




3.SKOLU DZĪVENOVADNIEKI

MEKLĒJOT JAUNAS IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMUS
Kandavas internātvidusskolas 6. 

klašu skolēni kopā ar savām skolotā-
jām, piedalījās starptautiskajā projek-
tā “Skolas ilgstpējīgai sabiedrībai”. 

Projekta laikā mēs apguvām pa-
matzināšanas par klimata pārmaiņām, 
apguvām prasmi strādāt komandā. Lai 
veicinātu ilgstpējīgu domāšanu, liela no-
zīme ir vērtībām. Mūsu vērtības ir cieņa 
pret dabu, vienlīdzīgas iespējas visiem 
veidot savu dzīvi un cieņa pret nākama-
jām paaudzēm.

Šī projekta mērķis ir meklēt jaunas 
iespējas katram no mums un mūsu ko-
pienai – Kandavas novadam, palielinot 
tās izturētspēju – spēju pārvarēt izaici-
nājumus, mācīties no pieredzes un tā 
rezultātā kļūt stiprākiem. 

Vispirms izpētījām paši sevi. No-
skaidrojām savus talantus, ar kuriem 
varētu palīdzēt savai kopienai. Izpētījām 
savas ģimenes. Noskaidrojām, cik gata-
vas tās ir straujām pārmaiņām, kāda ir 
to izturēt spēja. Secinājām, ka mūsu ģi-
menes ir gatavas palīdzēt citiem kopie-
nas cilvēkiem. Nākošais solis bija izpētīt 
mūsu kopienu – Kandavu, noskaidrot 
cik gatava ir pilsēta neparedzētām dabas 
norisēm, cik saliedētas ir iestādes savā 
starpā. Cik tās ir gatavas nākt palīgā 
Kandavas iedzīvotājiem. Mēs secinājām, 
ka dažos jautājumos ne visām iestādēm 
ir skaidrs, kāda būs konkrēta viņu un 
citu rīcība. Tāpēc mēs aicinājām visu 
iestāžu vadītājus uz kopīgu tikšanos. No 
deviņām aicinātajām amatpersonām uz 

tikšanos ieradās Egils Dude (Kandavas 
domes izpilddirektors), Ivars Marašins-
kis (“Kandavas ceļi” valdes loceklis), 
Rihards Zariņš (Kandavas pašvaldības 
policijas priekšnieks), Elita Lavrinoviča 
(Kandavas internātvidusskolas direkto-
re).

Mēs prezentējām projekta pētījumu 
un definējām atrasto problēmu – ne-
pietiekama iestāžu mobilitāte krīzes 
gadījumā. Aicinājām iestāžu vadītājus 
vienoties par rīcības plānu dabas stihiju 
gadījumā. Iestāžu vadītājiem bija iespēja 
strādāt darba grupā ar bērniem un no-

teikt Kandavas novada stiprās un vājās 
puses. Noskaidrojām, ka varam lepoties 
ar mūsu cilvēkiem un kultūru, bet kā 
vāji attīstīta tika novērtēta novada eko-
nomika, darba vietu trūkuma dēļ. 

Mēs bijām priecīgi, ka, neskatoties 
uz savu aizņemtību, iestāžu vadītāji at-
rada laiku, ko veltīt mums, sniedzot sa-
vas zināšanas un pieredzi, lai mēs varētu 
būvēt savu nākotni šeit Kandavā, nebai-
doties no jauniem izaicinājumiem. 

Projekta koordinatore 
Dzintra Mellakaula

Kandavā ir vieglāk apvienot ārpusskolas 
aktivitātes - mācījos gan mākslas, gan 
mūzikas skolā un kādu laiku arī deju 
skolā. 

Kādas bija tavas domas par nākot-
nes profesiju skolas laikā? Par ko vēlē-
jies kļūt, kad izaugsi?

-Skolas laikā vēl nebija skaidrības 
par nākotnes nodarbošanos. Skaidrs bija 
tas, ka tuva ir vizuālo mākslu izpausme, 
bet tomēr nedevos uz Latvijas Mākslas 
akadēmiju. Vēlējos apvienot valodu stu-
dijas ar humanitārajām zinātnēm, tāpēc 
izvēlējos studēt Latvijas Kultūras aka-
dēmijas apakšprogrammā Starpkultūru 
sakari Latvija-Spānija un vienu semestri 
pavadīju Lariohas universitātē Spānijā. 
Paralēli studijām un pēc tām strādāju 
sabiedrisko attiecību jomā.

Vai fotografēšana kļuva par tavu 
aizraušanos, pateicoties taviem vecā-
kiem, jo gan tētis Egils, gan mamma 
Daiga arī ir fotogrāfi. Viņu fotogrāfi-
jas bieži apskatāmas izstādēs Kandavā 
un ārpus novada robežām.

-Jā, tētis ierādīja ceļu fotografēšanas 
tehniskajās zināšanās, savukārt mam-
ma iedrošināja koncentrētāk pievērsties 

vienai nodarbei – un izvēle bija par labu 
fotogrāfijai.

Vai fotografēšana ir tavs „maizes 
darbs”?

-Jā, fotografēšana man ir pilna laika 
darbs. Veidoju portretu un vāku fotog-
rāfijas dažādiem Latvijas žurnāliem, kā 
arī sadarbojos ar modes dizaineriem un 
uzņēmumiem publicitātes fotogrāfiju 
radīšanai.

(Aiga sadarbojas ar Latvijas modes 
dizaineriem, fotografējot to kolekcijas 
(More Salt, One Wolf, ZIB, Duduma 
Bags, Pixie Won’t Play, Anita Sondore 
u.c.), un rada publicitātes fotogrāfijas da-
žādiem zīmoliem, piemēram, airBaltic, 
NelleUlla, Latvijas Nacionālā opera un 
balets)

Kas ir galvenais, ko tu centies pa-
rādīt, fotografējot savu modeli, kas tev 
ir svarīgākais viņā, ārējais skaistums, 
iekšējā pasaule vai vēl kas cits.

-Ārējais skaistums var būt kā pir-
mais iedvesmas impulss, bet fotogrāfijā 
cenšos panākt ticamības sajūtu ķermeņa 
valodā un skatienā. 

Kā  tu  panāc  to,  ka  modeles  atbrī-
vojas tavās foto sesijās?

-Modeļiem palīdzu ar diezgan kon-
krētiem norādījumiem, ko un kā darīt. 
Jo portretējamajam ir lielāka skaidrība, 
jo, manuprāt, vieglāk fotografēties.

Ko tev vislabāk patīk fotografēt?
-Vislabāk patīk fotografēt modi, jo 

tajā visvairāk var ļauties vizuālai spēlei 
un radīt savu sapņu pasauli.

(Aigas fotogrāfija, kas tapusi zī-
molam Aristocrat Kids, publicēta uz 
Harper’s Bazaar Junior vāka. Bet 2011. 
un 2012. gadā konkursā “I Am Photo-
grapher” viņa saņēmusi balvu par labāko 
glamūra fotogrāfiju Baltijā.)

Vai bez fotografēšanas tev ir vēl 
kāds hobijs jeb aizraušanās?

-Jā, man ļoti tuva ir deja – dejoju 
modernā džeza deju pie pasniedzējas un 
horeogrāfes Līgas Libertes. Dejošanas 
laikā izbaudu mirkli, kad eksistē tikai 
deja un prāts atbrīvojas.

Ar ko tev saistās Kandavas vārds?
-Kandava ir mana māju pilsēta un 

manas saknes. Tā ir daļa manas identitā-
tes, par ko es priecājos, jo no Kandavas 
nāk daudz radošu un talantīgu cilvēku.

Intervēja Dagnija Gudriķe
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KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 25.02.2016.

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 

Kandavas novada domes sēdē 
25.02.2016. tika izskatīts 41 jautājums, 
attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalījās 
deputāti V.V.Dreimanis, A.Ķieģelis, 
S.Ezeriņa.

Apstiprināja:
- precizētos Kandavas novada do-

mes 2016. gada 28. janvāra saistošos no-
teikumus Nr.2 „Par pabalstu piešķiršanu 
Kandavas novada iedzīvotājiem”;

- grozījumus Kandavas novada do-
mes 2015. gada 22. decembra lēmumā 
„Par Kandavas novada domes 2015.
gada 29.oktobra saistošo noteikumu 
Nr.21 „Par neapbūvēta zemesgabala no-
mas maksas apmēru Kandavas novadā” 
precizēšanu” ;

- Kandavas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas R.Supes pārskatu par 
darbu 2015.gadā;

- Kandavas novada Kultūras pār-
valdes sniegto maksas pakalpojumu 
cenrādi jaunā redakcijā un noteica, ka 
Kandavas novada Kultūras pārvaldes 
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 
jaunajā redakcijā stājas spēkā 2016.gada 
25.februārī;

- Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas nolikuma grozījumus un notei-
ca, ka Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas nolikuma grozījumi stājas spēkā 
2016.gada 25.februārī. Grozījumi izstrā-
dāti ar mērķi, lai novadā ieviestu jaunu 
tradīciju – svinīgu pasākumu Kandavas 
novada jaundzimušo iedzīvotāju simbo-
liskai uzņemšanai novada saimē, rīkojot 
gadskārtēju pasākumu “Esmu dzimis 
Kandavas novadā”;

- grozījumus 2010.gada 31.mar-
ta Kandavas novada domes institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikumā un noteica, ka grozījumi stā-
jas spēkā 2016.gada 1.martā.

