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APBALVO FOTOKONKURSA UZVARĒTĀJUS UN IZGAISMOTO MĀJU 
ĪPAŠNIEKUS 

Gadu mija Kandavā noslēdzās 
ar kopīgu Ziemassvētku atzīmēšanu 
26.decembrī un Jaunā gada sagaidīša-
nu 31.decembrī pilsētas Promenādē. 
Svētku noskaņai varbūt nedaudz pie-
trūka sniega un ziemas sajūtas, tomēr 
par iedzīvotāju atsaucību sūdzēties 
nevarēja. 

Liela rosība Ziemassvētkos valdīja 
novada muzejā. Varēja satikt ilgi nere-
dzētus kandavniekus, kas iztiku pelna 
ārzemēs vai citur Latvijā un divas reizes 
gadā, pa novada svētkiem un Ziemas-
svētkos, atbrauc uz šejieni pie saviem 
vecākiem vai radiem, kā arī daudz pil-
sētas viesu no dažādām Latvijas malām.

Kā viens no centrālajiem notiku-
miem novada muzejā bija fotokonkursa 
“Kandavas novads četros gadalaikos” 
dalībnieku apbalvošana. Konkurss noti-
ka laikā no 2015.gada 1.novembra līdz 
2016. gada 1.novembrim, un tā mērķis 
bija veicināt iedzīvotāju aktivitāti un 
piederības sajūtu savai pilsētai un nova-

dam, kā arī atlasīt interesantākās foto-
grāfijas novada domes ikgadējā kalen-
dāra veidošanai. 

“Kas ir fotogrāfija? Tas ir noķerts un 
apstādināts mirklis. Daudzi citi mirkļi 
aizies un aizmirsīsies, bet šis viens ir 
nofiksēts un tāds arī paliks. Ir tik intere-
santi skatīties senās fotogrāfijas un do-
māt par to, kā tas bijis. Salīdzināt pazīs-
tamas vietas, kā tās izskatījās toreiz un 
tagad, prātā izcilāt nelielus stāstus par 
to, kā ģimene posusies fotogrāfa apmek-
lējumam, kāda toreiz bija mode frizūrās 
un tērpos un daudzas citas nianses, kas 
foto mirklī noķertas.”

Dāvanas par piedalīšanos, īpašas 
krūzītes ar novada simboliku, saņēma 
Daiga Rēdmane, Danuta Eva Bite, Laura 
Kristīne Melne, Sanda Gudriķe un Jānis 
Kamerāds. Lai motivētu arī turpmāk 
fiksēt skaistus mirkļus no novada pasā-
kumiem un vietām, tika apbalvoti visi 
novada kalendāra fotogrāfiju autori, arī 
tie, kas nebija piedalījušies konkursā - 

Laura Vanaga, Anda Štrausa, Egija Lāce, 
Jānis Priednieks un Egita Grundmane. 
Sanākušie dalījās iespaidiem, kopīgi 
aplūkojot fotogrāfiju izstādi vienā no 
muzeja zālēm, apmainījās domām un 
viedokļiem.

Lai radītu Ziemassvētku un Jaun-
gada gaidīšanai atbilstošu noskaņu un 
ziemas tumšajā laikā pilsētu padarītu 
gaišāku, Kandavas novada dome gadu 
mijā aicināja iedzīvotājus, organizācijas, 
uzņēmumus, iestādes un mājsaimniecī-
bas veidot logu, telpu, pagalmu, namu 
fasāžu svētku noformējumu. 27.decem-
brī domes pārstāvji apbraukāja pilsētu, 
lai apskatītu un novērtētu izgaismotās 
mājas un pagalmus. 31.decembra vaka-
rā Promenādē tika apbalvoti uzvarētāji 
- pirmskolas izglītības iestāde “Zīļuks”, 
veikals “Centrs”, individuālā māja Dze-
ņu ielā 5, saimnieki Gita un Raivis Bēr-
ziņi un “Ābeles”, kurās saimnieko Dainis 
Lēmanis ar ģimeni.

Dagnija Gudriķe

Fotokonkursa dalībnieki no labās: Laura Vanaga, Sanda Gudriķe, Jānis Kamerāds, Danuta Bite, Daiga 
Rēdmane, Laura Melne un priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis 



2. AKTUALITĀTES

Ar jauniem plāniem un cerībām 
sācies 2017.gads.

Patreiz tiek veidots 2017.gada 
budžets un atbilstoši pieejamajiem 
naudas līdzekļiem izstrādāts arī soci-
āli ekonomiskais attīstības plāns. Bu-
džeta sastādīšanas periods nekad nav 
bijis vienkāršs un šis gads nav izņē-

mums. Daudz naudas mums nepie-
ciešams izglītībai un pārējām noza-
rēm, līdz ar to vairākas lietas, ko mēs 
un arī iedzīvotāji vēlētos, lai tās tiktu 
realizētas, netiks īstenotas ierobežoto 
līdzekļu dēļ.

Ir vairāki svarīgi darbi, kurus 
esam sākuši realizēt, un viens no 
tiem ir Mākslas un mūzikas skolas 
projekta īstenošana. Šajā gadā pro-
jekts jāpabeidz, lai 1.septembrī uz-
sāktu mācības kapitāli izremontētajā 
skolā. Viens no darbiem, kurus pare-
dzēts īstenot šajā gadā, ir poliklīnikas 
remonts, kurā paredzēts ieguldīt 90 
tūkstošus eiro. Vairāki darbi pare-
dzēti pagastos, kā lielākos varu minēt 
gājēju celiņa izveidi Zantē, tajā plā-
nots ieguldīt 40 tūkstošus eiro, Cēres 
pagasta pārvaldes ēkas remonts un 
vēl citi. Paredzēts izbūvēt apgaismo-
jumu Sēravotu un Kūrorta ielās Kan-
davā, tiks nomainīta apkures sistēma 
Apiņu ielā, pieslēdzot tās jaunajai 
katlu mājai ar šķeldas apkuri. Šogad 
turpināsim labiekārtot brīvdabas es-
trādi Ozolāji, atjaunojot kora kāpnes. 

2.

AIZVADĪTĀ GADA VEIKUMU IZVĒRTĒJOT
Ar ilgi gaidīto sniegu, iesācies 

jaunais 2017.gads, kas pēc austrumu 
kalendāra būs Ugunīgā Gaiļa gads un 
sāksies 28.janvārī. 

Pirms nospraust jaunus mērķus, jā-
atskatās uz paveikto, jāizvērtē sasnieg-
tais, jāapzinās kļūdas un neveiksmes, 
lai tās neatkārtotu, jo runājot astrologu 
vārdiem, Gailim būs jārealizē idejas, kas 
tika nospraustas pagājušā gadā.

Janvāra pirmajās dienās uzrunāju 
novada iestāžu un uzņēmumu vadītājus, 
pagasta pārvaldniekus un uzņēmējus, 
lūdzot pastāstīt par to, kāds viņu vērtē-
jumā bijis pagājušais gads un kādi ir šī 
gada lielākie plāni.

Kā vērtējat aizvadīto 2016.gadu? 
Kādi bija gada spilgtākie notikumi?

Ziedīte Začeste, Kultūras pārval-
des vadītāja:

-Gads bija darbīgs. Nozīmīgākais 
notikums- Kandavas bibliotēkas pārcel-

Esam iekļuvuši konkursā par 
energoefektivitātes uzlabošanu pirm-
skolas izglītības iestādē “Zīļuks”, šajā 
gadā paredzēts izstrādāt tehnisko 
projektu, lai nākamajā varētu ķerties 
pie realizācijas. 

Iedzīvotājiem būs iespējams iepa-
zīties ar sociāli ekonomisko plānu pēc 
tā apstiprināšanas domes sēdē. Aizva-
dītajā nedēļā notiks deputātu sanāks-
me, kurā tika izskatīts gan ekonomis-
kais plāns, gan budžeta veidošanas 
gaita. Sanāksmē piedalījās arī novada 
Kultūras un Izglītības pārvaldes, so-
ciālā dienesta, Zantes ģimenes krīzes 
centra un sporta kluba vadība ar savu 
redzējumu par turpmāko attīstību, 
projektiem un naudas ieguldījumiem. 

Janvāra mēneša domes sēdē tiks 
apstiprināts arī novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks. Esam jau lēmuši 
par to, ka šis amats nebūs algots.

Kandavas novada domes 
priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis 

šanās uz telpām Lielajā ielā 11. Domāju, 
ka pagaidām tā ir laba mājvieta, iedzī-
votājiem ērti pieejama. Priecājos, ka tiek 
turpinātas labās tradīcijas novadā - pa-
gastu svētki, mākslas plenērs. Jaunu elpu 
pagājušajā gadā ieguva Kafijas un tējas 
svētki, par ko jāpateicas aktīvai novada 
saimnieču līdzdalībai. Lepojos ar mūsu 
novada amatierkolektīviem - kopskaitā 
tie ir 35, darbojas visās Dziesmu svēt-
ku nozarēs. Radoši strādā amatierteātri, 
jānovērtē arī novada amatnieku aktivi-
tātes.

Silvija Tiltiņa, Izglītības pārvaldes 
vadītāja:

-Aizvadītais gads izglītības jomā bi-
jis notikumiem bagāts. 2015./2016.mā-
cību gadā Kandavas novadā notikušas 
13 valsts nozīmes mācību priekšmetu 
olimpiādes, kas tika organizētas 3 kār-

tās – skolas, novada, valsts. Mūsu no-
vada skolēni bija uzaicināti un novadu 
pārstāvēja 7 valsts olimpiādēs: latviešu 
valodas un literatūras 11.-12.klašu olim-
piādē piedalījās Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskolas skolniece Līva Lauma Truh-
ņēviča un Rūdolfs Kunkulbergs, kurus 
sagatavoja skolotāja Inguna Auziņa. 
Latviešu valodas un literatūras 8.-9.kla-
šu olimpiādē novadu pārstāvēja Kanda-
vas K.Mīlenbaha vidusskolas skolniece 
Katrīna Kārņupa, skolotāja Kristīne Čā-
kure. Ģeogrāfijas valsts olimpiādē pie-
dalījās Nauris Truhņēvičs no Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas, skolotāja Ine-
ta Krūmiņa, vēstures olimpiādē- Kan-
davas K.Mīlenbaha vidusskolas skol-
niece Līva Riekstiņa, skolotāja Aksilda 
Petrevica, un Kandavas novada Zantes 
pamatskolas skolniece Signe Petrova, 
skolotāja Laila Šaicane. Krievu valodas 
olimpiādē novadu pārstāvēja Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikuma audzēk-
ņi Jolanta Kasperoviča un Lauris Mer-
tens, skolotāja Jeļena Šnikvalde. Bio-
loģijas olimpiādē novada pārstāve bija 
Līva Lauma Truhņēviča no Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas, skolotāja Inā-
ra Batņa. Sadarbībā ar mācību priekš-
metu metodisko apvienību vadītājiem 
notikušas 18 novada atklātās olim-
piādes. Olimpiādēs aktīvāk piedalījās 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 
audzēkņi, sastādot nopietnu konkurenci 
vispārizglītojošo skolu 10.-12.klašu sko-
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lēniem un iegūstot 17 godalgotas vietas. 
Jau septīto gadu mūsu novada sko-

lēni, gūstot Atzinības un godalgotas 
vietas piedalās gan valsts, gan Zemgales 
reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecis-
ko darbu konferencē. Ar labiem rezul-
tātiem aizvadītajā gadā startēja Kanda-
vas internātvidusskolas audzēknis Ēriks 
Ieviņš, kurš Zemgales reģiona skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu konferen-
cē ieguva 2. vietu un Apliecinājumu ie-
spējai studēt LLU budžeta grupā. Valsts 
40.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē Rīgā Ēriks Ieviņš ieguva At-
zinību skolotāja Mārīte Rozīte. Atzinību 
Zemgales reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē ieguva 
arī Kandavas K.Mīlenbaha vidussko-
las skolniece Samanta Santa Paņižņika, 
skolotāja Ināra Batņa.

Skolēniem tika dots daudz iespē-
ju attīstīt savus talantus ārpusstundu 
nodarbībās dažādās interešu izglītī-
bas jomās. Ar labiem panākumiem 44. 
starptautiskajā bērnu mākslas izstādē 
„Lidice 2016” piedalījās Cēres pamat-
skolas un Kandavas K.Mīlenbaha vi-
dusskolas skolēni (skolotājas Drosmiņa 
Krūmiņa un Antra Petkeviča).Vokālās 
mūzikas konkursā “Balsis 2016” Zem-
gales reģiona skatē Tukumā piedalījās 
Zantes pamatskolas ansamblis, iegūstot 
2.pakāpi (vadītāja Sandra Šteinberga). 
Jauno vides pētnieku foruma „Skolē-
ni eksperimentē” Rīgas atklātajā kārtā 
veiksmīgi piedalījās Zantes un Zemītes 
skolēni (skolotājas-konsultantes Zai-
ga Puriņa un Olita Tutiņa). Uz skolēnu 
skatuves runas un mazo formu uzvedu-
mu Kurzemes reģiona konkursu, ko or-
ganizējām pie mums Kandavā, ieradās 
dalībnieki no Talsu, Tukuma, Ventspils 
novadiem, un Ventspils pilsētas. 28 ru-
nātāju konkurencē mūsu novads tika 
godam pārstāvēts: Melita Leitlande no 
Kandavas internātvidusskolas (skolo-
tāja Dace Kulmane) 2.klašu grupā ie-
guva 1.pakāpi ar otro labāko rezultātu 
un uzaicinājumu piedalīties konkursa 
finālā Rīgā, kur ieguva 2.pakāpi. Kurze-
mes reģiona konkursā 1.pakāpe Kanda-
vas K.Mīlenbaha vidusskolas skolēnam 
Valteram Garancim (skolotāja Aina 
Novicka), 2.pakāpe- Samantai Santai 
Paņižņikai un Dārtai Esterei Kampar-
zālei no Kandavas K.Mīlenbaha vidus-
skolas (skolotājas Inguna Auziņa, Baiba 
Leitarte un Iveta Grunte). Kā vienmēr, 
ar labu literāro uzvedumu skatē uzstājās 
Kandavas internātvidusskolas skatu-
ves runas pulciņa dalībnieki skolotājas 
Sandras Aukšmukstes vadībā, iegūstot 
1.pakāpi. Iepriecinoši, ka arvien vairāk 
novada skolu 7.un 8.klašu kolektīvu vē-
las piedalīties konkursā “Esi aktīvs- bez 
atkarībām!”. 2016.gada konkursā pieda-
lījās seši klašu kolektīvi- pa diviem no 

Kandavas internātvidusskolas un Cēres 
pamatskolas, pa vienam no Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas un Zantes pa-
matskolas. 

Labus rezultātus sasnieguši Kanda-
vas novada Bērnu un jaunatnes spor-
ta skolas audzēkņi: Agnese Besikirs-
ka- 2.vieta starptautiskās vieglatlētikas 
sacensībās (treneris Indulis Matīss), 
Sandija Balande-Balode- 1.vieta valsts 
sacensībās, Raivis Garoza-3.vieta valsts 
sacensībās.

Kandavas Mākslas un mūzikas sko-
las popgrupas “Taustiņi” sasniegums- 
2.pakāpe valsts konkursā (vadītāji And-
ra Vilkauša un Gints Birkenšteins).

Pēteris Krampītis, SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” valdes lo-
ceklis:

-Izvērtējot aizgājušo gadu, varam 
teikt, ka šis gads uzņēmumam ir bi-
jis bagāts ar dažādiem notikumiem un 
veiksmīgi paveiktiem darbiem. Uzņē-
mums ir saņēmis Valsts kases aizņē-
mumu 2,2 miljonu euro vērtībā un pa-
teicoties šim finansējumam, kā arī pašu 
līdzekļiem, veiksmīgi uzsācis divu Kan-
davai nozīmīgu projektu “Kandavas pil-
sētas siltumtrašu pārbūve un izbūve” un 
“Biomasas katlumājas izbūve Kandavā” 
īstenošanu. 

Esam strādājuši, lai uzlabotu uzņē-
muma sniegto pakalpojumu kvalitāti. 
Zemītes pagasta tautas nama katlu mājā 
uzstādījām jaunu kokskaidu granulu 
apkures katlu, kas nodrošina ar siltumu 
pagasta pārvaldi, bibliotēku un tautas 
namu. Daudzdzīvokļu dzīvojamajās 
mājās Kandavā, Kūrorta ielā 3., 5. un 7. 
uzstādījām siltummezglus, dodot iespē-
ju šo māju iedzīvotājiem pašiem regulēt 
patērētā siltuma daudzumu.

Ir turpinājies darbs pie novada 
ūdenssaimniecības sakārtošanas un 
novada iedzīvotājiem pieejamā dzera-
mā ūdens kvalitātes uzlabošanas. Esam 
izbūvējuši jaunu ūdens sūknēšanas sta-
ciju un uzstādījuši ūdens atdzelžoša-
nas iekārtas Cērē. Ūdens atdzelžošanas 
iekārtas ir uzstādītas arī Grenčos un 
Jaudā. Turpinājām darbu pie ūdens ko-

mercuzskaites mēraparātu uzstādīšanas. 
Ūdens komercuzskaites mēraparāti tika 
uzstādīti daudzdzīvokļu dzīvojamajām 
mājām Kandavā, kā arī Matkules, Vānes 
un Zantes pagastos. Visās novada ūdens 
sūknēšanas stacijas uzstādījām ūdens 
komercuzskaites mēraparātus ar attāli-
nātas datu nolasīšanas iespējām.

2016. gadā paplašinājām uzņēmuma 
sniegto pakalpojumu klāstu. Ar Kanda-
vas novada domes rīkojumu pārņēmām 
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 
katlumāju un ar 2016./2017. gada apku-
res sezonu uzsākām Kandavas Kārļa Mī-
lenbaha vidusskolas un Kandavas sporta 
halles apkurināšanu. Tāpat ar novada 
domes rīkojumu mums tika nodota 
Kandavas novada kapsētu un Kandavas 
pilsētas kapličas apsaimniekošana un 
uzturēšana. Lai nodrošinātu šo pakal-
pojumu sniegšanu, iegādājāmies maz-
lietotu atkritumu izvešanas automašīnu.

Egita Grundmane, sporta kluba 
Kandava projektu vadītāja:

-2016.gads ne tikai Latvijā, bet arī 
pasaulē bija Olimpiskais gads. Un pēc 
ļoti daudziem gadiem mums bija Olim-
pisko spēļu kandidāte – akadēmiskā 
airētāja - vāneniece Elza Gulbe. Lai arī 
šoreiz līdz olimpiādei pietrūka pavisam 
maz - Elza iekļuva kvalifikācijas sacen-
sību finālā un izcīnīja 6.vietu, bet uz 
Olimpiskajām spēlēm devās 4 labākās. 
Interesanti, ka tieši kvalifikācijas sacen-
sību uzvarētāja jaunzēlandiete kļuva par 
Olimpisko čempioni vieniniekos sievie-
tēm. Bet Elza ir apņēmības pilna trenē-
ties un cīnīties, lai dotos uz 2020.gada 
Olimpiskajām spēlēm. 

Latvijā tika aizvadīta Latvijas vasa-
ras olimpiāde, kurā piedalījās Kandavas 
novada sportisti – kopvērtējumā iegūs-
tot 19.vietu, apsteidzot tādas pilsētas kā 
Ogre, Cēsis, Saldus, Kuldīga un vēl citas. 
Olimpiādē medaļas izcīnīja 55 Latvijas 
novadu sportisti. Kandavas novadā me-
daļas izcīnīja - akadēmiskajā airēšanā 
Elza Gulbe 2 zelta un 2 sudraba meda-
ļas, basketbolā sievietēm sudraba me-
daļas. Vēl olimpiādē startēja – vieglat-
lēte Sandija Balande – Balode (4.vieta), 
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sieviešu volejbola komanda (7.vieta), 
vīriešu basketbola komanda un burātājs 
Ervīns Bērzs (8.vieta).

Kā ikgadējs pasākums septembrī 
notika Skolu olimpiskā diena, kurā 
piedalījās ap 1000 novada skolēnu un 
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu. 
Nu jau 14. gadu pēc kārtas kopā aicināja 
pirmsskolas izglītības iestāžu olimpiskā 
diena, kur kopā pulcējās vairāk nekā 150 
dalībnieki. 

Un kā gan bez tradicionālajām pa-
gasta sacensībām, kuras vasarai piedod 
savu sportisko garu. Atsevišķi tika aiz-
vadīti čempionāti un kausa izcīņas – fut-
bolā, basketbolā, volejbolā, florbolā, no-
vusā, zolītē, dambretē, šaušanā, orientē-
šanās sportā un citos sporta veidos. Par 
tradīciju jau ir kļuvusi J.Lūša balvas izcī-
ņa šķēpa mešanā, kurā piedalās Latvijas 
labākie jaunie šķēpmetēji.

Tautas sportā par pieprasītu pasāku-
mu ir kļuvis „Pīrādziņa slēpojums”, kas 
notika Kandavā, Cērē, Zemītē, Vānē un 
Matkulē. Protams, ilgi gaidīts vasaras 
pasākums ir velobrauciens, kas šogad 
visus dalībniekus veda uz zemnieku 
saimniecību „Indāni”. Vēl pieminēšanas 
vērta ir orientēšanās spēle „Latvija” un 
Eiropas sporta nedēļas pasākumi.

Bez visiem jau nosauktajiem pa-
sākumiem notika viens no lielākajiem 
čempionātiem basketbolā – Rietumu 
līgas/Kurzemes radio līgas čempionāts, 
kurā piedalās Ventspils, Liepāja, Kuldī-
ga, Talsi, Tukums, Pāvilosta, Kazahstāna 
un, protams, Kandavas komandas. Kā 
arī decembrī tika uzsākts vietējais Kan-
davas novada čempionāts basketbolā vī-
riešiem, kurā piedalās 9 komandas.

Indulis Matīss, Kandavas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas direktors:

- Varu teikt, ka 2016.gads bija labāks 
par 2015.gadu, jo sporta skola tomēr 
palika kā pastāvīga izglītība iestāde. Ar 
šo mācību gadu skolā sāka strādāt trīs 
jauni treneri, divas mūsu basketbola ko-
mandas U-15 un U-19 puiši noslēgušas 
LJBL LR čempionāta 1.apli 2.divīzijā rie-
tumos 1.vietā. Trīs mūsu vieglatlēti- Ag-
nese Besikirska, Ieva Annija Stepiņa un 
Raivis Garoza iekļauti LR jauniešu izla-

ses kandidātos startiem 2017.gadā. Kā 
spilgtu notikumu varu minēt arī to, ka 
sarīkojām vecgada nogalē starptautis-
ku turnīru basketbolā jauniešiem  sešās 
vecuma grupās “Kandavas kausi -2016” 
ar kopējo komandu skaitu -četrdesmit 
astoņas no septiņām valstīm -Latvija, 
Lietuva, Igaunija, Krievija, Baltkrievija, 
Zviedrija, Kazahstāna.

