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ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMU GAIDOT
4.decembra pēcpusdienā Kandavas 

Promenādē tika iedegta pilsētas Lielā egle. 
Šajā gada vistumšākajā laikā mēs visi gai-

dām Ziemassvētku brīnumu un egles iedeg-
šana ir viens no simboliem šim brīnumam. Jo 
vairāk gaismas ir apkārt, jo labestīgāks kļūst 
cilvēku prāts. Jau vairākas dienas Kandavas 
iedzīvotāji  priecājās par skaisto kuplo egli, 
kas rotāja pilsētas Promenādi ar nepacietību 
gaidot tās iedegšanu. Egles atklāšanas pasā-
kums vienmēr pulcē kopā ļoti daudz kandav-
nieku un tā tas bija arī šogad.

Bet jau pāris stundas pirms tam, Kanda-
vas kultūras namā pulcējās lielie un mazie 
kandavnieki, lai pirmssvētku noskaņas ra-
dīšanai noskatītos pilsētas skolu iestudētos 
Ziemassvētku uzvedumus.  Arī šeit tika ra-
dīts brīnums, kad lielā zāle satumsa un uz 
sienām un griestiem parādījās vizuļojošas 
gaismiņas, skanēja bērnu sajūsmas izsaucieni 
un smiekli. Kuš- kuš no visām pusēm klusi-
nāja skolotājas, bet tas jau neko nelīdzēja. Ja 
bērns ieraudzījis brīnumu, tad viņa sajūsmai 
nav robežu.

Šogad pirmo reizi, katra novada skola, un 
tādu mūsu novadā ir divpadsmit, Promenādē 
bija izpušķojusi savu mazo eglīti. Šāda jauka 
ideja, par eglīšu pušķošanu, bija radusies 
Kandavas internātvidusskolas skolotājai Agi-
tai Pētersonei. Katrs bija ielicis savu izdomu 
un eglītes bija tik dažādas, rotājumi nevienā 
no tām neatkārtojās. Skolu pārstāvji pie sa-
vas eglītes iededzināja simboliskas gaismi-
ņas- vēja sveces. Tikai pēc tam visi pasākuma 
dalībnieki, devās pie Lielās egles, gaidīt to 
iemirdzamies svētku rotā.

Rūķu meitene un Ziemassvētku vecītis, 
kurš atbrauca ar ziemeļbriežiem iejūgtās ka-
manās, nekādi nevarēja iedegt egli. Nelīdzēja 
ne dziedāšana ne dejošana. Nācās saukt pa-
līgā pašu novada saimnieku, domes priekš-
sēdētāju Normundu Štofertu. Kad priekšsē-
dētājs bija apsveicis visus novadniekus un 
novēlējis katram sagaidīt savu Ziemassvētku 
brīnumu, viņš palūdza novada kuplākajai 
eglei iedegt savas spuldzīšu virtenes. Un brī-
nums notika. Eglītē iedegās simtiem lampi-
ņu, izgaismojot krēslaino Promenādi. 

Dagnija Gudriķe
Foto: V. Dubrovskis, NTZ



2. AKTUALITĀTES

Ir atkal klāt gadu mija, kad mēs 
varam izvērtēt, kas padarīts un plāno-
jam darbus nākamajam gadam. Varu 
teikt, ka 2014.gadā ieplānotie darbi 
pārsvarā ir izpildīti. 

Esam rekonstruējuši brīvdabas 

REINIS KINDZULIS – PASAULES ČEMPIONS POWERLIFTINGĀ

estrādi Ozolāji, atjaunojuši Ķiršu 
ielu, sākuši darbu pie siltumapgādes 
sistēmas sakārtošanas pilsētā un ka-
nalizācijas notekūdeņu attīrīšanas 
sistēmas rekonstrukcijas projekta īs-
tenošanas. SIA „Kandavas Komunā-
lie pakalpojumi” veiksmīgi pārņēmis 
uzņēmuma „Kandavas namsaim-
nieks” funkcijas.

Priecīgs fakts ir arī tas, ka mums 
Kandavā beidzot būs slidotava. Par 
šo jautājumu ir runāts un diskutēts 
jau vairākus gadus, bet tas palicis kā 
nepiepildīts sapnis. Darbus pie sli-
dotavas izveides uzsāksim jau šogad 
un tos plānots pabeigt janvārī. Tāpat 
jaunajā gadā turpināsim darbu pie 
pilsētas un novada labiekārtošanas. 

Lai gan gadu mijā vairāk ru-
nājam par labo un priecīgo, tomēr 
man jāpiemin arī ne tik labais. Mēs 
domājam par novadu, sakārtojam 
un labiekārtojam to, ieguldot darbu 
un līdzekļus, bet ir mūsu vidū cilvē-
ki, kas to nenovērtē un izdemolē šīs 

sakoptās vietas. Es runāju par postī-
jumiem Promenādē, par salauztajiem 
soliņiem Bruņinieku pilskalnā, par 
izsistajiem logiem vecpilsētā. Vainīgie 
ir noskaidroti, tie ir nepilngadīgi 13-
14 gadīgi jaunieši no Kandavas, kuri 
pa naktīm bez vecāku atļaujas, stai-
gājuši pa ielām demolējot. Šeit jau ie-
stājas vecāku atbildība, kā mēs savus 
bērnus audzinām, kā pārzinām viņu 
gaitas, vai zinām, kur naktī atrodas 
mūsu bērns. Šeit nav vietas vienal-
dzībai. Aicinu vecākus pieskatīt savus 
bērnus, tā ir mūsu kopīga atbildība 
par to, kas notiek pilsētā. Mēs taču vē-
lamies dzīvot sakārtotā un drošā vidē. 

 Ziemassvētkos un Jaunajā gadā 
visiem novēlu, saglabāt sirdīs gaismu, 
siltumu un ticību labajam. Ticēsim 
sev un sava novada nākotnei!

Lai Jums gaiši Ziemassvētki un 
panākumiem bagāts jaunais 2015.
gads!

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs

2.

Novembra vidū Amerikas Savie-
notajās Valstīs, Maiami pilsētā notika 
Pasaules čempionāts Powerli�ingā, 
kurā mūsu novadnieks Reinis Kindzu-
lis atkārtoti izcīnīja Pasaules čempio-
na titulu junioru grupā svara katego-
rijā līdz 125 kilogramiem. 

Piedāvājam interviju ar Reini pēc 
viņa atgriešanās no Amerikas. 

Vispirms apsveicu Tevi ar panā-
kumiem Pasaules čempionātā un sev 
nospraustā mērķa izpildīšanu. Pastās-
ti, kā Tev patika Amerika, kādi ir tavi 
iespaidi par šo zemi?

- Protams, pirmie iespaidi bija gran-
diozi. Es jau neesmu pirmo reizi ārpus 
Latvijas, šo to esmu redzējis, tomēr par 
Ameriku man radās priekšstats, ka tur 
cilvēki dzīvo pavisam savādāk kā pie 
mums, ka viņi ir pavisam savādāki. Ja 
mēs esam noslēgti, viņi ir atvērti, pre-
timnākoši. Ja, piemēram, Latvijā mēs 
viens otram veikalā uzgrūdīsimies, 
aizskarsim, mēs kaut ko noburkšķēsim 
pie sevis, ko te grūstās, vai savādāk, tad 
amerikānis desmitreiz atvainosies. Var 
jau būt, ka tāpēc, ka esam sportisti, mūs 
savādāk uzņēma, jo jau lidostas darbi-
nieki mūs saņēma ar izsaucieniem. Uz-
reiz bija jāstāsta no kurienes esi, kas esi. 
Cilvēki ir pozitīvi, viņi novēl tev veik-
smi. Tu viņu pazīsti tikai minūti, pirmo 
reizi to redzi, bet viņš tev novēl veiksmi, 
lai viss izdodas. Citur tā nav bijis, tevi 
gan nopēta, bet neko nesaka un nepra-

Reinis Kindzulis (no labās) pēc uzvaras Maiami

sa. No amerikāņiem staro  labestība.
Skatoties amerikāņu �lmas, šī 

smaidīšana un apkampšanās liekas 
tāda uzspēlēta, bet tu pārliecinājies, 
ka tā patiešām ir viņu būtība?

- Jā, tādi viņi arī tiešām ir. Pirmajās 
dienās bija grūti pierast pie šīs laipnības. 
Aizejot pusdienās, Latvijā arī mūs solīdi 
apkalpo viesmīlis, noliek ēdienu un visu 
izdara pēc etiķetes un aiziet. Tur Ame-
rikā viesmīlis jau pēc pāris minūtēm ir 

atkal atpakaļ, vaicā vai tiešām viss kār-
tībā, vai  kaut ko nevajag papildināt, vai 
kas netrūkst, vai garšo. Rūpes par katru 
cilvēku, viņiem tas liekas pašsaprotami. 

Nu un kāda bija sacensību atmos-
fēra?

- Tajās valdīja tāda amerikāniska 
gaisotne. 

Kā tā izpaudās?
- Viņiem sacensībām piemita tāds 

smagnējums. Daudzās citās valstīs, kur 



3.AKTUĀLĀ INTERVIJA
esmu startējis, sacensības notiek Olim-
piskajos centros, bieži viesnīcās, kas ir 
ļoti ērti sportistiem, nobrauc no sava nu-
muriņa, aiziet uz zāli un nostartē. Maia-
mi sacensības notika ēkā, kas saucas 
„BOKS”, šo ēku cilvēki izīrē dažādiem 
pasākumiem. Atmosfēra bija uztaisīta 
tāda tumšāka, melni aizkari, melns teh-
niskais noformējums, lai viss būtu tāds 
svarīgs, smagnējs, jo tā ir smagatlētika. 
Bet tajā pašā laikā, bija arī ļoti pozitīvas 
tendences, sacensību starplaikos bija 
dzīvā mūzika, kuru izpildīja solists, vī-
rietis gados, bet ar tādu balsi! Kad viņš 
sāka dziedāt, visa zāle saviļņojās, atmai-
ga. Skanēja visas pazīstamās amerikāņu 
melodijas, tas bija fantastiski, radot ko-
pīguma atmosfēru. Sportisti cēlās kājās, 
aplaudēja. Sacensības kā tādas, jau ir 
monotonas, un dziesmas un mūzika tās 
atdzīvināja, piešķirot krāsainību. Pro-
tams, bija lietas, ko es kā sportists, vē-
lējos labāk. Piemēram, organizatoriskā 
ziņā. Kad bijām Čehijā, varēja ieiet mā-
jas lapā, apskatīties, cikos ir tavs starts 
un minūti minūtē, tā tas arī  bija. Šeit 
pie tā nebija piestrādāts. Kad jautājām, 
cikos būs starts, atbilde skanēja- tev jā-
būt astoņos, bet starts bija daudz vēlāk. 
Tādēļ sportistam bija jāsēž un jānīkst, 
gaidot savu plūsmu, kas ļoti nogurdina, 
liek nevajadzīgi nervozēt. Es pēc sevis 
zinu, ka mani sacensību gaisotne ātri 
nogurdina, piemetas stress, kas nemaz 
nav labi. Toties liels plus Amerikā bija 
labais tehniskais nodrošinājums, jauni 
stieņi, jauni monoli�i, viss bija perfekts. 
Sacensības notika ļoti raiti. Ja parasti ir 
viena sacensību platforma, tad šeit bija 
divas, vienlaicīgi varēja startēt divi spor-
tisti, tādēļ sacensības neievilkās naktī, 
bet jau astoņos notika apbalvošanas ce-
remonijas.

Cik sportistu sacentās tavā svara 
kategorijā?

- Manā svara kategorijā līdz 125 kg 
startēja seši sportisti. Aiz manis otrajā 
vietā palika krievu sportists, trešo vietu 
izcīnīja kolumbietis. Pavisam šajās sa-
censībās startēja pāri par tūkstoš spor-
tistu.

Tu pirmo reizi startēji šajā svara 
kategorijā?

-Jā, tomēr joprojām junioru grupā, 
kurā var startēt līdz 23 gadu vecumam 
ieskaitot, vēl kādu pusotru gadu esmu 
šajā grupā. Mans sīvākais pretinieks 
krievu sportists Sergejs Lirs, pēc pāris 

mēnešiem svinēs 24 gadu jubileju un 
šajā grupā vairs nevarēs startēt. Mans 
treneris nekad man neļauj skatīties uz 
savu vienaudžu rezultātiem, viņš vien-
mēr grib celt latiņu augstāk. Piesakos 
uz junioriem, un iemaksāju naudu, lai 
startētu arī Open klasē. Man ir jādomā 
uz priekšdienām, jo arī gadi iet uz priek-
šu. Kā treneris saka, vajag mani iemest 
tajā lielajā vidē. Es pats zinu, ka tas ceļ 
manu rezultātu. Jā, Amerikā izvērtās in-
teresants mačs, jo bija mūsu sāncensība 
ar minēto krievu sportistu, ko sajuta arī 
skatītāji zālē. Ir prieks un gandarījums 
arī par to, ka mani sportistu aprindās jau 
pazīst un novērtē kā konkurentu.  Pie-
mēram, pasaulslavenais ungāru spor-
tists Laslo  Meszaros, kurš guļus spiež 
305 kg, vienmēr sacensībās pienāk pie 
manis, sasveicināmies ar abpusēju cie-
ņu. Viņš zina, ko esmu sasniedzis savā 
vecumā un redz manu izaugsmi turp-
māk. Konkurence ir veselīga, tā mani 
mobilizē, zinu uz ko tiekties.

Tomēr jāsaka, ka šis sporta veids ir 
ļoti traumatisks un sacensības ir tā vie-
ta, kur cilvēks iet uz maksimumu, kur 
visvairāk traumējas. Arī Maiami bija 
sacensības ar augstu traumatismu. Ļoti 
daudzi sportisti, kā varēja redzēt, „no-
rāva bicepsu”. Un tas mani psiholoģiski 
iespaidoja. Centos sevi pozicionēt, ka ar 
mani tā nenotiks. Tomēr vēl joprojām 
atceros sacensības Azerbaidžānā, kad 
sportists, kas startēja pirms manis, sa-
lauza atslēgas kaulu. Pēc viņa bija mans 
starts, tas bija psiholoģiski smagi. Īstenī-
bā jau kādu nedēļu pirms sacensībām es 
it kā ieeju sevī, koncentrējos un apkārt 
notiekošais mani pārāk neskar. Pārdo-
māju savu startu, kā darīšu, ko darīšu, 
mobilizējos. 

Un kāds ir tavs Pasaules čempionā-
tā paceltais svars?

