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MŪSU BĒRNU DOMAS LATVIJAI

Kandavas internātvidusskolas zēni dzied Latvijai
Novembris ir Latvijas Valsts
svētku mēnesis. Nupat aizvadījām
Lāčplēša dienu, ko novada ļaudis
atzīmēja ar lāpu gājieniem Kandavā, Matkulē, Vānē un Zantē. Zemītē
tika iedegts vides objekts „Auseklītis” un iedzīvotāji tikās ar atvaļināto
komandleitnantu Māri Grīnšteinu,
Valdeķos tika izspēlēta Lāčplēša dienas viktorīna, bet Cērē notika sportiski izglītojošs pasākums „Cēres
Lāčplēsis”. Kandavā kā allaž dziedāja zēnu kori no Talsiem, Tukuma,
Ventspils un Kandavas, notika Lāčplēša dienas skrējiens, bet novada
muzejā dokumentālās filmas „4X4”
demonstrācija.
Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu,
ielūkojāmies Kandavas internātvidusskolas audzēkņu domās par savu zemi
un valsti.
Sintija no 7.a klases: „Pati sevi
uzskatu par Latvijas patrioti. Sarkanbaltsarkano lentīti pie manas sirds
var redzēt gan Lāčplēša dienā, gan
Latvijas dzimšanas dienā. Piedalos arī
skolas rīkotajos patriotiskajos pasākumos, ejam uz baznīcu, kur lūdzam

par Latviju, kā arī par sevi. Atpakaļceļā
dodamies svecīšu gājienā un svecītes
izliekam skolas pagalmā izveidotajā
Latvijas kontūrā, lai tās priecē mūsu
acis un silda mūsu sirdis.”
Elīza no 8.a klases: „Es esmu Latvijas patriote, jo šeit ir visskaistākā
daba, neaizmirstami saulrieti un zaļi
meži. Rudenī krāsainas lapas, ziemā
spīguļojošs sniegs. Es ceru, ka Latvijā
uzlabosies ekonomika, nebūs daudz
iebraucēju un preces kļūs lētākas, bet
ikviens Latvijas iedzīvotājs turīgāks.”
Ketija no 8.a klases: „Es nevarētu
pamest Latviju, jo viss, kas te ir, man
ir ļoti mīļš. Varu aizbraukt ekskursijās
apskatīt citas zemes, bet nekad un nekur nebūs tik labi kā mājās!”
Ieva no 8.a klases: „Man patīk dzīvot Latvijā, jo šeit ir skaista daba, tā
nav tik piesārņota kā citās valstīs, tāpēc es jebkurā brīdī cīnīšos, lai tā arī
tāda paliktu.”
Sintija no 8.a klases: „Esmu Latvijas patriote. Man patīk sava valsts. Lai
gan šeit ir daudz nepilnību, citur to ir
vēl vairāk. Man patīk runāt savā- latviešu valodā. Ir tik daudz Latvijā ar ko

lepoties un ko aizstāvēt!”
Imants no 8.a klases: „Latvieši ir
ļoti centīgi un sīksti cilvēki. Es vienmēr
atbalstu latviešus sporta sacensībās.
Lai gan Latvija ir maza valsts, sportā
panākumi mums ir ļoti labi gan bobslejā, gan skeletonā, gan hokejā, gan
pludmales volejbolā un basketbolā. Tā
kā pats esmu sportists un trenējos basketbolā, es vienmēr atbalstu mūsējos.”
Selīna no 7.a klases: „Latvija ir manas mājas. Latvija ir mana dzimtene.
Mīlu Latviju un tā ir daļa no manis.
Latvijā ir mana ģimene, kas man nekad neļautu aizbraukt no šejienes. Ģimene man vienmēr būs kā nepārraujama saite ar Latviju.”
Endija no 8.b klases: „Latvijā cilvēki viens otru atbalsta un cenšas palīdzēt. Mūsu zemnieki strādā daudz nečīkstot. Lai arī esam maza valsts, grūtā
brīdī spējam viens otram pasniegt
roku un neatstājam cilvēku vienu, tāpēc es apbrīnoju mūsu valsts cilvēku
saliedētību.”
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Septembra beigās kopā ar Jaunpils, Engures un Ventspils pašvaldību vadītājiem, Latvijas Pašvaldību
Savienības projekta ietvaros, viesojos
Moldovā, lai iepazīstinātu ar mūsu
novada administratīvi teritoriālās
reformas pieredzi un Latvijā gūtās
pieredzes piemērošanu Moldovā.
Savukārt, oktobra beigās četrdesmit
moldāvu pašvaldību vadītāji atbildes
vizītē apmeklēja Latviju un vienu
dienu pavadīja mūsu novadā, iepazīstoties ar Kandavas novada pieredzi teritoriālās reformas jautājumos.
Vizītes laikā mēs noslēdzam sadarbības līgumu ar Ghelauza, r-l Strășeni
pašvaldību, lai veicinātu pieredzes

apmaiņu ekonomikas, sociālo jautājumu, pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem un kultūras jomās. Vizīte
bija produktīva, kā atzina pašvaldību
vadītāji, viņiem būs vieglāk pieņemt
lēmumu kādu ceļu iet.
Pēc vairāku pašvaldību vadītāju
ieteikuma, organizēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas seminārus arī reģionos, ne
tikai Rīgā, ministrija šo ieteikumu
ir ņēmusi vērā. Novembra sākumā
uzņēmām ministrijas un desmit Kurzemes reģiona novadu pārstāvjus seminārā Kandavā, lai uz vietas, tuvāk
tautai, redzētu kā katrs dzīvojam, un
kas mums ir svarīgi. Tas bija kopīgs
darbs, kopīga jautājumu risināšana.
Attiecībā uz Kandavas kartodromu. Domāju, ka ledus ir iekustējies
un mūsu kartinga trase, kuras darbība bija paralizēta gandrīz divus
gadus, nākošajā sezonā varētu tikt
atvērta. Redzēsim, kā būs veicies
trokšņu līmeņu testēšanas braucienos. Mēs ceram, ka rezultāts būs trasei labvēlīgs.
Pašreiz Kandavas Sporta hallē
apskatāma izstāde par hokeja vēsturi
„Latvijas hokejam- 80”. Ekspozīcijas
idejas autors un tematiskās daļas veidotājs ir Latvijas Hokeja federācijas
izpilddirektors Ēvalds Grabovskis.
Kandava ir hokeja šūpulis, jau no
tiem laikiem, kad šeit trenera Viktora Tihonova vadībā, katru vasaru Rī-

gas Dinamo hokejisti pirms sezonas
trīs nedēļas trenējās. Šeit viņi rūdījās,
kaldinot savu fizisko formu. Tā laika hokejisti Kandavas vārdu ļoti labi
atceras, tā bija panākumu ķīla visai
turpmākajai sezonai.
Tuvojas Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadiena. Šis laiks katram no mums ir ļoti nozīmīgs. Tā ir
mūsu piederības zīme – patriotu nedēļa, kad sirdīs atceramies aizstāvjus,
kas cīnījās par mūsu brīvību un neatkarību. Šobrīd visu mutēs aktuālākais
jautājums ir- bēgļu uzņemšana, bet
esam aizmirsuši savus ļaudis, viņu
vajadzību nodrošināšanu. Mēs valsts
mērogā esam pārņemti ar bēgļiem, kā
nodrošināt viņiem dzīves apstākļus,
pabalstus, katram savu mentoru un
tā tālāk, bet kur paliek mūsu ļaudis,
kas stāv dzīvokļu rindās, nesaņem
cilvēka cienīgu dzīves nodrošinājumu
vecumdienās. Vai primāri ir bēgļi, vai
Latvijas ļaudis?! Primārais ir vietējais
iedzīvotājs un viņa intereses. Viņš
mums ir jānovērtē un jārūpējas, lai
viņš šeit justos labi un justos vajadzīgs. Tā es domāju un tā turpināšu
domāt.
Ar šo domu aicinu Jūs sagaidīt
Latvijas Proklamēšanas 97.gadadienu
un novēlu viesiem priecīgus svētkus!
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

NOVADĀ ATZĪMĒ MĀRTIŅDIENU
Saules pielietais un siltais 10.novembra rīts bija īsti piemērots latviešu
tautas tradīcijas- Mārtiņdienas- svinēšanai.
Kandavas bērnudārzā pie Mārtiņdienas saimnieces jeb pirmskolas
izglītības iestādes “Zīļuks” vadītājas
Dinas Tauriņas un mazajiem iestādes
audzēkņiem bija ieradies kupls pulciņš
ķekatnieku- Mārtiņu gailis, kaziņa, lācis,
vilks, čigāniete, zirgs un Garā sieva. Gan
lieli, gan mazi mārtiņbērni dziedāja ķekatu dziesmas un skandēja latviešu tautasdziesmas, kā arī devās kopīgās rotaļās
latviešu tautas tradīciju garā. Saimniece
bija sarūpējusi Mārtiņdienas cienastu,
ar ko bērni cienājās savās grupās.
“Nāciet šurpu puiši, meitas,
Mārtiņdienu nosvinēt!”
Ar šādu aicinājumu Zemītes pamatskolas 8.klase uzrunāja pirmskolas grupiņas un 1.–6.klašu skolēnus, lai
tautiskā stilā atzīmētu rudens beigu un
ziemas sākuma laiku. Kā jau tas ierasts,
pirms svētkiem tika piemeklētas mas-

kas, jo Mārtiņos sākas tradicionālie ķekatu gājieni. Pārsteigumu sagādāja maskotie ļaudis no pagasta pārvaldes, kuri
ieradās, lai līdzdarbotos kopā ar pasākuma dalībniekiem. Pusotras stundas laikā

valdīja jautrība, kurā dziesmas mijās ar
dejām un rotaļām, vingrošanu, zīlēšanu un cienāšanos. Simboliski visi kopā
apdancoja visus Zemītes pagasta laukus,
lai nākamgad tajos netrūktu labas ražas.

AKTUALITĀTES
Pasākumu gatavoja 8.klase kopā ar
audzinātāju S.Ragaini un skolēnu pašpārvaldes vadītāju Ē.Kirillovu, dziesmas
palīdzēja iemācīties mūzikas skolotāja
Z.Ošenberga un pirmsskolas audzinātājas I.Putāne un D.Dzērve, atbalstu sniedza arī citu klašu audzinātājas un skolas
direktore.
Arī Cēres pamatskolā Mārtiņdienu
nesvinētu garām nepalaida. Pasākumu
vadīja 7.klase un darīja to, saģērbušies
kā čigāni. Zālē atradās daudz ķekatnieki, kas visi bija tērpušies maskās. Šoreiz par balvām bija izvēlēti burkāni un
āboli. Tika noteikts arī labākās maskas
īpašnieks, kas izrādījās bija Sandija Oga
no pirmsskolas. Katram pasākuma vadītājam bija savs noteikts pienākums un
svinībās bija iekļauti arī daži fragmenti
no teātra izrādēm. Minēja mīklas, lasīja ticējumus, izzināja tradīcijas un gāja
rotaļās. Ansambļa meitenes dziedāja.

Vislabākā mīklu minētāja bija skolas
direktore Juta Reinsone. Kā sacīja paši
skolēni, Mārtiņa godināšanas laikā viņi
kļuvuši zinošāki un prasmīgāki svētku
sagatavošanā un vadīšanā.
Matkules pagastā notika Mārtiņdienas tirgus un tirgoties gribētāji bija
ieradušies gan no tālākām, gan tuvākām
vietām. Liepājnieki piedāvāja aizkarus
un preces daiļā dzimuma pārstāvēm,
Anta Birkenšteina tirgoja savus tamborētos tepiķīšus, Gaida Dūniņa - vainadziņus svecīšu vakariem, tāpat varēja
iegādāties Vānes pagasta „Birznieku”
gatavoto kazas sieru dažādās variācijās,
Iveta Tesnova piedāvāja skaistus eņģelīšus sagaidot Ziemassvētkus, tāpat bija
tirgotāji ar siltiem adītiem cimdiem un
zeķēm.
Uz Mārtiņdienas tirgu savus iedzīvotājus aicināja arī Vānes pagastā.
Vānes pamatskolas pagalmā visus sa-
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gaidīja ķekatnieki- skolēni un kultūras
darbinieki. Kā sacīja Vānes pagasta pārvaldniece Daina Priede, tirgus bija kupli
apmeklēts. Varēja nopirkt gan ēdamas,
gan neēdamas lietas - dažādus sierus
(ļoti gards siers vismaz astoņu veidu
bijis Celmu ģimenei no Bauskas), svaigas un kūpinātas zivis (z/s „Ziedkalni”),
dažādus gaļas kūpinājumus (īpaši garda
bijusi z/s „Rudzīši” pīrāgu gaļa. Viņu
gatavotie produkti esot vānenieku delikatese), tāpat tirgū bija nopērkami dažādi dārzeņi un augļi (Inta Seredjuka kā
allaž tirgojusi tomātus, ķiplokus un citus
gardumus no sava dārza), aktīvi tirgojās
arī skolas bērni, tā, Edžus Kreicbergs
piedāvājis savas mammas ceptās kūkas,
bijušas gardas pildītas vafeles un citi kārumi. Bijis bagātīgs tirgus!
Informāciju apkopoja
Dagnija Gudriķe

