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KONKURSA GADA JAUNIETIS 2014 LAUREĀTI NOSKAIDROTI

30.janvārī jauniešu centra „Nagla” 
zālē notika konkursa „Kandavas no-
vada Gada jaunietis 2014” noslēguma 
pasākums, kurā tika noskaidroti tā 
uzvarētāji.

Konkurss notiek jau trešo gadu, 
ar katru reizi pieaugot tā popularitātei 
pašu jauniešu vidū. Konkursu organizē 
Kandavas novada Izglītības pārvalde un 
jauniešu centrs „Nagla”. Šogad tā devīze 
bija „Tā ir tava iespēja būt pamanītam 
un novērtētam”. Jauniešus vērtēja ne-
atkarīga žūrija - domes priekšsēdētājs 
Normunds Štoferts, Izglītības pārval-
des vadītāja Silvija Tiltiņa, uzņēmēja 
Stefānija Neiberga, Kandavas Valsts 
lauksaimniecības tehnikuma direktora 
vietnieks Ivars Lasis un sporta kluba 
Kandava projektu vadītāja Egita Grund-
mane. 

Kā sacīja žūrijas komisijas priekš-
sēdētāja Silvija Tiltiņa, nemaz nav bijis 
viegli izvērtēt gada balvu pretendentus, 
jo tie ir novada paši labākie jaunieši. 
Viņi ir radoši, aktīvi, vēlas ko mainīt 
ne tikai savā, bet arī novada dzīvē. „Vis-
pirms žūrijai bija jāvērtē jauniešu saga-
tavotie pieteikumi papīra formātā un 
tad mūsu priekšā stājāties jūs, vēl gud-
rāki, vēl talantīgāki. Reizēm bija tāda sa-
jūta- vai patiesi to var izdarīt viens jauns 
cilvēks, kurš vēl šobrīd mācās. Bet jūs 
pierādījāt, ka to varat!”

Nosaukumu „Kandavas novada 
Gada jaunietis 2014” ieguva- vecuma 
grupā no 13- 15 gadiem Cēres pamat-
skolas skolniece Paula Saija. No 16- 18 
gadiem -  Kandavas K. Mīlebaha vidus-
skolas skolniece Kerija Fedorenko.  No 
19- 25 gadiem- Latvijas Lauksaimnie-

cības Universitātes studente Viktorija 
Selezena. 

Laureātes sacīja, ka uzvara konkursā 
bijis patīkams pārsteigums, jo nevienai 
nav bijis īstas pārliecības par to,  ka uz-
varēs tieši viņa. 

Paulu konkursam bija pieteikusi 
mamma un dalība tajā bijusi ļoti laba 
pieredze sava pašvērtējuma celšanai un 
pieredzei. Paula sacīja, ka noteikti gri-
bētu savu dzīvi saistīt ar mūziku, pēc 
devītās klases beigšanas mācoties kādā 
mūzikas vidusskolā, bet viņu ļoti saistot 
arī medicīna, tieši �zioterapija. 

Viktorija, savukārt, pastāstīja, ka ļoti 
aizraujoties ar fotomākslu, attīstot un 
pilnveidojot savas prasmes. Fakultāte, 
kurā Viktorija studē, ir nolēmusi spon-
sorēt viņas fotoizstādi. Viktorija pēc 

Kandavas novada Gada jaunietis 2014 (no labās) Viktorija Selezena, Kerija Fedorenko, Paula Saija
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2. SKOLU DZĪVE

Janvāra domes sēdē tika apstip-
rināts 2015.gada budžets. Budžets 
tika izstrādāts rūpīgi un detalizēti, 
lai tas būtu saimnieciski pārdomāts, 
ekonomiski pamatots un virzīts uz 
attīstību un ieņēmumu daļā tas ir ie-
priekšējā gada līmenī. Es uzskatu, ka 
tas ir izstrādāts ļoti kvalitatīvi.  Kā jau 
vairākkārt esmu minējis, arī šogad 
mūsu novada prioritāte ir izglītība un 
tai paredzēti 47% no kopējā budžeta. 
Kultūrai piešķirtie izdevumi no  ko-

SKOLĒNI SACENŠAS SKATUVES RUNAS MEISTARĪBĀ

pējā budžeta sastāda 10%, sociālās 
aizsardzības izdevumi ir 11%, bet 
liela daļa budžeta līdzekļu tiks tērēta 
Kandavas novada teritorijas un mā-
jokļu apsaimniekošanai, uzturēšanai 
un labiekārtošanai, tie sastāda  8%.

Ir sākušies darbi  pie projekta 
„Kandavas kultūras nama siltinā-
šana” īstenošanas. Tas ir ilgi gaidīts 
projekts, kas novērsīs daudzas bū-
tiskas vainas. Budžetā esam iekļāvu-
ši līdzekļus arī Pensionāru Dienas 
centra zāles grīdas un logu daļējai 
nomaiņai, tāpat esam saņēmuši ie-
sniegumus labiekārtot Pils ielu gar 
Pulvertorni, kuru kā taisnāko ceļu uz 
veikalu Maxima izmanto ļoti daudz 
iedzīvotāju.  Šie ir it kā nelieli darbi, 
bet no mazajiem darbiem rodas lieli 
darbi un tas, kas šķiet tikai sīkums, 
var būt ļoti nozīmīgs daļai novada 
iedzīvotāju.

Drīzumā tiks izsludināts iepir-
kums Kandavas tehnikuma stadiona 
peldbaseina  sakārtošanas un tīrīša-
nas darbiem, jo stadions ir viena no 
novada vizītkartēm un par to mums 
jārūpējas.

Ir pabeigti darbi pie publiskās sli-
dotavas izveides Kandavā, tagad tikai 

atliek gaidīt salu, lai tā tiktu atklāta un 
uzņemtu pirmos slidot gribētājus. 

Tuvākajā laikā izvērtēsim Kanda-
vas novada sociālās aģentūras dar-
bību, pieejamību iedzīvotājiem un 
skatīsimies kā darbu uzlabot, lai tas 
būtu efektīvs, lai meklējot palīdzību 
sociālajā dienestā, cilvēks nejustos 
atraidīts vai nevēlams. Būtu nepiecie-
šams vairāk deleģēt pilnvaras pagastu 
sociālajiem darbiniekiem uz vietas, 
lai viņi varētu pieņemt lēmumus un 
sakārtot dokumentus elektroniskā 
formātā, tos nevadājot šurpu turpu. 
Uz nepilnībām mums norādījis audits 
un Valsts kontrole, tāpēc vajadzēs pa-
dziļināti izpētīt kā padarīt efektīvāku 
sociālās aģentūras darbu, lai ieguvēji 
būtu gan tās darbinieki, gan iedzīvo-
tāji. 

Tuvojas Valentīndiena, kuru sa-
gaidot, kopīgi ar Tūrisma informā-
cijas centru esam izsludinājuši foto-
konkursu „Ar mīlestību savā novadā”. 
Aicinu  iedzīvotājus aktīvi tajā pieda-
līties un ikdienas darbu steigā neaiz-
mirst par saviem mīļajiem un savu 
ģimeni.

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs

2.

4.februārī Kandavas internātvi-
dusskolā notika novada skolu Skatuves 
runas konkurss, kurā piedalījās skolē-
ni no 1.- 12.klasei, rādot savu prasmi 
un spēju apliecināt savu varēšanu kāda 
autora literārā darba izpratnē.

Konkursā piedalījās 21 runātājs un 
viens literārais uzvedums. Katrā vecuma 
grupā tika apbalvots viens uzvarētājs, 
kā arī izcīnītas divas ceļazīmes uz Kur-
zemes reģiona skati, kas notiks 10.aprīlī 
Talsos. 

Kā, atklājot konkursu, sacīja mājas-
māte- Kandavas internātvidusskolas di-
rektore Elita Lavrinoviča,  mēs dzīvojam 
tādā laikā, kad ļoti svarīgi ir labi runāt. 
Kā teicis sens domātājs – kripatiņa imi-
dža ir svarīgāka par vienu kārtīgu darbu. 
Un pie imidža jau pieder arī runa. Ir sva-
rīgi pateikt savu domu tā, lai to saprot 
citi, un pie tam, pateikt to tādā veidā, lai 
pārējie pieņemtu šo domu. „Skatuves 
runas konkurss ir ļoti laba iespēja mācī-
ties labi un skaisti runāt, lai mūsu doma 
izskan skaidri un skaisti. Jo, kamēr mēs 
nemācēsim sazināties domu līmenī, kad 
mēs tikai padomājam, un cits jau saprot, 
tikmēr bez vārdiem neiztiksim!” 

Izglītības pārvaldes metodiķe Jeļena 
Šnikvalde atzīmēja, ka šis gads literatūrā 
ir slaveno dzejnieku Raiņa un Aspazijas 
gads, jo šogad aprit 150 gadi kopš literā-
tu dzimšanas un abu dzejnieku darbus 

savos priekšnesu-
mos iekļāvuši arī 
skatuves runas 
konkursa dalīb-
nieki. Viņa pie-
bilda, ka jubileja, 
kaut arī neliela, 
ir arī skatuves ru-
nas konkursam. 
Šogad paiet pie-
ci gadi, kopš tas 
notiek Kandavas 
novadā, ne vairs 
Tukuma rajonā. 

