembrī
22:00 Vecgada balle - Spēlē grupa “Lietus 
blūzs”, Ieeja: EUR 5.- Galdiņus rezervēt 
iepriekš pa tel. 26239843- Cēres Sporta 
hallē
31.decembrī
24:00 Jaunā gada sagaidīšana un svēt-

ku salūts Promenādē un balle Kandavas 
kultūras namā 00:30 – spēlē grupa “Pus-
nakts pastaiga”- biļešu cenas iepriekš-
pārdošanā 5,- eiro, balles vakarā- 8,- eiro
14.janvārī 2017.
21:00 Balle kopā ar grupu “Pļumpapā “– 
Valdeķu kultūras namā -biļešu iepriekš-
pārdošana- ieeja 5,- eiro

SPORTS
26.12.- 28.12. 
no plkst. 9:00 – 19:00 
Starptautisks turnīrs basketbolā pie-
cām vecuma grupām 2002.; 2003.; 
2004.;2005.; g.dz.zēniem un 2003.g.dz.
meitenēm- Kandavas sporta zālēs
29.12.- 30.12 
no plkst.9:00 – 18:00
Jaunā gada turnīrs basketbolā U- 13 ve-
cuma meitenēm- Kandavas Sporta hallē

IZSTĀDES
Līdz 4.01.2017. Mārītes un Jāņa Janso-
nu gleznu izstāde – Kandavas kultūras 
nama izstāžu zālē “Vējspārns”
Līdz 31.01.2017. “Bārbijas un keni lat-
viešu tautastērpos”- Kandavas novada 
muzejā

INFORMĀCIJA

Valda Kudina selfijs ar Āri Adleru un  Kandavas novada domes un 
biedrības Kandavas Partnerība pārstāvjiem
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menta organizēšanā, plenārsēžu, darba 
grupu un pieredzes braucienu norises 
vietas un iespējamās aktivitātes, pārlie-
cinoties, ka Kandavas iedzīvotājiem ir 
daudz ar ko lepoties, ka viņi vēlas un 
spēj uzņemt vairākus simtus Latvijas 
lauku attīstības entuziastus un kļūt par 
epicentru lauku attīstības nākotnes vīzi-
jas veidošanai.

Lauku parlamenta ideja balstīta uz 
līdzdalīgas demokrātijas un lauku ko-

pienu kapacitātes paaugstināšanu un tā 
mērķis ir radīt veiksmīgus risinājumus 
un jaunas iespējas lauku attīstībai, ini-
ciējot dažādu pušu sadarbību vietējā, 
reģionālā un nacionālā mērogā. Lauku 
kopienu parlamenta darbības princips 
balstās uz līdzvērtīgu dialogu/diskusiju 
starp kopienu pārstāvjiem un politikas 
veidotājiem, izstrādājot vienotu vie-
dokli lauku attīstībai. 2017. gada mērķis 
būs strādāt pie lauku nākotnes izaicinā-

jumiem un vēlamo attīstības gaitu, ko 
iestrādāt dokumentos rīcības politikās, 
attīstības plānos, stratēģijās un citos lau-
ku attīstības un reģionālās politikas, kā 
arī nozaru politiku dokumentos.

Pirmais Latvijas Lauku kopienu 
parlaments notika 2013. gada jūnijā, ot-
rais - 2015. gada jūnijā Līgatnē. 

Anita Seļicka
Latvijas Lauku forums

UZŅĒMĒJUS AICINA PIETEIKT BIZNESA IDEJAS

TIKS IZDOTS KALENDĀRS AR SKOLĒNU ZĪMĒJUMIEM 

Decembrī sākās projektu pieņem-
šana Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) 15 biznesa inkuba-
toros Latvijā, arī Jūrmalas biznesa in-
kubatorā, kura apkalpošanas teritorijā 
atrodas Kandavas novads.

Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jau-
nu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu 
komersantu izveidi un attīstību, nodro-
šināt fiziskas personas un komersantus 
ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un piln-
veidei nepieciešamo vidi, konsultācijām, 
apmācībām un pasākumiem par vispā-
rīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, 
mentoru atbalstu un grantu līdzfinan-
sējumu.