MĀRTIŅDIENĀ TIEKAS LASĪTĀJU KLUBIŅŠ
Mārtiņdienas pēcpusdienā Kandavas pilsētas bibliotēkā uz pirmo šīs sezonas tikšanos savus biedrus aicināja
Lasītāju klubiņš.
Šoreiz gan rindas bija nedaudz retākas, jo kultūras namā tajā pat laikā
viesojās Limbažu amatierteātris ar Teterevu fonda organizēto bezmaksas izrādi novada pensionāriem, uz kuru bija
devušies vairāki lasītāju klubiņa biedri.
Tomēr, kā allaž šajās tikšanās reizēs, par
omulību un patīkamas gaisotnes trūkumu nevarēja sūdzēties.
Ar ieskatu mūsu senču tikumos un
paražās, sagaidot Mārtiņdienu, iepazīstināja bibliotēkas vadītāja Daiga Kārkliņa. Tikšanās viesis šoreiz bija mūsu
pašu novadnieks, Kandavas mūzikas
skolas pasniedzējs no Cēres, Andris
Jansons, kas bija atnācis kopā ar saviem
skolniekiem, kuri tādejādi, apmeklējot
pasākumus, izgāja savu praksi. Andris
raksta dzeju un dziesmas, vada Cēres
sieviešu vokālo ansambli un ir ļoti patīkams un interesants cilvēks. Andris ir
ventspilnieks, uz mūsu novadu pārcēlies
dzīvot salīdzinoši nesen, un viņa tēvs ir
Mārtiņš, tāpēc saistība ar Mārtiņdienu
diezgan cieša. Šoreiz gan Andris nelasīja
savu dzeju, bet pastāstīja par dzejnieku,
kas nāk no Ventspils, Rūdolfu Liedagu,
daudziem viņa dzejoļiem Andris sakomponējis mūziku. „Rūdolfa Liedaga vārds plašākai lasītāju auditorijai ir
mazpazīstams, bet viņa recenzents Mārtiņš Kalndruva, šo dzejnieku ļoti augstu
vērtējis. Dzīves laikā iznācis tikai viens
viņa dzejas krājums, bet tomēr, ja viņa
daiļrade jums sveša, ir vērts to iepazīt
tuvāk” - iepazīstinot ar Rūdolfa Liedaga
dzeju sacīja Andris Jansons. Dzejnieks
nodzīvojis salīdzinoši īsu mūžu, tikai

52 gadus, viņa daiļradi jau pēc Rūdolfa
Liedaga nāves, plašākai sabiedrības daļai atklājusi Andra literatūras un latviešu valodas skolotāja Aija Bumbiere, kas
ir arī viena no Kurzemes Dzejas dienu
aizsācējām kopā ar dzejnieku Olafu
Gūtmani. Ar Aijas Bumbieres iniciatīvu
deviņdesmito gadu sākumā iznācis Rūdolfa Liedaga dzejas krājums, kuru izlasījis arī Andris Jansons. Drīz pēc tam
tapušas Andra pirmās dziesmas ar Liedaga vārdiem un gadu gaitā viņš vairākkārtīgi atkal atgriezies pie šīs dzejas, jo
tā viņu uzrunājusi. Rūdolfs Liedags pēc
profesijas bijis zvejnieks, raupjš, bravūrīgs, mīlējis iedzert un viņam patikušas
meitenes. Draugi tikai bērēs uzzinājuši,
ka viņš raksta arī trauslu, romantisku,
ļoti skaistu dzeju. Šādi cilvēki, kas ātri

dzīvo, ātri arī aiziet, bet atstāj aiz sevis
ļoti daudz. Aija Bumbiere apkopojusi
Rūdolfa Liedaga daiļradi un izdevusi divus viņa dzejas krājumus. Andris dziedāja savas un Rolanda Ūdra jeb Ūdrīša
dziesmas ar Rūdolfa Liedaga vārdiem
un lasīja viņa dzeju.
Pēc nelielā koncerta bibliotēkas meitenes cienāja visus ar īstu Mārtiņdienas
cienastu- bukstiņbiezputru ar saceptu
speķīti. Mārtiņdienas gailis uz galda
bija, bet diemžēl ne ēdams, jo bija izgatavots no papīra, toties pīrāgi un plātsmaize gan garšoja labi.
No pasākuma kluba dāmas prom
negāja tukšām rokām, bet ar jaunākajām grāmatām garo rudens vakaru īsināšanai.
Dagnija Gudriķe
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NOVADU APMEKLĒ MOLDOVAS PAŠVALDĪBU
ASOCIĀCIJAS DELEGĀCIJA
27.oktobrī Kandavas novadā viesojās Moldovas Pašvaldību asociācijas
CALM biedri. 40 pašvaldību vadītāji
no Moldovas tikās ar Kandavas novada domes vadību un iepazinās ar
Kandavas novada pieredzi Latvijas
administratīvi teritoriālās reformas
jautājumos.
Kandavas novadā moldāvu delegācija apskatīja Kandavas kultūras namu,
kur notika vizītes svinīga atklāšana un
novada prezentācija, kā arī tika parakstīts abpusējās sadarbības līgums starp
Ghelauza, r-l Strășeni (Moldovas Republika) un Kandavas novada pašvaldību (Latvijas Republika), lai veicinātu
pieredzes apmaiņu vietējo ekonomikas, sociālās un ekoloģiskās attīstības
programmu sagatavošanā un ieviešanā;
radītu iespējas ieviest kopīgus projektus ekonomikas, sociālo jautājumu un
pakalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem
jomās; kā arī, lai organizētu kopīgus pasākumus, popularizētu moldovu un latviešu nacionālās tradīcijas un kultūras
mantojumu starp iedzīvotājiem.
Viesi apmeklēja Kandavas Vecpilsētu un Promenādi, novada muzeju un
amatniecības centru, Kandavas Sporta
halli, tūrisma informācijas centru, Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un
stadionu, kā arī viesojās Zantes un Zemītes pagastos.
Sarunājoties ar viesiem, viņi pauda
apmierinātību par vizīti mūsu novadā.
Ja, pirms vizītes Latvijā, pašvaldību vadītāji bijuši diezgan skeptiski noskaņoti
par piedāvāto teritoriālās reformas modeli, tad pēc viesošanās Kandavā, viņi
praksē pārliecinājušies kā šis modelis
strādā un domas mainījušās par labu teritoriālajai reformai. Viesi bija pārsteigti
par mūsu novada sakoptību, gleznainajām ainavām, cilvēku atvērtību un laipnību, par to, kā mēs glabājam un kopjam
kultūras tradīcijas un vērtības. Viņi sacīja, ka labprāt atbraukšot uz Kandavu vēl
kādu reizi.
Latvijas Pašvaldību savienības pro-

Sadarbības līgumu paraksta Normunds Štoferts un Nikoleta Malai

jekta „Administratīvi teritoriālās reformas un finanšu decentralizācijas
sinerģija labas pārvaldības stiprināšanai
Moldovā” ietvaros no 25.-31.oktobrim
Latvijā norisinās Moldovas Pašvaldību
asociācijas CALM mācību vizīte, kuras
laikā Moldovas kolēģi viesojās Latvijas
Pašvaldību savienībā, tikās ar Finanšu
ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktori Intu Komisāri un

LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas locekli Juri Šulcu, kā arī
viesojas Kandavas, Engures, Jaunpils un
Ventspils novados.
Minētā projekta mērķis ir veicināt
Moldovas vietējo pašvaldību reformu
procesa attīstību, iepazīstinot ar Latvijas administratīvi teritoriālās reformas
pieredzi un finanšu sistēmu un Latvijā
gūtās pieredzes piemērošanu Moldovā.
Līga Šupstika

JAUNIEŠI DISKUTĒ AR POLITIĶIEM
4.novembrī Kandavas jauniešu
iniciatīvu centrs „Nagla” organizēja
dialogu „Kafija ar politiķiem”. Šāda
diskusija notiek jau vairākus gadus un
uz to tiek aicināti Kandavas novada
domes deputāti un jaunieši no visām
novada skolām.
Kandavas novada domes deputāte, Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija

Tiltiņa atzina, ka šāda diskusija ir ļoti
vajadzīga, jo gan skolēni, gan skolotāji,
gan deputāti domā par savu novadu,
par tā attīstību, par to kāds katrs ir un
ko sagaida no otra. „Jaunieši, iespējams
skatās uz deputātiem, domājot- nu kādēļ jūs pieņēmāt tādu vai citādu lēmumu. Savukārt, es kā deputāte, skatoties
uz jums dažkārt domāju, jaunieši, kāpēc

jūs tā darījāt? Katru gadu tiek risinātas
jaunas tēmas un mēs viens no otra kaut
ko jaunu iegūstam”.
No piecpadsmit Kandavas novada domes deputātiem uz diskusiju bija
ieradušies seši - domes priekšsēdētāja
vietnieks Alfreds Ķieģelis, deputāti –
Leonārija Gudakovska, Signe Ezeriņa,
Silvija Tiltiņa, Ivars Lasis un Solvita

AKTUALITĀTES
Zvirgzdiņa. No jauniešiem piedalījās
pārstāvji no Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas, Kandavas internātvidusskolas, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma un Zemītes pamatskolas.
Jaunieši un politiķi diskutēja par
Zīļu ielas 2a Kandavā laukuma labiekārtošanas vīzijām, par to kādam jābūt
jaunietim Kandavas novadā un par to
vai pagastu centros ir vajadzība pēc jauniešu klubiņiem.
Jaunieši un deputāti tika sadalīti trīs
grupās un četrdesmit minūtes diskutēja
par konkrēto jautājumu, bet pasākuma
noslēgumā prezentēja savas vīzijas par
diskusijā iztirzāto tēmu.
Laukumā pie jauniešu centra savā
vīzijā diskutētāji redzēja izveidotus volejbola un basketbola laukumus, nodrošinot drošību, norobežojot laukumu ar
tīklu. Tāpat savās vīzijās jaunieši redzēja to kā atpūtas parku ar strūklaku un
skulptūru, kurā varētu atpūsties arī bērni un vecāka gadagājuma cilvēki.
Jaunieti Kandavas novadā viņi redzēja kā radošu, zinošu par savu nākotnes profesiju, sportisku, inovatīvu,
aktīvu, mērķtiecīgu, sava novada patriotu, atbildīgu par savu ģimeni, tādu,
kas turētu godā darba tikumu, tādu, lai
novads varētu ar viņu lepoties, par to, ka
jaunietis nes pasaulē sava novada vārdu.
Tas būtu topošais politiķis, jaunietis bez
atkarībām. Vārdu sakot, īsts paraugs citiem Latvijas jauniešiem.
Tas, ka pagastos nepieciešami jauniešu klubiņi, tika nolemts viennozīmīgi. Izbraukāt uz Kandavu, lai piedalītos
jauniešu aktivitātēs šeit, ir diezgan prob-
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lemātiski gan transporta nodrošināšanā,
gan materiāli, jo degviela ir dārga. Pagastos uz vietas būtu jābūt kādam jaunietim, kas uzņemtos visu iesākt, vadīt
un organizēt. Nevajag baidīties, vajag
uzdrošināties, tā apgalvoja jaunieši.
Kā noslēgumā sacīja jauniešu centra
„Nagla” vadītāja Jana Kašlaja, diskusijas ir vērtīga lieta, bet tas nenozīmē,
ka simtprocentīgi jāizpilda viss tas, kas
nolemts un uzrakstīts. Tā dzīvē nemēdz
notikt, labākajā gadījumā realizējas puse
no iecerētā. Piemēram, kādā no diskusijām tika runāts par jauniešu nodarbinātību novadā un šo jautājumu īsti nevar

5.

atrisināt ne jaunieši, ne pašvaldība, tas
ir komplicēts jautājums valsts mērogā.
„Esam mācījušies no savām kļūdām un
šodien runājām par konkrētu stratēģiju,
nerunājam par vasaras kinoteātra izveidi, kas ir diezgan nepiepildāms sapnis,
bet par konkrētām lietām, ko varam
izpildīt.” Jauniešu centra vadītāja pasniedza deputātiem, kuri bija ieradušies
uz diskusiju, medaļas par aktivitāti un
atbalstu jauniešiem, uzklausot viņu domas un iespēju robežās risinot to problēmas.
Dagnija Gudriķe

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDĒ 29.OKTOBRĪ
Apstiprināja:
1.Kandavas novada domes saistošos
noteikumus Nr.20 „Grozījumi Kandavas
novada domes 29.05.2008. saistošajos
noteikumos Nr. 7 „Par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu Kandavas novadā””, saistošos noteikumus Nr.21 „Par
neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā”, kā arī
saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi
Kandavas novada domes 30.07.2009.
saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas
novada domes nolikums”. Augstāk minētie saistošie noteikumi nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Pozitīva
atzinuma gadījumā saistošie noteikumi
stāsies spēkā pēc publikācijas informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis” decembra izdevumā.
2.Kandavas novada domes noteikumu “Grāmatvedības uzskaites pamatprincipi Kandavas novada domē un tās
padotībā esošajās iestādēs” grozījumus

un noteikumus „Par nedzīvojamo telpu
nomas maksu”. Ar noteikumiem “Par
nedzīvojamo telpu nomas maksu” var
iepazīties Kandavas mājas lapas sadaļā
– pašvaldība- nolikumi, noteikumi un
cenrāži.
4. Kandavas novada domes pārskatu
par budžeta izpildi 2015.gada deviņos
mēnešos, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pārskatu par budžeta izpildi
2015.gada 3.ceturksnī, ziņojumu par
sociālās attīstības un ekonomiskā plāna izpildi 2015.gada deviņos mēnešos,
Kandavas novada domes pašvaldības
aģentūras „Kandavas novada sociālais
dienests” atskaiti par darbu 2015.gada
3.ceturksnī un Kandavas novada domes
pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” darba plānu 2016.
gadam.
5.Pamatojoties uz to, ka Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis atklātu
projekta iesniegumu konkursu, kura
mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās

ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību,
tika apstiprināti pamatpakalpojumu
un ciematu atjaunošanas lauku apvidos Kandavas novadā objektu atlases
kritēriji: uzņēmēju skaits, kuri izmanto
šo ceļu; piensaimnieki, kuri izmanto šo
ceļu; ceļa garums gar laukaugu platībām; ceļš ar grants segumu vai bezseguma kritiskā stāvoklī; ceļš, kurš savienojas ar valsts autoceļu; ceļš, kuram ir skolēnu autobusa maršruts; ceļš, kurš ved
uz/gar tūrisma objektu un ceļš, gar kuru
pēdējos piecos gados veikta meliorācijas
sistēmas izbūve/atjaunošana/pārbūve.
6. Īres maksas pašvaldības dzīvokļiem, paredzot Kandavas novada
teritorijā daudzdzīvokļu mājās sekojošu dzīvokļu klasifikāciju: labiekārtots
dzīvoklis ir dzīvoklis, kas nodrošināts
ar centralizētu ūdens apgādi, kanalizāciju, centrālo siltumapgādi; daļēji
turpinājums 6.lpp.