Skatuves ru-
nas konkursa da-
lībniekus vērtēja 
žūrijas komisija 
- Kandavas nova-
da Kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte 
Začeste, Zantes kultūras nama vadītāja 
Egija Lāce un Kandavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija 
Gudriķe.

1.klašu grupā par uzvarētāju kļuva 
Kandavas internātvidusskolas skolnie-
ce Melita Leitlande; 2.-3.klašu grupā 
- Valters Garancis; 4.-6.klašu grupā 
- Ingars Samiņš; 7. - 9.klašu grupā - 
Marta Monta Zūdiņa, visi no Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas; 10.-12.klašu 
grupā - Kandavas internātvidusskolas 
skolniece Maira Kļečetņikova. 

Uz Kurzemes reģiona skati Talsos 
tika izvirzīta Melita Leitlande un Valters 
Garancis. Pēc žūrijas komisijas vienbal-
sīga lēmuma uz reģiona skati brauks arī 
Kandavas internātvidusskolas literārais 
pulciņš ar  uzvedumu - Rainis „Dauga-
va”. 

Kā atzina žūrijas komisija, ne pirmo 
gadu vērtējot skatuves runas konkursu 
un daudzus tā dalībniekus jau pazīstot 
vaigā, priecē šo bērnu izaugsme ne tikai 
augumā, bet arī varēšanā. 

Dagnija Gudriķe

Kandavas internātvidusskolas literārā pulciņa 
dalībnieki, vidū uzvarētāja 10.-12.klašu grupā 

Maira Kļečetņikova



3.AKTUALITĀTES

GRENČOS ATCERAS JANVĀRA BARIKĀDES

turpinājums no 1.lpp.
augstskolas beigšanas būs mājturības un 
vizuālās mākslas skolotāja. Šīs prasmes 
viņa sākusi apgūt jau mācoties Kanda-
vas Mākslas skolā, kur viņai visvairāk 
paticis tekstils un zīmēšana. Tāpat jau 
skolas laikā Viktorijai paticis organizēt 
un vadīt dažādus pasākumus. Arī tagad 
esot prom no Kandavas, viņa labprāt ie-
griežas „Naglā” un jūtas te kā savās ot-
rajās mājās. 

Kerija piekrita Viktorijas apgalvoju-
mam par māju sajūtu „Naglā”. Var tikai 
apbrīnot Kerijas enerģiju darbojoties 
dažādās jomās. Viņai patīk dejot, orga-

nizēt pasākumus, viņa aktīvi sporto, pa-
līdz mammai pieskatīt jaunāko brāli un 
māsas. „Es nekad neatsaku, ja man skolā 
lūdz palīdzēt organizēt kādu pasākumu 
vai novadīt to. Man prieks, ka varu sa-
gādāt prieku citiem un pati piedzīvot 
patīkamas emocijas, darot to.” Māco-
ties Kandavas mākslas skolā Kerijai 
vislabāk paticis gleznot un pēdējā gadā 
viņai iepaticies darbs ar velci, kas labi 
padevies. Savu nobeiguma darbu viņa 
veidojusi tekstilā, darbs ar audumu aiz-
rāvis, tās bijušas četras šūtas lelles- četri 
gadalaiki. „Mana doma pēc vidusskolas 
beigšanas ir saistīt savu dzīvi ar horeo-

grā�ju, jo Kandavas Deju skolā dejoju 
jau no trīs gadu vecuma.”  Kerijas roku 
darbs bija arī skaistie papīra taureņi, kas 
rotāja „Naglas „zāli. Pavisam to bija ap 
diviem simtiem, kas pēc dažāda lieluma 
trafaretiem bija izgriezti un salīmēti gan 
kā puķītes pie griestiem un sienām, gan 
kā dekori uz bumbām.  „Tā aizrāvos ar 
šiem taureņiem, ka nevarēju vien atrau-
ties!” – sacīja Kerija. 

Visi konkursa dalībnieki atzina, ka 
piedalīšanās konkursā tos bagātinājusi 
un cēlusi viņu  pašapziņu.

Dagnija Gudriķe

20.janvārī Zemītes pagasta Gren-
ču ciemā pie daudzdzīvokļu mājām, 
nu jau sesto gadu kopā sanāca tie, kas 
piedalījās un atbalstīja 1991.gada jan-
vāra barikādes Rīgā. Sanāca kopā lai 
pieminētu tās dienas, lai atcerētos, lai 
stāstītu jaunajai paaudzei. Uz barikā-
dēm no Grenčiem, kā, atklājot atceres 
vakaru, sacīja pasākuma organizators 
Guntis Gulbis, braukuši tuvu pie div-
desmit vīru, bet atbalstītāju bijis daudz 
vairāk. Guntis Gulbis uzsvēra, ka priecā-
jas par kuplo ļaužu pulku, kas ieradušies 
uz piemiņas pasākumu. „Tiem, kas paši 
tur bijām, viss vēl spilgtā atmiņā un jau-
nieši, kas tad vēl nebija dzimuši, ar lielu 
interesi uzklausa mūsu stāstus. Mēs pa-
rādījām viņiem priekšzīmi, kā jāaizstāv 
sava valsts. Un, ja tāds brīdis pienāks, es 
domāju, viņi darīs to pašu.” 

Gulbja kungs atmiņā pārcilāja 1991.
gada notikumus, kā viss iesākās 13.jan-
vārī, kā pirmais uzbrukums bija Viļņā, 
kur bojā aizgāja daudzi, kā mūsu Aug-
stākā Padome pieņēma lēmumu un aici-
nāja iedzīvotājus doties uz Rīgu, aizsar-
gāt savu brīvību. 

„Mana barikāžu piemiņas zīme ir 

ar diezgan lielu numuru-  sacīja Gun-
tis Gulbis - tāpēc domāju, ka kādi simts 
tūkstoši cilvēku piedalījās tajās.” Viņš at-
cerējās arī to vienotību un saskaņu, kas 
valdīja iedzīvotāju vidū, „kad ar plikām 
rokām visi bija gatavi nosargāt brīvību, 
un to arī izdarīja, nobruģējot ceļu nā-
kotnei.”

 „Paklausīsimies skaņās un padomā-
sim!” - aicināja Guntis Gulbis. Un vaka-
ra klusumā atskanēja apšaudei līdzīgas 
skaņas, jauniešiem izspridzinot petar-
des, un liekot atgriezties laikā pirms 
24 gadiem. Katram, kas to piedzīvojis, 
šīs skaņas spilgti iespiedušās atmiņā. 
Aizverot acis, atmiņā atausa televīzijas 
Panorāmas kadri no apšaudēm Rīgā, 
diktores Veltas Puriņas satrauktā balss, 
informējot skatītājus par notikumiem, 
un citi tikpat spilgti atmiņu mirkļi.

Atmiņās par piedzīvoto dalījās arī 
Kandavas novada domes izpilddirek-
tors Egīls Dude. Toreiz viņš kā students 
piedalījies barikādēs un 13.janvāra ma-
nifestācijā Daugavmalā, uz kuru bija 
atbraukuši daudzi tūkstoši cilvēku no 
visas Latvijas, plīvoja sarkanbaltsarka-
nie karogi, tās bijušas neaprakstāmas 

emocijas. Jau tajā vakarā izskanējis aici-
nājums celt barikādes. „Otrā dienā  ne-
gājām  uz lekcijām, bet no Jelgavas brau-
cām uz Rīgu, un visa nedēļa tā arī pagāja 
barikādēs. Varbūt toreiz pat nedomājām 
par to, cik viss ir nopietni, vienkārši 
gājām un darījām. Kaut mums šodien 
būtu tā vienotība kas toreiz! Cik trausla 
bija mūsu brīvība, to apzinājāmies tikai 
pēc tam.” - sacīja E.Dude. 

Kopīgās sarunās, malkojot karstu 
tēju, vīri atcerējās kā tas bija, kādas 
emocijas toreiz viņus vadīja. Kāds bija 
atnācis tajā pašā tēva mētelī, kurā pirms 
divdesmit četriem gadiem braucis uz 
barikādēm. Sievas atcerējās, ka toreiz 
taču nebija mobilo sakaru un vienīgā 
iespēja uzzināt, kas notiek Rīgā, bija 
klausīties radio. Viņas uztraukušās par 
tuviniekiem, bet nav pieļāvušas domu, 
ka varētu notikt ļaunākais. Dziedot kopā 
ar Zantes ansambļa vīriem, kas bija ie-
radušies sveikt barikāžu aizstāvjus un 
citus sanākušos, visi atdzīvojās un pava-
dīja kopīgās sarunās un dziesmās vairā-
kas stundas, līdz maizītes sasala un tēja 
atdzisa, toties sildīja kopīgās atmiņas.

Dagnija Gudriķe



4. DOMES LĒMUMI

DOMES SĒDE 29.01.2015.
Kandavas novada domes sēdē tika 

izskatīti 33 jautājumi. Sēdē attaisnotu ie-
meslu dēļ nepiedalījās deputāts I.Ozols.