- SIA “Kandavas komunālie pakal-
pojumi” 2015.gada pārskatu. Uzdeva 
SIA “Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” valdes loceklim E.Barisam sagata-
vot domes informatīvā izdevuma “Kan-
davas Novada Vēstnesis” marta numurā 
pārskatu par uzņēmuma darbību 2015.
gadā(pārskats šajā avīzes numurā).

Pieņēma zināšanai:
- Kandavas novada domes pašvaldī-

bas aģentūras „Kandavas novada sociā-
lais dienests” direktora I.Leitarta ziņo-
jumu par sociālā stāvokļa novērtējumu 
2015.gadā un prognozi 2016.gadam;

- Kandavas novada domes pašvaldī-
bas aģentūras „Kandavas novada sociā-
lais dienests” direktora I.Leitarta pār-
skatu par sociālajiem pakalpojumiem 
un sociālo palīdzību 2015.gadā.

Atbalstīja:
- Kandavas multifunkcionālā jau-

natnes iniciatīvu centra “Nagla” pietei-
kumu projektu konkursā “Atbalsts jau-
niešu centru darbības nodrošināšanai 
pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt 
jauniešu piederības apziņu”;

- biedrības “Kandavas novada Jau-
niešiem” pieteikumu projektu konkursā 
“Atbalsts jaunatnes organizāciju darbī-
bai un līdzdalības nodrošināšanai valsts 
un starptautiskajā jaunatnes politikā”.

Piešķīra līdzfinansējumu S. Matei-
kai 50% apmērā piecu koka logu nomai-
ņai Dārza ielā 8-5, Kandavā, līdz 50% no 
būvizstrādājuma tāmes, bet ne vairāk 
kā EUR 284,57 (divi simti astoņdesmit 
četri eiro un 57 centi) uz vienu būvgald-
niecības izstrādājuma komplektu un 
A.Horstam 50% apmērā koka durvju 
nomaiņai Sabiles ielā 6-603, Kandavā, 
Kandavas novadā, līdz 50% no būviz-
strādājuma tāmes, bet ne vairāk kā EUR 
284,57 (divi simti astoņdesmit četri eiro 
un 57 centi) uz vienu būvgaldniecības 
izstrādājuma komplektu.

Izīrēja pašvaldības daļēji labie-
kārtoto divistabu dzīvokli “Aizdzires 
skola”-8, Valdeķi, Kandavas pagastā, 
Kandavas novadā S. Jēčai, dzīvokļu īres 
līgumu noslēdzot uz sešiem mēnešiem. 
A.Rudzītim - pašvaldības labiekārtoto 
vienistabas dzīvokli Apiņu ielā 6/8-11, 
Kandavā, dzīvokļu īres līgumu noslē-
dzot uz darba tiesisko attiecību laiku. R. 
Kleinai pašvaldības nelabiekārtoto vien-
istabas dzīvokli Lielā ielā 44-2, Kandavā, 
dzīvokļu īres līgumu noslēdzot uz vienu 
gadu. A.Piņķim pašvaldības nelabie-
kārtoto dzīvokli (apdzīvojamo virtuvi) 

Lielā ielā 51-5, Kandavā, dzīvokļu īres 
līgumu noslēdzot uz sešiem mēnešiem.

Nolēma, ka sakarā ar to, ka 24.marts 
ir pirmssvētku diena ar saīsināto darba 
laiku, marta mēneša komiteju sēdes no-
tiks trešdien, 2016.gada 23. martā: Vides 
aizsardzības un komunālo jautājumu 
komitejas sēde plkst. 13.00; Sociālo lietu 
un veselības aizsardzības komitejas sēde 
plkst.14.00.; Izglītības, kultūras un spor-
ta komitejas sēde plkst.15.00; Finanšu, 
plānošanas un novada attīstības komite-
jas sēde plkst.16.00.

Izskatīja jautājumu par Kandavas 
novada domes sēdē 2015.gada 22.de-
cembrī pieņemtā lēmuma „Par Kan-
davas pilsētas bibliotēkas pārvietošanu 
uz citām telpām” izpildi. Nolēma: Pie-
ņemt zināšanai domes izpilddirektora 
E.Dudes pārskatu par lēmumu izpildi 
saistībā ar Kandavas pilsētas bibliotēkas 
pārvietošanu uz piemērotām pagaidu 
telpām. Uzdeva domes priekšsēdētājam 
N.Štofertam risināt jautājumu par ne-
kustamā īpašuma Lielā iela 11, Kanda-
va, Kandavas novads iegādi pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai. Uzdeva domes 
izpilddirektoram E.Dudem līdz 2016.
gada 30.maijam izvietot Kandavas pil-
sētas bibliotēku Lielā iela 11, Kandavā, 
Kandavas novadā. 

Izskatīja jautājumu par 2015.gada 
22.decembra domes sēdes lēmuma „Par 
ēkas Kandavā Sabiles ielā 12 pārbūvi” iz-
pildi. Nolēma: Pieņemt zināšanai domes 
izpilddirektora E.Dudes pārskatu par lē-
mumu izpildi saistībā ar ēkas Sabiles ielā 
12, Kandavā, Kandavas novadā pārbūvi. 
Uzdeva Kandavas novada domes Iepir-
kumu komisijai līdz 2016.gada 1.mar-
tam izsludināt iepirkuma procedūru 
atklātam konkursam “Izglītības iestāžu 
investīciju projekts “Kandavas Mākslas 
un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, 
Kandavā pārbūve””.

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

“PAR PABALSTU 
PIEŠĶIRŠANU KANDAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, likuma „Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likuma”35.panta 

ceturto un piekto daļu un likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta piekto 

daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par pabalstu 

piešķiršanu Kandavas novada iedzīvo-
tājiem” (turpmāk – Noteikumi) nosaka 
pašvaldības pabalstu veidus Kandavas 
novada domes administratīvajā teritori-
jā, pabalstu apmēru, pabalsta piešķirša-
nas kritērijus, piešķiršanas kārtību un to 
personu loku, kurām ir tiesības saņemt 

noteikumos minētos pabalstus.
2. Noteikumu izpratnē pašvaldības 

pabalsti ir pabalsti, kurus piešķir, lai no-
drošinātu pašvaldības brīvprātīgo inicia-
tīvu izpildi.

3. Noteikumu 13. punktā minētos 
pašvaldības pabalstus, piešķir ģimenei 
(personai), kura savu pamata dzīvesvie-
tu deklarējusi Kandavas novada admi-
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turpinājums 6.lpp.

nistratīvajā teritorijā un dzīvo deklarēta-
jā dzīvesvietā, izņemot:

3.1. 13.3. apakšpunktā minēto pabal-
stu, kuru piešķir skolēnam, kurš mācās 
izglītības iestādēs Kandavas pilsētā vai 
izglītības iestādēs Kandavas novadā;

3.2. 13.6. apakšpunktā minēto pabal-
stu, kuru piešķir bērnam, kurš ievietots 
aizbildņu ģimenē ar Kandavas bāriņtie-
sas lēmumu. 

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 pašvaldības pabalstus iz-
maksā 3 (trīs) reizes mēnesī pēc KNSD 
direktora vai sociālā darbinieka lēmuma 
pieņemšanas, ja pie konkrētā pabalsta 
veida nav atrunāta cita izmaksas kārtība.

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 – šo notei-
kumu izpratnē vienā mājsaimniecībā 
dzīvojošie vecāki, viens no vecākiem vai 
likumiskais pārstāvis ar 3 (trim) un vai-
rāk nepilngadīgiem bērniem vai ar piln-
gadību sasniegušiem bērniem līdz 24 
(divdesmit četru) gadu vecumam, kuri 
iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītī-
bas likumā noteiktajām izglītības pakā-
pēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, 
augstākā izglītība) un/vai profesionālās 
izglītības iestādē un kuru dzīvesvieta 
deklarēta vienā mājoklī, un kuriem ir 
kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.

9. Riska ģimene–šo noteikumu iz-
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 so-
ciālās 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 no-
teikta invaliditāte, kā arī personas līdz 24 
(divdesmit četru) gadu vecumam, kuras 
iegūst izglītību klātienē kādā no Izglī-
tības likumā noteiktajām izglītības pa-
kāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, 
augstākā izglītība) un/vai profesionālās 
izglītības iestādē.

