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KONKURSA „GADA JAUNIETIS 2015” UZVARĒTĀJI NOSKAIDROTI

29.janvāra vakarā jauniešu centra 
„Nagla” zālē notika konkursa „Kan-
davas novada Gada jaunietis 2015” 
noslēguma pasākums un laureātu pa-
ziņošana.

„Veiksme ir sajūtas plus prāts, bet 
kvalitāte nav vienreizējs notikums, kva-
litāte ir ieradums!”- uzrunājot jaunie-
šus, sacīja novada Izglītības pārvaldes 
metodiķe Zigita Kārkliņa. Viņa novēlē-
ja, lai turpmākās veiksmes nosaka jau-
niešu sajūtas, labās emocijas un prāts. 
„Bet par to, ka pareiza ir otrā atziņa par 
kvalitāti, - piebilda Z. Kārkliņa, - varēja 
pārliecināties, vērtējot balvai „Gada jau-
nietis 2015” pieteiktos pretendentus.”

Šis ir jau ceturtais gads, kad jaunie-
šu centrs „Nagla” kopīgi ar Izglītības 

pārvaldi rīko konkursu, lai noskaidro-
tu Kandavas novada gada jaunieti trīs 
vecuma grupās. Jauniešus vērtēja ne-
atkarīga žūrija, kurā strādāja Izglītības 
pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa, nova-
da domes priekšsēdētājs Normunds Što-
ferts, Vānes pamatskolas direktors Ivars 
Lasis, uzņēmēja Stefānija Neiberga un 
sporta kluba „Kandava” projektu vadītā-
ja Egita Grundmane. 

Kā sacīja domes priekšsēdētājs Nor-
munds Štoferts, konkurence jauniešu 
starpā bijusi ļoti sīva. Vērtēšana gājusi 
punkts punktā, reizēm atšķiroties tikai 
par puspunktu un pat vēl mazāk, tādēļ 
nominēt uzvarētājus nav bijis viegls uz-
devums. Priekšsēdētājs aicināja jaunie-
šus neapstāties pie sasniegtā. ”Lai jūsu 

motivācija būtu – virzīties uz priekšu, 
uz augšu! Īstenojiet nospraustos mēr-
ķus, pierādiet paši sev un citiem, ka esat 
labākie!” Ivars Lasis uzsvēra, ka žūrijas 
sastāvā piedalās ne pirmo reizi un tāpēc 
visas komisijas vārdā droši var sacīt, ka 
konkurence jauniešu starpā ar katru 
gadu kļūst arvien nopietnāka. Viņš no-
vēlēja titulu ieguvējiem jaunākajās gru-
pās pēc pāris gadiem startēt konkursā 
vēlreiz, lai apliecinātu savu varēšanu, bet 
uzvarētājam vecākajā grupā pēc studiju 
beigšanas sekmīgi iesaistīties pieaugušo 
dzīvē. 

Grupā no 13-15 gadiem bija pieteik-
ti četri pretendenti - Kandavas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas audzēknes Ieva 

Titula „Gada jaunietis 2015” ieguvējas (no labās) Eiženija Matiļeviča, Signe Petrova, Alise Fjodorova



2. AKTUALITĀTES

Janvāris pagājis intensīvi strādājot 
pie budžeta izveides. Šogad budžetā, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir ne-
liels samazinājums. Bija ļoti nopietni 
jāstrādā, lai budžets būtu efektīvs un 
pārdomāts. 28. janvāra domes sēdē 
budžets vienbalsīgi tika apstiprināts. 
Kā galvenā prioritāte arī šogad budže-
tā ir izglītība, esam lēmuši atbalstīt 
brīvpusdienas visiem novada skolē-
niem līdz devītajai klasei, procentuāli 
izglītībai atvēlēti 48%. Budžeta saga-
tavošanas laikā kā viena no prioritā-

KANDAVAS NOVADS ATJAUNO SADARBĪBAS LĪGUMU 
AR IGAUNIJU

tēm tika noteikta Kandavas mūzikas 
skolas pārvietošana uz Mākslas sko-
las telpām Kandavā, Sabiles ielā 12.

Pilnā sparā rit arī pilsētas sil-
tumtrašu un katlu mājas projektēša-
na. Visi nosauktie darbi tika uzsākti 
jau pērnā gada nogalē, tie veiksmīgi 
jāturpina šogad. Aktīvi meklējam 
telpas, kurās uz laiku pārvietot pil-
sētas bibliotēku. Tāpat vēl izvērtējam 
vairākus variantus, kura ēka būtu 
piemērotāka kā pilsētas bibliotēkas 
patstāvīgā mājvieta.

Pašvaldības plānotie izdevumi 
pēc savas ekonomiskās būtības ie-
dalīti deviņās funkcionālajās kate-
gorijās, un, kā jau sākumā sacīju, 
lielākais izdevumu īpatsvars budžetā 
ir atbalsts izglītībai, pārējās pozīcijas 
ir sekojošas- teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai-14%, kultūrai un 
sportam -13%, sociālajai palīdzībai 
un pakalpojumiem -10%.

 Janvāra nogalē tika noskaidroti 
ikgadējā konkursa “Kandavas nova-
da Gada jaunietis 2015” laureāti. Mēs 
pelnīti lepojamies ar novada jaunie-
šiem un mūsu mērķis ir radīt tādus 

apstākļus, lai viņi pēc iespējas vairāk 
līdzdarbotos novada sabiedriskajā un 
politiskajā dzīvē. Jauniešu atšķirīgais 
skatījums un pieeja lietām vēlreiz ap-
stiprina to, cik jaunieši ir svarīgi un, 
ka tieši viņi ir mūsu nākotne.

Par godu Starptautiskajai sievie-
šu dienai 12. martā notiks ikgadējais 
pasākums “Sievietes pasaule”, kurā, 
kā ierasts, paredzēta plaša un daudz-
pusīga programma dažādām skatī-
tāju gaumēm un vecumiem. Šogad 
jau trešo gadu notiks Mājās gatavoto 
kūku konkurss, kuru vērtēs viens no 
visvairāk titulētajiem šefpavāriem 
Latvijā Raimonds Zommers un labā-
kā kūku cepēja Latvijā, mūsu novad-
niece Līga Grecka. Aicinu uzdrīkstē-
ties un piedalīties konkursā, jo esmu 
pārliecināts, ka mūsu novadā ir daudz 
neatklātu talantu ar ko lepoties. Aici-
nu arī Kandavas novada iedzīvotājus 
apmeklēt šo pasākumu, kas kļuvis par 
mūsu novada iezīmīgu tradīciju, sa-
gaidot pavasari.

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs

2.

No 15. līdz 17. janvārim Kandavas 
novada pašvaldības delegācija viesojās 
Igaunijā, lai atjaunotu sadarbības lī-
gumu starp Saku un Kandavas pašval-
dībām un piedalītos Saku pašvaldības 
150 gadu jubilejas svinībās.

Saku pašvaldības 150. gadu jubile-
jas ietvaros 15.janvārī Kandavas novada 
pašvaldība atjaunoja sadarbības līgumu 
starp Kandavas un Saku pašvaldībām. 
Līgumu parakstīja Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs Normunds Što-
ferts un Saku pašvaldības priekšsēdētājs 
Tanel Ots. Paralēli notika arī sadarbības 
līguma slēgšana starp Saku (Igaunija) 
un Saku (Japāna) pašvaldībām. Līgumu 
slēgšana notika Saku muižā, svinīgā gai-
sotnē.

Uz Saku pašvaldības gadadienas 
svinībām bija ieradušās četras delegāci-
jas- Latvija (Kandava), Japāna (Saku) un 
divas delegācijas no Somijas.

16. janvārī notika Saku pašvaldības 
jubilejas svinības ar vairāk nekā 200 
lūgtiem viesiem, tostarp, kaimiņu paš-
valdību, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, 
ārzemju delegācijas. Šajā datumā netika 
organizēti īpaši svētki Saku iedzīvotā-
jiem, bet visi šī gada pasākumi noritēs 
zem 150 gadu jubilejas zīmes. 

Svinību laikā notika arī pieredzes ap-
maiņas braucieni. Pirmajā dienā bija ie-

spēja iepazīties ar Igaunijas Parlamentu, 
kur notika ne tikai ēkas apskate, bet arī 
diskusija ar vienu no Igaunijas deputā-
tiem. Galvenās tēmas, kas tika pārrunā-
tas- uzņēmējdarbības attīstība, izglītības 
sistēma un skolu reforma. Apmeklējām 

Saku pašvaldību, jaunuzcelto Kultūras 
centru, kurā apvienots jauniešu centrs, 
bibliotēka un kultūras nams, pamat-
skolu, siera ražotni, Saku alus darītavu, 
Mākslas muzeju un Jūras muzeju. 

Līga Šupstika
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Annija Stepiņa un Agnese Besikirska, 
Cēres pamatskolas skolniece Alise Pole 
un Signe Petrova no Zantes pamatsko-
las. Titulu „Gada jaunietis 2015” ieguva 
Signe Petrova.

Grupā no 16-18 gadiem uz titulu 
pretendēja Kandavas K. Mīlenbaha vi-
dusskolas skolnieces Alise Fjodorova un 
Kristiāna Rupeika. Titulu „Gada jaunie-
tis 2015” ieguva Alise Fjodorova.

Grupā no 19-25 gadiem startēja 
Kandavas Lauksaimniecības tehniku-
ma audzēknis Gvido Bērziņš no Cēres 
pagasta, Nacionālās Aizsardzības aka-
dēmijas kadets Emīls Ripa no Matkules 
pagasta un Latvijas Universitātes Soci-
ālo zinātņu fakultātes studente Eiženija 
Matiļeviča no Kandavas. Titulu „Gada 
jaunietis 2015” ieguva Eiženija Matiļe-
viča.

Jauniešu centra vadītāja Jana Kašla-
ja savā uzrunā atskatījās uz laiku pirms 
četriem gadiem, kad konkurss notika 
pirmo reizi un viņa pati darbojās žūri-
jā. Toreiz bijis daudz neskaidrību gan 
vērtēšanā, gan veidojot nolikumu. „Lai 
vērtēšana būtu objektīva jau trīs gadus 
strādā neatkarīga žūrija, kas cītīgi liek 
ciparu pie cipara, punktu pie punkta, 
visu saskaitot ar matemātisku precizi-
tāti. Kad uzzinu rezultātus, man reizēm 
nosāp sirds, jo es taču zināju vēl ko labu 
par kādu pretendentu. Bet tas jau nav 

galvenais. Svarīgi ir tas, ka konkursā 
vērtējam gada jaunieti novadā, tas nav 
tikai jaunietis, kas darbojas jauniešu 
centrā „Nagla”, tas ir plašāks jēdziens.” 
Jana uzsvēra, ka apbalvošanas pasākuma 
organizēšana ir pašu jauniešu kopdarbs, 
katrs tajā ieliek kādu daļu, noformēju-
mā, muzikālajā sveicienā vai scenārija 
tapšanā. 

Uzvarētāja jaunākajā grupā Signe 
Petrova sacīja, ka bieži aizstāv savas 
skolas godu olimpiādēs, ir iesaistījusies 
sabiedriskajā dzīvē, dzied divos koros, 
ansamblī, mācās Mūzikas skolā, tāpēc 
viņai ir maz brīvā laika, bet gandarī-
jums, ko viņa gūst, ir tā vērts, lai turpi-
nātu aktīvi darboties. 

Savukārt, par vienmēr smaidīgo uz-
varētāju vidējā grupā Alisi Fjodorovu, 
viņas skolotāja Ivita Leja pieteikumā 
rakstījusi, ka Alise ir uzcītīga, aktīva, 
radoša, zinātkāra, pievilcīga un drau-
dzīga jauniete ar pozitīvu skatu uz dzīvi. 
Viņa gan labi mācās, gan darbojas sko-
las parlamentā kā Izglītības ministre, ir 
iesaistījusies vairākos skolēnu apmaiņas 
projektos, labi dzied un dejo, absolvēju-
si Kandavas Mākslas un mūzikas skolu, 
apmeklē Latvijas Universitātes profe-
sionālās ievirzes kursus „Jauno ķīmiķu 
skola”, organizē un vada klases un skolas 
pasākumus.

Uzvarētāja vecākajā grupā, topošā 

politoloģe Eiženija Matiļeviča veiksmī-
gi aizvada studijas Latvijas Universitātē. 
Viņas sasniegumus mācībās novērtējis 
Vītola fonds, piešķirot stipendiju. Eiže-
nija studē budžeta grupā un papildus 
studijām veicina savu izpratni par po-
litikas zinātnes lauku- divus mēnešus 
bijusi deputāta palīgs Saiemā, vienu se-
mestri izgājusi praksi Nacionālās apvie-
nības birojā. Eiženija veiksmīgi darbojas 
studenšu korporācijā „Dzintra”, piedalās 
dažādos kultūras un sociālajos projektos 
darbojoties Latvijas Studentu apvienībā, 
aktīvi sporto, spēlējot volejbolu sporta 
klubā Kandava un apmeklējot lakrosa 
treniņus Lady Lacoss Latvia komandā. 
Klausoties Eiženijas stāstā, par paveikto 
un nākotnes iecerēm, radās iespaids, ka 
viņa ir jau nobriedusi personība, ar kuru 
Kandavas novads noteikti var lepoties 
jau tagad un, iespējams, viņas vārdu la-
bos sasniegumos dzirdēsim arī nākotnē. 