Apstiprināja  1. 2014.gada pamat-
budžeta izpildi: 

1.1. ieņēmumos 9 566 158 EUR
1.2.saņemtos aizņēmumos no Valsts 

kases 605 342 EUR
2. Apstiprināja 2014.gada pamatbu-

džeta izpildi:
2.1. izdevumos 8 931 806 EUR
2.2. atmaksātos aizdevumus:
2.2.1. Valsts kases 995 042 EUR
2.2.2. Līzingu 18 455 EUR
3. Apstiprināja pamatbudžeta lī-

dzekļu atlikumu uz 2015.gada 1.janvāri 
265 472 EUR

4. Apstiprināja 2014.gada speciā-
lā budžeta izpildi ieņēmumos 239  392 
EUR, izdevumos 255  198 EUR un lī-
dzekļu atlikumu uz 2015.gada 1.janvāri 
216 EUR

5. Apstiprināja ziedojumu izpildi ie-
ņēmumos 8143 EUR, izdevumos 12 416 
EUR un atlikumu uz 2015.gada 1.janvā-
ri 2261 EUR.

Apstiprināja Kandavas novada so-
ciālās attīstības  un ekonomiskā  plāna 
2014.gadam izpildi.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.1 „2015.
gada pamatbudžets un speciālais bu-
džets”  (atturas- G.Indriksons, I. Priede) 
un Kandavas novada domes sociālās 
attīstības un ekonomisko plānu 2015.
gadam.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.2 „Pirms-
skolas vecuma bērnu reģistrācijas un 
uzņemšanas kārtība Kandavas novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs un ies-
tādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas”(nebalso- S. Tiltiņa).

Apstiprināja SIA „Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” pārskatu par budže-
ta izpildi 2014.gada 4.ceturksnī  un SIA 
„Kandavas komunālie pakalpojumi” bu-
džetu 2015.gadam.

Apstiprināja Kandavas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” 
nolikuma grozījumus (nebalso- S. Til-
tiņa); grozījumus Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā.

Apstiprināja Darījumu ar lauk-
saimniecības zemi izvērtēšanas komisi-
jas nolikumu.

Atbrīvoja Gunti Zariņu no Pašval-
dības mantas un īpašumu atsavināšanas 
un iznomāšanas izsoles komisijas locek-
ļa pienākumiem un viņa vietā apstipri-
nāja Anitu Dunduri.

Apstiprināja Kandavas novada Paš-
valdības policijas pārskatu - atskaiti par 
pašvaldības policijas funkciju izpildi un 
budžeta līdzekļu izlietojumu 2014.gada 
4.ceturksnī.

Pieņēma zināšanai Kandavas nova-
da Kultūras pārvaldes pasākumu plānu 
2015.gadam.

Atcēla 2014. gada 29. decembra 
Kandavas novada domes sēdē (proto-
kols Nr. 17  10.§) pieņemto lēmumu 
„Par nekustamā īpašuma „Māļi”, Zemī-
tes pagasts, Kandavas novadā atsavinā-
šanu, rīkojot izsoli”.

Uzdeva Pašvaldības mantas un īpa-
šumu atsavināšanas un iznomāšanas 
izsoles komisijai organizēt kustamās 
mantas – autobusa ISUZU TURQUOI-
SE, valsts reģistrācijas numurs HE 6728, 

trešo izsoli ar augšupejošu soli.
Papildināja 2014. gada 28. augusta 

Kandavas novada domes lēmumu (prot. 
Nr. 11 32.§) „Par pašvaldības autono-
mās funkcijas – siltumapgādes organi-
zēšana - nodrošināšanas uzdošanu SIA 
„Kandavas komunālie pakalpojumi”” 

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes pašvaldības aģentūras „Kandavas 
novada sociālais dienests” direktora 
I.Leitarta atskaiti par darbu 2014.gada 
4.ceturksnī.

Noteica sociālā dzīvokļa statusu dzī-
vokļa īpašumam Skolas iela 9-20, Zante, 
Zantes pagasts, Kandavas novads.

Apstiprināja konkursa “ Sakoptākā 
sēta” nolikumu.

Apstiprināja domes priekšsēdē-
tāja N.Štoferta, domes priekšsēdētāja 
vietnieka A.Ķieģeļa un domes izpilddi-
rektora E.Dudes pārskatu par paveikto 
janvāra mēnesī un akceptēja izdotos rī-
kojumus.

Piešķīra Kandavas novada domes 
priekšsēdētājam Normundam Štofer-
tam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 
daļu vienu kalendāro nedēļu no 2015.
gada 9.februāra līdz 2015.gada 15.feb-
ruārim.

Kārtējās komiteju sēdes 
notiks 19.februārī no 

plkst. 13:00

Domes sēde notiks 
26.februārī plkst. 13:00

Kandavas novada saistošie noteikumi Nr. 13 
„Grozījumi Kandavas novada domes 29.05.2008. 

saistošajos noteikumos Nr.7 „Par pašvaldības 
sociālo pabalstu izmaksu Kandavas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likums” 23.panta otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 25.2 pantu
 

Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.7 „Par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu Kandavas no-
vadā” apstiprināti 2008.gada 29.maija sēdē (protokols Nr.5, 
5.§), ar grozījumiem domes sēdēs 2008.gada 25.septembrī 
(protokols Nr.10  4.§), 2008.gada 30.oktobrī (protokols Nr.11 
4.§), 2010.gada 30.jūnijā (protokols  Nr.6, 2.§), 2013.gada 
25.septembrī (protokols Nr.13  3.§) un 2013.gada 30.oktobrī 
(protokols Nr. 15  2.§), turpmāk – noteikumi, šādus grozīju-
mus:

Papildināt noteikumu ar 2.2.9.1 punktu ar apakšpunktiem 
šādā redakcijā: 

“2.2.9.1 Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras 
„Kandavas novada sociālais dienests” sniedz sociālo palīdzību 
klientam, kurš vērsies Kandavas novada domes pašvaldības 
aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” pēc palīdzī-

bas- aprūpi mājās pakalpojumu un (pamatotu iemeslu dēļ) 
nav bijis iespējams piemērot minēto aprūpi (ne stacionāro, ne 
mobilo):

2.2.9.11. Pabalstu piemēro, kad īslaicīgi saslimis pamatap-
rūpētājs vai ģimenes loceklis, kurš veic aprūpi;

2.2.9.12. Pabalstu pēc klienta rakstiska lūguma var izmak-
sāt personai, kura apņemas uz laiku sniegt aprūpes mājā pa-
kalpojumu;

2.2.9.13. Klientam saskaņā ar Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” 
10 (desmit) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izmaksā pa-
balstu aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai;

2.2.9.14. Pabalstu piešķir ne ilgāk kā uz 6 (sešiem) mēne-
šiem;

2.2.9.15. Pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt samaksu par 
guļoša klienta aprūpi, un var būt mazāks saskaņā ar pakalpo-
juma nepieciešamību.”

Papildināt noteikumu 2.3.1 punktu ar apakšpunktiem 
šādā redakcijā: 

„2.3.1 Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības piešķiršanas kārtība: 

2.3.11. Pabalstu piešķir bērnam bārenim un bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības uz iesnieguma pamata, saskaņā ar 



5.DOMES LĒMUMI

turpinājums 6.lpp.

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 
pantu; 

2.3.12. Bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gā-
dības iesniedz Kandavas novada domes pašvaldības aģentūrā 
„Kandavas sociālais dienests” noslēgto īres līguma kopiju (uz-
rādot oriģinālu), maksājumu apliecinošus dokumentus;  

2.3.13. Pēc dokumentu saņemšanas Kandavas novada do-
mes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais die-
nests” pieņem lēmumu par pabalsta izmaksu vai atteikumu 
izmaksāt pabalstu; 

2.3.14. Maksimāli izmantojamie normatīvie īres, komunā-
lo pakalpojumu un/vai kurināmā iegādes izdevumiem ir šādi:

2.3.14.1. par gāzi – 1m3 mēnesī;
2.3.14.2. par elektroenerģiju – 50 kWh mēnesī;
2.3.14.3. par dzīvojamo telpu īri un apkuri: 
2.3.14.3.1.par apkuri, aprēķinam tiek ņemtas attiecīgās 

ēkas siltumapgādes sezonas 1m2 izmaksas siltumapgādes mē-
nesī;

2.3.14.3.2.par mājokļa īri un (vai) apsaimniekošanas izde-
vumiem – īres līgumā noteiktā īres maksa, bet ne vairāk kā 
1,50 euro par 1m2. 

2.3.14.4. par auksto ūdeni un kanalizāciju, un karsto ūdeni 
– atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk par 2 
m3 mēnesī, no kuriem ne vairāk kā 1 m3 karstā ūdens uzsil-
dīšanai; 

2.3.14.5. siltumenerģijas resursu iegāde- sešus mēnešus 
gadā par katru mēnesi 0,70 euro par vienu m2 no mājokļa 
platības;

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

2.3.14.7. skursteņslauķa pakalpojumi ne vairāk kā vienu 
reizi kalendārā gadā, ne vairāk kā 22,00 euro saskaņā ar serti-
�cēta pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu. 

2.3.15. Izdevumos par dzīvokļa pabalstu netiek ieskaitīts 
nekustamā īpašuma nodoklis, telefona abonentmaksa, maksa 
par mobilo telefonu, maksa par telefonsarunām, maksa par 
televīziju, internetu un soda nauda. 

2.3.16.Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim vai bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības piešķir ar mēnesi, kurā pie-
ņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.