Ints Leitarts, Kandavas novada so-
ciālā dienesta vadītājs:

-Gada vērtējums vēl tiks veikts, jo 
nav saņemti visi dati, lai objektīvi to iz-
darītu šobrīd. Dati tiks publicēti janvāra 
beigās vai februāra sākumā un būs pie-
ejami mājas lapā www.kandava.lv. In-
formācijas un pabalstu jomā 2016. gads 
bija parasts, bez īpašiem notikumiem, 
gada beigās palielinājās apbedīšanas 
pabalsta izmaksa. Trūcīgās personas 
gada laikā ir bijušas 326, maznodroši-
nātās personas -60. Dažāda veida pa-
balsti izmaksāti 762 personām. 2016. 
gadā izmaksāti pabalsti bērna uzturam 
41 bērnam, kuri ievietoti audžu ģime-
nēs un aizbildņu ģimenēs - 16 bērniem. 
Pabalstu izvērtējums būs pieejams 2016. 
gada analīzē. Aprūpē mājās gada lai-
kā kopā ir aprūpēti 180 veci cilvēki un 
cilvēki ar invaliditāti. Aprūpe mājās šo-
gad ievērojamam skaitam iedzīvotāju ir 
sniegusi mazgāšanās pakalpojumus un 
veļas mazgāšanas pakalpojumus.

Lielākais notikums aizvadītajā gadā 
sociālajā jomā bija jaunās sociālās pan-
sijas Matkules pagasta Briedumos at-
vēršana, pašlaik tur dzīvo 7 cilvēki un 
ir pieejamas brīvas vietas. Pansijas ie-
dzīvotājiem ir iespēja iekārtot savu sak-
ņu dārziņu, kur audzēt nepieciešamos 
augļus un dārzeņus pārtikas krājumu 
papildināšanai, vai puķes, katram pēc 
viņa vēlēšanās. Pie pansijas atrodas liels 
ābeļdārzs.

Sociālās rehabilitācijas nodaļā kopā 
apkalpoti 2800 klienti pēc dažādām 
programmām. Sniegti fizioterapeita, 
ergoterapeita, logopēda, speciālā peda-
goga, ārstnieciskā pedikīra pakalpojumi 
un konsultācijas diabēta slimniekiem.

1706 klientiem 2016. gadā snieg-
ti transporta pakalpojumi, lai nokļūtu 
pie ārstiem vai līdz ārstniecības stacio-

nāriem, tai skaitā arī guļošiem slimnie-
kiem.

Kandavas novada sociālais dienests 
ir uzsācis darbību deinstitucionalizāci-
jas projektā, sociālais darbinieks saga-
tavojis rehabilitācijas plānus personām 
ar invaliditāti un bērniem ar invaliditāti.

Uzsākti arī vairāki projekti Ģimenes 
atbalsta programmā. Kandavas novadā 
dzīvojošām ģimenēm ir iespēja saņemt 
ģimenes atbalsta personas pakalpoju-
mu, ar mērķi sekmēt atbalstāmās ģime-
nes bērnu attīstībai labvēlīgu vidi, snie-
dzot fizisku, emocionālu un izglītojošu 
atbalstu. Sadarbībā ar Centru Dardedze 
2016. gada decembrī uzsākām atbalsta 
programmu “Sargeņģelis”, kas paredzēta 
ģimenēm, kuras audzina bērnus līdz 2 
gadu vecumam. 

Medicīniskā mājas aprūpes nodaļa 
apkalpo Kandavas novada iedzīvotājus 
pēc ģimenes ārsta vai stacionāru norīko-
juma. Mūsu centra ārsta palīgi dodas uz 
mājām un veic nepieciešamās medicī-
niskās manipulācijas. Feldšeru punktos 
Cērē un Zantē savu darbu apzinīgi veic 
tur strādājošie ārsta palīgi.

Iveta Piese, biedrības “Abavas iele-
jas attīstības centrs” valdes priekšsē-
dētāja:

-Abavas senleja ir īpaša vieta Latvijā 
un pasaulē ar savu neskarto dabu, aina-
vu un cilvēkiem, kas te dzīvo. Paldies 
visiem, kas uzturējuši izveidotās pārgā-
jienu takas, atjaunojuši tiltiņu pār Imu-
las upi, attīrījuši upes no sakritušajiem 
kokiem, popularizējuši Abavas senleju 
savās mājas lapās un bukletos, rakstījuši 
laikrakstos, stāstījuši radio un TV, foto-
grafējuši un dalījušies sociālajos saitos 
ar redzēto. Paldies visiem, kas atveduši 
uz šejieni savus radus un draugus.

Aizvadīto gadu dabas parkā “Abavas 
senleja” var uzskatīt par jaunu zināša-
nu apguves gadu. Ir realizēti divi valsts 
finansēti projekti - “Mūsu mājas dabas 
parks”, kuru finansēja Sabiedrības integ-
rācijas fonds un “Komunikācijas kanāls 
sadarbībai Abavas senlejā”, kuru finansē 
Latvijas vides aizsardzības fonds. Kopu-
mā noorganizēti desmit semināri ar vi-
des ekspertu piedalīšanos, tos apmeklē-
juši gandrīz 300 cilvēki. Ejot dabā esam 
uzzinājuši vairāk par pļavām, kukai-
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ņiem, putniem, iežiem un atsegumiem, 
saldūdeņiem, mežu apsaimniekošanu. 
Kā vienu no lielākajiem ieguvumiem 
vērtēju pozitīvo sadarbību ar Lauku at-
balsta dienestu un Dabas aizsardzības 
pārvaldi. Pateicoties viņiem esam guvu-
ši skaidrojumus dažādiem likumiem un 
noteikumiem.

Rihards Zariņš, Kandavas novada 
pašvaldības policijas priekšnieks:

- Aizvadītais bija labs gads, varēja 
būt vēl labāks (par „aizgājējiem” saka 
tikai labu, vai neko), bet reizēm vajag 
runāt arī par sliktām lietām.

Uz gada beigām sakārtota darbinie-
ku problēma, tagad ir pilns komplekts - 
priekšnieks, 3 inspektori un 1 vecākais 
inspektors. 

Kandavā uzstādītas 2 jaunas video 
novērošanas kameras, tagad kopā ir 8 
kameras.

2016.gadā nav grozīti Kandavas no-
vada pašvaldības policijas darbības pa-
matvirzieni: pārkāpumi publiskās vietās 
un pasākumos (alkohola lietotāji, smē-
ķētāji, huligāni) t.sk. nepilngadīgo pār-
kāpumi, atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu pārkāpumi, dzīvnieku turē-
šanas noteikumu pārkāpumi, saistoša-
jos noteikumos paredzētie pārkāpumi, 
t.sk. teritoriju nesakopšana – zāles ne-
nopļaušana utt. Gada laikā par minēto 
pārkāpumu izdarīšanu un uz citiem no-
tikumiem tikām izsaukti vairāk kā 300 
reizes. Esam aizturējuši likumpārkāpē-
jus ne tikai pašvaldības policijai piekri-
tīgos pārkāpumos, bet arī par pārkāpu-
miem, kas piekritīgi Valsts policijai, t.sk. 
par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola 
reibumā un citiem smagiem pārkāpu-
miem. Esam aizturējuši personas par 
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, 
kuri nodoti Valsts policijai. Gada laikā 
ir konstatēti ļoti dažādi pārkāpumi, par 
ko sastādīti administratīvo pārkāpumu 
protokoli. Bez tam risinām tādas prob-
lēmas, kuras nesatur administratīvo 
pārkāpumu, bet cilvēki lūdz palīdzību 
un policija palīdzību sniedz, varbūt tikai 
ar padomu, bet kādam arī tas ir jādara.

 Vēl joprojām Kandavas novadā ir 

daži neapzinīgi cilvēki, kuri neciena citu 
cilvēku darbu, kuri kā vandāļi iznīcina 
vai sabojā dažādas lietas, t.sk. salauž 
soliņus, izsit apgaismojuma lukturus, 
izdauza logus, bojā vai paņem (nozog) 
no eglītes lampiņas (2016. gada nogalē 
ap 70 gab.), apzīmē transportlīdzekļus 
un žogus, pavasaros dedzina veco kūlu, 
nesakopj savu teritoriju, nepļauj zāli. 
Ļoti žēl, bet tā tas notiek. Ceru, ka šogad 
viss mainīsies, cilvēki kļūs apzinīgi un tā 
vairs nenotiks!

2016.gadā tikām pieaicināti nodro-
šināt sabiedrisko drošību un kārtību 
dažādos novada pasākumos, ballēs, gā-
jienos, svētkos. Visu to spējām ar Valsts 
policijas palīdzību. 

Labus rezultātus ir devusi regulāra 
sadarbība ar iedzīvotājiem, Kandavas 
novada viesiem, pašvaldības darbi-
niekiem, uzņēmējiem, Valsts policijas 
Zemgales reģiona Tukuma iecirkņa dar-
biniekiem. Paldies tiem iedzīvotājiem, 
kuri pašvaldības policiju atbalstīja un 
palīdzēja izpildīt policijas galveno uzde-
vumu- nodrošināt sabiedrisko drošību 
un kārtību novadā! 

Izsaku pateicību Valsts policijas 
Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma 
iecirknim un tā darbiniekiem par veik-
smīgo sadarbību 2016.gadā un īpaši 
par sabiedriskās kārtības un drošības 
nodrošināšanu masu pasākumos Kan-
davas novadā. Centāmies būt pieejami, 
tad, kad cilvēkiem bija vajadzīga palī-
dzība.

Dzidra Jansone, Matkules pagasta 
pārvaldes vadītāja:

-Atskatoties uz aizvadīto gadu, Mat-
kules pagastā bez ikdienas darbiem, 
veikti vairāki lielāki remonti, nomainī-
tas notekcaurules pagasta pārvaldes ēkai 
un veikts ieejas (nojumes un kāpņu) 
remonts. Nomainīta arī datortehnika. 
Veikta meliorācijas sistēmas pārbūve ce-
ļam Nr.14 -mednieku māja – Atmatas.  
Kultūras jomā notikuši vairāki kopā sa-
nākšanas svētki, kā Līgo ar jaunu teātra 
izrādi, pagasta un sporta svētki, Valsts 
dzimšanas diena, Ziemassvētki. Izman-
tojot izdevību, gribu pateikt lielu paldies 
visiem pagasta ļaudīm, kas apmeklē kul-

tūras pasākumus, jo tā ir mūsu pateicība 
cilvēkiem, kas ziedo savu brīvo laiku, lai 
mūs iepriecinātu ar dziesmām, dejām, 
teātra izrādēm.

Rita Diduha, Zemītes pagasta pār-
valdes vadītāja:

-Priecājos par iedzīvotājiem, kuri ir 
sava pagasta patrioti, sakopj apkārtni, 
sētu, palīdz viens otram, labi veic darbu, 
ir atsaucīgi un vērīgi. Lepojos ar pagas-
ta uzņēmējiem, zemnieku saimniecību 
vadītājiem, pagastā esošajām iestādēm, 
kurās strādā darbīgi cilvēki. 

Ko tad labu esam paveikuši?! Noas-
faltēts Kalna ielas posms, Ieviņu ielā uz-
stādīts apgaismojums, tiek uzturēti kār-
tībā pašvaldību ceļi, pagasta apkārtne, 
kapsētas, pašvaldību dzīvokļos mūrētas 
plītis, labotas krāsnis, Atsākusi darbu 
mūsu brīvprātīgo ugunsdzēsēju koman-
da, veikts darbs pie projekta “Latvijai 
– 100”, lielākais darbs ieguldīts pagasta 
mājas remontā – renovētas pagasta tel-
pas, ievilkta centrālapkure, ūdens, ka-
nalizācija, tualete – bioloģiskās tualetes 
akas, bibliotēkā ievilkta centrālapkure, 
tautas nama kurtuvē uzstādīts jauns gra-
nulu katls, kas apsilda tautas namu un 
pagasta ēku.

Aktīvs gads bijis arī kultūras jomā. 
Ir notikuši vairāk kā 72 dažādi pasā-
kumi, kuri sevī ietver gan gadskārtu 
pasākumus, gan citas izklaidējošas ak-
tivitātes, kuras notikušas sadarbojoties 
ar Zemītes pamatskolu, Kandavas no-
vada Iespēju fondu, Kandavas novada 
Sporta klubu, citām organizācijām un 
privātpersonām. Darbojas 6 amatierko-
lektīvi, kas sevi izpauž dejā, mūzikā un 
teātra spēlēšanā. Pagājušā gada skates 
nesa dažādu pakāpju diplomus – VPDK 
„Zemīte” godam noturējās pirmajā pa-
kāpē starpnovadu vērtējumā, vokālie 
ansambļi „Sapnī” un „Spārni” ieguva 
otrās pakāpes, bet amatierteātris „Ai-
z-iet” trešo pakāpi starpnovadu skatē. 
Arī senioru deju kopa „Ozolzīles” un 
pirmskolas bērnu un rotaļu deju pulciņš 
rosīgi piedalījās dažādos pasākumos un 
priecēja ar savu sniegumu. 
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Daina Priede, Vānes pagasta pār-
valdes vadītāja:

-Kopumā ņemot, aizvadītais gads 
Vānes pagasta ļaudīm bijis labs, ba-
gātīgs ar spilgtiem notikumiem. Kaut 
gan, godīgi sakot, par iepriekšējā gada 
vēstījumu biju nobažījusies, jo likās, ka 
par daudz esmu salielījusies. Kā būs ar 
tā izpildi, realizāciju, jo tas taču koman-
das darbs? Bet izdevās! Vispirms mēs 
priecājamies un sakām lielu lielo paldies 
visiem, visiem, kas pielika pūles un pa-
līdzēja! 

Vānes centrs ir apgaismots. Ja jūs zi-
nātu, cik skaista ir Vāne laternu gaismās!

Mūsu bērni iet uz skolu pa bruģē-
tiem celiņiem, visi var apsēsties uz acij 
tīkamiem soliņiem, Vānes mazajiem 
bērnudārzā ir gaišs, saulains gaitenis, 
nomainītas grupiņām durvis, pagasta 
iedzīvotāji var piekopt veselīgu dzīves-
veidu izglītojoties un pielietojot iegū-
tās zināšanas praktiskā darbībā, mums 
pašiem ir sava trenažieru zāle, varam 
iesaistīties sportiskajās aktivitātēs, vei-
dojam un pakāpeniski labiekārtojam 
un apdzīvojam brīvās bērnudārza ”Vār-
piņa” telpas, varam apmeklēt un baudīt 
kultūras pasākumus un esam atsaucīgi 
apmeklējot tos.

Maija Jēce, Cēres pagasta pārval-
des vadītāja:

-Aizvadītajā gadā pagastā veiktie 
lielākie labiekārtošanas darbi – uzstādī-
tas apgaismojuma lampas Cēres centrā 

gar valsts autoceļu no “Lāčplēšiem” līdz 
“Vīgantiem”, noasfaltēts laukums pie 
pasta nodaļas. Tiek kopti un uzraudzīti 
pašvaldības ceļi un ielas, kapsētas. Cēres 
pagastā viens no spilgtākajiem notiku-
miem bija ārzemju (Itālija, Grieķija, Ru-
mānija, Bulgārija) skolēnu un skolotāju 
viesošanās Cēres pamatskolā starptau-
tiskā skolēnu projekta Erasmus+ ietva-
ros. 15 gadu jubileju atzīmēja sieviešu 
vokālais ansamblis. Amatierteātris “Sai-
me” režisora I.Leitarta vadībā starpno-
vadu skatē ieguva 1.pakāpi.

Kultūras jomā tika uzturētas jau ie-
gājušās tradīcijas- Lieldienu svinēšana, 
4.maijā- Latvijas Republikas Neatka-
rības atjaunošanas dienā- tika svinēti 
“baltā galdauta” svētki, pagasta un spor-
ta svētki, Līgo svētku ieskandināšana ar 
jaunu lugu, 18. novembra svētku kon-
certs, Adventes pasākumi, Ziemassvēt-
ku koncerts – kur kopības sajūtu var 
izjust visi pagasta ļaudis. Paldies visiem 
par ieguldīto darbu un atbalstu!

Jānis Kālis, Zantes pagasta pārval-
des vadītājs:

-2016.gadu Zantes pagasta ļaudis un 
viesi atcerēsies kā vienu no interesan-
tākajiem. Tas liks atcerēties notikumus, 
kuros esam piedalījušies kopā. 

4.maijā pagasta ļaudis svinēja Latvi-
jas Republikas atjaunošanas 26.gadadie-
nu – Baltā galdauta svētkus, kur lieli un 
mazi simboliski iestādīja pupas un pēc 
padarītā mielojās pie kopīgi klāta gal-
da. 21.maijā pulcējāmies Zantes pagas-
ta svētkos ar devīzi “Zaļš prieks mums 
iekšā sēž!”. Svētku apmeklētājiem bija ie-
spēja aizdomāties par veselīga dzīvesvei-
da iespējām ikdienā no sportiskām akti-
vitātēm līdz pat uzturam ar vitamīniem. 
Savukārt pēcpusdienā pagastā viesojās 
Liepājas teātra aktieru grupa “Aģenti”.

Vasaras nogalē Zantes pagastu pie-
rūcināja Baltijas motobraucēji sacen-
sībās Enduro Zantē 2016. Pasākumā 
piedalījās 160 sportisti un to apmeklēja 
750 skatītāji. Sportisti jau gatavojas nā-
kamajām sacensībām, kas notiks šogad.

Kā ierasts, 1.septembrī skolas durvis 
vēra Zantes skolas bērni un jaunieši. Ies-
tāde lepojas ar devīto reizi saņemto Zaļo 

karogu par aktīvu darbošanos starptau-
tiskajā Ekoskolu programmā skolotājas 
Zaigas Puriņas vadībā. Skola ir ganda-
rīta par 541.Zantes Mazpulka paveikto, 
īpaši par skolotājas Anitas Gailes, Signes 
Petrovas un viņas ģimenes ieguldījumu, 
piedaloties konkursā “Sējējs 2016”. Signe 
iekļuva laureātu vidū kā viena no 6 Lat-
vijas veiksmīgākajiem mazpulcēniem. 

Lāčplēša dienā visi kopā devāmies 
Lāpu gājienā uz simbolisku karavīru 
piemiņas vietu, lai godinātu Latvijas 
brīvības cīnītājus. Skolas jaunieši svētku 
dienā demonstrēja savas prasmes ierin-
das mācībā. Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 98.gadadienā Zantes pagasta 
ļaudis ieradās, lai suminātu cilvēkus, 
kuri saņēma pateicību “Zantes lepnums 
2016”. Svētku kulminācijā pasākuma 
dalībniekiem bija iespēja baudīt Kijevas 
operdziedātāja, Grammy balvas laureāta 
Billboard balvas ieguvēja Jurija Lukja-
ņenko koncertu. Svinīgā pasākuma iz-
skaņā, visi kopā pacilātā noskaņojumā 
devāmies vērot svētku salūtu. Pateico-
ties dāsniem sponsoriem, svētki izdevās 
patiesi krāšņi.

Astoto gadu pēc kārtas, Zantē iera-
dās Gotlandes rūķi, kuri Ziemassvēt-
ku laikā mūs iepriecināja ar labdarības 
dāvanām. Pateicoties gotlandiešiem, 
pagasta pensionāri un invalīdi pulcējās 
uz ikgadējo Ziemassvētku balli kopā ar 
viesiem.

Guntars Indriksons, SIA “Lin-
da-1” vadītājs:

- Kā uzņēmējs aizvadīto gadu vēr-
tēju divējādi. No vienas puses sarežģītu, 
bet no otras- uz attīstību vērstu. Gada   
pirmajā pusē nācās saskarties gan ar 
birokrātiskiem šķēršļiem, gan juridisku 
jautājumu risināšanu, tāpēc iecerētais 
nerealizējās tik ātri kā gribētos. Gada 
otrā puse   izvērsās veiksmīgāka, uzņē-
mums tika pie jaunām plašākām ražo-
šanas telpām,   realizēja LAD projektu 
“Atbalsts uzņēmumu radīšanai un at-
tīstībai”, kura ietvaros iegādājās jaunas 
modernas ražošanas iekārtas, kas ļaus 
būt konkurētspējīgākiem nākotnē.
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 Stefānija Neiberga, SIA “Saltums 
Kandavā” valdes priekšsēdētāja:

- Aizvadītais 2016.gads mūsu firmai 
bija veiksmīgs, gandarījumu dod klientu 
novērtējums un labās atsauksmes. Spilg-
tākais pagājušā gada notikums man 
personīgi bija uzaicinājums pie Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa uz svētku 
koncertu Valsts prezidenta pilī 17. no-
vembrī. 

Kādus darbus esat ieplānojuši šajā 
gadā?

Silvija Tiltiņa, Izglītības pārvaldes 
vadītāja: 

-2017. gada uzdevumi ir - pabeigt 
būvdarbus Kandavas Mākslas un mū-
zikas skolā, nosiltināt pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Zīļuks” ēku. Darbu šajā 
gadā uzsāk Pieaugušo izglītības un uz-
ņēmējdarbības atbalsta centrs. 

Ziedīte Začeste, kultūras pārvaldes 
vadītāja:

- Šogad uzsāksim gatavošanos Lat-
vijas simtgadei, kā arī 2018.gadā gai-
dāmajiem Dziesmu un deju svētkiem 
un  Baltica-2018. Tas nozīmē, ka mūsu 
kolektīviem priekšā atbildīgs darbs - 
repertuāra sagatavošana, piedalīšanās 
skatēs, modelēšanas koncertos un citos 
pasākumos, kuri mūs tuvina Dzies-
mu un deju svētkiem. Jārūpējas arī par 
tautas tērpiem, saziņā ar Kultūras mi-
nistriju un Latvijas Nacionālo kultūras 
centru jāveic visi priekšdarbi, lai Kan-
davas novada amatiermākslas kolektīvi 
varētu godam pārstāvēt mūsu novadu. 
1917.gadā Kandavai tika piešķirtas pil-
sētas tiesības - atzīmēsim šo notikumu 
šā gada Novada svētkos.