Novēlējumus vienaudžiem apbalvo-
šanas pasākumā izteica arī iepriekšējā 
gada konkursa uzvarētājas Viktorija 
Selezena un Paula Saija. Viktorija vi-
siem novēlēja dzīvi neizsapņot, bet sap-
ni izdzīvot, savukārt, Paula atzina, ka 
piedalīšanās un uzvara konkursā viņu 
iedvesmojusi darīt vēl vairāk un plašā-
kā mērogā: „Novēlu jums visiem atrast 
sava mūža lielo sapni un to īstenot!” 

Dagnija Gudriķe

8.janvārī Rīgas Lielajos kapos 
Kārļa Mīlenbaha atdusas vietā notika 
piemiņas pasākums, veltīts diženā va-
lodnieka 163. dzimšanas dienai, kuru 
organizēja Kandavas novada Kultūras 
pārvalde.

Piemiņas brīdis pie K.Mīlenbaha 
atdusas vietas notika pirmo reizi un tā 
idejas autore ir Kandavas novada Kul-
tūras pārvaldes vadītāja Ziedīte Za-
česte. Doma par to radusies pagājušā 
gada novada svētkos, kad atceres brīdis 
notika Mīlenbaha vecāku atdusas vietā. 
“Šodien mēs simboliski tīrām ceļu tau-
tas atmiņai, lai kopīgi atcerētos savus 
dižgarus, lai ar godu viņus pieminētu un 
lietotu to, ko viņi mums ir devuši- mūsu 
valodu” - sacīja Ziedīte Začeste.

Pasākuma laikā Latvijas Universitā-
tes profesore Ina Druviete atskatījās uz 
to, kas jau paveikts K.Mīlenbaha man-
tojuma saglabāšanā Latvijas mērogā, kā 
piemēru minot, Mīlenbaha darbu izla-
ses sastādīšanu, lai lasītājiem padarītu 
pieejamu valodnieka, folklorista, arī lie-
liska dzejnieka un atdzejotāja zinātnisko 
mantojumu. 

Ina Druviete izteica pateicību mu-
zikālās mistērijas „Piederība” autoriem 

K. Mīlenbaha piemiņas brīdis Rīgas Lielajos kapos
(uzvedums izskanēja Kandavas novada 
svētkos 2015.gadā un tā galvenais va-
ronis bija Kandavas apkaimē dzimušais 

valodnieks Kārlis Mīlenbahs). Iestudē-
juma iecere bija atgādināt, ka valoda 
ir mūsu nācijas pamats un bagātība–     



4. DOMES LĒMUMIAKTUALITĀTES
turpinājums 3.lpp.

saudzējama, godājama un kopjama. 
“Man joprojām ir žēl,- sacīja Ina Dru-
viete,- ka tas bija pirmais un vienīgais 
uzvedums. To vajadzētu iemūžināt, to 
vajadzētu atkārtot un parādīt plašākai 
publikai Latvijā. Mēs joprojām varam 
atrast daudz ko jaunu K.Mīlenbaha 
mantojumā, bet svarīgākais ir tas, lai par 
to uzzinātu visi”. I.Druviete piebilda, ka 
atzīmēt valodnieka jubileju ar atceres 
brīdi, ir veids kā atgādināt sabiedrībai 

par Mīlenbaha nenovērtējamo ieguldī-
jumu latviešu valodas attīstībā. 

Uz piemiņas pasākumu bija ieradu-
sies dzejniece Maija Laukmane, kas ne-
atteica palīdzību pasākuma organizēša-
nā, literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons, 
kultūrvēsturnieks un novadpētnieks 
Sigurds Rusmanis, literatūrzinātnie-
ce Gundega Grīnuma, Rīgas Tehnis-
kās universitātes muzeja vadītāja Alīda 
Zigmunde, žurnāliste Inta Kārkliņa, 
pārstāvji no Kandavas novada muze-

ja, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas, 
Talsu novada muzeja, Talsu Galvenās 
bibliotēkas kā arī citi interesenti. 

Ja ierasts, ka svinību viesi apdāvina 
gaviļnieku, tad šoreiz, Mīlenbaha dzim-
šanas dienā, dāvanu saņēma katrs dzim-
šanas dienas viesis- muzikālās mistērijas 
“Piederība” (mūzika J.Lūsēns / teksts 
M.Laukmane) audioierakstu.

Līga Šupstika

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 28.01.2016.
Izskatīja 50 jautājumus. Piedalījās 14 

deputāti. Attaisnotu iemeslu dēļ nepie-
dalījās deputāts Ivars Ozols.

Pamatojoties uz Kandavas novada 
domes Finanšu nodaļas iesniegto pār-
skatu par 2015.gada pamatbudžeta un 
speciālā budžeta izpildi pa pozīcijām 
un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, nolēma

1.Apstiprināt 2015.gada pamatbu-
džeta izpildi:

1.1. ieņēmumos 9562083 EUR
1.2.saņemtos aizņēmumos no Valsts 

kases 416839 EUR
2. Apstiprināt 2015.gada pamatbu-

džeta izpildi:
2.1. izdevumos 9180746 EUR
2.2. atmaksātos aizdevumus:
2.2.1. Valsts kases 480695 EUR
2.2.2. līzingu 13053 EUR
3. Apstiprināt pamatbudžeta lī-

dzekļu atlikumu uz 2016.gada 1.janvāri 
172575 EUR

4. Apstiprināt 2015.gada speciā-
lā budžeta izpildi ieņēmumos 279432 
EUR, izdevumos 272403 EUR un lī-
dzekļu atlikumu uz 2016.gada 1.janvāri 
7245 EUR

5. Apstiprināt ziedojumu izpildi ie-
ņēmumos 4600 EUR, izdevumos 4243 
EUR un atlikumu uz 2016.gada 1.janvā-
ri 2618 EUR.

6. Saskaņā ar izpildi izdarīt grozī-
jumus Kandavas novada domes sais-
tošajos noteikumos Nr.26 “Grozījumi 
Kandavas novada domes 2015.gada 
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“2015.gada pamatbudžets un speciālais 
budžets”:

6.1. palielinot pārskata gadā ieskai-
tīto iedzīvotāju ienākumu nodokli par 
25376 EUR;

6.2. palielinot nekustamā īpašuma 
nodokli par 17408 EUR;

6.3. palielinot līdzekļu atlikumu uz 

pārskata gada beigām par 42 784 EUR.
Apstiprināja Kandavas novada so-

ciālās attīstības un ekonomiskā plāna 
2015.gadam izpildi. 

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.1 „2016.
gada pamatbudžets un speciālais bu-
džets”.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes sociālās attīstības un ekonomisko 
plānu 2016.gadam.

Nolēma ieguldīt SIA „Kandavas ko-
munālie pakalpojumi” pamatkapitālā 
36058 EUR. 

Apstiprināja SIA „Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” pārskatu par budže-
ta izpildi 2015.gada 4.ceturksnī; budžeta 
grozījumus un SIA „Kandavas komunā-
lie pakalpojumi” budžetu 2016.gadam.

Apstiprināja pamatbudžeta izdevu-
mus Kandavas novada izglītības iestādēs 
savstarpējo norēķinu veikšanai 2016.
gadā pēc 2015.gada naudas plūsmas iz-
devumiem.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes noteikumus “Kārtība, kādā Kanda-
vas novadā aprēķina un sadala budžeta 
mērķdotāciju pašvaldības izglītības 
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 
izglītības pedagogu darba samaksai un 
pašvaldības vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai”. Noteica, ka 
šie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 
28.janvārī.

Apstiprināja Kandavas novada Iz-
glītības pārvaldes pakļautībā esošo iz-
glītības iestāžu maksas pakalpojumu 
cenrāža grozījumus un noteica, ka gro-
zījumi stājas spēkā 2016.gada 28.janvārī.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes iekšējos noteikumus “Kandavas 
novada domes medību tiesību nomas 
piešķiršanas noteikumi” un noteica, ka 
tie stājas spēkā 2016.gada 28.janvārī.

Apstiprināja 2016. gada 15.janvārī 
parakstīto Līgumu par abpusēju sadar-

bību starp Saku vald pašvaldību (Igauni-
jas Republika) un Kandavas novada paš-
valdību. Apstiprināja Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr.2 „Par 
sociālo pabalstu piešķiršanu Kandavas 
novada iedzīvotājiem”.

Nolēma precizēt Kandavas no-
vada domes 2015. gada 26. novembra 
saistošos noteikumus Nr. 25 „Licencē-
šanas noteikumi par pasažieru pārva-
dājumiem ar vieglajiem taksometriem 
Kandavas novadā”(turpmāk – saistošie 
noteikumi Nr.25):

Nolēma precizēt Kandavas novada 
domes 2015. gada 22. decembra saisto-
šos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Kan-
davas novada domes 2010. gada 30. sep-
tembra saistošajos noteikumos Nr. 26 
„Par pabalsta apmēru audžuģimenēm 
Kandavas novadā” (turpmāk- saistošie 
noteikumi Nr.28):

Apstiprināja Kandavas novada 
dzimtsarakstu nodaļas p.i. M.Liepas 
pārskatu par dzimtsarakstu nodaļas dar-
bu 2015.gadā.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes pašvaldības aģentūras „Kandavas 
novada sociālais dienests” atskaiti par 
darbu 2015.gada 4.ceturksnī.

Nolēma izīrēt Ilonai Prūsei pašval-
dības daļēji labiekārtoto vienistabas dzī-
vokli Dārza ielā 3-2, Kandavā, dzīvokļu 
īres līgumu noslēdzot uz vienu gadu.

Nolēma izīrēt Ilmāram Rutkovskim 
pašvaldības nelabiekārtoto vienistabas 
dzīvokli Skolas ielā 2-5, Zantē, Zantes 
pagastā, dzīvokļu īres līgumu noslēdzot 
uz vienu gadu.

Nolēma izīrēt Laimai Židonei paš-
valdības nelabiekārtoto vienistabas dzī-
vokli Skolas ielā 2-7, Zantē, Zantes pa-
gastā, dzīvokļu īres līgumu noslēdzot uz 
vienu gadu.

Apstiprināja domes priekšsēdētāja 
N.Štoferta, domes priekšsēdētāja viet-
nieka A.Ķieģeļa un domes izpilddirek-
tora E.Dudes pārskatus par paveikto 
janvāra mēnesī.
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turpinājums 6.lpp.

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1 
„2016.GADA PAMATBUDŽETS UN SPECIĀLAIS BUDŽETS”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 2.punktu un 46.pantu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 46.pantu, 
1.Apstiprināt 2016. gada pamatbudžetu ieņēmumos 

8  496154 EUR, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 172 575 
EUR, aizņēmumus no Valsts kases projektu realizācijai 738 
095 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2.Apstiprināt 2016.gada pamatbudžetu izdevumos 
8 902016 EUR, aizdevumu pamatsummu atmaksu Valsts kasei 
468 750 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.1

3. Apstiprināt 2016.gada speciālo budžetu ieņēmumos 277 
681 EUR, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 7245 EUR, izde-
vumos 284 926 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.2.

(apstiprināts 2016.gada 28.janvārī, protokols Nr. 2, 3.§)
Pielikums Kandavas novada domes 2016.gada 28.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.1 “2016.gada pamatbudžets un 
speciālais budžets”

Kandavas novada pašvaldības 2016.gada budžeta pa-
skaidrojuma raksts

1. Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uz-
devumi saimnieciskajā gadā. 

Kandavas novada pašvaldības 2016.gada budžets izstrā-
dāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā 
„Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, 
likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam”, kā arī nodokļu li-
kumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos 
aktos noteiktās prasības. 

Budžets izstrādāts Latvijas Republikas naudas vienībā - 
euro. 

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2016.gada 
Kandavas novada pašvaldības budžets. Tas ir dokuments, 
kurš atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā 
izteiksmē. Kandavas novada pašvaldības 2016.gada budže-
ta ieņēmumu noteikšanas pamatprincipi paredz piesardzīgu 
vērtējumu par ekonomiskās situācijas attīstību. Kandavas no-
vada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā 
budžeta. Speciālo budžetu veido Autoceļa fonda ieņēmumi un 
dabas resursa nodokļa ieņēmumi (pašvaldības daļa).

2016.gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība 
ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, 
nosakot budžeta finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu 
objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņē-
muma līdzekļiem.

Kandavas novada domes pamatbudžeta galvenās ieņēmu-
mu pozīcijas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Kopsummā šie ieņē-
mumi 2016.gadā ir plānoti 5 094 282 euro, salīdzinot ar 2015.
gadu (5 116 614 euro) samazinās par 22 332 euro. Kā prioritā-
tes 2016.gadā ir noteiktas Kandavas mākslas un mūzikas sko-
las telpu pārbūve Sabiles ielā 12 un Kandavas mūzikas skolas 
telpu pārbūve, lai tās piemērotu Kandavas pilsētas bibliotēkas 
vajadzībām, kopējās izmaksas sastāda 606 364 euro. Tādēļ, lai 
sabalansētu budžetu, tika samazināti asignējumi uzturēšanas 
izdevumiem iestādēm, salīdzinot ar 2015.gadā sākotnēji plā-
noto.

Kandavas novada pašvaldības pamatbudžets
1. Ieņēmumi
Kandavas novada pašvaldības 2016.gada ieņēmumi ir plā-

noti 8 496 154 euro. Plānotie ieņēmumi ir par 2.9 % vairāk 
kā 2015.gadā sākotnēji plānotie (8 256 725 euro). Pašvaldības 
pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ie-

ņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts 
mērķdotācijas un citu budžetu transferti. 