2.3.17. Dzīvokļa pabalstu  bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības piešķir 10 (desmit) dienu laikā 
pēc dokumentu par dzīvokļa izdevumiem iesniegšanas.

2.3.18. Dzīvokļa pabalstu bērns bārenis un bērns, kurš pa-
licis bez vecāku gādības nav tiesīgs saņemt, ja viņš īrē pašval-
dības sociālo telpu/dzīvokli.

2.3.19. Pēc  bērna bāreņa un bērna, kurš palicis bez vecāku 
gādības vēlēšanās, noformējot rakstiskā iesniegumā, dzīvokļa 
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības var ieskaitīt klienta kontā. 

2.3.110. Dzīvokļa pabalsts  bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības izmaksājams no Kandavas 
novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas sociālais 
dienests” budžeta līdzekļiem, kas paredzēti sociālo pabalstu 
apmaksai.”

3. Aizstāt 2.1.1.2. apakšpunktā vārdu „invalīds” ar vārdiem 
„persona ar invaliditāti”. 

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 
„2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets”

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

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

1.Apstiprināt 2015. gada pamatbudžetu ieņēmumos 
8 256 725 EUR, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 265 472 
EUR, aizņēmumus no Valsts kases projektu realizācijai 
452 366  EUR  saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2.Apstiprināt 2015.gada pamatbudžetu izdevumos 8 176 
329 EUR, aizdevumu pamatsummu atmaksu Valsts kasei 
430 034 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.1

3. Apstiprināt 2015.gada speciālo budžetu ieņēmumos 258 
124 EUR, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 216 EUR, izde-
vumos 258 170 EUR  saskaņā ar pielikumu Nr.2

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 14

 „Grozījumi Kandavas novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.9 „Par Kandavas novada domes  

pašvaldības aģentūras „Kandavas novada Sociālais 
dienests” sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un to cenrādi””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 

43.panta pirmās daļas 13.punktu Publisko aģentūras likuma 17.panta 
otro un ceturto daļu

 
Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos noteikumos 

Nr.9 „Par Kandavas novada domes  pašvaldības aģentūras 
„Kandavas novada Sociālais dienests” sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un to cenrādi” apstiprināti Kandavas nova-
da domes sēdē  2010.gada 27.maijā (protokols Nr. 5  2.§) ar 
grozījumiem domes sēdēs 2011.gada 26.maijā ( protokols Nr. 
5  3.§),  2013.gada 25.septembrī ( protokols Nr.13  5.§), 2013.
gada 27.decembrī ( protokols Nr.18  3.§),  2014.gada 27.feb-
ruārī ( protokols Nr.4  2.§) turpmāk – Noteikumi, šādus gro-
zījumus:

Papildināt noteikumu Pielikumu šādā redakcijā: 
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids Mēr-
vienī-

ba

Līdz�nan-
sējuma 

apmērs bez 
PVN (EUR)

X. Zobārstu pakalpojums
53. Pēc iepriekšēja pieraksta zobārsts 

apkalpo trūcīgas personas*, par 
procedūrā izmantotajiem medi-
kamentiem (personai iesniedzot 
attaisnojošus dokumentus).

Viena 
reize

līdz 20,00 
EUR

*Zobārsta pakalpojumu apmaksā no budžeta līdzekļiem, 
kas paredzēti trūcīgām personām. 

Par Kandavas novada domes 
2014.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.13 
„Grozījumi Kandavas novada domes 29.05.2008. 

saistošajos noteikumos Nr.7 
„Par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu 

Kandavas novadā”” precizēšanu 

Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.7 „Par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu Kandavas no-
vadā” apstiprināti 2008.gada 29.maija sēdē (protokols Nr.5, 
5.§), ar grozījumiem domes sēdēs 2008.gada 25.septembrī 
(protokols Nr.10  4.§), 2008.gada 30.oktobrī (protokols Nr.11 
4.§), 2010.gada 30.jūnijā (protokols  Nr.6, 2.§), 2013.gada 
25.septembrī (protokols Nr.13  3.§),  2013.gada 30.oktobrī 
(protokols Nr. 15  2.§) un 2014.gada 29.decembrī ( protokols 
Nr.17  2.§)  turpmāk – noteikumi, šādus grozījumus:

Izteikt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā 
redakcijā:



6.
turpinājums no 5.lpp.

DOMES LĒMUMI SKOLU DZĪVE

PROJEKTU NEDĒĻĀ IEPAZĪST PROFESIJAS 

„Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2  panta piekto 
daļu”.

Svītrot Saistošo noteikumu 2.3.110.apakšpunktu.
Izteikt Saistošo noteikumu 1.punkta 2.2.9.13.apakšpunktu 

šādā redakcijā:
„2.2.9.13. Klientam saskaņā ar Kandavas novada domes 

pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” 
lēmumu 10 (desmit) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iz-
maksā pabalstu aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai.”.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi 
Nr. 15 „Grozījumi Kandavas novada domes 

2009.gada 30.jūlija  saistošajos noteikumos Nr. 5 
„Kandavas novada domes nolikums”” 

Izdoti pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 24.pantu  un “ 
Valsts pārvaldes iekārtas likums” 28.pantu

Izdarīt Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija sais-
tošajos noteikumos 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, 12 Nr. 
(104); 2014, Nr. 1(105)) (turpmāk – noteikumi) šādus grozī-
jumus:

1. Svītrot noteikumu 5.14. apakšpunktu.
2. Papildināt noteikumu 5. punktu ar 5.15. apakšpunktu 

šādā redakcijā:
„5.15. Sabiedrisko attiecību speciālists;”.
3. Papildināt noteikumu 5. punktu ar 5.16. apakšpunktu 

šādā redakcijā:
„5.16. Automobiļa vadītājs;”.
4. Papildināt noteikumu 5. punktu ar 5.17. apakšpunktu 

šādā redakcijā:

„5.17. Darba aizsardzības vecākais speciālists;”
5. Papildināt noteikumu 5. punktu ar 5.18. apakšpunktu 

šādā redakcijā:
„5.18. Pašvaldības policija.”.
6. Svītrot noteikumu 6.1. apakšpunktu.
7. Noteikumu 19.9. apakšpunktā svītrot vārdus „Konsul-

tatīvās padomes”.
8. Noteikumu 19.17. apakšpunktā skaitļus un vārdus 

„EUR 28457,42 (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdes-
mit septiņi euro un četrdesmit divi centi” un „EUR 170744,60 
(simt septiņdesmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro 
un sešdesmit centi” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „EUR 
42000,00 (četrdesmit divi tūkstoši euro 00 centi)” un „EUR 
170000,00 (viens simts septiņdesmit tūkstoši euro 00 centi)”.

9. Svītrot noteikumu 19.19. apakšpunktu.
10. Noteikumu 28.2. apakšpunktā svītrot vārdus „pašval-

dību iestāžu vadītājiem”.
11. Noteikumu 28.11. apakšpunktā svītrot vārdus „un ie-

pirkumu komisijas vadību”.
12. Noteikumu 28.16. apakšpunktā svītrot vārdus „un ies-

tāžu vadītājiem”.
13. Noteikumu 27.17. apakšpunktā svītrot vārdus „un ies-

tāžu ”.
14. Noteikumu 39.11. apakšpunktā vārdus „Sniedz atskaiti 

domei” aizstāt ar vārdiem „Izskata atskaites”.
15. Izteikt noteikumu 54. punktu šādā redakcijā:
„54. Izskata Kandavas novada Izglītības pārvaldes un iz-

glītības iestāžu sagatavotos nolikumu projektus un izglītības 
iestāžu attīstības plānus.”.

16. Izteikt noteikumu 55. punktu šādā redakcijā:
„Izskata iesniegtos izglītības, kultūras, tūrisma un sporta 

pasākumu plānus.”.
17. Svītrot noteikumu 62. punktu.
18. Svītrot noteikumu 69. punktu.
19. Svītrot noteikumu 86. punktu.
20. Noteikumu 125. punktā vārdus „Reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijai” ar vārdiem „Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai”.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidus-
skolā projektu nedēļas ietvaros 4. un 
5. februārī skolēniem tika dota iespēja 
nepiespiestā un jautrā gaisotnē iepazīt 
dažādas profesijas. 

Pārstāvētās profesijas bija ļoti 
daudzveidīgas, katru dienu darbojās 20 
profesiju pārstāvji un ikviens skolēns, 
atbilstoši savām interesēm, ar tiem va-
rēja iepazīties. Radošākajiem interesēja 
aktiermeistarība, interjera dizains, rotu 
darināšana, pasākumu vadīšana, foto-
grāfēšana, galdniecība, māksla, karika-
tūru zīmēšana, improvizācija, šuvējas 
un pavāra darbs. Aktīvākie skolēni lab-
prāt darbojās dejā, svarcelšanā, �tnesā, 
bārmeņa darbā, tūrismā. Savukārt, no-
pietnākajiem bija iespēja iepazīt dar-
bu armijā, glābšanas dienestā, policijā, 
jūrniecībā, mežzinībā, medicīnā, zobu 
higiēnā, �zioterapijā, robotikā, psiho-
loģijā, agronomijā, vokālajā pedagoģijā. 
Meitenes ar lielu interesi iepazinās ar 
frizieres, modeles, meikapa meistares 
un manikīres ikdienas darbu.   