- Guļus uzspiesti 252,5 kg, pat tre-
neris brīnījās par manu rezultātu. Var-
būt nostrādāja šī sacensība ar krievu 
sportistu. Gāju uz pilnu banku- būs vai 
nebūs! Vai nu  būšu pirmais visur, arī 
absolūtajā junioru vērtējumā, vai otrais 
visur. Cīņa bija spraiga, ar treneri uz kal-
kulatora izrēķinājām, cik  kg ir jāpaceļ 
un uz to tad arī gāju. Vinnēju Sergeju 
taktiskā cīņā par pusotru punktu. Vien-
mēr ir jāsaslēdz galva ar spēku kopā. Ar 
pliku �zisku spēku nevar mēģināt iegūt 
visu. Es esmu vienīgais juniors Latvijas 
vēsturē, kas pacēlis tādu svaru - 252,5 

kg, savukārt ceturtais Latvijā, kas vispār 
pacēlis tādu rezultātu 22 gados. Esmu 
augstu uzkāpis, ja skatāmies šādā plāk-
snē. Bet es pats sevi tā nevērtēju, tas ir 
mans ikdienas darbs, es strādāju un ceļu 
savu latiņu augstāk. Šis ir laiks, lai sevī 
ieguldītu.

Tātad zvaigžņu slimība tevi nav 
skārusi?

- Nē, es esmu atvērts, vienmēr cen-
šos būt pretimnākošs. Tā kā strādāju 
Kandavā sporta zālē par treneri, nevie-
nam neatsaku savu viedokli. Vai cilvēks 
to ņems vērā vai neņems, tas viņa paša 
ziņā.

Pastāsti par nākotnes plāniem? Vai 
tagad ievilksi elpu?

- Līdz janvārim trenēšos  nosacīti 
vieglāk, bet pēc tam sāksies gatavošanās 
čempionātam „FIBO POWER”, kas no-
tiks Vācijā aprīļa vidū. Maijā došos uz 
sacensībām Gruzijā, no turienes man at-
nācis uzaicinājums piedalīties. Lai kārtī-
gi sagatavotos sacensībām nepieciešami 
vismaz trīs mēneši. Nu un jūnijā Eiropas 
čempionāts Latvijā Rīgā.

Mājās startēt no vienas puses ir 
vieglāk. Saka, ka pat sienas palīdz, bet 
no otras puses sarežģītāk, jo uz tevi 
tiek liktas lielas cerības un atbildības 
nasta ir daudz lielāka.

- Piekrītu, tā ir. Amerikā vairāki Lat-
vijas sportisti ( kopā bijām septiņi) savu 
ne pārāk labo startu novēla uz aklimati-
zāciju, garo pārlidojumu, laika starpību 
un tā tālāk. Es blakus apstākļus nekad 
nevainoju, es neveiksmēs vainoju pats 
sevi. 

Pasaules čempionāts Maiami bija 
dārgs arī izmaksu ziņā, vismaz pieci tūk-
stoši eiro. Tāpēc, izmantojot izdevību, 
gribu teikt lielu paldies Kandavas no-
vada pašvaldībai par �nansiālo atbalstu, 
no sevis un sava trenera Ivara Cīruļa. Es 
saprotu, cik šajos laikos ir grūti, mēs visi 
cīnāmies, un es šādu pašvaldības atbal-
stu ļoti augstu novērtēju. Vēl gribu teikt 
paldies par atbalstu Sandijam un Elga-
ram Ķilpiem, Jānim Lasim un Gunda-
ram Jurēvicam. Esmu uzlicis sev latiņu. 
Proti, 125 kg junioros pasaules rekords 
ir 267 kg, tas ir izaicinājums man. Man 
vēl ir pusotrs gads junioros un šajā laikā 
jāpaspēj daudz izdarīt. Varbūt, ka slimī-
gi uz to skatos, bet galvā sev esmu ielicis, 
ka centīšos šo rekordu sasniegt. Vai man 
tas izdosies, to jau jūs redzēsiet.

Intervēja Dagnija Gudriķe

PAR DARBA DIENAS PĀRCELŠANU JANVĀRĪ
Pamatojoties uz MK rīkojumu „Par darba dienu pārcelšanu 

2015.gadā”,  darba diena no piektdienas 
2015.gada 2.janvāra tiek pārcelta uz sestdienu 

2015.gada 10.janvāri. Dome strādās 9.janvārī no 8:00 – 17: 00; 
10.janvārī no 8:00 – 12:00.

18.decembrī plkst. 17:00 

Kandavas kultūras nama ma-
zajā zālē notiks iedzīvotāju 

sapulce - tikšanās ar Kandavas 
novada domes vadību.



4. DOMES LĒMUMI

DOMES SĒDE 27.11.2014.
Apstiprināti 
1.Kandavas novada bāriņtiesas noli-

kuma grozījumi, kas stājas spēkā 2014.
gada 27.novembrī. Grozījumi, galveno-
kārt, veikti sakarā ar bāriņtiesas  darba 
laika izmaiņām.  Ar 2014.gada 27.no-
vembri Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus 
un nodrošina apliecinājumu izdarīšanu 
bāriņtiesas telpās Jelgavas ielā 4a, Kan-
davā, Kandavas novadā pirmdienās  no 
plkst.13.00 -19.00 un piektdienās  no 
plkst. 9.00 - 12.00.

Savukārt apmeklētāju pieņemša-
na un apliecinājumu izdarīšana pēc 
iepriekšējā pieteikuma Cēres pagasta 
pārvaldē būs otrdienās  no plkst. 10.00 
- 12.00, Matkules pagasta pārvaldē treš-
dienās  no plkst. 13.00 - 14.00, Zemītes 
pagasta pārvaldē ceturtdienās  no plkst. 
13.00 - 14.00, Zantes pagasta pārvaldē 
ceturtdienās  no plkst. 10.00 -12.00 un 
Vānes pagasta pārvaldē trešdienās  no 
plkst. 10.00 - 12.00

2.Kandavas novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 11 “ Grozījumi Kanda-
vas novada domes 30.01.2014. sais-
tošajos noteikumos Nr.1 “ 2014.gada 
pamatbudžets un speciālais budžets”. 
Ar budžeta grozījumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.kandava.lv. 
sadaļā:  pašvaldība– budžets.

3.Precizēti Kandavas novada do-
mes 2014.gada 30.oktobra saistošie no-
teikumi Nr.9 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanas kārtību Kanda-
vas novadā 2015.gadā”. Ar saistošajiem 
noteikumiem var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.kandava.lv sadaļā: paš-
valdība- saistošie noteikumi

4.Kandavas novada domes iekšējie 
normatīvie akti: grozījumi noteikumiem 
„Noteikumi par Kandavas novada do-
mes nodarbināto komandējumiem un 
darba braucieniem” un  „Kārtība, kādā 
piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu”.

5. Kandavas novada domes paš-
valdības aģentūras “Kandavas novada 
sociālais dienests” darba plāns 2015.
gadam un direktoram Intam Leitartam 
uzdots sagatavot un iesniegt izskatīšanai 
uz Sociālo lietu un veselības aizsardzī-
bas komitejas sēdi 2014.gada 18.decem-
brī grozījumus Kandavas novada domes 
29.05.2008. saistošajos noteikumos Nr. 
7 “Par pašvaldības sociālo pabalstu iz-
maksu Kandavas novadā”, kā arī pie-
ņemta zināšanai  I.Leitarta  sniegtā in-
formācija par Ģimenes atbalsta nodaļas 
darbu.

6. Sociālo lietu un veselības aiz-
sardzības komitejas priekšsēdētājam 
D.Rozenfeldam uzdots sagatavot un 
iesniegt izskatīšanai uz Sociālo lietu un 
veselības aizsardzības komitejas sēdi  

2014.gada 18.decembrī grozījumus 
Kandavas novada domes 29.05.2008. 
saistošajos noteikumos Nr. 8 “Par paš-
valdības pabalstu Kandavas novada ie-
dzīvotājiem”.

Piešķirtas īres tiesības:
 1.Vilnim Rozem uz pašvaldības ne-

labiekārtoto sociālo dzīvokli „Podiņi”-4, 
Zemītē, īres līgumu noslēdzot uz sešiem 
mēnešiem.

2. Līgai Pētersonei uz brīvo pašval-
dības vienistabas nelabiekārtotu sociālo 
dzīvokli “Podiņi”-13, Zemīte, īres līgu-
mu noslēdzot uz sešiem mēnešiem.

3. Aināram Ozolam uz pašvaldības 
dzīvokli Talsu iela 7-9, Kandava, īres lī-
gumu noslēdzot uz vienu gadu.

4. Ingrīdai Krīgerei uz pašvaldības 
dzīvokli Lielā ielā 19-18, Kandavā,  īres 
līgumu noslēdzot uz vienu gadu.

5. Imantam Krīgeram uz pašvaldī-
bas dzīvokli Lielā ielā 51-7, Kandavā.

6.Astrai Putraševicai  uz brīvo paš-
valdības sociālo dzīvokli Dārza iela 3-3, 
Kandavā, īres līgumu noslēdzot uz 6 
mēnešiem. 

Ievēlēts:
1.Ar 2014.gada 27.novembri Kristī-

ne Alčauska par Kandavas novada bā-
riņtiesas locekli uz pieciem gadiem.

2.Jānis Kālis par nodibinājuma 
„Zantes ģimenes krīzes centrs” reviden-
tu uz vienu gadu.

Apstiprināti grozījumi pašval-
dības pastāvīgo komisiju sastā-
vos:

1. Ar 2014. gada 27. novembri  
L.Skvarnoviča atbrīvota no Pašvaldī-
bas mantas un īpašumu atsavināšanas 
un iznomāšanas izsoles komisijas lo-
cekles un sekretāres pienākumiem, bet 
A.Šimkēvičai uzdots veikt sekretāres 
pienākumus  augstāk minētajā komisijā.

2. A.Šimkēviča ar 2014. gada 27.no-
vembri atbrīvota no Administratīvo 
aktu strīdu komisijas locekles pienāku-
miem, bet L. Skvarnoviča ar 2014.gada 
28.novembri būs Administratīvo aktu 
strīdu  komisijas sastāvā un  veiks sek-
retāres pienākumus.

3. Ar 2014. gada 27. novembri 
L.Skvarnoviča atbrīvota  no Dzīvokļu 
komisijas locekles pienākumiem, bet 
A.Šimkēviča no Iepirkumu komisijas 
locekles pienākumiem.

Pieņemts lēmums:
1.Ar 2015. gada 1. janvāri likvidēt 

Kandavas novada pašvaldības iestādi 
„Kandavas novada pašvaldības polici-
ja”, tās uzdevumus nododot Kandavas 
novada domei, kā arī domei  pārņemt 
Pašvaldības policijas funkcijas, saistības, 
tiesības, �nanšu līdzekļus, mantu, arhī-
vu un lietvedību. Līdz ar to Kandavas 

novada domes izpilddirektoram E. Du-
dem jāizveido likvidācijas komisija un 
jāorganizē visas nepieciešamās darbības 
lēmuma izpildei līdz 2014.gada 12.de-
cembrim. Kandavas novada domes Juri-
diskās un personāla nodaļas vadītājai L. 
Skvarnovičai līdz 2014. gada decembra 
Kandavas novada domes sēdei jāizstrā-
dā grozījumi Kandavas novada domes 
administrācijas amatu sarakstā, iekšējos 
un ārējos normatīvajos aktos.

2. Kandavas novada domes priekšsē-
dētājam N. Štofertam noslēgt sadarbības 
līgumu ar Profesionālās izglītības kom-
petences centru „Kandavas Valsts lauk-
saimniecības tehnikums” un Kandavas 
novada domes Iepirkumu komisijai, 
pēc sadarbības līguma  starp Kandavas 
novada domi un Profesionālās izglītības 
kompetences centru „Kandavas Valsts 
lauksaimniecības tehnikums” noslēg-
šanas, izsludināt iepirkumu par hokeja 
laukuma izveidošanu Daigones ielā 14, 
Kandavā, Kandavas novadā.

Pieņemts lēmums:
1.Ieguldīt SIA „Kandavas komunā-

lie pakalpojumi” pamatkapitālā 123537 
EUR  prioritārā investīciju projekta 
„Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu reno-
vācija Kandavā, Valteru ielā” īstenoša-
nai. 

2. Kandavas novada domes Finanšu 
nodaļas vadītājai Dacei Rudēvicai uz-
skaitīt bilancē pārējo bioloģisko aktīvu 
sastāvā 1954 kokus par kopējo vērtību  
97163,90 EUR.

Izskatīts jautājums par prasības 
pieteikšanu tiesā pret nekustamā īpa-
šuma Sabiles iela 1, Kandava, Kanda-
vas novads īpašnieku Vitoldu Pumpīti 
EUR 19139,51 apmērā  ēkas demontā-
žas izdevumu atgūšanai, kā arī pieņem-
ti vairāki lēmumi par darbībām ar ne-
kustamajiem īpašumiem un nekustamā 
īpašuma nodokļu parāda piedzīšanu no 
�ziskām personām bezstrīda kārtībā un 
virkne citu jautājumu.

Ar domes sēdes 27.11.2014. proto-
kolu var iepazīties pašvaldības mājas 
lapā www.kandava.lv sadaļā – pašvaldī-
ba- domes sēdes.

Kārtējās pastāvīgo 
komiteju sēdes 

notiks 
18.decembrī no 

plkst.13.00. 

Domes sēde 
29.decembrī plkst.13.00
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KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10
„Par Kandavas novada 
pašvaldības palīdzību 

dzīvokļu jautājumu
 risināšanā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā” 2., 5.pan-
tu, 6.panta otro daļu, 7.panta piekto un 
sesto daļu, 9.panta pirmā daļas 4.punktu, 
14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 
17.panta pirmo daļu un 24.panta pirmo 
daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem 
un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pan-
ta ceturto daļu, 6., 8.pantu, 9.panta ceturto 
daļu un 10.panta otro daļu un likuma par 
„Pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9) 
punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Kandavas novada domes saistošie 

noteikumi Nr.10 „Par Kandavas novada 
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautāju-
mu risināšanā” (turpmāk – Noteikumi)  
nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt 
Kandavas novada pašvaldības palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā (turpmāk – 
palīdzība), kārtību kādā personas reģistrē-
jamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas 
no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā 
arī pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē 
personas un sniedz Noteikumos noteiktos 
palīdzības veidus. 

2. Kandavas novada pašvaldība sniedz 
palīdzību saskaņā ar likumu „Par dzīvo-
jamo telpu īri”, likumu  „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likumu 
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām”, likumu „Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības likums” 
citiem normatīvajiem aktiem un šiem No-
teikumiem.

3. Noteikumos paredzēto palīdzību paš-
valdība sniedz personām, kuras savu dzī-
vesvietu ir deklarējušas pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā, izņemot likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
(turpmāk – Palīdzības likums) 14.panta 
pirmās daļas 4. un 5.punktā minētajos ga-
dījumos. Pašvaldība sniedz palīdzību arī 
tām personām, kuras deklarējušas savu 
dzīves vietu dzīvojamā mājā vai dzīvojamā 
telpā, kas pieder pašvaldībai, bet atrodas 
ārpus pašvaldības administratīvās terito-
rijas. 