Nodokļu ieņēmumi ir galvenais pašvaldības ieņēmumu 
avots. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 3  382 072 euro (40%), salīdzinājumā ar 
2015.gadu pieaugums ir 6.1% (194 013 euro). Iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa prognoze ir noteikta, ka pašvaldību īpatsvars 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalē netiek mainīts salīdzinā-
jumā ar 2015.gadu – 80% pašvaldību budžetos un 20% valsts 
budžetā. Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi 
pašvaldības budžeta īpašuma nodokļa ieņēmumi pieaugs par 
5.5 % (28 860 euro). Parādus par nekustamā īpašuma nodokli 
tiek plānots iekasēt 52% (71000 euro) no aprēķinātā parāda. 

Nenodokļu ieņēmumus 2016.gadā plānots iekasēt 74 500 
euro apmērā. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi no 
kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas 
sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no īpašumu pārdošanas. 
Salīdzinājumā ar 2015.gadu šeit ir plānots ieņēmumu sama-
zinājums par 22 440 euro, jo netiek plānota meža īpašumu 
pārdošana un zemes atsavināšana. 2015.gadā ieņēmumi no 
pašvaldības īpašuma pārdošanas bija plānoti 91 280 euro, šo-
gad – 67 300 euro. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņē-
mumi plānoti 257 425 euro. Salīdzinājumā ar 2015. gadu mak-
sas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir palielinājušies par 
5166 euro, galveno palielinājuma apmēru sastāda ieņēmumi 
par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem.

Valsts budžeta transferti 2016.gadā plānoti 4 057 089 euro 
jeb 48% no kopējiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem, no 
tiem: mērķdotācijas un dotācijas plānotas 2 079 185 (24 % no 
ieņēmumiem). Transferti plānoti par 5.1% vairāk (102 378 
euro). Valsts budžeta transfertu apjoms 2016.gadā ir plānots, 
ņemot vērā 2016.gada valsts budžetā paredzēto finansējumu, 
spēkā esošos normatīvos aktus (Ministru kabineta 2012.gada 
18.decembra noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un fi-
nansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”, Ministru kabineta 
2012.gada 25.septembra noteikumi Nr.670 „Kārtība, kādā 
pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķ-
dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, noslēg-
tos līgumus par Eiropas Savienības fondu apguvi). 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 
Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem 2016.gadā plā-
noti 242 124 euro; palielinājums 169 625 euro.

Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fonda 2016.gadā samazinājusies par 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā Nr.1
Kopējie ieņēmumi 8 496 154 euro.
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1557 euro un plānota 1 735 780 euro apmērā. Dotācija pašval-
dībām, lai vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās 
apakšējās robežas 99% līmenī 2016.gadā netiek plānota un tā 
veido samazinājumu par 222263 euro salīdzinājumā ar 2015.
gadu. 

Pašvaldību saņemtie transferta ieņēmumi no citām paš-
valdībām ir plānoti par savstarpējiem norēķiniem par izglītī-
bas pakalpojumiem 173 647 euro.

 
2. Izdevumi
Kandavas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta 

kopējie izdevumi ir plānoti 8 902 016 euro. Salīdzinājumā ar 
2015.gadu palielinājums ir 725687 euro. Visi pašvaldības plā-
notie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās 
funkcionālajās kategorijās, to sadalījums attēlā nr.2. Lielākais 
izdevumu īpatsvars budžetā ir atbalsts izglītībai 48%, teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošanai 14%, kultūrai un sportam 13%, 
sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem 10%. Visām pašval-
dības iestādēm, plānojot 2016. gada izdevumus, bija jāievēro 
vienādi nosacījumi – budžeta izdevumi jāplāno kā 2015. gada 
sākotnējais plāns. Budžeta sagatavošanas laikā kā prioritāte 
tika noteikta Kandavas mūzikas skolas pārvietošana uz Māks-
las skolas telpām Kandavā Sabiles ielā 12 un mūzikas skolas 
pārbūve, lai telpas piemērotu Kandavas pilsētas bibliotēkas 
vajadzībām. Minētā iemesla dēļ tika samazināti sākotnēji plā-
notie uzturēšanas izdevumu asignējumi Kultūras pārvaldei 
par 30 000 euro, Kandavas Sociālās palīdzības dienestam par 
35 000 euro un Zantes ģimeņu krīzes centram par 2500 euro. 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra attēlā Nr.2
Kopējie izdevumi 8 902 016 euro.
 
2.1. Pārvaldes izdevumi. Saskaņā ar LR likumu „Par paš-

valdībām” un atbilstoši Kandavas novada Domes nolikumam, 
pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina pašvaldības lē-
mējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes 
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un 
tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības administrācija. 
Kopējie izdevumi 2016. gadā ir 620 290 euro, kas ir par 3,6% 
mazāki nekā 2015. gadā (643 547 euro), tai skaitā parāda mak-
sājumi (kredītu apkalpošana un procentu izdevumi) ir plānoti 
66 500 euro, kas ir par 36 658 euro mazāk salīdzinājumā ar 
2015.gadu, jo ir samazinājušās procentu likmes. 

2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība. Atbilstoši iedalījumam 
funkcionālajās kategorijās šos izdevumus veido pašvaldības 
policijas uzturēšana, ugunsdrošības dienestu un bāriņtiesas 
uzturēšana. Salīdzinājumā ar 2015.gadu izdevumi ir samazi-
nājušies par 18,6% (35 187 euro), jo 2015.gadā Pašvaldības 
policija kā pašvaldības struktūrvienība bija pirmo gadu un 
darbiniekiem algas bija plānotas, pamatojoties uz iepriekšē-
jo informāciju - salīdzinoši daudz. 2015.gadā policijas vaja-
dzībām tika nomāta viena automašīna, kura gada beigās tika 

nopirkta. Kopējais samazinājums atlīdzībai un automašīnas 
nomai 27659 euro. 

 Izdevumi bāriņtiesas uzturēšanai plānoti par 4625 euro 
mazāk.

 2.3. Ekonomiskā darbība. Šīs sadaļas izdevumus veido 
tūrisma attīstībai novadā, pilsētas un novada infrastruktūras 
sakārtošanai (ielas, ceļi, tilti, veloceliņi) plānotie izdevumi: 
2016.gadā - 290 106 euro. Lielākie plānotie darbi ir melnā 
seguma izbūve Sēravotu ielā Kandavā un asfaltbetona izbūve 
Kūrorta ielā Kandavā, pilsētā un pagastos grantēto ceļu segu-
ma atjaunošana un uzturēšana u.c. 

2.4. Vides aizsardzība. Plānotie līdzekļi 293 550 euro. Fi-
nansējums paredzēts – ielu, laukumu, parku un citu teritoriju 
tīrīšanai, atkritumu savākšanai, notekūdeņu apsaimniekoša-
nai. 

 2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 
plānoti līdzekļi 1264472 euro. Šīs sadaļas izdevumi ir dzīvo-
jamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošana un uzturēšana; 
apgaismošanas izdevumi; teritoriju uzturēšanas izdevumi 
(stādījumi, pilsētas un pagastu dekorēšana, kapsētu apsaim-
niekošana; kāpņu, soliņu remonti utt.). Nozīmīgākie projekti 
ir ceļa Nr.14 Matkules pagasta koplietošanas meliorācijas sis-
tēmas pārbūves/atjaunošanas projekta realizācija par 123 855 
euro un uzsākt projektus pasākumā “ Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” par 250 000 euro.

2.6. Veselības aprūpes atbalstam ieplānoti 15 000 euro. 
Izdevumi plānoti invalīdu pacēlāja ierīkošanai Kandavas po-
liklīnikā.

2.7. Atpūta, kultūra, sports un atbalsts biedrībām un nodi-
binājumiem. Plānoti līdzekļi 1 156 683 euro. Palielinājums ir 
35 057 euro. Atbalsts novada biedrībām un nodibinājumiem 
plānoti 83 146 euro. 2016.gadā plānota mūzikas skolas pārbū-
ve, lai telpas piemērotu Kandavas pilsētas bibliotēkas vajadzī-
bām par aizņēmuma līdzekļiem (365 245 euro).

2.8. Izglītība. Proporcionāli vislielākais finansējums ir iz-
glītībai 4 214 677 euro (tai skaitā: maksas pakalpojumi – 273 
734 euro, valsts mērķdotācijas – 2 025 562 euro). Palielinājums 
kopumā ir par 7.2 % jeb 282 925 euro. Tāpat ir plānots paš-
valdības līdzfinansējums skolēnu ēdināšanai skolās: no 2016.
gada 1.septembra plānoti līdzekļi izglītojamo brīvpusdienām 
6.-9. klašu audzēkņiem un 5-6 gadīgo obligātās apmācības au-
dzēkņiem novada pamatskolās, Kandavas K.Mīlenbaha vidus-
skolā un Kandavas internātvidusskolā; līdzfinansējums skolē-
nu ceļa izdevumu segšanai, lai apmeklētu skolu; minimālās 
darba algas palielinājums no 360 euro uz 370 euro 9 441 euro. 
2016.gadā ir plānota Kandavas mūzikas skolas pārvietošana 
uz Mākslas skolas telpām Kandavā Sabiles ielā 12 ar aizņēmu-
ma līdzekļiem (241 119 euro).

2.9. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. Plānotie 
līdzekļi 2016.gadā ir 893 785 euro, kas ir par 1,4 % mazāk kā 
2015.gadā (13 106 euro). 

Kandavas novada pašvaldības speciālais budžets
Kandavas novada pašvaldības speciālo budžetu veido Da-

bas resursu nodoklis un Autoceļa fonda ieņēmumi. Kopējie 
ieņēmumi ir 277 681 euro, izdevumi 284 926 euro, atlikums 
uz 01.01.2016. ir 7 245 euro. Speciālā budžeta ieņēmumi un 
izdevumi novadā tiek plānoti centralizēti. 

Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek plānoti lietus ūdeņu 
savākšanai, attīrīšanai, atkritumu savākšanai un citiem izde-
vumiem, kuri saistīti ar vides aizsardzību novadā. 

Plānotie autoceļa fonda ieņēmumi 2016.gadā – 267 681 
euro, palielinājums 19557 euro. Minētie līdzekļi paredzēti no-
vada ceļu kopšanai. 

2016.gada Kandavas novada pašvaldības budžeta ieņēmu-
mu un izdevumu daļa ir sagatavota sabalansēta un lielākais 
atbalsts ir plānots izglītībai; kultūrai, sportam un pašvaldības 
teritorijas un mājokļu sakārtošanai. Kā prioritāte 2016.gadā 
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ir noteikta Kandavas mūzikas skolas pārvietošana uz Māks-
las skolas telpām Kandavā Sabiles ielā 12 un mūzikas skolas 
pārbūve, lai telpas piemērotu Kandavas pilsētas bibliotēkas va-
jadzībām. Tāpat galvenais uzsvars novada attīstībai ir plānot 
un īstenot projektus ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, jo 
novadā ir nepieciešamas investīcijas infrastruktūrā, izglītības 
un kultūras iestādēs. 

2. Informācija par izdevumu kopējo apjomu katrā budžeta 
klasifikācijas kategorijā un finansējuma mērķis parādīti pieli-
kumos (Kandavas novada 2016.gada pamatbudžeta izdevumu 

finansēšanas plāns, 1.pielikums, Kandavas novada 2016.gada 
speciālā budžeta plāns 2.pielikums.

3. Kandavas novada domes atmaksājamās saistības par 
aizņēmumiem 2016.gadam parādītas 1.1.pielikumā.

4. Kandavas novada 2016.gada prioritātes.
Kandavas novada dome katru gadu nosaka galvenās gada 

prioritātes. Pie budžeta ieņēmumu palielināšanas deputāti ar 
domes lēmumu veic budžeta grozījumus par finansējuma pie-
šķiršanu kādai no prioritātēm.

„Par licencēšanas 
noteikumiem pasažieru 

pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem Kandavas 

novadā”
(domes sēdes lēmums 28.01.2016., protokols 
Nr.2 15.§) 
 Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 
5.panta pirmo daļu un39.panta piekto daļu

Vispārīgie jautājumi
1. Svītrots (domes sēdes 28.01.2016.

lēmums, protokols Nr.2 15.§)
2. Saistošie noteikumi nosaka kār-

tību, kādā Kandavas novada dome iz-
sniedz licences (pielikums Nr.1) un li-
cences kartītes (pielikums Nr.2) pasažie-
ru pārvadāšanai ar vieglajiem taksomet-
riem Kandavas novada administratīvajā 
teritorijā, kā arī kārtību, kādā licences 
un licences kartītes tiek pārreģistrētas, 
anulētas vai to darbība apturēta uz laiku.

(domes sēdes 28.01.2016.lēmums, 
protokols Nr.2 15.§)

3. Svītrots (domes sēdes 28.01.2016.
lēmums, protokols Nr.2 15.§)

4. Kandavas novada domes Kancele-
jas kompetencē ietilps izsniegto, pārre-
ģistrēto vai anulēto licenču un licenču 
kartīšu sagatavošana un uzskaite.

(domes sēdes 28.01.2016.lēmums, 
protokols Nr.2 15.§)

5. Licenci un/vai licences kartīti iz-
sniedz, pārreģistrē, anulē vai tās darbību 
aptur uz laiku Kandavas novada domes 
izpilddirektors (turpmāk – Izpilddirek-
tors).

