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“Lielākais gandarījums
skolotājiem ir tas, ka tu no maziem
gulbēniem izaudzini gulbjus, kas
aizlido pasaulē un kādu dienu
kāds atlido ar rozi knābī un saka
paldies skolotāj …. “
5. lpp. >

Sociālās un materiālās
palīdzības izmaiņas
novadā 2018. gadā
11. lpp. >

Noskaidroti titula “Kandavas novada
Gada jaunietis 2017” ieguvēji
16. februārī Kandavas kultūras namā notika konkursa “Kandavas novada Gada
jaunietis 2017” rezultātu paziņošana un
laureātu apbalvošana.
Dagnija Gudriķe

K

ultūras nama zāle bija saposta violeto krāsu toņos, kas simbolizējot iedvesmu, jo, kā sacīja ceremonijas vadītājas Alise un Dārta, ar iedvesmu
mēs saskaramies diendienā. Vienkārši ir tādas
lietas, cilvēki un darbības, kas mūs iedvesmo. Pateicoties
iedvesmai mēs ikdienā veicam tos pavisam mazos un dažkārt arī tos dižos darbus. Katrs no klātesošajiem nosauca vienu vārdu, kas viņu konkrēti iedvesmo, un
tādu vārdu bija daudz – saule, daba, jūra, līdzcilvēki,
ģimene, bērni, mīlestība.
Novada Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Elksnīte sacīja, ka mēs visi šobrīd dzīvojam īpašā laikmetā- iespēju laikmetā, un jaunieši, kas piedalījās konkursā, ir izmantojuši visas iespējas, ko sniedz Kandavas
novads. Šādā veidā viņi izzinājuši sevi un devuši ieguldījumu paši sev.
Šogad konkursam bija pieteikti desmit dalībnieki, kas
tika vērtēti trīs vecuma grupās. No 13-15 gadiem startēja
pieci pretendenti: Elizabeta Heinsone no Cēres pamatskolas, Katrīna Marta Krūmiņa no Zemītes pamatskolas, Sintija Bondarenko no Kandavas internātvidusskolas, Daina
Krūmiņa un Niks Brīvers no Zantes pamatskolas. Trīs
pretendenti – Sāra Dūniņa un Kristaps Kristers Ozols no
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas 12. klases un Selīna
Margarita Bogdanova no Kandavas internātvidusskolas
9. klases bija pieteikti grupā no 16-18 gadiem, bet vecumā
no 19-25 gadiem startēja Latvijas Universitātes studente
Zelma Sergejeva no Kandavas un Ventspils Augstskolas
studente Dārta Ošeniece no Vānes.
Dalībnieku izvērtēšana notika februāra sākumā jauniešu centrā “Nagla” un prezentācijās jaunieši stāstīja par
saviem talantiem, sasniegumiem mācībās un iesaistīšanos
sabiedriskajā darbā, demonstrēja iegūtās balvas, diplomus
un medaļas.
Pēc žūrijas lēmuma, titulu “Kandavas novada Gada
jaunietis 2017” ieguva:
vecuma grupā no 13-15 gadiem Sintija Bondarenko,
no 16- 18 gadiem Kristaps Kristers Ozols, no 19- 25 gadiem Dārta Ošeniece.
Žūrijas komisija piešķīra arī Simpātiju balvas Nikam
Brīveram, Dainai Krūmiņai un Katrīnai Martai Krūmiņai.

Titula “Kandavas novada Gada jaunietis 2017” ieguvēji (no labās) Dārta Ošeniece, Kristaps Kristers Ozols, Sintija
Bondarenko.

Mums ir jānovērtē spēcīgie un
gudrie cilvēki sev apkārt, lai dotu
tiem jaunu atspērienu…
Žūrijas komisijā darbojās: Inga Priede, domes priekšsēdētāja; Kristīne Elksnīte, Izglītības pārvaldes vadītāja;
Stefānija Neiberga, uzņēmēja; Ivars Lasis, deputāts, Vānes
pamatskolas direktors; Raivis Bērziņš, deputāts, uzņēmējs;
Roberts Rozentāls – Kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietnieks sportā.

Ieskatam to jauniešu sasniegumi, kas novērtēti ar titulu Gada jaunietis 2017.
Sintija Bondarenko ar labiem panākumiem piedalījusies novada un valsts
olimpiādēs, iegūstot godalgotas vietas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, skolēnu pētniecisko darbu
konferencē, fizikas, latviešu valodas
un literatūras olimpiādēs. Sintija ieguvusi pirmo vietu arī novada skatuves
runas konkursā. Tāpat viņa aktīvi piedalās
ar sportu un kultūru saistītos pasākumos, spēlē volejbolu
Turpinājums 2. lpp
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Noskaidroti titula “Kandavas novada Gada jaunietis 2017” ieguvēji

D

ienas kļūst garākas, gaisma
pārņem tumsu, arī sniegs
rada tīrības un gaišuma sajūtu, bet sirdi silda jau dzirdamās un sajūtamās pavasara skaņas.
Gaisma un saule dod spēku un motivāciju turpmākam darba cēlienam.
Vadoties pēc apstiprinātā Sociāli ekonomiskā plāna, darāmā ir daudz. Kamēr
vēl nav sākušies dārza darbi, domes vadība un speciālisti dodas pie novada iedzīvotājiem, lai stāstītu par paveiktajiem
darbiem aizvadītajā gadā un iepazīstinātu ar šī gada plāniem, gan Kandavas
pilsētas iedzīvotājus, gan katra pagasta
ļaudis. Priecē, ka cilvēki nāk ar ierosinājumiem, ziņo par nekārtībām, līdzdarbojas. Uzklausām gan kritiku, gan labus
vārdus, jo tikai kopā mēs varam cīnīties
ar nekārtību cēlājiem, pasargāt savu novadu un padarīt to skaistāku.
Prieks, ka ieviešam jaunas tradīcijas un novērtējam entuziastu paveikto.
Tā pirmo reizi Kandavas novadā notika sporta dzīves entuziastu, atbalstītā-

Sliktam
vārdam
pretī
teiksim
labu…
ju un sportistu, kas jau pietuvinājušies
profesionālajam sportam, apbalvošanas
ceremonija “Kandavas novada Sporta
laureāts 2017”.
Esam iepazinuši mūsu jauniešu
brīvprātīgo veikumu, lepojamies ar konkursa “Kandavas novada Gada jaunietis
2017” uzvarētājiem un visiem dalībniekiem. Jau tiek domāts par novada svētku norisi un Lielajiem Dziesmu un deju
svētkiem, kas notiks vasarā.
Gribas, lai Latvijas simtgadi sagaidām pozitīvi uzlādēti un garīgi bagātināti. Gribas, lai valda savstarpēja saskaņa
un cieņa, sliktam vārdam pretī teiksim
labu, dusmas aizturēsim ar smaidu!
Inga Priede,
Kandavas novada domes priekšsēdētāja

Kandavas novada domē

Lauku atbalsta dienesta
speciālists konsultācijas

sniegs 12. martā no plkst. 10.00–17.30
valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā 107. kabinetā.

Sākums 1. lpp.
un basketbolu, dejo zumbu un dzied korī.
2017. gadā Sintija pabeigusi programmas
“Award” bronzas līmeni, brīvprātīgajā darbā rīkojot labdarības akciju Talsu Dzīvnieku patversmei. Patreiz iesākusi programmas “Award” sudraba līmeni, brīvprātīgajā
darbā mācot dejas bērniem Zantes ģimenes krīzes centrā.
Kristaps
Kristers
Ozols ir ļoti aktīvs jaunietis, īpaši iesaistoties
kultūras un sporta
pasākumos un brīvprātīgajā darbā. Viņš
startējis arī dažādos
starptautiskos projektos,
kā Erasmus+, Eiropas mazo
pašvaldību Hartas pasākumos Somijā un
Rumānijā, veicis brīvprātīgo darbu trešajā
Lauku kopienu parlamentā, kas 2017.gada
vasarā notika Kandavā. Kristaps absolvējis
Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu, bijis U-19 basketbola komandas
kapteinis, ir sertificēts tiesnesis, tiesājis vietējos un starptautiskos turnīrus, piedalījies
Latvijas Jaunatnes olimpiādē kā vieglatlēts.
Vadījis skolas, pilsētas un novada sporta un
kultūras pasākumus, ir Kārļa Mīlenbaha vidusskolas teātra pulciņa dalībnieks. Kā, piesakot Kristapu konkursam, rakstījusi Adrija Kindzule: “Kristaps ir cilvēks ar pozitīvu
domāšanu, taisnīguma un atbildības izjūtu,
viņam piemīt tolerance pret apkārtējiem
cilvēkiem un norisēm, un visas šīs īpašības
izpaužas arī veiktajos darbos”.
Dārtu
Ošenieci
konkursam izvirzīja
titula “Kandavas novada Gada jaunietis
2012” ieguvēja Zelma Sergejeva, šobrīd
Latvijas Universitātes
studente, kura ar Dārtu
iepazinusies pašizaugsmes
programmas Award aktivitātēs un kopš tā
laika viņu ceļi krustojušies dažādos aktīvo
jauniešu pasākumos un projektos. Dārta
piedalījusies trīs starptautiskajos Erasmus
+ projektos Grieķijā un Bulgārijā, pārstāvējusi Latvijas Studentu apvienību Eiropas
Studentu konventā Īrijā. Kopā ar onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību “Dzīvības
koks”, Dārta organizējusi un vadījusi onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas nometni “Spēka avots”. Dārta ir arī
aktīva dzīvesveida piekritēja, iesaistījusies
Latvijas Burāšanas asociācijā.