4. Pašvaldība palīdzību sniedz tikai pa-
līdzības reģistros iekļautajām personām, 
izņemot gadījumus, kad terora aktu, stihis-
kas nelaimes vai avārijas rezultātā personas 
īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai 
dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sa-
gruvusi. Palīdzība tiek sniegta saskaņā ar 
Noteikumu III. nodaļu. 

5. Pašvaldība šajos noteikumos noteikta-
jā kārtībā sniedz šādu palīdzību: 

1.1. izīrē pašvaldībai piederošu vai tās 
valdījumā esošu dzīvojamo telpu;

1.2. izīrē sociālos dzīvokļus;

1.3. nodrošina ar pagaidu dzīvojamo 
telpu;

1.4. sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās 
telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvoja-
mu telpu.

II. Personu reģistrācijas kārtība
6. Personai, kurai nepieciešama palīdzī-

ba iesniedz iesniegumu (1.pielikums) at-
tiecīgajā pagasta pārvaldē vai Domē Notei-
kumu  7.punktā minētos dokumentus, kas 
apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt šo 
Noteikumu 5.punktā noteikto palīdzību. 
Iesniegumā persona norāda kāds palīdzī-
bas veids personai ir nepieciešams. Ja per-
sona iesniegumā nav norādījusi konkrētu 
palīdzības veidu, Dzīvokļu komisija infor-
mē iesniedzēju par iespējamiem palīdzības 
veidiem, nepieciešamajiem dokumentiem 
un reģistrācijas kārtību.

 Iesniegumā norādāmi iespējamie perso-
nai vēlamie pašvaldības palīdzības veidi, kā 
arī persona ar savu parakstu apliecina: 

1.1. ka tās īpašumā (arī kopīpašumā) nav 
cita dzīvojamā platība vai arī nekustamais 
īpašums, ko var izmantot peļņas gūšanai;

1.2. ka pēdējo piecu gada laikā nav de-
vusi piekrišanu mājokli pārdot vai citādi 
atsavināt un darījuma rezultātā zaudējusi 
lietošanas tiesības uz attiecīgo mājokli;

1.3. ka piecu gadu laikā tā nav paslikti-
nājusi savus dzīves apstākļus vai iemitinot 
īrētajā dzīvoklī radiniekus (izņemot laulāto 
un nepilngadīgos bērnus) un citas perso-
nas, kuru iemitināšanai nepieciešama iz-
īrētāja atļauja.

7. Iesniegumam jāpievieno vismaz viens 
no šādiem dokumentiem:

1.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopija, 
uzrādot oriģinālu;

1.2. spēkā stājies tiesas spriedums par 
izlikšanu no dzīvojamās telpas vai izīrētāja 
rakstiska uzteikuma kopija, uzrādot oriģi-
nālu;

1.3. bērna invaliditātes apliecības kopija, 
personām, kuras lūdz palīdzību saskaņā 
ar Palīdzības likuma 14.panta pirmās da-
ļas 1.punkta b) apakšpunktu, 2.punkta b) 
apakšpunktu;

1.4. pensionāra apliecības kopija, per-
sonām, kuras lūdz palīdzību saskaņā ar 
Palīdzības likuma 14.panta pirmās daļas 
1.punkta a), b) apakšpunktiem, 2.punkta 
a), b) apakšpunktiem;

1.5. invaliditātes apliecības kopija, per-
sonām, kuras lūdz palīdzību saskaņā ar 
Palīdzības likuma 14.panta pirmās daļas 
1.punkta a), b) apakšpunktiem, tā paša 
panta pirmās daļas 2.punkta a), b) apakš-
punktiem;

1.6.  brīvības atņemšanas vietas izziņa, 
kurā norādīts atbrīvošanas laiks personām, 
kuras lūdz palīdzību saskaņā ar Palīdzības 
likuma 14.panta pirmās daļas 5.punktu;

1.7. represētās personas apliecības kopi-
ja, personām, kuras lūdz palīdzību saskaņā 
ar Palīdzības likuma 14.panta pirmās da-
ļas 11. punktu, 2.punkta c) apakšpunktu, 
14.panta pirmās daļas 41. punktu;

1.8. repatrianta statusa apliecinoša do-
kumenta kopiju un arhīva izziņa par re-
patrianta pēdējo dzīves vietu Latvijā pirms 
izceļošanas personām, kuras lūdz palīdzī-
bu saskaņā ar Palīdzības likuma 14.panta 
pirmās daļas 4.apakšpunktu.

8. Lai reģistrētu pašvaldības funkciju iz-
pildīšanai nepieciešamos darbiniekus un 
uzaicinātos speciālistus palīdzības reģistrā, 
minētajām personām jāiesniedz sekojoši 
dokumenti:

8.1. darbinieka iesniegums par vēlmi īrēt 
pašvaldības dzīvokli;

8.2. iestādes vadības iesniegums ar lūgu-
mu nodrošināt ar dzīvojamo telpu konkrē-
to darbinieku uz darba tiesisko attiecību 
laiku;

8.3. darba līguma kopija.
9. Personu iesniegumus par palīdzības 

sniegšanu izskata Dzīvokļu komisija 1 (vie-
na) mēneša laikā no iesnieguma iesniegša-
nas saskaņā ar spēkā esošiem normatīva-
jiem aktiem un šiem Noteikumiem.

10. Dzīvokļu komisija, izskatot perso-
nas iesniegumu, pieņem vienu no šādiem 
lēmumiem:

1.1. informācijas precizēšanai par lietas 
izskatīšanai nepieciešamo papildus doku-
mentu pieprasīšanu no personas;

1.2. par personas reģistrēšanu attiecīgā 
palīdzības reģistrā;

1.3. par atteikumu personas reģistrēša-
nai attiecīgajā palīdzības reģistrā;

1.4. par personas izslēgšanu no palīdzī-
bas reģistra, ja:

1.1.1. persona pati iesniedz iesniegumu 
par atteikšanos no palīdzības saņemšanas;

1.1.2. persona sniegusi nepatiesas ziņas 
par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu per-
sonas reģistrēšanai palīdzības reģistrā;

1.1.3. zuduši apstākļi, kuri bijuši par 
pamatu personas reģistrēšanai palīdzības 
reģistrā;

1.1.4. persona nepamatoti atteikusies no 
vismaz trim dzīvošanai derīgu dzīvojamo 
telpu īres piedāvājumiem vai nav sniegusi 
atbildi par tiem.

11. Ja persona norādītajā termiņā neie-
sniedz Dzīvokļu komisijas pieprasītos do-
kumentus, personas iesniegums tiek atstāts 
bez izskatīšanas.

12. Dzīvokļu komisijai ir tiesības atteikt 
atzīt personu par tiesīgu saņemt šo Notei-
kumu 5.punktā minēto palīdzību:

1.1. piecus gadus pēc tam, kad attiecīgā 
persona devusi piekrišanu privatizēt tās 
īrēto pašvaldības dzīvokli citai personai un 
noslēgusi ar to vienošanos par dzīvojamās 
telpas lietošanas tiesību izbeigšanu;

1.2. piecus gadus pēc tam, kad ar attie-
cīgās personas piekrišanu tai piederošais 
dzīvoklis pārdots vai citādi atsavināts un 
darījuma rezultātā šī persona zaudējusi lie-
tošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;

1.3. ja personas īpašumā ir dzīvošanai 
derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa;

1.4. piecus gadus pēc tam, kad persona 
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ir pasliktinājusi dzīves apstākļus, iemitino-
ties dzīvojamā telpā, kura nav dzīvošanai 
derīga;

1.5. persona dzīvojamā telpā ir iemiti-
nājusi likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 
9.pantā noteiktās citas personas vai apakšī-
rniekus, samazinot dzīvojamās telpas platī-
bu uz vienu cilvēku.

13. Persona, kura reģistrēta palīdzības 
saņemšanai, pienākums ir:

1.1. atkārtoti iesniegt terminētos doku-
mentus;

1.2. divu nedēļu laikā rakstveidā paziņot 
pašvaldībai, ja ir zuduši apstākļi, kuri bijuši 
par pamatu šīs  personas reģistrēšanai at-
tiecīgajā palīdzības reģistrā;

1.3. veikt atkārtotu pārreģistrāciju ik pa 
12 (divpadsmit) mēnešiem no lēmuma par 
reģistrēšanu palīdzības reģistrā pieņemša-
nas dienas. 

14. Lēmumu par konkrēta dzīvokļa iz-
īrēšanu pieņem Kandavas novada dome.

15. Personām, kuras reģistrētas palīdzī-
bas reģistrā, reģistra lietā iekļaujamas šā-
das ziņas: 

1.1. reģistrētās personas vārds, uzvārds;
1.2. personas deklarētā dzīvesvieta;
1.3. tālruņa numurs;
1.4. ģimenes locekļu skaits;
1.5. iesnieguma reģistrēšanas datums;
1.6. personas kārtas numurs reģistrā;
1.7. personai vēlamā dzīvokļu platība, 

istabu skaits, stāvs un labiekārtotības pa-
kāpe;

1.8. personai vēlamā dzīvojamās telpas 
atrašanās vieta novada teritorijā.

III. Personas, kurām neatliekami snie-
dzama palīdzība

16. Pašvaldības dome vai tās deleģēta in-
stitūcija sniedz Palīdzības likuma 3.panta 
1., 3. vai 6.punktā noteikto palīdzību per-
sonai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzī-
vojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi 
terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai 
citas katastrofas rezultātā, — ja persona 
šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir 
deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attie-
cīgās pašvaldības administratīvajā teritori-
jā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvoja-
mā telpa vai dzīvojamā māja.

17. Neatliekamā palīdzība sniedzama 
šādā kārtībā: 

1.1. iesniegumu vai dokumentu, kas ap-
liecina teroru aktu, stihiskas nelaimes vai 
avārijas esamību, Palīdzības saņemšanai 
persona iesniedz Domē ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai 
avārijas;

1.2. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 
laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas 
Domes vadība pieņem lēmumu par palī-
dzības sniegšanu attiecīgajai personai.

IV. Reģistra grupas
18. Personas palīdzības saņemšanai re-

ģistrējamas trīs grupās:
1.1. Pašvaldībai piederošo vai tās valdī-

jumā esošās dzīvojamās telpas izīrēšanai 
personas tiek reģistrētas:

1.1.1. personas, kuras ar palīdzību no-
drošināmas pirmām kārtām;

1.1.2. personas, kuras ar palīdzību no-

drošināmas vispārējā kārtā.
1.2. Personas, kuras vēlas saņemt palī-

dzību pašvaldības sociālo dzīvokļu izīrē-
šanā;

1.3. Personas, kuras vēlas saņemt palī-
dzību pašvaldības izīrētas dzīvojamās tel-
pas apmaiņā pret citu pašvaldības īrējamu 
dzīvojamo telpu. 

19. Pirmajā reģistrā dzīvojamās tel-
pas izīrēšanai reģistrē personas vienā no 
apakšgrupām:

1.1. Personas, kuras ar palīdzību nodro-
šināmas pirmām kārtām saskaņā ar likuma 
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risinā-
šanā” 14.pantu pirmo, trešo, ceturto un 
piekto daļu;

1.2. Pašvaldība vispārējā kārtībā palīdzī-
bu sniedz sekojošām personām:

1.1.1. personai, kura ir deklarējusi savu 
dzīvesvietu pašvaldības teritorijā un ja tā 
ir: 

1.1.1.1. maznodrošināta persona, kura 
īrē un lieto tādu tai piederošu dzīvojamo 
telpu, ka vienā istabā jādzīvo dažāda dzi-
muma personām (izņemot laulātos), kuri 
vecāki par deviņiem gadiem;

1.1.1.2. maznodrošināta persona, kura ir 
sasniegusi pensijas vecumu vai ir darbne-
spējīga invaliditātes dēļ;

1.1.1.3. persona, kuras īrētās dzīvojamās 
telpas, kuras atrodas pašvaldības teritorijā 
un kurās persona nodzīvojusi ne mazāk kā 
piecus gadus, ar serti�cēta būvinženiera 
atzinumu ir atzītas par dzīvošanai nederī-
gām, ja: 

1.1.1.1.1. ar personu kopā dzīvo un tās 
apgādībā ir bērns ar invaliditāti;

1.1.1.1.2. ar personu kopā dzīvo un tās 
apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi 
bērni.

1.1.2. Pašvaldības funkciju izpildei ne-
pieciešamajiem darbiniekiem un uzaici-
nātajiem speciālistiem uz darba tiesisko 
attiecību laiku.

20. Otrā reģistrā reģistrē personas, kuras 
vēlas saņemt palīdzību pašvaldības sociālo 
dzīvokļu izīrēšanā, saskaņā ar Noteikumu 
VI. nodaļu.

21. Trešajā reģistrā dzīvojamās telpas 
izīrēšanai reģistrē personas, kuras vēlas sa-
ņemt palīdzību pašvaldības izīrētas dzīvo-
jamās telpas apmaiņā pret citu pašvaldības 
īrējamu dzīvojamo telpu, saskaņā ar Notei-
kumu VII. nodaļu.

22. Personu vienlaikus var reģistrēt vai-
rākos palīdzības reģistros (saskaņā ar Palī-
dzības likuma 7.panta trešo daļu). 

V. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secī-
ba

23. Neizīrēto Pašvaldībai piederošo dzī-
vojamo telpu piedāvā īrēt šādā secībā:

1.1. personām, kurām saskaņā ar šo No-
teikumu III. nodaļu neatliekami sniedza-
ma palīdzība;

1.2. ja Noteikumos III. nodaļā minēto 
personu nav vai tās no piedāvājuma attei-
kušās, telpas tiek piedāvātas Personām, ku-
ras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pir-
mām kārtām reģistrācijas secībā, saskaņā 
ar Noteikumu 19.1.apakšpunktu;

1.3. ja Noteikumu 19.1.apakšpunktā mi-
nēto personu nav vai tās no piedāvājuma 

atteikušās, tad neizīrēto dzīvojamo telpu 
piedāvā īrēt personām, kuras ar dzīvoja-
mo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā 
reģistrācijas secībā, saskaņā ar Noteikumu 
19.2.apakšpunktu;

1.4. ja Noteikumu 19.2.apakšpunktā mi-
nēto personu nav vai tās no piedāvājuma 
atteikušās, tad neizīrēto dzīvojamo telpu 
piedāvā īrētās dzīvojamās platības apmai-
ņas palīdzības reģistrā reģistrētajām per-
sonām. 

24. Dzīvokļu komisijai ir tiesības mainīt 
secību reģistrācijas grupu ietvaros:

1.1. ja persona ir parādā īres maksu, ap-
saimniekošanas maksu vai maksu par ko-
munālajiem pakalpojumiem;

1.2. ņemot vērā personas ģimenes lielu-
mu, konkrētos dzīves apstākļus vai telpu 
tehnisko stāvokli. 