6. Svītrots (domes sēdes 28.01.2016.
lēmums, protokols Nr.2 15.§)

7. Svītrots (domes sēdes 28.01.2016.
lēmums, protokols Nr.2 15.§)

8. Maksa par licenci pārvadājumu 
veikšanai ar vieglajiem taksometriem 
40,00 euro, tai skaitā pievienotās vērtī-
bas nodoklis (turpmāk – PVN).

(domes sēdes 28.01.2016.lēmums, 
protokols Nr.2 15.§)

9. Maksa par licences kartīti viegla-
jam taksometram 10,00 euro, tai skaitā 
PVN.

(domes sēdes 28.01.2016.lēmums, 
protokols Nr.2 15.§)

10. Par licences pārvadājumiem ar 
vieglajiem taksometriem dublikāta iz-
sniegšanu pārvadātājs maksā 20,00 euro, 

tai skaitā PVN, par licences kartītes dub-
likāta izsniegšu pārvadātājs maksā 10,00 
euro, tai skaitā PVN.

11.Svītrots (domes sēdes 28.01.2016.
lēmums, protokols Nr.2 15.§)

12. Maksimālā maksa (tarifs) par pa-
sažieru pārvadājumiem ar vieglo takso-
metru ir:

12.1. taksometra nolīgšanas tarifs – 
EUR 1,00 (ar PVN);

12.2. dienas tarifs par kilometru – 
EUR 0,70 (ar PVN);

12.3. nakts tarifs par kilometru – 
EUR 0,90 (ar PVN);

12.4. laika tarifs par minūti – EUR 
0,20 (ar PVN).

Svītrots (domes sēdes 28.01.2016.lē-
mums, protokols Nr.2 15.§)

Svītrots (domes sēdes 28.01.2016.lē-
mums, protokols Nr.2 15.§)

II. Licences un licences kartītes pie-
šķiršanas un izsniegšanas kārtība

Lai saņemtu licenci pasažieru pār-
vadāšanai ar vieglajiem taksometriem, 
licences pieprasītājam jāiesniedz pašval-
dībā:

(domes sēdes 28.01.2016.lēmums, 
protokols Nr.2 15.§)

15.1. rakstisks iesniegums;
15.2. komersanta vai saimnieciskās 

darbības reģistrācijas apliecības kopija 
(uzrādot oriģinālu);

15.3. transportlīdzekļa (-u) vadītāja 
(-u) apliecības kopija (uzrādot oriģinā-
lu);

15.4. transportlīdzekļa (-u) reģistrā-
cijas apliecības kopija (uzrādot oriģinā-
lu);

15.5. transportlīdzekļa nomas līgu-
mu, ja transportlīdzeklis nepieder ie-
sniedzējam;

15.6. transportlīdzekļa īpašnieka 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdro-
šināšanas polises kopija (uzrādot oriģi-
nālu);

15.7. transportlīdzekļa valsts tehnis-
kās apskates protokola kopija (uzrādot 
oriģinālu) (jaunam transportlīdzeklim, 
ja kopš tā reģistrācijas datuma Ceļu sa-
tiksmes drošības direkcijā nav pagājis 
vairāk kā viens gads, transportlīdzekļa 
valsts tehniskās apskates protokols nav 
vajadzīgs);

15.8. ja transportlīdzeklis, kuru iz-
mantos pasažieru pārvadāšanai, nav re-
ģistrēts Latvijā 15.4. – 15.7. apakšpunk-

tos minēto dokumentu vietā jāiesniedz 
tehniskos datus apliecinošs dokuments 
vai ārvalstīs izdots transportlīdzekļa re-
ģistrācijas dokuments un muitas apliecī-
ba, kā arī transportlīdzekļa īpašuma un 
turējuma tiesību apliecinošs dokuments. 
Par jauniem transportlīdzekļiem jāie-
sniedz to iegādi apliecinošs dokuments. 

15.¹ Lai saņemtu licences kartīti, pa-
sažieru pārvadāšanai ar vieglajiem tak-
sometriem, licences kartītes pieprasītā-
jam jāiesniedz pašvaldībā:

15.¹1. rakstisks iesniegums;
15.¹2. transportlīdzekļa nomas, pa-

tapinājuma vai līzinga līguma kopija 
(uzrādot dokumenta oriģinālu), ja pār-
vadātājs nav transportlīdzekļa īpašnieks 
vai turētājs;

15.¹3. transportlīdzekļa pārdevē-
ja apliecinājums par transportlīdzekļa 
piegādi, ja pasažieru pārvadājumos ar 
vieglo taksometru tiek plānots izman-
tot jaunu, iepriekš Latvijā nereģistrētu 
transportlīdzekli.

(domes sēdes 28.01.2016.lēmums, 
protokols Nr.2 15.§)

15.² Pieteikumu licences kartītes 
piešķiršanai, pasažieru pārvadāšanai ar 
vieglajiem taksometriem, pārvadātājs 
var iesniegt vienlaicīgi ar pieteikumu li-
cences saņemšanai vai atsevišķi licences 
darbības laikā.

(domes sēdes 28.01.2016.lēmums, 
protokols Nr.2 15.§)

16. Jautājums par licences izsniegša-
nu tiek izskatīts pēc visu noteikto doku-
mentu iesniegšanas viena mēneša laikā. 

(domes sēdes 28.01.2016.lēmums, 
protokols Nr.2 15.§)

17.Licence pārvadātājam tiek iz-
sniegta uz vienu gadu, skaitot no licen-
ces izsniegšanas dienas.

18.Pēc Izpilddirektora lēmuma pie-
ņemšanas Kanceleja pārvadātājam iz-
sniedz lēmumu par licences izsniegšanu 
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem, uz kura pamata pārva-
dātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa 
aprīkošanu atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām vieglajiem takso-
metriem.

19.Licences kartīte tiek izsniegta 
trīs darba dienu laikā pēc tam, kad li-
cences pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis 
transportlīdzekli atbilstoši normatīvajos 
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aktos noteiktajām prasībām vieglajiem 
taksometriem un to apliecinošus doku-
mentus iesniedzis Izpilddirektoram.

20.Licences kartīte uz pārvadātāja 
īpašumā esošu transportlīdzekli tiek pie-
šķirta ne ilgāk kā uz licences derīguma 
laiku, bet nomātam transporta līdzeklim 
- līdz nomas līguma noteiktajam laikam, 
bet ne ilgāk par licences derīguma ter-
miņa beigām.

21.Ja licences derīguma termiņa 
laikā pārvadātājs vēlas saņemt licences 
kartīti papildu transportlīdzeklim, kurš 
nebija pieteikts, saņemot licenci, pār-
vadātājam jāiesniedz pašvaldībā iesnie-
gums un šajos noteikumos 15.5.-15.8. 
apakšpunktos minētos dokumentus.

III. Licences un licences kartītes 
pārreģistrācijas kārtība

22.Licenci un licences kartīti pārre-
ģistrē šādos gadījumos:

22.1. licenci pārreģistrē, ja ir mainī-
jies komersanta nosaukums, personas 
vārds, uzvārds, adrese;

22.2. licences kartīti pārreģistrē, ja ir 
mainījies transportlīdzekļa valsts reģis-
trācijas numurs.

23.Licences un licences kartītes pār-
reģistrācijai pārvadātajam pašvaldībā 
jāiesniedz iesniegums un šo noteikumu 
22.punktā minēto pārreģistrācijas aps-
tākļu apliecinoši dokumenti (uzrādot 
oriģinālu).

24.Lēmumu par licences un licences 
kartītes pārreģistrāciju pieņem desmit 
dienu laikā pēc visu dokumentu saņem-
šanas. Pēc lēmuma pieņemšanas pār-

vadātājam izsniedz licenci un licences 
kartīti.

IV. Licences un licences kartītes 
anulēšana

25.Licenci anulē, ja:
25.1. pārvadātājs izbeidz pārvadā-

jumu veikšanu ar vieglajiem taksomet-
riem;

25.2. licence ir pazaudēta;
(domes sēdes 28.01.2016.lēmums, 

protokols Nr.2 15.§)
25.3. svītrots (domes sēdes 28.01.2016.

lēmums, protokols Nr.2 15.§)
25.4. pārvadātājs atkārtoti, sistemā-

tiski vai būtiski pārkāpj šo noteikumu 
vai citu ar pasažieru pārvadāšanu ar 
vieglajiem taksometriem saistīto norma-
tīvo aktu prasības, tādejādi apdraudot 
pasažieru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto 
personu dzīvību un veselību;

25.5. pārvadātājs pasažieru pārvadā-
jumu ar vieglajiem taksometriem veik-
šanai izmanto transportlīdzekli, kurā 
uzstādīts nereģistrēts skaitītājs vai uzstā-
dītais skaitītājs neatbilst normatīvo aktu 
prasībām;

25.6. svītrots (domes sēdes 28.01.2016.
lēmums, protokols Nr.2 15.§)

26.Licences kartīti anulē, ja:
26.1. pārvadātājs piesaka kartītes 

anulēšanu sakarā ar automašīnas maiņu;
26.2. licences kartīte ir pazaudēta;
(domes sēdes 28.01.2016.lēmums, 

protokols Nr.2 15.§)
26.3. transportlīdzeklis, kuru izman-

to pasažieru pārvadāšanai, tiek noņemts 
no uzskaites vai speciālās valsts reģistrā-

cijas numura zīmes nodotas CSDD;
26.4. transportlīdzeklim ir beidzies 

tehniskās apskates termiņš vairāk nekā 
mēnesi atpakaļ.

27.Lēmumu par licences un licences 
kartītes anulēšanu pieņem viena mēneša 
laikā.

28.Ja licences un licences kartīte tiek 
anulēta, tā jānodod Kandavas novada 
domes Kancelejā 10 darba dienu laikā 
pēc lēmuma paziņošanas dienas pārva-
dātājam.

V. Licences un licences kartītes gla-
bāšana un nodošana

29.Par licences un licences kartītes 
izmantošanu un uzglabāšanu ir atbildī-
gas pārvadātājs, kuram izsniegta licence 
un licences kartīte.

30. svītrots (domes sēdes 28.01.2016.
lēmums, protokols Nr.2 15.§)

 31.Licences un licences kartītes no-
zaudēšanas gadījumā, pēc pārvadātāja 
rakstiska iesnieguma saņemšanas, Kan-
celeja izsniedz pieprasītā dokumenta 
dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme 
„Dublikāts”.

VI. Noteikumu kontrole
32.svītrots (domes sēdes 28.01.2016.

lēmums, protokols Nr.2 15.§)
33. svītrots (domes sēdes 28.01.2016.

lēmums, protokols Nr.2 15.§)
34.Izpilddirektora pieņemtos lē-

mumus var apstrīdēt Kandavas novada 
domē normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā un termiņos.

(domes sēdes 28.01.2016.lēmums, 
protokols Nr.2 15.§)

„Grozījumi Kandavas 
novada domes 2010. gada 
30.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 26
 „Par pabalsta apmēru 

audžuģimenēm Kandavas 
novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pan-
ta trešo un ceturto daļu un Ministru kabineta 
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 
2010. gada 30.septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 26 „Par pabalsta apmē-
ru audžuģimenēm Kandavas novadā” 
(Kandavas Novada Vēstnesis, 2010, Nr. 

20. (69.); 2013, Nr. 10 (102)) (turpmāk – 
Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrots (domes sēdes 28.01.2016. 
lēmums, protokols Nr.2 16.§)

2. Izteikt noteikumu 4.1. punktu 
šādā redakcijā:

„pabalstu bērna uzturam EUR 
160,00 (viens simts sešdesmit euro) ap-
mērā mēnesī vienam bērnam”.

Tradīcija, satikties janvārī pie 
1991.gada barikāžu atceres ugunsku-
ra, Grenču ciemā ir iesakņojusies dau-
dzu gadu garumā. Iespējams, tas ir tā-
pēc, ka Zemītes pagastā dzīvo daudzi 
toreizējie barikāžu aizstāvji, un no-
teikti tāpēc, ka Grenču ciemā ir Guntis 
Gulbis, kurš piedalījās barikādēs un 
nu jau septīto gadu organizē atceres 
pasākumu jeb atmiņu ugunskuru.

No tām janvāra dienām 1991.gadā, 
kad vīri autobusos devās uz Rīgu aizstā-
vēt un nosargāt Latvijas brīvību, pagāju-
ši 25 gadi, izaugusi vesela paaudze, bēr-

ni, kas toreiz bija pavisam mazi, izauguši 
un vien no vecāku stāstītā atceras, kas 
toreiz notika. Barikāžu dalībnieki dalījās 
savās atmiņās. Stāstīja, kā toreiz izpratu-
ši vārdus „dzimtenes mīlestība”, kā bez 
bailēm devušies aizstāvēt savu zemi un 
tiesības dzīvot brīvā Latvijā. Atcerējās, 
cik mūsu tauta ir bijusi vienota, izcīnot 
un sargājot savas valsts brīvību.

Pasākumā piedalījās Zantes pagas-
ta vīru ansamblis, viņi dziedāja tautā 
iemīļotas Atmodas laika un mūsdienās 
popularitāti ieguvušas dziesmas. Piemi-
ņas brīdī piedalījās barikāžu dalībnieki 

no Tukuma, Jaunpils un Kandavas no-
vada. Tika baudīta karsta tēja, kafija un 
maizītes, netrūka arī štovētu kāpostu ar 
desiņām, katrs bija paņēmis līdzi ko gar-
du, gluži kā toreiz, kad Rīgas iedzīvotāji 
nesa barikāžu aizstāvjiem visu to labāko 
no savām mājām. 