2017.gadā Dārta kopā ar domubiedrenēm, iesaistījās diskusiju rīkošanā par vides
pieejamības situāciju Kandavā, veicot pētījumu, kāda tad ir situācija šajā jomā mūsu
novadā. ” Ir skaisti, ja cilvēka iekšējā enerģija ir tik dzīva, ka pietiek sev un visiem
apkārt ko izdalīt, taču šim skaistumam nav
jābūt vienam. Mums ir jānovērtē spēcīgie
un gudrie cilvēki sev apkārt, lai dotu tiem
jaunu atspērienu un idejas darbiem, kas
tieši vai netieši sniegs pienesumu mums
visiem”, – tā par Dārtu pieteikuma anketā
rakstījusi Zelma Sergejeva.
Visi ceļi vaļā, jāizvēlas pa kuru iet
Apbalvošanas ceremonijā novada domes priekšsēdētāja Inga Priede uzsvēra, ka
ikviens no titulam pieteiktajiem jauniešiem
ar savu šarmu, spējām un interesēm, mūsu
sabiedrībai atnesis kaut ko īpašu, tikai viņam vien raksturīgu. Priekšsēdētāja aicināja jauniešus vienmēr būt Kandavas patriotiem, nesot tās vārdu Latvijā un pasaulē.
Saruna ar titula “Kandavas novada
Gada jaunietis 2017” ieguvējiem.
Kādas ir sajūtas kā titula “Kandavas
novada Gada jaunietis” īpašniecei?
Dārta Ošeniece, uzvarētāja vecuma
grupā no 19-25 gadiem:
Kā titula īpašniece es jūtos atbildīga.
Atbildīga par to, ka man ir iedots tituls,
manuprāt, vissvarīgākajā vecuma grupā,
un tagad man šis tituls ir godam jānes un
jāprezentē Kandava. Ņemot vērā, ka ikdienā dzīvoju Rīgā un mācos Ventspilī es visā
Latvijā tikšu parādīta kā Kandavas novada
Gada jaunietis.
Vai tev tas patīk?
Dārta Ošeniece: Protams, ka man tas
patīk! Šī ir mana dzimtā vieta, ir izskanējis
arī mana, Vānes pagasta vārds. Esmu sava
novada patriote, jo vienmēr mīļa ir tā vieta,
no kurienes tu esi nācis!
Kas tu būsi pēc studiju beigšanas?
Dārta Ošeniece: Oficiāli manas specialitātes nosaukums skan- valodas un starpkultūru komunikācijas speciālists. Visas
studijas notiek angļu valodā, apgūstu sešas
valodas.
Skan ļoti sarežģīti, bet ko tu darīsi
praktiski?
Dārta Ošeniece: Es jau tagad strādāju
Eiropas Savienības mājā, esmu informācijas
un konsultāciju sniedzēja. Mans lielākais un
augstākais mērķis ir diplomātija un vis-vislielākais mērķis ir, kļūt par Latvijas prezidenti. Vēl es gribētu ieguldīt savu enerģiju
un darbu kultūras mantojuma saglabāšanas

uzlabošanā, ņemot vērā, ka šobrīd ir Eiropas kultūras mantojuma gads. Vānē ir ļoti
skaista un sena baznīca, to gribētos pacelt,
aktualizēt jautājumu, ka tā ir viena no sakrālā mantojuma objektiem, kuru vajadzētu sakārtot. Tas arī ir viens no maniem mērķiem, kuru gribu īstenot.
Vai šī bija pirmā reize, kad piedalījies
konkursā? Kas tevi tam pieteica?
Sintija Bondarenko, uzvarētāja grupā
no 13- 15 gadiem:
Jā, šī bija pirmā reize. Par mani uzrakstīja mamma, jo viņa uzskata, ka esmu ļoti
aktīva, sasniegusi labus rezultātus mācībās
un aktīvi iesaistos sabiedriskajā dzīvē.
Jūsu vecuma grupā konkurence bija
vislielākā, vai tev bija priekšnojauta, ka
uzvarēsi?
Sintija: Klusībā cerēju, ka uzvarēšu,
protams, bija liels prieks, kad tā arī notika!
Vai tavi nākotnes sapņi jau nostabilizējušies? Zini, ko gribētu darīt, ar ko
nodarboties?
Sintija: Mani sapņi mainās katru dienu!
Sākumā gribēju būt saistīta ar kultūru, pēc
tam domāju, ka vēlos strādāt ar bērniem,
patreiz- neesmu vēl izlēmusi uz kuru pusi
nosvērties! Tā kā mācos devītajā klasē, laiks
domāt vēl ir. Man ļoti patīk latviešu valoda,
bet konkrētu sapņu vēl nav.
Kā tu uztvēri faktu, ka esi nominēts
apbalvojumam?
Kristaps Kristers Ozols:
Īstenībā, šī bija otrā reize, kad tiku izvirzīts Gada jaunietim, pirmoreiz tas notika
pirms četriem gadiem, kad uz sevis prezentēšanu žūrijai es neierados ģimenes apstākļu dēļ, jo bija jābrauc māsai uz izlaidumusvēta lieta! Biju ļoti patīkami pārsteigts,
saviļņots, ka atkal esmu izvirzīts titulam.
Patiesībā nebiju neko tādu gaidījis, nedomāju, ka esmu Gada jaunietis. Es daru visu,
ko daru, un domāju, ka tas ir pašsaprotami
un normāli, iesaistīties pasākumos, to organizēšanā un vadīšanā, man tas patīk.
Vai organizatora spējas esi pārmantojis no vecākiem?
Kristaps Kristers Ozols: Grūti teikt,
mans tēvs runā tikpat daudz cik es un tāpat
kā es, bet pārējais varbūt nācis no apkārtējiem, tāds nu esmu izveidojies!
Vai jau zini, ko darīsi pēc skolas
beigšanas?
Kristaps Kristers Ozols: Virziens uz
kuru iešu, man ir skaidrs, bet pagaidām
es to nevienam neatklāju. Tas ir mans
noslēpums!
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Konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017”
otrajā kārtā iekļuvušas divas mūsu novada būves
Pagājušā gada nogalē Kandavas novada dome pieteica
konkursam “Gada labākā
būve Latvijā 2017” divas
būves. Nominācijā “Pārbūve” – Kandavas Mākslas un
mūzikas skolu un nominācijā
“Inženierbūve” – Biomasas
katlu māju Kandavā. Esam saņēmuši priecīgu ziņu, ka abas
būves iekļuvušas konkursa
otrajā kārtā.

Līga Šupstika

Konkursa otrajā kārtā „Gada labākā
būve Latvijā 2017” žūrija klātienē apskata
un novērtē visas būves, kas iekļuvušas otrajā kārtā, un šogad tādas ir 78, tiekoties

ar būvniekiem un pasūtītājiem klātienē.
Nominācijā „Pārbūve” uz otro kārtu tiek
virzītas – 17 būves, nominācijā „Inženierbūve” – 16 būves. Vērtēšana notiks līdz
marta sākumam. Mūsu novada būves tika
apskatītas 20.februārī.

Skate „Gada labākā būve Latvijā 2017”
ir 17 lielāko būvniecības sabiedrisko organizāciju un viņu daudzu sabiedroto organizēti svētki visai nozarei. Skate trīs kārtās
notiek jau divdesmito gadu. Šogad skate ir
viens no Latvijas simtgades pasākumiem.
Skati „Gada labākā būve Latvijā 2017” organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar
15 nozares profesionālajām organizācijām.
Skates fināls notiks RTU Arhitektūras
fakultātē 20. martā, bet skates uzvarētāju apbalvošana un Latvijas un ārvalstu būvnieku,
būvmateriālu ražotāju, projektētāju, inženieru dalīšanās pieredzē Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā 28. martā – „Būvniecības dienā”.

Par konstatētajām nepilnībām būvprojektā
“Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve
un izbūve” un to novēršanu

Iedzīvotāji Kandavā tiekas
ar domes un iestāžu vadītājiem
Lai pārrunātu aktuālākos jautājumus ar domes vadību, deputātiem un speciālistiem katru gadu tiek organizētas iedzīvotāju
sapulces Kandavā un pagastos. Šogad tikšanās ar iedzīvotājiem
notiek februārī un martā.
Dagnija Gudriķe

13.

februārī Kandavas kultūras
namā ar novada domes un
iestāžu vadītājiem un pašvaldības deputātiem tikās
Kandavas iedzīvotāji.
Atsaucība no iedzīvotājiem bija salīdzinoši liela, uz tikšanos ieradās vairāk kā trīs
desmiti, kas norāda uz to, ka vietējiem nav
vienaldzīgs tas, kas notiek pilsētā, kādiem
pasākumiem tiek tērēts pašvaldības budžets,
kādi darbi padarīti pagājušajā gadā un kas
ieplānots šogad.
Iesākumā domes priekšsēdētāja Inga
Priede iepazīstināja sanākušos ar prezentāciju par 2018.gada budžetu, pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu struktūru, paveiktajiem darbiem 2017. gadā un plānoto šajā
gadā, par informatīvā izdevuma “Kandavas
Novada Vēstnesis” vizuālā noformējuma un
izplatīšanas maiņu, vienota pilsētas mākslinieciskā noformējuma izstrādi un dekorēšanu svētkos.
Priekšsēdētāja informēja arī par to, ka
sākot ar 28.martu novadā mainīsies atkritumu apsaimniekotājs. Turpmāk šo pakalpojumu veiks SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība “Piejūra””. Februārī un martā novada iedzīvotāji aicināti pārslēgt atkritumu
apsaimniekošanas līgumus. Priekšsēdētāja
informēja arī par sociālās un materiālās palīdzības izmaiņām novadā 2018.gadā un pašvaldības pabalstiem Dzimtsarakstu nodaļā.