6.
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turpinājums no 5.lpp.

labiekārtots dzīvoklis ir dzīvoklis, kurā
nodrošināts vismaz viens no šādiem pakalpojumiem- centrālā siltumapgāde,
centralizēta ūdens apgāde, kanalizācijas
notekūdeņu novadīšana dzīvoklī vai ārpus tā un dzīvoklis bez ērtībām ir dzīvoklis, kas nodrošināts ar krāsns apkuri,
ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu ārpus dzīvokļa. Nekustamo īpašumu nodaļai uzdots likumā
noteiktajā kārtībā brīdināt iedzīvotājus
par izmaiņām īres maksā, sagatavot un
nodot parakstīšanai grozījumus īres līgumos līdz 2016.gada 31.maijam.
Apstiprinātās īres maksas pašvaldības dzīvokļos piemērojamas ar 2016.
gada 1.jūniju.(plašāka informācija šajā
numurā)
Nolēma:
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai
“Vānes pagasta sieviešu klubs “GUNNA”” projekta “Veselības uzlabošanas
pasākumu īstenošana Vānes pagastā”
atbalsta gadījumā.
2.Ieguldīt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā 77482
EUR.
3. Finanšu nodaļas vadītājai Dacei Rudēvicai uzskaitīt bilancē pārējo bioloģisko aktīvu sastāvā 951 koku
(Kandavas pagastā) par kopējo vērtību
25961,76 EUR.
4. Atļaut Pašvaldības mantas un
īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
izsoles komisijai organizēt nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.11, Liepu ielā 9,
Zantē, Zantes pagastā izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles sākumcenu
EUR 2900,00, izsoles soli EUR 50,00 un
nodrošinājumu 10% apmērā no sākuma
cenas, “Mežsili”, Vānes pagastā atkārtoto
izsoli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nosakot atsavināšanas veidu – pārdodot izsolē uz nomaksas termiņu līdz 1
(vienam) gadam, par atlikto maksājumu
pircējs maksā sešus procentus gadā no
vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas
un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavēju-

ma procentus 0,1 % apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru kavējuma dienu, nosakot izsoles sākumcenu
EUR 8000,00, izsoles soli EUR 200,00
un nodrošinājumu 10% apmērā no sākuma cenas, kā arī nekustamā īpašuma
– dzīvokļa Nr.6, „Rēdnieki 1”, Kandavas
pagastā izsoli ar augšupejošu soli ar izsoles sākumcenu EUR 1200,00, izsoles
soli EUR 50,00 un nodrošinājumu 10%
apmērā no sākuma cenas.
5. Atbrīvot Ingunu Putāni un Kristīni Alčausku no Kandavas novada bāriņtiesas locekļa amata ar 2015. gada 29.
oktobri.
6. Nodot tiesu izpildītājiem izpildei
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu bezstrīda kārtībā no astoņām
fiziskām personām.
7. Grozīt Kandavas novada domes
sēdes 2015.gada 24.septembra (protokols Nr. 15 18.§) lēmuma „Par siltumenerģijas tarifiem Kandavas novadā” apkures tarifu Zemītē: 39,89/63,87 EUR/
MWh (tarifs bez PVN), 44,68/ 71,53
EUR/ MWh (tarifs ar 12% PVN iedzīvotājiem), 48,27/77,28 EUR/ MWh (tarifs
ar 21% PVN iestādēm), kā arī papildināt
lēmumu ar tarifu Zemītes Tautas namā
- 85,59 EUR/MWh (tarifs bez PVN),
95,86 EUR/ MWh (tarifs ar 12% PVN
iedzīvotājiem) un 103,53 EUR/ MWh
(tarifs ar 21% PVN iestādēm).
8. Atļaut nozāģēt koku rindu Sabiles
ielā, Kandavā un uzdot domes izpilddirektoram E.Dudem organizēt koku
nozāģēšanu, kā arī risināt jautājumu par
kokmateriālu turpmāko izmantošanu.
9.Uzdot Kandavas novada Kultūras
pārvaldes vadītājai Ziedītei Začestei nodot un Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Alfredam Ķieģelim
pieņemt grāmatvedības uzskaitē Kandavas kultūras nama ēkas rekonstrukcijas vērtību uz 2015.gada 18.maiju
207877,63 EUR.
10.Atjaunot SIA Kartodroms, reģ.
Nr. 40103782459, juridiskā adrese Vienības gatve 87C-1, Rīga, LV-1004 piederošās kartodroma trases, kas atrodas

Jelgavas ielā 16, Kandavā, Kandavas
novadā, darbību, ar mērķi veikt trases
pielāgošanu un darbību atbilstoši Ministru kabineta grozījumiem noteikumos
Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” no 2015.gada 22.septembra, kas stājās spēkā 2015.gada 3.oktobrī, prasībām. Pēc lēmuma 1. punktā
noteikto trokšņu mērījumu rezultātu
iegūšanas un izvērtēšanas, tos iesniegt
Kandavas novada domē kontroles funkciju realizācijai būves tiesiskas ekspluatācijas nodrošināšanai.
11.Apstiprināt 2015. gada 27. oktobrī noslēgto Līgumu „Par abpusēju
sadarbību starp Ghelăuza, r-l Străşeni
pašvaldību (Moldovas Republika) un
Kandavas novada pašvaldību (Latvijas
Republika)”.
12.Pieņēma lēmumus jautājumos
par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem: nekustamo īpašumu “Buļļi”,
“Vēsmiņas” Vānes pagastā un “Zaķi”
Matkules pagastā sadalīšanu, kopēja
nosaukuma piešķiršanu īpašumam “Zaļāji” Kandavas pagastā, zemes lietošanas
mērķa maiņu Apiņu ielā 7, Kandavā, zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu īpašumā “Dzenīši” Vānes pagastā,
zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
īpašumos “Neimaņi” un “Vīnlejas” Kandavas pagastā, robežu mainīšanu (grozīšanu) īpašumā “Mazrakumu pļavas”
Kandavas pagastā, nosaukuma un adreses piešķiršanu “Vējrozes” Kandavas
pagastā u.c.
Sēdes audioieraksts un protokols pieejams vietnē www.kandava.lv sadaļā:
pašvaldība- domes sēdes

Kārtējās komitejas
sēdes plānotas
2015.gada 19.novembrī
no plkst.13.00
Domes sēde
26.novembrī plkst.13.00

PAR APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANU LATVIJAS REPUBLIKAS
PROKLAMĒŠANAS 97.GADADIENĀ
Kandavas novada domes apbalvojumu piešķiršanas komisijas sēdē š.g.
28.oktobrī tika nolemts piešķirt apbalvojumus Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienā sekojošiem novada
iedzīvotājiem:
Kandavas novada Pateicība
Ērodeja Kirillova - Zemītes Tautas
nama vadītāja;
Juta Reinsone - Cēres pamatskolas
direktore;

Kristīne Elksnīte- Zantes pamatskolas direktore;
Māris Andersons – Matkules kultūras nama kurinātājs, Vānes pamatskolas
šoferis;
Liena Reinberga - Kandavas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece;
Ingrīda Dumpe - pārdevēja SIA
„DG” veikala „Brūži” Grenču ciemā Zemītes pagastā;
Zigrīda Andriksone – Kandavas

Lauksaimniecības tehnikuma ekonomikas skolotāja;
Kandavas novada Gada uzņēmējs
Raivis Bērziņš- uzņēmējs, SIA
„GRG pluss” valdes priekšsēdētājs
Kandavas novada Gada Labdaris
Daina Eversone – Zantes pagasta
feldšere
Apbalvojumi tiks pasniegti svinīgajā pasākumā š.g. 18.novembrī plkst.
14:00 Kandavas kultūras namā.
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KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19
„Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu
Kandavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta pirmo prim, trešo un
ceturto daļu, 9.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Kandavas novadā” (turpmāk- Saistošie
noteikumi) nosaka nekustamā īpašuma
objektus, kas netiek aplikti ar nodokli,
kārtību, kādā Kandavas novada administratīvajā teritorijā piešķir nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām maksātāju kategorijām, kā arī
nosaka nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas kārtību un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu. Nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde tiek veikta septiņu
gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
(redakcija apstiprināta domes sēdē
29.10.2015., protokols Nr.17 2.§)
2. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas
vai juridiskas personas, kuru īpašumā,
valdījumā vai lietošanā ir nekustamais
īpašums Kandavas novadā.
3. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības
saņemt atvieglojumus saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”
un šiem Saistošajiem noteikumiem uz
vairākiem nosacījumiem, atvieglojumus
piešķir par vienu- personai vislabvēlīgāko nosacījumu.
4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:
4.1. nodokļu maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas
maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto Kandavas pašvaldības īpašumu;
4.2. nodokļu maksātājs, pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu
izskatīšanu, ir administratīvi sodīts par
pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu un nav veicis soda samaksu.
II. Nekustamā īpašuma objekti, kas
netiek aplikti ar nodokli
5. Papildus likumā „Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteiktajiem nekustamā īpašuma objektiem ar nekustamā
īpašuma nodokli Kandavas novadā netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas
neatkarīgi no to platības, ja tajā netiek
veikta saimnieciskā darbība.
6. Saistošo noteikumu 5.punkts neattiecas uz garāžām.
III. Nodokļa atvieglojumi
7. Nekustamā īpašuma nodokļa at-

vieglojumi tiek piešķirti:
7.1. nodokļu maksātājiem, kuriem
pašvaldība piešķīrusi trūcīgas personas
statusu – 90% apmērā, maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu – 70%
apmērā no aprēķinātās nodokļu summas
par to periodu, kurā nodokļu maksātājs
atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes personas statusam, attiecībā uz dzīvojamām mājām neatkarīgi
no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu
grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošanas ir dzīvošana, un
tām piekritīgo zemi, dzīvojamo māju palīgēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;
7.2. nodokļa maksātājiem, ģimenēs,
kurās aug bērns- persona ar invaliditāti
un personām ar I un II invaliditātes grupu, kurām nav noslēgts uztura līgums,
ko minētā persona apliecina iesniegumā,
par nekustamo īpašumu attiecībā uz dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās
ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos,
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošanas ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, dzīvojamo māju palīgēkām, ja
tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un personai
nav citu nekustamu īpašumu, nodokļu
summu samazina par 50%;
7.3. fiziskām un juridiskām personām par zemi, kas nepieciešama Pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai kā zaļā
zona nepieciešama publiskai lietošanai,
nodokļu summu samazina par 100%, ja
par zemi nav noslēgts nomas līgums;
7.4.saimnieciskās darbības veicējiem
par ēku, kas iekļauta Valsts un vietējās
nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ja saimnieciskās darbības
veicējs iepriekšējā gadā ieguldījis līdzekļus visa jumta un/vai fasāžu atjaunošanā– piešķir nodokļa atvieglojumu par
ēku 25% apmērā;
7.5. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā ir
izveidojuši jaunas darbavietas, piešķir
nodokļa atvieglojumu par ēku un tai
piekritīgo zemi:
7.5.1.50% apmērā, ja izveidotas 3-10
jaunas darbavietas;
7.5.2.70% apmērā, ja izveidotas 10
un vairāk jaunas darbavietas;
7.5.3.Darbinieku, kuri minēti 7.5.1.
un 7.5.2.apakšpunktos, ikmēneša vidējā
darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu;
7.6. jaundibinātiem saimnieciskās
darbības veicējiem piešķir nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par ēku un tai

piekritīgo zemi, vienlaicīgi izpildot minētos nosacījumus:
7.6.1. uzņēmums reģistrēts iepriekšējā taksācijas gadā;
7.6.2. ir radītas ne mazāk kā 3 darbavietas;
7.6.3. darbinieku, kuri minēti 7.6.1.
un 7.6.2.apakšpunktos, ikmēneša vidējā
darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu;
7.7.saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir ieguldījuši investīcijas jauna nekustamā īpašuma nodokļa objekta
būvniecībā un būves lietošanas veids
ir 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620
„Būvju klasifikators” pielikumā minētās
būves, kuras paredzētas saimnieciskās
darbības veikšanai – piešķir nodokļu
atvieglojumus par objektu, kas nodots
ekspluatācijā– vienu gadu skaitot no
nākamā mēneša kopš to nodošanas ekspluatācijā– 90% apmērā.
7.8.saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir ieguldījuši investīcijas ne
mazāk kā 50% apmērā no saimnieciskās
darbības veikšanai paredzēto nekustamā
īpašuma nodokļu objektu kadastrālās
vērtības, tādu būvju pārbūvē vai atjaunošanā, ēkas vai telpu grupas lietošanas
veida maiņā bez pārbūves, vienkāršotā atjaunošanā vai vienkāršota fasādes
atjaunošanā, kuru lietošanas veids ir
22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620
„Būvju klasifikators” pielikumā minētās
būves, kuras paredzētas saimnieciskās
darbības veikšanai – piešķir nodokļu
atvieglojumus par objektiem, kas nodoti ekspluatācijā vai kuriem būvniecības
ieceres iesniegumā izdarīta būvvaldes
atzīme par būvdarbu pabeigšanu – vienu gadu skaitot no nākamā mēneša kopš
būvdarbu nodošanas – 90% apmērā;
7.9.saimnieciskās darbības veicējiem, kuru īpašumā atrodas tirdzniecības vietas ar vasaras kafejnīcām/terasēm
Kandavas pilsētas teritorijā– piešķir nodokļa atvieglojumu 25% apmērā par ēku,
periodam no 1.maija līdz 31.oktobrim;
7.10. sabiedriskā labuma organizācijām, ja nekustamā īpašuma nodokļa
objekts tiek izmantots tajā sabiedriskā
labuma darbības jomā, kas noteikta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu – par nekustamā īpašuma nodokļa objektu piešķir
nodokļa atvieglojumu 90% apmērā;
7.11.saimnieciskās darbības veicējiem – juridiskām personām, kuras
pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu saskaņā
ar šiem noteikumiem, jābūt reģistrētai
struktūrvienībai, kuras adrese reģistrēta
Kandavas novada administratīvajā teriturpinājums 8.lpp.
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turpinājums no 7.lpp.