Paldies sponsoriem, kas palīdzēja 
sarūpēt cienastu- z/s „Lūši” -Aijai un 
Jurim Lūšiem, z/s „Madara” - Zekundes 
ģimenei, LPKS „Akots” darbiniekiem 
un Jānim Akermanim.

Rita Diduha
Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja
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BARIKĀŽU ATCERES DIENA ZANTĒ

UGUNSKURAM LIESMOJOT, KANDAVĀ ATCERAS 
BARIKĀŽU LAIKU

20.janvāra pēcpusdienā Zantes 
kultūras namā, sadarbībā ar Zantes 
pamatskolu, notika barikāžu dienu 
atcerei veltīts pasākums „Barikādēm 
– 25”. Vēstures skolotāja Laila Šaica-
ne pastāstīja par 1991.gada janvāra 
notikumiem Rīgā un Latvijas vēsturē 
tik svarīgo laiku pirms 25 gadiem, kad 
latvju tauta bez ieročiem, ar dziesmām 
un gara spēku stājās pretī karaspēkam. 

Kādas patiesībā bija to dienu domas 
un izjūtas, zina tikai paši barikāžu da-
lībnieki. To vidū bija arī Zantes sievas 
un vīri. Skolēni ar interesi klausījās ba-
rikāžu dalībnieka Ilgvara Bruča atmiņu 
stāstījumā, kurš atzina, ka tās sajūtas 
vispār nav vārdos aprakstāmas. I.Brucis 

bija paņēmis līdzi arī savu barikāžu 
dalībnieka Piemiņas zīmi, ko parādīt 
skolniekiem, un dažādas patriotiskās 
piespraudes, ko tajā laikā nēsāja katrs 
latvietis – karodziņus un auseklīšus. 
Vislielākā interese puišiem un meite-
nēm bija par viņa karabīni SKS, kas sa-
glabājusies no tiem laikiem un tagad ir 
Kurzemes cietokšņa muzeja eksponāts. 
Atmiņās par barikāžu laika notikumiem 
dalījās zantenieks Igors Puškins, rosinot 
jauno paaudzi padomāt par to, ko viņi 
būtu zaudējuši, ja zantenieki kopā ar pā-
rējiem pirms 25 gadiem nebūtu bijuši uz 
barikādēm. 

Patiesus skatus no barikādēm va-
rēja vērot dokumentālajās videofilmās 

„Drūmā bezjēdzība – 1991.gada 20.jan-
vāris” un „Kā kādreiz cilvēki cīnījās par 
Latvijas neatkarību – barikādes”. Noslē-
gumā skolēniem bija sagatavots kon-
kurss par barikāžu laika notikumiem. 
1.-4.klašu grupā maksimālo punktu 
skaitu nopelnīja 3.klases skolnieki, bet 
5.-9.klašu grupā viszinošākā bija 8.klase. 
Tomēr pats svarīgākais, klausoties atmi-
ņu stāstus un skatoties videomateriālus, 
ir atcerēties un pieminēt barikāžu laika 
notikumus. Lai atmiņu ugunskuri ne-
pārtrūkst, jo tā ir Latvijas vēsture un to 
nedrīkst aizmirst.

Zantes kultūras nama vadītāja
 Egija Lāce

20.janvāra vakarā, atceroties 1991.
gada barikādes, ikviens bija aicināts 
sajust tā laika īpašo gaisotni pie pie-
miņas ugunskura Kandavas kultūras 
nama pagalmā. 

Pulcējušies bija gan ļaudis cienīja-
mos gados, gan jaunieši un bērni, lai 
draudzīgā un nepiespiestā atmosfērā ar 
kultūras nama darbinieku sarūpētu kar-
stu tēju un maizītēm, gluži kā toreiz, at-
zīmētu 25.gadskārtu, kopš Latvijas Tau-
tas frontes organizētajām barikādēm, 
kurās piedalījās Latvijas neatkarības 
aizstāvji arī no mūsu novada.

Noskaņas radīšanai uz ekrāna tika 
demonstrēti emocionāli kadri no Ba-
rikāžu aizstāvju nevardarbīgās preto-
šanās: apšaude pie Iekšlietu ministrijas 
Rīgā, Latvijas Televīzijas diktores Veltas 
Puriņas un Jāņa Šipkēvica reportāžas 
tiešajā ēterā, barikāžu dalībnieku domas 
un cerības par Latvijas nākotni, infor-
mācija par ievainotajiem un bojā gāju-
šajiem, kā arī citi spilgti atmiņu mirkļi.

Starp klātesošajiem bija arī barikāžu 
dalībnieki, kuri 1991.gada janvārī aiz-
stāvēja Latviju barikādēs un atskatoties 
piedzīvotajā, atsauca atmiņā tā laika 
sajūtas un tautas vienotības garu, ticību 
Latvijas neatkarības idejai. Viņi kopīgi 
atcerējās, dalījās un vienojās stāstos par 
tā laika sajūtām, emocijām, piedzīvoju-
miem un pārdzīvojumiem.

Draugu kompānija- Dainis Daņiļē-
vičs, Olga Deiča, Zina Deiča un Alek-
sandrs Deičs- tādā pat sastāvā pirms 
divdesmit pieciem gadiem Rīgā sargāja 
Centrālo telegrāfu, Pērses un Dzirnavu 
ielas rajonā.

Raimonds Vanags atmiņās dalījās 
no muzikanta skatu punkta: “Otrajā vai 

trešajā vakarā devāmies ar visu apara-
tūru uz laukumu pie televīzijas studijas. 
Mums bija sava mūzikas programma- 
koncertiņš. Cilvēki nāca sildīties, dejot. 
Vēlāk pievienojās citi mūziķi- Kulakovs 
un Akuratere. Kā mācējām, tā atbalstī-
jām barikādes.”

Vilnis Engelbergs stāstīja par savu 
saistību ar radio, par to, kā barikāžu 
laikā slepeni nodrošinājis radio sakarus 
Kandavā. Atmiņās ar klātesošajiem par 
barikāžu laiku dalījās arī Kandavas no-
vada domes deputāts Dainis Rozenfelds, 
kas tajā laikā bija pašvaldības vadītājs. 
Savukārt, Solvita Jansone toreiz vēl mā-
cījās vidusskolā, viņa dalījās ar stāstu no 

skolnieces skatījuma.
Pēc jaunāko barikāžu atceres pie-

miņas pasākuma apmeklētāju Rūtas 
(2gadi) un Agnetas (8 gadi) mammas 
Ilzes domām, mīlestība pret Tēvzemi, 
piederības sajūta Latvijai, patriotisms 
un valstiskuma sajūta vispirms rodas 
ģimenē. “Mūsu ģimene vienmēr kopīgi 
atzīmē Latvijas dzimšanas dienu 18.no-
vembrī, Lāčplēša dienu 11.novembrī, 
Latvijas neatkarības deklarācijas paslu-
dināšanu un citus valstij svarīgus svēt-
kus un notikumus, tāpēc arī esam šeit, 
lai caur barikāžu aculiecinieku stāstiem 
novērtētu mūsu valsts brīvību”. 

Līga Šupstika
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KANDAVAS DEJU SKOLA SAŅĒMUSI AKREDITĀCIJU

KANDAVAS INTERNĀTVIDUSSKOLĀ IZVEIDOTAS ATPŪTAS 
TELPAS SKOLĒNIEM

Pagājušā gada decembrī tika sa-
ņemts apliecinājums, ka ar Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta (IKVD) lē-
mumu Kandavas Deju skolai piešķir-
ta akreditācija profesionālās ievirzes 
programmas “Dejas pamati”  realizē-
šanai uz sešiem gadiem. 

Skolas aizsākumi meklējami 1994. 
gadā, kad uz toreizējā jauniešu deju 
kolektīva bāzes tiek dibināta Kandavas 
Deju skola ar teju 200 audzēkņiem un 
vadītāju Daci Upmani. Iestāde darbu 
sāk Kandavas kultūras namā, tā izvei-
do un realizē mācību priekšmetu prog-
rammu, taču dažādu apstākļu dēļ skola 
netiek akreditēta. No reģistra skola tiek 
izņemta 2009. gadā. 

Pamatojoties uz Kandavas novada 
domes sēdes 2013.gada 27.novembra 
lēmumu tiek uzsākts skolas organizāci-
jas process, kura rezultātā top izglītības 
iestāde – Kandavas Deju skola. 

Sarunā ar Kandavas Deju skolas di-
rektori Andru Eimani, viņa pastāstīja, 
ka tiek īstenota profesionālas ievirzes 
programma dejā “Dejas pamati” un 
interešu izglītības programma “Tautis-
kās dejas”. Šobrīd deju skolā mācās 133 
audzēkņi no Kandavas, Talsu, Tukuma 
novadiem, kurus apmāca pedagogi Ine-
se Cīrule, kas Deju skolā strādā jau no 
tās pirmsākumiem, Solvita Jansone, mīļi 
saukta par Mazo bērnu guru un Sonora 
Grīnberga, kas pasniedz jauniešu vidū 
ļoti iecienīto mūsdienu deju. Arī pati 
skolas direktore apmāca jaunos dejo-
tājus. Andra Kairiša pasniedz mūzikas 
teoriju un par muzikālo pavadījumu 
rūpējas koncertmeistare Ligita Botma-
ne. Direktore atzina, ka trūkst jaunu pe-
dagogu, tos atrast ir ļoti grūti un šādas 
problēmas esot arī galvaspilsētas deju 
skolās. 

A.Eimane atklāja, ka gatavošanās 
akreditācijai sākta jau pagājušajā gadā, 
realizējot IKVD licencēto deju prog-

Deju skolas jaungada uzvedums „Īkstīte” 

rammu un tas bijis ļoti saspringts un 
darbīgs periods, kad ar 24 stundām 
diennaktī bijis par maz. Jau gatavojo-
ties akreditācijai, bija skaidrs mērķis uz 
kuru iet, negatīvs rezultāts nebija pieļau-
jams. Akreditācijas ekspertu komisija 
trīs cilvēku sastāvā Deju skolā pavadīja 
pilnu dienu, izskatot dokumentāciju un 
izvērtējot pārējo, ieskaitot telpas, tērpus, 
deju virzienus un audzēkņu sniegumu. 

“Kandavas novada bērnu vecāki 
tiek lutināti ar plašām interešu izglītī-
bas iespējām bērniem un jauniešiem- te 
ir gan Mākslas un Mūzikas skola, gan 
Sporta skola, gan Deju skola”, - tā lietas 
ar kurām kandavniekiem būtu jālepojas, 
uzskaitīja Andra Eimane, piebilstot, ka 
Latvijā akreditētu deju skolu nav daudz. 

Deju skola regulāri piedalās dažādās 
skatēs un festivālos, uzrādot labus rezul-
tātus. Skolas kolektīvi piedalījās XI Lat-
vijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos un labprāt sadarbojās ar citiem 
deju kolektīviem, tiesa, pagaidām tikai 
vietēja mēroga- Ikšķiles deju kolektīvu 
“Spolītes” un deju grupu “Hopā!” no 
Rīgas.

Par nākotnes iecerēm runājot, 
A.Eimane pastāstīja par plāniem realizēt 

vēl kādu profesionālo ievirzes program-
mu un paplašināt arī interešu izglītības 
programmu, lai bērniem būtu plašākas 
izvēles iespējas. Tāpat ir nepieciešamība 
papildināt skolas tērpu krājumu. “Ide-
ju, ieceru un vajadzību ir daudz, tikai 
trūkst laika un naudas tam visam”,- pie-
bilda Andra.

 “Vēlos pateikt lielu paldies Kanda-
vas novada domei par atbalstu, kā arī 
personīgi Izglītības pārvaldes vadītā-
jai Silvijai Tiltiņai par aktīvu līdzda-
lību akreditācijas procesā un atbalstu 
ikdienā. To pamanīja arī akreditācijas 
ekspertu komisija, kas novērtēja paš-
valdības acīmredzamo atbalstu, -sacīja 
A.Eimane. - Paldies arī Kandavas no-
vada Kultūras pārvaldei un pārvaldes 
vadītājai Ziedītei Začestei par ilgstošo 
sadarbību un labajām attiecībām, zem 
viena jumta dzīvojot.” 

Andra visiem vēlēja domāt labas do-
mas un neatlaidīgi virzīties uz mērķi, jo 
labās domas mēdz materializēties.

Līga Šupstika 
Kandavas Deju skolas aktivitātēm 

varat sekot līdzi mājas lapā www.kan-
davasdejuskola.lv

Lai radītu mājīgākus apstākļus un veicinātu pašapkalpošanās ie-
maņas, Kandavas internātvidusskolā 18.janvārī tika atklātas divas jau-
nas atpūtas telpas skolēniem. 

Kā pastāstīja skolas direktore Elita Lavrinoviča, tagad skolēni, kuri 
dzīvo skolas internātā, vakarus varēs pavadīt mājīgās un košās atpūtas is-
tabās. Skolēni varēs pagatavot sev kādu cienastu, uzspēlēt galda spēles vai 
pavadīt laiku mierīgās sarunās, skatoties televīzijas pārraides. 

Meitenes šeit varēs palielīties ar tām prasmēm, kuras ir apguvušas īsi 
pirms Ziemassvētkiem atklātajā mājturības kabinetā. Skolā ticis atjaunots 
gan pats mājturības kabinets, kas ir izremontēts un ieguvis arī skaistas 
mēbeles, gan iepirkta jauna tehnika. Te meitenes mācās pielietot trauku 
mazgājamo mašīnu, indukcijas plītis un citas modernas iekārtas. 