Informāciju par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” darbību aizvadītajā
gadā, ieplānotajiem projektiem 2018.gadā,
kā arī izmaiņām maksājumu aprēķinos,
sniedza valdes loceklis Oskars Kļava. Tā,
no 2018.gada 1.aprīļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem tiks
piemērota maksa par mājas ūdens patēriņa
starpību, ja tāda būs. Par šo jautājumu iedzīvotāji aktīvi diskutēja, daļa izteica nesapratni un neapmierinātību ar šo faktu. Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem sniedza
ne tikai Oskars Kļava, bet arī uzņēmējs –
vairāku daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs Guntis Meiers.
Tāpat iedzīvotāji bija sagatavojuši dažādus jautājumus domes priekšsēdētājai,
pašvaldības policijas priekšniekam, deputātiem un SIA “Kandavas ceļi” pārstāvim.
Visvairāk jautājumu bija par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, siltumapgādes
izmaksām, transporta kustības organizēšanu un mašīnu novietošanu daudzdzīvokļu
māju pagalmos un stāvlaukumos, par atkritumu apsaimniekošanu, ceļu un ietvju
stāvokli pilsētā, klaiņojošiem kaķiem, kārtību pilsētā u.c. sadzīviskām lietām.
Protams, neiztika bez kritikas dažādās
sfērās, bet priecēja tas, ka vairāki iedzīvotāji
sacīja paldies domes vadībai un “Kandavas
komunālie pakalpojumi” valdes loceklim
Oskaram Kļavam par paveikto iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanā un pilsētas
labiekārtošanā.

Kandavas novada domes sēdē
2017.gada 26.oktobrī tika
nolemts uzdot SIA “Kandavas
komunālie pakalpojumi” pasūtīt siltumtrašu būvniecības
ekspertīzi, finansējumu paredzot no SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” budžeta.
Līga Šupstika

Konstatētās nepilnības – kanalizācijas
aku vāki

ides aizsardzības un komunālo
jautājumu komitejas sēdē 2018.
gada 18.janvārī un 25.janvāra
domes sēdē jautājuma izskatīšanā piedalījās AS “Inspecta Latvia” vadošais
eksperts A.Basajs, kurš informēja par ekspertīzes laikā konstatēto, secinājumiem un
izstrādātajām rekomendācijām trūkumu
un nepilnību novēršanai.
Ekspertīzē tika konstatēts, ka projekta
realizācijas laikā bez pamatojuma ir veiktas
būvdarbu apjomu izmaiņas, un tas izdarīts,
neievērojot līguma noteikumus - neveicot
izmaiņu izvērtējumu no būvuzrauga puses. Tāpat noskaidrots, ka būvdarbi veikti,
nenodrošinot visas tehniskajā specifikācijā
norādītās prasības attiecībā uz metināšanas personālu, nepieciešamo dokumentāciju un pārbaudēm. Vairāki būvdarbi veikti
bez darba aktiem, labiekārtošanas darbiem
konstatēti lokāli defekti un neatbilstoša darbu kvalitāte. Ekspertīzē noteikts, ka, veicot
siltummezglu izbūvi, pieļautas atkāpes no
būvnoteikumu un būvizstrādājumu ražotāju montāžas instrukcijām, turklāt sagatavotā izpilddokumentācija daļēji neatbilst
normatīvo aktu prasībām, bet siltummezglu
shēmas daļēji neatbilst faktiski uzstādītajām
iekārtām. AS “Inspecta Latvia” secinājusi, ka
konstatētie būvdarbu defekti un neatbilstības, kā arī neatbilstības būvdarbu dokumentācijā liecina, ka būvdarbu uzraudzības kvalitāte nav bijusi pietiekami augstā profesionālā
līmenī, un nepieciešams novērst konstatētos
defektus un sakārtot dokumentāciju.
Domes sēdē SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklim O.Kļavam tika uzdots izpildīt realizētā projekta
“Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un
izbūve” ekspertīzes atzinumā minētās rekomendācijas. SIA “Kandavas komunālie

pakalpojumi” valdes loceklis O. Kļava informēja, ka ir nosūtītas vēstules SIA “Firma
L4” un SIA “MONUM” ar lūgumu novērst
nepilnības atbilstoši AS “Inspecta Latvia”
ekspertīzes atzinumam, kā arī līdz 9. martam iesniegt konkrētu defektu un nepilnību
novēršanas laika grafiku ar detalizētu informāciju par to, kādā veidā un kad defekti un
nepilnības tiks novērstas. Papildus defektu
un nepilnību novēršanas laika grafikam,
tika lūgts sniegt paskaidrojumus par konstatētajiem defektiem un nepilnībām.
Ekspertīzes rezultāti un ieteikumi pašlaik tiek vērtēti, tajā skaitā arī iesaistīto
personu atbildības pakāpes noteikšana.
Turpmākās darbības tiks veiktas atbilstoši
iepirkumu procedūru un būvniecības līgumu nosacījumiem.
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumtrašu pārbūvi un izbūvi Kandavā
sāka vēl iepriekšējā domes sasaukuma laikā,
2016.gada oktobrī. Darbus līdz 2017. gada
septembrim veica SIA “Monum” un tie izmaksāja 1 008 982 eiro.
Būvdarbu veikšanas laikā pašvaldības
komunālajā uzņēmumā vairākkārt mainīta
valde un noslēgtas vienošanās par grozījumiem būvdarbu iepirkuma līgumā, pagarinot būvdarbu veikšanas termiņu un grozot
darba apjomus. Tas arī radīja šaubas par to,
vai projekts veikts atbilstoši projekta specifikācijai, jo iztrūkst būvdarbu foto un video
fiksāžas, par ko sākotnēji SIA “Kandavas
komunālie pakalpojumi” bija vienojušies
ar būvnieku. Tāpat jau būvniecības laikā
būvniekiem un būvuzraugam tika aizrādīts
par būvprojektam neatbilstošu materiālu
izmantošanu. Projekta īstenošanas laikā
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”
valdes locekļi bijuši – Egils Bariss, Pēteris
Krampītis un Jānis Zandbergs.
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Domes ārkārtas sēdē
2018. gada 19. februārī
pieņemtie lēmumi
• Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai Biedrībai „Kandavas novada amatnieku biedrība”, domei
piederošos nekustamos īpašumus - daļu no telpas Nr.2-701, ar
kopējo platību 25 m2 un telpu Nr.2-702, ar kopējo platību 76,30
m2, kas atrodas Ūdens ielā 2, Kandavā. Minētās telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā ar 2018.gada 19.februāri līdz 2026.gada
18.februārim, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Biedrībai noteikts telpu lietošanas mērķis: organizēt amatu apmācības nodarbības, rīkot interešu grupu tikšanos, nodrošināt
vietējos amatniekus, mājražotājus, māksliniekus ar savu ražojumu popularizēšanu, organizēt bezmaksas nodarbības dažādās
latviskā tautas mantojuma jomās, tā saglabāšanā un tālāknodošanā visiem Kandavas novada iedzīvotājiem – novada skolēniem,
pensionāriem, maznodrošinātajiem, vecākiem ar bērniem un citiem interesentiem. Telpas atdodamas pašvaldībai atpakaļ šādos
gadījumos: pēc termiņa notecējuma, ja tiek izbeigts līgums (piem.
nekustamais īpašums nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai) vai arī biedrība ir zaudējusi sabiedriskā labuma statusu.
Domes izpilddirektoram noslēgt līgumu ar Biedrību par nekustamo īpašumu iznomāšanu. Izmaksas, kas saistītas ar nekustamo
īpašumu nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, biedrībai
jāsedz no saviem līdzekļiem.
• Nolēma uzdot SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklim Oskaram Kļavam uzsākt pirmās kategorijas pamatlīdzekļu
pārvērtēšanu, nosakot pamatlīdzekļu vērtību uz 2017.gada 31.decembri, kā arī uzdeva domes izpilddirektoram Egīlam Dudem
noslēgt līgumu par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatlīdzekļu patiesās vērtības noskaidrošanu, izmaksas sedzot no
Kandavas novada domes administratīvo izdevumu un ar iestādes
darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu plānotā finansējuma.

Domes sēdē 2018. gada
22. februārī pieņemtie
lēmumi
Izglītība, kultūra, sports

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi Kandavas novada domes 2016.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.8
„Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”, saistošos noteikumus
Nr.4“Grozījumi Kandavas novada domes 2015.gada 29.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Kandavas novada pirmsskolas
izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas” un saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Kandavas novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par administratīvo atbildību Kandavas novadā””, kuri
ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai. Saistošo noteikumu projekti publicēti mājas
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – saistošie noteikumi –
saistošo noteikumu projekti.
• Apstiprināja Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas nolikuma
grozījumus, kuri stājas spēkā no 2018. gada 23. februāra.
• Apstiprināja komandējumam uz Dāniju (Næstved) no 2018. gada
22.–25.martam Kandavas novada domes delegāciju šādā sastāvā: Inga Priede, domes priekšsēdētāja, delegācijas vadītāja; Iveta
Grunte, Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
Kaspars Ševčuks, domes deputāts; Elīza Vītola, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sociālais pedagogs.
Nolēma minētajām personām izmaksāt komandējuma dienas

DOMES LĒMUMI
naudu 30% apmērā no noteiktās dienas naudas, Ivetai Gruntei
līdz 2018.gada 28.martam iesniegt atskaiti par komandējumu.
• Pieņēma zināšanai Kandavas pilsētas PII “Zīļuks” vadītājas D.Tauriņas informāciju par iestādes darbību un Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītājas I.Gruntes sniegto informāciju
par gatavošanos XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkiem no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.
• Apstiprināja Latvijas valsts simtgades svētku “LV 100” pasākumu
sagatavošanai un koordinēšanai darba grupu šādā sastāvā:
Inga Priede, domes priekšsēdētāja, darba grupas vadītāja; Gunda
Cīrule, domes priekšsēdētājas vietniece, darba grupas vadītājas
vietniece; Iveta Grunte, Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja, pilnvarotā pārstāve no Kandavas novada pasākumu koordinēšanai (valsts mērogā); Kristīne Elksnīte, Kandavas
novada Izglītības pārvaldes vadītāja; Dainis Rozenfelds, deputāts,
Signe Ezeriņa, deputāte, Egīls Dude, domes izpilddirektors; Santa
Āboliņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja; Līga Šupstika, sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja; Daiga Puga, deputāte,
Sarma Anģēna, Kandavas novada muzeja vadītāja; Ilze Dravniece, Kandavas Tūrisma informācijas centra vadītāja; Antra Gaisa,
individuālais komersants, Roberts Rozentāls, Kandavas novada
Kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietnieks sportā; Valdis
Podziņš, Kandavas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs; Baiba
Rulle, māksliniece – dizainere.
• Apstiprināja Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes
sniegto maksas pakalpojumu cenrāža grozījumus, kuri stājas spēkā 2018. gada 23. februārī.
Konsolidēts cenrādis publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē
– pašvaldība- nolikumi, noteikumi, cenrāži.