torijā;
7.12.saimnieciskās darbības veicējiem – fiziskām personām, kuras pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar
šiem noteikumiem, deklarētā dzīvesvieta ir Kandavas novada administratīvajā
teritorijā;
7.13.gadījumos, kad paredzētās
saimnieciskās darbības veikšanai tiek
izmantota ēkas daļa (telpu grupa), nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums
par zemi tiek piešķirts par zemes daļu
proporcionāli iepriekš minētajā veidā
izmantotās ēkas daļas (telpu grupas) platībai;
7.14.minētos atvieglojumus var piemērot nekustamā īpašuma īpašniekiem,
kuri savas ēkas vai to daļas iznomā saimnieciskās darbības veicējiem, iesniedzot
nomas līgumu un nomnieka apliecinājumu par saimnieciskās darbības atbilstību
minētajiem nosacījumiem;
7.15.nodokļa maksātājiem, kuri ir
saimnieciskas darbības veicēji, nodokļa
atvieglojumi piešķirami saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu
(ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L
352/1) (turpmāk - Komisijas regula Nr.
1407/2013), ievērojot, ka:
7.15.1.atbalstu nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojuma veidā nevar piemērot, ja nodokļu maksātājam ar tiesas
spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek
īstenots tiesiskās aizsardzības process,
vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam
uzsākta bankrota procedūra, piemērota
sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;
7.15.2.de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr.
1407/2013 1.panta 1.punktā, minētos
nozaru un darbības ierobežojumus;
7.15.3.saņemto atbalstu var apvienot
ar citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto de
minimis atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus triju fiskālo
gadu periodā viena vienota uzņēmuma
līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst
Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā, noteiktajai “viena vienota
uzņēmuma” definīcijai;
7.15.4.ja nodokļu maksātājs, kuram
piemēro atbalstu nodokļu atvieglojuma
veidā, darbojas arī nozarēs, kas minētas
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1.panta
1.punkta “a”, “b” vai “c” apakšpunktā, tas
nodrošina šo nozaru darbību vai izmak-

su nodalīšanu no tām darbībām, kurām
piešķirts de minimis atbalsts nodokļu
atvieglojuma veidā.
7.15.5.lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.
1407/2013 var pieņemt līdz šīs regulas
darbības beigām jeb līdz 2021. gada 30.
jūnijam.
IV. Dokumenti, kādi nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājam jāiesniedz
8.Atvieglojuma piešķiršanas pamats
kārtējam taksācijas gadam ir nodokļa maksātāja iesniegums, kurā norādīts (neattiecas uz Saistošo noteikumu
7.1.apakšpunktu):
(redakcija apstiprināta domes sēdē
29.10.2015., protokols Nr.17 2.§)
8.1.nodokļa maksātāja vārds, uzvārds, personas kods/ nosaukums, reģistrācijas numurs;
8.2.maksātāja dzīvesvietas adrese/
juridiskā adrese;
8.3.īpašuma adrese;
8.4.nodokļu maksātāju kategorijām,
kuri ir saimnieciskās darbības veicēji un
pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, iesniedzot iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, iesniegumam jāpievieno Ministru
kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr. 740 „De minimis atbalsta
uzskaites un piešķiršanas kārtība un
uzskaites veidlapu paraugi” apstiprināto
uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu;
8.5.Personām ar invaliditāti iesniegumam jāpievieno:
8.5.1.parakstītu apliecinājumu, ka
īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība
un nav noslēgts uztura līgums;
8.5.2.invaliditāti apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu);
8.6. Iesniedzami dokumenti saimnieciskās darbības veicējiem par īpašumiem Kandavas administratīvajā teritorijā, kuros tiek veikta saimnieciskā
darbība:
8.6.1. iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu,
norādot nodokļa atvieglojuma veidu
saskaņā ar šiem Saistošajiem noteikumiem;
(redakcija apstiprināta domes sēdē
29.10.2015., protokols Nr.17 2.§)
8.6.2.šo Saistošo noteikumu 7.5.
punktā minētiem saimnieciskās darbības veicējiem – uzņēmuma vadītāja vai
īpašnieka parakstīts apliecinājums, ka
izveidotas jaunas darbavietas, un apliecinājums, ka nav nodokļu un citu valsts
noteikto obligāto maksājumu parādu;
8.6.3.šo Saistošo noteikumu 7.8.
punktā norādītajām personām jāiesniedz līgumi un samaksu apliecinoši
dokumenti.
9.Iesniegumi par nodokļu atvieg-

lojuma piešķiršanu no taksācijas gada
1.janvāra iesniedzami Kandavas novada
domē vai kādā no pagasta pārvaldēm
(Cērē, Matkulē, Vānē, Zantē, Zemītē),
līdz taksācijas gada 1.jūlijam. Iesniedzot
dokumentus pēc 1.jūlija, atvieglojumi
tiek piemēroti no nākamā mēneša.
10.Ja gada laikā ir mainījušies nosacījumi, kas ir par pamatu atvieglojumu
piešķiršanai, atvieglojumi piešķirami ar
nākamo mēnesi pēc šo nosacījumu iestāšanos.
11.Kandavas novada dome pieņem
lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu ne vēlāk kā viena mēneša
laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
12.Lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona
tiesā (pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz
pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses).
(redakcija apstiprināta domes sēdē
29.10.2015., protokols Nr.17 2.§)
V. Noslēguma jautājumi
13. (svītrots, domes sēdē 29.10.2015.,
protokols Nr.17 2.§)
14. Ar Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Kandavas
novadā” spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Kandavas novada domes 31.03.2010.
saistošie noteikumi Nr.5 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kandavas novadā” (apstiprināti
domes sēdē 31.03.2010, protokols Nr.3
1.§) ar grozījumiem apstiprinātiem domes sēdēs 26.01.2012. (protokols Nr.1
5.§) un 25.09.2013. (protokols Nr.13
2.§).
15.Saistošos noteikumus publicē
pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Kandavas Novada Vēstnesis”, interneta
mājas lapā www.kandava.lv un nodrošina pieejamību domes ēkā. 16.Saistošie
noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Kandavas novada dome
pirmssvētku dienā
17.novembrī strādās
līdz plkst. 15:00.
Priecīgus svētkus Latvijas Republikas
proklamēšanas
97.gadadienu!
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KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22
„Grozījumi Kandavas
novada domes
30.07.2009. saistošajos
noteikumos Nr. 5
„Kandavas novada
domes nolikums””
Izdarīt Kandavas novada domes
2009. gada 30. jūlija saistošajos notei-

kumos Nr. 5 „Kandavas novada domes
nolikums” (Kandavas Novada Vēstnesis,
2009, Nr. 8. (57.); 2009, Nr. 9 (58); 2010,
Nr. 13 (62); 2010, Nr. 17 (66); 2010, Nr.
18 (67); 2010, Nr. 21 (70); 2011, Nr. 29
(78); 2012, Nr. 40 (89); 2012, Nr. 44 (93);
2013, Nr. 5 (97); 2013, Nr. 7 (99); 2013,
Nr. 12 (104); 2014, Nr. 2 (106); 2014,
Nr. 4 (108); 2015, Nr. 2 (118); 2015, Nr.
10 (126)) (turpmāk – noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Papildināt noteikumu 6.2. punktu

ar 6.2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.2.11. Kandavas Deju skola.”.
2. Svītrot noteikumu 14.3. apakšpunktu.
3. Papildināt noteikumu 14. punktu
ar 14.18. un 14.19. apakšpunktiem šādā
redakcijā:
„14.18. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju;
14.19. Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisiju.”.

KANDAVAS NOVADA DOMES IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
„PAR NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS MAKSU”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punktu a) apakšpunktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Kandavas novada domes iekšējie
noteikumi „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (turpmāk- Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta nomas
maksa Kandavas novada pašvaldības
īpašumā un valdījumā esošajām nedzīvojamām telpām.
2. Nomas maksu nosaka Kandavas
novada dome (turpmāk- Dome), saskaņā ar šajos Noteikumos apstiprināto kārtību, bet tā nedrīkst būt zemāka par Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnijā noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.
un 4. Nodaļā noteikto nomas maksu.
3. Papildus noteiktajai nomas maksai
nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un maksa par pamata un
papildus pakalpojumiem, saskaņā ar atsevišķi noslēgtajiem līgumiem, pakalpojumu sniedzēju un apsaimniekotāja izsniegtajiem rēķiniem un paziņojumiem,
kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos
maksājumus.
4. Nedzīvojamo telpu nomas maksa
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajās ēkās mēnesī tiek noteikta pamatojoties no:
4.1 telpas (ēkas) atrašanās vietas novadā;
4.1 telpas izmantošanas mērķa;
4.3 telpas izvietojuma ēkā.

5.Ja telpas iznomā biedrībām, nodibinājumiem, sabiedriskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss, nomas maksa netiek noteikta.
6. Nomas maksa tiek noteikta:
6.1 Kandavas pilsētā nedzīvojamās
telpas, kas tiek izmantotas:
6.1.1. tirdzniecībai – 1,42 euro/m2
mēnesī;
6.1.2. ražošanai un sadzīves pakalpojumu sniegšanai – 1,00 euro/m2 mēnesī;
6.1.3. noliktavām un garāžām, kas
uzcelti un nodoti ekspluatācijā līdz 2008.
gada 1.janvārim – 0,21 euro/m2 mēnesī;
6.1.4. malkas šķūņiem un kūtīm, kas
uzcelti un nodoti ekspluatācijā līdz 2008.
gada 1.janvārim – 0,14 euro/m2 mēnesī.
6.2 Kandavas novada pagastos nedzīvojamās telpas, kas tiek izmantotas:
6.2.1. tirdzniecībai – 1,42 euro/m2
mēnesī;
6.2.2. ražošanai un sadzīves pakalpojuma sniegšanai – 0,28 euro/m2 mēnesī
6.2.3. noliktavām un garāžām – 0,10
euro/m2 mēnesī;
6.2.4. malkas šķūņiem un kūtīm –
0,07 euro/m2 mēnesī.
6.3. Nomas maksa netiek iekasēta
par palīgtelpām, kas saistītas ar dzīvokļa
ekspluatāciju (par pagrabu, malkas šķūni), kas uzcelti un nodoti ekspluatācijā
līdz 2008. gada 1.janvārim.
6.4. Palīgēkas (malkas šķūņi, noliktavas), kas celtas un nodotas ekspluatācijā
pēc 2008. gada 1. janvāra nomas maksa
tiek noteikta 1,00 euro/m2 mēnesī.

6.5. Ja iznomājamās telpas tiek izmantotas dažādiem mērķiem, aprēķinam pielietojama augstākā nomas maksas likme.
7. Pašvaldības kapitālsabiedrību,
aģentūru un iestāžu vadītājiem tiek atļauts iznomāt neapdzīvotās telpas, kuras
atrodas viņu valdījumā, saskaņā ar šiem
Noteikumiem, ja nav noteikts citādi.
8. Dome ar motivētu lēmumu var
mainīt noteikto nomas maksu.
9. Nomniekam nav tiesības slēgt
apakšnomas līgumus un iznomāt telpas
vai tās daļu trešajai personai bez Domes
rakstiskas piekrišanas.
10. Iznomātājs neatlīdzina nomnieka ieguldījumus nomātajās telpās, ja tie
ieguldīti bez iznomātāja rakstiska saskaņojuma un savstarpējās vienošanās
12. Pretendenti, kas vēlas iznomāt
nedzīvojamās telpas, Domē iesniedz iesniegumu rakstiski norādot to izmantošanas mērķi un konkrētās nedzīvojamās
telpas.
13. Lēmumu par pašvaldības telpu
vai ēku nodošanu iznomāšanai pieņem
Pašvaldības mantas un īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija, saskaņā ar pretendenta pieteikumu izsolei
un izsoles rezultātiem.
14. Domei saņemot iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, ir tiesības
mainīt nomas maksas apmēru, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no
jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai
tā vērtība.

AICINĀM PIETEIKTIES ZEMNIEKU UN UZŅĒMĒJU BALLEI
27.novembrī plkst. 20:00 Valdeķu kultūras namā notiks gadskārtējā Kandavas novada zemnieku un
uzņēmēju balle, kurā tiks godināti arī konkursa „Sakoptākā sēta 2015” laureāti.
Aicinām zemniekus un uzņēmējus līdz 20.novembrim pieteikt dalību pasākumā savu pagastu pārvaldēs, Kandavas
pagastā zvanīt Brigitai Pētersonei- tālrunis 28765684, Kandavā - Leonārijai Gudakovskai; tālrunis 29206599.
Pasākuma laikā notiks loterija, balli spēlēs grupa „Galaktika”.

10.

CILVĒKI MUMS LĪDZĀS

LATVIJAS LABĀKĀ KŪKU CEPĒJA DZĪVO KANDAVĀ
Latvijas Televīzijas šovā “Kūku
kari” uzvarēja kandavniece Līga Grecka, kuras ceptā kūka šova finālā tika
atzīta par gardāko starp piecām fināla
tortēm.
Piedāvāju interviju ar Līgu Grecku,
kas notika nākamajā dienā pēc raidījuma iziešanas ēterā.
Tikko beigušies „Kūku kari”, kuri
norisinājās jau no vasaras. Kā tu jūties
tagad, kad rezultāti paziņoti un esi
kļuvusi par šī šova uzvarētāju?
- Jūtos tāpat kā pirms tam, vienīgi
pieredzes bagātāka.
Un tomēr, divu mēnešu garumā tu
jau pati zināji šova rezultātus, bet bija
jāklusē līdz noslēguma raidījums izies
ēterā.
- Tagad es jūtos vairāk atpazīstama.
Pēc noslēguma raidījuma mans telefons
tajā vakarā bija karsts, visi zvanīja, apsveica.
Kā tas bija, ka sāki cept kūkas, kad
tev radās tāda interese un kur, jo pēc
profesijas tu esi manikīre.
- Varu teikt, ka sākotnēji interese radās laikā, kad pasaulē nāca mana meita
un es katra mēneša jubilejā cepu viņai
pa kūkai, protams, ēdām mēs citi, jo
viņa vēl bija par mazu. Gada jubilejā pasūtīju meitiņai dizaina kūku un sapratu,
ka tas ir ļoti skaisti. Ka mani arī tā lieta interesē un patīk. Tā pamazām sāku
cept ģimenes loka pasākumiem, saviem
draugiem un tuvākajiem cilvēkiem. Tad
viņi sāka mani bakstīt, lai neturu sveci
zem pūra, lai piedāvāju arī citiem savas
ceptās kūkas. Piestrādāju gan pie dizaina, gan garšām un tā pamazām viss
aizgāja.
Cik ilgs laiks no tā brīža pagājis?
- Meitai ir seši gadi, tātad tikpat ilgi
es cepu kūkas, bet vairāk, aktīvāk būs
kāds pusotrs gads, augstākais divi.
Vai šāda interese tev bija arī agrāk,
jeb tas nāca pēkšņi un negaidīti- šāds
pavērsiens dzīvē?
- Man patīk gatavot saldos ēdienus
un kūkas arī ietilpst saldajos. Saldos gatavoju labprātāk kā otros ēdienus. Bet
intensīvāk nodarbojoties ar kūku cepšanu, atklājās, ka arī mana mamma ir jaunībā ar to aizrāvusies, tātad sanāk, ka to
esmu pārņēmusi no viņas. Daļēji iznesu
arī viņas izlolotu, bet nepiepildītu sapni.
Kā tu uzzināji par šovu „Kūku
kari”?
- Man vienkārši kādā vasaras dienā pazvanīja no televīzijas un teica, ka
mans telefona numurs ir iedots saistībā
ar to, ka cepu kūkas. Jautāja, vai es būtu
gatava izcept kūku un to nofilmētu. Tajā
brīdī, neiedziļinājusies visā, es arī piekritu.