25. Īres līguma termiņi: 
1.1. īres līgumu noslēdz uz 1 (vienu) 

gadu pirmajā reģistrā uzņemtajām per-
sonām, ar tiesībām īres līgumu pagarināt, 
ja persona iesniegusi nepieciešamos do-
kumentus un tai ir  saglabājušās tiesības 
saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā, un, ja tiek pildīti īres 
līguma nosacījumi un dzīvokļa lietošanas 
noteikumi (2.pielikums);

1.2. īres līgumi tiek pagarināti uz 3 (trīs) 
gadiem pirmajā reģistrā uzņemtajām per-
sonām, ja persona pilda šajos Noteikumos 
noteiktās prasības un pilda īres līguma 
nosacījumus, un, ja tām ir tiesības saņemt 
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā;

1.3. īres līgumu noslēdz uz darba tiesis-
ko attiecību laiku, ja personai tiek piešķirts 
dzīvoklis saskaņā ar Noteikumu 19.2.2. 
punktu;

1.4. īres līgumus, kuru termiņš noteikts 
uz nenoteiktu laiku tiek pārslēgti uz 3 (trīs) 
gadiem, ja īrnieks pilda īres līguma nosa-
cījumus, un, ja personai saglabājas tiesības 
saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā;  

1.5. īres līgumus, kura termiņš noteikts 
uz 3(trīs) gadiem vai nenoteiktu laiku, tiek 
pārslēgti uz 1 (vienu) gadu, ja īrnieks ne-
pilda īres līguma nosacījumus;

1.6. Domei ir tiesības atteikt pagarināt 
īres līgumu saskaņā ar likumu „Par dzīvo-
jamo telpu īri” 6.pantu. 

VI. Sociālo dzīvokļu izīrēšana
26. Sociālais dzīvoklis ir  pašvaldībai pie-

derošs vai valdījumā esošs dzīvoklis, kurš 
par tādu noteikts ar Domes sēdes lēmumu. 
Sociālo dzīvokļa uzskaiti veic un lēmumu 
par sociālo dzīvokļu izīrēšanu pieņem Dzī-
vokļu komisija, ko apstiprina Dome. 

27. Tiesības īrēt sociālos dzīvokļus ir:
1.1. likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem 

un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta 
noteiktajām personām;

1.2. atsevišķi dzīvojošām pensijas vecu-
ma personām, kurām nav apgādnieku;

1.3. atsevišķi dzīvojošām personām ar 
invaliditāti, kuriem nav apgādnieku.

28. Personas, kuras atzītas par tiesīgām 
īrēt sociālo dzīvokli, tiek reģistrētas otrajā 
reģistrā. 

29. Personas, kuras vēlas īrēt sociālo dzī-
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vokli iesniedz Domei rakstveida iesniegu-
mu. 

30. Sociālos dzīvokļus izīrē iesniegumu 
reģistrācijas secībā.

31. Personas vai ģimenes pienākums ir 
informēt Domi par materiālo un sociālo 
apstākļu izmaiņām, kuru dēļ persona vai 
ģimene vairs neatbilst 27.punktā noteik-
tajam.

32. Sociālo dzīvokli nodod lietošanā uz 
sociālā dzīvokļa īres līguma pamata. 

33. Sociālās dzīvokļa īres līgumu noslēdz 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem un to paga-
rina, ja pēc sociālā dzīvokļa īres līguma iz-
beigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi 
nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.  

34. Sociālo dzīvokli īrniekam nodod 
ar pieņemšanas-nodošanas aktu (5.pieli-
kums), iepazīstina ar sociālo dzīvokļu (tel-
pu) lietošanas noteikumiem, par ko īrnieks 
parakstās.

35. Domei ir tiesības neatjaunot sociālā 
dzīvokļa īres līgumu ar personu, kurai so-
ciālā dzīvokļa īres laikā iestājušies apstāk-
ļi, kas ir par pamatu sociālā dzīvokļa īres 
līguma izbeigšanai saskaņā ar likuma „Par 
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzī-
vojamām mājām” 14.pantu.

36. Sociālā dzīvokļa īres maksu nosaka 
Dome un tai jābūt zemākai par īres maksu, 
kas noteikta attiecīgās kategorijas dzīvok-
ļiem.

VII. Palīdzība īrētas dzīvojamās telpas 
apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo tel-
pu

37. Persona, kura īrē Pašvaldības īpašu-
mā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu, 
var īrēto dzīvojamo telpu apmainīt:

1.1. pret lielāku vai labiekārtotāku neap-
dzīvotu dzīvojamo telpu, ja personai par 
dzīvojamo telpu nav īres, apsaimniekoša-
nas un komunālo maksājuma parādu;

1.2. pret mazāku vai mazāk labiekārtotu 
neapdzīvotu dzīvojamo telpu, ja personai 
par dzīvojamo telpu ir īres, apsaimnieko-
šanas un komunālo maksājuma parāds un 
persona noslēdz vienošanos par parādu 
apmaksu;

1.3. pret citu piemērotāku neapdzīvotu 
dzīvojamo telpu pēc īrnieka motivēta ie-
snieguma;

1.4. pret citu īrēto Pašvaldības dzīvoja-
mo telpu, Pašvaldības izīrēto telpu īrnie-
kiem par to savstarpēji rakstveidā vieno-
joties, ja personām par dzīvojamo telpu 
nav īres, apsaimniekošanas un komunālo 
maksājuma parāda.

38. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību 
īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 
īrējamu dzīvojamo telpu, iesniedz Dzīvok-
ļu komisijai rakstveida iesniegumu, kuru 
parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes lo-
cekļi.

39.  Lēmumu par dzīvojamās telpas ap-
maiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, 
pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas lēmu-
mu, pieņem Dome.

VIII. Sociālo telpu izīrēšana
40. Sociālā dzīvojamā telpa ir dzīvoklis 

vai dzīvojamā telpa (ar kopējā lietošanā 
esošām palīgtelpām), kurai noteikts soci-
ālās dzīvojamās telpas statuss un kura at-
rodas pašvaldībai piederošā vai tās lietoju-
mā esošā mājā. Lēmumu par sociālo telpu 
izīrēšanu pieņem Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūra „Kandavas novada 
Sociālais dienests” ( turpmāk- Sociālais 
dienests).

41. Tiesības īrēt sociālo telpu ir:
1.1. likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem 

un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta 
pirmajā daļā noteiktajām personām;

1.2. atsevišķi dzīvojošām pensijas vecu-
ma personām, kurām nav apgādnieku;

1.3. atsevišķi dzīvojošām personām ar 
invaliditāti, kurām nav apgādnieku.

42. Personas, kuras atzītas par tiesīgām 
īrēt sociālo telpu Sociālā dienesta direktors 
reģistrē atsevišķā palīdzības reģistrā.

43. Personas, kuras vēlas īrēt sociālo tel-
pu iesniedz Sociālajam dienestam: 

1.1. rakstveida iesniegumu; 
1.2. iztikas līdzekļu deklarāciju. 
44. Persona vai ģimene, kura iesniegusi 

43.punktā minētos dokumentus un ir at-
zīta par tiesīgu īrēt sociālo telpu, Sociālajā 
dienestā tiek reģistrēta kā pretendents un 
sociālo telpu īri pieteikumu iesniegšanas 
kārtībā saskaņā ar Sociālā dienesta lēmu-
mu. 

45. Personas vai ģimenes pienākums ir 
informēt Sociālo dienestu par materiālo un 
sociālo apstākļu izmaiņām, kuru dēļ per-
sona vai ģimene vairs neatbilst 41.punktā 
noteiktajam. 

46. Persona vai ģimene, kura zaudējusi 
tiesības īrēt sociālo dzīvokli tiek izslēgta no 
sociālo telpu reģistra. 

47. Izslēgšana no sociālo telpu reģistra 
notiek pēc personas vai ģimenes iesniegu-
ma par lūgumu izslēgt no reģistra, vai So-
ciālā dienesta informācijas par to, ka minē-
tā persona vai ģimene vairs nav tiesīga īrēt 
sociālo dzīvokli. 

48. Sociālo telpu nodod lietošanā uz so-
ciālās telpas īres līguma pamata. 

49. Sociālās telpas īres līgumu noslēdz 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem un to paga-
rina, ja pēc sociālās telpas īres līguma iz-
beigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi 
nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo telpu.  

50. Sociālo telpu īrniekam nodod ar pie-
ņemšanas-nodošanas aktu, iepazīstina ar 
sociālo telpu  lietošanas noteikumiem, par 
ko īrnieks parakstās.

51. Sociālajam dienestam ir tiesības 
neatjaunot sociālās telpas īres līgumu ar 
personu, kurai sociālās telpas īres laikā ie-
stājušies apstākļi, kas ir par pamatu soci-
ālās telpas īres līguma izbeigšanai saskaņā 
ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 14.pantu.

52. Sociālas telpas īres maksu nosaka 
Dome un tai jābūt zemākai par īres maksu, 
kas noteikta attiecīgās kategorijas dzīvok-
ļiem. 

IX. Pārsūdzības kārtība 
53. Dzīvokļu komisijas un Sociālā die-

nesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Do-
mes Administratīvo aktu strīdus komisijā, 
bet Kandavas novada Domes lēmumu var 
apstrīdēt Administratīvā rajona tiesā Ad-
ministratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.

 X. Noslēguma jautājumi
54. Personas, kuras līdz šo Noteikumu 

spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas pašval-
dībā palīdzības saņemšanai, tiek iekļautas 
attiecīgajā palīdzības reģistrā, un tās var 
izslēgt no pašvaldības palīdzības reģistra 
vienīgi likuma „Par palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā” 10.pantā paredzētajos 
gadījumos.

55. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē 2010.gada 31.marta Kandavas 
novada domē apstiprinātie (protokols Nr.3  
2.§) Kandavas novada domes saistošie no-
teikumi Nr.6 „Personu, kurām nepiecieša-
ma pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautāju-
ma risināšanā, reģistrācijas un palīdzības 
sniegšanas kārtība” un 2011.gada 28.aprīļa 
Kandavas novada domē apstiprinātie (pro-
tokols Nr.4  20.§) Kandavas novada domes 
noteikumi „Par sociālajos dzīvokļos un so-
ciālajās mājās Kandavas novadā izmitinā-
mo personu kategorijām, kuras ir tiesīgas 
pretendēt uz sociālā dzīvokļa īri”. 

„Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanas kārtību 
Kandavas novadā 2015.gadā”  

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 
9.¹punktu, 9.panta otro daļu 

1. Saistošie noteikumi Nr. 9 “Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa piemērošanas kār-

tību Kandavas novadā 2015.gadā” nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļa piemēroša-
nas un aprēķināšanas kārtību Kandavas 
novadā 2015.gadā attiecībā uz dzīvojamo 
māju palīgēku, ja palīgēkas platība pār-
sniedz 25 m2, neaplikšanu ar nekustamā 
īpašuma nodokli un par nekustamā īpašu-
ma nodokļa piespiedu izpildi. 

2. Dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgē-
kas platība pārsniedz 25m2 un ja tās netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veik-

šanai, izņemot garāžas, ar nodokli netiek 
apliktas.

3. Pašvaldība nosaka, ka nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 
septiņu gadu laikā no nodokļu samaksas 
termiņa iestāšanās brīža.

4. Saistošie noteikumi publicējami do-
mes informatīvajā izdevumā „Kandavas 
Novada Vēstnesis” un ir piemērojami  no 
2015.taksācijas gada.

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.9
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RIHARDA ZARIŅA 125 GADU JUBILEJAS ATZĪMĒŠANA

GOTLANDES ATBALSTS ZANTES ĢIMENES KRĪZES CENTRAM

26.novembrī  Kandavas novada 
muzejā tika atzīmēta bijušā Kandavas 
luterāņu draudzes mācītāja Riharda 
Zariņa 125 gadu jubileja.

  Jubilejas pasākumu ievadīja svēt-
brīdis Vimbužu kapsētā, kur atdusas 
mācītājs Rihards Zariņš. Pa ceļam, at-
griežoties Kandavā, svētbrīža dalībnieki 
iebrauca arī Mācītājmājā, kur viņš dzī-
vojis un 1942.gada 16.oktobrī aizgājis  
mūžībā. Rihards Zariņš Kandavas lute-
rāņu draudzē kalpojis no 1926.gada līdz 
savai nāves dienai. Par pilntiesīgu mācī-
tāju ordinēts 1928.gada 2.septembrī. 

Viņš bijis iecienīts ticības mācības 
skolotājs Kandavas pamatskolā un Kan-
davas Valsts arodskolā. Bijis skautu un 
aizsargu organizāciju mācītājs. Skautu 
himnas „Būsim modri, skautu brāļi…” 
vārdu autors. No 1926. bijis arī skautu 
žurnāla „Ugunskurs” redaktors. Un arī 
dzejnieks. Rakstījis par dabu, par Kan-
davas apkārtnes skaistākajām vietām, 
kas labi atpazīstamas viņa dzejoļos. Bet 
visvairāk rakstījis mīlas liriku. Visu šos 
dzejoļus caurvij skaista un, kā sapro-
tams no dzejas rindām, nepiepildīta mī-
lestība. Tālajā 1938.gadā akciju sabied-
rība „Valters un Rapa” izdevusi viņa mī-
las dzeju ”Vēli ziedi”. Krājumu Rihards 
Zariņš izdevis par saviem līdzekļiem, un 
tajā bijuši apkopoti gandrīz 200 dzejo-
ļi. Sagatavošanā bijis vēl viens dzejoļu 
krājums „Dzeguze kūkoja silā”, kas savu 
iznākšanu diemžēl nepiedzīvoja, jo mā-
cītājs nepilnu 53 gadu vecumā, aizgāja 
aizsaules ceļos. 

125 gadu jubilejas pasākumā nova-
da muzejā tika prezentēta viņa dzejoļu 
grāmatas  „Vēli ziedi” izlases izdošana. 
Dzejoļu izlases izdošanas idejas autore ir 

„Abavas ielejas attīstības centrs” vadītā-
ja Iveta Piese, un krājums izdots projek-
ta ietvaros ar Kandavas novada Iespēju 
fonda un novada  muzeja atbalstu. Grā-
matas vāku rotā mūsu novadnieces Lias 
Kiršteinas gleznas reprodukcija. Tajā ir 
tikai 32 dzejoļi, jo grāmatas izdošana 
nav lēts prieks, un projektam bija no-
teikts naudas līdzekļu apjoms, tomēr, kā 
sacīja Iveta, ir sapnis nākotnē izdot visu 
dzejoļu krājumu.