Nekustamā īpašuma jautājumi

• Nolēma uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un iesniegt projekta “Kandavas pagasta ceļa Nr.4 “P109 - Baujas”
pārbūve” pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, kā arī apstiprināja
projekta kopējās izmaksas 131 441,65 EUR, no kurām kopējās
attiecināmās izmaksas 131 441,65 EUR. Kandavas novada domes finansējums (10% no attiecināmajām izmaksām) 13 144,15,
publiskais finansējums (90% no attiecināmajām izmaksām)
118 207,50 EUR. Projekts tiks finansēts no Kandavas novada domes budžeta līdzekļiem.
• Nolēma uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un iesniegt projekta “Cēres pagasta ceļa Nr.2 un ceļa Nr.20 pārbūve”
pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, kā arī apstiprināja projekta
kopējās izmaksas 143 407,94 EUR, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas 142 362,40 EUR, Kandavas novada domes finansējums 15 281,78 EUR, publiskais finansējums (90% no attiecināmajām izmaksām) 128 126,17 EUR . Projekts tiks finansēts no
Kandavas novada domes budžeta līdzekļiem.
• Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2018.
taksācijas gadam, nodokļa summu samazinot par 50%: Ainai Klajumai, Ausmai Jankalānei, Vaironim Bērziņam, Miervaldim Zvejniekam, Irinai Severjuhinai, Līzei Lācei, Guntai Ābelei, Nadeždai
Ceičai, Elmāram Skribānam un atteikt Miervaldim Rogam.
• Nolēma nodot zvērinātiem tiesu izpildītājiem 3 lietas nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņai bezstrīda kārtībā.
• Nolēma piedalīties nekustamā īpašuma Sabiles iela 22, Kandavā
pirmajā izsolē, lai iegādātos to pašvaldības īpašumā, kā arī pilnvaroja Kandavas novada domes izpilddirektoru Egīlu Dudi piedalīties šajā izsolē.

Finanšu jautājumi

• Apstiprināja Kandavas novada domes sēdē 2018. gada 25. janvārī
( protokols Nr.1 49.§) pieņemtā lēmuma grozījumus, nosakot, ka
finansējums EUR 3000 Kandavas kartinga tradīciju popularizēšanai un sacensību “Kandavas domes kauss” organizēšanai Kandavā
2018.gadā tiek piešķirts biedrībai “Motorsport 77”.
• Nolēma ņemt aizņēmumus no Valsts kases 204 182 EUR ar atmaksas termiņu 10 gadi, ar kredīta devēja noteikto procentu likmi Zemītes pagasta ceļa Nr.20 “P121-Lapsas-P121” pārbūvei un
205 226 EUR Zantes pagasta ceļa Nr.2 “Dumpji – Miezāji” pārbūvei. Līdz ar to tiks lūgts Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomi akceptēt aizņēmumu ņemšanu

2018. gada 5. marts

no Valsts kases. Aizņēmumu atmaksa tiek garantēta no Kandavas
novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.

Sociālie jautājumi

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Kandavas
novada domes 2011. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3
„Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas)
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam” un saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Kandavas novada domes 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.
26 „Par pabalsta apmēru audžuģimenēm Kandavas novadā””, kuri
ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
Saistošo noteikumu projekti publicēti mājas lapā www.kandava.
lv vietnē – pašvaldība- saistošie noteikumi – saistošo noteikumu
projekti.
• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais
dienests” direktora I. Leitarta pārskatu par sociālā stāvokļa novērtējumu 2017. gadā, prognozi 2018. gadam un Kandavas novada
bāriņtiesas priekšsēdētājas R. Supes pārskatu par darbu 2017.
gadā.
• Nolēma pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības labiekārtotu trīs istabu dzīvokli “Jauda 1”-3, Kandavas pagastā ar
kopējo platību 64,2 m2 uz Artūra Virsnieka vārdu, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu.

Vides un komunālie jautājumi

• Apstiprināja SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2018.–2023.gadam darba uzdevumu.
• Apstiprināja ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteiktajiem precizējumiem, saistošos noteikumus Nr.23 „Kandavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes
vai kanalizācijas tīkliem”. Saistošie noteikumi publicēti domes
informatīvā izdevuma “Kandavas Novada Vēstnesis” februāra izdevumā un mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- saistošie noteikumi.
• Nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” par pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu. Tas būtu: lietus notekūdeņu (virsūdens) kanalizācijas sistēmas
uzturēšana; bioloģiski noārdāmo (dārzu, parku, kapu atkritumi),
kurtuvju pelnu un sadzīves atkritumu apsaimniekošana; administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceļu
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un tīrības uzturēšanu, pašvaldības
mantas uzturēšana); Pašvaldībai piederošā īpašuma apsaimniekošana un pārvaldīšana, kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas
vietu izveidošana un uzturēšana. Minētais deleģēšanas līgums noslēdzams uz 10 gadiem. Domes priekšsēdētājai jānoslēdz līgums
ar SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” piecu darba dienu
laikā pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālas attīstības ministrijas.

Citi jautājumi

• Apstiprināja noteikumus “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas,
noformēšanas un aprites kārtība Kandavas novada domē”, grozījumus noteikumiem “Dokumentu aprites kārtība Kandavas novada domē” un Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra klientu apkalpošanas noteikumus.
• Nolēma atstāt negrozītu Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas
komisijas 2017. gada 20. decembra sēdes (protokols Nr.16) lēmumu Nr. 5 “Par adreses maiņu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 9062 009 0012 011 “Robežnieki 3”, Kandavas pagasts,
Kandavas novads esošajiem dzīvokļiem (telpu grupām)”.
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Kandavas
novada domes 2011. gada 30. novembra saistošajos noteikumos
Nr.17 „Par administratīvo atbildību Kandavas novadā””, kurš ir
nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
Saistošo noteikumu projekts publicēts mājas lapā www.kandava.
lv vietnē – pašvaldība- saistošie noteikumi – saistošo noteikumu
projekti.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2018. GADA 22. MARTĀ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE – 2018. GADA 29. MARTĀ PLKST. 13.00

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” aicina iedzīvotājus un juridiskās personas pārslēgt
atkritumu savākšanas līgumus
Kandavā, Kūrorta ielā 1B
Cēres pagastā, Cēres administratīvā centrā “Silavas”

Atkritumu apsaimniekošanas līgumu
Kandavā un novada pagastu pārvaldēs
martā varēs noslēgt:
Līgumu pārslēdzot, jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments, jāzina esošā atkritumu konteinera tilpums un
piederība. IEVĒRĪBAI! Ja līgumi netiks pārslēgti,
atkritumus neizvedīs!
Informācijai: www.piejuraatkritumi.lv;
tālr. 63123306; 29135903 (Inese Valtenberga)

(Biedrības “Abavas ielejas attīstības centrs” telpās:
6.–9. martā no plkst. 9.00–17.00
13. martā no plkst. 13.00–17.00
15. martā no plkst. 10.00–19.00
16. martā no plkst. 9.00–12.00
22. martā no plkst. 13.00–17.00
23. martā no plkst. 9.00–17.00
26. martā no plkst. 10.00–19.00
27. martā no plkst. 9.00–17.00
29. martā no plkst. 9.00–16.00
Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00–13.00

12. martā no plkst. 10.00–18.00
Zemītes pagastā, Zemītes administratīvā centrā “Cerības”
19. martā no plkst. 9.00–18.00
Zantes pagastā, Zantes administratīvā centrā Skolas ielā 8
28. martā no plkst. 9.00–16.00
Matkules pagastā, Matkules administratīvā centrā “Bērzi”
20. martā no plkst. 9.00–17.00
Vānes pagastā, Vānes administratīvā centrā “Vārpiņa”
21. martā no plkst. 9.00–17.00
Kandavas pagasta Valdeķos, Valdeķu bibliotēkā
14. martā no plkst. 10.00–13.00

www.kandava.lv
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Apbalvoti Kandavas novada sporta laureāti
23. februāra vakarā Kandavas kultūras
namā tika aizsākta jauna tradīcija – pasākums “Kandavas novada Sporta laureāts
2017” – kura laikā deviņās nominācijās tika apbalvoti aizvadītā gada labākie
sportisti.
Līga Šupstika