Dagnija Gudriķe



11.VĒSTURESKOLU DZĪVE

turpinājums 12.lpp.

KAD RAKSTOS PIRMOREIZ MINĒTA KANDAVA?

TAUTASDZIESMU SADZIEDĀŠANĀS SVĒTKOS TIEKAS 
NOVADA SKOLU AUDZĒKŅI

Festivāla „Mana tautasdziesma” dalībnieki un skolotāji

27.janvārī Zemītes pamatskolā no-
tika Kandavas novada skolu latviešu 
tautasdziesmu sadziedāšanās „Mana 
tautasdziesma”, kurā bija pārstāvē-
tas visas novada skolas un Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikums.

Novada skolu tautasdziesmu sadzie-
dāšanās ir jau tradicionāls pasākums, 
kas katru gadu notiek kādā no skolām. 
Savu tautasdziesmu dziedāšanas prasmi 
tad rāda gan vismazākie solisti, gan jau 
pieredzējušākie, tehnikuma audzēkņus 
ieskaitot. Sadziedāšanās festivāla idejas 
autore un tā organizatore kopā ar nova-
da Izglītības pārvaldi, joprojām ir mūzi-
kas skolotāju metodiskās apvienības va-
dītāja Inta Pakalns-Paleja. Šo pasākumu 
vienmēr atbalsta un savus dziedātājus- 
solistus sagatavo un sapoš visu novada 
skolu mūzikas skolotājas.

Kā, sadziedāšanās pasākumu ieva-
dot, sacīja Zemītes tautas nama vadītāja 
Erodeja Kirillova, tautasdziesmas ir ļoti 
bagāts un neatkārtojams latviešu tautas 
mantojums. Tās ir kā mūsu senču dzīves 
spogulis, vērtīgākas, jo īpaši tāpēc, ka 
šo mantojumu darinājusi latviešu tauta 

un tautasdziesmās atspoguļojas senās 
sabiedrības pasaules un dzīves uzskati. 
Daudzas dziesmas sacerētas lai palīdzē-
tu ikdienas ritmam, ir tādas, kas stāsta 
par pasaules kārtību, dabas norisēm, rit-
miem, bet ir arī spēka dziesmas, tās, kas 
cilvēkam palīdz izdzīvot kādu konkrētu 
situāciju, veikt kādu darbību un iedod 
spēku. 

Dainas jeb tautasdziesmas, kā vēs-
tīts Vikipēdijā, ir viena no galvenajām 
latviešu folkloras mutvārdu tradīcijām 
četru rindu vai, retāk, sešu rindu dzejā. 
Dažādi to varianti izplatīti visos Latvijas 
kultūrvēsturiskajos novados un tas vei-
do daļu no latviskās identitātes. Latviešu 
tautasdziesmu vākšanu sāka vācbaltiešu 
literāti 18. gadsimta vidū, to sacenšo-
ties turpināja Latviešu Draugu biedrība 
un jaunlatvieši 19. gadsimtā. Ievēroja-
mākais tautasdziesmu apkopotājs bija 
Krišjānis Barons, kas izdeva akadēmis-
ku latviešu tautasdziesmu sakopojumu 
„Latvju dainas” sešos sējumos. 2001. 
gada 4. septembrī K. Barona izveidotais 
Dainu skapis ar 268 815 dainu lapiņām 
ierakstīts UNESCO Pasaules atmiņas 

sarakstā.
Sveicienu visiem tautasdziesmu 

dziedātājiem bija sagatavojuši Zemītes 
skolas bērni. Katrīna Marta Krūmiņa 
pasākumu atklāja ar flautas solo, izpil-
dot dziesmu “Tumša nakte,  zaļa zāle”, 
bet dziedāšanu ieskandēja skolas an-
samblis. Pēc tam savu prasmi dziedāša-
nā rādīja visi 24 pasākuma “Mana tau-
tasdziesma” dalībnieki. 

Kamēr skolotājas vienojās par no-
minācijām katram no dziedātājiem, pa-
sākuma dalībnieki priecājās, kopīgi ejot 
latviešu tautas rotaļu dejās. 

Dalībnieki saņēma Izglītības pārval-
des Pateicības par piedalīšanos, Zemītes 
skolas rūķīši katram dāvināja maciņu 
ar “zelta” naudas gabaliņu, bet skolotāja 
Zinta Ošenberga savas kolēģes sveica ar 
krāsainiem dzīpariem rotātām svecītēm. 
Par dalībniekiem notika arī saldā balso-
šana ar konfektēm, kuras bija sarūpējusi 
novada Izglītības pārvalde, un katrs da-
lībnieks saņēma konfekšu turziņu.

Dagnija Gudriķe

Domājot par šīgada Kandavas no-
vada svētku vadmotīvu, ir aktualizē-
jies jautājums par to, kad atzīmējama 
Kandavas pirmās pieminēšanas rakstos 
gadskārta – 2015. vai 2016. gadā. No 
šī jautājuma izriet nākamais - kad ap-
dzīvotā vieta pirmoreiz minēta doku-
mentos: 1230. vai 1231. gadā? 1231.g. 
kā jubilejas gads kandavnieku atmiņā 
palicis sakarā ar vērienīgajām Kandavas 
750-gades svinībām 1981.g., tomēr vēs-
tures avoti viennozīmīgi liecina, ka gan 
Kandavas, gan Matkules un Vānes vārdi 

pirmoreiz pierakstīti jau 1230.g. Tomēr 
arī 1231. gadā ir tapis dokuments, kurā 
Kandava minēta otro reizi. Šoreiz iepa-
zīstināšu ar šo abu nozīmīgo dokumen-
tu tekstiem un rašanās apstākļiem, kas 
plašākai auditorijai nav zināmi. 

Šo dokumentu, kas ir kuršu un 
krustnešu līgumi, priekšvēsture aizsākās 
1210.g. 12.-13. jūlijā, kad milzīga kuršu 
flote uzbruka Rīgas pilsētai, tomēr uz-
brucēji bez kara mašīnām nesen uzceltos 
pilsētas mūrus ieņemt nespēja. Nākamo 
uzbrukumu krustnešu apmetnēm kurši 

kopā ar zemgaļiem veica 1228.g. 20. au-
gustā, kad nopostīja cisterciešu ordeņa 
Daugavgrīvas klosteri un apkāva tā mū-
kus. Taču nākamajā vasarā vai rudenī 
Zobenbrāļu ordeņa bruņinieki kopā ar 
citzemju krustnešiem un rīdziniekiem 
izpostīja Kursas ziemeļaustrumu daļu. 
Šī iebrukuma rezultātā vai arī citu, ne-
noskaidrojamu iemeslu dēļ Kursā iestā-
jās bads. Deviņu Abavas baseina pilsno-
vadu, tostarp arī Kandavas, Matkules un 
Vānes kurši, lai saņemtu palīdzību no 
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kristīgajiem, pirms 1230.g. decembra 
ar Zobenbrāļu ordeni, Rīgas pilsētu un 
Rīgas bīskapiju noslēdza pirmo līgumu 
par kristietības pieņemšanu. Līgumā 
minētajām nodevām, ko apņēmušies 
dot kurši, ir neierasta forma – milti, ko 
nevar ilgi uzglabāt, tādēļ varētu domāt, 
ka tā drīzāk ir miltu, ko aizņēmušies 
bada cietēji, atdošana. Jāatzīmē, ka šis lī-
gums, tāpat kā vēlāk noslēgtie, garantēja 
gan jaunkristīto kuršu personisko brīvī-
bu, gan īpašuma neaizskaramību.

Neilgi pēc tam Rīgā ieradās Romas 
pāvesta sūtnis Balduīns no Alnas, lai iz-
šķirtu domstarpības Rīgas bīskapijā, kas 
bija radušās sakarā ar jauna bīskapa vē-
lēšanām. Pirms Balduīns no Alnas bija 
izpildījis savu tiešo misiju, viņš 1230.g. 
28. decembrī noslēdza līgumu ar kuršu 
karali Lameiķi, kā arī kuršu pārstāvjiem 
no pilsnovadiem (dokumentā lietots to 
somugriskais nosaukums – kihelkon-
das) un ciemiem Ventas baseina lejas-
daļā. Karaļa tituls (latīniski - rex), ko 
attiecināja vienīgi uz kristīgajiem vald-
niekiem, liecina, ka Lameiķis kristību 
ir pieņēmis jau agrāk, un, visticamāk, 
pirmais izrādījis iniciatīvu slēgt līgumu 
par jaunkristīto kuršu tiešu pakļaušanos 
Romas pāvestam. 

Šis līgums uzskatāms arī par valstis-
ko veidojumu suverenitātes starptautis-
kas atzīšanas aizsākumu Latvijas terito-
rijā, jo Ventas baseina kuršu neatkarību 
atzina kristīgo Rietumu galva - pāvests 
Gregors IX, kurš centās būt ne tikai 
par katoļu zemju garīgo, bet arī politis-
ko valdnieku. Viņš pūlējās īstenot sava 
priekšgājēja Honorija III nodomu dibi-
nāt Livonijā pāvestam pakļautu misijas 
valsti. 1225.g. 3. janvāra bullā Honorijs 
III paziņoja, ka ņem visus Livonijas un 
Prūsijas jaunkristītos Svētā Pētera un 
savā aizsardzībā ar noteikumu, ka vi-
ņiem jābūt paklausīgiem tikai un vienīgi 
Romas baznīcai – respektīvi, pāvestam. 

Ventas kuršu paraugam sekoja arī 
Abavas kurši, kuri 1231.g. 17. janvārī 
noslēdza analoģisku līgumu ar pāvesta 
sūtni. Deviņu pilsnovadu savienībai bija 
pievienojušies arī Talsi, Ārvale un Pope. 
Pāvests Gregors IX 1232.g. 11. februārī 
Romā apstiprināja abus līgumus, kas 
pēc būtības savu juridisko spēku nav 
zaudējuši līdz pat mūsdienām. 

Kamēr Alnas Balduīns Romā panā-
ca līgumu apstiprināšanu Romā, Kursā 
iebruka ar virskundzības zaudēšanu 
neapmierinātie zobenbrāļi, Rīgas nam-
nieki un bīskapa karavīri, kuri nolaupīja 
līgumu dokumentus un piespieda no 
Gotlandes griezties atpakaļ pie pāvesta 
devušos kuršu sūtņus. 1233.g. izcēlās 
bruņots konflikts starp Alnas Balduīna 
piekritējiem un zobenbrāļiem Igaunijā 
un Vidzemē. Pāvests, baidīdamies, ka 
Balduīna politika var izraisīt karu pašu 

krustnešu starpā, 1234.g. atcēla viņu no 
legāta amata, tomēr noslēgtie līgumi pa-
lika spēkā. 

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks
Dokumentu teksti
Abavas baseina kuršu, Rīgas bīs-

kapijas domkapitula, Rīgas pilsētas 
un Zobenbrāļu ordeņa līgums. 1230. 
gads, pirms decembra.

Svētās Marijas baznīcas kapituls 
Rīgā, Kristus karapulka brāļi, Rīgas pa-
domnieki un citi pilsoņi visiem Kristum 
uzticīgajiem, kas saņems šo dokumentu, 
novēl veselību patiesībā. 

Lai top zināms visiem - tiem, kas 
dzīvo tagad un vēl dzīvos nākotnē, ka ar 
kuršiem un vietām, kuru nosaukumi ir 
šādi: Renda, Valgale, Pidvāle, Matkule, 
Vāne, Pūre, Ugese, Kandava, Ansene, 
mēs pēc tam, kad viņi izrādīja gatavību 
kristīgajai paklausībai, noslēdzām seko-
jošu līgumu: 

1. Viņi paši un viņu mantinieki 
mums ik gadus maksā no katra arkla 
pusi kuģa puda [ap 8 kg – A.Dz.] smal-
ka maluma miltu, un no ecēšām, ko mēs 
vienkāršā valodā saucam ”egede”, tāpat 
maksā pusbirkavu smalka maluma mil-
tu. 

2. Ja kāds strādā ar vienu zirgu, kas 
iejūgts arklā un ecēšās, tas maksā tikai 
ceturtdaļbirkavu smalka maluma miltu.

3. Bez tam savus garīdzniekus, ko 
viņi pēc iespējas ātrāk aicinās no Rīgas, 
viņi sargās no briesmām un trūkuma, 
un ar padevību pieņems no viņiem kris-
tību un kristīgo likumu bez kaitējuma 
savām zemes un citas mantas īpašuma 
un valdījuma tiesībām, bez iebildumiem 
no jebkuras varas puses.

4. Bez tam, šie kurši kopā ar mums 
dodas cīņā pret Kristus ienaidniekiem. 

Un lai mūsu paveiktais laika gaitā 
nezaudētu spēku un netiktu nolemts 
neveiksmei, ja kurši, izrādot pretestību, 
lauzīs nolīgto, mēs, kristieši, nosprie-
dām, ka to ir jāapstiprina un jāpasargā, 
un tādēļ ar mūsu dokumentiem piešķī-
rām tam ilgmūžību un apstiprinājām to 

ar saviem zīmogiem liecinieku klātbūt-
nē, kuru vārdi ir šādi:

Maurīcijs, Svētās Marijas baznīcas 
priors Rīgā, Henderiks, pagrabmeistars, 
Henrihs, pilsētas mantzinis;

Folkvīns, [Zoben]brāļu karapulka 
mestrs, Rūdolfs no Kaseles, Herfrīds 
Vridiks, Markvards no Tīringijas, šī ka-
rapulka brāļi.