Projekta „Iepazīsti profesijas” idejas 

autore, direktores vietniece audzināša-
nas un ārpusstundu jomā, Aiva Ķēniņa 
ar prieku atzina, ka idejas īstenošanā 
tika piesaistīti ne vien skolas darbinie-
ki un skolotāji, bet arī skolēnu vecāki, 
skolas absolventi, Kandavas novada ie-

dzīvotāji un profesiju pārstāvji no citām 
pilsētām, kas ir profesionāļi savā nozarē. 

Līga Zuze
Kandavas novada domes sabiedrisko 

attiecību speciāliste
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TIEKAS NOVADA REPRESĒTIE

MĀKSLAS GALERIJĀ IZSTĀDE ZIEMAS RAKSTI

17. janvārī Kandavas novada mu-
zejā uz gadskārtējo saietu pulcējās 
Kandavas novada represēto apvienī-
bas biedri. 

Atklājot pasākumu, represēto vadī-
tājs Pēteris Briedis atzina, ka ar katru 
gadu apvienības biedru paliek arvien 
mazāk un mazāk, jo tāds nu ir laika ri-
tējums. Tagad apvienībā ir 78 novada 
represētie iedzīvotāji, kas regulāri tiekas 
piemiņas dienās un apvienības organi-
zētajos pasākumos. Daudzi no viņiem 
aizbrauc arī uz salidojumu Ikšķilē, kur 
pulcējas represētie Latvijas ļaudis no vi-
siem novadiem.

 Pēteris Briedis atzīmēja, ka pagā-
jušā gadā notikuši vairāki politiski re-
presētajiem ļaudīm nozīmīgi pasākumi. 
Projekta „Akmens stāsti” ietvaros tikusi 
rekonstruēta staļinisma upuru piemiņas 
vieta Kandavā, kas svinīgi tika atklāta 
1.oktobrī, piedaloties Latvijas Politiski 
represēto apvienības vadītājam Gunā-
ram Resnajam un kinorežisorei Dzintrai 
Gekai, sižets par šo notikumu bijis re-
dzams arī televīzijā novadu ziņās. 

Otrs nozīmīgs notikums 2014.gadā 
bija 11. novembrī Lāčplēša dienā, kad 
sadarbībā ar Kandavas novada muzeju 
pēc P. Brieža iniciatīvas muzejā atklāja 

piemiņas plāksni deviņiem Kandavas 
novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalie-
riem. Plāksni pēc muzeja speciālistes 
Diānas Isakas skices izgatavoja Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pa-
sniedzējs Mārtiņš Mednieks.

Ar skaistu veltījuma dzejoli savu 
runu iesāka Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Alfreds Ķieģe-
lis, novēlot visiem labu veselību un sa-
glabāt dzīvesprieku. Ar dzeju un dzies-

mām represētos sveica Vānes sieviešu 
vokālais ansamblis „Par to…” Evas Bēr-
ziņas vadībā. 

Saieta nobeigumā visiem bija iespēja 
parunāties ar sen neredzētiem paziņām 
un draugiem un pie ka�jas tases atcerē-
ties bijušo. 

Ināra Znotiņa
Kandavas novada muzeja 

krājuma glabātāja

Kandavas novada muzeja Mākslas 
galerijā atkal piepildījuši Kandavas 
Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu 
darbi. 

Izstādes atklāšana notika kuplā skai-
tā piedaloties Mākslas nodaļas audzēk-
ņiem un viņu skolotājām. Atklājot izstā-
di, Mākslas galerijas vadītāja Lia Kirštei-
ne sacīja, ka šī varētu būt jau divdesmitā 
mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde, 
kas tiek piedāvāta novada iedzīvotāju 
apskatei un vērtēšanai. Izstādes  sāktas 
organizēt jau dažus gadus pēc Mākslas 
skolas izveidošanas un šī tradīcija ir labi 
iesakņojusies. Izstādes ir iecienītas un 
gaidītas.

Mākslas un mūzikas skolas direk-
tore Maruta Balode  piebilda, ka viņas 
skatījumā šī vieta, Mākslas galerija no-
vada muzejā, ir ļoti īpaša vieta lieliem 
un maziem mākslu mīlošiem cilvēkiem. 
„Tad kad ienāku šajā telpā man vienmēr 
ir īpašas sajūtas. Mani vienmēr sagai-
da jauni pārsteigumi, kas šeit izvietoti. 
Un tā tas ir arī šodien. Šī zāle ir radoši 
mainīga.” Bet vislielākais prieks, uzsvē-
ra Maruta Balode, esot par to, ka divas 
reizes gadā  galeriju ar saviem darbiem 
aizpilda Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņi. Jūnijā šeit vienmēr izvietota 
mākslas skolas absolventu diplomdarbu 

izstāde, bet janvārī apskatāmi mākslas 
skolas audzēkņu darbi. 

Jau ienākot izstāžu zālē, bērni cītīgi 
pētīja un meklēja savus darbus, un at-
raduši tūlīt iemūžināja tos sel�jos kopā 
ar sevi. Izstādes nosaukums ir „Zie-
mas raksti”  un tajā aplūkojami darbi, 
kas pēc tematikas iederas ziemā. Tās ir 
krāsas un raksti, kas atrodami dabā un 
radušies arī bērnu fantāzijās. Maruta 
Balode piebilda, ka droši varot apgalvot, 
ka šī ir izstāde ar zināmu kvalitātes zīmi 
jeb brendu. Un, ka  šo kvalitāti radījuši 
bērni ar saviem darbiem un pedagogi, 

kas izstādi iekārtojuši. Tā ir gaumīga un 
skaista un tādu to izveidojuši skolotāji, 
kurus direktore nodēvēja par mākslinie-
kiem ar lielo burtu.

„Aiz loga, tāpat kā pagājušajā gadā 
izstādes atklāšanā, nav sniega, un man 
ļoti gribas ticēt, ka ar saviem „Ziemas 
rakstiem” mēs ziemu un sniegu beidzot 
atsauksim!” – savu vēlējumu, bērniem 
skaļi to atbalstot, izteica arī skolotāja 
Inga Brīniņa.

Izstāde būs apskatāma līdz februāra 
vidum.

Dagnija Gudriķe
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SENĀKĀ VIESNĪCA KANDAVĀ

LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ATBALSTS 
ABAVAS SENLEJAI

Mēdz būt, ka gadsimtu gaitā ne-
mainās vārdu skanējums, taču pilnībā 
mainās to nozīme. Mūsdienās mazpa-
zīstamais, no viduslejasvācu valodas cē-
lies vārds ”ērbeģis” pirms simts gadiem 
apzīmēja dzīvojamo ēku, kas atrodas 
sētā. Taču vēl pirms četriem simtiem 
gadu ērbeģis nozīmēja viesnīcu, kurā 
varēja apmesties ceļotāji ar zirgiem un 
pajūgiem. Pateicoties šīs, senākās, vārda 
nozīmes noskaidrošanai, ir iespējams 
noteikt laiku, kad dokumentos minēta 
senākā viesnīca Kandavā.  

Viduslaikos cauri Kandavai veda 
lielākais Livonijas lielceļš – Livonijas  
Prūsijas ceļš. Pa to pārvietojās gan ka-
raspēka nodaļas, gan sūtņi, ziņneši, tir-
gotāji un vietējie iedzīvotāji. Ceļošanas 
apstākļi viduslaikos izcēlās ar grūtībām. 
Nelaboto ceļu sliktais stāvoklis ar pajūgu 
ļāva paveikt aptuveni 30 km dienā. Ce-
ļotājus apdraudēja laupītāji un lietuvie-
šu sirotāji. Tādēļ bez drošām vietām, kur 
varēja atpūsties un pārnakšņot, ceļotāji 
un viņu zirgi nevarēja iztikt.  

Īpašos apstākļos bija jānakšņo ceļā 
esošajiem ordeņa bruņiniekiem, kuru 
mūka stāvoklis prasīja askētisku un ti-
kumisku dzīvi. Vācu ordeņa statūtos, 
kas tapuši pēc 1260. gada, minēts, ka 
ceļojošajiem ordeņa brāļiem jāapme-
tas ērbeģos, atsevišķā telpā, izvairoties 
no kontaktiem ar laicīgām personām, 
sevišķi sievietēm. Bruņinieki ērbeģos 
nedrīkstēja spēlēt azartspēles un ilgstoši 
atrasties nomodā. 

Viesu nami jeb ērbeģi Vācu ordeņa 
zemēs Prūsijā bija milzīgi. 1459.g. Kul-
mā Sv. Paula klostera ērbeģī bija steliņģi 
40 zirgu novietošanai, kā arī vairākas 
labas telpas viesiem. Livonijas ordeņa 
sūtņiem Kulmā šajā gadā bija sagata-
vots cits,  mazāks ērbeģis ar vietām 17 
zirgiem.