11. Apliecinošie dokumenti un iz-
ziņas – rakstiska informācija, kas aplie-
cina personas ienākumus un materiālo 
stāvokli, kā arī pabalsta izlietošanu atbil-
stoši paredzētajam mērķim (kvīts, čeks, 
kredītiestādes konta pārskats un citi).

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

III. Pašvaldības pabalstu veidi un 
piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

13.Pašvaldības pabalstu veidi:
13.1. vienreizējs pabalsts personām, 

kuras sasniegušas 80, 90, 100 un vairāk 
gadu;

13.2. pabalsts pensionāriem un per-
sonām ar invaliditāti pirts apmeklēšanai;

13.3. brīvpusdienas izglītības iestā-
žu skolēniem, kuriem piešķirts trūcī-
gās, maznodrošinātās ģimenes statuss, 
ģimenēm, kurām ir bērnu audzināšanas 
problēmas vai ģimenes, kuras nonākušas 
krīzes situācijā;

13.4. pabalsts jaungada paciņas pie-
šķiršanai pirmskolas vecuma bērniem, 
personām ar invaliditāti- Černobiļas ka-
tastrofā cietušajiem, personām ar 1.gru-
pas invaliditāti un bērniem ar invalidi-
tāti;

13.5. pabalsts Kandavas novada bēr-
niem, trūcīgām vai maznodrošinātām 
personām klīniskā psihologa apmeklēju-
ma apmaksai;

13.6. pabalsts bērniem, kuri atrodas 
aizbildņa ģimenē;

13.7. pabalsts medicīnas pakalpoju-
mu apmaksai;

13.8. apbedīšanas pabalsts trūcīgām, 
maznodrošinātām ģimenēm;

13.9. pabalsts krīzes situācijā, kad 
novada iedzīvotājs, kādas ārkārtējas si-
tuācijas gadījumā – stihiskas nelaimes 
vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ 
(piemēram, ugunsgrēks, plūdi, satik-
smes negadījums u.tml.), ir izlietojis 
visas savas sociālās garantijas, naudas 
līdzekļus, to uzkrājumus un viņam, un 
viņa ģimenei nav līdzekļu pamatvajadzī-
bu apmierināšanai (ģimene ir trūcīga vai 
maznodrošināta uz doto brīdi);

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

13.11. dzīvokļa pabalsts trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm un bērnam 
bārenim un bērnam, kurš palicis bez ve-
cāku gādības;

13.12. vienreizējs pabalsts personai, 
atbrīvojoties no brīvības atņemšanas ies-
tādes.

14. Lai saņemtu 13.punktā minētos 
pabalstus, pabalsta Pieprasītājs, uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu, vēršas 
KNSD ar iesniegumu un citiem doku-
mentiem, kuri nepieciešami lēmuma 
pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pašval-
dības pabalsta veidam.

15. Lai saņemtu noteikumu 13.3., 
13.5. un 13.7.–13.11.apakšpunktā mi-

nēto pabalstu, kuru piešķir Latvijas Re-
publikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, izvērtējot ģimenes (personas) 
ienākumus un materiālo stāvokli, pabal-
sta pieprasītājs iesniedz:

15.1. noteikta parauga iztikas līdzek-
ļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija);

15.2. dokumentus, kas apliecina dek-
larācijā sniegtās ziņas;

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

16. Noteikumu 13.1., 13.2., 13.4., 
13.6. apakšpunktā minētos pabalstus 
piešķir, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja 
ienākumus un materiālo stāvokli.

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

17.1. sniegtās ziņas ir patiesas un pil-
nīgas;

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 paš-
valdības pabalstu saņemšanai.

18. KNSD sociālais darbinieks saska-
ņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
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 apstāk-
ļus un sagatavo dzīvesvietas apsekošanas 
aktu.

19. KNSD direktors lēmumu par 
pašvaldības pabalsta piešķiršanu vai at-
teikumu to piešķirt, izņemot 13.8. un 
13.11.apakšpunktā minētos pašvaldības 
pabalstus, pieņem ne vēlāk kā mēneša 
laikā, kad saņemti visi noteikumos mi-
nētie un KNSD pieprasītie dokumenti.

20. KNSD informē pabalsta piepra-
sītāju par pieņemto lēmumu pašvaldības 
pabalsta piešķiršanai. Atteikuma gadīju-
mā par pieņemto lēmumu informē raks-
tiski Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

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

22. Pašvaldības pabalstu nepiešķir 
vai samazina par personai piešķirto daļu, 
ievērojot katra bērna tiesības un intere-
ses, ja pabalsta pieprasītājs:

22.1. sniedzis nepatiesas ziņas vai at-
teicies sniegt ziņas par ienākumiem un 
materiālo stāvokli;
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22.2. neļauj apsekot dzīvesvietu.
IV. Vienreizējs pabalsts personām, 

kuras sasniegušas 80, 90, 100 un vairāk 
gadu

23. Vienreizējo pabalstu veselības 
uzlabošanai Kandavas novada iedzīvo-
tājiem, kuri sasnieguši 80, 90 un 100 un 
vairāk gadu vecumu izmaksā mēnesī, 
kad sasniegts attiecīgais 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 pen-
sionāriem 150,00 EUR (viens simts piec-
desmit euro un 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.

V. Pabalsts pensionāriem un perso-
nām ar invaliditāti pirts apmeklēšanai

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

28. 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.

VI. Brīvpusdienas izglītības iestā-
žu skolēniem, kuriem piešķirts trūcī-
gās, maznodrošinātās ģimenes statuss, 
ģimenēm, kurām ir bērnu audzināša-
nas problēmas vai ģimenes, kuras no-
nākušas krīzes situācijā

29. Brīvpusdienas izglītības iestāžu 
skolēniem, kuriem piešķirts trūcīgās vai 
maznodrošinātās ģimenes statuss, tiek 
piešķirtas līdz mācību gada beigām.

30. Lai saņemtu brīvpusdienas, ve-
cākiem jāiesniedz Kandavas novada 
sociālā dienestā iesniegums un tām ir 
piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās 
ģimenes statuss.

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

32. Vecāku pienākums ir informēt 
skolu un ēdināšanas pakalpojumu snie-
dzēju konkrētajā skolā, kas nodrošina 
bērnu ēdināšanu, ja bērns neapmeklē 
skolu. Neinformēšanas gadījumā, par 
ēdināšanu maksā bērna vecāki.

33. Ar atsevišķu KNSD Ģimenes at-
balsta nodaļas lēmumu, brīvpusdienas 
var tikt piešķirtas ģimenēm, kurās ir 
skolas vecuma bērni un kurām ir bērnu 
audzināšanas problēmas, un tās ir prob-
lēmģimeņu uzskaitē. Brīvpusdienas uz 
laiku var tikt piešķirtas ģimenēm, kurās 
ir skolas vecuma bērni un kurām apgād-
nieka zaudējuma gadījumā (vai ievie-
tojot bērnu audžuģimenē) rodas krīzes 
situācija psiholoģisku un/vai materiālu 
problēmu dēļ. KNSD Ģimenes atbalsta 
nodaļa, pirms lēmuma pieņemšanas, ie-
pazīstas ar katru gadījumu atsevišķi.

VII. Pabalsts Jaungada paciņas pie-
šķiršanai pirmskolas vecuma bērniem, 
personām ar invaliditāti - Černobiļas 
katastrofā cietušajiem, personām ar 1. 
grupas invaliditāti un bērniem ar inva-
liditāti

34. Paciņas pirmsskolas vecuma bēr-
niem tiek izdalītas Jaunā gada pasākuma 
laikā. Paciņas nepiegādā uz mājām.

Černobiļas katastrofā cietušajiem 
personām ar invaliditāti paciņas tiek 
piegādātas saskaņā ar sarakstu.

Personām ar 1. grupas invaliditāti un 
bērniem ar invaliditāti, paciņu saņem-
šanai ir jāpiesakās KNSD vienu mēnesi 
pirms Jaunā gada pasākuma.

36. Pabalsts Kandavas novada bēr-
niem, trūcīgām vai maznodrošinātām 
personām klīniskā psihologa apmeklēju-
ma apmaksai

37. Pabalsts Kandavas novada bēr-
niem, trūcīgām vai maznodrošinātām 
personām klīniskā psihologa apmeklē-
juma (konsultācijas) apmaksai tiek pie-
šķirts:

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

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

37.3. bērnam, ja nepieciešama spe-
ciāla apmācības programma;

37.4. psihologa apmeklējuma slē-
dzienu bērniem pieprasa medicīniski 
pedagoģiskā komisija.

38. Bērna vecāki vai trūcīgā/mazno-
drošinātā persona iesniedz KNSD reha-
bilitācijas nodaļai iesniegumu, norādot 
psihologa apmeklējuma nepieciešamību 
un psihologa vārdu un uzvārdu, kuru 
apmeklēs.