No padomniekiem: Verners, Frīd-
rihs no Cēsīm, Alberts Utnordigs, Val-
deriks.

Svētceļnieki: Justacits no Dutas, 
Aleksandrs no Fehtas, Tomass no Hu-
neveldes, Todo no Travemindes.

Lībekas pilsoņi: Marikvards no Hā-
genas, Zifrīds no Hozenburges, Henrihs 
Kleneburs un citi, visnotaļ daudzi.

Sastādīts Rīgā, Kunga iemiesošanās 
1230. gadā.

Oriģinālteksts publicēts: Liv-, Ehst- 
und Curlaendisches Urkundenbuch. 
Hg. von F. G. von Bunge. 1.Bd. - Reval, 
1853, S. 137-138. No latīņu valodas tul-
kojis A. Dzenis.

Pāvesta legāta Otona vietnieka Li-
vonijā Balduīna no Alnas līgums ar 
Abavas baseina kuršiem. 1231. gada 
17. janvāris. 

Brālis Balduīns, cisterciešu ordeņa 
mūks no Alnas, Otona kunga, Tulijas 
Sv. Nikolaja klostera kardināldiakona, 
apustuliskā vietnieka legāta sūtnis Livo-
nijā, [paziņo] visiem, pie kā nonāks šis 
dokuments, mūžīgi mūžos.

Kad pēc Svētā Gara žēlīgās iedves-
mas, kas palīdz mums tur, tad un tādā 
mērā, kā Viņš Pats grib, lai cik necienīgi 
pārvaldītāji un aizgādņi mēs arī nebūtu, 
pagāni no kuršu zemes, proti, no Banda-
vas, no Vanemas, no viņas Ventas puses, 
no ciemiem, kuru nosaukumi ir šādi: 
Renda, Valgale, Matkule, Vāne, Pūre, 
Ugene, Kandava, Ansene, Talsi, Ārva-
le, Pope un daudziem citiem, pieņēma 
kristīgo ticību, tādēļ viņi deva savus 
ķīlniekus un pieņēma svētās kristības 
atdzemdinošo sakramentu.

Bet mēs ar Rīgas baznīcas, Kristus 
kareivju, visu svētceļnieku un visu Rī-
gas pilsoņu un tirgoņu kopīgu padomu 
un piekrišanu esam ar viņiem panākuši 
šādu vienošanos un noslēguši noteiku-
mus:

1. Ka viņi pieņem pāvesta kunga va-
ras ieceltu bīskapu un pēc visu kristie-
šu negrozāmas paražas viņam paklausa 
visā un visos apstākļos, kā arī pastāvīgi 
visos apstākļos savam bīskapam un sa-
viem prelātiem ļauj tās pašas tiesības 
[saņemt baznīcas nodevas], pie kurām 
pieturas īsteni kristieši. 

2. Viņi pastāvīgi pieņem garīdznie-
kus, ko norīko mūsu vara, godam apgā-
dā tos ar visu nepieciešamo un pakļau-
jas tiem it visā kā īsteni kristieši, visos 
apstākļos seko to glābjošajiem norādīju-
miem un sargā viņus no ienaidniekiem 
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kā sevi pašus. No tiem visi, kā vīri, tā sie-
vas un bērni, nekavējoties pieņem svētās 
kristības atdzemdinošo sakramentu un 
veic citus kristiešu rituālus. 

3. Viņi rīkos karagājienus pret pa-
gāniem, kas nepieciešami kā kristiešu 
zemes aizstāvēšanas, tā arī ticības iz-
platīšanas dēļ, saskaņā ar pāvesta kunga 

bezvainīgo gribu it visā.
Lai šim piešķirtu nemaināmu spēku, 

mēs šo dokumentu pēc tā uzrakstīšanas 
esam apstiprinājuši ar godājamo tēvu 
Leāles bīskapa Hermaņa kunga, Dau-
gavgrīvas abata Teodorika zīmogiem, 
kuru klātbūtnē šis ir darīts, [kā arī] 
mūsu un visu svētceļnieku zīmogiem. 

Sastādīts Kunga 1231. gadā, sešpad-
smitajās februāra kalendās.

Oriģinālteksts publicēts: Liv-, Ehst- 
und Curlaendisches Urkundenbuch. 
Hg. von F. G. von Bunge. 1. Bd. - Reval, 
1853, S. 136-137. No latīņu valodas tul-
kojis A. Dzenis.

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
11.februāris
17:00 Rokdarbu nodarbība Valentīndie-
nas noskaņās- Amatniecības centrā- no-
darbība bez maksas
12.februāris
16:00 Krāsaino smilšu nodarbība – Sil-
tās smiltis- Kandavas internātvidussko-
las silto smilšu studijā- nodarbība bez 
maksas
17:00 Vakariņas ar Signi Meirāni- Vānes 
kultūras namā- ieeja bez maksas
13.februāris
18:00 Mīlestības dienas koncerts “Daudz 
laimes!”- Kandavas kultūras namā-ieeja 
bez maksas
21:00 Atpūtas vakars kopā ar grupu 
„Lietus blūzs” – Valdeķu kultūras namā 
- Biļešu iepriekšpārdošana. Galdiņu re-
zervēšana. Ieeja uz pasākumu: EUR 5,00. 
Tel .63126037, 28765684, 63182040
17.februāris
18:00 Vingrošana pieaugušajiem projek-
ta „Vāneniekiem veseliem būt!” ietvaros- 
Vānes kultūras namā – ieeja bez maksas 
19:00 Latviešu un ārzemju kino mūzikas 
koncerts- -Latvijas Nacionālā simfonis-
kā orķestra čellu grupa- Kandavas kultū-
ras namā- ieeja 8,-eiro- biļešu iepriekš-
pārdošana telefons 63182040
18.februāris
17:00 Rokdarbu nodarbība –Amatniecī-
bas centrā- nodarbība bez maksas

19:00 Tikšanās ar folkloristi Inesi Krū-
miņu- Vānes kultūras namā – ieeja bez 
maksas
20.februāris
Vidējās paaudzes deju kolektīva “Zemī-
te” un draugu koncerts “Zemītē danci 
vedu”- Zemītes tautas nams
19:00 Masku balle- Viesnīcas HOTEL 
BERGS lauku rezidencē Rūmenes muižā
24.februāris
10:00 Jautra izrāde bērniem un vecā-
kiem “Baltais Lācis Superzvaigzne”- 
Kandavas kultūras namā – ieeja 2,-eiro
25.februāris
13:00 Liepājas Leļļu teātra izrāde „Krā-
sainais brauciens”- Zantes kultūras 
namā- ieeja 2,-eiro
17:00 Rokdarbu nodarbība- Amatniecī-
bas centrā – nodarbība bez maksas
26.februāris
16:00 Krāsaino smilšu nodarbība- Siltās 
smiltis- Kandavas internātvidusskolas 
silto smilšu studijā- nodarbība bez mak-
sas
17:00 „Satikšanās mūzikā’- skolēnu koru 
sadraudzības koncerts- Kandavas kultū-
ras namā- ieeja bez maksas
10.marts Ikgadējs pasākums “Pavards”- 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 
Šogad pasākums notiks jau 31. reizi. Se-
kojiet informācijai www.kandavastehni-
kums.lv  

12.marts Ikgadējs pasākums “Sievietes 
pasaule”- Kandavas kultūras namā

SPORTS
19.februārī
18:00 Kandavas novada kausa izcīņa 
florbolā- 2.posms- Cēres sporta hallē

IZSTĀDES
05.02.-12.02.
Tematiskā izstāde” Metens nāca pār kal-
niņu, cūkas auss padusē”- Kandavas pil-
sētas bibliotēkā
Literatūras izstāde” Rakstniekam Gunā-
ram Janovskim- 100”- Kandavas pilsētas 
bibliotēka
05.02.- 26.02.
Literatūras izstāde „Rakstniekam Gunā-
ram Janovskim – 100”- Vānes pagasta 
bibliotēka
Literatūras izstāde „Rakstniekam Jurim 
Zvirgzdiņam – 75” – Vānes pagasta bib-
liotēka
Literatūras izstāde „Andrim Jakubā-
nam- 75” – Vānes pagasta bibliotēkā
12.02.2016 - 22.02.
Tematiska izstāde Valentīna dienai “Lai 
mīlestība ienāk mūsu namā” - Kandavas 
pilsētas bibliotēka 
12.02.2016 - 22.02.
Jubilejas izstāde “Aktrisei Dzintrai Klēt-
niecei - 70” -Kandavas pilsētas bibliotēka

„BALTTOUR 2016” IEPAZĪSTINĀM AR ABAVAS SENLEJAS 
TŪRISMA PIEDĀVĀJUMU

Līdzīgi kā 2015. gadā, arī šogad 
Kandavas novads izstādē piedalījās 
apvienotajā stendā ar Talsu novada 
pilsētu Sabili un Abavas pagastu, pār-
stāvot vienu no skaistākajām Latvijas 
teritorijām – Abavas senleju. 

Abavas senlejai ir plašs tūrisma pie-
dāvājums, kas ir interesants gan pieau-
gušajiem, gan ģimenēm ar bērniem. Tā 
kā Abavas senleja atrodas īpaši ainaviski 
skaistā vietā, tas braucienu pa to pada-
ra par neaizmirstamu skatu pilnu pie-
dzīvojumu. Viesojoties Abavas senlejas 
stendā, apmeklētājiem tika dota iespēja 
uzzināt par šeit piedāvātajām tūrisma 
iespējām – vīna baudīšanu, muzejiem, 
dabas takām, lauku sētām un aktīvo 
atpūtu. Liela vērtība ir cauri senlejai 
plūstošā Abavas upe, kas ļauj šo vietu 

apskatīt ne tikai braucot ar auto vai ejot 
kājām, bet arī pavērties uz to no upes 
krastiem – laivojot. 6.februārī atbalstīt 
savējos bija ieradies arī Kandavas no-

vada domes priekšsēdētājs Normunds 
Štoferts un viņa vietnieks Alfreds Ķieģe-
lis, atzinīgi novērtējot padarīto “Abavas 
senlejas” stenda izveidošanā.
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PROJEKTA „VĀNENIEKIEM VESELIEM BŪT!” AKTIVITĀTES

PAR ŪDENS KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTU 
UZSTĀDĪŠANU

Ir aizvadītas pirmās aktivitātes 
projektā „Vāneniekiem veseliem būt”, 
kuru īsteno biedrība „Vānes pagasta 
sieviešu klubs GUNNA”. 

19.decembrī Vānes tautas nama ka-
mīnzālē neformālā atmosfērā, ar ļoti 
aizraujošu uzstāšanos, ciemojās kustību 
ārsts jeb kineziologs Visvaldis Bebrišs. 
Par visu, ko V.Bebriša kungs stāstīja, 
klausītājs varēja pārliecināties savām 
acīm turpat uz vietas un kļūt arī par 
eksperimentu dalībnieku. Turklāt vai-
rāki kļuva par V.Bebriša iedvesmojošo 
grāmatu īpašniekiem, tās varēja ne tikai 
iegādāties, bet arī saņemt dāvanā. Tā kā 
varam dalīties ar V.Bebriša grāmatām: 
„Kā novērst spriedzi sevī. Doma. Sprie-
dze. Slimība.”, „Esi pats un jūties labi. 
Daktera Bebriša ieteikumi.”

 Savukārt, 13.janvārī Vānes pamat-
skolā un 16.janvārī Vānes tautas namā 
notika tikšanās ar fizioterapeiti Elīnu 
Gajevsku. Elīna ir Vānes pamatsko-
las absolvente, beigusi skolu pirms 10 
gadiem. Elīna stāstīja un demonstrēja 
praktiskus vingrojumus kā palīdzēt sa-
vam ķermenim ikdienā. Elementāri un 
ne laikietilpīgi. Tā kā cilvēks pēc dabas 
ir slinks, tad, lai motivētu vingrot, tiks 
organizēta vingrošana grupa. Tas jau iz-
klausās daudz iespējamāk, kad tiek no-
runāts laiks un diena un izskatās, ka vā-
nenieki tiešām ir noilgojušies pēc tādas 
izkustēšanās, jo jau tagad pieteikušies 
10 skolēni un 25 pieaugušie. Gribētāji 
vēl var pieteikties, jo nodarbības notiks 
tautas nama lielajā zālē. Skolēni vingro 
kopš 27.janvāra vienu reizi nedēļā, bet 
pieaugušie aicināti uz pirmo nodarbī-
bu 17.februārī plkst.18.00 Vānes tautas 
namā, līdzi ņemot ērtu vingrošanai pie-
mērotu apģērbu, apavus kā arī vingro-
šanas paklājiņu vai pledu. Februārī plā-

Kustību ārsts Visvaldis Bebrišs

nojam atklāt trenažieru zāli ar diviem 
trenažieriem – muguras atliekšanas solu 
un velotrenažieri, īpaši piemērotu gados 
vecākiem cilvēkiem. Aicinu sekot līdzi 
informācijai!