Ir pasākumi, kas notiek „ķeksīša” 
pēc, bet šis noteikti nebija tas gadījums. 
Tā bija patiesa interese un cieņa, ar kādu 
pasākuma organizatores Iveta Piese un 
Ināra Znotiņa stāstīja par Rihardu Zari-

ņu un lasīja viņa dzeju. Katrs pasākuma 
dalībnieks pēc nejaušības principa atvē-
ra lapu krājumā un nolasīja uzšķīrušos 
dzejoli. Tā vien likās, ka katram atvērās 
tieši viņam domātais. 

Katram mums ir atvēlēts vien no-
teikts dzīves laiks, un katrs varam cen-
sties tā laikā izdarīt kaut ko nākamajām 
paaudzēm paliekošu. Mūsu novadnie-
kam Rihardam Zariņam tas ir izdevies, 
no viņa mums palicis drukātais vārds- 
viņa dzeja, kas turpina mūs uzrunāt arī 
vairāk nekā septiņdesmit gadu pēc viņa 
aiziešanas mūžībā.

Dagnija Gudriķe

 Iveta Piese un Visvaldis Garoza, kurš uzsācis Mācītājmājas 
atjaunošanu

Aija Švāne pie labdarības koncerta logo Visbijas Doma baznīcā Gotlandē

27.novembrī Gotlandē –Visbijas 
Doma baznīcā notika labdarības pasā-
kums veltīts Zantes ģimenes krīzes centra 
atbalstam. 

Jau septiņus gadus Zantes ģimenes 
krīzes centram ir draudzība ar Gotlan-
des salas iedzīvotājiem. Draudzība sākās 
ar gotlandieša Oskara Petersona iein-
teresētību un atbalstu, bet nu jau gan-
drīz visi Gotlandes iedzīvotāji ir mūsu 
draugi. Tā sirdsmīlestība un atbalsts, ko 
sniedz šie cilvēki ir neatsverama.  Kad 
jautāju bērniem, kuri vasaras nometnēs 
bijuši Gotlandē, kas viņiem visvairāk tur 
paticis, visi kā viens man atbildējuši, ka 
siltums un mīlestība, kas staro no turie-
nes cilvēkiem.

Labdarības koncertā piedalījās izcili 
mākslinieki no Zviedrijas un tas bija ļoti 
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AR LATVIJAS VĀRDU SIRDĪ

Piemiņas plāksnes idejas autors Pēteris Briedis (no labās) un 
izgatavotājs Mārtiņš Mednieks

kupli apmeklēts. Šī pasākuma sagatavo-
šanā un norisē lielu atbalstu un pretim 
nākšanu sniedza labdari no Gotlandes 
- māsas Šarlote un Karina Malmgremas, 
Ljugarnas Lauvu klubs, Oskars Peter-
sons kā arī daudz darbarūķu sagatavo-
šanas darbos, scenārija radošā realizācijā  
un izcilā programmas novadīšanā.

Sadarbībā ar Ljugarnas Lauvu klubu 
piecdesmit septiņiem Kandavas nova-
da bērniem ir bijusi  iespēja piedalīties 
starptautiskajās nometnēs Gotlandē jau 
četras vasaras. Un man ir liels prieks, 
ka arī nākošajā vasarā, augusta mēnesī, 
sešpadsmit novada bērni  veselu nedēļu 
pavadīs Gotlandē nometnē „Vänskap är 

makt”, kas latviski skan -„Draudzībā ir 
spēks”. Man prieks, ka šiem bērniem, ku-
riem klājas grūtāk  kā citiem, būs iespēja 
priecāties un redzēt Gotlandi. 

Jau piekto  gadu Oskars Petersons 
kopā ar saviem biedriem brauc uz Zanti, 
lai kopā svinētu Ziemassvētkus un sa-
gādātu prieku Zantes ļaudīm. Arī šogad 
viņi būs ciemos pie mums. Sadarbībā ar 
mūsu ilggadējiem draugiem, esam  saga-
tavojuši  īpašas veltes Zantes ģimenēm 
ar bērniem. 12.decembrī plkst.13: 00 
būs ģimeņu pasākums, bet plkst.17: 00  
pensionāru pasākums, kurā tiks godi-
nāti jubilāri, būs koncerts un balle. Un, 
protams, dāvanas no Gotlandes. 

Decembrī cilvēku sirdīs valda svētku 
noskaņa un dienas rit straujāk gaidīša-
nas priekā. Ziemassvētki ir dāvināša-
nas   prieka laiks, mīlestības un cerību 
laiks.

Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk 
dara labu pats sev.  Ne tajā nozīmē, ka 
viņu par to gaidītu rokām taustāma bal-
va. Bet balva ir apziņa, ka padarīts labs 
darbs, un šī apziņa pati par sevi sniedz 
lielu prieku. Mēs neviens neesam tik ba-
gāti, lai novērstu visas nebūšanas vai ne-
laimes, bet kopā mēs spējam to visu ma-
zināt un dot kādam cerību un atbalstu.

Zantes ģimenes krīzes centra 
vadītāja Aija Švāne

Par kandavniekiem, Lāčplēša kara or-
deņa kavalieriem, tagad liecina piemiņas 
plāksne Kandavas novada muzejā, kas šo-
gad tika atklāta Lāčplēša dienā.

Pirms 95 gadiem, 1919. gada 11. no-
vembrī, Latvijas armijas karavīri atbrī-
voja Rīgu no Pāvela Bermonta-Avalova 
vācu-krievu algotņu armijas. Šī smagām 
kaujām pārpilnā diena vēsturē iegāja kā 
Lāčplēša diena, jo arī Lāčplēsis reiz cīnī-
jās pret visiem melnajiem spēkiem, kas 
gribēja atņemt brīvību. 

Šajā dienā radās doma dibināt Lā-
čplēša Kara ordeni kā augstāko latviešu 
karavīru varonības zīmi kaujas laukā. 
O�ciāli gan likumu par Lāčplēša Kara 
ordeņa dibināšanu pieņēma Satversmes 
sapulcē tikai 1920. gada 18. septembrī. 
Apbalvošanai ar Lāčplēša Kara ordeni 
izstrādāja statūtus, kuri ietvēra 62 punk-
tus. Šo darbu veica kapteinis Alberts     
Stalbe (1891 – 1954), kuru vēlāk arī pašu 
apbalvoja ar šo godpilno apbalvojumu. 

Jautājumus par apbalvošanu izlēma 
Lāčplēša Kara ordeņa dome, kuras sastā-
vā ietilpa Valsts prezidents (kā priekšsē-
dētājs), septiņi Saeimas ievēlēti deputāti 
un septiņi I šķiras Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieri. Apbalvojumu piešķīra vien 
tad, ja par konkrēto personu bija nobal-
sojuši vismaz 10 Lāčplēša Kara ordeņa 
domes pārstāvji. 

 Lāčplēša Kara ordeņa meta autors 
bija Jānis Aleksandrs Liberts (1888 - ?). 
Ordeņa izgatavošanu veica sudrabkalis 
Hermanis Banks. No 1922. gada Lā-
čplēša Kara ordeņa kavalieri saņēma 
arī mākslinieka Riharda Zariņa (1869 – 
1939) zīmēto diplomu. Pēc J. A. Liber-
ta skices šo ordeni veidoja kā stilizētu 
ugunskrustu ar baltas emaljas pārklāju-
mu un sarkanu un zeltītu aplokojumu. 
Tā devīze bija „Par Latviju”. Ordenim 
bija trīs šķiras. Laika posmā no 1920. 
līdz 1928. gadam kopā izsniedza 2146 
Lāčplēša Kara ordeņus.

1930. gadā nodibināja Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru biedrību. Tā pašlikvi-
dējās 1997. gada novembrī, aizejot mū-
žībā 97 gadus vecajam pulkvežleitnan-

tam Albertam Amerikam (1899 – 1997). 
Šobrīd dzīvo vidū vairs nav neviena Lā-
čplēša Kara ordeņa kavaliera, jo 2000. 
gadā šīszemes gaitas beidza Herberts 
Saulītis (1900 – 2000), bet 2003. gadā – 
Arvīds Lauris (1901 – 2003). 

1933. gada 11. novembrī sāka iznākt 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru biedrības 
ilustrētais žurnāls „Lāčplēsis”, kuru vadī-
ja žurnālists un sabiedriskais darbinieks 
Jūlijs Lācis (1892 – 1941), bet redaktors 
bija Artūrs Kroders (1892 – 1973). Pēc 
Latvijas neatkarības zaudēšanas žurnāla 
darbība Latvijā pārtrūka un vēlāk atjau-
nojās jau aiz Latvijas robežām. 

Pēdējo reizi neatkarīgās Latvijas lai-
kā Lāčplēša dienu svinēja 1939. gada 11. 
novembrī, bet nākamā svinību reize bija 
pēc 49 gadiem – 1988. gada 11. novem-
brī, kad sarkanbaltsarkano karogu Rīgas 
pils Svētā gara tornī uzvilka aktieris un 
latviešu strēlnieks Ēvalds Valters (1894 – 
1994) un rakstnieks Alberts Bels (1938). 

Latvijas atbrīvošanas cīņās piedalījās 
arī Kandavas novada ļaudis. Viņu vidū 
bija zemnieki, amatnieki, mācītāji, ie-
rēdņi u.c. 

To, ka Kandavas novada muzejā va-
jadzētu piemiņas plāksni ar Kandavas 
novadu saistītajiem Lāčplēša Kara orde-
ņa kavalieriem, ierosināja Lāčplēša Kara 

ordeņa kavaliera Jāņa Brieža brāļadēls 
Pēteris Briedis. Tā pēc viņa iniciatīvas 
darbā iesaistījās krājuma glabātāja Inā-
ra Znotiņa ar savākto informāciju par 
novadniekiem – Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieriem, bet plāksnes skici veidoja 
muzeja speciāliste Diāna Isaka, Pasūtī-
jumu izpildīja Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikuma pasniedzējs Mārtiņš 
Mednieks. Plāksne savu vietu ir atradusi 
Kandavas novada represēto iedzīvotāju 
piemiņas istabā. 

Plāksnē ir atrodami deviņi mūsu 
novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru 
vārdi. Visvairāk Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru ir no Zemītes pagasta. Te dzī-
vojis 4. Valmieras kājnieku pulka virs-
seržants Aleksandrs Baltaisvilks (1889 – 
1956), kurš par kaujām pret lieliniekiem 
Ziemeļvidzemē ar Lāčplēša Kara ordeni 
apbalvots 1922. gadā. 1951. gadā apcieti-
nāts, notiesāts uz 10 gadiem un sodu iz-
cietis Vorkutlagā. Latvijā atgriezies 1956. 
gadā, bijis drēbnieks Zemītē. Apbedīts 
Zemītes pagasta Pavārkalna kapos. 

Tikai 29 gadus bija lemts nodzīvot 
vēl vienam zemītniekam – Vilim Gel-
bem (1890 – 1919), kurš dzimis Zemītes 
pagastā trūcīga rokpeļņa ģimenē, bet ar 
savu gribasspēku un prāta spējām beidzis 
gan Talsu pilsētas skolu, gan Engures un 
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Pēterburgas jūrskolas. Viņš noorganizē-
jis latviešu komandantūru Rūjienā, bijis 
viens no pirmajiem virsniekiem jaunfor-
mējamajā Ziemeļlatvijas brigādē, kā arī 
iecelts par Limbažu rajona komandantu. 
Kritis Cēsu kaujās, apbedīts Limbažu 
draudzes kapsētā. Lāčplēša Kara ordenis 
piešķirts pēc nāves 1921. gadā. 

Ar Zemītes pagastu saistīts arī 3. Jel-
gavas jātnieku pulka kaprālis Aleksandrs 
Timmermanis (1896 – 1981), kurš gan 
dzimis Ropažu pagastā. Par varonīgo 
piedalīšanos kaujās Rīgas un Daugavpils 
frontēs apbalvots ar III šķiras Sv. Jura 
krustu, bet par kaujām Latgales frontē 
1920. gadā saņēmis Lāčplēša Kara or-
deni. Viņam piešķirta jaunsaimniecība 
Zemītes pagastā – „Lielzīles”. 1931. gadā 
saņēmis Triju Zvaigžņu ordeņa I pakā-
pes Goda zīmi. Apbedīts Zemītes pagas-
ta Pavārkalna kapos.

Zemītes pagastā dzimis Kurzemes 
artilērijas pulka kareivis Kārlis Štāls (arī 
Kārlis Otto Stāls Štāls, 1893 - 1966), kurš 
Latvijas armijā iestājies 1919. gadā, kau-
jās smagi ievainots un 1920. gadā no ar-
mijas atvaļināts. Par varonību kaujās pie 
Rīgas 1921. gadā apbalvots ar Lāčplēša 
Kara ordeni. Zemītē piešķirta jaunsaim-
niecība „Burtnieki”, kur nodzīvojis visu 
mūžu. Apbedīts Zemītes pagasta Pavār-
kalna kapos.

Pulkvežleitnants Arnolds Artums-
Hartmanis (1895 - ?) dzimis Aizupes 
pagastā pašvaldības ierēdņa ģimenē. 
Beidzis Tukuma komercskolu un kara 
skolu Krievijā. Piedalījies Rīgas aizstāvē-
šanā, kaujās pret Bermontu un Latgales 
atbrīvošanas cīņās. 1922. gadā apbalvots 
ar Lāčplēša Kara ordeni. Latvijas laikā 
pārgājis robežsardzes dienestā, vēlāk 
bijis Rīgas prefektūras jātnieku nodaļas 
priekšnieks. Apbalvots arī ar Viestura 
ordeni un 1934. gadā – ar IV šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni. 1939. gadā repatriējies 
uz Vāciju.

Aizupes pagastā dzimis arī 8. Dau-
gavpils kājnieku pulka kareivis Vilis Šir-
sons (1888 – 1976). 1919. gadā brīvprātī-
gi iestājies Latvijas armijā, piedalījies cī-
ņās pret bermontiešiem un lieliniekiem 
Latgalē. Par varonību pie Spilves pļavām 
1922. gadā apbalvots ar Lāčplēša Kara 
ordeni. 1920. gadā atvaļinājies. Bijis 
zemnieks Aizupes pagasta „Ratniekos”. 
1972. gadā pārcēlies uz Rīgu, apbedīts 
Lāčupes kapos. 

No toreizējā Kandavas pagasta Dai-
gones nāk divi Lāčplēša Kara ordeņa ka-
valieri. Fricis Avotiņš (1897 – 1944) bei-
dzis Kandavas pilsētas skolu un Gatčinas 
praporščiku skolu. Vienu laiku bijis sais-
tīts ar Kandavas revolucionāro komiteju, 
bet 1919. gadā dezertējis no 16. latviešu 
padomju strēlnieku pulka un brīvprā-
tīgi iestājies Latvijas armijā. Piedalījies 
kaujās pret bermontiešiem un brīvības 
cīņās. 1924. gadā apbalvots ar Lāčplēša 
Kara ordeni. Piešķirta jaunsaimniecība 
Lestenes muižas centrā. Apbalvots arī 

ar Viestura ordeni un 1929. gadā – ar V 
šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. Otrā pa-
saules kara laikā dienējis vācu armijā 2. 
būvpulkā. Kritis frontē Vācijā. 