39. Pēc psihologa apmeklējuma bēr-
na vecākiem vai trūcīgai/maznodroši-
nātai personai tiek izsniegts slēdziens 
un citi dokumenti, par ko tiek sastādīts 
pieņemšanas – nodošanas akts, kuru pa-
raksta pabalsta pieprasītājs, psihologs un 
KNSD direktors.

40. Psihologs par konsultāciju saga-
tavo un iesniedz KNSD rēķinu. Rēķins 

personām ar invaliditāti.
28. 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.

VI. Brīvpusdienas izglītības iestā-
žu skolēniem, kuriem piešķirts trūcī-
gās, maznodrošinātās ģimenes statuss, 
ģimenēm, kurām ir bērnu audzināša-
nas problēmas vai ģimenes, kuras no-
nākušas krīzes situācijā

29. Brīvpusdienas izglītības iestāžu 
skolēniem, kuriem piešķirts trūcīgās vai 
maznodrošinātās ģimenes statuss, tiek 
piešķirtas līdz mācību gada beigām.

30. Lai saņemtu brīvpusdienas, ve-
cākiem jāiesniedz Kandavas novada 
sociālā dienestā iesniegums un tām ir 
piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās 
ģimenes statuss.

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

32. Vecāku pienākums ir informēt 
skolu un ēdināšanas pakalpojumu snie-
dzēju konkrētajā skolā, kas nodrošina 
bērnu ēdināšanu, ja bērns neapmeklē 
skolu. Neinformēšanas gadījumā, par 
ēdināšanu maksā bērna vecāki.

33. Ar atsevišķu KNSD Ģimenes at-
balsta nodaļas lēmumu, brīvpusdienas 
var tikt piešķirtas ģimenēm, kurās ir 
skolas vecuma bērni un kurām ir bērnu 
audzināšanas problēmas, un tās ir prob-
lēmģimeņu uzskaitē. Brīvpusdienas uz 
laiku var tikt piešķirtas ģimenēm, kurās 
ir skolas vecuma bērni un kurām apgād-
nieka zaudējuma gadījumā (vai ievie-
tojot bērnu audžuģimenē) rodas krīzes 
situācija psiholoģisku un/vai materiālu 
problēmu dēļ. KNSD Ģimenes atbalsta 
nodaļa, pirms lēmuma pieņemšanas, ie-
pazīstas ar katru gadījumu atsevišķi.

VII. Pabalsts Jaungada paciņas pie-
šķiršanai pirmskolas vecuma bērniem, 
personām ar invaliditāti - Černobiļas 
katastrofā cietušajiem, personām ar 1. 
grupas invaliditāti un bērniem ar inva-
liditāti

34. Paciņas pirmsskolas vecuma bēr-
niem tiek izdalītas Jaunā gada pasākuma 
laikā. Paciņas nepiegādā uz mājām.

35. Černobiļas katastrofā cietušajiem 
personām ar invaliditāti paciņas tiek 
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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

41. 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.

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

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

X. Pabalsts medicīnas pakalpoju-
mu apmaksai

44. Pabalsts medicīnas pakalpojumu 
apmaksai tiek piešķirts 45.1. un 45.2. 
apakšpunktos minētājām personām. Pa-
balsts medicīnas pakalpojumu apmaksai 
paredzēts ar veselības aprūpi, iegādāto 
briļļu un iegādāto medikamentu izdevu-
mu daļējai segšanai.

45. Pabalstu medicīnas pakalpojumu 
apmaksai ir tiesības saņemt:

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

45.2. personai, kurai noteikts maz-
nodrošinātas ģimenes statuss saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem.

46. Noteikumu 45.punktā minētajām 
personām pabalstu piešķir par trūcīgas/ 
maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa laikposmā saņemtiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem, iegādātām 
brillēm un medikamentiem.

47. Pabalstu medicīnas pakalpojumu 
apmaksai piešķir, pamatojoties uz ārst-
niecības personu izsniegtiem dokumen-
tiem, par:

47.1. 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);

47.2 pacienta iemaksu un/vai līdz-
maksājumu ārstniecības iestādē (uzturē-
šanos stacionārā neapmaksā, ja pabalsta 
pieprasītājam ir bijusi iespēja apmaksāt 
pakalpojumu ar dalīto maksājumu, bet 
viņš to nav izmantojis);

47.3. briļļu iegādi ar ārsta speciālista 
receptēm.

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

48.1. iesniegums;
48.2. veselības aprūpes pakalpo-

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

personas kods;
48.3. KNSD ir tiesīgs pieprasīt pabal-

sta pieprasītājam papildus dokumentus, 
kas pierāda pabalsta prasības pamatotī-
bu - ģimenes ārsta/speciālista izsniegts 
izraksts.

49. KNSD ir tiesīgs izmaksāt pabal-
stu medicīnas pakalpojumu apmaksai 
(medikamentu, briļļu iegādei, izdevumu 
daļējai segšanai par ārstēšanos stacionā-
rā) šādā apmērā:

49.1. 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;

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

49.3. 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

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

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

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

51. Pabalsts tiek pielietots arī, ja tiek 
glabāts cilvēks, kurš atrasts pašvaldības 
teritorijā miris, bet nav iespējams veikt 
personas identifikāciju.

52. 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).

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

53.1. iesniegumu;
53.2. miršanas apliecības kopiju, uz-

rādot oriģinālu.
54. 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. 

55. Lēmumu par pabalsta piešķirša-
nu vai atteikumu pieņem KNSD direk-
tors. Pabalsts izmaksājams vienas darba 
dienas laikā no lēmuma pieņemšanas 
brīža.

56. Ja ģimene ir alkohola, narkoti-
ku, azarta spēļu atkarīgā, tad KNSD di-
rektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par 
tiešu naudas pārskaitījumu apbedīšanas 
firmai, kas veic darbus pēc pabalsta pie-
prasītāja izvēles.

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

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

XII. Pabalsts krīzes situācijā, kad 
novada iedzīvotājs, kādas ārkārtējas si-
tuācijas gadījumā - stihiskas nelaimes 
vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ 
(piemēram, ugunsgrēks, plūdi, satik-
smes negadījums u.tml.), ir izlietojis 
visas savas sociālās garantijas, naudas 
līdzekļus, to uzkrājumus un viņam, un 
viņa ģimenei nav līdzekļu pamatvaja-
dzību apmierināšanai (ģimene ir trūcī-
ga vai maznodrošināta uz doto brīdi) 

59. Pabalstu krīzes situācijā, kad 
novada iedzīvotājs, kādas ārkārtējas si-
tuācijas gadījumā - stihiskas nelaimes 
vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ 
(piemēram, ugunsgrēks, plūdi, satik-
smes negadījums u.tml.), ir izlietojis 
visas savas sociālās garantijas, naudas 
līdzekļus, to uzkrājumus un viņam, un 
viņa ģimenei nav līdzekļu pamatvajadzī-
bu apmierināšanai (ģimene ir trūcīga vai 
maznodrošināta uz doto brīdi), izmaksā, 
ja iesniegti sekojoši dokumenti:

59.1. iesniegums;
59.2. dokumenti, kas apliecina ārkār-

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

60. KNSD ir tiesīgs pieprasīt pabalsta 
pieprasītājam papildus dokumentāciju, 
ja ir aizdomas par pabalsta pieprasītāja 
prasības nepamatotību. Pēc dokumen-
tu saņemšanas KNSD direktors pieņem 
lēmumu par pabalsta izmaksu vai attei-
kumu.

61. KNSD ir tiesīga 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.

62. 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 



8. DOMES LĒMUMI
turpinājums no 7.lpp.

Kandavas novada domei.
63. Pabalsta piešķiršanas kārtība:
63.1. pabalstu piešķir 10 (desmit) 

dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas 
un pieteikuma dokumentu iesniegšanas;

63.2. ja jautājums ir steidzīgs (nav 
naudas zālēm un pārtikai), nekavējoties, 
prasības iesniegšanas dienā, tiek izmak-
sāts avanss naudā vai mantā;

63.3. 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.

63.4. ja pabalsta pieprasītājs vēlas, 
pēc iesnieguma saņemšanas, pabalsts 
tiek pārskaitīts tieši viņa kontā.

XIII. Pabalsts aprūpei mājās 
(sniegšanai uz laiku) 

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

65. Pabalstu piemēro, kad īslaicīgi 
saslimis pamat aprūpētājs vai ģimenes 
loceklis, kurš veic aprūpi.

66. Pabalstu pēc pabalsta pieprasītāja 
iesnieguma var izmaksāt personai, kura 
apņemas uz laiku sniegt aprūpes mājā 
pakalpojumu.

67. 10 (desmit) dienu laikā, pēc lē-
muma pieņemšanas, KNSD izmaksā 
pabalstu aprūpes pakalpojuma nodroši-
nāšanai.