Biznesa inkubators nodrošina seko-
jošus pakalpojumus: koplietošanas bi-
rojs, mentoru tīkls, tehnoloģiskie pakal-
pojumi, IT, mārketings, dizains, juridis-
kie pakalpojumi, finanšu pakalpojumi.

Biznesa inkubatoru mērķa grupa ir 
fiziskas personas, kuri gatavojas veikt 
vai veic saimniecisko darbību un sīkie, 
mazie un vidējie komersanti. Lai saņem-
tu biznesa inkubatora atbalstu, uzņē-
mums nedrīkst būt vecāks par 3 gadiem.

Jaunajā inkubatoru programmā ir 
pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, 
kuras ietvaros uzņēmēji var testēt savas 
biznesa idejas un saņemt konsultācijas. 
Katrā biznesa inkubatorā ir izveidota 
koprades telpa jeb open-office, kur gan 
pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc 
uzņemšanas inkubatorā var strādāt, 
tikties ar klientiem un veidot īpašu vidi 
pieredzes apmaiņai. 

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt 
visu nepieciešamo atbalstu un pakal-
pojumus uzņēmējdarbības attīstībai. 
Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 
50% līdzfinansējums, proti, uzņēmu-

mam no pakalpojuma kopējās vērtības 
vajadzēs segt tikai 50%, un inkubators 
attiecīgi nosegs otru pakalpojuma vēr-
tības daļu.

Neatbalstāmās nozares:  Zvejniecība 
un akvakultūra;  Lauksaimniecības pro-
duktu primārā ražošana;  Tirdzniecība;  
Finanšu starpniecība;  Komercpakalpo-
jumi;  Azartspēles

Projektus var pieteikt LIAA Jūrma-
las biznesa inkubatorā, kā arī, sūtot pa 
pastu uz LIAA centrālo biroju Rīgā, Pēr-
ses ielā 2. 

Papildus informācija par pieteikšanās 
kārtību inkubatorā:

Rihards Zariņš
Jūrmalas biznesa inkubatora vadītājs

Dubultu prospekts 4 Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: +371 62401097

E-pasts: rihards.zarins@liaa.gov.lv

Jau sesto gadu atkritumu apsaim-
niekošanas sabiedrība “Piejūra” rīko 
skolēnu zīmējumu konkursu, no labā-
kajiem un tēmai atbilstošākajiem zī-
mējumiem veidojot sienas pārliekamo 
kalendāru.

Skolēnu atsaucība ar katru gadu pie-
aug, šogad konkursā piedalījās ap 300 
skolēnu, kā arī daži klašu kolektīvi no 
38 Piejūras reģionā esošajām izglītības 
iestādēm, tika saņemti 196 zīmējumi, 
no kuriem publicēšanai tika atlasīti 55 
darbi. 

Kandavas novadu pārstāvēja septi-
ņas mācību iestādes, kopumā iesniedzot 
24 zīmējumus, kas šogad ir patiešām 
liels sasniegums un lieliska jaunās pa-
audzes iniciatīva. Kā parasti zīmējumu 
konkursā piedalījās Cēres pamatskolas, 
Kandavas internātvidusskolas, Kanda-

vas K.Mīlenbaha vidusskolas, Vānes 
pamatskolas, Zantes pamatskolas au-
dzēkņi. Pirmo reizi konkursā piedalī-
jās PII “Zīļuks” un Kandavas Mākslas 
un mūzikas skola. Kalendārā redzēsim 
Cēres pamatskolas skolnieces Annijas 
Jēces, Kandavas K.Mīlenbaha vidussko-
las skolēnu Antras Adienes, Elizabetes 
Elzas Kristbergas un Annas Dūniņas 
zīmējumus, Kandavas internātvidussko-
las skolnieces Margaritas Selīnas Bog-
dānovas, Zantes pamatskolas skolēna 
Nika Brīvera darbus, kā arī Kandavas 
Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu - 
Anetes Leitlandes, Emīlijas Milleres un 
Kristiāna Jurgena zīmējumus.

Šogad kalendārs tiks izdots lielākā 
(A3) formātā nekā līdz šim. Lai veici-
nātu bērnu un jauniešu interesi par sava 
pagasta, pilsētas vai novada nozīmīgā-

kajām un skaistākajām vietām, šī gada 
zīmējumu konkursa tēma bija “Tūrisma, 
vides un atpūtas objekti – manā pagastā, 
pilsētā, novadā.