Pēteris Krampītis, SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” valdes lo-
ceklis:

-Uzņēmuma darbības pamatvirzieni 
ir nodrošināt siltumapgādes, ūdensap-
gādes, notekūdeņu attīrīšanas un kap-
sētu apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniegšanu Kandavas novada iedzīvotā-
jiem. Līdztekus šo pakalpojumu snieg-
šanai, pats svarīgākais uzņēmuma uzde-
vums 2017. gadā būs veiksmīga uzsākto 
projektu “Kandavas pilsētas siltumtrašu 
pārbūve un izbūve” un “Biomasas katlu-

mājas izbūve Kandavā” pabeigšana un 
izbūvēto objektu nodošana ekspluatāci-
jā. Projektu realizācija dos iespēju mo-
dernizēt siltumapgādes pakalpojumu 
sniegšanu Kandavā, ļaujot atteikties no 
daudzām atsevišķām ar malku un kok-
skaidu granulām kurināmām katlu mā-
jām un savu laiku nokalpojušajām lie-
lus siltumenerģijas pārvades zudumus 
radošajām siltumtrasēm. Lietderīgi tiks 
izmantoti arī vēl labā tehniskā stāvok-
lī esošie malkas un kokskaidu granulu 
apkures katli, kuri tiks pārvietoti uz da-
žādām Kandavas novada pagastu katlu 
mājām.

Turpināsies darbs pie novada ūdens-
saimniecības sakārtošanas. Plānojam 
uzstādīt ūdens atdzelžošanas iekārtas 
Matkulē un, sākot ar šā gada 1. janvāri, 
ar novada domes lēmumu pārņemam 
ūdens piegādes un kanalizācijas novadī-
šanas pakalpojumu nodrošināšanu Zan-
tē. Pašlaik tiek strādāts pie tā, lai apzinā-
tu esošo situāciju un slēgtu līgumus ar 
iedzīvotājiem, kā arī pagastā esošajiem 
uzņēmumiem un iestādēm. 

2017. gadā esam ieplānojuši strādāt 
pie notekūdeņu attīrīšanas problēmu 
risināšanas Jaudā un Valdeķos. Ja Jaudā 
ir vajadzīgs tikai esošo iekārtu remonts, 
tad Valdeķos nepieciešams izstrādāt 
būvprojektu un veikt jaunu notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūvi.

Indulis Matīss, Kandavas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas direktors:

-Šajā gadā turpināsim trenēt un iz-
glītot   jauno paaudzi. Plānojam aprīļa 
nogalē organizēt “Kurzemes kausus“ 
šķēpmešanā un augusta sākumā mūsu 
novadnieka Jāņa Lūša kausa izcīņu 
šķēpmešanā, kā arī gada nogalē rīkosim 
tradicionālos “Kandavas kausus -2017” 
basketbolā, kas noteikti būs liels starp-
tautisks turnīrs. 

Iveta Piese, biedrības “Abavas iele-
jas attīstības centrs” valdes priekšsē-
dētāja:

- Nākamais gads ir jubilejas gads, 
dabas parkam “Abavas senleja” - 60 gadi, 
kopš izveidota šī īpaši aizsargājamā da-
bas teritorija. Protams, ka to vajadzētu 
atzīmēt ar labiem kopīgi padarītiem 
darbiem. Paredzēts attīrīt pļavas no 
krūmiem, izvietot norādes dabas takās, 
atjaunot trepes, noorganizēt izglītojošus 
seminārus ar vides ekspertiem, popu-
larizēt Abavas senleju izmantojot visus 
masu medijus un izdot viegli saprotamu 
ceļvedi Abavas senlejas dārgumu atklā-
šanai.

Ints Leitarts, Kandavas novada so-
ciālā dienesta vadītājs:

- 2016. gadā neizdevās atvērt feld-
šeru punktu Zemītē, ceru, ka tas izdo-
sies 2017. gadā. Šajā gadā pakalpojumu 
jomā vēl vairāk pakalpojumus varēs iz-
mantot, pateicoties deinstitucionalizā-

cijas projektam. Saglabāsies līdzšinējie 
pakalpojumi, kas palielinās intensitāti 
atbilstoši pieprasījumam. Pabalstu jomā 
saglabāsies līdzšinējie pabalsti, pabalstu 
saņems iedzīvotāji, kas ir aizgādņi cilvē-
kiem ar invaliditāti un kuru rīcībspēja ir 
ierobežota.

Rihards Zariņš, Kandavas novada 
pašvaldības policijas priekšnieks:

-Būtu labi ja būtu tā, vai kas jāpa-
nāk tuvākajā nākotnē jeb šogad. Vairāk 
darba darītāju, mazāk pārkāpumu, tad 
būtu sasniedzama vēl labāka sabiedriskā 
kārtība un drošība. Plašāks un kvalita-
tīvāks video novērošanas kameru tīkls, 
jaukāka cilvēku attieksme pret saviem 
pienākumiem, vienam pret otru, pret 
aizbilstamajiem dzīvniekiem, pret savu 
un svešu īpašumu, pret sabiedrības inte-
resēm. Visi cilvēki likumiem paklausīgi.

Ar sabiedrību ir tieši tāpat, kā ar me-
dus mucu un darvas karoti, ļoti žēl, ka 
pieminēto darvas karotes lomu izpilda 
daži mūsu līdzcilvēki, sabiedrībā pie-
ņemto normu nepildītāji. 

Dzidra Jansone, Matkules pagasta 
pārvaldes vadītāja:

-Šogad esam paredzējuši atjaunot 
laipu gar dīķi uz ciematu, veikt koku 
apzāģēšanu un centra ielas apmaļu no-
ņemšanu. Cerēsim, ka budžeta līdzekļi 
būs pietiekoši, lai viss izdotos.

Par sadarbību 2016.gadā saku pal-
dies zemniekiem, uzņēmējiem, indivi-
duālā darba veicējiem un kultūras nama 
pašdarbniekiem, kuri ar savu darbību 
gan finansiāli, gan dažādu darba veidā ir 
atbalstījuši pagasta dzīvi.

Daina Priede, Vānes pagasta pār-
valdes vadītāja:

-Turpināsim kopt un veidot puķu 
dobes, stādīsim tūjas, iekārtosim celi-
ņus, lai pagasta vizītkartes teritorijas 
sakopšana (teritorija ap tūrisma infor-
mācijas stendu) būtu mūsu ieguldītais 
darbs, mūsu veikums Latvijas simtgadei. 
Nomainīsim atpūtas laukumā ”Spāres” 
gar Sārcenes upītes krastmalu bojātās 
laipas un celiņus. Turpināsim un veik-
sim pašvaldības ēkas “Vārpiņa” gaiteņa 
un galvenās ieejas fasādes remontu un 
celiņu bruģēšanu, vecā žoga noārdīšanu. 
Tāpat turpināsim veikt visus tos darbus, 
kas saistīti ar pagasta teritorijas appļau-
šanu, kopšanu, kapsētu un ceļu uzturē-
šanu sadarbojoties ar uzņēmējiem.

Maija Jēce, Cēres pagasta pārval-
des vadītāja:

-Šajā gadā Cēres pamatskolai turpi-
nāsies starptautiskais Erasmus+ skolēnu 
projekts, kad notiks skolēnu viesošanās 
Bulgārijā un Rumānijā. Lielākie ieplā-
notie darbi ir remonts pagasta pārvaldes 
ēkā, apgaismojuma līnijas pagarināšana 
līdz estrādes stāvlaukumam, ziņojumu 
dēļu uzstādīšana Cēres kapsētās, kā arī 
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teritorijas labiekārtošanas darbu turpi-
nāšana. Ļoti liela vēlme būtu nokrāsot 
Cēres pamatskolas ēkas fasādi un, lai 
turpinātos darbi pie projektu izstrādes 
valsts autoceļa asfaltēšanai līdz Rīgas- 
Ventspils šosejai, grants seguma atjau-
nošanai uz Korģeļciema ceļa.

Rita Diduha, Zemītes pagasta pār-
valdes vadītāja:

-2017.gadā projekta ietvaros rekons-
truēsim ceļu Nr.20, veiksim estrādes re-
montu, Zemītes pagasta feldšeru punkta 
pārcelšanu uz pagasta ēku, pagasta svēt-
ku laikā svinēsim Zemītes evanģēliski 
luteriskās baznīcas 450 gadu un pagas-
tam 580 gadu jubileju. Šajā gadā vidē-
jās paaudzes dejotāji cītīgi apgūs jauno 
Dziesmu un Deju svētku obligāto reper-
tuāru, lai cīnītos par iespēju 2018.gadā 
dejot svētku lieluzvedumā, pārējie ko-
lektīvi gatavojas skatēm, veido koncert-
programmas ar kurām iepriecināt savus 
skatītājus un līdzjutējus. Esam atvērti 
sadarbības piedāvājumiem un priecāsi-
mies par katru interesentu, kurš vēlētos 
kļūt par mūsu kolektīvu dalībnieku.

Jānis Kālis, Zantes pagasta pārval-
des vadītājs:

- 2017.gadā plānots izbūvēt gājēju 
celiņu no skolas līdz Zantes ģimenes 
krīzes centram, tādējādi radot drošu 
vidi skolēniem un iedzīvotājiem. Iece-
rēts atjaunot lielās šūpoles brīvdabas 
estrādē, kā arī ierīkot apgaismojumu 
pagasta pārvaldes stāvlaukumā. Šobrīd 
tiek izstrādāts projekts pagasta ceļa kapi-
tālremontam no “Dumpjiem” līdz valsts 
autoceļam Saldus – Tukums, aptuveni 
4.5 km garumā. Paldies par veiksmīgu 
sadarbību SIA “Kandavas ceļi”, SIA “Me-
žasīļi”, SIA “Kandavas komunālie pakal-
pojumi”, personīgi Mārim Mežzaķim un 
citiem sponsoriem par atbalstu dažādu 
pasākumu organizēšanā, pagasta terito-
rijas labiekārtošanā un uzturēšanā. 

Guntars Indriksons, SIA “Lin-
da-1” vadītājs:

- Šajā gadā, pateicoties jaunajām 
iekārtām, tiks radītas 3 jaunas darba 
vietas un plānojam paplašināt ražoto 
produktu klāstu. Tāpat  turpināsim dar-
bu pie jaunu tirgu apgūšanas. Apmek-
lēsim izstādes Vācijā, Zviedrijā, Somijā. 

Pateicoties jaunam līgumam ar Baltijas 
būvmateriālu veikalu ķēdi, ceram uz ap-
grozījuma pieaugumu Lietuvas un Igau-
nijas tirgos. 

Stefānija Neiberga, SIA “Saltums 
Kandavā” valdes priekšsēdētāja:

-Runājot par šo gadu, mums jau ir 
rezervētie pasākumi, kas jāapkalpo ar 
lielu atbildību un kvalitatīvi. Protams, 
centīsimies apgūt jaunas idejas un pro-
jektus pasākumu un tūristu piesaistē.

Jūsu vēlējums novada iedzīvotā-
jiem?

Silvija Tiltiņa, Izglītības pārvaldes 
vadītāja: 

- 2017.gadā novēlam mums visiem 
saprātīgu Rīgas kungu lēmumu un at-
vēlētu valsts finansējumu, lai saglabātu 
Kandavas internātskolu, kā arī lai refor-
mas izglītībā notiek ar prātu un sasniedz 
mērķi. Lai jaunajā gadā pietiek spēka 
turpināt iesākto un radoši paveikt plā-
noto!

Indulis Matīss, Kandavas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas direktors:

- Visiem novada iedzīvotājiem vēlu 
sportisku, veselīgu Jauno gadu, un gud-
ru un apdomīgu izvēli, ejot vasarā uz 
pašvaldību vēlēšanām.

Iveta Piese, biedrības “Abavas iele-
jas attīstības centrs” valdes priekšsē-
dētāja:

- Jaunajā gadā vēlu, lai lepni izskan 
mūsu sauklis “Es dzīvoju dabas parkā”. 
Un lai dzīve šajā vietā nes prieku un svē-
tību ikvienam un visam, ko darām.

 Ints Leitarts, Kandavas novada so-
ciālā dienesta vadītājs:

-Novada sociālā dienesta kolektīvs 
vēl visiem labu gadu ar iespēju labi pa-
strādāt un labi atpūsties!

Pēteris Krampītis, SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” valdes lo-
ceklis:

-Jaunajā 2017. gadā visiem Kanda-
vas novada iedzīvotājiem vēlam stipru 
veselību, laimi personīgajā dzīvē un pie-
tiekošus ienākumus visa iepriekšminētā 
nodrošināšanai!

Ziedīte Začeste, kultūras pārvaldes 
vadītāja:

-Lai pasaulē un katrā mājā valda 
miers un mīlestība. Lai tā nav utopija, 
bet realitāte. Lai rodas labas domas un 

vērtīgi darbi. Lai vairojas prieks!
Egita Grundmane, sporta kluba 

“Kandava” projektu vadītāja:
- Lai arī šis gads būtu tikpat radošs 

un sportiskām uzvarām bagāts!
Rihards Zariņš, Kandavas novada 

pašvaldības policijas priekšnieks:
- Būt saticīgiem, iecietīgākiem pret 

citiem. Nenodariet citiem to, ko nevē-
laties, ka nodara Jums! Būt labiem cil-
vēkiem!

Dzidra Jansone, Matkules pagasta 
pārvaldes vadītāja:

-Novēlu cerībām, labām domām un 
darbiem svētītu gadu!

Daina Priede, Vānes pagasta pār-
valdes vadītāja:

-Lai Jaunajā gadā tikai labas dienas, 
labi darbi un gaišas domas!

Maija Jēce, Cēres pagasta pārval-
des vadītāja:

- Jaunajā gadā novēlu visiem stipru 
veselību un izturību, savstarpēju cieņu 
un sapratni, lai piepildās viss plānotais 
un iecerētais! Darboties visiem kopā 
mūsu pagasta labiekārtošanā un attīstī-
bā.

Rita Diduha, Zemītes pagasta pār-
valdes vadītāja:

-Lai Jaunais gads ienes mieru mūsu 
sirdīs un mājās, dāvājot veiksmi, izdoša-
nos un daudz gaišu notikumu!

Jānis Kālis, Zantes pagasta pārval-
des vadītājs:

-2017.gadā aicinu visus būt rado-
šiem un sabiedriski aktīviem, tuvojoties 
mūsu Latvijas 100.dzimšanas dienai. Le-
posimies ar sakopto pagalmu, ģimenes 
veiksmēm un personīgajiem sasniegu-
miem. Lai mums visiem laba veselība!

Stefānija Neiberga, SIA “Saltums 
Kandavā” valdes priekšsēdētāja:

-Lai ikvienā no mums mājo sirsnība, 
ticība brīnumiem un apņēmība jauniem 
darbiem, jaunu uzņēmumu atvēršanai 
un jaunu darba vietu radīšanai!

Guntars Indriksons, SIA “Lin-
da-1” vadītājs:

- Novada iedzīvotājiem Jaunajā gadā 
novēlu iegūt jaunas zināšanas, realizēt 
savus sapņus un iepriecināt savus tuvā-
kos!

Intervēja Dagnija Gudriķe 

JAUNAJĀ GADĀ TIEKAS NOVADA POLITISKI REPRESĒTIE
6.janvārī, Zvaigznes dienā, Kanda-

vas novada muzejā uz pirmo tikšanos 
šajā gadā pulcējās novada Politiski 
represēto apvienības biedri, viņu tuvi-
nieki un domes vadība. 

Šāda tikšanās janvārī, lai izvērtētu 
aizvadīto gadu, pārrunātu ieceres jau-
najā gadā, kā arī vienkārši parunātos un 
dalītos atmiņās par pārdzīvoto, kļuvusi 
ierasta jau vairākus gadus. 

Uzrunājot sanākušos, apvienības va-
dītājs Pēteris Briedis, sacīja, ka politiski 
represēto rindas kļūst arvien retākas un 
tas ir likumsakarīgi, ja parēķinām, cik 
gadu pagājis, kopš 1941.gada un 1949.
gada deportācijām. Aizvadītajā gadā 
mūžībā devušies divi novada represētie - 
Ilgonis Kalniņš un Juris Bērziņš. “Gadu 
skaits, kas krājas plecos, iespaido mūsu 
aktivitātes - atzina apvienības vadītājs,- 

Un arī tas ir likumsakarīgi. Tomēr, ne-
skatoties uz visām kaitēm, mēģināsim 
strādāt, saglabājot tautas vēsturisko at-
miņu, jo kas gan cits, ja ne mēs, to darīs. 
Reizi ceturksnī tiekos ar citu novada re-
presēto apvienību vadītājiem, kopskaitā 
ap 70 cilvēkiem, kas sabraucam kopā 
Rīgā. Pārrunājam problēmas, risinām 
sasāpējušos jautājumus. Priecātos, ja uz 
valsts svētkiem, vai kādā citā nozīmīgā 



9.AKTUALITĀTES DOMES LĒMUMI

JAUNO GADU ATZĪMĒ NOVADA SENIORI

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ 2016. 28.12. PIEŅEMTAIS LĒMUMS

7.janvārī Valdeķu kultūras namā 
uz Jaungada balli pulcējās Kandavas 
novada senioru kuplā saime. Spītējot 
salam, sniegam un vīrusiem uz balli 
bija ieradušies turpat 200 novada pen-
sionāru un viņu draugi no Talsiem, 
Kabiles un Kuldīgas. 

Seniorus sveica Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis, 
vēlot veiksmi un veselību jaunajā gadā, 
kā arī visu cerību un sapņu piepildīju-
mu. 

Ar paša sacerētām dzejas rindām 
pensionārus sveica novada pensionāru 
biedrības priekšsēdētājs Zigurds Meg-
nis, sakot, ka visvairāk priecājas par to, 
ka pārsvarā seniori ir optimistiski, ne-
raugoties uz daudzām grūtībām, ar ku-
rām sastopas ikdienas gaitās, slimībām, 
kas piemeklē tik nopietnos gados, liks-
tām un ne pārāk biezo naudas maciņu 
iztikšanai. Viņš vēlēja dzīvē saskatīt vai-
rāk labo, noticēt sev un tad arī viss cerē-
tais piepildīsies. “2017.gads pēc Austru-
mu horoskopa būs Ugunīga Gaiļa gads 
un pieci šī gada svarīgākie simboli būs 
drošsirdība, labsirdība, uzticība, cieņa 
un labvēlība. Šīs īpašības sevī tad arī no-
vēlu kopt visvairāk jaunajā gadā!” 

Apaļās jubilejās tika sveikti janvā-
ra gaviļnieki Ērika Freidenfelde, Aira 

Skricka un Ņina Bumbuļa, senioru sai-
mē uzņemti jaunie pensionāri Anita Fi-
loņenko un Dainis Rozenfelds un sumi-
nāti čaklākie palīgi Jaungada pasākuma 
organizēšanā. 

Jaukus brīžus senioriem dāvāja Mat-
kules amatierteātra kolektīvs ar Kārļa 
Skalbes sirsnīgās pasakas „Kaķīša dzir-

navas” fragmentiem. 
Kā allaž, ar pirmajām mūzikas tak-

tīm, šoreiz Normunda un Viļņa izpildī-
jumā, zāle pildījās dejotājiem, kuru op-
timisms un dzīvesprieks ir tiešām labā 
nozīmē apskaužams.

Dagnija Gudriķe

gadskārtā, novada vadība atcerētos un 
apbalvotu arī kādu mūsu apvienības 
biedru, aiz cieņas par viņu pārdzīvoto.” 
Kā nozīmīgu veikumu aizvadītājā gadā 
Pēteris Briedis atzina novada represēto 
atmiņu grāmatas „Atcerēties...Neaiz-
mirst...” izdošanu. 

Represētos sveica Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis. 
Viņš pastāstīja par pašvaldības iecerēm 
un veicamajiem darbiem, piebilstot, ka 
gada nogale bijusi diezgan trauksmaina, 
sakarā ar domes vadības maiņu. Arī šis 
gads, priekšsēdētāja vārdiem runājot, 
būs notikumiem bagāts, jo tuvojas Lat-
vijas simtgade, šogad simtgadi atzīmē 
arī Kandavas pilsēta un, protams, 3.jū-
nijā gaidāmas pašvaldību vēlēšanas, kas 
ienesīs savas korekcijas domes sastāvā. 
Priekšsēdētājs vēlēja visiem veselību un 
saglabāt dzīvesprieku, kā arī veiksmīgu 
sadarbību turpmāk. ”Jūs esat tie cilvēki, 
kas iestājušies par mūsu brīvvalsti un tā-
dēļ cietuši represijas. Novada dome arī 
turpmāk ir gatava sadarboties, gan pasā-
kumu organizēšanā, gan palīdzot risināt 

 Seniorus sveic pensionāru biedrības vadītājs Zigurds Megnis

ikdienas problēmas.” 
Novada represētos sveica arī Kanda-

vas novada Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ziedīte Začeste un muzeja vadītāja Sar-
ma Anģēna. 

Tovakar muzeja logos ilgi dega gais-
miņas un turpinājās sarunas par dzīvi, 
šodienu un senajām atmiņām. 

Dagnija Gudriķe

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40.panta trešo daļu, ar 12 balsīm par 
((V.V.Dreimanis, S.Ezeriņa, L.Gudakovska, G.Indriksons, A.Ķieģelis, I.Lasis, I.Ozols, A.Petrevica, I.Priede, N.Štoferts, S.Tiltiņa, 
S.Zvirgzdiņa) par domes priekšsēdētāju ievēlēts Alfreds Ķieģelis. 
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Apstiprināja:
 Jeļenu Šnikvaldi Kandavas Pieaugu-

šo izglītības un uzņēmējdarbības atbal-
sta centra vadītājas amatā.

Precizētos Kandavas novada domes 
2016.gada 24.novembra saistošos notei-
kumus Nr.14 „Par pabalstu piešķiršanu 
Kandavas novada iedzīvotājiem” un no-
sūtīja Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 
noteikumi Nr.14 „Par pabalstu piešķir-
šanu Kandavas novada iedzīvotājiem” 
stājas spēkā pēc publikācijas informatī-
vajā izdevumā „Kandavas Novada Vēst-
nesis” 2017.gada janvāra numurā.

Kandavas novada domes saistošos 
noteikumus Nr.15 “Grozījumi Kanda-
vas novada domes 2016.gada 28.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 “2016.gada 
pamatbudžets un speciālais budžets”.

Kandavas novada domes iekšējos 
noteikumus „Par kapitālo un kārtējo 
remontu klasifikāciju, uzskaites un no-
rakstīšanas kārtību”.

Kandavas novada domes noteikumu 
“Par Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas maksas pakalpojumiem” gro-
zījumus, kuri stājas spēkā 2016.gada 
30.decembrī. 

 SIA “Eco Baltia vide” sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas maksu EUR 
9,21 apmērā par 1 m3 (viena kubikmet-
ra), neieskaitot PVN. Noteiktā maksa 
Kandavas novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu stājas spēkā ar 
2017.gada 1.janvāri. Līdz ar šo lēmumu, 
spēku zaudē Kandavas novada domes 
2014. gada 31. jūlija lēmums „Par atkri-
tumu apsaimniekošanas tarifu apstipri-
nāšanu” (protokols Nr. 10, 77.§). 