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

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

XIV. Dzīvokļa pabalsts trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm un 
bērnam bārenim un bērnam, kurš pa-
licis bez vecāku gādības

70. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta 
pieprasītājam jāiesniedz sekojoši doku-
menti:

70.1. iesniegums;
70.2. un maksājumu apliecinošus 

dokumentus- maksājuma uzdevumi, 
kvītis vai čeki, kas apliecina izdevumu 
par dzīvokļa īres un/vai uzturēšanu ne-
pieciešamību un kas izdoti ne agrāk kā 
pirms 3 (trīs) mēnešiem.

71. KNSD ir tiesīgs pieprasīt pabalsta 
pieprasītājam papildus dokumentus, kas 
pierāda pabalsta prasības pamatotību.

72. Pēc dokumentu saņemšanas 
KNSD pieņem lēmumu par pabalsta iz-
maksu vai atteikumu izmaksāt pabalstu.

73. KNSD ir tiesīgs izsniegt pabalsta 
pieprasītājam malkas pabalstu:

73.1. Trūcīgām un maznodrošinā-
tām personām/ģimenēm izmaksā vienu 
reizi kalendārā gada laikā pabalstu mal-
kas iegādei 65,00 EUR (sešdesmit pieci 
euro un nulle centi) apmērā;

73.2. Pabalstu pieprasītājiem, kuri 

saņem GMI, izmaksā malkas pabalstu 
vienu reizi kalendārajā gadā 100,00 EUR 
(viens simts euro un nulle centi) apmērā.

74. 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.

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

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

77. Gadījumos, kad pabalsta pie-
prasītājs pieprasa dzīvokļa pabalstu, kas 
pārsniedz divas minimālās mēneša dar-
ba algas, KNSD direktors gatavo doku-
mentus un atzinumu par pabalsta nepie-
ciešamību un nosūta Kandavas novada 
domei lēmuma pieņemšanai.

78. Dzīvokļa pabalstu piešķir 10 
(desmit) dienu laikā pēc iesnieguma 
saņemšanas un pieteikuma dokumentu 
iesniegšanas.

79. 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.

80. Pēc pabalsta pieprasītāja vēlēša-
nās, uz iesnieguma pamatu, dzīvokļa pa-
balstu var ieskaitīt pabalsta pieprasītāja 
kontā kredītiestādē.

81. Pabalsta pieprasītājiem, kuri sa-
ņem GMI un kuri godprātīgi sadarbojas 
ar KNSD, kā arī veic līgumā noteiktos 
līdzdarbības pasākumus, dzīvokļa pabal-
stu izmaksā 100% (viens simts procenti) 
no pēdējo trīs mēnešu īres un komunālo 
maksājumu kopējās apmaksātās vai rēķi-
nā norādītās summas.

82. Pabalsta apmērs trūcīgām perso-
nām tiek noteikts 50% (piecdesmit pro-
centi) apmērā, maznodrošinātām perso-
nām 30% (trīsdesmit procenti) apmērā 
no pēdējo trīs mēnešu īres un komunālo 
maksājumu kopējās apmaksātās vai rēķi-
nā norādītās summas.

83. Dzīvokļa pabalsts bērnam bāre-
nim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības uz iesnieguma pamata un tam 
pievienotiem dokumentiem - īres līgu-
ma kopija (uzrādot oriģinālu), maksāju-
mu apliecinošu dokumentu- maksājuma 
uzdevumu, kvīts vai čeku saņemšanas 
KNSD direktors pieņem lēmumu par 
pabalsta izmaksu vai atteikumu izmak-
sāt pabalstu.

84. Maksimāli izmantojamie norma-
tīvie īres, komunālo pakalpojumu un/vai 
kurināmā iegādes izdevumiem ir šādi:

84.1. par gāzi – 1m3 mēnesī;
84.2. par elektroenerģiju – 50 kWh 

mēnesī;
84.3. par dzīvojamo telpu īri un ap-

kuri:
84.3.1. par apkuri, aprēķinam tiek 

ņemtas attiecīgās ēkas siltumapgādes 
sezonas 1m2 izmaksas siltumapgādes 
mēnesī;

84.3.2. 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;

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

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

84.3.5. sadzīves atkritumu izvešana 
ne vairāk kā reizi mēnesī (0,24 m³) dzī-
vojamās mājās vai faktisko maksu, kas 
norādīta rēķinā daudzdzīvokļa mājai (ja 
tie nav ietverti īres maksā vai nepiecieša-
majos izdevumos par obligāti veicama-
jām pārvaldīšanas darbībām);

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

85. Izdevumos par dzīvokļa pabalstu 
netiek ieskaitīts nekustamā īpašuma no-
doklis, maksa par telefona abonementu, 
mobilā telefona nomaksu, maksa par te-
lefonsarunām, maksa par televīzijas un 
interneta pieslēgumu un ar mobilā/sta-
cionārā telefona, televīzijas un interneta 
pakalpojumiem saistītās soda naudas.

86. Dzīvokļa pabalstu bērnam bāre-
nim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības piešķir pamatojoties uz doku-
mentiem, kas norādīti Noteikumu 70. 
punkta apakšpunktos. Ja summa pār-
sniedz 200,00 EUR (divi simti euro un 
nulle centi), tad to izmaksā divos mēne-
šos.

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

88. Dzīvokļa pabalstu bērns bārenis 
un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības 
nav tiesīgs saņemt, ja viņš īrē pašvaldī-
bas sociālo telpu/dzīvokli.

89. Pēc bērna bāreņa un bērna, kurš 
palicis bez vecāku gādības vēlēšanās, uz 
iesnieguma pamata, dzīvokļa pabalstu 
bērnam bārenim un bērnam, kurš pali-
cis bez vecāku gādības var ieskaitīt viņa 
kontā.

XV. Vienreizējs pabalsts personai, 
atbrīvojoties no brīvības atņemšanas 
iestādes

90. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu, 
kas ir paredzēts pamatvajadzību nodro-
šināšanai, personai pēc soda izciešanas, 
kuras ir atbrīvojušās no brīvības atņem-
šanas iestādes, jāiesniedz sekojoši doku-
menti:

90.1. iesniegums;



9.INFORMĀCIJADOMES LĒMUMI

turpinājums 10.lpp.

SIA „KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” PĀRSKATS 
PAR UZŅĒMUMA DARBĪBU 2015.GADĀ

SIA „Kandavas komunālie pa-
kalpojumi” nodrošina pašvaldības 
autonomo funkciju izpildi – organi-
zē iedzīvotājiem komunālos pakal-
pojumus. Pašlaik kapitālsabiedrības 
darbība vērsta 3 galvenajos virzienos 
– ūdenssaimniecības pakalpojumi, sil-
tuma ražošana un dzīvojamo māju ap-
saimniekošana. Pēc atsevišķiem līgu-
miem tiek veikti citi darbi un remonta 
pakalpojumi pašvaldībai, pašvaldības 
iestādēm un citām juridiskajām un 
fiziskajām personām. Vidējais nodar-
bināto skaits 2015. gada beigās bija 54 
darbinieki.

Aizvadītais gads sabiedrībai bijis 
sekmīgs. 2015. gadā īstenoti vairāki no-
zīmīgi pasākumi uzņēmuma attīstībā 
un pilnveidošanā. Tika pabeigts Latvijas 
vides aizsardzības fonda projekts „No-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovāci-
ja Kandavā, Valteru ielā” 221  148 EUR 
apjomā, veicot notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu atjaunošanas darbus, kā rezul-
tātā ir uzlabota notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu darbība, panākta piesārņojuma 
samazināšana un kvalitatīvu attīrītu 
notekūdeņu nokļūšana Abavas upes ba-
seinā. Mērķtiecīgi plānojot izdevumus, 
tika iegādātas un uzstādītas ūdens at-
dzelžošanas iekārtas Valdeķos un Zemī-
tē, nodrošinot iedzīvotājus ar kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni. Ir izbūvēti jauni ūdens-
vadi nepilna 1 km garumā.

Sabiedrība 2015. gadā ir paplašinā-
jusi klientu loku gandrīz ar 20 jauniem 
izbūvētiem pieslēgumiem pie centra-
lizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas. 

Kandavas Ķiršu ielas apkures mezglā 
nelietderīgais un ekonomiski neizdevī-
gais gāzes apkures katls ir nomainīts ar 

moderniem un mūsdie-
nīgiem granulu apkures 
katliem.