Tāpat, februārī aicināsim interesen-
tus tikties ar zinošiem cilvēkiem da-
žādās jomās. 12.februārī vakariņosim 
kopā ar Signi Meirāni, žurnāla un por-
tāla „Četras sezonas” galveno redaktori, 
5 pavārgrāmatu autori. Vakariņu galds 
tiks klāts Vānes tautas namā plkst.17.00. 
Vakariņu tēma ir- „Veselīgs uzturs. Vai 
veselīgi ēst ir dārgi? Vai veselīgs ēdiens 
ir garšīgs ēdiens?” Interesanti, ka ar sa-
viem pieredzes stāstiem piekrituši dalī-
ties arī vietējie vānenieki. 

19.februārī plkst.17.00 Vānes tautas 

namā aicinām uz tikšanos un sarunu ar 
Inesi Krūmiņu, tautā atpazīstamu fol-
kloristi, sešu bērnu mammu un latviskās 
dzīvesziņas kopēju. Būs iespēja uzzināt, 
ko par veselību no savas pieredzes un 
zināšanu skatu punkta, saka folkloriste. 

Atgādinām, ka visas projekta ietva-
ros rīkotās aktivitātes ir bezmaksas un 
aicinām visus interesentus izmantot šo 
lielisko iespēju. 

Projekta aktivitātes īstenojam patei-
coties Borisa un Ināras@Teterevu fonda 
un Kandavas novada domes finansiāla-
jam atbalstam.

Biedrības Vānes pagasta sieviešu 
klubs „GUNNA” vārdā 

G.Priede - Pileniece

SIA “Kandavas komunālie pa-
kalpojumi” informē, ka 2016.gada 
1.janvārī ir stājies spēkā Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu likums, kas no-
saka ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējam par pienākumu uzstādīt 
komercuzskaites mēraparātus piede-
rības robežās komercuzskaites mēra-
parāta mezglā, pēc kā jāveic norēķini 
par sniegtajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem.

Atbilstoši spēkā esošajām tiesību 
normām SIA “Kandavas komunālie pa-
kalpojumi”, sākot ar 2016. gada februāri, 
uzstādīs ūdens komercuzskaites mēra-

parātu (kopējo skaitītāju) uz dzīvojamās 
mājas pievada dzīvojamajām mājām 
Kandavas novadā, kurām vēl nav uzstā-
dīti kopējie skaitītāji.

Sakarā ar minēto, lūdzam Kanda-
vas novada dzīvojamo māju dzīvokļu 
īpašniekus nodrošināt savu pārstāvja 
(pilnvaroto personu, mājas vecāko un/
vai pārvaldnieku) klātbūtni komercuz-
skaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai 
(uzņemšanai), no kā tiks aprēķināts Jūsu 
īpašumā patērētā ūdens daudzums.

Gadījumā, ja norādītajā laikā Jūsu 
pārstāvis neieradīsies uz komercuz-
skaites mēraparāta rādījumu fiksēšanu 

(uzņemšanu), tiks uzskatīts, ka Jūs pie-
krītat fiksētajiem (uzņemtajiem) skaitī-
tāja rādījumiem un Jums nav pretenzijas 
attiecībā uz sākotnēji fiksēto (uzņemto) 
rādījumu.

Dzīvojamo māju īpašniekiem lū-
dzam sekot līdzi SIA “Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” paziņojumiem, kas 
tiks izsūtīti mājas vecākajiem, pārvald-
niekiem un nodrošināt mājas vecāko, 
pārvaldnieku klātbūtni dzīvojamo māju 
kopējo ūdens skaitītāju rādījumu fiksē-
šanā paziņojumā norādītajos laikos.

SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi”
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PĪRĀDZIŅA SLĒPOJUMI AIZVADĪTA ARŅA KRAUKĻA 
PIEMIŅAS KAUSA IZCĪŅA

KANDAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA AICINA 
PIETEIKTIES PĀRUS LAULĪBĀM 2016.GADA 15.MAIJĀ

Aicinām novadniekus pieteikties uz pašvaldības apmaksātu 
laulību ceremoniju, kas notiks par godu Starptautiskajai Ģime-
nes dienai. Laulībām var pieteikties pāri, kuri dzīvo kopā ne-
reģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem).

Kādi ir pieteikšanās nosacījumi?
Līgavas un līgavaiņa dzīvesvieta deklarēta Kandavas novadā
Ģimenē ir vismaz viens kopīgs bērniņš
Aicinām ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš dzimtsarakstu 

nodaļā aizpildīt kopīgu iesniegumu par laulības noslēgšanu 
2016.gada 15.maijā. Līdzi jāņem derīgs personu apliecinošs do-
kuments un jāsamaksā valsts nodeva 14 euro. Ģimenes, kurās ir 
trīs un vairāk bērnu, tiek atbrīvotas arī no valsts nodevas.

Sīkāka informācija pa tālr.63107374, jautājums var uzdot arī 
e-pastā dzimtsaraksti@kandava.lv 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i. 
Maija Liepa

Pateicoties sniegam un īsti ziemīgiem laika aps-
tākļiem, 17.janvārī Pasaules sniega dienas ietvaros 
Kandavā notika kārtējais „Pīrādziņa slēpojums”. 

Visi aktīvie slēpot gribētāji varēja kārtīgi izslēpo-
ties Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā. Šis 
slēpošanas posms bija ļoti kupli apmeklēts, jo diena 
bija pasakaina, tieši kā radīta aktīvai atpūtai dabā, pie-
dalījās vairāk nekā 90 dalībnieku, sākot ar pašiem ma-
zākajiem līdz pat pensijas vecumam. Slēpotājiem bija 
iespēja izvēlēties distances garumu katram pēc saviem 
ieskatiem un varēšanas. Pēc stundu garās slēpošanas 
visus dalībniekus sagaidīja karsta tēja un pīrādziņi. 

Organizētāju vārdā paldies Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskolas vadībai, par to, ka viņi spēja nodrošināt ar 
slēpošanas komplektiem tik lielu dalībnieku skaitu.

„Pīrādziņa slēpojuma” otrais posms notika Mat-
kulē 23.janvārī. Šis posms nebija tik kupli apmeklēts, 
bet pēc pasākuma dalībnieku domām, tāpēc jau tas 
nebija mazāk interesants un aizraujošs. Diena bija 
skaista, apkārt brīnišķīgi dabas skati un apmēram pie-
cu kilometru garā distance gar Imulas upi tika veik-
li pieveikta. Visus sporta entuziastus pa sniegotajām 
Buses pilskalna takām izvadāja matkulnieki Mārtiņš 
Užāns un Māris Plezers. Pasākuma noslēgumā dalīb-
niekus gaidīja silta tēja, pīrādziņi un atmiņu uguns-
kurs, pieminot janvāra barikāžu divdesmit piekto 
gadadienu. Tiem, kas neslēpoja, vakarpusē bija orga-
nizētas dažādas atrakcijas pie Mārtiņa „Gravās”- nakts 
kalna nobrauciens ar ragaviņām un citiem braucam-
rīkiem kā arī sniega stafetes. Interesanti bija visiem!

 Egita Grundmane

23. janvārī Kandavas sporta hallē norisinājās desmitais Arņa 
Kraukļa piemiņas turnīrs karatē.

Uz turnīru bija ieradušies vairāk nekā 70 dalībnieku no septiņiem 
karate klubiem- Igaunijas, Rīgas, Engures, Saldus, Tukuma un Kan-
davas.

Piemiņas turnīru atklāja Kandavas novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Štoferts vēlot sportistiem cīņas sparu, izturību un veiksmi. 
Vēlējumam pievienojās arī Latvijas Kyokushinkai Karate Federācijas 
prezidents Vladimirs Lavrinovičs: “Lai mūs visus šodien pavada cīņas 
gars. Lai uzvar stiprākais!”

Pēc spraigas cīņas, tikai ar trīs punktu pārsvaru 1. vieta un Arņa 
Kraukļa piemiņas kauss tika Kandavas karate klubam “Bushido”,   
2.vietā- Igaunijas klubs “Seibun”, 3.vietā- Engures karate klubs “Shuto”.

Specbalvu par labāko cīņas garu ieguva Sofia no Igaunijas Kara-
te Kjokušinkai federācijas kluba “Seibun”, balvu par labāko tehnisko 
cīņu -Una Žerebcova no Saldus Kjokušinkai karatē Do kluba un spec-
balvu par labāko nokautu ieguva Ivo Mirzojans no Kandavas karate 
kluba “Bushido”. 

Pēc Arņa Kraukļa pāragrās nāves trenera darbu, pārņemot Kan-
davas karate kluba «Bushido» vadību, turpināja Mareks Lavrinovičs, 
kurš par aizvadīto laiku ir teicis: „Ir pagājuši jau 10 gadi, kopš mūžībā 
aizgājis Bushido centra izveidotājs Arnis Krauklis, kurš bija entuzias-
ma pilns, aktīvs sportists, labs treneris un labs draugs. Lai kā kādreiz 
rokas nolaižas, piemēram, kad sadega zāle ar visu inventāru, cienot 
Tevi, Arni, rodu sevī spēku visu turpināt. Uz Arni varēja paļauties un 
uzticēties, jebkurā diennakts stundā bija gatavs palīdzēt draugiem un 
audzēkņiem. Viņš saviem audzēkņiem bija kā tēvs, ja kāds nenāca uz 
treniņiem viņš brauca uz mājām pakaļ. Ja kādam bija trauma, lika sē-
dēt treniņos un skatīties treniņu, jo arī skatoties mēs mācāmies. Arni, 
Tu vienmēr būsi mūsu sirdīs un domās! Osu”

Līga Šupstika 



16.

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās februāra 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 09.02.2016.

LĪDZJŪTĪBA

Valentīna Ansone  (1934.) Kandava
Velta Švelenberga  (1930.) Kandava
Karmena Mindāle  (1937.) Kandava
Velta Bunga  (1922.) Tukums
Jānis Dronka  (1940.) Kandavas pagasts

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
2016.gada janvārī reģistrēti mirušie:

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
2016.gada janvārī reģistrēti 
9 jaundzimušie, kuriem doti vārdi

Alise, Kristīne, Everita, Melisa, Bella, 
Daniela, Rinalds, Alekss, Marks

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2016.GADA FEBRUĀRIS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai un dienai, 
piemīt kas savs un neparasts.
  /A.Krūklis/

Lilija Sakne, Alvīne Zvaigzne, Janīna Čerpinska, 
Jānis Gardovičs, Marija Lagzdiņa, Velta Gailis, 

Juris Lukss, Brigita Hiršsone, Ināra Pulvere, 
Jānis Kažs, Nastasija Kreicberga, Aina Kulmane, 

Jānis Akmens, Līvija Jakobsone, Ernests Pētersons, 
Marija Jēce, Mārīte Lūsiņa, Jautra Lagzdiņa, 

Pāvels Rečics, Ludmila Rečica, Jānis Jakobovics, 
Gunta Ābele, Leons Trusovs

Piecdesmit gadu kopā iets,
Kopā raudāts un kopā smiets,
 Pusgadsimts kopā pavadīts,
Kā zelta pavediens atmiņās stīdz!

Mārīti un Jāni Grasbergus zelta kāzu jubilejā sveic
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA DOMES 
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

„KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS” 
IZNĀK REIZI MĒNESĪ LĪDZ 15.DATUMAM. 

To varat saņemt sekojošās vietās Kandavā:
Kandavas novada dome, pilsētas bibliotēka, sociālās 

palīdzības centrs, veikals „Linda” Tirgus laukumā, veikals 
„Maxima”, veikals „Elvi”, veikals „Savieši” Jaunkandavā, veikals 
„Saltums” Jaunkandavā, veikals „Rūjas”, veikals „Saltums” 
Ozolu ielā, veikals „Pils” Ozolu ielā, kafejnīca „Ieviņa”, ziedu 
veikals „Linda”, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, ap-
tieka „Ozolāji”, tūrisma informācijas centrs.

Pagastos: pagastu pārvaldēs (izdala pagastu pārvaldnieki) 
un bibliotēkās.

Š.g. 19.martā plkst. 10:00 Kandavas kultūras nama 
mazajā zālē notiks Kandavas novada kooperatīvās 

krājaizdevu sabiedrības gada atskaišu sapulce.
Aicināti piedalīties visi KNKKS biedri. 

Informācija pa telefonu 29206599. KNKKS valde

SIA Latvijas Lauku konsultāciju centra Meža konsultāciju 
pakalpojumu centrs rīko mednieku kandidātu apmācības 

Tukumā, Ed.Veidenbauma ielā 9. Kursu sākums 18. martā.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa telefonu – 20223626

Aicina pieteikties dalībniekus 
III. Mājās gatavoto kūku konkursam, 

kas notiks š.g. 12.martā pasākuma „Sievietes pasaule” iet-
varos. Pieteikties līdz 1.martam pa telefonu 26018067.

PALDIES MŪSU MEDICĪNAS DARBINIEKIEM!
Mēs, Kandavas pagasta un pilsētas iedzīvotāji, vēlamies teikt 
labus vārdus un lielu paldies sava novada medicīnas personā-
lam – ģimenes ārstiem, speciālistiem, medmāsām, ātrās palī-
dzības darbiniekiem, par atbalstu, ārstēšanu, steigšanos palīgā 
uz izsaukumiem, kad ir nepieciešama mediķu palīdzība. 
No sirds pateicamies jums par sniegto palīdzību! Vēlam, lai 
jums pašiem laba veselība un izturība jūsu grūtajā un atbildī-
gajā darbā!
Z.Lūre, V. Prikule, D. Lapsa, A. Sadovska, M.Grudņaka, A. 

Dreijers, I. Rohmane, R. Sadovskis, A. Aperčoje, 
K. Aperčojs, G. Ose.