S

vinīgā pasākuma vadītājs Dailes teātra aktieris
Mārtiņš Počs iepazīstināja ar izvirzītajiem pretendentiem un kolorītā video prezentācijā visi klātesošie vēlreiz izdzīvoja aizvadītā gada spilgtākos sporta
notikumus.
Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede pateicās sportistiem, treneriem un citiem sporta aktīvistiem
par nesavtību, entuziasmu un mīlestību, darot zināmu Kandavas vārdu Latvijā, Eiropā un pasaulē. I. Priede pasniedza
galveno balvu nominācijā “Mūža ieguldījums sportā” ilggadējiem Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas sporta skolotājiem un treneriem Gaidai un Laimonim Ģiguļiem.
Nominācijā “Labākā komanda” tika izvirzīti: Kandavas
kartingu klubs, Kandava/COMPOR, SK Kandava sieviešu
volejbola komanda. Balvas nominācijā pasniedza Latvijas
volejbola izlases spēlētājs Ansis Medenis. Galvenā balva
tika pasniegta SK Kandava sieviešu volejbola komandai.
Pieteikumā norādīts, ka, lai gan komandas spēlētājas šobrīd
nedzīvo Kandavas novadā, viņas spēj regulāri sapulcēties un
veiksmīgi aizstāvēt Kandavas vārdu volejbola laukumos.
Nominācijā “Sporta atbalstītājs” tika izvirzīti trīs pretendenti- Ivars Marašinskis, Raivis Bērziņš un Jānis Labrencis. Balvas nominācijā pasniedza domes deputāts Dainis
Rozenfelds. Galveno balvu saņēma uzņēmuma “RGR Plus”
valdes priekšsēdētājs Raivis Bērziņš, kurš ir kaislīgs sporta
fans un arī pats aktīvi iesaistās novada sporta pasākumos,
tai skaitā Kandavas novada iestāžu un uzņēmumu sporta
svētkos.
Nominācijā “Sporta entuziasts” tika izvirzīti: Igors
Zaļevskis, Gatis Brikovs un Guntis Andriksons. Balvas šajā
nominācijā pasniedza ilggadējs sporta aktīvists Egīls Sudmalis. Galveno balvu saņēma Igors Zaļevskis, kurš pieteikumā nodēvēts par Kandavas futbola galveno personu. Igors
joprojām spēlē futbolu senioru līmenī un kopā ar jaunajiem
censoņiem, kā arī iegūtās zināšanas un prasmes nodod mazajiem futbolistiem treniņos.
Igors Zaļevskis

Nominācijā “Labākais sportists tehniskajos sporta
veidos” tika izvirzīti: Adrians Lasis (kartings), Aldis Šenbergs (motokross) un Miķelis Ērglis (enduro). Balvas šajā
nominācijā pasniedza kartinga leģenda Raimonds Gudriķis.
Galvenā balva tika Adrianam Lasim, kurš veiksmīgi turpina mūsu pilsētas kartinga tradīcijas, iegūstot godalgotas vietas sacensībās. Pagājušais gads Adrianam ir bijis ļoti ražens
ar augstām vietām – viņš ir izcīnījis 1. vietu PRO – KART
individuālajā kopvērtējumā TK-senior klasē, Latvijas čempionātā 4.vietu Rotex Max Senior klasē, Ziemeļeiropas kauss
kartingā 8.vietu Rotex Max Senior klasē.
Nominācijā “Labākais treneris” tika izvirzīti: Kandava/COMPOR galvenais treneris Edgars Priede un divi
Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneri – Andrejs Gross un Indulis Matīss. Balvas šajā nominācijā pasniedza trīskārtējs Olimpisko spēļu dalībnieks Modris
Liepiņš. Galveno balvu ieguva sporta skolas direktors un treneris vieglatlētikā Indulis Matīss, kura audzēkņi ar labiem
rezultātiem startē Latvijas čempionātos un starptautiskajās

sacensībās, iekļauti arī jaunatnes izlašu sastāvos. Audzēkņi
saka, ka treneris katram sportistam pieiet individuāli un ar
augstu profesionalitāti.
Nominācijā “Cerība sportā” izvirzīti seši kandidātitrīs meitenes un trīs puiši: Agnese Besikirska, Diāna Dude,
Ieva Annija Stepiņa un Āris Avotnieks, Kristers Šnikvalds,
Kristaps Ķilps. Balvas šajā nominācijā pasniedza sporta skolotājs Broņislavs Hadaņonoks. Galveno balvu saņēma Ieva
Annija Stepiņa un Kristaps Ķilps.
Ieva Annija Stepiņa ir U-18 vieglatlētikas izlases kandidāte, ieguvusi 3.vietu Baltijas valstu čempionātā lodes grūšanā U-16 vecuma grupā un 2.vietu Latvijas čempionātā
lodes grūšanā U-16 vecuma grupā. Draugi raksturo Ievu kā
neatlaidīgu meiteni, kas ir gatava ieguldīt smagu darbu lai
sasniegtu savus mērķus.
Kristaps Ķilps ir U-18 basketbola izlases kandidāts, iepriekšējā vasarā startējis Eiropas čempionātā ar U-16 izlasi,
kurā izcīnīja 8.vietu. 2017. gadā piedalījās slavenajā Adidas
Eurocamp Treviso, kurā tiek uzaicināti labākie jaunie spēlētāji no visas pasaules.
Nominācijā “Gada sportists” izvirzīti: vieglatlēts Raivis
Garoza un basketbolisti Mārcis Saulītis un Guntars Strāķis.
Nominācijā balvas pasniedza vakara vadītājs un latviešu filmas “Sapņu komanda 1935” lomas atveidotājs Mārtiņš Počs.
Galveno godalgu ieguva basketbola komandas Kandava/
COMPOR kapteinis Guntars Strāķis. Pagājušajā sezonā
viņš palīdzēja savai koGuntars Strāķis
mandai BK Viss/Kandava izcīnīt pirmo vietu
Rietumlīgas čempionātā
un kļuva par iepriekšējās
sezonas vērtīgāko spēlētāju. Šogad komandas
līderis turpina vest komandu pretī uzvarām,
bet nu jau augstākā līmenī – LBL2 čempionātā.
Nominācijā “Gada
sportiste” tika izvirzītas: māsas basketbolistes
Dina un Dita Rozenbergas un airētāja Elza Gulbe. Balvas
šajā nominācijā pasniedza Kultūras un sporta pārvaldes
vadītājas vietnieks sportā Roberts Rozentāls. Galveno balvu saņēma mūsu novadniece no Vānes – Elza Gulbe, kura
pagājušajā sezonā izcīnīja 6. vietu Eiropas čempionātā, Pasaules kausa posmā Šveicē izcīnīja 14. vietu un septembrī
Pasaules čempionātā izcīnīja 15. vietu.
Reģionālais laikraksts “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” pasniedza specbalvas “Kandavas sporta klubam” – Andrim
Bambim un Uldim Vēciņam, kā arī Gaidai un Laimonim
Ģiguļiem.
Ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja
Anda Jekoviča, vakara neoficiālā daļa turpinājās kopā ar
grupu “No Boundaries”.
Kandidātus vērtējot, tika ņemti vērā iesūtīto anketu rezultāti un Sporta padomes ieteiktie kandidāti. Konkursam
kopumā tika iesniegtas 64 anketas. Sporta padome balsojot, izvirzīja trīs pretendentus katrā nominācijā, izņemot
nomināciju “Mūža ieguldījums sportā”, kurā izvirzīts viens

“Paldies augstākiem spēkiem, kas mūs abus saveda kopā un pēc augstskolas beigšanas 1962. gadā
atveda mūs uz Kandavu. Mēs strādājām to darbu, kas
mums ļoti patika. Mēs strādājām ar mīlestību, aizrautību un godīgi. Lielākais gandarījums skolotājiem ir
tas, ka tu no maziem gulbēniem izaudzini gulbjus, kas
aizlido pasaulē un tad, kādu dienu kāds atlido ar rozi
knābī un saka paldies skolotāj par sporta stundām- nav
lielāka gandarījuma. Arī šis mums ir pārsteigums un
gandarījums, paldies jums visiem par to!” – saņemot
balvu, sacīja Gaida Ģigule.
Elza Gulbe

pretendents. Pasākuma laikā tika godināti visi Sporta padomes apstiprinātie pretendenti, bet balvu saņēma katrā nominācijā viens laureāts. Konkursu organizēja Kandavas novada
Kultūras un sporta pārvalde. Konkurss tika rīkots ar mērķi
apzināt un godināt personas par sasniegtajiem panākumiem
sportā vai sporta nozares attīstībā, sveikt sportistus, sporta
komandas, kā arī citas personas, kas atbalstījušas vai veicinājušas sporta nozares attīstību mūsu novadā.
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Kandava simts gados (1918–2018)

Parlamentārās demokrātijas laiks
Kandavā (1921–1934)

Kandavas Sadraudzīgās biedrības
koris biedrības 25. gadu
jubilejā, 1926. gada novembris

Turpinājums. Sākums Nr. 2 (1925)
Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja krājuma glabātāja |