2015. gadā turpināja 
strādāt pie tehniskās do-
kumentācijas izstrādes 
2014. gada beigās Latvijas 
Investīciju un attīstības 
aģentūrā iesniegtajiem 
projektiem siltumapgādes 
piegādes infrastruktūras 
un siltumapgādes sistēmu 
avotu Kandavas pilsētā 
modernizācijas, pārbūves 
un izbūves. Diemžēl pro-
jekti tika apstiprināti tikai 
2015. gada augusta bei-
gās, bet, pēc šo projektu 
Ministru kabineta notei-
kumiem projektu īsteno-
šanas termiņš bija 2015. 
gada novembris, kas lie-
dza īstenot šos projektus 
ierobežotā īstenošanas 
laika perioda dēļ. Darbs 
pie siltumapgādes infrastruktūras at-
tīstības turpinājās, un novembra beigās 
tika izsludinātas iepirkuma procedūras 
„Biomasas katlumājas Kandavā būvpro-
jekta izstrāde un autoruzraudzība” un 
„Kandavas pilsētas siltumtrašu būvpro-
jekta izstrāde un autoruzraudzība”, kā 
rezultātā gada nogalē tika noslēgti līgu-
mi par abu būvprojektu izstrādi.

 Izmantojot finanšu analīzi iespē-
jams panākt uzņēmuma vērtības palie-
lināšanu, darbības efektivitātes paaugs-
tināšanu, stabilitātes un rentabilitātes 
nodrošināšanu, kā arī izvairīties no ne-
racionālām izmaksām un finanšu zau-
dējumiem. 

Sabiedrība spējusi palielināt neto 

apgrozījumu par 52%, sasniedzot EUR 
707782. Pieaugums sasniegts, jo uzņē-
mumam ir nākušas klāt papildus funk-
cijas (dzīvojamo māju apsaimniekošana 
un siltumapgāde), kā arī pateicoties sa-
liedētam komandas darbam.

Sabiedrība 2015. gadu noslēdza ar 
121416 EUR zaudējumiem, jo tā bija 
spiesta strādāt ar neatbilstošiem ūdens 
tarifiem, saimnieciskās darbības izde-
vumi pārsniedza ieņēmumus. Neiegūto 
ieņēmumu daļa tika kompensēta, Kan-
davas novada domei ieskaitot naudas 
līdzekļus pamatkapitāla palielināšanai. 
2015. gada 19. novembrī Sabiedris-
ko Pakalpojumu Regulēšanas Komi-
sija (SPRK) apstiprināja jauno ūdens            

90.2. izziņa par atbrīvošanos no ie-
slodzījuma vietas.

91Šajā nodaļā minēto pabalstu pie-
šķir personai, kura ir atbrīvojusies no 
brīvības atņemšanas iestādes un kuras 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Kandavas 
novads.

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

93. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša 
laikā no atbrīvošanās dienas, un tas tiek 
izmaksāts viena mēneša laikā pēc pie-
prasījuma saņemšanas.

XVI. Lēmumu apstrīdēšana un 
pārsūdzēšana

94. KNSD lēmumu par pabalsta at-
teikumu persona tiesīga apstrīdēt Kan-

davas novada domē. 
95. Kandavas novada domes lēmu-

mu pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā.

XVII. Noslēguma jautājumi
96. Noteikumi stājas spēkā nākošajā 

dienā pēc publikācijas domes informatī-
vajā izdevumā “Kandavas Novada Vēst-
nesis”.

97. Ar šo noteikumu spēkā stāša-
nās brīdi spēku zaudē Kandavas nova-
da domes 2008.gada 29.maija saistošie 
noteikumi Nr. 8 “Par pašvaldības pa-
balstu Kandavas novada iedzīvotājiem” 
(protokols Nr.5 6.§) ar grozījumiem 
domes sēdēs 27.08.2009. (protokols 
Nr.14 18.§), 30.06.2010. (protokols 
Nr.6 3.§), 25.09.2013. (protokols Nr.13 
4.§), 30.10.2013. (protokols Nr.15 3.§), 

28.05.2015. (protokols Nr.9 3.§), preci-
zējumiem 25.06.2015. (protokols Nr.11 
18.§) un Kandavas novada domes 2008.
gada 29.maija saistošie noteikumi Nr.7 
“Par pašvaldības sociālo pabalstu izmak-
su Kandavas novadā” (protokols Nr.5 5.§) 
ar grozījumiem domes sēdēs 25.09.2008. 
(protokols Nr.10 4.§),30.10.2008. (pro-
tokols Nr.11 4.§), 30.06.2010. (protokols 
Nr.6 2.§), 25.09.2013. (protokols Nr.13 
3.§), 30.10.2013. (protokols Nr.15 2.§), 
29.12.2014. (protokols Nr.17 2.§), pre-
cizējumiem 29.01.2015. (protokols Nr.2 
31.§), 26.03.2015. (protokols Nr.5 3.§), 
30.04.2015. (protokols Nr.8 6.§), ar pre-
cizējumiem 28.05.2015. (protokols Nr.9 
26.§), 30.07.2015., (protokols Nr.13 2.§), 
ar precizējumiem 22.12.2015. (protokols 
Nr.19 4.§).
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PROJEKTA „VĀNENIEKIEM VESELIEM BŪT!” 
AKTIVITĀTES TURPINĀS

Pateicoties projektam, Vānes ie-
dzīvotājiem ir radīta iespēja domāt 
par savas veselības saglabāšanu. Akti-
vitātes ir dažādas – iespējams apmek-
lēt tikšanos ar savā jomā zinošiem spe-
ciālistiem, izsvīst trenažieru zālē, nū-
jot vai vingrot kopā ar fizioterapeitu. 

Kopš februāra beigām iedzīvotājiem 
lietošanā pieejami 2 trenažieri – velotre-
nažieris kardiotreniņiem un muguras 
atliekšanas sols muguras, sānu un vēde-
ra muskuļu trenēšanai. Tāpat zālē pie-
ejami vingrošanas rīki- plaukstu espan-
deri, kurus var lietot arī sēžot uz velo-
trenažiera, masāžas bumbiņas, pilates 
riņķi, stiepšanās gumijas, vingrošanas 
riņķi un vingrošanas bumbas, uz kurām 
iespējams veikt līdz 50 dažādu vingro-
jumu. Padomāts arī par bērniem – vi-
ņiem atvēlēts rotaļu stūris, kur spēlēties, 
kamēr vecāki trenējas. Paldies visiem, 
kuri izrādīja interesi un atrada laiku, 
lai apmeklētu zāles atvēršanas pasāku-
mu. Pasākuma laikā tika samontēti abi 
trenažieri un katrs, kurš vēlējās, varēja 
vīriešu komandai - Reinim Kindzulim, 
Mihailam Kosogovam un Atim Lastov-
skim- piepalīdzēt, ieskrūvējot kārtējo 
skrūvi. 

2.marta nodarbībā piedalījās divi 
nūjošanas instruktori no Latvijas Tau-
tas sporta asociācijas, lai pastāstītu un 
demonstrētu nūjošanas sporta ieguvu-
mus. Nūjošana ir unikāla, tā ļoti līdzinās 
parastai staigāšanai, taču ieguvums ir 
daudz lielāks– tās laikā tiek nodarbinā-
ti 90% no ķermeņa muskuļiem. Nūjot 
iesaka arī cilvēkiem pēc operācijām, lai 
atjaunotu ķermeņa funkcionālās spējas. 
Pēc teorētiskās nodarbības devāmies 
praktiskajā nodarbībā- brīvā dabā, lai 
nūjotu kopā ar instruktoriem. Pasākums 
bija kupli apmeklēts – ap 100 dalībnie-
ku. Nūjot bija interesanti un tas nemaz 
nebija tik vienkārši kā sākumā šķita. 

Vajadzīgs treniņš un obligāti izpildāmi 
iesildīšanās un atsildīšanās vingrināju-
mi. Vairāki vānenieki bija ieradušies ar 
savām personīgajām nūjām. Taču tiem, 
kuriem nūju nav, ir iespēja izmantot 
projekta ietvaros iegādātās nūjas, kas 
pieejamas trenažieru zālē. Pēc pieredzes 
un novērojumiem var teikt, ka bieži 
vien nepieciešama kompānija, lai kāds 
veselīgs ieradums kļūtu par ikdienas sa-
stāvdaļu. Nūjotājiem tikšanās arī turp-
māk būs pirmdienās un ceturtdienās 
plkst.17.00 pamatskolas stadionā. Kā 
sacīja nūjošanas instruktors, nūjošanā 
paši svarīgākie trīs soļi ir - sevi izcelt no 
ikdienas rutīnas, zināt nūjošanas tehni-
ku un nodrošināt nūjošanas laikā sev 
baudāmu, tīkamu vidi. To pašu varam 
attiecināt uz jebkuru jaunu aktivitāti, 
kuru vēlamies ieviest savā ikdienā. Lai 
izdodas sevi piecelt!

14.martā iedzīvotāji apmeklēja tik-
šanos ar psiholoģi, pirtnieci un viedu 

sievieti Sarmīti Strautmani. Sarunas 
tēma „Muguras saslimšanas”. Runājām 
par to, ko ķermenis mums stāsta un 
kā varam atgūt veselību, ja dzirdam, ja 
ieklausāmies, ja saprotam sava tik gud-
rā ķermeņa valodu. Bija interesanti arī 
tiem, kuri apgalvo, ka viņus nekas nein-
teresē, izņemot ikdienas rutīnas darbus, 
kas vienmēr pamanās konkurēt ar laiku, 
kurš jāvelta sev, ja gribam būt veseli, sevi 
mīlēt un sev patikt. 