SIA „ AAS Piejūra” izsaka pateicību 
visiem izglītības iestāžu pedagogiem un 
audzēkņiem par centību un piedalīša-
nos zīmējumu konkursā. Visi konkursa 
dalībnieki, kuri iesūtījuši savus zīmēju-
mus, saņems kalendāru kā jauku Zie-
massvētku dāvanu visam gadam!

Atgādinām, ka līdz  2017. gada 25. 
aprīlim  norisinās gadskārtējais maku-
latūras vākšanas konkurss „Palīdzēsim 
kokiem”.

Inga Priede
SIA „AAS „Piejūra”” sabiedrisko 

attiecību speciāliste

KANDAVAS NOVADA DOME AICINA NOVADA UZŅĒMĒJUS UZ TIKŠANOS 

12.JANVĀRĪ PLKST. 16:00 KAFEJNĪCĀ “KANDAVA”, LAI PĀRRUNĀTU PLĀNUS 

UN VEIKSMĪGAS SADARBĪBAS IESPĒJAS NĀKAMAJAM GADAM.
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CIENĪJAMIE ZANTES PAGASTA IEDZĪVOTĀJI!
Saskaņā ar 2016.gada 24. novembra 

Kandavas novada domes sēdes protoko-
lu Nr. 16 15.§ Kandavas novada dome 
ar 2017.gada 1.janvāri nodod SIA „Kan-
davas komunālie pakalpojumi” Ūdens-
saimniecības un kanalizācijas pakalpo-
jumu sniegšanu Zantē. 

SIA “Kandavas komunālie pakalpo-
jumi”, saskaņā ar 2015.gada 19.novem-
bra Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijas padomes lēmumu Nr.141 
(prot. Nr. 36, 4.p.), piemēro  sekojošus 
tarifus Kandavas novadā, kas tiks pie-
mēroti ar 2017.gada 1.janvāri arī Zantes 
pagastā:

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 
1,06 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības 
nodokļa) (1,28 EUR/m3 ar PVN);

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

Sakarā ar gaidāmajām izmaiņām 
aicinām būt atsaucīgiem un ierasties 
uz vietas SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” birojā “Robežkalnos”, 
Kandavas pagastā, Kandavas novadā  
parakstīt līgumu par Ūdens piegādes 
un kanalizācijas novadīšanas pakalpoju-
miem, līdzi ņemot personu un īpašumu 
apliecinošus dokumentus. Biroja darba 

laiks: P.8:00 – 18:00, O., T.,C. 8:00-17:00, 
Piekt. 8:00-16:00. Pusdienas pārtrau-
kums 12:00-13:00. Tālrunis saziņai 
63126072, 63126188, mob. 26603244 un 
epasts: SIA_KKP@inbox.lv.

SIA “Kandavas komunālie pakalpo-
jumi” lūdz sekot līdzi turpmākajai in-
formācijai Kandavas mājaslapā: www.
kandava.lv un paziņojumiem, kas tiks 
izvietototi uz vietas Zantē pie ziņojumu 
dēļiem.

SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi”

Sapostas egles svētai naktij,
Sveces no zvaigznēm aizņemas gaismu,
Arī sirdij pieskaras brīnums un dvēsele 
dungo
Kādu tālu, bet zināmu dziesmu-
Par ticības spēku, par cerības liesmu, par 
laiku,
Kas cilvēkus vieno…

Ticēsim Ziemassvētku brīnumam! 
Lai ik katrā mājā gaismas un sirds 

mīļuma nepietrūkst! 
Paldies par kopīgi padarītiem 

darbiem un turpmāko sadarbību. 

Jaunajā 2017. gadā ņemsim tikai 
labās dienas, gaišas domas un 

cerību putnus! 

Lai mums izdodas!

Vānes pagasta pārvaldes vadītāja 
Daina Priede

Novēlu visiem gaišus 
Ziemassvētkus ģimenes lokā un 

laimes pilnu 2017. gadu!

Zantes pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Kālis
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Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām 
domām, darbīgām dienām un 
priecīgiem atelpas brīžiem.
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
  K.Apšukrūma/

Novēlu, lai katrā ģimenē un 
sētā, ir galdā rudzu maize sēta – 
maizei līdzās miers un prieks!