Nolēma:
Izveidot Kandavas novada domes 

kapitālsabiedrības SIA „Kandavas ko-
munālie pakalpojumi” valdes locekļa 
nominācijas komisiju (turpmāk- Komi-
sija) šādā sastāvā - komisijas priekšsēdē-
tājs: domes priekšsēdētājs Alfreds Ķie-
ģelis; komisijas locekļi: Vides aizsardzī-
bas un komunālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja Leonārija Gudakovska, 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
priekšsēdētāja Inga Priede, Sociālo lie-
tu un veselības aizsardzības komitejas 
priekšsēdētājs Dainis Rozenfelds un 
domes izpilddirektors Egīls Dude, kā 
arī apstiprināja kapitālsabiedrības SIA 
“Kandavas komunālie pakalpojumi” 
valdes locekļa nominācijas komisijas 
nolikumu.

Komisijai uzdots izvērtēt pretenden-
tu atbilstību uz vakanto SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” valdes locekļa 
amatu ne vēlāk kā līdz 2017. gada 20. 
februārim.

Atļaut atsavināt Kandavas novada 
domei piederošo automašīnu VW CA-
RAVELLE valsts reģistrācijas numurs 
KF 3452, uzdot Kandavas novada domes 
pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 
dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 
rīkot automašīnas VW CARAVELLE 
valsts reģistrācijas numurs KF 3452 otro 
izsoli ar augšupejošu soli, kā arī notei-
ca, ka kustamās mantas – automašīnas 
VW CARAVELLE valsts reģistrācijas 
numurs KF 3452 otrās izsoles sākum-
cena ir EUR 17200,00, izsoles solis EUR 
100,00 un nodrošinājums 10% apmērā 
no sākuma cenas.

Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu 
„Valdeķu garāžas”, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads ar kadastra apzīmēju-
mu 9062 015 0110 004, uzdot Kandavas 
novada domes pašvaldības īpašumu at-
savināšanas un dzīvojamo māju privati-
zācijas komisijai rīkot garāžas ēkas „Val-
deķu garāžas”, Kandavas pagasts, Kan-
davas novads ar kadastra apzīmējumu 
9062 015 0110 004, izsoli ar augšupejošu 
soli, kā arī noteica, ka nekustamā īpašu-
ma „Valdeķu garāžas”, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads ar kadastra apzīmēju-
mu 9062 015 0110 004, izsoles sākumce-
na EUR 15 150,00 (piecpadsmit tūkstoši 
viens simts piecdesmit eiro), izsoles 
solis EUR 100,00 (viens simts eiro) un 
nodrošinājums 10% apmērā no sākuma 
cenas.

Noteikt Kandavas novadā 2017.gadā 
pienākuma vērtību, atsavinot nekusta-
mo īpašumu pret pienākumiem mēnesī 
EUR 252,19 apmērā.

Uzdot Kandavas novada domes Fi-
nanšu nodaļas vadītājai Dacei Rudēvicai 
uzskaitīt bilancē pārējo bioloģisko aktī-
vu sastāvā 935 kokus par kopējo vērtību 
27710,48 EUR.

Pilnvarot Kandavas novada paš-
valdības policijas priekšnieku Rihardu 
Zariņu, vecāko inspektoru Arti Rudzīti, 
inspektoru Robertu Rudzīti, inspektoru 
Aleksandru Legzdiņu, un inspektoru 
Normundu Šulcu īstenot kontroli pār 
transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvē-
šanas noteikumu ievērošanu Kandavas 
novada administratīvajā teritorijā un 
izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas 
par to pārkāpšanu. 

Noteikt, ka Kandavas novada attīs-
tības programma 2010-2016. gadam 
ir spēkā līdz brīdim, kad spēkā stājas 
Kandavas novada attīstības program-
ma 2017-2024. gadam, kā arī nosūtīt 
lēmumu par Attīstības programmas 
2010-2016. gadam pagarināšanu Rīgas 
plānošanas reģionam un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministri-
jai zināšanai.

Izīrēt Ievai Ozoliņai pašvaldības lab-

iekārtoto vienistabas dzīvokli Apiņu ielā 
6/8-1, Kandavā, Kandavas novadā ar ko-
pējo 58,8 m2, dzīvokļa īres līgumu no-
slēdzot uz darba tiesisko attiecību laiku, 
bet ne ilgāk kā uz trim gadiem.

Uzdot domes izpilddirektoram 
E.Dudem plānot 2017.gada budžetā 
finansējumu neatmaksātās apsaimnie-
košanas naudas uzkrājuma atlikuma 
dzīvojamām mājām, kas veidojušies 
līdz 2010.gada 1.martam, atmaksai, kā 
arī domes sēdē 2017.gada janvārī sniegt 
informāciju par SIA “Kandavas nam-
saimnieks” maksātnespējas procesa re-
zultātiem.

Uzdot Attīstības un plānošanas 
nodaļai iesniegt Kohēzijas politikas 
fondu vadības informācijas sistēmā 
2014.-2020. gadam projekta pieteiku-
mu „Antropogēnās slodzes mazinošas 
tūrisma infrastruktūras attīstība Čužu 
purvā”, kā arī apstiprināja projekta ko-
pējās izmaksas 96 697,93 EUR apmērā, 
no kurām 82 193,24 EUR ir Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda finansējums, 
4351,41 EUR ir valsts budžeta dotācija 
un 10 153,28 EUR ir Kandavas novada 
domes finansējums. 

Noteikt, ka Kandavas novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieka amats nav 
algots, saņemot atlīdzību par deputāta 
pienākuma pildīšanu. Laikā, kad domes 
priekšsēdētāja vietnieks pildīs domes 
priekšsēdētāja pienākumus viņa prom-
būtnes laikā, saņems domes priekšsēdē-
tājam noteikto atalgojumu.

Pieņēma zināšanai:
Kandavas Lauksaimniecības teh-

nikuma direktores D.Rozentāles infor-
māciju par izglītības iestādes darbības 
virzieniem.

Kandavas internātvidusskolas di-
rektores E.Lavrinovičas informāciju par 
Kandavas internātvidusskolas nākotnes 
attīstības vīziju.

SIA “Kandavas komunālie pakalpo-
jumi” valdes locekļa P.Krampīša sniegto 
informāciju par projektu Kandavas pil-
sētas siltumtrašu izbūvei un katlu mājas 
būvniecībai īstenošanas gaitu.

Domes izpilddirektora E.Dudes un 
SIA “Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” valdes locekļa P.Krampīša informā-
ciju par veiktajiem pasākumiem trūku-
mu novēršanā. 

Darba grupas sagatavoto pasākumu 
plānu valsts simtgades “LV 100” sagaidī-
šanai un apstiprināja domes priekšsēdē-
tāju Alfredu Ķieģeli darba grupas valsts 
simtgades “LV 100” vadītāja amatā.

Kārtējās komitejas sēdes notiks 
19.janvārī no plkst.13.00 

domes sēde 26.janvārī plkst.13.00 
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PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANAS 
NOTEIKUMU IEVĒROŠANAS KONTROLI

2016.gada 29.decembrī Kandavas 
domes sēdē tika izskatīts jautājums: 
„Par pilnvarojumu Kandavas novada 
pašvaldības policijai transportlīdzek-
ļu apstāšanās un stāvēšanas noteiku-
mu ievērošanas kontrolei”. Kandavas 
novada dome pieņēma lēmumu, kura 
pirmais punkts nosaka: 

„Pilnvarot Kandavas novada paš-
valdības policijas priekšnieku Rihardu 
Zariņu, vecāko inspektoru Arti Rudzīti, 
inspektoru Robertu Rudzīti, inspekto-
ru Aleksandru Legzdiņu un inspektoru 
Normundu Šulcu īstenot kontroli pār 
transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvē-
šanas noteikumu ievērošanu Kandavas 
novada administratīvajā teritorijā un 
izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas 
par to pārkāpšanu.”

Īsos vārdos izskaidrošu šī pilnvaroju-
ma būtību. Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 211.3 pantā nosaka, ka Kontroli 
pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stā-
vēšanas noteikumu ievērošanu realizē 
pašvaldības domes pilnvarotas institūci-
jas (amatpersonas). Pašvaldības domes 
pilnvarotas institūcijas (amatpersonas) 
realizē kontroli arī pār mehānisko trans-
portlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā 
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, 

pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas 
teritorijā.

Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa 205.pantā nosaka Institūcijas 
(amatpersonas), kas pilnvarotas izska-
tīt administratīvo pārkāpumu lietas un 
šī panta 1.daļas 6.punktā noteikts, ka 
Administratīvo pārkāpumu lietas iz-
skata: institūcijas (amatpersonas), kuras 
pašvaldības dome pilnvarojusi izskatīt 
administratīvo pārkāpumu lietas par 
transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvē-
šanas noteikumu pārkāpšanu.

 Vēl nesenā pagātnē pašvaldības po-
licija Kandavā par apstāšanās un stāvē-
šanas noteikumu pārkāpumiem līmēja 
tā saucamās „Uzlīmes”, pareizi būtu 
„Protokolus – paziņojumus”, bet tad 
tika mainīti iestāžu un veidlapu rekvi-
zīti, vajadzēja sagādāt jaunas „Protokolu 
– paziņojumu” veidlapas (tās sagatavo 
CSDD). Tagad ir grozīts „Ceļu satiksmes 
likums” un noteikts, ka no 01.06.2016 
tiek ieviesti „Protokoli – lēmumi”, kuru 
saturā nav nekādas būtiskas izmaiņas, 
bet grozīts nosaukums, pielietošanas 
kārtība, katra veidlapa tiek iespiesta trīs 
eksemplāros un atbilstoši Ceļu satik-
smes likuma 43.2.p.2.d. „Protokolu—
lēmumu” sastāda trijos eksemplāros. 
Vienu protokola—lēmuma eksemplāru 
piestiprina pie transportlīdzekļa priek-

šējā vējstikla vadītāja pusē vai uz moto-
cikla, tricikla vai kvadricikla degvielas 
tvertnes tā, lai tas nepazustu vai netiktu 
sabojāts meteoroloģisko apstākļu dēļ un 
transportlīdzekļa vadītājam būtu viegli 
pamanāms. Otru protokola—lēmuma 
eksemplāru Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā 
nosūta šā panta pirmajā daļā minētajai 
personai. Trešo protokola—lēmuma ek-
semplāru glabā institūcijā, kuras amat-
persona pieņēmusi lēmumu par naudas 
soda uzlikšanu. Ja šā panta pirmajā daļā 
minētā persona Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas tīmekļa vietnē ir reģistrējusies 
elektroniskajā e-pakalpojumu sistēmā 
un piekritusi paziņojumu saņemšanai 
elektroniski, protokolu—lēmumu mi-
nētajai personai nosūta elektroniski.”

Ļoti būtiski ir tas, ka minētā Proto-
kola – lēmuma veidlapās ir iekļauts rek-
vizīts – uz kāda lēmuma pamata Kan-
davas novada pašvaldības policijas kon-
krētie darbinieki veic transportlīdzekļu 
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
ievērošanas kontroli. Pieņemot lēmumu 
par Kandavas novada pašvaldības po-
licijas pilnvarošanu, Kandavas novada 
dome šo problēmu atrisināja.

Pašvaldības policijas priekšnieks 
Rihards Zariņš

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.14
“Par pabalstu piešķiršanu 

Kandavas novada 
iedzīvotājiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likuma”35.panta 

ceturto un piekto daļu un likuma “Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.2panta 

piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 
trešo daļu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Kandavas novada domes sais-

tošie noteikumi “Par pabalstu piešķir-
šanu Kandavas novada iedzīvotājiem” 
(turpmāk – noteikumi) nosaka pabalstu 
veidus Kandavas novada domes admi-
nistratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, 
pabalsta piešķiršanas kritērijus, pie-
šķiršanas kārtību un to personu loku, 
kurām ir tiesības saņemt noteikumos 
minētos pabalstus.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

2. Svītrots (ar domes sēdes 2016.
gada 29.decembra lēmumu, protokols 
Nr.20 4.§)

3. Noteikumu 14. punktā minētos 

pabalstus, piešķir ģimenei (personai), 
kura savu pamata dzīvesvietu deklarēju-
si Kandavas novada administratīvajā te-
ritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, 
izņemot:

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

3.1. 14.3. apakšpunktā minēto pa-
balstu, kuru piešķir skolēnam, kurš mā-
cās izglītības iestādēs Kandavas pilsētā 
vai izglītības iestādēs Kandavas novadā;

3.2. 14.6. apakšpunktā minēto pa-
balstu, kuru piešķir bērnam, kurš ievie-
tots aizbildņu ģimenē ar Kandavas bā-
riņtiesas lēmumu; 

3.3. 14.12. apakšpunktā minēto pa-
balstu, kuru piešķir bērnam bārenim un 
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;

3.4.14.15.apakšpunktā minēto pa-
balstu, kuru piešķir aizgādnim.

(redakcija precizēta domes sēdē 
2016.gada 29.decembrī, protokols Nr.20 
4.§)

4. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem 
Kandavas novada domes pašvaldības 
aģentūras “Kandavas novada sociālais 
dienests” (turpmāk – KNSD) direktors 
vai sociālais darbinieks.

5. KNSD pabalstus izmaksā 3 (trīs) 
reizes mēnesī pēc KNSD direktora vai 
sociālā darbinieka lēmuma pieņemša-
nas, ja pie konkrētā pabalsta veida nav 
atrunāta cita izmaksas kārtība.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

II. Noteikumos lietotie termini
6. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi 

dzīvojoša persona vai ģimenes pārstāvis, 
kurš vēršas KNSD un pieprasa sociālās 
palīdzības pabalstu.

7. Ģimene – šo noteikumu izpratnē 
vienā mājsaimniecībā dzīvojošas per-
sonas ar vai bez radnieciskām saitēm, 
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un 
mājokli.

8. Daudzbērnu ģimene – ģimene, 
kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to 
skaitā audžuģimenē ievietoti un aiz-
bildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu 
ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadī-
ga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu 
vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesio-
nālo vai augstāko izglītību.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

9. Riska ģimene – šo noteikumu iz-
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pratnē ir ģimene ar bērniem, kuras dzī-
vesveidā saskatāmi vairāki riska faktori 
(iekšējie un ārējie), kas rada grūtības 
nodrošināt labvēlīgu, psiholoģiski un 
sociāli drošu un harmonisku attīstību 
visiem ģimenes locekļiem. Riska faktori 
var būt saistīti ar ģimenē esošajiem soci-
ālās funkcionalitātes apgrūtinājumiem 
– darbnespēju, materiālo resursu trūku-
mu, zemu izglītības līmeni, sociālo pras-
mju nepietiekamību, hroniskām saslim-
šanām, ģimenes locekļu deviancēm u.c.

10. Darbspējīga persona – šo notei-
kumu izpratnē persona no 15 (piecpad-
smit) gadu vecuma līdz valsts vecuma 
pensijas piešķiršanai nepieciešamajam 
vecumam, izņemot personas, kurām 
noteikta invaliditāte, kā arī personas līdz 
24 (divdesmit četru) gadu vecumam, 
kuras iegūst izglītību klātienē kādā no 
Izglītības likumā noteiktajām izglītības 
pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītī-
ba, augstākā izglītība) un/vai profesio-
nālās izglītības iestādē.

11. Apliecinošie dokumenti un iz-
ziņas – rakstiska informācija, kas aplie-
cina personas ienākumus un materiālo 
stāvokli, kā arī naudas līdzekļu izlietoša-
nu konkrētam mērķim (kvīts, čeks, kre-
dītiestādes konta pārskats un citi).

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

12. Maznodrošinātā ģimene (perso-
na) – ģimene (persona), kuras ienāku-
mi un materiālais stāvoklis nepārsniedz 
Kandavas novada domes saistošajos no-
teikumos noteikto līmeni.

13. Krīzes situācija - ģimenei (per-
sonai), kura no viņas neatkarīgu un 
iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ no-
nākusi krīzes situācijā, un kurai trūkst 
materiālo resursu kā rezultātā tā nevar 
apmierināt savas pamatvajadzības.

III. Pabalstu veidi un piešķiršanas 
vispārīgie nosacījumi

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

14. Pabalstu veidi:
(redakcija precizēta domes sēdē 2016.

gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)
14.1.vienreizējs pabalsts personām, 

kuras sa1. sniegušas 80, 90, 100 un vai-
rāk gadu;

14.2. pabalsts pensionāriem un per-
sonām ar invaliditāti pirts apmeklēša-
nai;

14.3. brīvpusdienas skolēniem no 
trūcīgām un maznodrošinātām ģime-
nēm, vai ģimenei, kura nonākusi krīzes 
situācijā; 

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

14.4. pabalsts jaungada paciņas pie-
šķiršanai pirmskolas vecuma bērniem, 
personām ar invaliditāti - Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku lik-

vidēšanas dalībniekiem un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas rezultātā 
cietušajiem, personām ar 1.grupas inva-
liditāti un bērniem ar invaliditāti;

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

14.5. pabalsts Kandavas novada 
bērniem, un trūcīgām vai maznodroši-
nātām pilngadīgām personām klīniskā 
psihologa apmeklējuma apmaksai;

14.6. pabalsts bērniem, kuri atrodas 
aizbildņa ģimenē;

14.7. pabalsts medicīnas pakalpoju-
mu apmaksai;

14.8. apbedīšanas pabalsts trūcīgām, 
maznodrošinātām ģimenēm;

14.9. vienreizējs pabalsts ārkārtas 
situācijā, kad novada iedzīvotājs, kādas 
ārkārtējas situācijas gadījumā – stihiskas 
nelaimes vai iepriekš neparedzamu aps-
tākļu dēļ (piemēram, ugunsgrēks, plū-
di, vētras postījumi, u.tml.), ir izlietojis 
visas savas sociālās garantijas, naudas 
līdzekļus, to uzkrājumus un viņam, un 
viņa ģimenei nav līdzekļu pamatvaja-
dzību apmierināšanai;

14.10. pabalsts aprūpei mājās (snieg-
šanai uz laiku);

14.11. dzīvokļa pabalsts trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm;

14.12. dzīvokļa pabalsts bērnam bā-
renim un bērnam, kurš palicis bez vecā-
ku gādības;

14.13. vienreizējs pabalsts personai, 
atbrīvojoties no brīvības atņemšanas 
iestādes;

14.14. pabalsts sociālās intervences 
mērķu sasniegšanai;

14.15. pabalsts aizgādnim.
(redakcija precizēta domes sēdē 2016.

gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)
15. Lai saņemtu 14.apakšpunktā 

minētos pabalstus, pabalsta pieprasī-
tājs, uzrādot personu apliecinošu doku-
mentu, vēršas KNSD ar iesniegumu un 
citiem dokumentiem, kuri nepieciešami 
lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā 
pabalsta veidam.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

16. Lai saņemtu noteikumu 14.3., 
14.5. un 14.7.,14.8., 14.10., 14.11. apakš-
punktā minēto pabalstu, kuru piešķir 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, izvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus un materiālo stā-
vokli, pabalsta pieprasītājs iesniedz:

16.1. svītrots (ar domes sēdes 2016.
gada 29.decembra lēmumu, protokols 
Nr.20 4.§)

16.2. dokumentus, kas apliecina 
deklarācijā sniegtās ziņas;

16.3. lēmuma pieņemšanai nepiecie-
šamos KNSD pieprasītos apliecinošos 
dokumentus un izziņas.

17. Pabalsta pieprasītājs ar savu pa-
rakstu apliecina, ka:

17.1. sniegtās ziņas ir patiesas un 
pilnīgas;

17.2. dod atļauju apsekot dzīvesvie-
tu un lēmuma pieņemšanai izmantot 
nepieciešamo informāciju pieejamajos 
valsts un pašvaldības datu reģistros;

17.3. apņemas saņemto pabalstu iz-
mantot atbilstoši paredzētajam mērķim;

17.4. nekavējoties ziņo par pārmai-
ņām apstākļos, kuri bija par pamatu 
pašvaldības pabalstu saņemšanai.

18. KNSD sociālais darbinieks sa-
skaņā ar Latvijas Republikas normatīva-
jiem aktiem:

18.1 pārbauda pabalsta pieprasītāja 
sniegtās ziņas, izskatot deklarāciju un 
iesniegtos dokumentus, kā arī izmanto-
jot pieejamos valsts un pašvaldības datu 
reģistrus;

18.2. veic ģimenes (personas) soci-
ālās situācijas izvērtēšanu;

18.3. nepieciešamības gadījumā no-
vērtē pabalsta pieprasītāja dzīves aps-
tākļus un sagatavo dzīvesvietas apseko-
šanas aktu.

19. KNSD sociālais darbinieks lēmu-
mu par pašvaldības pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu to piešķirt, izņemot 14.8., 
14.11. un 14.12.apakšpunktā minētos 
pabalstus, pieņem ne vēlāk kā mēneša 
laikā, kad saņemti visi noteikumos mi-
nētie un KNSD pieprasītie dokumenti.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

20. KNSD informē pabalsta piepra-
sītāju par pieņemto lēmumu pabalsta 
piešķiršanai. Atteikuma gadījumā par 
pieņemto lēmumu informē rakstiski 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

21. Ja pabalsta pieprasītājs informē 
KNSD par izmaiņām ģimenes sastāvā, 
materiālajā vai sociālajā situācijā, tiek 
veikta atkārtota ienākumu, materiālā 
stāvokļa un sociālās situācijas izvērtē-
šana.

22. Pabalstu nepiešķir vai samazina 
par personai piešķirto daļu, ievērojot 
katra bērna tiesības un intereses, ja pa-
balsta pieprasītājs:

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

22.1. sniedzis nepatiesas ziņas vai at-
teicies sniegt ziņas par ienākumiem un 
materiālo stāvokli;

22.2. neļauj apsekot dzīvesvietu;
22.3. persona vai kāds no ģimenes 

locekļiem atsakās no līdzdarbības savas 
situācijas uzlabošanā, atsakās no me-
dicīniskās izmeklēšanas, ārstēšanās un 
rehabilitācijas pasākumiem, nepiedalās 
aktīvajos nodarbinātības pasākumos;

22.4. persona vai kāds no ģimenes 
locekļiem neierodas personiski, lai ap-
spriestu pieprasījumu vai pārrunātu so-
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turpinājums 14.lpp.

ciālās situācijas uzlabošanas pasākumus.
IV. Vienreizējs pabalsts personām, 

kuras sasniegušas 80, 90, 100 un vai-
rāk gadu

23. Vienreizējo pabalstu Kandavas 
novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 
80, 90 un 100 un vairāk gadu vecumu 
izmaksā mēnesī, kad sasniegts attiecī-
gais vecums.

24. Lēmumā par pabalsta izmaksu 
norādīti iedzīvotāja dzimšanas dati.

25. Pabalsta apmērs tiek noteikts:
25.1 80 un 90 gadus sasniegušajiem 

pensionāriem 15,00 EUR (piecpadsmit 
euro un nulle centi);

25.2. 100 gadus sasniegušajiem 
pensionāriem 150,00 EUR (viens simts 
piecdesmit euro n nulle centi);

25.3. vairāk par 100 gadus sasniegu-
šiem pensionāriem katru gadu tiek no-
teikts 15,00 EUR (piecpadsmit euro un 
nulle centi).