• 1925. gada 24. aprīlī dibina Kandavas Lauksaimniecības biedrību. Tās dibinātāji ir: Jūlijs Bērziņš (1885 –
1940) no Līgu dzirnavām, Augusts Bērziņš no „Zoķiem”,
Oto Pluģis no „Počām”, Pēteris Mīteris no Jaunrūmenes,
Bērtulis Eiermanis no „Brūveļiem”, Pēteris Laukmanis no
Kandavas un Pēteris Braueris (1886 - ?) no „Strautiem”.
Biedrībai pieder savs apbūves gabals pie Kandavas stacijas.
Sākumā biedru skaits ir 130
• 1925. gada 1. martā notiek Kandavas pilsētas domnieku vēlēšanas
• 1925. gada 7. jūnijā Kandavas ugunsdzēsēji svin
Kandavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 55 gadu
jubileju. Kandavas tirgus laukumā notiek spēka un veiklības demonstrējumi ar un bez šļūtenēm. Pēcpusdienā
notiek jauna karoga iesvētīšana, ko veic Kandavas draudzes mācītājs un mūziķis Kārlis Vinters (Winter, 1891 - ?).
To pasniedz Tukuma un Sabiles ugunsdzēsēju biedrību
priekšstāvji Kandavas BUB virsniekam Vladimiram Mamonovam (1876 - ?).
• 1925. gada 9. augustā Kandavas Sadraudzīgā biedrība uz Senču pilskalna rīko teātra izrādi brīvā dabā, uzvedot Ādolfa Alunāna (1848 – 1912) lugu „Mūsu senči”
režisora un aktiera Kristapa Lindes (1881 – 1948) vadībā
• 1925. gada 31. oktobrī Latvijas Republikas Saeima
apstiprina Kandavas pilsētas ģerboni. Tas ir sudraba laukumā slīpi novietots zaļš ozola zars ar trim lapām augšpusē un trim zelta zīlēm apakšpusē
• 1925. gada 15. decembrī Latvijas Sarkanā Krusta
Kandavas nodaļa Lielā ielā 16 atver veselības kopšanas

Kandavas skautu pulciņa dalībnieki

punktu. Tā vadītājs ir ārsts Vladimirs Stiprais (1897 –
1966), par žēlsirdīgo māsiņu sāk strādāt Anna Jēgermane
(dz. Saliņa, 1901 - 1985).Tur var saņemt ne tikai medicīnisko palīdzību, bet arī informāciju par veselīgu un pareizu dzīvesveidu. Lai palīdzētu ar tuberkulozi saslimušajiem, rīko „Baltās puķes” dienas un vāc ziedojumus
• 1925. gadā veic Kandavas luterāņu baznīcas iekšējos
remontdarbus
• 1925. gadā Kandavas vācu draudzē ir ap 1000 draudzes locekļu
• 1925. gadā Kandavā ierīko elektrisko spēkstaciju,
kurā pilsētas pašvaldība iegulda Ls 42 455. Kā dzinējus izmanto divus naftas dīzeļmotorus, kas saražo 18 000 kw/h
elektroenerģijas gadā. To pārdod par 60 santīmiem kw/h
apgaismošanai un 40 santīmiem par kw/h rūpniecības
uzņēmumiem
• 1925. gadā Kandavas pilsētas apvienotajā pamatskolā mācās 301 skolēns un strādā astoņi skolotāji
• 1925. gadā dibina Kandavas vācu krājaizdevu sabiedrību. Tai telpas atvēl advokāts Aleksandrs Veidners

(1867 - ?) savā privātajā mājā Kalna ielā 2. Tā apkalpo
Kandavas un tās apkārtnes vācu tautības klientus. Valdes
priekšsēdētājs ir Fridrihs Jēgermanis (1884 – 1959)
• 1925. gadā pie aizsargu nodaļām dibinās arī aizsardžu pulciņi. Viens no pirmajiem aizsargu organizācijā un
pirmais Talsu aizsargu pulkā aizsardžu pulciņš nodibinās
Kandavā. To sāk vadīt skolotāja Elizabete Blāze.
• 1925. gadā Kandavā par ārsti sāk strādāt Maskavas
Universitāti beigusī Elza Danenberga (Elsa Dannenberg,
1897 - ?).Kandava viņai ir pirmā darba vieta.
Turpinājums sekos nākamajā izdevuma numurā.

Ieskats sporta vēsturē Kandavas novadā
Sports ziemā. 20. gadsimta 20. gadi – Otrā pasaules kara laiks
Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja krājuma glabātāja |

T

ulkojot no angļu valodas, vārdam „sports” [sport]
ir vairākas nozīmes. Tas ir gan kā sports, gan arī kā
izklaide. Un tā jau arī ir, ka sports ir gan nopietnas
sacensības, uzvaras un zaudējumi, gan arī izprieca,
ko cilvēks izmanto vienkārši savas labsajūtas uzlabošanai, izklaidei un labas fiziskās formas uzturēšanai.
Dažādi sporta veidi ir pazīstami jau no vissenākajiem
laikiem līdz pat mūsdienām. Un jauni arvien vēl nāk klāt.
Tiesa, tie laiki, kad Olimpisko spēļu laikā tika pārtraukta pat
kara darbība, ir pagājuši. Politisko notikumu dēļ gan atsevišķas valstis Olimpiskās spēles ir arī boikotējušas.
Runājot par Latvijas mazpilsētām, jāatzīst, ka līdz lielajam sportam, pasaules čempionātiem un medaļām sportistiem vēl bija garš ceļš ejams.
Liels nopelns bija skolu darbam, jo jau 20. gadsimta
sākumā skolās ieviesa tādu priekšmetu kā fizisko kultūru.
Daudzi izcili skolotāji bija paraugs skolēniem, kuri vēlākajos
gados kļuva par slaveniem sportistiem vai arī gāja savu skolotāju pēdās un kļuva par fizkultūras skolotājiem.
Sporta sacensības rīkoja arī dažādas biedrības un organizācijas. Aktīvi darbojās aizsargu organizācija, skautu un
mazpulku dalībnieki. Dažādas sportiskās aktivitātes rīkoja
Latvijas Sarkanā Krusta Kandavas nodaļa. Tiešā saistībā ar
medībām kā sporta veidu bija mednieku biedrība. Sporta
spēļu rīkošanā neatpalika arī citas biedrības.
1935. gada jūlijā Kandavas pagasta Rūmenes jaunieši nodibināja savu sporta pulciņu „Rūmenes sporta pulciņš” (RSP). Vasarās Rūmenes dīķī notika peldēšanas, bet
ziemā uz aizsalušā dīķa ledus – ātrslidošanas sacensības.
Vietējās sporta biedrības iniciators bija Edmunds Everts
(1920–1996).
20. gadsimta 30. gadu vidū modē nāca distanču slēpošana. Jaunībā ar slēpošanu, slidošanu un vieglatlētiku nodarbojās Roberts Averāts (1907–1990). Lielu popularitāti ieguva viņa skolas biedrs Alberts Fricis Riekstiņš (1907–2004).

Slēpotāji Kandavas apkārtnē

Viņš bija beidzis Cēres pagasta skolu un 1926. gadā Cērē sarīkoja sporta svētkus. Studiju gados Latvijas Universitātē A.
Riekstiņš četras reizes piedalījās studentu pasaules meistarsacīkstēs slēpošanā Darunštatē, Turīnā, Budapeštā un Parīzē. Viņš bija desmitkārtējs Latvijas meistars distanču slēpošanā, kā arī ticis uz pasaules meistarsacīkstēm slēpošanā
Čehoslovākijā un Somijā. 1936. gadā A. Riekstiņš bija Garmiša- Partenkirhenes (Vācija) olimpisko spēļu dalībnieks.
1941. gadā ar toreizējā Talsu apriņķa Fiziskās kultūras
un sporta komitejas priekšsēdētāja, vēlākā republikas Sporta
komitejas vadītāja Ērika Baumaņa (1923 – 1980) rīkojumu
uz RSP bāzes radās Kandavas pagasta fiziskās kultūras kolektīvs. Tālākos plānus izjauca Otrā pasaules kara darbība.
1942. gadā tika izveidota pirmā patstāvīgā sporta
organizācija – Kandavas sporta biedrība. Šajā biedrībā
apvienojās Kandavas un Sabiles pilsētas, kā arī Cēres,
Kandavas, Strazdes, Spāres, Valgales, Virbu un Zentenes

pagasti. Tās vadītājs bija E. Everts. Priekšnieka vietnieks
bija Reginalds Reiss, padomes priekšsēdis Magnuss Freimanis, sekretārs Augusts Reiss, kasieris Valdis Kunaus,
bet viņa vietnieks – Kārlis Landmanis, mantzinis bija Arnolds Ziediņš, viņa vietnieks – Eduards Tauriņš. Padomes
locekļi bija: mācītājs Elmārs Caune un skolotājs Roberts
Izaijs. Sporta biedrībai bija savi kopu vadītāji: Sabilē –
Leonhards Bērziņš, Cērē – Voldemārs Roze, Spārē – Žanis Austrups, Strazdē – Kārlis Garkāns, Virbos – Osvalds
Dupurs, Zentenē – Pēteris Akmens. Jaundibinātā sporta
biedrība sāka aktīvu darbību.
Tā 1943. gada 7. februārī Kandavā pie K. Mīlenbaha
tautskolas notika plašas sacīkstes slēpošanā. Vispārējai klasei
bija paredzēts 10 un 15 km un 4x8 km slēpojums un slaloms,
sievietēm – 3 km un slaloms, jaunatnei – 5 km un slaloms un
zēniem (līdz 16 gadu vecumam) – 3 km slēpojums.
Sports savu nozīmi nezaudēja arī pēc Otrā pasaules kara.

www.kandava.lv
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Par bāriņtiesas
Ar domes un iestāžu vadību
2017. gadā
tiekas Zantes pagasta iedzīvotāji darbu
Kandavas novada bāriņtiesas sastāvā
20.februārī Zantes kultūras namā ar novada domes un iestāžu vadītājiem tikās
Zantes pagasta ļaudis.
Dagnija Gudriķe