Kandavā un citos ordeņa miestos, 
kas atradās pie lielceļa, ērbeģi nebija 
tik lieli, tomēr tajos vajadzēja būt gan 
istabām un steliņģiem, gan iespējai pa-
ēst un salabot ratus un zirglietas. Tā kā 
ērbeģi tā saimniekam nesa ievērojamus 
papildienākumus, tie tika piešķirti kā 
lēņa objekti. Kandavā pirmoreiz ērbeģis 
minēts 1476.g. 6. maijā. Jēkabs Taukvē-
ders jeb Fetpancs pēc viņa nāves apso-
līja atdot Tenim Bladijam gruntsgabalu 
ar ērbeģi un dārzu, kur viņš dzīvoja, un 
ko viņa priekšteči kopš senlaikiem ir ap-
dzīvojuši un lietojuši1. Tādēļ var secināt, 
ka Taukvēdera ērbeģis pastāvējis vismaz 
kopš 15.gs. sākuma. Tik senas ziņas nav 
izdevies atrast ne par vienu citu ērbeģi 
Kurzemē.  

Dārzā acīmredzot audzēti dārze-
ņi, ko varēja izmantot silto ēdienu pa-
gatavošanai ceļotājiem. Bez minētā 
gruntsgabala vietējās izcelsmes lēņavīrs 
Taukvēders valdīja citu zemesgabalu 
Kandavā, kas minēts, 1462.g., kā arī lēni 
Rūmenē. 

Bez ērbeģiem Kandavā viduslaikos 
pastāvēja arī krogi, kuros varēja iegādā-
ties dzērienus, bet nevarēja pārnakšņot. 
Tā 1534.g. 8. augustā minēta krogus vie-
ta Kandavā ar divām pūrvietām zemes 
pie staļļa brāļu jeb melngalvju kroga.

Viesnīcas bija stratēģiski svarīgi ob-
jekti, kas tika celti arī pēc mestru rīko-
juma. Tā 1526.g. 14. oktobrī Tukumā 
mestrs Volters no Pletenbergas Dīriham 
Berndam piešķīra mājas jūras piekrastē, 
kā arī gruntsgabalu Kandavā pie fogta 
tīruma, kur Berndam bija jāuzbūvē ēr-
beģis, savukārt Bernds viņam apmaiņā 
deva krogu ar dārzu un riju, kas atradās 
pie Kandavas miesta, pa labi no Talsu 
ceļa, netālu no fogta tīruma. Seno Kan-
davas viesnīcu atrašanās vietu nav iespē-
jams precizēt, taču jāpieņem, ka tās atra-
dās pie galvenajiem ceļiem – tagadējām 
Lielās, Sabiles un Talsu ielām. 

Vēlāk Kandavā viesu uzņemšana 
kļuva par tradicionālu nodarbi, kas savu 
potenciālu nav izsmēlusi arī mūsdienu 
apstākļos. 

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks
1Beilage, S.97

Biedrībā un ap biedrību “Abavas 
ielejas attīstības centrs” apvienojušies 
cilvēki, kuriem nav vienaldzīga Abavas 
senleja, tās ainava, dabas vērtības. Katrs 
atsevišķi un arī visi kopā ģenerē idejas 
un rīkojas, lai tās īstenotu un veidotu šo 
vietu pievilcīgu arī viesiem. Te nav sva-
rīgs reģionu dalījums – vai esam pie Rī-
gas, vai tomēr Kurzemē, te nav būtiski, 
kurā novadā esam- Kandavas vai Talsu. 
Visiem ir viena mīlestība – Abavas sen-
leja jeb Kurzemes Šveice. 

Pateicoties Valsts reģionālās attīstī-
bas ministrijas dotajai �nansiālajai ie-

spējai, Latvijas Vides aizsardzības fonda 
administrācija katru gadu izsludina pro-
jektu konkursus aizsargājamo teritoriju 
infrastruktūras uzlabošanai un atjauno-
šanai, dažādiem vides izglītības pasāku-
miem,  dabas aizsardzības plānu ievieša-
nas pasākumiem un citām aktivitātēm.

2014.gadā biedrība “Abavas ielejas 
attīstības centrs” realizējusi vairākus 
dabai un cilvēkiem nozīmīgus projektus 
Abavas senlejas dabas parkā. Projektiem 
nepieciešamo līdz�nansējumu sniedza 
Kandavas novada dome, Talsu novada 
pašvaldība un biedrības biedri. 

Visus projektus vieno ideja- radīt 
pastaigu vietas dabas parkā, lai vietējie 
iedzīvotāji un ceļotāji varētu iepazīties 
ar dabas parka vērtībām, bioloģiski vēr-
tīgajām pļavām, ainaviski skaistajām 
Abavas un Imulas upju ielejām, plat-
lapju mežiem, akmeņiem un iežu atse-

gumiem, retiem augiem, tai pašā laikā 
neizmainot to dabisko vidi.

Projekta „Dabai un biotopiem sau-
dzīgas infrastruktūras atjaunošana un 
izveide Abavas senlejas dabas parkā” 
laikā tika izgatavoti un uzstādīti 9 stendi  
ar informāciju par dabas parku Abavas 
senleja, teritorijas karti un taku shē-
mām. Stendi ir Imulas takā Kandavas 
novada Matkules pagastā pie atpūtas 
vietas „Vītiņi”, pie viesu mājas „Roman-
ce”, pie Buses pilskalna, pie Baznīckalna, 
Kauķa kalna, mājām „Grotes”. Kandavas 
un Talsu novadus tagad savieno jaunā 
Zirgu taka, kuras maršrutā ir izvietots 
stends un soliņš pie atpūtas komplek-
sa „Zviedru cepure”, divi stendi un divi 
soliņi Sabilē pie Krievu kapiem un pie 
Ēģiptes. Projekta laikā tika izgatavota 
jauna sanitārā celtne pie Buses pilskal-
na. Drubazu botānikas takā, kura atro-
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das Talsu novada Abavas pagastā,  tika 
atjaunoti aploki savvaļas dzīvniekiem, 
divi informācijas stendi par augiem takā 
un 70m garās koka kāpnes pāri kaļķai-
najam purvam. Pateicoties šim projek-
tam, Drubazu botānikas taka atkal būs 
atvērta apmeklētājiem un ikviens varēs 
gūt informāciju par bioloģisko daudz-
veidību Abavas senlejā. Te var redzēt 
gan Latvijai raksturīgos kokus, krūmus 
un zālājus, gan arī retus, bet Abavas sen-
lejai raksturīgus augus. 

Projekta „Bioloģiski vērtīgo zālāju 
atjaunošana Abavas senlejas dabas par-
kā” laikā no krūmiem, kokiem un vecās 
zāles tika attīrīti Abavas senlejas zālāji  
kopumā 7.54 ha platībā Kandavas nova-
da Matkules pagastā īpašumā „Ķempju 
Kutes” un Talsu novada Abavas pagastā 
zemnieku saimniecībā „Drubazas”.

Projekta „Sadarbības projekti starp 
NVO un vides institūcijām ekosistēmu 
un to dabisko struktūru, kā arī vietējo 
savvaļas sugu daudzveidības saglabā-
šanai un atjaunošanai” galvenais uzde-
vums bija visu biedrības agrāk izvei-
doto taku izstaigāšana ar saimnieka aci 
un kritušo koku un zaru novākšana no 
maršruta, atvašu nopļaušana takas mar-
šrutā. Katrs gads dabā rada kādas pār-
maiņas, tomēr noslēdzot 2014.gadu bija 
pārliecība, ka 11 km taka gar Imulas un 
Abavas upēm ir izejama bez šķēršļiem 
un iezīmēta dabā ar krāsojumu uz ko-
kiem. Šī projekta laikā tika nopļauta 
vecā zāle un atvases pļavā pie skatu plat-

formas starp Kandavu un Sabili – Greiļu 
kalnā. Lai arī remontdarbu dēļ ceļš uz 
Sabili ir slēgts, tūristi joprojām brauc uz 
šo vietu, lai priecātos par skatu uz ieleju.

Visa gada garumā tika īstenots pro-
jekts „Kājāmgājēju dienas Abavas senle-
jā”, kura laikā tika popularizēti visi izvei-
dotie pastaigu maršruti, notika semināri 
ar vides gidu un vides ekspertu piedalī-
šanos, tika sagatavota un izdota Abavas 
senlejas taku grāmatiņa, kurā apkopota 
informācija par Čužu purva taku, Mā-
cītājmuižas Ozolāju taku, Imulas takas 
trīs dažādas grūtības pakāpes posmiem, 
par Mīlestības taku un Zirgu taku. Grā-
matiņa ir bez maksas un to var saņemt 
Kandavas un Sabiles tūrisma informā-
cijas centros, kā arī Abavas ielejas attīs-

tības centrā. Pateicoties šim projektam, 
par Abavas senleju un tajā notiekošo 
uzzināja visi Kurzemes radio klausītāji 
iknedēļas ziņu raidījumā „Abavas senle-
jas ziņas kājāmgājējiem”.

2015.gadā paredzēts turpināt popu-
larizēt Abavas senleju kā vienotu gala-
mērķi. Būs pasākumi, kuros aicināsim 
gan izstaigāt takas kopā ar vides gidiem 
un ekspertiem, gan notiks arī taku skrē-
jiens un Abavas senlejas velobrauciens. 

Ja ir idejas un ierosinājumi pasā-
kumiem, kas veicinātu videi draudzīgu 
dzīves veidu Abavas senlejā, lūgums sa-
zināties pa tel.28396830.

Iveta Piese 
Abavas ielejas attīstības centra 

valdes priekšsēdētāja

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas vecāku biedrība „Atbalsts 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolai”, pateicoties Lauku atbalsta die-
nesta piešķirtajam �nansējumam, realizējusi projektu distanču slēpju 
iegādei.