26. Pabalstu pārskaita pabalsta pie-
prasītāja iesniegumā norādītajā kredīt-
iestādes kontā vai izmaksā KNSD kasē

27. Pabalstu piešķir, neizvērtējot 
personas ienākumus un materiālo stā-
vokli.

V. Pabalsts pensionāriem un per-
sonām ar invaliditāti pirts apmeklē-
šanai

28. Pabalsts pirts apmeklējumiem 
tiek piešķirts visiem Kandavas novadā 
pastāvīgi dzīvojošiem pensionāriem un 
personām ar invaliditāti.

29. Pirts apmeklējuma pabalsts tiek 
piešķirts 50% (piecdesmit procentu) 
apmērā no pakalpojuma cenas, bet ne 
vairāk kā 5,00 EUR (pieci euro un nulle 
centi) mēnesī. Pirts apmeklējuma pabal-
sta apmaksa notiek pensionāram, perso-
nai ar invaliditāti pašai vai viņas pilnva-
rotai personai iesniedzot KNSD čekus 
par pirts apmaksu kopā ar iesniegumu, 
kurā norādīts bankas konta numurs. Uz 
čeka jābūt norādei par pirts pakalpoju-
ma pilnu maksu un personas vārdam, 
uzvārdam, personas kodam. Čeku ap-
maksa tiek veikta vienu reizi mēnesī ar 
pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto 
kredītiestādes kontu vai izmaksā KNSD 
kasē.

30. Pabalstu piešķir, neizvērtējot 
personas ienākumus un materiālo stā-
vokli.

VI. Brīvpusdienas skolēniem no 
trūcīgām un maznodrošinātām ģime-
nēm, vai ģimenēm, kura nonākušas 
krīzes situācijā

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

31. Brīvpusdienas izglītības iestāžu 
skolēniem un piecgadīgo sešgadīgo ob-
ligātās apmācības audzēkņiem, kuriem 
piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās 
ģimenes statuss tiek piešķirtas līdz mā-
cību gada beigām vai ģimenes, kuras 

nonākušas krīzes situācijā uz krīzes si-
tuācijas laiku.

32. Lai saņemtu brīvpusdienas, ve-
cākiem jāiesniedz KNSD iesniegums.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

33. Norēķinus ar pakalpojuma snie-
dzēju, par sniegtajiem ēdināšanas pakal-
pojumiem, veic KNSD, atbilstoši izglītī-
bas iestāžu un ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzēja iesniegtajai informācijai un 
rēķinam.

34. Vecāku pienākums ir informēt 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju kon-
krētajā skolā, kas nodrošina bērnu ēdi-
nāšanu, ja bērns neapmeklē skolu. Ne-
informēšanas gadījumā, par ēdināšanu 
maksā bērna vecāki.

35. Ar atsevišķu KNSD Ģimenes at-
balsta nodaļas lēmumu, brīvpusdienas 
var tikt piešķirtas ģimenēm, kurās ir 
skolas vai piecgadīgo sešgadīgo obligā-
tās apmācības vecuma bērni un, kuras ir 
nonākušas krīzes situācijā.

VII. Pabalsts Jaungada paciņas pie-
šķiršanai pirmskolas vecuma bērniem, 
personām ar invaliditāti - Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku lik-
vidēšanas dalībniekiem un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas rezultātā 
cietušajiem, personām ar 1. grupas 
invaliditāti un bērniem ar invaliditāti

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

36. Paciņas pirmsskolas vecuma bēr-
niem tiek izdalītas Jaunā gada pasāku-
ma laikā. Paciņas nepiegādā uz mājām.

37. Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 
un Černobiļas atomelektrostacijas avā-
rijas rezultātā cietušajiem paciņas tiek 
piegādātas saskaņā ar sarakstu.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

38. Personām ar 1. grupas invalidi-
tāti un bērniem ar invaliditāti, paciņu 
saņemšanai ir jāpiesakās KNSD vienu 
mēnesi pirms Jaunā gada pasākuma.

39. Pabalstu piešķir, neizvērtējot 
personas ienākumus un materiālo stā-
vokli.

VIII. Pabalsts Kandavas novada 
bērniem, un trūcīgām vai maznodro-
šinātām pilngadīgām personām klī-
niskā psihologa apmeklējuma apmak-
sai

40. Pabalsts Kandavas novada bēr-
niem, un trūcīgām vai maznodrošinā-
tām pilngadīgām personām klīniskā 
psihologa apmeklējuma (konsultācijas) 
apmaksai tiek piešķirts:

40.1. trūcīgām vai maznodrošinātām 
personām (pilngadīgām personām), ja 
tiek kārtots invaliditātes statuss;

40.2. bērniem, ja tiek kārtots invali-
ditātes statuss;

40.3. bērnam, ja nepieciešama spe-

ciāla apmācības programma.
41. Bērna vecāki vai trūcīgā/mazno-

drošinātā pilngadīgā persona iesniedz 
KNSD rehabilitācijas nodaļai iesniegu-
mu, norādot psihologa apmeklējuma 
nepieciešamību.

42. Pēc psihologa apmeklējuma bēr-
na vecākiem vai trūcīgai/maznodroši-
nātai pilngadīgai personai tiek izsniegts 
slēdziens, par ko tiek sastādīts pieņem-
šanas – trīspusējs pieņemšanas-nodoša-
nas akts, kuru paraksta pabalsta piepra-
sītājs, psihologs un KNSD direktors.

43. Psihologs par konsultāciju saga-
tavo un iesniedz KNSD rēķinu. Rēķins 
tiek apmaksāts, pamatojoties uz KNSD 
direktora izdotu rīkojumu, ja pabalsta 
pieprasītājs ir parakstījis pieņemšanas - 
nodošanas aktu par dokumentu saņem-
šanu.

IX. Pabalsts bērniem, kuri atrodas 
aizbildņa ģimenē

44. Vienu reizi mēnesī pabalsts 29,00 
EUR (divdesmit deviņi euro un nulle 
centi) apmērā tiek piešķirts bērniem, 
kuri atrodas aizbildņa ģimenē, pārtikas 
un drēbju iegādei.

45. Lai saņemtu pabalstu, bērna aiz-
bildnis iesniedz iesniegumu KNSD.

46. Pabalsta saņēmējam divas rei-
zes gadā ir jāiesniedz KNSD atskaite ar 
pievienotiem čekiem (maksājumu ap-
liecinošiem dokumentiem) par pabalsta 
izlietojumu.

47. Pabalstu piešķir, neizvērtējot 
personas ienākumus un materiālo stā-
vokli.

X. Pabalsts medicīnas pakalpoju-
mu apmaksai

48. Pabalsts medicīnas pakalpojumu 
apmaksai tiek piešķirts 49.1. un 49.2. 
apakšpunktos minētājām personām. 
Pabalsts medicīnas pakalpojumu ap-
maksai paredzēts ar veselības aprūpi, ie-
gādāto briļļu un iegādāto medikamentu 
izdevumu daļējai segšanai.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

49. Pabalstu medicīnas pakalpoju-
mu apmaksai ir tiesības saņemt:

49.1. personai, kurai noteikts trūcī-
gas ģimenes (personas) statuss saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem;

49.2. personai, kurai noteikts maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

50. Noteikumu 49.punktā minē-
tajām personām pabalstu piešķir par 
trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa laikposmā saņem-
tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, 
iegādātām brillēm un medikamentiem.

51. Pabalstu medicīnas pakalpoju-
mu apmaksai piešķir, pamatojoties uz 
ārstniecības personu izsniegtiem doku-
mentiem, kas izdoti ne agrāk kā pirms 3 
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(trīs) mēnešiem, par:
51.1. ārsta nozīmētu medikamentu 

iegādi (zāļu iegādi, kuras nav izrakstī-
jis ārsts, sociālais dienests neapmaksā, 
izņemot gadījumus, kad nepieciešamas 
zāles pedikulozes un infekcioza ādas sa-
slimšanas (kašķa) ārstēšanai);

51.2. veselības aprūpi, kas saistīta ar 
pacienta iemaksu un/vai līdzmaksāju-
mu ārstniecības iestādē;

51.3. briļļu iegādi ar ārsta speciālista 
receptēm.

52. Lai saņemtu pabalstu medicīnas 
pakalpojumu daļējai apmaksai, pabalsta 
pieprasītājam jāiesniedz sekojoši doku-
menti:

52.1. iesniegums;
52.2. veselības aprūpes pakalpo-

juma, medikamentu vai briļļu iegādes 
izdevumus apliecinošu dokumentu ko-
pijas (uzrādot oriģinālu), kuros norādīts 
pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, 
personas kods;

52.3. KNSD ir tiesīgs pieprasīt pa-
balsta pieprasītājam papildus doku-
mentus, kas pierāda pabalsta prasības 
pamatotību - ģimenes ārsta/speciālista 
izsniegts izraksts.

53. KNSD ir tiesīgs izmaksāt pabal-
stu medicīnas pakalpojumu apmaksai 
(medikamentu, briļļu iegādei, saņemto 
veselības aprūpes pakalpojumu izdevu-
mu segšanai) šādā apmērā:

53.1. vienas trešās daļas apmērā pēc 
apmaksātā čeka vērtības maznodrošinā-
tām personām, bet ne vairāk kā 85,00 
EUR (astoņdesmit pieci euro un nulle 
centi) viena kalendārā gada laikā vienai 
personai;

53.2. pusi no apmaksātā čeka vērtī-
bas trūcīgām personām, bet ne vairāk kā 
140,00EUR (viens simts četrdesmit euro 
un nulle centi) viena kalendārā gada lai-
kā vienai personai;

53.3. pilnā apmērā apmaksātā čeka 
vērtības personām, kuras saņem garan-
tēto minimālo ienākuma (turpmāk – 
GMI) pabalstu, bet ne vairāk kā 200,00 
EUR (divi simti euro un nulle centi) vie-
na kalendārā gada laikā vienai personai.

XI. Apbedīšanas pabalsts trūcī-
gām, maznodrošinātām ģimenēm

54. Pabalstu izmaksā trūcīgai vai 
maznodrošinātai ģimenei, kuras ģime-
nes loceklis miris, ja:

54.1. mirušais ģimenes loceklis nav 
strādājis algotu darbu un ģimenei nav 
iespējams saņemt pabalstu ne no vienas 
citas organizācijas vai personas;

54.2. mirušais ģimenes loceklis ir bi-
jis pensionārs vai persona ar invaliditāti, 
bet divas pensijas, ko izmaksā VSAA, 
kopā nesasniedz pašvaldības noteikto 
summu, kas nepieciešama apbedīšanas 
minimālo prasību nodrošināšanai.

55. Pabalsts tiek pielietots arī, ja tiek 

glabāts cilvēks, kurš atrasts pašvaldības 
teritorijā miris, bet nav iespējams veikt 
personas identifikāciju.

56. Pabalsta apmērs mirušā apgla-
bāšanai ir 274,00 EUR (divi simti sep-
tiņdesmit četri euro un nulle centi). Ja 
mirusī persona gājusi bojā nelaimes 
gadījumā un papildus jāapmaksā morga 
pakalpojumi un transporta izdevumi, 
pabalsta apmēru atļauts noteikt KNSD 
direktoram. Pabalsts nedrīkst pārsniegt 
divu minimālo mēneša darba algu sum-
mu (atbilstoši Ministru kabineta notei-
kumiem Nr.656 “Noteikumi par mini-
mālās mēneša darba algas apmēru nor-
mālā darba laika ietvaros un minimālās 
stundas tarifa likmes aprēķināšanu” no-
teiktajai minimālai darba algai).

57. Pabalsta pieprasītājs (mirušā ģi-
menes loceklis, aprūpētājs, apbedīšanas 
organizētājs) iesniedz KNSD sociālam 
darbiniekam:

57.1. iesniegumu;
57.2. miršanas apliecības kopiju, uz-

rādot oriģinālu.
58. Ja saņemtas divas valsts pensijas, 

kas kopā nesastāda 274,00 EUR (divi 
simti septiņdesmit četri euro un nulle 
centi), tad iesniedz izziņu no Valsts so-
ciālās apdrošināšanas aģentūras par sa-
ņemtās summas apmēru.

59. Lēmumu par pabalsta piešķir-
šanu līdz 274,00 EUR (divi simti sep-
tiņdesmit četri euro un nulle centi) vai 
atteikumu pieņem KNSD sociālais dar-
binieks. Ja summa pārsniedz 56.pun-
kta norādīto summu, lēmumu pieņem 
direktors. Pabalsts izmaksājams vienas 
darba dienas laikā no lēmuma pieņem-
šanas brīža.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

60. Ja ģimene ir alkohola, narko-
tiku, azarta spēļu atkarīgā, tad KNSD 
sociālais darbinieks/ direktors ir tiesīgs 
pieņemt lēmumu par tiešu naudas pār-
skaitījumu apbedīšanas firmai, kas veic 
darbus pēc pabalsta pieprasītāja izvēles.

61. Pabalstu var tieši pārskaitīt vai 
izmaksāt apbedīšanas firmai pēc nelaiķa 
ģimenes locekļu iesnieguma.

62. Ja apbedī neidentificētu cilvēku, 
apbedīšanas firmai maksu pārskaita pēc 
rēķina iesniegšanas KNSD.

XII. Vienreizējs pabalsts ārkār-
tas situācijā, kad novada iedzīvotājs, 
kādas ārkārtējas situācijas gadījumā 
- stihiskas nelaimes vai iepriekš ne-
paredzamu apstākļu dēļ (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi, 
un tml.), ir izlietojis visas savas soci-
ālās garantijas, naudas līdzekļus, to 
uzkrājumus un viņam, un viņa ģime-
nei nav līdzekļu pamatvajadzību ap-
mierināšanai

63. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu 
ārkārtas situācijā, kad novada iedzīvo-

tājs, kādas ārkārtējas situācijas gadījumā 
- stihiskas nelaimes vai iepriekš nepare-
dzamu apstākļu dēļ (piemēram, uguns-
grēks, plūdi, vētras postījumi u.tml.), ir 
izlietojis visas savas sociālās garantijas, 
naudas līdzekļus, to uzkrājumus un vi-
ņam, un viņa ģimenei nav līdzekļu pa-
matvajadzību apmierināšanai, pabalsta 
pieprasītājam KNSD sociālajam darbi-
niekam jāiesniedz:

63.1.iesniegums;
63.2.dokumenti, kas apliecina ārkār-

tas situācijas gadījumu un kas izdoti ne 
agrāk kā pirms 3 (trīs) mēnešiem;

63.3.finanšu dokumentus (čekus, 
kvītis, rēķinus), tāmes, kas pamato zau-
dējuma apmēru.

64. KNSD ir tiesīgs sniegt pabalsta 
pieprasītājam sekojošu sociālo palīdzī-
bu: vienreizēju pabalstu - vienu trešo 
daļu no izdevumiem. Ja pabalsts pār-
sniedz vienas minimālās mēnešalgas ap-
mēru, lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
pieņem KNSD direktors.

65. Ja pabalsta pieprasītājs pieprasa 
pabalstu, kas pārsniedz divas minimā-
lās mēnešalgas un KNSD to uzskata par 
pamatotu, KNSD direktors gatavo do-
kumentāciju un atzinumu par pabalsta 
nepieciešamību un nosūta izskatīšanai 
Kandavas novada domei.

66. Pabalsta piešķiršanas kārtība:
66.1.pabalstu piešķir 10 (desmit) 

dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas 
un pieteikuma dokumentu iesniegšanas;

66.2.ja jautājums ir steidzīgs, (pabal-
sta pieprasītājs nespēj apmierināt savas 
pamatvajadzības, ņemot vērā materiālos 
zaudējumus, kas radušies ārkārtas si-
tuācijas izraisīto seku rezultātā) nekavē-
joties, prasības iesniegšanas dienā, tiek 
izmaksāts avanss naudā vai natūrā;

66.3.ja lēmuma pieņemšanai nepie-
ciešama papildus apstākļu noskaidroša-
na, par to rakstiski pabalsta pieprasītājs 
tiek brīdināts un jautājums atkārtoti tiek 
izskatīts 30 (trīsdesmit) dienu laikā;

66.4.ja pabalsta pieprasītājs vēlas, 
pēc iesnieguma saņemšanas, pabalsts 
tiek pārskaitīts tieši viņa kontā kredīt-
iestādē vai pakalpojuma sniedzēja kon-
tā.

67. Pabalstu ārkārtas situācijā pēc 
sociālā darbinieka ieteikuma var aizstāt 
ar pabalstu (natūrā), sedzot izdevumus 
uzturam, izdevumus par sociālo pakal-
pojumu un veselības aprūpes pakalpoju-
mu sniegšanu, ja šie pakalpojumi ietver 
pamatvajadzību nodrošināšanu, kā arī, 
sedzot citus izdevumus, kas nepiecieša-
mi, lai nodrošinātu pamatvajadzības.

XII. Pabalsts aprūpei mājās (snieg-
šanai uz laiku)

68. KNSD sniedz sociālo palīdzī-
bu pabalsta pieprasītājam, kurš vērsies 
KNSD pēc palīdzības-sniegt aprūpi mā-
jās un (pamatotu iemeslu dēļ) nav bijis 
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iespējams piemērot ne stacionāro, ne 
mobilo aprūpi.

69. Pabalstu piemēro, kad īslaicīgi 
saslimis pamataprūpētājs vai ģimenes 
loceklis, kurš veic aprūpi.

70. Pabalstu pēc pabalsta pieprasī-
tāja iesnieguma var izmaksāt personai, 
kura apņemas uz laiku sniegt aprūpes 
mājā pakalpojumu.

71. 10 (desmit) dienu laikā, pēc lē-
muma pieņemšanas, KNSD izmaksā 
pabalstu aprūpes pakalpojuma nodro-
šināšanai.

72. Pabalstu piešķir ne ilgāk kā uz 6 
(sešiem) mēnešiem.

73. Pabalsta apmērs nedrīkst pār-
sniegt 100,00 EUR (viens simts euro un 
nulle centi).

XIV.Dzīvokļa pabalsts trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm

74. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, 
pabalsta pieprasītājam jāiesniedz seko-
joši dokumenti:

74.1.iesniegums;
74.2. maksājumu apliecinošus do-

kumentus- maksājuma uzdevumi, kvītis 
vai čeki, kas apliecina izdevumu par dzī-
vokļa īres un/vai uzturēšanu nepiecie-
šamību un kas izdoti ne agrāk kā pirms 
3 (trīs) mēnešiem un ir attiecināmi uz 
trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa laikposmā saņem-
tiem ar dzīvokļa īres un/vai uzturēšanu 
saistītiem maksājumiem.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

75. Dzīvokļa pabalstu piešķir, pa-
matojoties uz iesniegtajiem maksājumu 
apliecinošiem dokumentiem, kas nav 
vecāki par trim mēnešiem no iesniegša-
nas brīža:

75.1. centralizētās apkures pakal-
pojuma daļējai apmaksai, ja ģimene 
(persona) dzīvo mājoklī ar centralizētu 
apkuri;

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

 75.2.kurināmā iegādei, ja ģimene 
(persona) dzīvo mājoklī ar malkas ap-
kuri;

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

 75.3.komunālo maksājumu (īre/ap-
saimniekošana, gāze, ūdens, kanalizāci-
ja) apmaksai.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

76. KNSD ir tiesīgs pieprasīt dzīvok-
ļa pabalsta pieprasītājam papildus do-
kumentus, kas pierāda pabalsta prasības 
pamatotību.

77. Pēc dokumentu saņemšanas 
KNSD pieņem lēmumu par dzīvokļa 
pabalsta izmaksu vai atteikumu izmak-
sāt pabalstu.

78. KNSD ir tiesīgs izsniegt dzīvokļa 
pabalsta pieprasītājam malkas pabalstu 

(noteikumu 75.2. punkts):
(redakcija precizēta domes sēdē 2016.

gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)
78.1. Trūcīgām un maznodrošinā-

tām personām/ģimenēm izmaksā vienu 
reizi kalendārā gada laikā dzīvokļa pa-
balstu malkas iegādei 65,00 EUR (seš-
desmit pieci euro un nulle centi) apmē-
rā;

78.2. Dzīvokļa pabalstu pieprasītā-
jiem, kuri saņem GMI, izmaksā malkas 
pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā 
100,00 EUR (viens simts euro un nulle 
centi) apmērā.

79. Saņemot dzīvokļa pabalstu, pa-
balsta pieprasītājs vienojas ar sociālo 
darbinieku par parāda (parāds par ko-
munālajiem maksājumiem, īri) nomak-
sas kārtību un pabalsta pieprasītāja līdz-
dalību parāda nomaksā.

80. Ja pabalsta pieprasītājs atsakās 
vienoties par parāda nomaksas kārtību, 
dzīvokļa pabalsts netiek izmaksāts.

81. Dzīvokļa pabalsta atteikuma 
lēmums pabalsta pieprasītājam tiek iz-
sniegts desmit dienu laikā pēc iesniegu-
ma saņemšanas.

82. Gadījumos, kad pabalsta pie-
prasītājs pieprasa noteikumu 75.1. un 
75.3. apakšpunktā minētos dzīvokļa 
pabalstus, kas pārsniedz pusi no valstī 
notiktās minimālās mēnešalgas, KNSD 
direktors gatavo dokumentus un atzinu-
mu par pabalsta nepieciešamību un no-
sūta Kandavas novada domei lēmuma 
pieņemšanai.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

83. Ja lēmuma pieņemšanai nepie-
ciešama papildus apstākļu noskaidroša-
na, par to rakstiski pabalsta pieprasītājs 
tiek brīdināts un jautājums atkārtoti tiek 
izskatīts 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

84. Pēc pabalsta pieprasītāja vēlēša-
nās, uz iesnieguma pamata, dzīvokļa pa-
balstu var ieskaitīt pabalsta pieprasītāja 
kontā kredītiestādē vai pakalpojuma 
sniedzēja kontā.

85. Pabalsta pieprasītājiem, kuri sa-
ņem GMI un kuri godprātīgi sadarbojas 
ar KNSD, kā arī veic līgumā noteiktos 
līdzdarbības pasākumus, dzīvokļa pa-
balstu izmaksā 100% (viens simts pro-
centi) no pēdējo trīs mēnešu īres un ko-
munālo maksājumu kopējās apmaksātās 
vai rēķinā norādītās summas.