Zemītes pagasta pārvaldes 
vadītāja Rita Diduha

Neturi labos vārdus aiz lūpām,
Laid, lai vizot pasaulē iet,

Tavas dvēseles maigākās domas
Sirsnībā sasildīs kādu mazliet!

/S.Upesleja/

Kandavas novada iedzīvotājiem 
sirsnīgus un gaišus Ziemassvētkus 

un Laimīgu Jauno gadu 

Zantes ģimenes krīzes 
centra kolektīvs

Kad pārtop par dzejoli eglīte sniegā,
Un dziesmu jau lāstekas spēlē,

Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā,
Balts miers lai mums cerēt un ilgoties liek!

(G.Micāne)

LAI IZDODAS SAJUST ZIEMASSVĒTKU 
BRĪNUMU UN NOTICĒT JAUNĀ GADA 

VEIKSMEI!

 SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 
kolektīvs

 KLUSUS UN MĪĻUS 
ZIEMASSVĒTKUS, 

VESELĪBU UN 
VEIKSMI JAUNAJĀ 

GADĀ!

 

Cēres pagasta pārvaldes 
vārdā 

Maija Jēce

Tici sapnim – tas piepildīsies,
Ceri uz brīnumu – tas atnāks.
Mīli ! Un pasaule atsmaidīs pretī 
daudz sirsnīgāk.

Pirms iededz sveci egles zaros,
Dedz svētku liesmu sirdī savā!

Vēlu gaišus, priecīgus Ziemassvētkus un 
veiksmīgu Jauno gadu! Paldies pagasta ļaudīm 

par sadarbību!

Matkules pagasta pārvaldes vadītāja 
Dzidra Jansone
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Kad svece deg un iztek kūstot,
balts eņģelis stāv blakus lūdzot-
par baltu dienu saules logā,
par baltu sniegu debess lokā,
par baltu dvēseli un mieru,
par baltu pasauli un Tevi.
  /I.Tore/

KANDAVAS NOVADA SOCIĀLAIS 
DIENESTS  VĒL VISIEM MIERĪGU UN 
KLUSU ZIEMASSVĒTKU LAIKU UN 

BAGĀTU JAUNO GADU!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
gadskārtās 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 “Tipogrāfija UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 22.12.2016.

LĪDZJŪTĪBA

NO KANDAVAS
Velga Peremeža  (1935.) 
Elga Cēbere  (1927.)  
Biruta Buharde  (1923.)

NO KANDAVAS PAGASTA
Pēteris Gailis  (1944.) 
Ivars Kalnozols  (1936.)

NO ZEMĪTES PAGASTA
Ludis Kleins  (1970.) 

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2016.gada novembrī izdarīti 
6 ieraksti miršanas reģistrā: 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016.
gada novembrī reģistrēti 4 jaundzimušie: 

AKSELS, KIMS, 
REINIS, DOMINIKS

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2016.GADA DECEMBRIS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Katra diena, ko gaidi un vadi,
Zelta mēteli plecos tev liek.
Sapņo! - tie tavi skaistākie gadi,
Kuros dvēsele bagāta tiek.

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

Elmārs Ķevics, Leons Krautmanis, Mirdza Elksnīte, 
Spodrīte Birkenšteine, Veronika Leiduma, 

Mirdza Alksne, Anna Melne, Austra Frīdentāle, 
Maigonis Brukšteins, Vladimirs Liholats, 

Silvija Riekstiņa, Anna Milta, Ārija Dravniece, 
Leons Kreicbergs, Melita Kunkulberga, 

Česlavs Rosickis, Māris Zvejnieks, Aina Zvejniece, 
Ausma Sarkane, Māra Dukāte

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gada 
novembrī reģistrētas 2 laulības

Sveicam jaunās ģimenes!

Kandavas novada dome

Ziemassvētku dievkalpojumi 
Kandavas katoļu baznīcā 

24.decembrī plkst. 16:00 
25.decembrī plkst. 15:00.

Tā gaisma, ko izstaro svece,
 Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
 Izplēn, pazūd un gaist.
 Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
 Un siltums, ko izstaro sirds -
 Tas nezūd. Tas paliek.
   /I.Egle/

GAIŠUS UN SPORTISKUS SVĒTKUS 
JUMS VISIEM!

 SPORTA KLUBS „KANDAVA”