Daigonē dzimis arī pulkvežleitnants 
Jānis Valdis Bekmanis (pēc uzvārda mai-
ņas Celms, 1893 – 1943). Viņš bija mācī-
jies Tukuma tirdzniecības skolā un Du-
bultu ģimnāzijā, vēlāk studējis Maskavā 
Šaņavska universitātē. No 1919. gada cī-
nījies Latvijas armijā. 1920. gadā apbal-
vots ar Lāčplēša Kara ordeni. Dienestu 
turpinājis arī pēc brīvības cīņām, bijis 1. 
Liepājas kājnieku pulka sakaru koman-
das priekšnieks. 1929. gadā apbalvots ar 
V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, bet 1938. 
gadā saņēmis Viestura ordeni. No 1939. 
gada Liepājas un Aizputes kara apriņķa 
priekšnieks. Jaunsaimniecība piešķirta 
Priekuļos. 1941. gadā apcietināts un ie-
slodzīts Novosibirskas cietumā. 

Kā izcils novadnieks jāmin pulk-
vežleitnants Jānis Briedis (1892 – 1941), 
kurš dzimis Jelgavā, bet mācījies Aizdzi-
res pagasta skolā un Kandavas pilsētas 
skolā. Pēc skolotāja eksāmenu nokārto-
šanas bijis pārzinis Cēres pagasta skolā, 
bet, sākoties Pirmajam pasaules karam, 
iesaukts krievu armijā. Par kaujām Kaln-
ciemā pie „Lediņu” mājām piešķirts Jura 
zobens. 1918. gadā brīvprātīgi iestājies 
Troickas 1. latviešu īpašajā bataljonā. 
Piedalījies Imantas pulka formēšanā. 
1920. gadā atgriezies Latvijā un strādājis 
Latvijas aizsardzības ministrijā. studējis 
Latvijas Universitātes Tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu fakultātē. No 1937. 
gada bijis Armijas ekonomiskā veikala 
�nansu daļas priekšnieka vietnieks. ap-
balvots ar Sv. Staņislava III šķiras ordeni, 
Sv. Annas III un IV šķiras ordeņiem, Sv. 
Jura krusta IV šķiru, Tēvzemes ordeņa 
III un IV šķiru. 1921. gadā saņēmis Lā-
čplēša Kara ordeni. 1928. gadā apbalvots 
ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. Sa-
ņēmis arī Latvijas atbrīvošanas kara 10 
gadu piemiņas zīmi, Latvijas Republikas 
atbrīvošanas cīņu 10 gadu neatkarības 
jubilejas medaļu, Čehoslovākijas Kara 
krustu, Lietuvas 10 gadu neatkarības ju-
bilejas medaļu. Piešķirta jaunsaimniecī-
ba Kandavas pagastā – „Viesturi”. 1941. 
gada 14. jūnijā deportēts uz Vjatlagu.

Jāatzīmē arī tie Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieri, kuri kādu laiku ir bijuši saistīti 
ar Kandavas novadu, bet par kuru gaitām 
muzejā pietrūkst informācijas. Tāda bija 
Līna Čanka- Freidenfelde (1893 – 1981), 
viena no trim ar Lāčplēša Kara ordeni 
apbalvotajām sievietēm. 1921. gadā sa-
ņēmusi Lāčplēša Kara ordeni, bet apbal-
vota arī ar Sv. Jura krusta III un IV šķiru, 
Jura medaļas IV šķiru un Triju Zvaigžņu 
ordeni. Nezināmu iemeslu dēļ nomainī-
jusi vairākas dzīvesvietas. Kā jaunsaim-
niecība viņai piešķirti Lielrendas muižas 
„Virsaiši”, kurus viņa pārdevusi un no-
pirkusi Matkules pagasta „Kanneniekus”. 
1937. gadā tos nomainījusi pret Milz-
kalnes pagasta „Laimēm”, bet pēc tam 
pārcēlusies uz Zaļenieku pagastu. Mūža 

nogali pavadījusi Kuldīgas rajona Reģu 
pansionātā. Matkules pagasta „Sventu” 
mežsargmājās jaunsaimniecība piešķirta 
arī Jānis Krūzem (1891 – 1941). Latvijas 
laikā bijis Politiskās pārvaldes Izmeklē-
šanas nodaļas vadītājs. 1940. gadā ares-
tēts.

Savukārt Zemītes muižā jaunsaim-
niecību saņēmis Kārlis Baumanis (1902 
– 1981), kurš gan dzīvojis un strādā-
jis Rīgā. Lāčplēša Kara ordeni saņēmis 
1924. gadā. 

Cēres pagastā kādu laiku dzīvojis 
Kārlis Jākobsons (1888 – 1967), ar Lā-
čplēša Kara ordeni apbalvots 1922. gadā. 
Bijis komijs Rīgā, kādu laiku dzīvojis Cē-
res pagasta „Stiebriņos” un bijis pārtikas 
veikala īpašnieks. No 1949. līdz 1953. ga-
dam bijis apcietinājumā par spekulāciju.

Tāpat Cēres pagastā jaunsaimniecība 
bijusi pulkvežleitnantam Sergejam Lagz-
diņam (1895 – 1979), kurš dzimis Talsu 
apriņķa Puzes pagastā. Ar Lāčplēša Kara 
ordeni apbalvots 1921. gadā. Kādu laiku 
bijis Cēres pagasta vecākais. Divas reizes 
represēts. 

Jaunsaimniecību Cēres pagastā saņē-
mis arī Kārlis Jēkabsons (1897 – 1976), 
kurš ar Lāčplēša Kara ordeni apbalvots 
1924. gadā. Bijis apbalvots arī ar III šķi-
ras Sv. Annas ordeni un Triju Zvaigžņu 
ordeni. Otrā pasaules kara laikā cīnījies 
latviešu leģiona 15. divīzijā. Kopš 1947. 
gada dzīvojis Anglijā. 

Aizupes pagasta Imulās jaunsaim-
niecība piešķirta Ernestam Emīlam 
Konstantīnam Veinbergam (1897 – 
1941), kurš ar Lāčplēša Kara ordeni ap-
balvots 1921. gadā. Aizupē bijis pagasta 
patērētāju biedrības grāmatvedis un 
militārās audzināšanas skolotājs. 1941. 
gadā apcietināts un bijis cietumā Kuibi-
ševas apgabalā. 

11. Dobeles kājnieku pulka kareivis 
Žanis Jansons (1900 – 1942) dzimis Lut-
riņu pagasta „Lenčos”. 1920. gadā saņē-
mis Lāčplēša Kara ordeni. Bijis Tukuma 
11. aizsargu pulka Vānes aizsargu no-
daļas priekšnieks. 1936. gadā apbalvots 
arī ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda 
zīmi.  1941. gadā apcietināts un depor-
tēts uz Sibīriju.

Alfrēds Jātnieks (1898 – 1936) dzi-
mis Cērkstes pagastā. 1921. gadā ap-
balvots ar Lāčplēša Kara ordeni. Jaun-
saimniecība piešķirta Kandavas pagasta 
Cikundes krogā. 

Tādi pašlaik ir apkopotie dati par 
mūsu novadniekiem – Lāčplēša Kara or-
deņa kavalieriem.

Un nobeigumā jāsaka, ka viņi bija 
stipri ļaudis. Viņi, kuri pirms 95 gadiem 
cīnījās par brīvu Latviju. Vai mēs šodien 
esam tik patriotiski? Vai mēs šodien 
esam tik lieli ideālisti? Gribētos ticēt, ka 
savās sirdīs esam. Mums tādiem ir jābūt! 
Tikai tad mēs Būsim!

Kandavas novada muzeja krājuma
 glabātāja Ināra Znotiņa
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Par to, ka tas ir iespējams, noteikti 
nešaubījās visi tie, kas 29.novembra rītā 
ieradās Kandavā. Pavisam divdesmit 
pieci, kas bija gatavi izaicinājumam un 
kuriem nebija rīts par aukstu un Kan-
dava par tālu. Biedrības “Abavas ielejas 
attīstības centrs” akcijas “Kājāmgājēju 
dienas Abavas senlejā”   noslēguma pa-
sākumā piedalījās drosminieki vecumā 
no 14 līdz 74 gadiem no Kandavas, Sa-
biles, Rendas, Engures, Tukuma, Saldus 
un Rīgas. Pārgājiena maršrutā bija Kan-
davas mācītājmuiža, taka uz Vecajiem 
ozolājiem, Zvejnieku tilts, Aizdzires 
muiža, Velna akmens un ala, Kalnmui-
ža, Plostkrogs, Drubazas un noslēgu-
mā Sabiles kultūras nams. Iešana bija 
gan pa lielceļu, gan maziem privātiem 
ceļiem, gan pa dzīvnieku iemītām taci-
ņām. Pa ceļam tika izdarīts labs darbs, 
savākti maisos atkritumi pie Velnalas, 
kas tur laikam bija krājušies visu vasaru. 
Ap 20 km garais maršruts tika paveikts 
līdz ar tumsas iestāšanos.

Visu gadu Kājāmgājēju dienu vad-
motīvs bija dziesma “Kājāmgājējs”, kurā 
ir zīmīgie vārdi -„Vai esi kājām izstai-
gājies ceļu no Kandavas līdz Sabilei? 
Un ja Tu neesi šo ceļu nostaigājis, Tev 
dzīvē vienas skaistas dienas trūkst.” Ar 
tās kopīgu dziedāšanu sākās noslēguma 
pasākums un to dziedāja arī siltajās un 
mājīgajās Sabiles kultūras nama telpās 
dziesmas autors, komponists Vilnis 
Bumbiers un dziedātāja Iveta Sēruma. 
Bija interesanti uzzināt, kā dziesma ra-
dusies, kas iedvesmojis komponistu. 
Savukārt projekta vadītāja Iveta Piese 
pastāstīja, kā dziesma iedvesmoja kā-

AR KĀJĀM NO KANDAVAS LĪDZ SABILEI

Pārgājiena dalībnieki Abavas senlejā pa ceļam no Kandavas uz Sabili

jāmgājēju dienu pasākumiem. Pēc tam 
bija karsta zupa, garšīgas plātsmaizes 
un sarunas par piedzīvoto visas akcijas 
garumā.

Noslēgumā tie, kas bija piedalījušies 
projekta laikā vismaz trīs pārgājienos, 
saņēma īpašos Abavas senlejas kājāmgā-
jēju krekliņus. Visi dalībnieki atzina, ka 
šādi pasākumi ir vajadzīgi, lai uzzinātu 
ko jaunu, apmeklētu vietas, kurās neesi 
bijis, iepazītu cilvēkus un Abavas senle-
jas dabas parka daudzveidību. 

Nākošgad biedrība iecerējusi no-

organizēt vismaz trīs pārgājienus, kad 
ne tikai ej, bet arī kaut ko jaunu uzzini 
un apgūsti jaunu pieredzi. Tie nebūs tik 
gari un notiks biedrības izveidotajās ta-
kās. Tomēr   arī viens garais pārgājiens 
gadā būtu interesants un vajadzīgs.

Projektu “Kājāmgājēju dienas Aba-
vas senlejā” atbalsta Latvijas Vides aiz-
sardzības fonds, Kandavas un Talsu no-
vadu pašvaldības, realizē biedrība “Aba-
vas ielejas attīstības centrs”.

Iveta Piese

JA MAN BŪTU BURVJU NŪJIŅA
Mēs, Zantes ģimenes krīzes centrā 

kopā ar bērniem, runājām par  tēmu „Ja 
man būtu burvju nūjiņa...” Visi sarunā 
tik ļoti iesaistījās, ka es lūdzu stāstus arī 
uzrakstīt. 

Marija, kurai ir 10 gadi uzrakstīja 
stāstu, kas mani tik ļoti aizkustināja, ka 
es vēlos ar to iepazīstināt visus novada 
iedzīvotājus šajā žēlsirdības, mīlestības 
un brīnumu laikā, kad gaidām Ziemas-
svētkus.

Mazās Marijas stāsts.
„Ja man būtu burvju nūjiņa, tad es 

izdarītu tā, lai pasaule būtu daudz krā-
saināka un tai krāsainā pasaulē visi būtu 
ļoti draudzīgi.

Neviens nedarītu pāri otram, bet 
pieietu klāt un apmīļotu noskumušos. 
Vai arī priecīgos, jo tie arī grib būt ap-
mīļoti.

Neviens tur neapzagtu otru, tur arī 
nekautos ne mājās, ne uz ielas, ne skolā. 
Un vēl tur nebūtu tādu cilvēku, kas dara 
pāri bērniem, aiztiek viņus.

Visi viens par otru rūpētos un palī-
dzētu viens otram. Ja kādam nebūtu ko 
ēst, tad cits iedotu un neprasītu par to 
naudu.

Pasaule būtu ļoti skaista un saulaina.
Un arī tad, kad lietus lītu, tad māko-

ņi būtu nevis pelēkzili, bet balti ar tumši 
ziliem rakstiem un pārējās debesis spilg-
ti rozā, lai ieraugot visi sāktu  smaidīt.

Ar savu burvju nūjiņu es izārstētu 
visus slimos cilvēkus un bērniem vispār 
nebūtu nekādu slimību.

Es savai  ģimenei uzburtu labu māju 
un tik daudz naudas, lai mums pietiktu. 
Tad mēs būtu laimīgi. Mums jau nemaz 
nevajag daudz, tikai lai iznāktu ēdienam 

un apģērbties.
Un es pati vispār jau varu iztikt bez 

saldumiem. Labāk vecmammai nopirkt 
jaunas brilles, mammai vajadzētu zāba-
kus. Un, ja paliktu pāri, es gribētu sev un 
mazajai māsai riteni. Mums jau nevajag 
jaunu, ka tik iet uz priekšu.

Varbūt es varētu izdarīt tā, lai tētim 
nekad negribētos dzert šņabi ar onku-
ļiem un pēc tam kauties.

Varētu uzburt tādu šprici, ka iepotē 
un tētis paliek visu laiku mīļš un labs 
pret mums un mammu. Tad mammai 
nebūtu jāraud un mums nebūtu jāslēp-
jas.

Es ticu, ka tā būs”.
Aija Švāne

Zantes ģimenes krīzes centra 
vadītāja
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MĪLESTĪBAS DARBI KANDAVĀ

KULTŪRAMŪSU PASTĀ

„Mīlestības darbi Kandavā” pārstāves ar dāvanām dodas uz 
Kandavas sociālo pansiju

Jau vairāk kā pusgadu ar  Borisa un 
Ināras Teterevu fonda  atbalstu Kandavā 
darbojas līdzdarbības projekts Kandavas 
zupas virtuvei, kas saucas „Mīlestības 
darbi  Kandavā”.  