86. Dzīvokļa pabalsta apmērs trū-
cīgām un maznodrošinātām ģimenēm 
tiek noteikts no pēdējo trīs mēnešu īres 
un komunālo maksājumu kopējās ap-
maksātās vai rēķinā norādītās summas 
(tikai attiecībā uz šo noteikumu 75.1., 
75.3.punktā noteikto pabalstu):

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

86.1. trūcīgām personām tiek no-
teikts 50% (piecdesmit procenti) apmē-

rā:
86.2. maznodrošinātām personām 

30% (trīsdesmit procenti) apmērā.
XV. Dzīvokļa pabalsts bērnam bā-

renim un bērnam, kurš palicis bez ve-
cāku gādības

87. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, 
bērnam bārenim un bērnam, kurš pali-
cis bez vecāku gādības, pabalsta piepra-
sītājam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

87.1. iesniegums;
87.2. īres līguma kopija (uzrādot ori-

ģinālu);
87.3. maksājumu apliecinošus do-

kumentus- maksājuma uzdevumi, kvītis 
vai čeki, kas apliecina izdevumu par dzī-
vokļa īres un/vai uzturēšanu nepiecieša-
mību un kas izdoti ne agrāk kā pirms 3 
(trīs) mēnešiem.

88. KNSD sociālais darbinieks pie-
ņem lēmumu par pabalsta izmaksu vai 
atteikumu izmaksāt pabalstu.

89. Maksimāli izmantojamie nor-
matīvie īres, komunālo pakalpojumu 
un/vai kurināmā iegādes izdevumiem 
ir šādi:

89.1. par gāzi – 1m3 mēnesī;
89.2. par elektroenerģiju – 50 kWh 

mēnesī;
89.3. par dzīvojamo telpu īri un ap-

kuri:
89.3.1. par apkuri, aprēķinam tiek 

ņemtas attiecīgās ēkas siltumapgādes 
sezonas 1m2 izmaksas siltumapgādes 
mēnesī;

89.3.2. par mājokļa īri un (vai) ap-
saimniekošanas izdevumiem – īres lī-
gumā noteiktā īres maksa, bet ne vairāk 
kā 1,50 EUR (viens euro un piecdesmit 
centi)par 1m2;

89.3.3. par auksto ūdeni un kanali-
zāciju, un karsto ūdeni – atbilstoši ūdens 
skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk par 
2 m3 mēnesī, no kuriem ne vairāk kā 1 
m3 karstā ūdens uzsildīšanai;

89.3.4. siltumenerģijas resursu iegā-
de- sešus mēnešus gadā, par katru mē-
nesi 0,70 EUR (septiņdesmit centi) par 
vienu m2 no mājokļa platības;

89.3.5. sadzīves atkritumu izvešana 
ne vairāk kā reizi mēnesī (0,24 m³) dzī-
vojamās mājās vai faktisko maksu, kas 
norādīta rēķinā daudzdzīvokļu mājai (ja 
tie nav ietverti īres maksā vai nepiecie-
šamajos izdevumos par obligāti veica-
majām pārvaldīšanas darbībām);

89.3.6. skursteņslauķa pakalpojumi 
ne vairāk kā vienu reizi kalendārā gadā, 
ne vairāk kā 22,00 EUR (divdesmit divi 
euro un nulle centi) saskaņā ar sertifi-
cēta pakalpojuma sniedzēja iesniegto 
rēķinu.

90. Dzīvokļa pabalsts bārenim ne-
tiek piešķirts par personām, kuras mi-
tinās vienā dzīvojamajā telpā ar pilnga-
dību sasniegušo bērnu. Izdevumos par 
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dzīvokļa pabalstu netiek ieskaitīts ne-
kustamā īpašuma nodoklis, maksa par 
telefona abonementu, mobilā telefona 
nomaksu, maksa par telefonsarunām, 
maksa par televīzijas un interneta pie-
slēgumu un ar mobilā/stacionārā tele-
fona, televīzijas un interneta pakalpoju-
miem saistītās soda naudas.

91. Dzīvokļa pabalstu bērnam bā-
renim vai bērnam, kurš palicis bez ve-
cāku gādības piešķir pamatojoties uz 
dokumentiem, kas norādīti noteikumu 
87. punkta apakšpunktos. Ja summa 
pārsniedz 200,00 EUR (divi simti euro 
un nulle centi), tad to izmaksā divos 
mēnešos.

92. Dzīvokļa pabalstu bērnam bāre-
nim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības piešķir 10 (desmit) dienu laikā 
pēc dokumentu par dzīvokļa izdevu-
miem iesniegšanas.

93. Dzīvokļa pabalstu bērns bārenis 
un bērns, kurš palicis bez vecāku gādī-
bas nav tiesīgs saņemt, ja viņš īrē pašval-
dības sociālo telpu/dzīvokli.

XVI. Vienreizējs pabalsts perso-
nai, atbrīvojoties no brīvības atņemša-
nas iestādes

94. Lai saņemtu vienreizēju pabal-
stu, kas ir paredzēts pamatvajadzību no-
drošināšanai, personai pēc soda izcie-
šanas, kura ir atbrīvojusies no brīvības 
atņemšanas iestādes, jāiesniedz sekojoši 
dokumenti:

94.1.iesniegums;
94.2.izziņa par atbrīvošanos no ie-

slodzījuma vietas.
95. Šajā nodaļā minēto pabalstu pie-

šķir personai, kura ir atbrīvojusies no 
brīvības atņemšanas iestādes un kuras 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Kanda-
vas novads.

96. Vienreizējā pabalsta apmērs per-
sonām, kuras ir atbrīvojušās no brīvības 
atņemšanas iestādes, atbilst valstī no-
teiktajam garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa apmēram.

97. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša 
laikā no atbrīvošanās dienas, un tas tiek 

izmaksāts viena mēneša laikā pēc pie-
prasījuma saņemšanas.

98. Pabalstu piešķir, neizvērtējot pa-
balsta saņēmēja ienākumus un materi-
ālo stāvokli.

XV. Pabalsts sociālās intervences 
mērķu sasniegšanai

99. Lai saņemtu pabalstu sociālās 
intervences mērķu sasniegšanai, perso-
na vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz 
KNSD sociālam darbiniekam:

99.1. iesniegumu;
99.2. attaisnojuma dokumentus, kas 

pierāda pabalsta prasības pamatotību 
noteikumu 101.1. apakšpunktā minēto 
pabalstu;

99.3. izziņu par dokumentu iesnieg-
šanu personu apliecinoša dokumenta 
izsniegšanu noteikumu 101.2. apakš-
punktā minēto pabalstu.

100. Pabalstu sociālās intervences 
mērķu sasniegšanai var piešķirt perso-
nai (ģimenei), kurai nepieciešama so-
ciālā rehabilitācija un kurai ir izstrādāts 
sociālās rehabilitācijas plāns, rehabilitā-
cijas plānā noteikto pasākumu īstenoša-
nai.

101. Pabalstu sociālās intervences 
mērķu sasniegšanai tiek piešķirts šādu 
izdevumu segšanai:

101.1. transporta izdevumu segšanai 
līdz 30,00 euro mēnesī personai, kura 
apmeklē sociālās rehabilitācijas plānā 
ietvertos pasākumus;

101.2. personas apliecinoša doku-
menta (pases vai personas apliecības) 
noformēšanai, ja tas nepieciešams soci-
ālās situācijas risināšanai. Pabalsta ap-
mērs var būt vienāds ar naudas summu, 
kas nepieciešama pases noformēšanai, 
atbilstoši noteiktajai valsts nodevai per-
sonai ar/bez atvieglojumiem.

(redakcija precizēta domes sēdē 2016.
gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)

102. KNSD, mēneša laikā no piepra-
sījuma saņemšanas, pieņem lēmumu 
par pabalstu sociālās intervences mērķu 
sasniegšanai piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt pabalstu.

XVIII. Pabalsts aizgādnim
(redakcija precizēta domes sēdē 2016.

gada 29.decembrī, protokols Nr.20 4.§)
103. Lai saņemtu pabalstu, aizgādnis 

iesniedz iesniegumu KNSD kurā norā-
da savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
aizgādnībā esošās personas vārdu, uz-
vārdu, personas kodu, konta numuru, 
kurā veicama pabalsta ieskaitīšana un 
lēmuma par aizgādņa iecelšanu kopiju.

104. Pabalstu aizgādnim ir tiesības 
saņemt ar Kandavas novada bāriņtie-
sas lēmumu ieceltam aizgādnim, kura 
aizgādnībā ir persona, kurai ar tiesas 
spriedumu ir ierobežota rīcībspēja, ja 
personas ar rīcībspējas ierobežojumu 
deklarētā dzīvesvieta ir Kandavas nova-
da administratīvajā teritorijā.

105. Pabalsts tiek piešķirts 1 (vienu) 
reizi mēnesī, 50,00 (piecdesmit euro 00 
centu) apmērā, aizgādņa pienākumu 
pildīšanai.

106. Pabalsta izmaksu KNSD pār-
trauc vai izbeidz, ja bāriņtiesa pieņē-
musi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, 
atstādināšanu uz laiku no aizgādņa pie-
nākumu pildīšanas, aizgādnībā esošā 
persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu 
ārpus Kandavas novada administratīvās 
teritorijas, aizgādnībā esošā persona mi-
rusi, miris aizgādnis.

XIX. Lēmumu apstrīdēšana un 
pārsūdzēšana

107. KNSD lēmumu par pabalsta at-
teikumu persona tiesīga apstrīdēt Kan-
davas novada domē.

108. Kandavas novada domes lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvajā rajo-
na tiesā.

XX. Noslēguma jautājumi
109. Noteikumi stājas spēkā nākoša-

jā dienā pēc publikācijas domes infor-
matīvajā izdevumā “Kandavas Novada 
Vēstnesis”.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē Kandavas novada 
domes Kandavas novada domes 2016.
gada 28.janvāra (protokols Nr.2 14.§) 
saistošie noteikumi Nr.2 „Par pabalstu 
piešķiršanu Kandavas novada iedzīvo-
tājiem”, ar precizējumiem Kandavas no-
vada domes sēdē 2016.gada 25.februārī 
(protokols Nr.3 1.§). 

KANDAVAS PARTNERĪBA SNIEDZ IESPĒJAS TERITORIJAS 
ATTĪSTĪBAI

Biedrība „Kandavas Partnerība” 
(Partnerība) ir dibināta 2006.gada 8.au-
gustā ar mērķi uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti laukos, gan izstrādājot attīstības 
stratēģiju un piesaistot ES fondu finan-
sējumu, gan veicot citus pasākumus, lai 
atbalstītu sabiedrības iesaistīšanos lauku 
teritorijas attīstībā. Partnerībā pašlaik ir 
51 biedrs, tostarp pašvaldības un to ies-
tādes, nevalstiskās organizācijas, uzņē-
mēji un fiziskas personas.

2015.gadā tika izstrādāta Kandavas 
Partnerības attīstības stratēģija 2016.-
2020.gadam (sabiedrības virzīta vietējā 
attīstības stratēģija) un 2016.gadā ir uz-
sākta tās īstenošana. Partnerībai piešķir-
tais finansējums Lauku attīstības prog-
rammas 2014-2020.gadam pasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju” īstenošanai ir 746 730 EUR. Atbalsts 
paredzēts vietējās teritorijas attīstībai 

- gan uzņēmējdarbības projektiem, gan 
sabiedrībai nozīmīgiem sabiedriska la-
buma projektiem. Iepriekšējā gadā tika 
izsludinātas LEADER projektu konkur-
sa divas kārtas, kurās tika iesniegti 44 
projekti ar kopējo pieprasīto publisko 
finansējumu 973 162 EUR apmērā. Kan-
davas Partnerības Padome, izvērtējot ie-
sniegtos projektus abās konkursa kārtās, 
ir noraidījusi 6 projektus, bet 4 projek-
tus ir atsaukuši paši projekta iesniedzēji. 
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Iesniegtie LEADER projekti uzņēmēj-
darbības jomā ir saistīti ar galdniecības 
pakalpojumu attīstīšanu, auto remonta 
un tekstilapdrukas pakalpojumiem, 
tūrisma pakalpojumu nodrošināšanu 
(pirts, apiterapija, kartingu trases piedā-
vājums), bet sabiedriska labuma projek-
ti ir par atsevišķu sabiedrībai nozīmīgu 
objektu sakārtošanu un sabiedrisko ak-
tivitāšu nodrošināšanu. 

Pašlaik ir izsludināta LEADER pro-
jektu konkursa 3.kārta šādās Rīcībās 
ar pieejamo finansējumu: 1.Rīcība “At-
balsts uzņēmējdarbības (izņemot tū-
risma jomu) uzsākšanai un attīstībai” 
–54642,52EUR; 2.Rīcība “Atbalsts uzņē-
mējdarbībai tūrisma jomā” – 27732,05 
EUR; 4.Rīcība “Atbalsts dabas, vēstures 
un kultūras mantojuma objektu attīstī-
bai” – 26185,46 EUR; 5.Rīcība “Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” 
- 39159,83 EUR; 6.Rīcība “Atbalsts izglī-
tojošiem pasākumiem” – 14040,07 EUR. 
Projektu iesniegumu pieņemšana ir līdz 
2017.gada 6.martam. Vairāk informā-
cijas par projektu konkursu www.kan-
davaspartneriba.lv, pa e-pastu: intaha@
inbox.lv vai tel. 28390394. 

Partnerība ir veiksmīgi darbojusies 
kopš tās dibināšanas. Ar sabiedrības 
līdzdalību 2006.gada beigās tika izstrā-
dāta Kandavas Partnerības Attīstības 
stratēģija 2006.-2008.gadam un pie-
šķirts finansējums 87 625 EUR apmērā, 
izsludinot 2007.gadā divas projektu ie-
sniegumu pieņemšanas kārtas Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda ietvaros, tika īstenoti 15 projekti 
Partnerības teritorijā. 2008.gadā tika 
izstrādāta Kandavas Partnerības Attīs-
tības stratēģija 2009.-2013.gadam, kur 
kopumā no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai ir saņemts finan-
sējums 529 300 EUR apmērā, īstenojot 
67 projektus, bet no Eiropas Zivsaim-
niecības fonda ir saņemts finansējums 
238 465 EUR apmērā, īstenoti 15 pro-
jekti. Vislielāko daļu projektus ir īste-
nojušas pašvaldības un biedrības, bet 
dažus projektus ir īstenojuši uzņēmēji.

Lai īstenotu biedrības mērķus, ir 

veiktas arī citas nozīmīgas aktivitātes: 
īstenots EEZ/Norvēģu finanšu instru-
menta atbalstīts projekts “Kapacitātes 
stiprināšana biedrībai „Kandavas Part-
nerība” pilsoniskas sabiedrības veido-
šanā un reģionālo aktivitāšu attīstībā”, 
Igaunijas-Latvijas pārrobežu projekts 
“GoodFruit”, Ināras un Borisa Teterevu 
Fonda projekts “Kandavas iedzīvotāju 
forums un apkaimes ideju darbnīcas” ar 
Kandavas novada Iespēju fonda izveidi,  
organizēti pieredzes apmaiņas braucieni 
pie Latvijā un Lietuvā esošajām partne-
rībām, organizēts viss nepieciešamais 
dalībai Netradicionālajās Latvijas Ko-
pienu sporta spēlēs. Sākot ar 2010.gadu 
Partnerība organizē pieredzes apmaiņas 
braucienus uz ārzemēm 40 cilvēku gru-
pai no Partnerības teritorijas ar mērķi 
uzzināt un gūt pieredzi par uzņēmēj-
darbību lauku teritorijās citās valstīs. Ir 
organizēti braucieni uz Austriju, Poliju, 
Igauniju, Baltkrieviju, Itāliju, Čehiju, 
Slovākiju un šogad plānots apmeklēt 
Horvātijas lauku teritorijas. Biedrība 
trīs gadus pēc kārtas ir izsludinājusi un 
organizējusi Nīderlandes fonda KNHM 
projektu konkursu “Sabiedrība ar dvē-
seli”, kurā tika piešķirts finansējums 18 
924 EUR apmērā, kopā īstenoti 33 pro-
jekti. Partnerība ir noorganizējusi Kan-
davas Partnerības 5 gadu un 10 gadu 
jubilejas pasākumus. Partnerība tikusi 
deleģēta Zemkopības ministrijas rīkota-
jam konkursam „Sējējs 2012” nominā-
cijā „Gada LEADER grupa”.

Partnerība lepojas ar īstenotajiem 
LEADER projektiem Kandavas Part-
nerības teritorijā, bet jo īpaši par bied-
rības “Pūres Dzirnas” īstenoto projektu 
“Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības 
produkcijas pārstrādei mājsaimniecī-
bās”, kurš Latvijas partnerību projektu 
konkursā ieguva titulu “DIŽPROJEKTS 
2010” un joprojām ar labiem panāku-
miem aktīvi darbojas un sniedz sulu 
spiešanas un pasterizācijas pakalpoju-
mu vietējiem iedzīvotājiem un citiem 
interesentiem.

Lauku teritoriju attīstība ir svarī-
gam katram no mums, kas dzīvo šeit, 

un nevar ļaut tām kļūt par nedzīvu un 
aizmigušu teritoriju. Tāpēc ir Kandavas 
Partnerība, ar kuras palīdzību var īste-
not vietējai teritorijai nozīmīgus projek-
tus, veicinot tās ekonomisko, sociālo un 
vides ilgtspējīgu attīstību. 

Inta Haferberga

Kontaktinformācija: 
Biedrības “Kandavas Partnerība” 

valdes priekšsēdētāja un administratīvā 
vadītāja Inta Haferberga - tel.28390394; 
e-pasts: intaha@inbox.lv

Biedrības “Kandavas Partnerība” 
birojs atrodas Kandavā, Talsu ielā 11 
(Kandavas novada muzeja ēkas 2.stāvā)

Uz konsultācijām par LEADER pro-
jektiem var pieteikties pa tel.28390394 
vai e-pastu: intaha@inbox.lv

Darba laiks: katru darba dienu no 
plkst.8.00 – 16.00 (ja nepieciešams, uz 
konsultācijām var pieteikties arī citā lai-
kā)

Biedrības “Kandavas Partnerība” te-
ritorija: Kandavas novads, Jaunpils no-
vads un Tukuma novada Pūres, Sēmes 
un Irlavas pagasti.

NEDROŠIE PĒCKARA GADI KANDAVAS PUSĒ
Ar Pirmā pasaules kara beigām un 

Latvijas neatkarības pasludināšanu ta-
gadējā Kandavas novadā nenodibinājās 
miers un stabilitāte. Kurzemē sākās čet-
rus gadus ilgs politisko juku un krimi-
nālās patvaļas laiks, kas iedzīvotājiem 
nesa daudz vairāk posta nekā aktīvās 
karadarbības laiks. Daudz plašākos ap-
jomos atgriezās ar laupīšanu apvienotais 
politiskais terorisms, ko iedzīvotāji bija 
iepazinuši jau 1905. un 1906. gadā.    

1918.g. decembra beigās Talsu ap-
riņķī varu sagrāba boļševiki, kas plaši 

pielietoja citādi domājošo fizisku iznīci-
nāšanu. Kandavā par upuri sarkanajam 
teroram krita daži iedzīvotāji. Boļševi-
kus no Talsu apriņķa 1919.g. 14. martā 
padzina vācbaltiešu zemessardze - lan-
desvērs, kas, atriebjoties par boļševiku 
teroru, bez izmeklēšanas un tiesas no-
šāva aptuveni 20 kandavniekus, vairums 
no kuriem nebija sadarbojušies ar boļ-
ševikiem. 

Landesvēra komandantūru rokās 
vara atradās līdz 1919.g. 7. augustam, 
kad Talsos ieradās Latvijas pagaidu val-

dības iekšlietu ministra ieceltais apriņķa 
priekšnieks Paulis Grindulis, kurš sāka 
organizēt policijas struktūrvienības. 8. 
augustā amatos stājās apriņķa priekš-
nieka palīgi. Kandavas apkārtne ietilpa 
2. iecirknī ar kanceleju Sabilē, ko vadīja 
Ernests Dukmanis. Iedzīvotāju ērtības 
labad policijas 2. iecirkņa kanceleju 
1919.g. 9. septembrī pārcēla uz Kanda-
vu.   

Jau landesvēram nācās saskarties 
ar boļševiku izveidotu un apmācītu        
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bandu, kas bija iesūtīta frontes aizmu-
gurē nemieru celšanai, diversiju veikša-
nai un iedzīvotāju terorizēšanai. To bija 
izveidojusi padomju valdība Rīgā tūlīt 
pēc boļševiku izdzīšanas no Kurzemes. 
1919.g. pavasarī banda, ko veidoja ap 
100 vīru, pa jūras līci nokļuva Mērsra-
gā, kur sadalījās sešās grupās un izklīda 
pa Kurzemi. Uz Kandavas un Talsu ap-
kārtni devās 30 vīru liela trešā grupa ar 
bijušo Talsu revolucionārās kara komi-
tejas tribunāla priekšnieku, Lībagu pa-
gastā dzimušo Kārli Kretuli priekšgalā.   
Banda bija labi apbruņota ar kavalērijas 
karabīnēm, revolveriem, diviem rokas 
ložmetējiem, rokas granātām un 150 
patronām uz vīru. 

Kretulieši ierīkoja apmešanās vie-
tas Vandzenes, Nurmuižas, Strazdes 
un Matkules mežos, no kurām sāka 
uzbrukumus civiliedzīvotājiem un lan-
desvēram ar nolūku nolaupīt naudu, 
ieročus, transporta līdzekļus un pārtiku. 
Kā vērtīgākie uzbrukumu objekti lielā-
koties tika izvēlētas muižas. Pirmais no-
ziegums bija nakts iebrukums Dursupes 
muižā, kur bandīti noslepkavoja muižas 
rentnieka Bruņenieka sievu un 14 gadus 
veco meitu, otru meitu ievainoja, bet dē-
lam izdevās izbēgt pa logu. 

1919.g. maijā Nurmuižas pagastā 
bandīti uz ceļa uzbruka nelielai lan-
desvēra jātnieku grupai un to iznīcināja.  

24. jūlijā Kalnmuižas īpašnieks Pe-
ters Bredaus, apstaigājot savas meža 
pļavas, sastapās ar bandītiem, kuri atņē-
musi kabatas grāmatiņu ar 17 rubļiem, 
ko tūlīt atdevuši, taču devušies līdzi 
uz muižu, kur pieprasījuši no Bredava 
10000 rubļus, kā arī naudas skapja at-
slēgas. No skapja bandīti paņēmuši visu 
naudu, sudraba kabatas pulksteni, divus 
tālskatus un citas mantas, tad pavēlējuši 
muižas ratos sakraut apģērbus, apavus, 
veļu un pārtikas produktus, ko aizveduši 
mežā. Par iebrukumu jau laikus nosūtīta 
ziņa landesvēra komandantūrai Sabilē, 
tomēr karavīri ieradušies tikai vienpad-
smitos vakarā – vismaz divas stundas 
par vēlu.       