Līga Grecka ar meitu
Šogad Tu piedalījies amatniecības
centra organizētajā mājās cepto kūku
konkursā novadā. Tā bija tava pirmā
lielākā publiskā uzdrīkstēšanās?
- Jā, ieguvu šajā konkursā trešo vietu.
Ko šovs tev iemācīja, kādas atziņas
guvi pēc piedalīšanās tajā?
- Viennozīmīgi tā bija jauna pieredze. Tagad esmu vairāk pārliecināta par
to, ko es varu, par saviem spēkiem. Par
to, ka ja tiešām dara no visas sirds, ar
kārtīgu iedziļināšanos tajā, tad tas nes
rezultātus. Iespējams drusku pacēlās arī
mans pašnovērtējums, jo šovu vērtēja
zinoši, pieredzes bagāti cilvēki, pavāri,
konditori, valsts mērogā zināmas personības.
Cik laika tev prasa tādas kārtīgas
kūkas izgatavošana?
- Tas atkarīgs no kūkas lieluma, no
tās dizaina sarežģītības. Bet tas nav vienā dienā izdarāms darbs. Ir diezgan garš
gatavošanās process, jo lielāks pasūtījums un sarežģītāks dizains, jo vairāk
laika prasa produktu sagādāšana, apstrādāšana, dekoru izgatavošana. Kūkas
salikšanas laiks atkarīgs no tā, kas par
kūku tiek gatavota.
Kādas kūkas Tev pašai vislabāk patīk gatavot?
- Man vislabāk patīk kūkas dekorēt.
Tad tās cept varētu arī kāds cits?
- (smejas) Laikam jau tomēr nē. Man

ļoti svarīga ir arī kūkas garša un par tās
garšu es varu atbildēt tikai tad, ja pati
visu gatavoju no a līdz z. Ja kūku gatavo
cits, tad es nevaru likt virsū savu dizainu, jo nezinu, kas kūkā iekšā.
Kā tu veido dizainu, vispirms uzzīmē to uz papīra vai vizuāli iztēlojies?
- Es, protams, iedvesmojos, bet man
ļoti svarīgi zināt, kam konkrēti es kūku
gatavoju, kas tas ir par pasākumu, vai
kas par cilvēku. Es sajūtu cilvēku, redzot
viņu vizuāli, saprotot ar ko viņš nodarbojas, kāda viņa personība, kas patīk vai
nepatīk un tad, ja nepieciešams, smeļos
idejas skatoties apkārt, ielūkojoties internetā, salieku to visu kopā, un veidoju
kūku. Process mani aizrauj, es domāju
par konkrēto cilvēku un rezultāts top
katru reizi savādāks, tieši konkrētajam
cilvēkam veidots. Visu laiku esmu mācību un jaunu ideju meklējumos un apstrādē.
Droši vien pēc šova tev būs vairāk
piedāvājumu, bet tu taču neesi domājusi pamest savu profesiju?
- Noteikti nē. Kūku cepšana paliks
tikai hobija līmenī. Tas arī turpmāk būs
individuāls darbs, jo es vēlos saglabāt arī
visas sajūtas, informāciju un enerģiju,
ko es nododu ar katru savu darbu. Tās
nevar būt trīs kūkas vienā dienā. Tas nebūs konveijers, tas būs individuāls darbs
ar domu un sajūtu. Darbs no sirds!
Intervēja Dagnija Gudriķe
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ZANTES ĢIMENES KRĪZES CENTRS VIESOJAS GOTLANDĒ
Jau otro gadu oktobra pēdējās dienās mēs no Zantes ģimenes krīzes centra devāmies ciemos pie saviem draugiem Gotlandē, lai piedalītos koncertā
Visbijas Doma baznīcā, kas tika rīkots
mūsu centra atbalstam.
Draudzība ar Gotlandes ļaudīm aizsākās jau 2008.gadā. Sākumā pie mums
brauca Oskars Petersons ar saviem
draugiem -pensionāriem, kuri dāvināja
bērniem pašu darinājumus -šalles, cimdiņus un citas lietas. 2009.gadā centrs
noslēdza sadarbības līgumu ar Ljugarnas Lauvu klubu Gotlandes salā. Lauvu
klubs ir sponsorējis jau piecas bērnu
starptautiskās nometnes Gotlandē, kurās piedalījušies 86 bērni no mūsu novada. Jau piekto gadu Gotlandes ļaudis
sagādā arī Ziemassvētku pārsteigumus
visām Zantes pagasta ģimenēm, kurās
aug bērni, un pensionāriem, dāvinot
pārsteiguma dāvanas un sponsorējot
atpūtas pasākumus. Arī šogad 10.decembrī notiks pensionāru pasākums,
bet 11.decembrī ģimeņu pasākums,
kurā piedalīsies Gotlandes draugi ar
dāvanām. Paplašinoties draugu pulkam
Gotlandē iepazināmies ar māsām Carina un Charlott Osterholm, kuras bija
ieinteresētas sadarboties ar mums. Māsas atbrauca iepazīties ar mūsu centru
un rezultātā Gotlandē izveidoja organizāciju Lett u hjelpe, kura jau otro gadu
organizē Visbijas Doma baznīcā plašus
koncertus ar pazīstamu zviedru mākslinieku uzstāšanos ar mērķi palīdzēt

Paula Saija koncertā
mūsu centram sponsorēt dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem.
Prieks, ka ar katru gadu draudzība
kļūst arvien ciešāka un draugu pulks
plašāks. Šogad labdarības koncertā uzstājās tādas zviedru slavenības kā grupa
Sons of Bourbon, Jono, Nio Sangare,
Cilia, Patrik Jakubowski, Markus Kjellrup un jauniešu deju grupa Dansgruppen NRJ. Zantes ģimenes krīzes centra
atbalstam dziedāja mūsu novadniece
Paula Saija no Cēres pamatskolas. Pēc
meitenes uzstāšanās ovācijas negribēja
un negribēja rimties. Meitenes izjustais
dziedājums aizskāra klausītāju sirdis.

Sadarbība ar māsām Carina un
Charlott Osterholm turpināsies un
mums ir daudz kopīgu ieceru- bērnu un
jauniešu sporta un atpūtas braucieni ar
dzīvošanu Gotlandes ģimenēs, palīdzība atsevišķiem novada bērniem un atsevišķām ģimenēm, nometņu organizēšana un citi pasākumi. Labie darbi atmaksājas, jo mēs gribam darīt pēc iespējas
vairāk, lai Latvijā būtu vairāk smaidīgu
un laimīgu bērnu un ģimeņu.
Aija Švāne
Zantes ģimenes krīzes
centra vadītāja

HELOVĪNI KANDAVAS KERAMIKAS CEPLĪ
31.oktobrī jau otro gadu Kandavas keramikas ceplis rīkoja cepļa kurināšanu Helovīnu noskaņās. Šogad ceplī tika dedzināti
daudzu autoru darbi- tie bija gan lieli, gan mazi
no Kandavas apkārtnes, Kazdangas, Tukuma,
Jelgavas, Pilsrundāles, Rīgas, Ķekavas, Ogres
un vēl citām Latvijas vietām.
Ceplis tika aizkurināts 31. oktobra rītā un
slāpēts vēlu vakarā. Vakarā tumsiņā pēc astoņiem pie cepļa sanāca daudz dažādi “mošķi”,
kas jokojās, spokojās, bet drosmīgākie cienājās
ar karsto burvju dziru, gardo zupu un citiem
našķiem.
Tik daudz maskotu viesu bija tāpēc, ka
Sporta klubs Kandava rīkoja Helovīnu skrējienu ar foto orientēšanos, kas noslēdzās Kandavas keramikas ceplī ar labāko skrējēju apbalvošanu.
1.novembra rītā no cepļa tika celti karsti
jaunie darbi. Mūs visus priecēja skaistās formas
un daudzās nokrāsas.
Informācijai: Tos autorus, kas nav paspējuši
paņemt savus darbiņus, gaidām ciemos Kandavas Amatnieku biedrības telpās (Talsu iela 11).
Linda Romanovska

12. NOVADĀ
LAUKU SĒTA
„INDĀNI” SAŅEM
ZAĻO SERTIFIKĀTU

Signe Ezeriņa un Valsts
prezidents Raimonds Vējonis
30. oktobrī Mežotnes pilī notika
gada noslēguma konference „Lauku
tūrisma spēks: uzņēmēju, pašvaldību
un vietējās kopienas sadarbība”.
Šīs konferences ietvaros četrpadsmit Latvijas lauku tūrisma saimniecībām tika pasniegts „Zaļais sertifikāts”.
Starp šīm 14 saimniecībām ir arī Kandavas novada lauku sēta „Indāni”, kas
„Zaļo sertifikātu” saņēma jau piekto
reizi. Saņēmējus sveica Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis, apliecinot
atbalstu videi draudzīgai un ilgtspējīgai
saimniekošanai Latvijas laukos, kā arī
piekrita kļūt par „Zaļā Sertifikāta” patronu. Latvijā ir pavisam 76 „Zaļā Sertifikāta” lauku tūrisma saimniecības.

IEDZĪVOTĀJU
IEVĒRĪBAI!
Kandavas novada dome informē,
ka no 2016. gada 1. janvāra par zemes
un telpu nomu maksājumu termiņu
kavējumiem tiks aprēķināti nokavējuma procenti- 0,1 % (zemesgabaliem,
kam izbeigtas pastāvīgās lietošanas tiesības-0.01%) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu,
atbilstoši 2007. gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 12. punktam un pamatojoties uz
noslēgto nomas līgumu nosacījumiem.
Lūdzam savlaicīgi norēķināties par
sniegtajiem pakalpojumiem!
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Tukuma kaujās, kas notika no 29.
novembra līdz 2. decembrim, dzīvību
zaudēja aptuveni 30 civiliedzīvotāji, arī
2 revolucionāru no Kandavas atvestie
zemnieki, un 21 karavīrs. Pleskavas pulka dragūni 5. decembrī Talsos, atriebjoties par savu pulka biedru nogalināšanu
Tukumā, nošāva 15 civiliedzīvotājus,
kurus uzskatīja par revolucionāriem, un
nodedzināja 22 namus. Pēc šīm traģēdijām revolucionārā kustība un tās aktīvisti strauji zaudēja cieņu tautas acīs.
1. decembrī no Ventspils uz Tukumu
tika nosūtīti valdības karaspēka papildspēki – divas kājnieku rotas, kam no Cēres stacijas nācās iet kājām, jo dzelzceļa
sliedes bija izpostītas. Kareivji pie Cēres
stacijas nošāva divus vīriešus, kuri atradās sliežu tuvumā, uzskatot tos par sliežu postītājiem.
Tukuma kauju laikā Kandavas novadā sākās muižu dedzināšana. Dedzinātas tika vienīgi neapsargātas muižas,
kuru īpašnieki bija aizbraukuši, un kurās neatradās karavīri.
Zemītes muižas īpašnieks Karls fon
Firkss jau rudenī bija aizbraucis uz Vāciju. 29. novembra vakarā pie Zemītes
pils piebrauca pajūgs ar vairākiem vīriem – sociāldemokrātiem, kuri pielaida
pilij uguni un paši nostājās sardzē ap to.
Kad sapucējušies ļaudis mēģināja glābt
dārgās mēbeles, sargi uzsauca, ka šaus,
tiklīdz kāds uzdrošināsies glābt kaut
vienu no ienīstā barona mantām. Pēc
pils nodedzināšanas bruņotu zemnieku
pulks, vismaz 200 vīru, Rumbenieka vadībā devās uz Tukumu.
Vānes muižas pili nodedzināja 28.
decembra vakarā. Pils vispirms tika izlaupīta, kalpotājiem tika atļauts paņemt
savas mantas, bet ”daudz vērtīgas vecu
laiku lietas” gāja bojā liesmās. Dedzināšanu veica bruņota banda, kas bija ieradusies no citurienes. Vānes spirta brūzī
viss spirts tika izlaists zemē, tika izdemolēti arī Briņķpedvāles, Matkules un
Aizupes muižu spirta brūži. Daļa spirta
tika izlieta zemē, daļa pārdota.
Muižu dedzināšana varēja notikt
laikā, kad novadā vēl nebija ieradies karaspēks, tomēr sociālistu kaujas spars
visumā bija noplacis arī bez karaspēka
klātbūtnes. No Tukuma kaujām līdz
1906.g. 2. janvārim Kandavas namsaimnieki apsargāja miestu pēc saviem ieskatiem, bet pretinieki – sociālisti to vairs
nekavēja.
30. novembrī Kandavā sociālisti atcēla pilsētas valdi un miertiesu, sadragā-