Zupas virtuvē Kandavā, evanģēliski 
luteriskās draudzes paspārnē, ar ēdnīcas 
“Kā mājās “ atbalstu, kopš 2009.gada 19. 
oktobra ik darba dienu siltu sātīgu zupu 
un maizi saņem novada cilvēki, kuriem 
tas nepieciešams, daudzbērnu ģimenes 
vai citas, kur ir nepietiekami iztikas lī-
dzekļi, pensionāri un invalīdi. Katru 
gadu ir izsniegtas vairāk kā 14 tūksto-
ši porcijas. Porcijas lielums ir 0,5-0,75 
litri. Tātad, gadā tie ir vismaz 7000, bet 
piecos gados 35 tūkstoši  litru zupas, kas 
ar mīlestību izvārīta un pasniegta.

Projektu „Mīlestības darbi Kanda-
vā” vada zupas virtuves koordinatore 
Zigrīda Pelīte. Ik nedēļu notiek vismaz 
viena nodarbība. Tās apmeklē pamatā 
bērni- skolnieki un daži vecāki un vec-
vecāki, savukārt, pensionāri un invalīdi 
mājās ada zeķes un cimdus. Ar saviem 
darinājumiem - dāvanām projekta da-
lībnieki jau trīs reizes viesojušies Kan-
davas sociālajā pansijā.

Pašreiz notiek intensīva gatavošanās 
Ziemassvētkiem, tiek sarūpētas dāvanas 
sirmgalvjiem- adījumi, ievārījumi, dār-
zeņu konservi, kāda mīļlietiņa, pipar-
kūkas. Jau 12.novembrī tika sagatavota 
mīkla piparkūkām, bet 13. decembrī 
notiks lielā piparkūku cepšana.

Ir liels gandarījums, ka mēs varam 
ne tikai saņemt, šajā gadījumā es domā-
ju-zupu zupas virtuvē, bet ar savu darbu 
dot arī citiem svētku sajūtu un garīgu 
atbalstu.

Paldies visiem, kuri raduši iespēju 

�nansiāli un garīgi mūs atbalstīt. 
Paldies māksliniecēm, kuru vadī-

tajās nodarbībās esam apguvuši daudz 
jaunu iemaņu. Paldies Dzirciema skolai, 
kur gan puikas, gan meitenes ar lielu in-
teresi pasniedzēja A. Jākobsona vadībā 
guva iemaņas kokapstrādē. Bet vislielā-
kais paldies Zigrīdai Pelītei par nesavtī-
go darbu un sirds siltumu, un īpaši par 
ekskursiju uz Kuldīgu, Alsungu un Aiz-
puti. Prieks, ka viņas nesavtīgais darbs ir 
ticis novērtēts.

5.decembrī Starptautiskajā Brīvprā-
tīgo dienā Rīgā Latviešu biedrības namā 
notika pasākums” Gada Brīvprātīgais 
2014”, kurā tika godināti 265 brīvprātī-
gā darba veicēji no 46 Latvijas pašval-
dībām. No mūsu novada apbalvojumu 
saņēma Kandavas ev.lut. draudzes zupas 
virtuves koordinatore Zigrīda Pelīte.

Iveta Ziediņa 
zupas virtuves un projekta “Mīlestī-

bas darbi Kandavā“ dalībniece

UZ  JUBILEJU AICINA „IMULIŅA” 
27.decembrī savas pastāvēšanas 10 

gadu jubileju atzīmēs Vānes kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvs „Imuliņa”.

Piedāvājam interviju ar kolektīva va-
dītāju Andru Eimani.

Kāds ir jauniešu deju kolektīva „Imu-
liņa” dibināšanas stāsts?

- Pirms desmit gadiem, trīs Vānes 
jaunieši ieradās ciemos pie manis ar lū-
gumu, izveidot un vadīt jauniešu deju 
kolektīvu, sakot, ka viņiem ļoti patīk 
dejot un  viņi ļoti vēlas piedalīties 2008.
gada Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Es 
piekritu, un mēs sākām meklēt dejotā-
jus. Tā mēs arī burtiski stāvējām uz ceļa 
un aicinājām vietējos jauniešus iesaistī-
ties jaundibinātājā kolektīvā. 



13.SPORTSKULTŪRA

Dāvis Bērsons rāda savu rezultātu augstlēkšanā - 1,85 m

KANDAVNIEKU PANĀKUMI VIEGLATLĒTIKĀ

Un kā, vai atsaucība bija, izdevās sa-
vākt dejotājus?

- Izdevās. Diezgan ātri savācām ne-
pieciešamo skaitu, lai varētu izveidot 
kolektīvu. „Imuliņas” sastāvs gan bijis 
diezgan mainīgs, kādi aizgājuši, citi at-
nākuši. Ja paskatās kolektīva dejotāju 
sarakstos, tad redzams, ka pa šiem des-
mit gadiem bijusi liela dejotāju maiņa, 
kolektīvā pavisam dejojuši 83 jaunieši. 
Pamatsastāvs gan ir noturējies astoņus 
gadus, jo tad daudzi aizgāja mācīties, 
pabeiguši skolu. Var teikt, viņi izauga no 
jauniešu vecuma.

Cik veci bija dejotāji, kad kolektīvs 
dibinājās?

- Viņiem bija piecpadsmit, sešpad-
smit gadu  vecums. Attiecīgi tagad vi-
ņiem ir jau divdesmit pieci, un tieši šie 
pamatsastāva dejotāji ļoti vēlas atzīmēt 
desmitgadi. Jau divus gadus viņi vairs 
nedejo kolektīvā un sastāvs ir pilnībā 
atjaunojies. „Imuliņas” jaunajā sastā-
vā ir novada bērni no Cēres, Vānes un 
Kandavas. 

Un jaunajā sastāvā, kā noprotu, atkal 
ir piecpadsmit gadīgie?

- Jā, šis sastāvs ir atbilstošā vecuma 
grupā, lai piedalītos nākamajā vasarā 
paredzētajos skolēnu Dziesmu un Deju 
svētkos Rīgā. Mēs cītīgi tiem gatavoja-
mies. Pašreiz kolektīvā dejo septiņpad-

smit jaunieši, deviņi puiši un astoņas 
meitenes. Tas ir astoņi ar pusi pāru. Un 
tā arī vajadzīgs atsevišķām dejām. Des-
mitgades koncertā piedalīsies arī bijušie 
dejotāji. Viņi ir sanākuši kopā un izvei-
dojuši divas savas dejas, kuras parādīs 
jubilejas koncertā. Lai koncerts būtu 
daudzveidīgāks, esam uzaicinājuši arī 
viesus, savus draugus – senioru deju ko-
lektīvu „Kandavnieks” un vidējās paau-
dzes deju kolektīvu „Ozolāji”, kurā dejo 
bijušie „Imuliņas” dalībnieki. Mīļi aici-
nām visus novadniekus uz jubilejas kon-
certu Vānes kultūras namā 27.decembrī 
plkst. 19:00. Garlaicīgi nebūs!

Intervēja Dagnija Gudriķe

15.novembrī Kuldīgas vieglatlē-
tikas manēžā notika Kuldīgas nova-
da atklātais čempionāts vieglatlētikā 
pieaugušajiem. Kandavas novada BJSS 
audzēknis Dāvis Bērsons šajās sacensī-
bās izcīnīja zelta medaļu ar jaunu perso-
nisko rekordu augstlēkšanā, sasniedzot 
rezultātu 1.85m. 

Vēl jāatzīmē Elvja Freimaņa izcīnī-
tā 5.vieta 200metru skriešanā ar rezul-
tātu 26.26 sek. Kandavas novada BJSS 
komandā sacensībās startēja arī Dārta 
Kamparzāle, Ketija Bernica-Berlana, 
Edgars Selezens, Sandis Laizāns. Trene-
ris Andrejs Gross. 

23.novembrī Ventspils Olimpis-
kā Centra vieglatlētikas manēžā risi-
nājās sporta skolas “Spars” atklātās 
sacensības vieglatlētikā “C” grupai 
(2002./2003.g.dz.)

Teicami startēja Kandavas novada 
BJSS jaunie vieglatlēti, kas no Ventspils 
pārveda sešas medaļas.

Agnese Besikirska 56 dalībnieku 
konkurencē izcīnīja zelta medaļu 60m 
skriešanā, ar jaunu personisko rekor-
du 8,55 sek. Agnese izcīnīja arī 3.vietu 
tāllēkšanā, arī šajā disciplīnā uzstādot 
jaunu personisko rekordu-  4.16m (59 
dalībnieku konkurencē).

 Vēl vienu zelta medaļu izcīnīja Mār-
tiņš Labrencis, kurš uzvarēja 60m/barje-
rotā skrējienā ar rez.11.0 sek. 

Sudraba medaļu tāllēkšanā meite-
nēm izcīnīja Liene Nagle, sasniedzot 
savu personisko rekordu - 4.22 m. 

Vēl sporta skolas kontā arī divas 
bronzas medaļas - Ievai Stepiņai pild-
bumbas grūšanā ar rezultātu 10.47 m. 
un Arturam Jekovičam  tāllēkšanā ar re-
zultātu-  4.24m, arī Arturam jauns per-
soniskais rekords. 

BJSS komandā startēja arī Robijs Fā-
renhorsts, Jurģis Grīgs un Miks Muska. 
Treneri Andrejs Gross  un Indulis Ma-
tīss. 

5. decembrī Kuldīgas vieglatlēti-

kas manēžā notika Kuldīgas novada 
sporta skolas atklātās vieglatlētikas 
sacensības jaunākajai “D“ grupai 
(2004./2005.g.dz.). Šīs bija pirmās no-
pietnās sacensības telpās pašiem jaunā-
kajiem dalībniekiem. Ar teicamu startu 
iepriecināja sporta skolas jaunais talants 
Adrians Teterovskis, kurš uzvarēja 60m 
skrējienā ar rezultātu 9.39 sek.  (66 da-
lībnieku konkurencē). Vēl Adrianam pa 
spēkam bija izcīnīt bronzas medaļu pild-
bumbas mešanā, kur sasniedza rezultā-

tu 12,25m (42 dalībnieku konkurencē). 
Komandā startēja arī Ance Kārņupa, 
Markuss Krauze, Deniss Kozinda, Atis 
Zariņš, Matīss Maļinovskis, Kristaps 
Sitiņš, Krists- Knēts Bērzkalns, Austris 
Vilmanis, Valters Garancis, Pauls Snie-
dziņš, Daniels Kristbergs, Valters Dan-
kers Ulmanis, Mareks Rullis. Treneris 
Andrejs Gross.

BJSS direktors Indulis Matīss



14. INFORMĀCIJA

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
DECEMBRIS
KULTŪRA UN IZKLAIDE
 12. decembrī
11:00 - 13:00 Radošā darbnīca sadar-
bībā ar Kandavas novada Amatniecī-
bas centru. Zemītes tautas nams
13:00  “Svētki ar Gotlandes rūķiem” 
- Ziemassvētku labdarības pasākums 
Zantes pagasta ģimenēm ar bēr-
niem. Zantes kultūras nama lielajā zālē
17:00  Ziemassvētku labdarības pa-
sākums Zantes pagasta pensionā-
riem. Zantes kultūras nama mazajā zālē
13. decembrī
12:00 Pasākums audžuģimenēm. Kan-
davas kultūras namā
14. decembrī
13:00  Trešās Adventes koncerts. Pie-
dalās: Kandavas kultūras nama mei-
teņu vokālais ansamblis “Cantabi-
le”. Kandavas kultūras namā. Ieeja: bez 
maksas. 
16:00 Kandavas Deju skolas Ziemas-
svētku uzvedums “Ķekatiņas”.  Kan-
davas kultūras namā.  Ieeja: EUR 
2,00. Biļešu iepriekšpārdošana (tālr. 
63182040). 
11:00 Trešās Adventes koncerts. Zemī-
tes tautas namā.  Koncertu sniedz Kan-
davas kultūras nama meiteņu ansamblis 
“Cantabile”.
 15. decembrī
14:30 - 15:10  Āra egles iedegšanas 
svētki “Budēļi nāk!” sadarbībā ar Ze-
mītes pamatskolu. Pie Zemītes pagasta 
pārvaldes.
Pēc egles iedegšanas mazie Ziemassvēt-
ku rūķi apciemos Zemītes pagasta cen-
tra iestādes un uzņēmumus.
15. - 28.decembris
Ziemassvētku DĀVANTIRGUS. Kan-
davas novada muzejā 
17. decembrī
10:00  Ziemassvētku eglīte pirmssko-
las vecuma bērniem. Cēres pamatskolā
 18. decembrī
12:00 Vānes pamatskolas Ziemassvēt-
ku pasākums, uzvedums “Putnubie-
dēkļu Ziemassvētki”. Vānes kultūras 
namā
17:00 Cēres pamatskolas Ziemassvēt-
ku pasākums “Balle pilī”.  Cēres pa-
matskolā Balle no 18.00 - 23.00 
 19. decembrī
11:00 Ziemassvētku pasākums pirms-
skolas vecuma bērniem. Zantes kultū-
ras namā
19:00 Ziemassvētku pasākums “Atver 
dvēseli savu”. Vānes kultūras namā
22:00 - 3:00  Ziemassvētku balle pie 
galdiņiem. Par mūziku rūpēsies Mā-
ris Blāze no “Jūrkant” . Ieeja: EUR 
3,00.Vānes kultūras namā
20. decembrī
13:00 Pirmsskolas vecuma bērniem - 
Svētku eglīte. Valdeķu kultūras namā
19:00 - 21:00  Ziemassvētku kon-