30. jūlijā dienas laikā 17 bandīti 
ieradās Aizupes muižā, kuras pārvald-
niekam Oskaram Rozenbergam nolau-
pīja velosipēdu, sierniekam Frīdriham 
Depenam – medību bisi, kara šauteni, 
velosipēdu, vairākus pudus siera un 
sviesta. Bandīti prasīja arī muižas kases 
atslēgas, bet pēc pārvaldnieka paskaid-
rojuma, ka kasē ir tikai niecīga naudas 
summa, prasību atcēla. Tanī brīdī muižā 
iejāja landesvērists Portens, kuram kre-
tulieši atņēma zirgu un maisiņu ar veļu. 
Pēc tam bandīti pavēlēja aizjūgt divus 
muižas zirgus un laupījumu aizveda uz 
Matkules mežu. No Sabiles izsauktās 
landesvēra komandas veiktā pakaļdzīša-

nās palika bez panākumiem.  
Kretulieši ne mazāk regulāri uzbru-

ka Latvijas pagaidu valdības karavīriem 
un policistiem. 3. septembrī Strazdes 
pagastā, uz Tukuma – Talsu ceļa banda 
sagūstīja piecus Talsu komandantūras 
kareivjus ar velosipēdiem, divus civilie-
rēdņus un landesvēristu. Divus kareiv-
jus bandīti apmainīja pret Talsu koman-
dantūras sagūstītajiem kretuliešiem.     

30. septembrī 10 bandīti ieradās 
Nurmuižas pagasta namā, kur nolaupī-
ja rakstāmmašīnu un papīru ar pagas-
ta valdes zīmoga nospiedumiem, bet 
muižā – cūku un vairākus pudus rudzu 
miltu. Banda izdarīja laupīšanas arī 
Aizdzires, Zemītes un Strazdes muižās. 
3. oktobrī pēc apšaudīšanās ar diviem 
Latvijas armijas karavīriem netālu no 
Nurmuižas bandīti nošāva uz Talsiem 
konvojēto Vācijas pavalstnieku Vilhel-
mu Bargmani. 

Kretuļa bandas galveno mitekli Mat-
kules mežā, pakalnā netālu no Matkules 
mežziņa muižas, atrada Latvijas armi-
jas Talsu un Kandavas komandantūru 
vienības Talsu apriņķa komandanta, 
virsleitnanta Pavasara vadībā. Nometni 
veidoja zemē ierakta blindāža apmēram 
30 cilvēkiem ar iemūrētu plīti, krāsni 
un produktu pieliekamo kambari. Pie 
blindāžas atradās arī vairākas ar zemi 
apbērtas būdas lielāku pārtikas krājumu 
uzglabāšanai un citām saimnieciskām 
vajadzībām. Nometne, kas tika node-
dzināta,  jau bija pamesta, un pie tās ap-
cietināja tikai vienu bandas dalībnieku 
– Krišu Āboliņu, kurš pēc tam cietumā 
izdarīja pašnāvību. 

Mazāku bandas mitekli Strazdes 
mežā, netālu no Zvirgzdiņu, Reņģu un 
Ratnieku mājām, atrada 1920.g. 21. jan-
vārī. Tā bija viena pamesta zaru būda, 
kurā uzgāja 8 velosipēdus, kas bija no-
laupīti muižās un karavīriem, pagasta 
valdes rakstāmmašīnu, 600 šauteņu pat-
ronas, 8 rokas granātas un 7 dinamīta 
briketes.

Par bandas locekļu tālāko likteni 
trūkst ziņu. K. Kretulis līdz 1921.g. pie-

dalījās Latvijas Komunistiskās partijas 
nelegālajā darbībā, bet pēc tam pārcēlās 
uz Padomju Krieviju, kur ar uzvārdu 
Baumgarts strādāja Valsts drošības die-
nestā. Tāpat kā daudzi citi vecie boļše-
viku politiskie un militārie darbinieki, 
Staļina veikto tīrīšanu laikā viņš tika 
apcietināts un nošauts 1938.g. pie Mas-
kavas.  

Organizētā noziedzība Talsu apriņķī 
neizvērsās tik plaši kā Latgalē, acīmre-
dzot pieredzējušu noziedznieku trūku-
ma dēļ. Sabiedriskās kārtības trūkums 
rosināja huligānu patvaļu, kuru šķieta-
mi organizētā darbība tomēr bija naiva 
un nenopietna. Tā 1920.g. beigās Tal-
sos vidusskolas skolēni izveidoja ban-
du ”Melnā roka”. Zīmīgi, ka banda bija 
organizēta nevis pēc kriminālnoziedz-
nieku, bet militārās sistēmas: tās dalīb-
nieki, skaitā aptuveni 60, bija sagrupēti 
pa ”rotām” un ”pulkiem” ar ”divīzijas ko-
mandieri” priekšgalā. Bandas locekļiem 
bija zemnieciskas iesaukas, piemēram: 
Pupkalnu Juris, Platkāju Pēteris. Jaunie-
ši galvenokārt mēdza nodedzināt kādu 
mazvērtīgu un viegli pieejamu ēku ”par 
godu organizācijas ievērojamāko darbi-
nieku personiskās dzīves atgadījumiem”. 
Tā 1921.g. Talsos tika nodedzināts mu-
zikantu paviljons pilsētas dārzā, vecās 
vējdzirnavas Talsos, kā arī Vilkumuižas 
pirts un šķūnis. Vienīgais smagais no-
ziegums notika 1922.g. 26. februārī Lī-
bagu pagasta Dravniekos 19 gadus vecs, 
”garīgi mazattīstīts” bandas loceklis ar 
revolveri nošāva 56 gadus vecu sievieti, 
par kuru tika runāts, ka viņai esot zelta 
nauda. Slepkava tomēr tūlīt aizmuka, 
neko nenolaupījis, un ātri tika notverts.     

Sasmakas apkārtnē daudz nopietnāk 
darbojās jauniešu banda ”Melnā lente”, 
kas veica 3 slepkavības un 2 laupīšanas. 
Jauno bandītu naivuma dēļ arī viņi sa-
mērā drīz tika neitralizēti. Policijas un 
aizsargu darbības rezultātā 1923.g. dro-
šība Talsu apriņķī tika atjaunota.   

Agris Dzenis, 
Kandavas novada 

muzeja vēsturnieks

VĒSTURE
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JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJU LĪDERI TIEKAS APMĀCĪBĀS 
MELNKALNĒ

KANDAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS

2016.gada nogalē piedalījos jau-
niešu organizāciju līderu apmācībās 
Melnkalnē, pārstāvot Kandavas jau-
niešu multifunkcionālo iniciatīvu 
centru ”Nagla”. 

Šāda veida apmācības, kas angliski 
saucas “Cherry on the cake” jeb latviski  
”Ķirsis uz kūkas” notika jau trešo reizi. 
Apmācību laikā tika doti padomi un 
atbalsts kvalitatīvai jauniešu apmaiņas 
plānošanai. 

Lai veicinātu Jauniešu apmaiņas 
projektu ietekmi, apmācību uzsvars tika 
vērsts uz redzamības aspektiem, kā arī 
rezultātu izplatīšanu un izmantošanu. 
Būtiska Jauniešu apmaiņas projekta daļa 
ir jauniešu iesaiste visos projekta pos-
mos. Ļaujot jauniešiem iesaistīties pro-
jekta sagatavošanā, paplašinās jauniešu 
mācīšanās periods ārpus laika, kas tiek 
pavadīts starptautiskā vidē. Jauniešu ap-
maiņas projekti iegūst lielāku nozīmi, 
kad izprot to Eiropas dimensijas sasaiti 
ar jaunatnes darbu vietējā līmenī.

Pēc apmācībām, dalībniekiem raks-
tot savus projektus, būs iespēja konsul-
tēties ar apmācību vadītājiem par mācī-
bās apskatītajām tēmām.

Apmācībās piedalījās jaunatnes dar-
binieki, jauniešu organizāciju dalībnie-
ki un līderi no dažādām “Erasmus+” 
programmas valstīm un Rietumbalkāna 
reģiona. 

Apmācību laikā izzinājām Jaunie-

šu apmaiņas projektu lomu ilgtermiņa 
darbā ar jaunatni, plānojām sava jau-
niešu apmaiņas projekta redzamības 
stratēģiju, projekta rezultātu izplatīšanu 
un izmantošanu. Izzinājām Jauniešu ap-
maiņas projekta partnerību, neformālās 
mācīšanās, starptautiskās dimensijas 
un gados jaunāko dalībnieku drošības 

kvalitātes aspektus, kā arī izanalizējām 
jaunatnes  līderu lomu visos Jauniešu 
apmaiņas projekta posmos. Apmācības 
vadīja pieredzes bagāti jaunatnes darbi-
nieku “treneri” no Serbijas un Slovēni-
jas.

 Linda Tarasova

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2016.gadā kopumā sastādīti 
209 civilstāvokļa aktu reģistri, kas ir 
par 46 reģistriem vairāk kā 2015.gadā. 
No tiem 76 dzimšanas, 85 miršanas un 
48 laulību reģistri. Pieaudzis miršanas 
un laulības reģistru skaits. 

2016.gadā dzimušie.
Pērn Kandavas novadā reģistrēti  76 

jaundzimušie, 32 meitenes un 44 zēni, 
kas ir par 2 reģistriem mazāk kā pērn. 
Novadā uz 2017.gada 3.janvāri pavisam 
deklarēti 87 jaundzimušie novadnie-
ki. No 76 jaundzimušajiem 21 bērniņš 
dzimis laulībā, 46 reģistrēti ar paterni-
tātes atzīšanas ierakstu, bet 9 bez ziņām 
par bērna tēvu. Pavasarī mūsu novadā 
dzimušas arī dvīņu māsiņas Annija un 
Ance. Pirmais bērniņš sagaidīts 31 ģi-
menē, otrais 27, trešais 13, ceturtais 3, 
bet piektie un sestie bērni 1 ģimenē.

Populārākie bērnu vārdi 2016.gadā 
meitenēm bija: Annija (3), Marta(2), 
Emīlija(2), Enija(2), Sanija(2), Patrīci-

ja(2), bet zēniem: Reinis(3), Roberts(2), 
Artūrs(2), Svens(2), Valters(2), Kristo-
fers(2), Dāvids(2), Rinalds(2). 

2016.gadā bērniņiem doti arī lat-
viski tradicionālie vārdi: Jānis, Jurģis, 
Kārlis, Emīls, Mārtiņš, Anna, Marija, 
Elīna, Ance, Katrīna un Madara. Vecāki 
izvēlējušies dot arī visai interesantus un 
retāk sastopamus vārdus zēniem: Ezra 
Obadaja, Arveds, Rojs, Kims, Timurs, 
Martins, Aksels  un meitenēm: Bella, 
Letīcija, Adrija, Kristija, Klaudija, Meli-
ta, Melisa un Elvita. 

Jauno vecāku ērtībai domē ir ie-
spējams nokārtot visas formalitātes, jo 
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrējot mazo 
uzreiz arī piedeklarē un izdod aplieci-
nājumu par deklarēto dzīvesvietu. Sa-
vukārt, domes Klientu apkalpošanas 
centrā vecāki var pieteikties visa veida 
pabalstiem, kuri pienākas no valsts. 

2016.gadā tika iedibināta arī jauna, 

Turpinājums 20.Lpp.
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skaista tradīcija - jaundzimušo novad-
nieku svinīga uzņemšana novada saimē. 
2016.gada 4.maijā Kandavas Kultūras 
namā pulcējās ģimenes ar mazulīšiem, 
lai apliecinātu piederību mūsu nova-
dam, reģistrējās Goda grāmatā un no 
domes priekšsēdētāja saņēma dāvanā 
īpašu albūmu ar novada simboliku. Ar 
prieku novērojām, ka ģimenes bija ļoti 
gatavojušās šim pasākumam un cilvēki 
nāca saposušies - bija ģimenes saska-
ņotā apģērbā, nāca tautas tērpos. Vēlāk 
Promenādē kopā ar mazajiem ķipariem 
tika iedēstītas kāršu pupas, kas visu va-
saru raženi auga un krāšņi  ziedēja. Ru-
denī novāktās ražas pietiks, lai šogad 
4.maijā, kopā ar 2016.gadā dzimušajiem 
tās atkal iedēstītu!

2016.gadā mirušie.
2016.gadā Kandavas novada Dzimt-

sarakstu nodaļā reģistrēti 85 mirušie (39 
sievietes un 46 vīrieši), salīdzinoši par 
28 reģistriem vairāk nekā 2015.gadā. 
Kā biežākais nāves cēlonis norādīts vē-
zis un sirds slimības. Valsts piešķirtajam 
apbedīšanas pabalstam ir iespējams pie-
teikties, aizpildot pieteikumu Kandavas 
novada domes Klientu apkalpošanas 
centrā, uzreiz pēc miršanas apliecības 
saņemšanas.

2016.gada laulības.
Kandavas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā 2016.gadā noslēgts rekordliels 
laulību skaits-  48 laulības, no tām 6 
notika baznīcā un 42 laulības dzimtsa-
rakstu nodaļā, kas pārspēj iepriekšējo 
rekordu 2007.gadā ar 35 laulībām noda-
ļā. Salīdzinoši 2015.gadā tika noslēgtas 
28 laulības, no tām 7 baznīcā. 2016.gadā 
notika arī 9 izbraukuma laulības - Rū-

menes muižā, Kalnmuižā, viesu namā 
“Kārkli”, “Romance” u.c. Mēs varam le-
poties, ka cilvēki brauc uz mūsu skais-
to novadu, izvēloties par savas ģimenes 
dibināšanas vietu tieši Kandavu. Tā, 
aizvadītajā gadā Kandavā viens otram 
“JĀ” vārdu teica puisis no Ventspils un 
meitene no Daugavpils. Kopā ar šo jau-
no pāri izstaigājām Kandavas promenā-
di un jaunieši bija sajūsmā par tik īpašu 
vietu jaunlaulātajiem ar 7 tiltiem, kādu 
nav nekur citur  Latvijā.

 Izdevās arī nodaļas izlolotā akcija - 
dāvināt bezmaksas laulību ceremoniju 
novadniekiem, kuri dzīvo kopā nereģis-
trētā laulībā un audzina kopīgus bērnus. 
Mūsu aicinājumu bija sadzirdējuši un pa 
TV redzējuši daudzi, uz Kandavu zvanī-
ja cilvēki no dažādām Latvijas vietām, 
ar vēlmi salaulāties Kandavā, bet akcija 
ir paredzēta tieši Jums - mīļie novadnie-
ki! Tāpēc maija mēnesī salaulājām trīs 
laimīgus Kandavas pārus, kuriem arī 
mūsu uzņēmēji pasniedza skaistu kāzu 
dāvanu – romantiskas vakariņas divām 
personām. 

Arī šogad pašvaldība 12.maijā “uz-
sauks” kāzu ceremoniju, tāpēc aicinu 
izmantot šo lielisko iespēju salaulāties 
visskaistākajā laikā, kad zied visa daba!

Populārākie kāzu mēneši Kandavas 
novadā pērn bijuši – maijs(laulību reģis-
trējuši 7 pāri), jūlijs (7 pāri) un augusts 
(15 pāri); ne tik populāri – janvāris, feb-
ruāris un novembris.

Prieks par to, ka aktīvi precas arī se-
niori, kas ilgus gadus nodzīvojuši kopā 
tāpat un viens otru pārbaudījuši dzīves 
vētrās, un beidzot vēlas sakārtot attie-
cības. Mīlestībai nav vecuma ierobe-
žojuma un ir pagodinājums Kandavas 

turpinājums no 15.lpp. Dzimtsarakstu nodaļā sveikt jebkuru 
pāri.

2016.gadā ievērojamas kāzu jubilejas 
mūsu novadā atzīmēja 10 Zelta pāri un 
3 Smaragda pāri. Mēs bijām pagodināti 
par iespēju piedalīties Zaigas un Vikto-
ra Jermalu Zelta kāzu jubilejā, priecājā-
mies, ka viņi uzticēja mums savu stāstu 
un bijām gandarīti par iespēju intervēt 
arī Dzintru un Rihardu Tauriņus. Stipro 
ģimeņu stāsti ir dāvana šo ģimeņu bēr-
niem un mazbērniem un kalpo kā pa-
raugs jaunajām ģimenēm, tos ar interesi 
lasa arī citi novadnieki.

Arī šajā gadā Kandavas novada 
dome dāvina naudas balvu kāzu jubi-
lejās: Zelta kāzās (50 gadi laulībā) 70 
eiro, Smaragda kāzās (55 gadi) 80 eiro, 
Dimanta kāzās (60 gadi) 85 eiro, Dzelzs 
kāzās (65 gadi) 90 eiro. 

Šogad aicinām kāzu jubilejas atzī-
mēt pārus, kas reģistrējuši savu lau-
lību 1967.gadā (Zelta kāzas), 1962.
gadā (Smaragda kāzas) un 1957.gadā 
(Dimanta kāzas). Pēc Jūsu pieprasīju-
ma Dzimtsarakstu nodaļa organizēs svi-
nīgas kāzu ceremonijas, kas ievērojamo 
kāzu jubileju  pāriem ir bez maksas. Pēc 
Dzimtsarakstu nodaļas datiem Kanda-
vas novadā šogad ir trīs Dimanta pāri, 
viens Smaragda pāris un divi Zelta pāri, 
bet noteikti ir arī tādi, par kuriem trūkst 
datu, tādēļ aicinām sniegt trūkstošo in-
formāciju Dzimtsarakstu nodaļā.

Informāciju var sniegt zvanot pa 
telefonu 63107374, rakstot uz  dzimtsa-
raksti@kandava.lv, vai klātienē Dzimt-
sarakstu nodaļā.

Informāciju sagatavoja Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja Maija Liepa

INFORMĀCIJA PROJEKTI

NOSLĒDZIES PROJEKTS “MĀCĪBU MOBILITĀTES SKOLU 
SEKTORĀ”

Kandavas Lauksaimniecības tehni-
kums no 2015.gada 31.decembra līdz 
2016.gada 30.decembrim realizēja pro-
jektu skolu pedagoģiskajam personālam 
Eiropas Savienības Erasmus+ prog-
rammas ietvaros( Pamatdarbības Nr.1 
(KA1) skolu sektorā “Mācību mobilitā-
tes skolu sektorā’’). 

 Projekta ietvaros tika realizētas čet-
ras mobilitātes. Skolotāji apmeklēja pro-
fesionālās pilnveides kursus Īrijā, Maltā, 
Itālijā un Apvienotajā Karalistē. Projekts 
tika realizēts ar ES līdzfinansējumu.

Projekta mērķis – paaugstināt sko-
lotāju profesionālās kompetences, kas 
ļautu veidot radoša un efektīva izglītības 
satura izstrādi mācību iestādē, kā arī 

veicinātu nepieciešamo spēju un pras-
mju apgūšanu jauniešiem. Pedagogu 
profesionālā pilnveide Eiropas Savienī-
bas valstīs sekmē skolotāju profesionā-
lās kompetences, tādejādi paaugstinot 
audzēkņu mācību motivāciju, ko rak-
sturo vēlme izglītoties mūža garumā, tas 
ir zināt un prast vairāk, ātrāk, precīzāk, 
ļaujot tiem iekļauties darba tirgū un vei-
dot profesionālās attīstības karjeru.

Kursu ietvaros skolotājas ne tikai 
apguva inovatīvas mācību metodes, kā 
piem., uz izpēti balstītu mācīšanās pro-
jektu veidošana; izzinošās ekskursijas; 
uzdevuma sasaiste ar tā saturu u.c., bet 
arī  guva ieskatu citu ES valstu  izglītī-
bas sistēmās un mācību darba procesos, 
iepazinās ar apmeklēto valstu vēsturi un 
kultūru, dalījās ar labās prakses piemē-
riem ar kolēģiem no citām dalībvalstīm, 
pilnveidoja savas angļu valodas zināša-

nas, kā arī prezentēja savu skolu, pilsētu 
un valsti kursu dalībniekiem. 

Pirmo mobilitāti realizēja skolotāja 
Dace Avota, apmeklējot kursus Maltā 
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“Methodology Revisited, Revitalised, 
Re- energised”( Jaunākās mācīšanas 
metodes).

Profesionālās pilnveides kursos pie-
dalījās skolotāji no Vācijas, Nīderlandes, 
Spānijas, Dānijas, Bulgārijas un Latvijas. 
Kursu mērķis bija iepazīstināt svešvalo-
du skolotājus ar mūsdienīgām inovatī-
vām mācību metodēm, svešvalodu ap-
guvei, kas ļautu veidot mūsdienīgākus 
skolēnus motivējošākus mācību mate-
riālus, kā arī dot iespēju tās praktizēt un 
atkārtot, līdz ar to padarot valodas stun-
das dzīvākas, interesantākas, dinamis-
kākas. Liels akcents tika likts uz jaunāko 
tehnoloģiju izmantošanu mācību stun-
dās. Svešvalodu skolotājiem tika dota 
iespēja apmainīties ar pedagoģisko in-
formāciju, pieredzi un zināšanām mul-
tikulturālā kontekstā. Atgriežoties no 
profesionālās pilnveides kursiem sko-
lotāja Dace Avota dalījās savā pieredzē 
, iepazīstinot kolēģus ar kursos gūtām 
atziņām, tādejādi sniedzot viņiem labās 
prakses piemēru. Nodarbības tika or-
ganizētas dažādos veidos: lekcijas, pre-
zentācijas, diskusijas,  pāru darbs, grupu 
darbs, vizītes Maltas skolās. 

Otro mobilitāti realizēja skolotāja 
Liesma Kuzmina, kura piedalījās peda-
gogu profesionālās kompetences piln-
veides kursos Itālijā “The Art of Teac-
hing” no 6. jūnija līdz 14.jūnijam. Kursu 
galvenais mērķis - attīstīt skolotājos iz-
teiksmes prasmes un radošu darba at-
tieksmi. Svarīgākās atziņas, ko skolotāja 
guva kursos: Mūsdienu skolās ir grūti 
noturēt skolēnu uzmanību stundās, jo 
informāciju tehnoloģiju iespējas piesais-
ta vairāk, kā vēlēšanās mācīties. Ko da-
rīt? Skolotājam ir jāmainās pašam. Katrs 
skolotājs ir kā mākslinieks uz skatuves, 
kas stāv auditorijas priekšā.