S

apulces sākumā novada domes priekšsēdētāja Inga
Priede informēja pagasta iedzīvotājus par paveiktajiem darbiem 2017. gadā un lielākajiem darbiem, kas
paredzēti šogad.
Priekšsēdētāja iepazīstināja ar 2018.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļām un finansējumu, kas piešķirts
atsevišķām nozarēm, sīkāk pieskaroties Zantes pagastā
paveiktajam un plānotajiem darbiem šogad. Piemēram,
brīvpusdienām šogad Zantes pamatskolai pašvaldības finansējums ir: 5-6 gadīgajiem: 2189,00 eiro un 5.-9. klasēm:
9211,00 eiro, kas kopā sastāda 11400,00 eiro, bet valsts finansējums 1.-4. klasēm ir 6444,00 eiro gadā.
2017. gadā Zantes kultūras namā iegādāti pamatlīdzekļi,
pilnveidots brīvā laika atpūtas komplekss pie Zantes pamatskolas, īstenota gājēju celiņa izbūves (gar Skolas ielu) pirmā
kārta par 19 823,65 eiro. Šogad gājēju celiņa izbūve turpināsies, 2.kārtas finansējums ir 14 000 eiro. 9300 eiro plānots
ieguldīt lietus noteku remontam Zantes ģimenes krīzes centrā. Zantes pagasta grants ceļam “Dumpji - Miezāji” noslēgts
līgums un šogad notiks būvdarbi. Kopējais finansējums ir
275011,22 eiro, no tā projektu fondu finansējums 256532,09
eiro. Meža dienu projekta ietvaros Zantē tiks iegādātas liepiņas stādīšanai Skolas ielā. Stādītāji būs paši pagasta iedzīvotāji un skolēni.
Priekšsēdētāja informēja arī par sociālās un materiālās palīdzības izmaiņām Kandavas novadā 2018. gadā un
visa veida pabalstiem, kurus iespējams saņemt novada
iedzīvotājiem.
Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja novada Pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Zariņš, SIA “Kandavas ceļi”
valdes priekšsēdētājs Ivars Marašinskis, “Kandavas komunālie pakalpojumi” pārstāvis Guntis Brauns, domes izpilddirektors Egils Dude un Zantes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Kālis.
Iedzīvotāji vēlējās uzzināt, kā rodas ūdens starpības
daudzdzīvokļu mājās. KKP nekustamo īpašumu pārvaldnieks Guntis Brauns atbildot, minēja vairākas iespējas, kā
piemēram, ja dzīvokļa īpašnieks patvaļīgi kaut ko pārbūvējis,
ja ir kāda avārija ūdensapgādes sistēmā, kā arī, ja cilvēks apzināti veicis kādas darbības ar pašu mehānismu un, ja kāds
pārskatīšanās dēļ vai apzināti noziņojis nepareizus skaitītāja
rādījumus vai vispār to nav izdarījis. Tāpat kā siltumu arī
ūdens rādītājus var nolasīt attālināti, kas nepieļaus iepriekšminētās darbības, tikai pašiem iedzīvotājiem jāpieņem lēmums, ka viņi uzstādīs šādu skaitītāju.
Runājot par tarifu celšanu pagastā un novadā, kāds iedzīvotājs izteica viedokli, ka pagastā šajā ziņā valda pamatīga demokrātija, proti, ir cilvēki, kas nemaksā par ūdeni
un pakalpojumiem nemaz, bet notiek arī citādas brīnumu
lietas, piemēram, piecu cilvēku ģimene mēnesī, nomazgājot
arī savu auto, maksā par vienu kubikmetru izlietotā ūdens.
Iedzīvotājs uzskatīja, ka būtu nepieciešams apzināt reālo
situāciju un piespiest nemaksātājus norēķināties par patērēto, nevis celt tarifu, jo cietēji būs maksātāji.
Tāpat iedzīvotāji interesējās, kāpēc Zantē nav ugunsdzēsības hidranta, kas būtu ļoti nepieciešams, uz ko pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Kālis atbildēja, ka Zantē ir speciāla
ūdens ņemšanas vieta, bet dzīve iet uz priekšu un pie šī jautājuma vērts piestrādāt.
Domes priekšsēdētāja aicināja iedzīvotājus būt aktīvākiem, jo pagastā darbojas iedzīvotāju konsultatīvā padome,
kura var apkopot visus iedzīvotāju ieteikumus un priekšlikumus un rakstīt iesniegumus domei. Pie budžeta sastādīšanas

citi pagasti bija vairāk piestrādājuši, bet no Zantes pagasta
aktivitāte bijusi zema.
Pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Zariņš informēja, ka video novērošanas kameru uzstādīšana novadā,
palīdzējusi atklāt vairākus likumpārkāpumus. Pagaidām
kameras uzstādītas tikai Kandavā, šogad to uzstādīšana turpināsies. Runājot par klaiņojošiem kaķiem Zantes pagastā,
jo bijis zvans no iedzīvotāja, R.Zariņš atbildēja, ka ja kaķis ir
sterilizēts, tas var brīvi pārvietoties savas dzīvesvietas apkārtnē. Tāpat cilvēki interesējušies, kāpēc noķertie klaiņojošie
kaķi pēc sterilizācijas tiek atvesti atpakaļ, tur, no kurienes
paņemti. Tas notiek tādā gadījumā, ja kaķis ir vesels un nav
nekāda iemesla eitanizācijai, kā rakstīts Dzīvnieku aizsardzības likumā.

Domes priekšsēdētāja aicināja
iedzīvotājus būt aktīvākiem, jo
pagastā darbojas iedzīvotāju
konsultatīvā padome, kura
var apkopot visus iedzīvotāju
ieteikumus un priekšlikumus.
Kāda iedzīvotāja interesējās, vai ar tiem cilvēkiem, kas
nebūs noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus, nodarbosies pašvaldības policija, jo šādi gadījumi Zantē sastopami. R.Zariņš atbildēja, ka tas ir pašvaldības policijas
pienākums, kā norādīts pašvaldības saistošajos noteikumos,
bet ir grūtības ar konstatācijas momentiem, nepieciešamas
precīzas ziņas ar norādi uz konkrētu personu. Katrai mājsaimniecībai šāds atkritumu apsaimniekošanas līgums ir
nepieciešams, ir sastādīti saraksti ar novadā esošajām mājsaimniecībām. Bet tas nav vienas dienas darbs, pamazām
šīs lietas tiek kārtotas. Policijas priekšnieks informēja arī par
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajiem sodiem
par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem,
piemēram, ja nav noslēgts līgums par apsaimniekošanu
fiziskām personām var piemērot sodu no 70–700 eiro, bet
juridiskām no 430–1400 eiro. Vēl bargākus sodus var piemērot gadījumos, ja cilvēku noķer izberot atkritumus svešos konteineros, mežos, ceļmalās un citur, fiziskām personām no 70–1000 eiro, juridiskām no 280–2100 eiro. Šobrīd
novadā mainās atkritumu apsaimniekotājs un informācija
par līgumu pārslēgšanu ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību ”Piejūra”” publicēta mājaslapā www.kandava.
lv un informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis”.
Daudz jautājumu izskanēja arī par grants ceļu slikto stāvokli, kas pasliktinājies tieši pagājušajā rudenī ilgstošo lietavu dēļ. Izpilddirektors Egils Dude atbildēja, ka stāvoklis ar
ceļiem tāds ir ne tikai Zantē, bet visā novadā un valstī, un
avārijas situācijās ceļi, protams, tiek laboti.
Blakus pārmetumiem, izskanēja arī vairāku iedzīvotāju
viedoklis, par to, ka nevajag pašiem būt pesimistiskiem, vairāk
iesaistīties pagastā notiekošajās kultūras un sporta aktivitātēs.

Iedzīvotāju sapulces

6. martā plkst. 17.30 Matkules pagasta kultūras namā;
13. martā plkst. 17.30 Cēres pagasta pamatskolas zālē;
15. martā plkst. 17.30 Kandavas pagasta Valdeķu kultūras namā;
20. martā plkst. 17.30 Zemītes pagasta tautas namā.

2017. gada nogalē notikušas izmaiņas –
darbu bāriņtiesā beigusi priekšsēdētājas
vietniece Liena Reinberga. Par bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietnieci ievēlēta Jolanta
Vicinska, viņa turpinās strādāt ar audžuģimenēm kopā ar ievēlēto bāriņtiesas locekli
Ingu Sniedziņu, kuras pārziņā būs arī
aizbildnības lietas. Ar 2018. gada 4. janvāri
darbu bāriņtiesā sākusi bāriņtiesas sēžu
sekretāre Kristīne Endzele.
Rima Supe | Bāriņtiesas priekšsēdētāja |