certs. Matkules kultūras namā.
 21. decembrī
13:00  Ceturtās Adventes koncerts. 
Piedalās: Jauktais koris “Kandava”, 
Valdeķu kultūras nama vokālais an-
samblis “DoReMi” un Zemītes meite-
ņu vokālais ansamblis “Spārni”. Kan-
davas kultūras namā.  Ieeja: bez mak-
sas.
22. decembrī
11:00 Ziemassvētku pasākums pirms-
skolas vecuma bērniem. Vānes kultūras 
namā
15:00  Ziemassvētku pasākums “Zie-
massvētki klāt!”.  Cēres pamatsko-
lā. Piedalās Cēres vokālais ansamblis 
un Cēres amatierteātris.
 Tematiska pēcpusdiena “Dedzam Ad-
ventes vainagā ilgu un pārdomu sve-
ces”. Bibliotēkas atbalstītāju sveikša-
na. Vānes pagasta bibliotēkā
 24. decembrī
18:00 Ziemassvētku dievkalpojums. 
Piedalās vokālais sieviešu ansamblis 
“Par to...”. Vānes evanģēliski luteriskajā 
baznīcā
25. decembrī
21:00 - 02:00  Ziemassvētku Grozi-
ņu vakars.  Zemītes tautas namā.  Balli 
spēlē Arnis Blūms Blūmanis no Tal-
siem. Ieeja: EUR 3,50. Galdiņus rezer-
vēt pa tālr.: 26527265.
26. decembrī
Pasākums ‘’Dim, dim, dim Kandavā 
Ziemassvētku noskaņā!’’.  Kandavas 
kultūras namā, Kandavas novada muze-
jā. 
27. decembrī
12:00 Svētku eglīte Kandavas pirms-
skolas vecuma bērniem “Piedzīvoju-
mi ar rūķiem un Ziemassvētku vecīti” 
Kandavas kultūras namā
12:00 - 14:00  Matkules bērnu eglīte 
ar muzikālo izrādi “Ziemassvētku pie 
krustmātes Mūmū”. Matkules kultūras 
namā. Ieeja bez maksas.
  16:00  Svētku eglīte Kandavā.  Ieeja: 
EUR 3,00. Kandavas kultūras namā
19:00 Jauniešu deju kolektīva “Imuli-
ņa” 10 gadu jubilejas koncerts. Vānes 
kultūra namā
19:00  Vecgada koncerts “Mazu brīdi 
pirms...”. Zantes kultūras namā
22:00 - 03:00  Vecgada ballīte. Spēlē: 
Zane & Alise. Ieeja: EUR 4,00. Zantes 
kultūras namā
28. decembrī 
13.00, tikšanās ar gleznotāja A. Ulma-
ņa meitu Aigiju Šiferi Kandavas nova-
da muzejā.
29. decembrī
10:00 - 11:00 Ziemassvētku eglīte Ze-
mītes pagasta pirmskolas vecuma 
bērniem. Zemītes tautas namā
  11:00  Ziemas pasaku lasāmstunda 
bērniem. Zantes pagasta bibliotēkā
 13:00 - 17:00  Koncerts- Eglīte pen-

sionāriem “Nāc, sēdies, svētku kama-
nās!” Zemītes tautas namā
30. decembrī
21:00  Vecgada balle.  Cēres sporta hal-
lē. Spēlēs Gints un Ojārs. Galdiņus re-
zervēt iepriekš pa tel. 26239843 līdz 29. 
decembrim. Ieeja: EUR 4,00.
30.decembrī - 1. janvārī
Gadu mijas pasākumi Kandavas nova-
dā
31.decembrī
23:45 Jaunā gada sagaidīšana un svēt-
ku salūts. Kandavas Promenādē

SPORTS
12.decembrī
20:00 Kurzemes radio - Rietumu līga 
basketbolā 2014 - 2015. Spēlē: BK 
Viss.lv - SK Kandava. Kandavas sporta 
hallē.  
 18.decembrī
17:30 - 22:00 Sportisks Ziemassvētku 
turnīrs - lieliem un maziem. Matkules 
kultūras namā. 
19. decembrī
19:00 Kurzemes radio - Rietumu līga 
basketbolā 2014 - 2015. Spēlē: BK 
Viss.lv - Pāvilostas novads.  Kandavas 
sporta hallē.  
 21. decembrī
Rietumu līgas spēles volejbolā 
2014./2015.g.sezona.  Kandavas sporta 
hallē
Spēlē:
11:00 Tume - Kandava
12:30 Jaunsāti - Tume
14:00 Kandava - Jaunsāti
 25.decembrī
Ziemassvētku turnīrs - novusā, vo-
lejbolā, zolītē, riču raču. Kandavas 
sporta halle.  Sīkāka informācija pa tel. 
29457272 (Andris).
27.  -  29. decembrī
Starptautisks turnīrs basketbo-
lā. Kandavas sporta hallē. Sīkāka infor-
mācija pa tel. 29457272 (Andris).

IZSTĀDES
01.12. - 15.12. Jubilejas izstāde 
“Rakstniekam, žurnālistam Pāvilam 
Rozītim 125 (1889-1937)”.  Matkules 
pagasta bibliotēkā
01.12. - 15.12. Literatūras izstāde 
“Rakstniekam Pāvilam Rozītim - 
125”. Kandavas pagasta bibliotēkā
01.12. - 19.12. Rokdarbu izstāde - tir-
dziņš. Cēres pagasta pārvaldē
01.12. - 30.12. Literāro darbu 
izstāde”Dzejniekam Leonam Briedim 
– 65(1949)”. Zantes pagasta bibliotēkā
01.12. - 30.12. Literārā izstāde “Dzej-
niekam Leonam Briedim - 65”. Vānes 
pagasta bibliotēkā
01.12. - 30.12. Literārā izstāde “Rakst-
niekam Pāvilam Rozītim - 125”. Vānes 
pagasta bibliotēkā
10.12. - 22.12. Tematiska izstāde “Zie-
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massvētku dekoru izstāde”. Vānes pa-
gasta bibliotēkā
Līdz 11.12. Ievas Muzikantes perso-
nālizstāde “Latvija - gadalaiki”. Kan-
davas kultūras nama izstāžu zālē  “Vēj-
spārns”
12.12. - 19.12. Jubilejas izstāde “Dzej-
niekam Leonam Briedim - 65”.  Kan-
davas pilsētas bibliotēkā
12.12. - 30.12. Emīla Braunberga glez-
nu izstāde. Kandavas kultūras nama iz-
stāžu zālē “Vējspārns”
15.12. - 23.12. Jubilejas izstāde 
“Dzejniekam Leonam Briedim 65 
(1949)”. Matkules pagasta bibliotēkā
15.12. - 31.12. Tematiska izstāde “Zie-
massvētki ienāk mājās”. Matkules pa-
gasta bibliotēkā
15.12. - 31.12. Tematiska izstāde “Se-
nie eglīšu rotājumi”. Matkules pagasta 
bibliotēkā
15.12.2014. - 30.01.2015. Tematiskā 
izstāde - Ziemas sports veselībai. Zan-
tes pagasta bibliotēkā
16.12. - 30.12. Izstāde “Dzejniekam 
Leonam Briedim - 65”. Kandavas pa-
gasta bibliotēkā
19.12. - 29.12. Izstāde “Ziemassvētki 
sabraukuši ...”.  Kandavas pagasta bib-
liotēkā
19.12. - 30.12. Ziemas saulgriežiem 
veltīta izstāde “Ziemassvētku prieks 
ienāk katrā sētā”.  Kandavas pilsētas 
bibliotēkā
22.12. - 30.12. Izstāde “Rakstniecei 
Cecīlijai Dinerei - 95”. Kandavas pa-
gasta bibliotēkā
Līdz 24.12. Marģera Pētersona foto 
- personālizstāde. Jauniešu centrā “Nag-
la”.  Līdz 29.12. Jauno grāmatu izstā-
de “Lasi un vērtē! Bērnu un jauniešu 
žūrija 2014 ir klāt!” Kandavas pilsētas 
bibliotēkā
Līdz 31.12. „Bērnu Žūrijas” lasīšanas 
maratons ir sācies! Vānes pagasta bib-
liotēkā

Gadu mijā satiekas pārdomas un cerības, mijas atmiņas 
un sapņi. Ziemassvētku gaišajā cerībā ticam, 

ka katrs nākamais gads būs labāks un veiksmīgāks. 
Lai Ziemassvētkos un Jaunā gada gaidīšanas mirkļos mums 

izdodas sajust to bērnišķīgi brīnumaino ticību nākotnes sapņu 
piepildījumam, kādu ikviens no mums reiz ir piedzīvojis!

Gaišus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2015.gadu!
Kandavas novada dome

Ziemassvētki ir laiks, kad kavējamies pārdomās – atmiņās pārcilājam gada 
spilgtākos notikumus un ar jaunu apņēmību raugāmies nākotnes iecerēs. Zie-
massvētki ir laiks, kas mūs sapulcina ar vistuvākajiem cilvēkiem, un mēs izbau-
dām dzīves vislielāko vērtību – savstarpējo satikšanos un ģimenes kopību. Zie-
massvētki ir sirsnības un mīļuma svētki!

Lai jums izdodas šajā īpašajā svētku laikā piedzīvot Ziemassvētku brīnumu, 
sajust mieru un līdzsvaru dvēselē, izjust kopības svētkus ar saviem mīļajiem! Lai 
Jaunais gads atnāk ar piepildījumu tam, ko visvairāk vēlaties, ar dzīvesprieku, 
stipru veselību un mīlestību!

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku visu cerību piepildījumam  
Jaunajā gadā!

Kandavas novada Izglītības pārvaldes vārdā  Silvija Tiltiņa

Ziemassvētki ir laiks, kad kavējamies pārdomās – atmiņās pārcilājam gada 
spilgtākos notikumus un ar jaunu apņēmību raugāmies nākotnes iecerēs. Zie-
massvētki ir laiks, kas mūs sapulcina ar vistuvākajiem cilvēkiem, un mēs izbau-
dām dzīves vislielāko vērtību – savstarpējo satikšanos un ģimenes kopību. Zie-
massvētki ir sirsnības un mīļuma svētki!

Lai jums izdodas šajā īpašajā svētku laikā piedzīvot Ziemassvētku brīnumu, 
sajust mieru un līdzsvaru dvēselē, izjust kopības svētkus ar saviem mīļajiem! Lai 
Jaunais gads atnāk ar piepildījumu tam, ko visvairāk vēlaties, ar dzīvesprieku, 
stipru veselību un mīlestību!

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku visu cerību piepildījumam  
Jaunajā gadā!

Kandavas novada Izglītības pārvaldes vārdā  Silvija Tiltiņa

……Un nav svarīgi lietus dubļi vai sniegs, 
Zeme melna vai tērpusies baltā sniegā – 
Tie ir citi ceļi, pa kuriem brīnumi nāk, 
Tās ir citas svecītes, no kurām dvēsele sprēgā.
  /M.Laukmane/

……Un nav svarīgi lietus dubļi vai sniegs, 
Zeme melna vai tērpusies baltā sniegā – 
Tie ir citi ceļi, pa kuriem brīnumi nāk, 
Tās ir citas svecītes, no kurām dvēsele sprēgā.
  /M.Laukmane/

Šis ir tas brīdis, kad jānoliek malā skrejošā ikdiena. Apstājies, ieklausies! 
Klusumā.  Dziļā un gudrā Klusumā. Savā sirdī. 
Un atceries šo mirkli, jo šis ir tas  brīdis, kad Tu satiec Sevi. 
Ļaujies un Tu satiksi savu Sargeņģeli.

 Lai ticība, godīgums un labi padomi  
vieno mūs kopīgam mērķim!      

 Vānes pagasta pārvalde

Lai vienmēr kāds sapnis nomodā,
Kāda vēlme, ko piepildīt,
Kādas alkas, ko remdēt,
Kāda klints, kurā kāpt!

Lai gaišs un priecīgs 
Ziemassvētku laiks un 

veiksmīgs jaunais 
2015.gads!

Matkules pagasta pārvaldes 
vadītāja Dz.Jansone
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Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās decembra jubilārus!

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrā�ja UNIVERSUMS A”, 12.12.2014.

LĪDZJŪTĪBA

Milda Dzintare   (1938.) Kandava
Ausma Ilga Kučere  (1942.) Kandava
Ilga Smiltniece   (1928.) Kandava
Laimonis Cers   (1955.) Matkules pagasts
Arnolds Ziņģis   (1925.) Matkules pagasts
Anastasija Gricjus  (1926.) Vānes pagasts
Roberts Salaks   (1976.) Rīga

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!

Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
novembrī reģistrēti mirušie:
 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
novembrī reģistrēti 2 jaundzimušie

Evelīna, Patriks Pēteris

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2014.GADA  DECEMBRIS

Milda Kalnmeiere, Ilga Zlaugotne, 
Elmārs Ķevics, Elmārs Grīnbergs, 

Leons Krautmanis, Velta Vule, 
Velta Grauzermane, Andrejs Staškovs, 
Imants Vilumsons, Nikolajs Novikovs, 

Rolfs Staņa, Anna Druviņa, 
Leontīna Puncule, Dzidra Saldeniece, 

Arta Valdmane, Ēriks Rudēvics, Elfrīda Rosicka

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Ne brīdis nav velts,
Tai ceļā, kas mums zem kājām.
Akmenī, kas bēdai pāri velts,
Saules krāsās uzzied mūža gājums.

Pacientu ievērībai!
Ilzes Spuriņas ārsta prakse pediatrijā, sākot ar 

2015.gada 1.janvāri, pacientus pieņems pēc iepriekšēja 
pieraksta. Pieteikties pa tālruni 63182060. 

Prakses darba laiks netiks mainīts.

Kandavas novada sociālais dienests informē
Lai saņemtu palīdzību elektrības rēķinu nomaksā, 
novadā dzīvojošām trūcīgām personām jādodas uz 

sociālo dienestu līdzi ņemot pasi un līguma numuru ar 
Latvenergo savam dzīvoklim (mājsaimniecībai).  

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 29171921.

Sirds siltumu katrs jau domās,
Mēs šodien cits citam vēlam,
Lai sirds raizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirdsmieram rāmam.
Lai piepildās pašiem it viss tas,
Ko labu mēs citiem vēlam!

Gaišus  un priecīgus Ziemassvētkus!
Jaunajā gadā lai stipra veselība un dzīvesprieks!

Kandavas novada pensionāru biedrības valde

Iesim viens otram tuvāk
Ar tīrām domām
Iesim  viens otram pretī
Ar mīlestību.

Cienījamie  bērnu vecāki, vecvecāki un pilsētas iedzīvotāji!
Svētīgus Jums Ziemassvētkus un  veiksmīgu Jauno gadu!

Kandavas pilsētas PII „ Zīļuks” kolektīvs

Kaut simtkārt izrunāts,
kaut daudzkārt teikts un sacīts,
labs vārds kā laimes vērdiņš
nekad nenodilst.

Lai gaisma un svētība Jūsu dvēselei 
un darbam, ko darāt! 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno 2015. gadu visām Kandavas

novada ģimenēm!
Ar cieņu un mīlestību, bāriņtiesas kolektīvs

Cienījamie novadnieki!
Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, 

ko visvairāk vēlamies, bet Jaunajā gadā
lai spēks un drosme šo vēlmi piepildīt!

SIA Kandavas komunālie pakalpojumi kolektīvs

20.decembrī plkst. 11:00 Pensionāru Dienas centra zālē 
uz Ziemassvētku pasākumu tiek aicināti 1.grupas invalīdi 

un bērni ar īpašām vajadzībām, līdzi ņemot apliecības. 
Sīkāka informācija pa tālruņiem 26312977 vai 20261977.

Latvijas Sarkanā Krusta Kandavas novada komiteja
Kandavas novada invalīdu biedrība