ja ķeizara bildes un tiesas ērgļus, aizzīmogoja kases, kā arī atbruņoja policistus
– urjadņiku un divus gorodovojus. Šajā
laikā Kandavā notika tautskolotāju konference palīgskolotāja Jāņa Freimaņa
vadībā. J. Freimanis noturēja priekšlasījumu par reliģiju un ētiku, acīmredzot
cenzdamies pierādīt reliģijas mācīšanas
atcelšanas nepieciešamību. Pēc mācītāja
A. Bernevica sniegtajām ziņām, revolucionāru vadoņi bija trīs skolotāji –
Kandavas pilsētas skolas absolventi, bet
septiņi Kandavā un apkārtnē strādājošie
Irlavas skolotāju semināra beidzēji bijuši uzticamāki. Sociāldemokrātu izveidoto jauno mācību programmu netika
izmantojis neviens skolotājs, tikai divi
bija samazinājuši ticības mācības stundu skaitu.
Pēc tam, kad 4. decembrī Kandavas baznīcā tika noturēts vienīgi vācu
dievkalpojums, latviešu draudzes locekļi lūdza mācītāju atjaunot latviešu
dievkalpojumus. Mācītājs bija ar mieru
dievkalpojumu noturēt 11. decembrī,
tomēr no Pēterburgas ieradās jauns aģitators Blumbergs, dzimis kandavnieks,
kurš Berlīnes tehniskajā augstskolā bija
pieņēmis sociālistu idejas. Viņš izjauca
draudzes vienošanos ar mācītāju, un
dievkalpojums nenotika.
10. decembrī Kandavas mācītājam
Cērē bija jāapglabā kāds revolucionārs,
ko stacijā bija nošāvuši zaldāti. Pēc bēru
ceremonijas no Jelgavas atbraukuši aģitatori centās nonievāt mācītāju un cildināt kritušo varoni, tomēr bērinieki,
nepārtraukti dziedādami, neļāva aģitatoriem runāt.
12. decembrī Kandavā vajadzēja notikt visu iedzīvotāju šķiru sapulcei. Šo
sapulci, tāpat arī pērminderu sapulci,
Blumbergam izdevās izjaukt ar varas
līdzekļu pielietošanas draudiem. Tomēr
pēc Tukuma un Talsu katastrofas revolucionārā kustība bija zaudējusi iedzīvotāju atbalstu. Valdības karaspēkam no
jauna tuvojoties Kandavai, revolūcijas
vadoņi aizbrauca pirmie.
25. decembrī notika pirmais latviešu
dievkalpojums, un līdz 31. decembrim
mācītājs saņēma vairākus lūgumus atvērt baznīcu, kas notika 1. janvārī.
2. janvārī Kandavā ieradās soda ekspedīcija, kas iesāka apcietināšanas un
izmeklēšanas. Līdz 1906.g. jūnijam bija
apcietināti ap 50 cilvēku, no tiem ap 25
atlaisti, 4 izsūtīti, 4 nošauti. Četri bija
aizbēguši, starp tiem arī vadoņi Freimanis un Blumbergs.
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1906.g. rudenī aktivizējās mežabrāļu
terors. Mežabrāļi bija revolucionāri, kuri
nebija paspējuši emigrēt un slēpās mežos, iztiku iegūstot ar laupīšanu. Kandavas apkārtnē notika gan laupīšanas,
gan izspiešanas, gan izvarošanas mēģi-

nājumi. Mežā pie Cēres tika nogalināta
jauna meitene, aplaupītas ”Sumburķīru”
mājas un piedraudēts nogalināt to saimnieku kā revolūcijas ienaidnieku. Tikai
novembrī dzīve Kandavas apkārtnē kļuva mierīgāka. Iedzīvotāji pilnā mērā bija

izbaudījuši sociāldemokrātu sludinātās
vardarbīgās cīņas sekas.
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks

KAFIJAS UN TĒJAS SVĒTKI AIZVADĪTI
31.oktobrī Kandavā jau sesto gadu norisinājās
Kafijas un tējas svētki. Svētku programmu kuplināja
visi novada kultūras jomā iesaistītie ļaudis, tai skaitā
no pagastu kultūras namiem un bibliotēkām.
Kandavas kultūras nama durvis atverot, pretim
vēdīja tikko ceptas plātsmaizes smarža, kas nāca no
Zemītes pagasta saimnieču lauku virtuves puses. Tāpat
kā katru gadu kafejnīcā saimniekoja pensionāru biedrības kundzes, kas cepa gardas pankūkas, un gribētāju
cienāties netrūka. Aizgājušo gadu aptiekas gudrībās
dalījās un Vānes stāstus Latvju rakstos skatīt vedināja
ļaudis no Vānes pagasta. Dziesmās, garšās un receptēs
aicināja ieklausīties un dalīties dāsnie Kandavas pagasta ļaudis klubiņā “Pie Brigitas”. Šeit koncertēja Valdeķu
kultūras nama jauktais vokālais ansamblis ”Doremi”,
bet koncertu starplaikos tas izspēlēja loteriju, kurā
varēja laimēt interesantas lietas- dziedāt kopā ar ansambli, klausīties dzeju, degustēt kādu no daudzajām
pašmāju zaptēm un zāļu tējām, izvēlēties sev tīkamu
dziesmu no ansambļa repertuāra vai pašiem izteikt
ansamblim kādu jauku veltījumu. Cēres garšu laboratorija kā ierasts neatstāja nevienu nepārbaudītu. Sanākušie viesi tika aicināti arī baudīt Matkules brīnumus,
dažādu produktu degustāciju un iepirkties tirdziņā. Ar
koncertiem klātesošos iepriecēja arī PII “Zīļuks” mazie
audzēkņi un Zantes pagasta folkloras kopa „Vācelīte”
ar programmu “Baltu pupu iestādīju”. Svētku noslēgumā koncertu sniedza Liepājas teātra aktieris Edgars
Pujāts.
Muzeja traktierī “Pie melnā kuiļa” virmoja kafijas
smarža un kafijas dzēriena cienītāji varēja nobaudīt
Kandavā gatavoto ozolzīļu kafiju. Mākslas un literatūras mīļotāji aci pret aci satikās ar literāti Ināru Šteinbergu un mūziķi Uldi Fridrihsonu. Daudzi no apmeklētājiem labprāt gatavoja skaistas mandalas Rīgas
mākslinieces Sandras Bērziņas vadībā, kā arī apskatīja
Alfrēda Aržanovska gleznu izstādi. Amatniecības centrā darbojās amatu darbnīcas, tika turpināta adīt muzeja garā šalle un pēc labi padarīta darba baudīta ķirbju
vira jeb putra.
Kandavas Tūrisma informācijas centrs aktīvākajiem 6.Kafijas un tējas svētku apmeklētājiem piedāvāja,
par tradīciju kļuvušo, orientēšanos pilsētā „Atrodi savu
Zelta Zīli Kandavā”. Jāsaka gan, ka šogad zīli atrast bija
ļoti grūti, jo zīļu vienkārši nav. Dalībniekiem vajadzēja
rast atbildes uz 5 jautājumiem. Bez objektu apmeklēšanas atbildēt bija grūti vai pat neiespējami. Dažiem
dalībniekiem likās īpaši interesants un āķīgs jautājums
par uzrakstu uz jaunizveidotās mozaīkas Lielajā ielā,
kurš vēstīja par Kandavas plenēru. Pirmā orientēšanās
distanci veica pensionētā fizkultūras un moderno deju
skolotāja Gaida Ģigule. Aptuveni puse dalībnieku bija
kandavnieki, pārējie – viesi.
Šogad Kafijas un tējas svētkos Kandavā piedalījās ļoti daudz viesu no visām Latvijas malām- Rīgas,
Ventspils, Rojas, Talsiem, Tukuma, Kuldīgas, Apes kā
arī citiem Latvijas novadiem un pilsētām.
Līga Šupstika

13.

14.

KULTŪRA

RAKSTNIECES DACES PRIEDES DZĪVES MĀCĪBAS
27.oktobrī Kandavas kultūras
namā bija organizēta tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi.
Iepazīstinot ar rakstnieci, bibliotēkas
vadītāja Daiga Kārkliņa nosauca viņu
par multifunkcionālu cilvēku. Dace ir
mamma pieciem bērniem un vecmamma pieciem mazbērniem, aktrise, režisore, rakstniece, teoloģe. Šo sarakstu varētu turpināt vēl, jo daudzas jomas, kurās
darbojas Dace Priede vēl nenosaucu.
Dace Priede ir vitāla personība, enerģija viņā plūst pāri malām, viņas žesti,
kustīgums, valoda, kas brīžiem šķiet par
skaļu, brīžiem liek sarauties, trāpa tieši
mērķī, uzrunā reizumis arī skaudri un
nepārprotami, liekot ieskatīties sevī un
uzjundī arī tās dzīles, kuras nemaz negribas rādīt citiem.
Tikšanās laikā Dace Priede pastāstīja
ar savām grāmatām, iepazīstinot ar nelieliem fragmentiem no tām. Grāmatu
ir daudz - romāni „Saule špagas asmenī”, „Kamenes uz stīgām”, „Mēnesstars
pār jūru”, „Zirnekļa tīkls smilgās”, „Mēnesstars pār ezeru”, „Taurenis vientuļās
debesīs”, „Pasakas mazam bērniņam”,
”Mums vienas asinis Tev un man”, „Mana
dienas grāmata”. Tapšanā jeb rakstnieces
galvā un jau uz papīra ir arī jauni projekti. Tūlīt iznāks viņas divpadsmitā grāmata, kurai vēl nav nosaukuma, bet kura
ir par Latviju. Grāmata ir veltījums viņas
mazdēlam Markam.
Kā sacīja rakstniece, viņa ir no tiem
bērniem, kurš ne reizi nav dabūjis pērienu, kaut gan to pelnījusi būtu ļoti. ”Iespējams, ja mamma mani būtu reiz nopērusi, no manis būtu iznācis pavisam
cits cilvēks, ne tāds gaisa grābslis”. Viņa
sevi uzskata par ļoti laimīgu mammu, jo
attiecības ar visiem pieciem bērniem ir
brīnišķīgas, viņa tiek mīlēta un arī pati
ļoti mīl savus bērnus. Viņas galvenā
profesija, starp visām nosauktajām, esot
mamma un tagad arī vecmāmiņa. Divdesmit astoņus gadus Dace nostrādājusi
kultūras namā par režisori un par sētnieci, ar ko ļoti lepojas. „Sētnieces darbs ļoti
efektīvi bloķē lepnības sajūtu. Nav tāda
darba, kuru būtu pazemojoši veikt. Kad

mans opis bija slims un uz gultas - es
viņu apkopu un neuzskatīju to par pazemojošu darbu”, sacīja rakstniece.
Savā grāmatā „Mana dienas grāmata” rakstniece apkopojusi 366 sarunas ar
augstāko, kuru viņa kā teoloģe, protams,
sauc par Dievu. Dace Priede sacīja, ka
neesot vēl sastapusi cilvēku, kurš nerunājot sevī iekšā un nestrīdas ar to, kas
iekšā runā. „To var saukt par sirdsapziņu, likteni vai iekšējo balsi, bet šīs balsis
ir pilnīgi visos cilvēkos. Jā, ir cilvēki, kas
šo balsi ir sevī iznīcinājuši, bet tas nenozīmē, ka tā nav bijusi. Tāpat Dieva elpa ir
visos cilvēkos, daži to ir nobloķējuši tik
dziļi, ka tā viņiem nav vajadzīga.”
Viņas paustās atziņas un domu graudi tiešām trāpīja sirdī katram no klātesošajiem. To dēļ bija vērts aiziet uz tikšanos. Lai visu, par ko runāja rakstniece,
uzrakstītu, trīs lapu būtu par maz.
No bērnības Dacei Priedei radusies
arī interese par indiāņiem, viņu dzīvi un
paradumiem. Viņa atzinās, ka indiāņi
esot viņas mīla, tāpat kā latvieši. Dace
bijusi Amerikā, apmeklējusi indiāņu

rezervātu, pētījusi viņu kultūru, tradīcijas, rakstu zīmes un atradusi tajās daudz
līdzību ar latviešu rakstu zīmēm, tāpat
daudz kopīga saskatījusi arī abu tautu
likteņos. Par visu iepriekš minēto viņa
rakstījusi arī savās grāmatās. Tāpat Dace
Priede kopā ar katoļu priesteri Andri Vasiļevski ierunājuši diskā „Manas dienas
grāmatas” sarunas ar Dievu.
Viņas aktrises talants ļoti spilgti izpaudās gan runā, gan žestos. Bija interesanti viņā klausīties un vērot šo monoizrādi vairāk nekā divu stundu garumā.
Un garlaicīgi nebija nevienu brīdi.
Tā bija interesanta tikšanās, kas lika
ieklausīties sevī un savas būtības dziļumos.
Kad nākamajā dienā zvanīju uz bibliotēku, lai lūgtu nolikt man kādu Daces
Priedes grāmatu, tās visas jau bija paņemtas lasīšanā un pat izveidots grāmatu gribētāju saraksts. Droši vien visi tie,
kas piedalījās pasākumā kultūras namā,
bija tikpat ieinteresēti viņas grāmatas izlasīt kā es.
Dagnija Gudriķe