Projektu vecāku biedrība iesniedza pagājušajā gadā biedrībai „Kanda-
vas Partnerība”.

Projekts tika apstiprināts un ar LAD un skolas piešķirto �nansējumu 
tika iegādāti 100 slēpju komplekti. Tie sastāv no slēpju zābakiem, slēpju 
zābaku savienojumiem, slēpēm un nūjām. 

Projekta mērķis ir veicināt bērnu un vecāku kā arī vecvecāku izpratni 
par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Galvenais uzsvars likts uz mūsu skolas 
skolēniem, lai arī tie, kuriem nav iespējas pašiem iegādāties slēpes, skolas 
laikā varētu pamēģināt un iemācīties slēpot. Cerams, ka šoziem mēs savu 
ieceri varēsim īstenot un Ziemas māte mūs palutinās ar sniega segu,  atliek 
vien pašiem gādāt slēpošanai ērtu apģērbu un siltus dūraiņus.

Projekta kopējās izmaksas- ELFLA �nansējums 8981,01 eiro, skola 
projektā piedalījās ar 10% līdz�nansējumu no kopīgās izmaksas- 997.89 
eiro.

Projekta 
Nr.13-08-LL21-L413201-000008.
Skolas vecāku biedrības ”Atbalsts Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolai” 

pārstāve Signe Ezeriņa
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA  UN IZKLAIDE

10.februārī 
17:30 Radošā darbnīca „Sveču 
liešana” –sadarbībā ar Kandavas 
Amatniecības centru – Vānes kultūras 
nama kamīnzālē
11.februārī 
17:00 Kino bērniem „Brīnumainā 
Oza zeme” – ieeja 1,- euro- Kandavas 
kultūras namā
18:30 Dokumentālā �lma „Freimis. 
Mārtiņš Freimanis” – ieeja 2,-euro- 
Kandavas kultūras namā
13.februārī 
14:00 Leļļu teātra izrāde „Pifa 
piedzīvojumi” – ieeja 1,50 euro-
Kandavas kultūras namā
19:00 Koncerts” Romantika” – Jānis 
Lūsēns, Uģis Roze, Jānis Lūsēns( 
juniors) – ieeja 3,- euro; bērniem 1,- 
euro – Matkules kultūras namā
14.februārī
Koncerts „Zemītē danci vedu” 
- VPDK „Zemīte” sadraudzības 
pasākums- Zemītes tautas namā
11:00 Radošā darbnīca „Sapņu 
ķērāja” izgatavošana-sadarbībā ar 
Kandavas Amatniecības centru – 
Cēres bibliotēkā
15:00 Literāri muzikāla kompozīcija 
„Tāds skudras ceļš” –  Valdeķu 
vokālais ansamblis „Doremi”, D. 
Gudriķes dzeja- ieeja bez maksas- 
Zantes kultūras namā
17:00 Literāri muzikāla kompozīcija 
„Tāds skudras ceļš” –  Valdeķu 
vokālais ansamblis „Doremi”, D. 
Gudriķes dzeja- ieeja bez maksas- 
Kandavas kultūras namā
21:00 Sirsniņdienas balle –spēlēs 
grupa „Naktsputni”( Tukums) – 
ieeja 3,-euro- Galdiņu rezervēšana 
25651845(Eva) – Vānes kultūras namā
21:30 Balle kopā ar grupu 
„Novadnieki” – ieeja 5,-euro, galdiņu 

rezervēšana, zvanot 28765684( Brigita) 
– Valdeķu kultūras namā
19.februārī
12:00 Latvijas Sarkanā Krusta 
Tukuma komitejas izbraukuma 
tirdzniecība –Vānes kultūras namā 
21.februārī
11:00 Seminārs Zantes pagasta 
audžuģimenēm- Zantes kultūras namā
25.februārī
16:00 Radošā darbnīca „Sveču 
liešana” sadarbībā ar Kandavas 
Amatniecības centru- Zantes kultūras 
namā
7.martā
Radošs pasākums „Sievietes 
pasaule” - Sīkāka informācija pa tel. 
63122789-Kandavas kultūras namā
13.martā
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas 
Ritmikas diena – Kandavas sporta hallē

SPORTS

12.februārī
20:00 Rietumu līgas-Kurzemes 
Radio līgas spēle basketbolā – Viss.
lv Kandava- SK Kandava- Kandavas 
sporta hallē
19.februārī
16:00 Vīru spēles- Kandavas 
vidusskolas sporta zāle
20.februārī
18:00 Sporta spēļu vakars - Cēres 
sporta halle
25.februārī
20:00 Rietumu līgas - Kurzemes 
Radio līgas spēle basketbolā- SK 
Kandava- SK Kuldīgas Hercogs- 
Kandavas sporta halle
27.februārī 
20:00 Rietumu līgas - Kurzemes 
Radio līgas spēle basketbolā- SK 
Kandava- Saldus- Kandavas sporta 
halle

28.februārī
13:00 Sportiskas aktivitātes sadarbībā 
ar SK Kandava –Valdeķu kultūras 
namā
14:00 Sportiska pēcpusdiena 
sadarbībā ar SK Kandava- Zemītes 
tautas namā

IZSTĀDES
16.02- 27.02.- Rakstniekam 
Jēkabam Janševskim – 150 – Cēres 
bibliotēkā
Līdz 13.02. – Sveču diena- Ievas 
Nahodkinas darināto sveču izstāde- 
Zemītes pagasta bibliotēkā
9.02- 23.02.- Izstāde Dzejas 
draugiem- Kandavas pagasta bibliotēkā
9.02.-16.02. Valentīndienai veltīta 
izstāde” Viņu nevar nopirkt ar rozēm” 
Matkules pagasta bibliotēkā
9.02.-23.02. Meteņa dienai veltīta 
izstāde – Matkules pagasta bibliotēkā
16.02. – Rakstniekam Jēkabam 
Janševskim- 150 – Zemītes pagasta 
bibliotēkā
16.02.- 28.02.- Rakstniekam 
Jēkabam Janševskim- 150- Kandavas 
pagasta bibliotēkā
21.02.- Starptautiskā dzimtās valodas 
diena –Zemītes pagasta bibliotēkā
23.02.- Dzejniecei Liānai Langai- 55 
Zemītes pagasta bibliotēkā
27.02.- Rakstniekam, 
literatūrvēsturniekam Arturam 
Baumanim- 110- Zemītes pagasta 
bibliotēkā
Līdz 27.02. Kandavas mākslinieka 
Nifonta Kuzmina gleznu izstāde- 
Kandavas novada muzejā
Līdz 21.03.  Fotoizstāde „Baltā 
Kandava” – Autori E. Rēdmanis, 
D.Rēdmane, J. Kamerāds, A.Riba, L. 
Laure, G.Šmēls – Kandavas novada 
muzejā

Kandavas novada dome sadarbī-
bā ar Kandavas Tūrisma informācijas 
centru izsludina Valentīndienas fo-
tokonkursu „Ar mīlestību savā nova-
dā”. Konkurss norisināsies no š.g. 3.- 
20.februārim.

Fotokonkursa mērķis ir veicināt ie-
dzīvotāju aktivitāti un piederības sajūtu 
savai pilsētai un novadam, kā arī atlasīt 
interesantas un atraktīvas fotogrā�jas 
izstādes rīkošanai.

Konkursa galvenais nosacījums- fo-

togrā�jā ir jābūt redzamam Tev ar savu 
otru pusīti romantiskā, gleznainā vai kā 
citādi jums nozīmīgā vietā Kandavā vai 
Kandavas novadā. Darbi tiks vērtēti 5 
nominācijās: Romantiskākā vieta Kan-
davas novadā; Saldākā buča Kandavas 
novadā; Ekstrēmākais/ jautrākais pārī-
tis Kandavas novadā; Jaukākā randiņu 
vieta Kandavas novadā; Gleznainākais 
skats Kandavas novadā.

Katrs konkursa dalībnieks var iesūtīt 
līdz 5 fotogrā�jām, kuras ir uzņemtas 

laika posmā no 3.- 20.februārim. Fotog-
rā�jas kopā ar to nosaukumiem, nomi-
nāciju, kurā tā startē un aprakstiem sūtīt 
uz e-pastu liga.zuze@kandava.lv ar no-
rādi fotokonkursam “Ar mīlestību savā 
novadā”, vai iesniegt klātienē, atnesot 
datu nesēju uz Kandavas novada domi 
sabiedrisko attiecību speciālistēm (Kan-
dava, Dārza iela 6, 1.st. 100. kab.). Ie-
sniedzot darbus, jāpievieno pieteikums 
brīvā formā, kurā norādīts autora vārds, 
uzvārds, vecums, e-pasta adrese un kon-
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BASKETBOLS  KANDAVAS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES 
SPORTA SKOLĀ

Basketbols vienmēr bijis kandavnie-
ku uzmanības centrā. Mūsu jaunie bas-
ketbolisti ar labiem panākumiem startē 
dažāda mēroga sacensībās un basketbo-
lam Kandavas novada BJSS ir nozīmīga 
vieta. 