Kursu dalībnieki mācījās atrast 

“savu balsi” un veidus kā tuvoties dažā-
dām auditorijām, izmantojot glezniecī-
bas, mūzikas un teātra formas. Apvie-
nojot dažādas mākslas formas, skolotājs 
var celt “iekšējo spriedzi” vai garīgo 
enerģiju, kuru var “pārnests” uz audi-
torijas studentiem. Skolotāji diskutēja 
par izglītības problēmām Turcijā, Somi-
jā, Latvijā, Itālijā. Apmeklēja Monopoli 
pilsētas skolu, iepazina Itālijas dienvidu 
–Apūlijas reģiona savdabīgo vēsturisko 
arhitektūru, kultūru un dabu pilsētā Al-
berobello. Skolotāji no Turcijas, Somijas 
un Latvijas mācījās izmantot teātra, mū-
zikas un krāsošanas radoši mākslinie-
ciskos spēkus un izmantot šos spēkus 
kā neatņemamu mācīšanas metodiku. 
Šī apmācība palīdzēja atrast, izpētīt un 
attīstīt prasmes aizrautīgai mācīšanai. 
Radošajās darbnīcās skolotāji mācījās 
atrast savu personīgo ceļu un stilu mā-
cību metodikā. 

Trešo  mobilitāti realizēja skolotāja 
Jeļena Šnikvalde, kura piedalījās peda-
gogu profesionālās kompetences piln-
veides kursos Īrijā, Dublinā “English 
and Culture” no 25.jūlija līdz 5. augus-
tam. Kursos piedalījās skolotāji no Po-
lijas, Spānijas, Itālijas, Vācijas, Rumāni-
jas, Austrijas un Latvijas. Tādejādi bija 
iespēja padziļināt zināšanas ne tikai par 
šo valstu tradīcijām un kultūru, bet arī 
dalīties labās prakses piemēros ar citu 
Eiropas valstu kolēģiem, kā arī izveidot 
ilgtspējīgus kontaktus ar tiem.

Kursu mērķis bija paplašināt sko-
lotāju  zināšanas par īru tautas kultūru 
un tradīcijām, sniedzot ieskatu vēsturē, 
literatūrā, mūzika un mākslā. Gūstot 
izpratni par šo kultūrvēsturisko man-
tojumu, kursu dalībniekiem bija iespēja 
praktizēt un veidot mācību materiālus, 
kas ļautu paplašināt skolēnu redzeslo-
ku par angliski runājošo valstu kultūru. 

Skolotāji veidojot mācību materiālus un 
domājot par mūsdienīgu mācību stun-
du vidi praktiski darbojoties, pielietoja 
jaunākās programmas IT jomā, kā arī 
apguva izzinošu un interaktīvu mācību 
metožu pielietojumu praksē, uz izpēti 
balstītu projekta veidošanu, izzinošās 
ekskursijas, uzdevuma sasaiste ar tās 
saturu. Šāda veida darbošanās palīdzē-
ja kursu dalībniekiem iejustos skolēnu 
lomā, un labāk izprast praktiskās darbo-
šanās pozitīvo ietekmi jaunu zināšanu 
apguvē un ciešāku kontaktu izvēlē.

Ceturto mobilitāti realizēja skolotāja 
Sarmīte Elksne, kura piedalījās pedago-
gu profesionālās kompetences pilnvei-
des kursos Apvienotajā Karalistē “ICT 
for Teaching’’ no 1.līdz 12. augustam. 
ICT kurss notika Līdsā. Kursu vadīja 
angļu valodas kā otrās valodas skolotājs, 
kurš šo priekšmetu pasniedza pirmo 
reizi. Kriss to veica ļoti kompetenti un 
pievērsa uzmanību katra studenta speci-
fiskām vajadzībām. Tika dotas norādes 
stundu vadībai un metodikai, bet īpašs 
uzsvars tika likts uz dažādām interneta 
pielietojuma iespējām, kā Google doku-
mentiem, Google diskam, Whats App 
daudzveidīgajām iespējām grupu darbā. 
Sevišķi tika vērsta uzmanība apgrieztās 
klases apmācībai, lai varētu tikt izman-
totas visas iespējas, ko dod tīkls kā in-
formācijas avots katram priekšmetam 
un tēmai, tā kā audzēkņi var apgūt zi-
nāšanas jaunajā pasaulē, bet darboties, 
praktizēt un nostiprināt iemaņas un 
prasmes sadarbojoties kopīgi ar saviem 
līdzbiedriem. Apmācība tad notiek ho-
rizontālā līmenī un pildot reālus uzde-
vumus, kas ir daudz produktīvāk nekā 
līdz šim pieredzētajā klases lekciju veida 
darbā. 

KLT Erasmus+ projekta 
koordinatore Jeļena Šnikvalde

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
21. janvārī
13:00 Barikāžu atceres pasākums - Zan-
tes kultūras namā
26. janvārī
13:00 Tematisks pasākums “Jaunā gaiļa 
gada ēdieni - Zantes kultūras namā
27.janvārī
19:00 Cirks Karabas “Gabriel Got ilūzijas 
šovs”- Kandavas kultūras namā- biļešu 
cenas 3;5;7;10; 15 eiro
18.februārī
18:00  Aijas Andrejevas akustiskais kon-
certs “Ceļojums pie sevis”- Kandavas 
kultūras namā
SPORTS
18.janvārī
18:30 Kandavas čempionāts šautriņu me-

šanā 1.kārta- Kandavas sporta hallē
20.janvārī
18:00 Cēres galda spēļu vakars –  zolīte, 
riču-račs, šautriņu mešana- Cēres sporta 
hallē
18:00 Kandavas novada čempionāts flor-
bolā 1.kārta- Cēres sporta hallē
22.janvārī 
10:00 Kandavas novada čempionāts zāles 
futbolā 2.kārta - Cēres sporta hallē
28.janvārī
10:00 Kandavas novada čempionāts no-
vusā 4.kārta- Kandavas sporta hallē
19:30 Basketbola spēle SK Kandava : Pā-
vilostas novads - Kandavas sporta hallē

29.janvārī
11:00 Tukuma novada atklātais čempio-
nāts volejbolā sievietēm- Cēres sporta 
hallē
31. janvārī
20:00 Basketbola spēle Barsy atyrau - BK 
Tukums, Kandavas sorta hallē

IZSTĀDES
13.01.- 31.01. Izstāde “Barikāžu laiks” - 
Kandavas novada muzejā
Līdz 31.janvārim Tukuma tēlotājmākslas 
studijas gleznu batiku izstāde- Kandavas 
Mākslas galerijā novada muzejā
Līdz 31.01. Bārbijas un keni latviešu tau-
tas tērpos – Kandavas novada muzejā
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PAR IZMAIŅĀM SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 
MAKSĀ

JANVĀRĪ TRŪCĪGĀM ĢIMENĒM SĀKS DALĪT PĀRTIKAS 
KOMPLEKTUS MAZIEM BĒRNIEM 

SVĒTKU TURNĪRI BASKETBOLĀ

Ar 1. janvāri stājas spēkā izmaiņas 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksā.

2016. gada 23. novembrī LR Saeima 
gala redakcijā pieņēma grozījumus “Da-
bas resursu nodokļa likumā”, kas paredz, 
ka no 2017. gada 1. janvāra tiek paaug-
stināts dabas resursu nodoklis sadzīves 
atkritumiem, nosakot, ka likme par vie-
nas tonnas sadzīves atkritumu apglabā-
šanu pieaugs divas reizes - no 12.00 eiro 
uz 25.00 eiro, bet līdz 2020. gadam - līdz 

Kandavas novada sociālais dienests 
informē, ka domājot par ģimenēm un to 
vajadzībām, Eiropas Atbalsta fonda vis-
trūcīgākajām personām ietvaros ir rasta 
iespēja papildus atbalstīt tās trūcīgās un 
krīzes situācijā nonākušās ģimenes, ku-
rās aug bērni vecumā līdz 2 gadiem. 

No 2017.gada janvāra tiks uzsākta 

50.00 eiro.
Ņemot vērā dabas resursa nodokļa 

izmaiņas, sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas maksa Kandavas novada 
administratīvajā teritorijā no 2017. gada 
1. janvāra būs 9,21 eur/m3 neieskaitot 
PVN. Tātad 1 tonnas sadzīves atkri-
tumu apglabāšanas tarifa pieaugums 
paredz 13,00 eur, neieskaitot PVN, bet 
1m3 sadzīves atkritumu apglabāšanas 
izmaksu pieaugums – 2,05 eur, neieskai-
tot PVN. Līdz ar to iedzīvotājiem, kuri 

papildus pārtikas preču komplektu ma-
ziem bērniem vecumā no 7 līdz 24 mē-
nešiem izdale. Komplektos trīs vecuma 
grupām iekļautas tādas pārtikas preces 
kā mākslīgie papildu ēdināšanas mai-
sījumi zīdaiņiem un maziem bērniem, 
biezputras maisījums, augļu un dārzeņu 
biezeņi, biezeņi ar gaļu un sausiņi. No 
komplektos esošām precēm piecas ir 
BIO preces, tādējādi nodrošinot kvalita-
tīvu, ekoloģiski tīru, pilnvērtīgu pārtiku 
ar augstu uzturvērtību un bez mākslī-
gām piedevām. Plašāka informācija par 

mājsaimniecībās izmanto 0,24 kubik-
metru sadzīves atkritumu konteineru, 
un, kas šobrīd par tā izvešanu maksāja 
2,09 eur (t.sk. PVN), turpmāk uzņēmu-
mam SIA “Eco Baltia vide” maksās 2,67 
eur (t.sk. PVN) par vienu izvešanas reizi 
mēnesī. Tarifa pieaugums uz šāda izmē-
ra konteineru ir 0,58 eur ( t.sk. PVN).

Tarifa palielinājums skar arī dažādu 
atkritumu nogādāšanu SIA “Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra” 
šķirošanas un pārkraušanas stacijās, un 

komplektiem pieejama šeit.
Pārtikas komplektus maziem bēr-

niem piegādās iepirkuma rezultātā uz-
varējusī SIA “Lat Eko Food”.  Par kom-
plektu izdali rūpēsies 21 partnerorga-
nizācija vairāk nekā 470 atbalsta snieg-
šanas vietās visā Latvijas teritorijā. Par 
komplektu pieteikšanas un saņemšanas 
iespējām aicinām interesēties Kandavas 
novada sociālajā dienestā. Informāciju 
par visām atbalsta sniegšanas vietām 
aicinām skatīt mājaslapas www.atbalsta-
pakas.lv sadaļā Atbalsta vietas.

Decembra nogalē Kandavā trīs die-
nas norisinājās Starptautiskais basket-
bola turnīrs jauniešiem piecās vecumu 
grupās. Sacensībās startēja 2002.g.dz. 
zēni, 2003.g.dz. zēni un meitenes, 
2004.g.dz. zēni un 2005.g.dz. zēni. 

Turnīrā ar labiem panākumiem 
piedalījās arī Kandavas novada Bērnu 
un Jaunatnes  sporta skolas audzēkņi 
– 2002.g.dz. zēni, kas ieguva 4.vietu  - 
treneris R.Rozentāls, 2004.g.dz.zēni, 
šī komanda ieguva 5.vietu – treneris 
J.Bambis un 2005.g.dz. zēni, kas attiecīgi 
ieguva 8.vietu – treneris I.Bambis.

No 29.-30.decembrim Kandavā  no-
risinājās Vecgada kausa izcīņa basket-
bolā meitenēm. Bija ieradušās meiteņu 
komandas no Siguldas, Jelgavas, Saldus, 
Jaunpils, Tukuma un, protams, arī Kan-
davas. Spēles notika divu dienu garumā, 
un, lai noskaidrotu  labākās komandas, 
tās bija gana spraigas.

Kandavas meiteņu komanda parādī-
ja labu sniegumu, ierindojoties attiecīgi 
2.vietā. 1.vietu izcīnīja Saldus komanda, 
bet 3.vietā ierindojās Tukuma meitenes. 
Starp spēlēm norisinājās arī soda me-

tienu konkurss, kurā pārliecinoši savu 
meistarību parādīja Kandavas meite-
ņu komanda. Visas spēlētājas saņēma 
jaungada paciņas no Salavecīša, bet 
komandu labākās spēlētājas arī spec-
balvu. Kandavas komandā balvu ieguva   

Madara Ķilpe. 
Paldies visiem tiesnešiem, spēļu sek-

retariātam un tiem, kas atbalstīja Vecga-
da turnīrus.

Egita Grundmane
Foto: ar bumbu Madara Ķilpe
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ZIEMASSVĒTKUS ATZĪMĒ ZUPAS VIRTUVES KLIENTI 

poligonā “Janvāri”. Ja līdz šim nešķiro-
ti sadzīves atkritumi maksāja 28.44 eur 
par tonnu, tad šobrīd pieskaitot 25.00 
eur dabas resursu nodokli un PVN, par 
to nodošanu būs jāmaksā 64.66 eur ton-
nā. Tas attiecas arī uz nolietotām riepām 
un liela izmēra atkritumiem. Savukārt 
bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem 
dabas resursu nodokli nepiemēro, un 
tarifs saglabājas esošais – 13.77 eur par 
tonnu. Būvniecības atkritumi poligonā 
“Janvāri” turpmāk maksās 40.58 eur/t ( 
t.sk PVN), bet azbestu saturoši būvma-

teriāli - 99.86 eur/t, kam dabas resursu 
nodoklis tiek piemērots 45.00 eur vēr-
tībā. 

Bez maksas gan fiziskas, gan juridis-
kas personas var nodot papīru, kartonu, 
makulatūru, tetrapakas, stikla iepakoju-
mus (pudeles, burkas), plastmasas taru 
(PET pudeles, maisiņus, plēves, ķīmijas 
pudeles un kannas, metāla iepakojumus 
(kārbas, bundžas, vāciņus), luminiscen-
tās spuldzes, metāllūžņus, kā arī sadzī-
ves elektrotehniku  (ledusskapjus, plītis, 
televizorus, datorus, veļas mazgājamās 

mašīnas u.c.). Kandavas atkritumu šķi-
rošanas un pārkraušanas stacijas adrese-  
Kandava Daigones iela 20.

Plašāka informācija par jaunajiem 
tarifiem ir publicēta SIA “Eco Baltia 
vide” un SIA “Atkritumu apsaimnieko-
šanas sabiedrības “Piejūra” mājaslapās. 

Inga Priede
Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrības „Piejūra” sabiedrisko 
attiecību speciāliste

27.decembrī Pensionāru Dienas 
centrā uz svētku pusdienām Ziemas-
svētku un Kristus dzimšanas dienas 
noskaņā, pulcējās Kandavas evanģēlis-
ki luteriskās draudzes Zupas virtuves 
klienti un vienpadsmit īpašo bērnu 
ģimenes, kuras atbalsta organizācija 
Kristīga Ģimenes Dzīve.

Atklājot pasākumu, svētku orga-
nizatore, zupas virtuves koordinatore 
Zigrīda Pelīte uzsvēra, ka ir pateicīga 
Dievam par šo dienu, kurā zupas virtu-
ves klienti un īpašo vajadzību bērni ar 
savām ģimenēm var būt kopā un svinēt 
svētkus ar dāvanām, siltām pusdienām 
un muzikālu priekšnesumu, kuru sarū-
pējuši labi ļaudis, ziedojot zupas virtu-
vei. “ Šiem cilvēkiem, kas ziedo, mums 
jābūt pateicīgiem katru dienu, jo bez 
viņu atbalsta zupas virtuve nevarētu 
pastāvēt. “ Tāpat Zigrīdas kundze teica 
lielu paldies savai komandai, kas palīdz 
viņai ikdienas darbā, piebilstot, ka vis-
lielākais prieks viņai būtu tad, ja zupas 
virtuve nebūtu vajadzīga, jo visiem būtu 
ko ēst, kur dzīvot un ko vilkt mugurā. 
Tas būtu patiess gandarījums.

Kandavas evanģēliski luteriskās 
draudzes mācītājs Atis Freipičs  aicināja 
nezaudēt ticību un cerību, paļauties uz 
Dievu visās dzīves situācijās, jo ticība 
nepieciešama katram, lai dzīvei būtu pa-
mats un drošība, lai būtu pasargāts no 
ļaunuma, lai būtu vesels, būtu svētīts. 
Svētbrīža noslēgumā visi vienojās kopī-
gā lūgšanā un dziesmā.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja 
Kandavas novada domes priekšsēdē-
tājs Alfreds Ķieģelis, savu apsveikumu 
iesākot vārdiem, kas varētu būt zupas 
virtuves moto-  gūt var dodot, gūt var 
ņemot, dodot gūtais- neatņemams.  
“Labdarības darbs nav no vieglajiem, 
sevišķi runājot par ziedojumiem. Vieg-
lāk ir pašam iedot, nekā lūgt ziedoju-
mu.” Alfreds Ķieģelis  uzsvēra Zigrīdas 
Pelītes lielo ieguldījumu zupas virtuves 
darbībā  astoņu gadu garumā un vēlēja 
visiem daudz cerību un vēl vairāk ticī-
bas jaunajā gadā. 

Pasākumu kuplināja ansamblis Zitas 

Dembovskas vadībā, organizācijas Kris-
tīga Ģimenes Dzīve pārstāvji no Talsu 
puses un kristīgie klauniņi no Talsiem.

Kā pastāstīja Zigrīda Pelīte, ikdienā 
zupas virtuves pakalpojumus saņem ap 
piecdesmit cilvēku, tajā skaitā 10-13 cil-
vēkiem ir rasta iespēja piegādāt ēdienu 
mājās vai tuvāk dzīves vietai. Tiem, kas 
nevarēja ierasties uz svētku mielastu, 
slimības vai citu iemeslu dēļ, tas arī tika 
nogādāts mājās.  Procesos iesaistoties 
arī zupas virtuves klienti,  palīdzot līdz-
cilvēkiem.  Ziemassvētku pakas saņēma 
32 bērni, kā  arī zupas virtuves apmeklē-
tāji pensionāri un invalīdi, kopumā ap-
mēram 60 cilvēku. Šīs dāvanas bija sarū-
pējis fonds Ziedot lv.,  konkrēti Rīgas 6. 
vidusskolas skolēni. Starp dāvanām bija 
arī Bībeles Biedrības dotās Bībeles un 
citas grāmatas, kuras pasākumā saņēma 
gan lieli gan mazi. ” Paldies sakām vi-
siem ziedotājiem, īpaši kristiešiem ASV, 
organizācijas Kristīga Ģimenes Dzīve 

prezidentam Donaldam Klerijam, koor-
dinatorei Latvijā Mārītei Tīsai, Veisigas 
un Šēnfeldes draudzēm Vācijā, mācī-
tājam Vilfrīdam Fricam un Veisigas 
draudzes līderim ar saknēm Kandavā 
Frankam Pavasars. Pateicoties ziedotā-
ju atbalstam, dāsnajiem ziedojumiem 
šoziem zupas virtuves klienti piektdie-
nās saņem arī otro ēdienu, bet pārējās 
darbdienās zupu un maizīti.” Zigrīdas 
kundze pastāstīja, ka, jau vairākus gadus 
viņi dodas sadraudzības braucienā pa 
Latviju, šoruden bijuši Siguldā, Krimul-
dā. Vasarā slimo bērnu ģimenēm bijusi 
iespēja vienu skaistu, garīgi piepildītu 
dienu pavadīt Usmā kopā ar mācītāju 
Uģi Brūkleni un viņa ģimeni.

Kā savulaik intervijā sacījis mācītājs 
Uģis Brūklene, labdarība, tas ir Dieva 
pieskāriens, ko mēs katrs varam sajust. 
Darot labu citiem, mēs pretī saņemam 
sajūtu, ka paši esam mīlēti.

Dagnija Gudriķe

Silts ēdiens no sirds un bērnu rokām
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Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
gadskārtās janvāra 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 16.01.2017.

LĪDZJŪTĪBA

NO KANDAVAS
Milda Undzēniene (1951) 
Aina Tetere (1921) 

NO KANDAVAS PAGASTA
Nikolajs Rudzītis (1931) 

NO MATKULES PAGASTA
Velta Baumane (1933)

NO CĒRES PAGASTA
Lūcija Krūmiņa (1944),
Arnolds Balodis (1938) 

NO SALASPILS NOVADA
Vladimirs Gruzevičs (1927) 

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2016.gada decembrī izdarīti 
7 ieraksti miršanas reģistrā:

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016.
gada decembrī reģistrēti 2 jaundzimušie, bet 
novadā kopumā deklarēti četri bērni:

ENIJA, MADARA, EZRA 
OBODAJA, ARTŪRS

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2017.GADA JANVĀRIS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Kaut simtkārt izrunāts, 
kaut daudzkārt teikts un sacīts,
labs vārds kā laimes vērdiņš
nekad nenodilst.
Tas rada smaidu, iesēj zvaigznes acīs,
ar viņu sirds arvien no jauna silst.
/K.Apškrūma/

Abi kopā kāpsim ilgi, kāpsim augstu,
Ieliec manā savu mazo, savu kluso plaukstu!Marta Lietiņa, Milda Druķe, Pārsla Rēdliha, Lai-

monis Ģigulis, Anita Mišinska, Staņislava Motuzene, 
Visvaldis Graudumnieks, Dzidra Ķezbere, Lija Brie-
de, Viviana Brizga, Krišjānis Kleinbergs, Aira Skric-
ka, Jānis Laszuks, Rita Rašmane, Ērika Freidenfelde, 

Juris Skujiņš, Valdis Lociks, Genovefa Šavrikova 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gada 
decembrī reģistrētas 2 laulības

Sveicam jaunās ģimenes!

Kandavas novada dome

SIA “KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 
INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Informējam, ka klientiem, kuri veic rēķinu apmaksu 
Maxima veikalos, katra rēķina apmaksas cena sākot ar 2017. 
gada 1.janvāri būs 0,50 EUR, līdzšinējo 0,40 EUR vietā. Atgā-
dinām, ka skaitītāja rādījumi, tāpat kā līdz šim jāpaziņo katru 
mēnesi laika periodā no 25. līdz 30.mēneša datumam:

pa tālruni 63126188,63126072;
pa mob. tālruni 26603244;
pa e-pastu: SIA_KKP@inbox.lv;
rakstiski – „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas no-

vads, LV-3120.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”

Kandavas novada domes vadība aicina pagastu iedzīvo-
tājus uz iedzīvotāju sapulcēm, lai atskatītos uz aizgājušā gada 
paveiktajiem un informētu par šī gada plānotajiem darbiem, 
kā arī uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus. 

Sapulcēs piedalīsies domes vadība, pagastu pārvaldnieki, 
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” un Pašvaldības po-
licijas pārstāvji.

16.janvārī plkst. 17:00 
Zemītes pagasta iedzīvotāju sapulce- Zemītes tautas namā
17.janvārī plkst. 16:00 
Vānes pagasta iedzīvotāju sapulce- Vānes kultūras namā
18. janvārī plkst 16:00 
Kandavas pagasta iedzīvotāju sapulce - Valdeķu kultūras 

namā 

Vien abi kopā Jūs esat debesis
Vien abi kopā Jūs esat strauts,
Kam kristāla lāses no pazemes dziļumiem,
Līdz jūrai divatā aizšūpot ļauts.

Sveicam Zigrīdu un Ilmāru Pelītes 
Smaragda kāzu jubilejā!

Kandavas novada dome