VĀCBALTIEŠI KANDAVĀ
Oktobra beigās Kandavas novada
muzejā atklāja ceļojošo izstādi „Baltija
un vācieši”.
Ceļojošā izstāde sastāv no 32 stendiem, kuros ir vairāk nekā 300 attēli,
kartes, tabulas un anotācijas par notikumiem Latvijas un Igaunijas reģionos, kur
vācieši dzīvojuši vairāk nekā 700 gadu
un, neskatoties uz daudzu gadu garumā
kultivēto latviešu tautas verdzību vācu
jūgā, jāatzīst, ka šo daudzo gadu garumā

ir notikusi arī abu tautu mijiedarbība.
Lai arī stendos teksts ir vācu valodā, turpat blakus ir arī tulkojums latviešu valodā. Stendos ir ietverta plaša informācija
no Baltijas ap 1200. gadu līdz pat neatkarīgas valsts atgūšanai un uzņemšanai
Eiropas Savienībā.
Uz pasākumu bija ieradies arī izstādes kurators Saksijas – Anhaltes – Vācbaltu biedrības priekšsēdētājs Volfgangs
Maurahs (1933). Īsā ievadrunā viņš pa-

stāstīja par izstādes tapšanas ideju, kā arī
to, ka tā jau ir bijusi Ventspilī, Kuldīgā,
Jelgavā un, domājams, tālāk ceļos uz Cēsīm.
Muzeja vēsturnieks Agris Dzenis
bija sagatavojis referātu par vācbaltiešiem Kandavā. Te nu viņš atgādināja,
ka latvieši tradicionāli ar vācbaltiešiem
ir sapratuši muižniekus. Tomēr bez viņiem vācvalodīgās inteliģences vidū bija
arī juristi, ārsti, mācītāji, skolotāji. Tiesa,
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viņu etniskā izcelsme bija stipri dažāda, kopā viņus apvienoja vācu valoda.
Kurzemē regulāri ieceļoja ne tikai vācu
tautības iedzīvotāji, bet arī poļi, zviedri,
franči u.c. Ieceļotāju vidū bija arī pārvācojušies latvieši, kuri saskarsmē ar citiem
lietoja vācu valodu. Arī Kandavā, tāpat
kā visā Kurzemē, vācvalodīgie iedzīvotāji varēja brīvi apmesties uz dzīvi. Tāpēc
te darbojās gan tirgotāji un dzirnavnieki,
gan kalēji un podnieki, gan sedlinieki un
mūrnieki, gan kurpnieki, krodzinieki,
rakstveži un dažādu citu profesiju pārstāvji. Seni dokumenti liecina, ka 19.
gadsimtā sākumā ir bijis krodzinieks Johans Hermans Bergs, uzņēmējs, viesnīcnieks un Kandavas miesta priekšnieks
Karls Antons Hencelts, viņa viens znots
Johans Kristians Gertners bijis brūža
īpašnieks, bet otrs – Osvalds Ķilpe, bijis
Kandavas pagasta rakstvedis un miesta
priekšnieks. Kandavā plaša un pazīstama
bija Jēgermaņu dzimta, no kuras populārākais bija birģermeistars, tirgotājs, viesnīcnieks un vācu krājaizdevu biedrības
priekšnieks Osvalds Jēgermanis, bet 20.
gadsimta kandavniekiem noteikti vismīļākajā atmiņā ir saglabājies medmāsiņas

Annas Jēgermanes vārds.
Pasākumu kuplināja šī projekta ietvaros izveidotais pavadītāju ansamblis
„Dziesmas prieks”, kura vadītāja un kon-

15.

certmeistare ir Madara Boka, bet dziesmas pieteica Silvija Sviķe.
Kandavas novada muzeja
krājuma glabātāja Ināra Znotiņa

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
16. novembrī
15:00 Atbalsta seminārs Zantes pagasta audžuģimenēm Zantes kultūras namā. Semināru vadīs psiholoģe
A.Grūbe.
Zīmējumu konkurss „Dzimtais pagasts” Vānes pamatskolā

17. novembrī
13:00 Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas pasākums „Tēvzeme mīļotā mūsos lai plaukst” Vānes
kultūras namā. Pasākumu rīko: Vānes
pamatskola.
18:00 - 19:00 Valsts svētku koncerts Zemītes tautas namā
19:00 Latvijas 97.gadadienai veltīts svētku koncerts “Ar Latviju sirdī” Zantes kultūras namā
22:00 - 03:00 Svētku balle. Spēlēs
grupa “Brekšu Pekši”. Zantes kultūras
namā. Ieeja: EUR 5,00

18. novembrī
14:00 Latvijas Proklamēšanas 97. gadadienai veltīts pasākums - apbalvošana. Aktiera Andra Bērziņa koncerts.Kandavas kultūras namā.

19. novembrī
17:00 - 19:10 Rokdarbu nodarbība Kandavas novada Amatniecības
centrā. Rokdarbu nodarbību vada Beā-

te Kreicberga. Bezmaksas nodarbība.

20. novembrī
18:00 Kandavas novada muzejam 20
Kandavas novada muzejā

21. novembrī
11:00 - 19:30 Radoša diena lauku
mājās “Kangari” Lauku mājā “Kangari”. Cēres pagasta “Kangaros” īpašs piedāvājums dāmu klubiņiem, draudzeņu
kompānijām vai darba kolēģēm! Lauku
sēta „Kangari” piedāvā pavadīt vienu
dienu laukos svaigā gaisā, nesteidzīgi
darbojoties, sarunājoties, mielojoties
un atpūšoties.
12:00 Nodarbība ģimenēm ar bērniem (līdz 7 gadu vecumam) “Silto
smilšu piedzīvojums” - Nodarbību
vada sertificēta Dabas vides estētikas
skolotāja Inga Jefremova. Silto smilšu
studijā, Kandavas internātvidusskolā
2. stāvā
19:00 Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts Vānes kultūras namā
22:00 Svētku balle Vānē Vānes kultūras namā

22. novembrī
Svecīšu vakari. Variebas, Aizupes un
citās Kandavas novada kapsētās- visas
dienas garumā aizdegsim svecītes piederīgo atdusas vietās.

10:00 Mūžības svētdienas dievkalpojums Kandavas Luterāņu baznīcā.
Iespējams iesniegt arī aizlūgumus par
saviem tuviniekiem šajā dievkalpojumā īpaši.
11:00 - 19:30 Radoša diena lauku
mājās “Kangari” Lauku mājā “Kangari” Cēres pagastā

25. novembrī
19:00 Jautra komēdija “Sieviņa uz
stundu vai kafija diviem” Kandavas
kultūras namā. Režisors: Ivars Lūsis.
Lomās: Jānis Jarāns, Jūlija Ļaha, Dainis
Porgants. Biļešu cena iepriekšpārdošanā EUR 7,00; izrādes dienā - EUR 9,00.
Biļetes var iegādāties Kandavas kultūras namā un “Biļešu paradīzē” http://
www.bilesuparadise.lv. Bērni līdz 7
gadu vecumam uz izrādi netiek ielaisti. Izrādi iesakām apmeklēt no 14 gadu
vecuma !

26. novembrī
13:00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena
“Zelta zivtiņa” Zantes kultūras namā
16:00 - 17:00 Adventes vainagu gatavošana Kandavas novada Amatniecības centrā. Gatavosim adventes
vainagus un citus Ziemassvētku noformējumus. Līdzi ņemt dažādus materiālus vainaga pagatavošanai. Bezmaksas
nodarbība.
Turpinājums 16.Lpp.

16.
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SPORTS
SPORTS
25.novembrī

turpinājums no 15.lpp.

27. novembrī
20:00 Novada zemnieku, uzņēmēju
balle Valdeķu kultūras namā

28. novembrī
11:00 - 13:00 Desmit soļu programma vecākiem “Bērnu emocionālā audzināšana” Kandavas novada
Amatniecības centrā. Lekcijas vada trīs
bērnu māmiņa, psiholoģe Liene Kalve.
Piedaloties visās nodarbībās, tiks izsniegta apliecība.
11:00 - 19:30 Radoša diena lauku
mājās “Kangari” Lauku mājā “Kangari” Cēres pagastā

29. novembrī
11:00 Radošā darbnīca “Lupatu deķīšu aušana” - 1.nodarbība Zantes
kultūras namā. Sadarbībā ar Kandavas
novada Amatniecības centru.
17:00 Pirmās Adventes koncerts sieviešu vokālā ansambļa “Cantabile”
jubilejas koncerts Kandavas kultūras
namā

18:00 Crossfit nodarbība- Iepriekš
pieteikties pa tālruni 26303869. Maksas nodarbība.- Sporta un atpūtas centrā BD

27. novembrī
20:00 “Rietumu līga - Kurzemes radio 2015-2016” spēles basketbolā
6.kārta Kandavas sporta hallē. Spēlē:
SK „Kandava” - „Kuldīgas Hercogs”

28. novembrī
14:00 “Rietumu līga - Kurzemes radio 2015-2016” spēles basketbolā,
6.kārta Kandavas sporta hallē. Spēlē:
BK „Viss.lv” Kandava - Pāvilostas novads

IZSTĀDES
02.11 - 30.11. Jauno grāmatu izstāde Zantes pagasta bibliotēkā
09.11 - 16.11. Lāčplēša dienai veltīta
izstāde “Teic- kur zeme tā” Matkules
pagasta bibliotēkā
10.11 - 16.11. Tautas gadskārtu
svētkiem Mārtiņiem veltīta izstāde

“Mārtiņš nāk istabā sēžas galda galiņā” Kandavas pilsētas bibliotēkā
10.11 - 30.11. Viktorīna par grāmatu
izstādi “Mārtiņa diena” Zantes pagasta bibliotēkā
11.11 - 18.11. Izstāde - Lāčplēša diena Kandavas pagasta bibliotēkā
16.11 - 30.11. Latvijas Republikas
proklomēšanas dienai veltīta izstāde
“Lappuses no Latvijas vēstures” Matkules pagasta bibliotēkā
16.11 - 30.11. Jubilejas izstāde “Amerikāņu rakstniekam Markam Tvenam 180 (1835-1910)” Matkules pagasta bibliotēkā
16.11 - 25.11. Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai veltīta izstāde
“Jo šodien par visu augstāk Māte Latvija zvaigznes ceļ.” Kandavas pilsētas
bibliotēkā
17.11 - 25.11. Izstāde - Manai Latvijai Kandavas pagasta bibliotēkā
27.11 - 08.12. Izstāde - Amerikāņu rakstniekam Markam Tvenam
-180 Kandavas pagasta bibliotēkā
23.11- 27.11. Adventes vainagu izstāde- Cēres pagasta bibliotēka

HELOVĪNU SKRĒJIENS KANDAVĀ
Sporta klubs „Kandava” otro gadu
Kandavā rīkoja skrējienu Helovīnu
vakarā, 31.oktobrī. Komandām tika
piedāvāta foto orientēšanās distance
ar speciālu uzdevumu.
Komandas sporta hallē pulcējās jau
krietnu laiku pirms starta. Gan jaunieši, gan pieaugušie ar bērniem un mazbērniem. Lai gan noteikumos maskas
nebija obligātas, gandrīz visi bija maskējušies. Īpaši jāuzteic komandas „Skeleti”
(Amanda Rudzīte, Ieva Annija Stepiņa,
Loreta Štoferte, Elīna Ķēniņa un Agnese
Besikirska) noformējums.
Kopā startēja 12 komandas ar vairāk
nekā 50 dalībniekiem. Ja ar foto orientēšanos visām komandām veicās lieliski,
tad ar speciālo uzdevumu ne tik labi.
Saistībā ar tajā pašā dienā pilsētā aizvadītajiem Kafijas un Tējas svētkiem,
speciālajā uzdevumā bija jāpagaršo un
jāatmin divas dažādas tējas. Kā izrādījās
tas nebija vienkārši.
Finišam un noslēgumam bija izvēlēts Kandavas keramikas ceplis, kuru
apsaimnieko Linda Romanovska. Tieši tovakar notika cepļa kurināšana un
dzēšana, kas piedeva īpašas sajūtas un
svinīgumu. Pēc finiša visi klātesošie tika
cienāti ar zupu un karsto burvju (ķirbju)
dziru.
Skrējienā rezultātu noteica iegūtie

punkti, ātrums bija otršķirīgs. Pēc rūpīgas punktu saskaitīšanās laureātu trijnieks izskatījās šāds:
1.vietā gandrīz Kristapu komanda
„Tesmeņi”(Kristaps Ozols, Kristaps Jakobovics, Kristaps Zūdiņš, Armands

Kristaps Ošenieks un Rio Roberts Gūtšmits); 2.vietā „Rudais ķirbis” (Krista,
Dace un Jānis Rudēvici), bet 3. vietā
„Vēl briesmīgāki” (Indra un Māris Arāji,
Aija un Gints Miķelsoni, Anita un Valdis
Dunduri).
Uldis Vēciņš
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NOSLĒGUŠIES KANDAVAS NOVADA ATKLĀTIE ČEMPIONĀTI
ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ
24.oktobrī noslēdzās Kandavas novada atklātie čempionāti orientēšanās
sportā.
Taku orientēšanās čempionātā piedalījās 28 dalībnieki. Elites grupas bija
ļoti spēcīgas. Paralimpiskajā elites grupā
uzvarēja pārstāvis no Lietuvas. B grupā
abas pirmās vietas kandavniekiem: 1.
Armands Šupstiks, 2.Līga Šupstika, bet
trešā – tukumniece Marika Kanopka.
Orientēšanās skrējienā sezonas laikā 5 kārtās vismaz vienreiz startēja 68
dalībnieki. Tika pārstāvēta gandrīz visa
Kurzeme un Zemgale.
Kopvērtējumā: S 60 grupā 1.vietā
Inese Vēciņa. S40 – 2.vietā Dace Rudēvica. S18 – 2.vietā Līva Lauma Truhņēviča
un 3.vietā Betija Čākure. Visas - Sporta
klubs Kandava.
Dalībniekus priecēja ne tikai saulainais laiks, bet arī organizatoru sagādātās
balvas. Kandavā nekad nebijušie solīja
atgriezties vēlreiz.
Čempionātus rīkoja Sporta klubs
Kandava, sadarbībā ar orientēšanās
klubu Ziemeļkurzeme un ceļojumu un
orientēšanās klubu Silva, un biedrību
Taciņa.
Uldis Vēciņš

Kopvērtējuma uzvarētāja S60 grupā Inese Vēciņa

UZAICINĀJUMS BIEDRĪBĀM FINANSIĀLĀ ATBALSTA
SAŅEMŠANAI
Tuvojas 2016.gada budžeta sastādīšanas laiks, tādēļ Kandavas novada
dome aicina Kandavas novadā reģistrētās un strādājošās biedrības, kas
plāno organizēt kultūras, sporta un
cita veida aktivitātes Kandavas novada
pašvaldības teritorijā nākamajā gadā,
līdz 27. novembrim 2015.g., iesniegt
projektus līdzfinansējuma saņemšanai.