Sporta skolas basketbola nodaļas 
audzēkņi 2014./2015.mācību gadā pie-
dalās VEF Latvijas jaunatnes basketbola 
līgas čempionātā piecās vecuma grupās: 
U-11; U-14; U-15; U-16; U-19. Zēnus 
trenē Ivars Bambis un Jānis Bambis. 

„Kāruma kausā” startējam ar divām 
zēnu un divām meiteņu komandām 
U-10 un U-11, treneri Broņislavs Hada-
ņonoks, Andris Bambis, Inga Rozenfel-
de. U-13 zēnu komanda, kuru trenē Iv-
ars Bambis,  piedalās Baltijas jaunatnes 
basketbola līgā.

Šobrīd vislabākie rezultāti ir U-19 
vecuma grupai, kas ir līderi otrās divī-
zijas rietumu zonā un kurus trenē Jānis 
Bambis.

Sporta skolas audzēkņi piedalās arī 
Rietumu līgas čempionātā, pārstāvot 
sporta klubu  Kandava,  komandā spē-
lē A.Dišlers, K.Hafenbergs, A.Štoferts, 
R.Gūtšmits un M.Grauzermanis un 
BK „VISS.LV” (R.Petkevičs), kur gūst 
pieredzi spēlējot jau daudz vīrišķīgāku 
basketbolu.

Arī pārējās grupas zēni cīnās labāk 
vai sliktāk, bet noteikti progresē savā 
meistarībā, katrā vecumu grupā iezīmē-
jas arī pa kādam līderim, kuram citiem 
ir vēlme līdzināties, tas kopumā dod la-
bus rezultātus un vēlmi nodarboties ar 
basketbolu.

Liels gandarījums un prieks par tre-
nera Andra Bambja uzņēmību, jo viņš 
pēc vairāku gadu pārtraukuma ir no-
komplektējis U-10, U-11 meiteņu bas-
ketbola grupas ar kurām startē „Kāruma 
kausa” sabraukumos. Var tikai novēlēt 
viņam izturību un pacietību strādājot ar 
jaunajām basketbolistēm.

Jaunākās paaudzes zēni basketbolā 
trenējās pie trenera Broņislava Hada-
ņonoka un Ingas Rozenfeldes un startē 
„Kāruma kausa” sabraukumos.

Kandavas novada BJSS divas ko-
mandas (BJSS 96 un BJSS 99) piedalās 
Kandavas novada čempionātā vīriešiem, 
kurā pārstāvētas pavisam septiņas ko-
mandas. Pēc regulārā čempionāta BJSS 
96 ieņem 2.vietu un ir iekļuvuši play-o�, 
bet BJSS 99 ieņem 5.vietu.

Kandavas novada BJSS sadarbībā ar 
biedrību SK Kandava ik gadu rīko starp-
tautisku basketbola turnīru, kurā pieda-
lās komandas no piecām valstīm, kopu-
mā 30 komandas četrās vecuma grupās. 

Ir patīkami, ka paši basketbolisti 
vēlas apgūt basketbola tiesnešu aroda 
zināšanas, tiesājot valsts līmeņa sacensī-
bās, tie ir Kristaps Koroševskis un Kris-
taps Ozols.

Arī basketbola sekretariātā lieliski 
strādā un pilnveido savas zināšanas Li-
lita Dronka, Dārta Kamparzāle un Ance 
Leja, kas ir sevi pierādījušas kā atbildī-
gas un zinošas, vadot sekretariāta darbu 
dažāda līmeņa sacensībās.

Kandavas novada BJSS
direktora vietniece mācību darbā   

Inga Rozenfelde

takttālrunis. 
Konkursa rezultātā tiks apbalvoti 

pieci labākie darbi. Galvenā balva- kon-
kursa atbalstītāju sarūpētas romantiskas 
vakariņas divām personām kafejnīcā 
„PILS”, kā arī atzinības balvas no Kan-
davas novada domes un Kandavas Tū-
risma informācijas centra. Uzvarētāji 
tiks publicēti Kandavas novada domes 
mājaslapā 2015. gada 27.februārī. Uzva-
rētāju apbalvošana notiks 7.martā pasā-
kuma „Sievietes pasaule” ietvaros.

Konkursā var piedalīties ikviens foto 
amatieris vai profesionālis, neatkarīgi 
no vecuma, kurš iesniedzis pieteikumu 
dalībai konkursā atbilstoši nolikumam. 
Ar nolikumu var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.kandava.lv

Jautājumu gadījumā lūgums sazinā-
ties ar Līgu Zuzi pa telefonu 26451427 
vai pa e-pastu liga.zuze@kandava.lv vai 
Dagniju Gudriķi pa telefonu 63107362 
vai e-pastu dagnija.gudrike@kandava.lv
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Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās februāra jubilārus!

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrā�ja UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 10.02.2015.

LĪDZJŪTĪBA

Velta Brūvere   (1933.) Kandava
Skaidrīte Ervalde   (1938.) Kandava 
Gunārs Pinte   (1933.) Kandava
Mihails Vladimirs Lupācijs (1940.)  Cēres pagasts
Vaira Siliņa   (1960.) Kandavas pagasts
Marija Kamerovska  (1924.) Sabile
Skaidrīte Slišāne   (1926.) Pūres pagasts

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
janvārī reģistrēti mirušie:
 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
janvārī reģistrēti 7 jaundzimušie

Evelīna Paula, divas Samantas, 
Dāvis, Gustavs, Ģirts, Linards

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2015.GADA FEBRUĀRIS

Lilija Sakne, Janīna Čerpinska, Alvīne Zvaigzne, 
Guntis Ešenbergs, Elza Marcinkeviča, 
Arvīds Brukšteins, Dzintra Tauriņa, 

Natālija Cīrule, Zenta Bērziņa, Juris Pelēcis, 
Vija Zīverte, Vera Lodiņa, Andrejs Fedorovs, 

Alma Ausekle, Erenfrīds Šilbergs, Alberts Štāls, 
Arnolds Cīrs, Centa Vētra, Austra Vectīrele, 
Egīls Bumbulis, Milda Grīsle, Aija Emsiņa, 

Ivars Sarkans, Mārīte Grasberga, Juris Mišinskis, 
Juta Murāne, Juris Vilks, Silvija Kāle, 

Dzintra Graudiņa, Dzintra Siliņa

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Ik rītu atvērt durvis gaismai,
Austošai dienai līdzi doties
Un sajust- šis ceļš ir vienīgais,
Pa kuru ejot, var zvaigznes aizsniegt.

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 
NOMAKSU (NĪN) 2015. GADAM

Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā īpašuma 
nodokli (NĪN) 2015. gadam. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēru kārtējam taksācijas gadam pašvaldības paziņo nodokļa 
maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.feb-
ruārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa piln-
varotai personai pēc norādītās adreses. 

Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma 
nodokli, nodokļa maksātāji var izmantot portālu www.epa-
kalpojumi.lv. 

Lai nekrātu papīru kaudzes un nepiesārņotu vidi, aici-
nām juridiskās un �ziskās personas – NĪN nodokļa maksātā-
jus – pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemt savā e-pastā. 
Pieteikšanās elektroniskai dokumentu saņemšanai - portālā      
www.epakalpojumi.lv. 

Vēlamies atgādināt, ka NĪN maksātājam – juridiskai per-
sonai – mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās 
brīža turpmākai saziņai ar NĪN administratoru ir jāpaziņo paš-
valdībai sava elektroniskā pasta adrese. 

Informējam, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātā-
jiem tiek nodrošināta iespēja pieteikties saņemt atgādinā-
jumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa 
tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).

Pieteikties pakalpojumam iespējams portālā www.epakal-
pojumi.lv. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsū-
tīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā 
– maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Ja negribat pieteikties caur e-pakalpojumiem, tad varat 
sūtīt telefona Nr. un e-pasta adresi uz Kandavas novada domi 
dome@kandava.lv  vai Agrita.zakaite@kandava.lv.

IESAISTIES SAVA NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ

Vēlies būt viens no tiem cilvēkiem, kas ar savām idejām 
un aktivitātēm savu novadu padara skaistāku, interesantā-
ku un labāku? Tad, nāc un iesaisties!

Biedrība „Kandavas Partnerība” organizē tikšanos-disku-
siju ar iedzīvotājiem Kandavas Partnerības teritorijā: 

26.02.2015 – Cērē plkst.13.00 (vieta tiks precizēta)
                      Pūres NVO centrā „Vinda” plkst.15.00; 
                      Kandavas muzejā  plkst.17.30; 
05.03.2015. – Sēmes pagasta pārvaldē plkst.13.00; 
                       Irlavas pagasta pārvaldē plkst.17.00
Aicinām ikvienu piedalīties šajā diskusijā!
Tikšanās - diskusija tiek organizēta pētījuma „Kandavas 

Partnerības Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam  ievie-
šanas izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai 
darbībai” ietvaros sadarbībā ar biedrību „BRI”.

Biedrības “Kandavas Partnerība” valdes priekšsēdētāja     
Inta Haferberga

KANDAVAS NOVADA KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU 
SABIEDRĪBA INFORMĒ: 

Š.g. 28.martā plkst. 10: 00 Kandavas kultūras nama ma-
zajā zālē notiks Kandavas novada Kooperatīvās Krājaizdevu 
sabiedrības gada atskaišu sapulce.

Aicināti piedalīties KNKKS biedri.
KNKKS valde