Projektu „Vāneniekiem veseliem 
būt!” iespējams realizēt pateicoties Bo-
risa un Ināras Teterevu fonda un Kan-
davas novada domes finansiālajam at-
balstam.

Iedzīvotāji, kuri vēlas izmantot tre-
nažierus, bet trūkst informācijas, kā tos 
lietot vai citos zāles izmantošanas jautā-
jumos, zvanīt pa telefonu 26488418.

Projekta vadītāja 
Gita Priede – Pileniece

pārbaudi, izvērtē spējas aprūpēt un au-
dzināt bērnu, laulāto vai personas mo-
tivāciju kļūt par audžuģimeni. Bāriņtie-
sas pozitīva atzinuma rezultātā topošās 
audžuģimenes pienākums ir apgūt spe-
ciālu mācību kursu. Pēc mācību kursa 
beigām bāriņtiesa pieņem lēmumu par 
audžuģimenes statusa piešķiršanu. Kad 
audžuģimenes statuss piešķirts, infor-
mācija par audžuģimeni tiek iekļauta 
audžuģimeņu reģistrā. Ievietojot audžu-
ģimenē bērnu, tiek noslēgts līgums starp 
audžuģimeni un pašvaldību (bērnu var 
ievietot arī no citām pašvaldībām). Au-
džuģimenes katru mēnesi saņem valsts 
atbalstu par bērnu audzināšanu (neat-

karīgi no audzināšanā nodoto bērnu 
skaita, kas nedrīkst būt lielāks par 6), 
pašvaldības pabalstu (dažādās pašvaldī-
bās var būt atšķirīgs) bērna uzturam un 
nepieciešamo lietu iegādei.

Audžuģimeņu darbību regulē Mi-
nistru kabineta noteikumi 2006.gada 
19.decembrī Nr.1036 „Audžuģimenes 
noteikumi”.

Ieskatu par audžuģimenēm varat ie-
gūt Latvijas Bāriņtiesu darbinieku aso-
ciācijas veidotajā filmā „Daži stāsti no 
tūkstošiem” No šā gada janvāra nodibi-
nājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” 
ir aizsācis publikāciju sēriju “Iedrošinies 
palīdzēt”, kurā audžuģimenes no visas 
Latvijas stāsta par savu pieredzi, uzņe-

mot pie sevis vecāku novārtā pamestus 
bērnus. Stāstus var klausīties “Latvijas 
Radio 2” sestdienās pulksten 8.30, bet 
lasīt - portālā “Cālis.lv”.

Ja esat sevī sajutuši misiju sniegt dzī-
ves krustcelēs nonākušiem bērniem mā-
jas, dāvāt savu mīlestību un ģimenes iz-
jūtu, un apsvēruši domu kļūt par audžu-
ģimeni, esat aicināti vērsties personīgi 
Kandavas novada bāriņtiesā vai konsul-
tēties telefoniski 63182497, 26424743.

Ņemot vērā, ka tuvējā reģionā ģi-
menes ir izrādījušas vēlmi kļūt par au-
džuģimeni, apmācības iespējams varētu 
notikt Kurzemē. 

Kandavas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Ritma Supe
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SADEJOJAM KANDAVĀ

SABIEDRISKAJĀ APSPRIEŠANĀ AICINA IEPAZĪTIES 
AR DABAS PARKA “ABAVAS SENLEJA” JAUNĀ DABAS 

AIZSARDZĪBAS PLĀNA PROJEKTU 

19. februārī Kandavas kultūras 
namā sadejoja jauniešu deju kolektīvi- 
C un B grupas no Kandavas novada, 
Jūrmalas valsts ģimnāzijas, Dundagas, 
Liepājas un Tukuma. 

Pasākuma iniciatori - mūsu nova-
da jauniešu deju kolektīvs „Imuliņa” 
un koncerta mērķis bija kopīgi izdejot 
dejas, gatavojoties Kurzemes deju svēt-
kiem, kas vasarā notiks Liepājā. 

Koncerts noritēja draudzīgā atmos-
fērā. Jaunieši dejoja ļoti emocionāli ar 
labām izjūtām. Pēc koncerta kolektīvu 
dalībnieki kopīgi fotografējās „Imuli-
ņas” iekārtotajā foto stūrītī un aktīvi pa-
vadīja laiku dejojot, savukārt, kolektīvu 
vadītājiem bija iespēja dalīties pieredzē 
un kopīgi izanalizēt deju nianses. 

9.martā jau trešo gadu sadejošanas 
svētkos Kandavas kultūras namā tikās 
novada vismazākie dejotāji- pirmssko-
las deju kolektīvi no Zantes, Vānes un 
Kandavas Deju skolas 1. un 2. pirms-
skolas grupas. Šī sadejošanās tradīcija 
tika iedibināta, gatavojoties XI Latvijas 

skolu jaunatnes Dziesmu un deju svēt-
kiem, lai visiem novada izglītības iestā-
žu dejotājiem, arī vismazākajiem, dotu 
iespēju uzstāties uz lielās skatuves un 
rādīt savu dejotprasmi. 

Arī šogad mazie dejotāji to paveica 
godam, pateicoties skolotāju Maritas 
Jekumas, Andras Eimanes un Solvitas 
Jansones ieguldītajam darbam, kā arī 
māmiņu un tētu iedrošināšanai. Par 
jautrību un svētku noskaņu pasākumā 
gādāja Lielā Pele un Lielais Mīļais De-
jotājs, kas iesaistīja dejās pat vismazākos 
un kautrīgākos no Kandavas Deju sko-
las 1.grupas. Pēc veiksmīgās uzstāšanās 
katrs kolektīvs saņēma Atzinības rakstu 
un saldu balvu no Kandavas novada Iz-
glītības pārvaldes. Pasākuma noslēgumā 
uz dejošanu neviens nebija skubināms, 
visi ar prieku devās uz skatuvi, lai kopīgi 
dejotu deju par alfabētu.

11. martā Kandavas kultūras namā 
sadejoja senioru deju kolektīvi no 
Kandavas, Talsiem, Kabiles, Ances, 
Dundagas, Skrundas un Slampes. Vi-

sus dejot gribētājus kopā aicināja senio-
ru deju kolektīvs “Kandavnieks’’. Tā kā 
marts ir pavasara mēnesis arī neatkarī-
giem un daudziem tik mīļajiem dzīvnie-
kiem- kaķiem, pasākums tika veidots 
humoristiskā garā un „Kandavnieka” 
dejotāji šoreiz bija kaķenītes un run-
či. Jau pie ieejas durvīm katrs kolektīvs 
tika sagaidīts ar dažiem pilieniem ‘’kaķu 
dziras’’ un pīrādziņiem.  Pasākumā tika 
izdejotas 18 dejas, tās kuras visvairāk 
patīk pašiem dejotājiem, starp tām arī 
obligātās dejas, gatavojoties Kurzemes 
deju svētkiem vasarā. Vakars pagāja 
jautrās noskaņās, jo katrs kolektīvs bija 
ievērojis pavasarīgo un bezbēdīgo sade-
jošanās tematiku.

Jau pavisam drīz Tukuma reģiona 
kolektīvi savas dejas atrādīs Tukuma 
reģiona dižkoncertā 19. martā Slampes 
kultūras pilī, lai tad turpinātu gatavoties 
skatei 17. aprīlī. Pirmais dižkoncerts 
Slampē notika 12.martā.

Andra Eimane
Kandavas Deju skolas vadītāja

Dabas aizsardzības pārvalde un 
uzņēmums SIA “METRUM” izsludi-
na sabiedrisko apspriešanu un aicina 
iepazīties ar dabas aizsardzības plāna 
projektu dabas parkam “Abavas sen-
leja”.

Dabas parks izveidots, lai saglabātu 
Abavas senleju kā vienotu ainavu un 
ekoloģisko sistēmu, tās dabas un kul-
tūrvēsturisko mantojumu, ainavu estē-
tiskos resursus, dabas bioloģisko daudz-
veidību, īpaši aizsargājamo dzīvnieku 
un augu sugas, to dzīvotnes, biotopu 

kopumu, tajā skaitā īpaši aizsargājamos 
Eiropas Savienības noteiktos biotopus, 
kā arī veicinātu šīs teritorijas ilgtspējī-
bu, salāgojot vietu attīstības mērķus ar 
dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu 
aizsardzības mērķiem, vienlaikus veici-
not sabiedrības atpūtai, izglītošanai un 
audzināšanai piemērotu vidi.