Pašvaldības līdzfinansējums var tikt
piešķirts:
- Kvalitatīviem un aktuāliem kultūras un sporta pasākumiem;
- Radošu ideju īstenošanai;
- Iedibināto kultūras un sporta tradīciju turpināšanai un attīstībai u.c.
Informācija par iespējām finansējuma saņemšanai un veidlapas skatīt mājas lapā www.kandava.lv (sadaļā Pašval-

dība- iesniegumu veidlapas- Kandavas
novada domes iesniegumu veidlapas un
Pašvaldība – Noteikumi, nolikumi un
cenrāži).
Tām biedrībām, kas nav iesniegušas atskaiti par 2015.gada saņemtā
līdzfinansējuma izlietojumu, lūdzam
to iesniegt nekavējoties!
Sīkāka informācija pa tālruni
63107364.

ATGĀDINĀJUMS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀTĀJIEM
Atgādinu, ka tuvojas 2015. gada
nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas ceturtais maksāšanas termiņš
16.11.2015.
Lūgums visiem nodokļu maksātājiem pārliecināties vai visi maksājumi
veikti savlaicīgi un nav uzkrājies nodokļu parāds par iepriekšējiem maksāšanas
periodiem, (iepriekšējiem gadiem, kā
arī par 1.ceturksni, kur samaksas termiņš bija 31.03.2015. par II.ceturksni,
samaksas termiņš bija 15.05.2015. un
par 3.ceturksni, termiņš 17.08.2015.),
jo par katru nokavēto dienu tiek aprēķi-

nāta nokavējuma nauda 0,05 % apmērā
no nenomaksātās nodokļu summas.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
pirmo un otro daļu, nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā. Noteiktajā
termiņā nesamaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā
atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām”.
Neskaidrību gadījumā vai ja nokavēts kāds no iepriekšējo gadu maksāša-

nas termiņiem, pirms maksāšanas lūdzu
sazināties ar nodokļu administratori pa
tālruni Nr. 63182025.
Informācija par nekustamā īpašuma
nodokli un nomaksas iespēja ir pieejama
arī portālā www.epakalpojumi.lv
Ja kāds no nodokļu maksātājiem
vēlas turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu paziņojumu saņemt
e-pastā (ja vēl nesaņem), lūdzu paziņot
savu e-pasta adresi rakstot uz adresi:
agrita.zakaite@kandava.lv

18.
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KULTŪRA

SĀKOT AR 2016. GADA 1.JŪNIJU PAŠVALDĪBAS
DZĪVOKĻIEM TIKS MAINĪTA ĪRES MAKSA
Apstiprināts domes sēdē 2015.gada 29.oktobrī
(Protokola nr.17; 19.§)

Nr.
p.k.

Dzīvokļa veids

Dzīvokļi Kandavas pilsētā

Dzīvokļi Kandavas pagastā

(īres maksa
mēnesī, euro/
m2)

(īres maksa
mēnesī, euro/
m2)

Kandavas novada pagastos
(Cēre, Matkule,
Zemīte, Zante,
Vāne)
(īres maksa
mēnesī, euro/
m2)

Dzīvokļi, kas
izīrēti saskaņā
ar likumu „Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
(īres maksa
mēnesī, euro/
m2)

Sociālie
dzīvokļi
(īres maksa
mēnesī, euro/
m2)

1.

Labiekārtots dzīvoklis*

0,30

0,30

0,15

0,11

0,07

2.

Daļēji labiekārtots dzīvoklis**

0,16

0,16

0,10

0,08

0,05

3.

Dzīvoklis bez ērtībām***

0,12

0,12

0,06

0,06

0,03

* Labiekārtots dzīvoklis ir dzīvoklis, kas nodrošināts ar centralizētu ūdens apgādi, kanalizāciju, centrālo siltumapgādi.
** Daļēji labiekārtots dzīvoklis ir dzīvoklis, kurā nodrošināts vismaz viens no šādiem pakalpojumiem: centrālā siltumapgāde, centralizēta ūdens apgāde, kanalizācijas notekūdeņu novadīšana dzīvoklī vai ārpus tā.
*** Dzīvoklis bez ērtībām ir dzīvoklis, kas nodrošināts ar krāsns apkuri, ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu ārpus dzīvokļa.
- Īres maksa piemērojama ar 2016.gada 1.jūniju.
- Pašvaldības dzīvojamā fonda īrnieki papildus noteiktajai īres maksai papildus maksā apsaimniekošanas un komunālo
pakalpojumu maksājumus saskaņā ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtajiem līgumiem.
- Izīrētājam dzīvoklim, kuru īres maksa ir mazāka par šajā lēmumā noteikto, paaugstināto īres maksu piemērot no brīža, kad beidzies likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš.

RAŽAS SVĒTKUS ATZĪMĒ NOVADA AMATIERTEĀTRI
17.oktobrī mājīgajā Cēres pamatskolas zālē
Kandavas novada amatierteātri svinēja Teātra ražas
svētkus, kuriem šogad bija dots nosaukums ”Pasakas”.
Kas reiz uz skatuves dēļiem uzkāpis, tam gribas uz
tiem atgriezties vēl un vēl. Tāds paradokss pastāv un
par to pārliecinājos, uzdodot vairākiem amatierteātru
aktieriem vienu jautājumu - Kas ir tas, kas liek atkal un
atkal atgriezties uz skatuves dēļiem, veltot teātra spēlēšanai lielu daļu sava brīvā laika? Jāatzīst, ka aktieri,
neraugoties uz savu atraktivitāti un atvērto nodarbošanos, bija ļoti kautrīgi un piekrita atbildēt uz jautājumu, neminot savus vārdus.
Lūk, kādas atbildes saņēmu:
„Nezinu, kas mani uz tās skatuves dzen. Pats par to
brīnos. Par šo lietu esmu domājis daudz, bet sapratis
tā arī neesmu.”
„Tas ir kā saldais indes malks, kuru, vienreiz pagaršojis, gribu baudīt atkal un atkal.”
„Mani vecāki arī bija pašdarbības aktieri, tāpēc jau
no mazotnes ar viņiem kopā pa mēģinājumiem un izbraukumiem esmu dauzījusies. Tā arī teātri iemīlēju
un jau no bērnības pati sāku līdzi darboties.”
„Nu tu gan paprasīji! Es pat nezinu. Tas noteikti ir

KULTŪRA
jaukais kolektīvs. Un skaistākie brīži jau
ir mēģinājumos. Tas radošais process,
kamēr „ izpīpē” lomu, apgūsti to caur
smiekliem un asarām. Uz skatuves var
atgūt enerģiju pēc darba, vai atbrīvoties
no negatīvā, kas pa dienu uzkrāts. Es
spēlējot pozitīvi uzlādējos. Un, ja izrādes
laikā skan smiekli, un pēc tās aplausivairāk neko man nevajag.”
„Dejot es nedejoju, jo nav partnera.
Dziedāt nevaru, jo lācis uz ausīm uzkāpis. Tad nu atliek spēlēt teātri. Tas man
sirdij tuvs. Gan citus skatīties braucu,
gan pati spēlēju”.
„Es jau sev sen saku- pietiek spēlēt!
Bez teātra piedalos arī citos kolektīvos,
diena par īsu brīžiem, lai visu uzspētu.
Bet, ja es ar savu spēli kādu varu iepriecināt, tas dod gandarījumu. Uz skatuves
varu izspēlēt visdažādākās lomas, iemiesoties visdažādākajos tēlos, kas dzīvē nav
iespējams.”
„Tā ir atkarība. Jocīgi, grūti pateikt,
kas tas ir, kas liek atkal un atkal kāpt uz
skatuves un spēlēt, tas nav vienkārši. Es
biju no tām mazajām meitenēm, kas jau
bērnībā sapņoja kļūt aktrises. Man gan
negribējās spēlēt princeses, es gribēju
spēlēt raganas. Es varu jebkurā vietā un
laikā nospēlēt jebko, man nav kompleksu. Komplekss man bija mans izskats, jo
nesmukas meitenes nevar būt aktrises,
man likās, ka esmu nesmuka. Skolas
laikā spēlēju ludziņās, kā visi, vēlāk, mācoties Jelgavā, spēlēju Jelgavas kultūras
nama drāmas kolektīvā, un tā jau vairāk
nekā 30 gadu. Patiesībā es spēlēju pati
sev par prieku. Jā, tā tas ir.”
Teātra ražas svētki šogad tika svinēti
jau piekto reizi. Katru gadu tie notikuši
kādā citā pagastā. Tā, novada amatierteātrus uzņēmusi Zante, Vāne, Matkule
un Zemīte, šogad tie notika Cēre, bet
nākamgad būs Kandavā.
Pasākuma viesus un dalībniekus, kā
jau tam pasakās jābūt, pilī sagaidīja pats
Sultāns un daiļā pasaku teicēja Šeherezāde, cienājot ar austrumu saldumiem un
aicinot ievilkt pa smaržīgam malkam no
pasaku pīpes un noreibt no dzīves. Arī
Cēres kultūras dzīves vadītāja Līga Roze
aicināja visus pasaku valstībā, aizmirstot
par ikdienu.
Svētku dalībniekus un baudītājus
sveica Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, uzsverot, ka
šie ir pirmie ražas svētki šoruden. Visu
garo sezonu ir stādīts, kopts un vākts,
tagad atliek izaudzēto ražu baudīt. Raženo ziedu pušķi priekšsēdētājs dāvināja
pagasta pārvaldes vadītājai Maijai Jēcei,
bet raženo kliņģeri teātra ražas svētku
dalībniekiem, lai viņiem spēks labu teātra spēli parādīt.
Svētkos piedalījās novada amatierteātri no Cēres, Zemītes, Vānes, Zantes
un Matkules un viesu kolektīvi no Pūres,
Sēmes un Zentenes.
Dagnija Gudriķe

19.

20.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās novembra jubilārus!
Tekla Pavlovska, Katrīne Besikirska, Aina Tetere,
Magda Freimane, Velta Turka, Ausma Embrekte,
Arnolds Jantons, Smaida Sniedziņa, Māriņš Celms,
Maija Vitenšteina, Helena Demitere, Lūcija Sarkane,
Ausma Korotkija, Antons Leitans,
Valentīna Mihailova, Atis Terliņš, Aina Aperčoje,
Zeltīte Milbrete, Dzintra Babre, Imants Širsons,
Jaroslavs Kravčuks
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
septembrī reģistrēti 14 jaundzimušie,
10 zēni un 4 meitenes:
Bērniem doti vārdi- Jorens, Adrians,
Aija, Danute, Gustavs, Elīna, Edgars,
Braiens, Dens, Marta, Kristaps, Alekss,
Jānis un Ralfs

Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

4.; 11. un 18.decembrī no plkst. 12:00
„Dižzārdu tirgū” Rīgas – Ventspils šosejas
90 km tiek organizēts Ziemassvētku tirdziņš.
Būs Ziemassvētku karstā zupa, dāvanas, varēsiet sildīties
pie ugunskura. Aicinām tirgoties vietējos zemniekus un uzņēmējus, pieteikties pa telefonu 25472393.
Neskaidrību gadījumā zvanīt - 29206599.

Iedzīvotāju ievērībai!

Sākot ar 2015.gada oktobri, Kandavas novada domē varēs saņemt konsultācijas par Nodarbinātības Valsts aģentūras
(NVA), Uzņēmumu reģistra(UR), Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes(PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta(VID),
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras(VSAA) un Valsts
zemes dienesta(VZD) iestāžu e-pakalpojumiem un portāla
www.latvija.lv lietošanu.
Valsts minimālais pakalpojumu grozs:
- NVA+PMLP+UR+VZD piedāvājumā konsultāciju
sniegšanu par iestādes e-pakalpojumiem
- VSAA piedāvājums pašvaldībām – nodrošināt dokumentu pieņemšanu, izsniegšanu un konsultatīvo atbalstu 14
pakalpojumiem, kā arī konsultāciju e-pakalpojumiem
- VID piedāvājums iekļauj, nodrošināt dokumentu pieņemšanu, izsniegšanu un konsultatīvo atbalstu trīs pakalpojumiem, kā arī konsultāciju e-pakalpojumiem.
e-pasts: kac@kandava.lv, Tālr. 63182028; 63107367
LAUKU ATBALSTA PROGRAMMAS 2014. - 2020.
GADAM PASĀKUMS “PAMATPAKALPOJUMI UN CIEMATU ATJAUNOŠANA LAUKU APVIDOS” PAREDZ
SNIEGT ATBALSTU GRANTS CEĻU UZLABOŠANAI.
Pirms projektu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, Kandavas novada dome aicina iedzīvotājus un uzņēmējus uz potenciāli pārbūvējamo grants ceļu izvērtēšanas apspriešanu atbilstoši apstiprinātajiem atlases kritērijiem.
7. decembrī, plkst. 17:00, Zantes pagasta pārvaldē;
8. decembrī, plkst. 17:00, Matkules pagasta pārvaldē;
9. decembrī, plkst. 18:00, Zemītes tautas namā;
10. decembrī, plkst. 17:00, Vānes pagasta pārvaldē;
14. decembrī, plkst. 17:00, Cēres pagasta pārvaldē;
15. decembrī, plkst. 17:00, Kandavas novada domē.

2015.GADA NOVEMBRIS

Pateicība
Savas ģimenes vārdā vēlos pateikt paldies līdzcilvēkiem par palīdzību, atbalstu un līdzjūtību manas mammas
Birutas Petrevicas pēdējos dzīves mēnešos.
Paldies sociālā centra darbiniekiem un īpaši kopējai
Dagmārai Piesei. Paldies par atbalstu Dagnijai Rutmanei
ar dzīvesdraugu, labajiem kaimiņiem - Pumpuru un Bergmaņu ģimenei. Vēlos pateikties arī SIA „Kalve Kandavā”
darbiniekiem par mammas sapošanu mūžībā aizejot.
Aksilda Petrevica

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
oktobrī reģistrēti mirušie:
Ilga Zlaugotne
Dzintra Surgofta
Katrīna Kristberga
Ziedonis Lasmanis
Vija Rozenštama
Ausma Vītoliņa
Biruta Petrēvica

(1921.) Matkules pagasts
(1935.) Kandava
(1922.) Kandava
(1954.) Talsu novads
(1933.) Kandava
(1955.) Kandava
(1932.) Kandava

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

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 16.11.2015.