Dabas parkā “Abavas senleja” ir 
veikta ainavas un dabas vērtību izpēte, 
tajā skaitā apsekoti zālāji, nosakot to 
atbilstību botāniskajiem bioloģiski vēr-
tīgajiem zālājiem. Pēc 2015.gada zālāju 
inventarizācijas noteikti atbilstoši Eiro-
pas Savienības aizsargājamo zālāju bio-
topu veidi - pārsvarā sausi un kaļķaini 
zālāji, par kuru apsaimniekošanu ir ie-

spējams saņemt paaugstinātu atbalsta 
maksājumu. Informāciju par noteikta-
jiem zālājiem un pieteikšanās kārtību 
atbalsta maksājumam skatīties Lauku 
atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.
gov.lv. Atbalsta maksājumus ir iespē-
jams saņemt, ja tiek ievērota pareiza zā-
lāju apsaimniekošana, sienu pļaujot un 
savācot vai noganot zālāju ar atbilstošu 
zālēdāju blīvumu. Jāuzsver, ka nav vairs 
spēkā vēlās pļaujas nosacījums, taču nav 
pieļaujama zāles smalcināšana, kas ievē-
rojami pasliktina zālāju kvalitāti.

Par šobrīd dabas parkā noteiktajiem 
mežsaimnieciskās darbības ierobežoju-
miem, piemēram, kailcirtes aizliegumu 
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nodaļā (ne vēlāk kā vienu mēnesi ie-
priekš, līdz 14.04.2016.) jāuzraksta ko-
pīgs iesniegums par laulības noslēgšanu 
2016.gada 15.maijā un jāsamaksā valsts 
nodeva 14,- euro.

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot 
attiecīgu statusu apliecinošu dokumen-
tu):

- daudzbērnu ģimeni, ja tai un vis-
maz trim tās aprūpē esošiem bērniem, 

tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un 
aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena 
deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

- personu ar I vai II invaliditātes gru-
pu;

- personu, kura atrodas pilnā valsts 
vai pašvaldības apgādībā;

- personu, kura normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;

- bāreni vai bez vecāku gādības pa-

likušu bērnu pēc pilngadības sasniegša-
nas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

Ministru kabineta noteikumi Nr.906 
“Noteikumi par civilstāvokļa aktu re-
ģistrācijas valsts nodevu” 2013.gada 
24.septembrī (prot. Nr.50 130.§)

Sīkāka informācija pa tālr.63107374, 
vai e-pastā: dzimtsaraksti@kandava.lv 

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas p.i. Maija Liepa

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
17. marts
17:00  Rokdarbu nodarbība Lieldienu 
gaidīšanas noskaņās - ligzdiņu vīšana, 
sveču liešana olu čaumalās.  Kandavas 
novada Amatniecības centrā.  Līdzi jā-
ņem vijīgus zarus, olu čaumalu pusītes. 
Nodarbība bez maksas. Pieteikties pa 
tālruni 26113310 vai 26018067.
18.marts
17:00 Radošā darbnīca „Gobelēnu auša-
na” – sadarbībā ar Amatniecības centru- 
Vānes kultūras namā
22:00 Pavasara ballīte – par mūziku vi-
sām gaumēm gādās Artūrs Bānis.- ieeja 
4,-eiro- Vānes kultūras namā 
19.marts
10:00 Kandavas novada kooperatīvās 
krājaizdevu sabiedrības atskaišu sapul-
ce- Kandavas kultūras nama mazā zāle
20.marts
10:00 Pūpolu svētdienas dievkalpo-
jums- Kandavas ev.lut.baznīcā
16:00 Grupas „Galaktika” koncerts – 
Kandavas kultūras nams
22.marts
10:00 
EPS apmācības Ziemeļkurzemes reģio-
nā- Kandavas kultūras nams
13:00 
EPS apmācības Ziemeļkurzemes reģio-
nā- Vānes pagasta bibliotēka
23.marts
10:00 Multiplikācijas filmu programma 
”Lupatiņi pavasarī” (bērniem no 2-6 ga-
diem) –Cēres pamatskolā
12:00 Multiplikācijas filmu programma 
„Multenītes pavasarī” (pirmsskolas, sā-
kumskolas audzēkņiem un viņu ģime-
nēm) – Cēres pamatskolā
14:00 Multfilmu programma bērniem – 
sadarbībā ar Kinocentru – ieeja 1,-eiro- 
Zemītes tautas namā
24. marts
16:00 Kino bērniem – multfilma „Mi-
nioni” – Zantes kultūras namā-ieeja 1,- 
eiro
18:00 Latviešu mākslas filma „Es esmu 

šeit”- Zantes kultūras namā, ieeja 2,-eiro
17:00  Krāsainu filca putniņu šūšanas 
nodarbība. Kandavas novada Amatnie-
cības centrā. Rokdarbu nodarbību vada 
Beata Kreicberga. Līdzi jāņem krāsainu 
filca audumu gabaliņi, mulinē diegi, 
dekoratīvas podziņas.  Nodarbība bez 
maksas. Pieteikties pa tālruni 26113310 
vai 26018067.
19:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums 
– Kandavas ev.lut.baznīcā
25.marts 
Kandavas novada represēto iedzīvotāju 
piemiņas pasākums- Kandavas novada 
muzejs
13:00 Ekumeniskais Krusta ceļš – Kan-
davas Romas katoļu baznīcā
15:00 Kunga Ciešanu dievkalpojums- 
Kandavas ev.lut.baznīcā
26.marts
22:00 Lieldienu virgīlija ( nakts dievkal-
pojums) – Kandavas ev.lut.baznīcā
22:00 Sestdienas nakts dievkalpojums – 
Kandavas Romas katoļu baznīcā
27.marts
Lieldienu pasākumi Kandavas novadā 
11:00 Lieldienu koncerts- piedalās TN 
amatierkolektīvi- Zemītes tautas nams
11:00 Lieldienu rīts Matkulē- mazi un 
lieli dziedātāji un dejotāji ieskandinās 
Lieldienu rītu ar dziesmām un dejām; 
plkst.13:00 šūpošanās un skrējiens 
Mārtiņa graviņā. Ņemam līdzi krāsotas 
olas!
12:00 Lieldienu ieskandināšana ar fol-
kloras kopu „Vācelīte”, Zantes amatier-
teātra izrāde „Balle sākas” un citas Liel-
dienu aktivitātes- Zantes kultūras nams
12:00 Lieldienu uzvedums „Neparastais 
groziņš” un jautras ēverģēlības - Vānes 
pagasta atpūtas parkā” Spāres”;  
12: 00 Valdeķu kultūras namā- Pieda-
lās Valdeķu kultūras nama bērnu teātra 
pulciņš un vokālais ansamblis “DO RE 
MI”. 
14:00 Pie Cēres pamatskolas – Vānes 
amtierteātra izrāde” Neparastais gro-
ziņš”, pēc izrādes Lieldienu aktivitātes 

14:00 Kandavas kultūras namā
10:00 Lieldienu Rīta dievkalpojums – 
Kandavas ev.lut.baznīcā
12:00 Kristus augšāmcelšanās svētkiem 
veltīts koncerts- Dita Immermane( vi-
jole), Sarma Gabrēna( čells) – Kandavas 
ev. lut. baznīca
15:00 Lieldienu dievkalpojums – Kan-
davas Romas katoļu baznīcā
28. marts
12:00 “Pavasara modināšana” - krāsaino 
graudu darbnīca ģimenēm.  Kandavas 
novada Amatniecības centrā.  Nodarbī-
bu vada Inga Jefremova. Nodarbība bez 
maksas- pieteikties pa tālruni 26113310 
vai 26018067.
14:00 Lieldienu pasākums zupas virtu-
ves klientiem un ģimenēm ar bērniem 
ar īpašām vajadzībām- kafejnīcā „Kā 
mājās” 
31.marts
10:00 Jaunā Liepājas teātra izrāde bēr-
niem „Īkstīte” – Kandavas kultūras 
nams
2.aprīlis
13:00 Matkules pensionāru klubiņš „At-
vasara” ballējas kopā ar draugiem 
„Pavasara ballē”- Matkules kultūras 
namā 
9.aprīlis
Cēres vokālā ansambļa 15.gadu jubilejas 
koncerts 
16.aprīlis
Atpūtas vakars Valdeķu kultūras namā 

IZSTĀDES
8.03.-22.03. „Dž.Dž.Džilindžeram -50” 
– Kandavas pagasta bibliotēka
14.03.- 24.03.- „Medību trofeju izstāde” 
– Valdeķu kultūras namā
16.03.- 31.03.- „Jaunākās grāmatas” – 
Kandavas pagasta bibliotēka
17.03.- 23.03. „Gleznotājam Janim Ro-
zentālam- 150” – Kandavas pilsētas bib-
liotēka
17.03.- 21.03. „Gleznotājam Janim Ro-
zentālam 150” – Cēres bibliotēkā