B

āriņtiesā
2017. gadā uzsāktas 48 jaunas
lietas un kopā
pieņemti 102 lēmumi.
Aizgādības tiesību lietās pieņemti 20 lēmumi,
pārtrauktas
aizgādības
tiesības 8 personām par
15 bērniem, atjaunotas
2 personām uz 2 bērniem un par 5 personām l Bāriņtiesa lūdz Kandavas
iesniegti prasības pietei- novada iedzīvotājus būt
kumi tiesā par aizgādības saprotošiem un sniegt
tiesību atņemšanu. Ar tie- informāciju par vecākiem un
sas spriedumu atņemtas 9 personām, kas viņus aizstāj,
bērnu aizgādības tiesības. kuri neaprūpē savus bērnus,
Aizbildnības
lietās izturas pret viņiem vieglprātīgi,
pieņemti 18 lēmumi, ir pret bērniem vardarbīgi.
7 bērniem nodibināta Informāciju var sniegt
aizbildnība, pilngadību neizpaužot savu vārdu un
sasnieguši 7 bērni, 2 aiz- uzvārdu. Bāriņtiesa neizpauž
bildnībā esoši bērni adop- informācijas sniedzēju. Šī
tēti ģimenē. Uz 2017. gada informācija ir konfidenciāla.
31. decembri 48 Kandavas novada bērnus aprūpē l Bāriņtiesa aicina Kandavas
novada iedzīvotājus un
33 aizbildņi.
ģimenes, kuriem ir iespējas
Audžuģimeņu
lieun vēlēšanās palīdzēt kādam
tās pieņemti 13 lēmunelaimē nonākušam bērnam,
mi, 5 bērni ievietoti au- sniegt atbalstu, palīdzību un
džuģimenē, 3 bērni no mīlestību, būt atsaucīgiem
audžuģimenes
nodoti un pieteikties, lai kļūtu par
aizbildnībā, 3 bērni kļu- audžuģimeni vai aizbildni.
vuši pilngadīgi, 1 bērns
atgriezies
ģimenē.
2017. gada 31. decembrī Kandavas novadā ir 60 audžuģimenes, kurās kopā uzturas 99 bērni, no tiem 30 Kandavas
novada bērni.
2017. gada 31.decembrī bāriņtiesas pārraudzībā ir
12 personu ar ierobežotu rīcībspēju lietas. Aizgādnības
lietās ir pieņemti 6 lēmumi.
Bāriņtiesa ir pieņēmusi 9 lēmumus adopcijas jautājumos, 3 lēmumi pieņemti par personu atbilstību adoptētājiem un adopciju bērnu interesēs.
Bāriņtiesa pieņēmusi 10 lēmumus, atļaujot ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem izbraukt no valsts,
15 lēmumus bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju
mantiskajās lietās, 4 atzinumus pēc tiesas pieprasījuma,
5 lēmumus par bērna nodošanu citas personas aprūpē,
2 lēmumus ģimenes valsts pabalsta izmaksas lietās.
2017. gadā bāriņtiesā veiktas 343 notariālās funkcijas,
iekasēta valsts nodeva 3086,87 EUR.
Pozitīvas pārmaiņas 2018. gadā plānotas audžuģimenēm par audžuģimenes pienākumu veikšanu, uzturnaudas palielināšana bērnam. Kandavas novada audžuģimeņu skaits samazinās, bet esošajās audžuģimenēs ir
maz brīvu vietu, tādēļ aicinu tos, kuri sevī jūt motivāciju
palīdzēt kādam bērniņam, sazināties ar bāriņtiesu, lai iegūtu informāciju un vienotos par tikšanos. Droši zvaniet
26424743 (Ritma), 29117232 (Jolanta) vai 63182497.
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

AKTUALITĀTES

2018. gada 5. marts

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.23

PROJEKTI

„Kandavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas
tīkliem”. Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu 6. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi “Kandavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem”
(turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Kandavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu Kandavas novada
administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Iesniedzējs – fiziska vai juridiska persona, kura ir nekustamā īpašuma
īpašnieks, kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis;
2.2. Pieslēgums – ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu daļas izbūve no Iesniedzēja nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā esošās ūdensapgādes
vai kanalizācijas sistēmas daļas līdz ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai. Pieslēgums neietver iekšējās (ēkas iekšienē) ūdensapgādes
vai kanalizācijas tīklu izbūvi vai pārbūvi;
2.3. Vientuļi dzīvojošais pensionārs - pensionārs, kuram nav bērnu un citu
apgādnieku, kā arī nav noslēgts uztura līgums, kurš dzīvo viens viņam
piederošā mājā vai dzīvoklī (vai īrē dzīvokli no pašvaldības) un kura
dzīvesvietā nav deklarētas citas personas.
3. Noteikumu mērķis ir veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, ja pa ielu vai ceļu gar šo
īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads vai maģistrālais
ūdensvads, un samazināt vides piesārņojumu.
4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu izbūvei kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
Līdzfinansējums tiek piešķirts pieteikumu saņemšanas secībā.
5. Pašvaldības līdzfinansējumam nevar pieteikties, ja Pieslēguma izbūve
ietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas vai ūdens apgādes sistēmas
izbūvi.

II. Pieslēguma izbūves līdzfinansējuma apmērs

15. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu, 10
(desmit) darba dienu laikā pašvaldība sagatavo un piedāvā Iesniedzējam slēgt rakstisku līgumu par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
16. Līdz finansējuma saņemšanai Iesniedzējam Pieslēguma izbūve jāveic
saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi” izsniegtajiem Dokumentiem
un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.
17. Pēc Pieslēguma izbūves un pirms tranšejas aizbēršanas Iesniedzējs par
Pieslēguma izbūvi informē SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”,
kas 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda Pieslēguma izbūvi, noplombē
ūdens komercuzskaites mēraparātu, noslēdz līgumu par ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu.
18. Pēc Pieslēguma izbūves Iesniedzējs Pieslēguma izbūves izpildmērījumus (digitālos uzmērījumus) un Būvvaldē akceptēto “Paskaidrojuma
raksta” I daļu iesniedz SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”.
19. Pēc Noteikumu 17. punktā noteikto uzdevumu izpildes, SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Būvvaldei
atzinumu par Pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi un Noteikumu 18.punktā norādītos dokumentus.
20. Pēc Būvvaldes atzīmes saņemšanas „Paskaidrojuma raksta” II.daļa par
būvdarbu pabeigšanu un akta par līgumsaistību izpildi, kuru sastāda
Pašvaldība un Iesniedzējs, Pašvaldība ieskaita līdzfinansējuma Iesniedzēja norādītajā bankas kontā.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Uz līdzfinansējuma piešķiršanu var pretendēt personas, kuru īpašumā
esošajiem īpašumiem no jauna tiek izbūvēts Pieslēgums saskaņā ar
šiem Noteikumiem.
22. Uz līdzfinansējuma piešķiršanu nevar pretendēt personas, kurām ir
parādsaistības par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” komunālo
pakalpojumu saņemšanu.

6.

Pašvaldības līdzfinansējums Pieslēgumu projektēšanas darbiem, izbūvēto komunikāciju inženiertehnisko uzmērījumu veikšanai, un reģistrācijai mērniecības centra datu bāzē, sastāda 50% no faktiskā izmaksu
apmērā, bet ne vairāk kā 100,00 EUR (viens simts euro).
7. Pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas pieslēguma izbūvei tiek
piešķirts:
7.1. saskaņā ar 2. pielikumu, kurā norādīts izcenojumu apmērs, bet ne vairāk kā 725,00 EUR (septiņi simti divdesmit pieci euro) un tai skaitā normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina Pašvaldība, ja Iesniedzējs atbilst kādam no norādītajiem punktiem:
7.1.1.Vientuļi dzīvojošiem pensionāriem, kuru ikmēneša ienākumu apmērs
nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros;
7.1.2.personai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss;
7.1.3.personai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;
7.1.4.daudzbērnu ģimenēm;
7.1.5.personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai personas ģimenē ir bērns ar
šajā apakšpunktā minēto invaliditāti.
7.2. 80% (procentu) apmērā no 2. pielikumā norādītā izcenojuma, bet ne
vairāk kā 580,00 EUR (pieci simti astoņdesmit euro) tai skaitā normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina
Pašvaldība, ja Iesniedzējs neatbilst kādam no Noteikumu 7.1.punktā
minētajiem finansējumu pretendentiem.
8. Pašvaldības līdzfinansējums ūdensvada pieslēguma izbūvei tiek
piešķirts:
8.1. saskaņā ar 2. pielikumu, kurā norādīts izcenojumu apmērs, bet ne vairāk kā 700,00 EUR (septiņi simti euro) un tai skaitā normatīvos aktos
noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina Pašvaldība,
ja Iesniedzējs atbilst kādam no norādītajiem punktiem:
8.1.1.Vientuļi dzīvojošiem pensionāriem, kuru ikmēneša ienākumu apmērs
nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros;
8.1.2.personai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss;
8.1.3.personai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;
8.1.4.daudzbērnu ģimenēm;
8.1.5.personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai personas ģimenē ir bērns ar
šajā apakšpunktā minēto invaliditāti.
8.2. 80% (procentu) apmērā no 2. pielikumā norādītā izcenojuma, bet ne
vairāk kā 560,00 EUR (pieci simti sešdesmit euro) tai skaitā normatīvos
aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina Pašvaldība, ja Iesniedzējs neatbilst kādam no Noteikumu 8.1.punktā minētajiem finansējumu pretendentiem.
9. Pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas vai ūdensvada pieslēguma
izbūvei Kandavas novada pagastu teritorijās tiek piešķirts atbilstoši Noteikumu 7. un 8. punktā noteiktajām izmaksām, palielinot minētājos
punktos maksimālo finansējumu apmēru par 20% (procentiem).
10. Ja tiek veikta gan kanalizācijas, gan ūdensvada pieslēguma izbūve un inženierkomunikācijas ir iespējams ievietot vienā tranšejā, kopējais finansējuma apmērs, kas pienāktos saskaņā ar Noteikumu 7., 8. vai 9.punktu,
tiek samazināts par 30%.

III. Pieteikuma iesniegšana un izskatīšanas kārtība

11. Līdzfinansējuma saņemšanai Iesniedzējs iesniedz pieteikumu (skatīt 1.
pielikumu) SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, kuram pievieno
nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopiju.
12. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 10 (desmit) darba dienu laikā
no iesnieguma iesniegšanas dienas apseko objektu un izstrādā Tehniskos noteikumus, vienkāršoto pieslēguma shēmu un “Paskaidrojuma
raksta” I. grupas inženierbūvei 1.daļu (turpmāk – Dokumenti), kuros
norāda Pieslēguma izbūves tehniskās prasības un Pieslēguma trases
raksturojošos parametrus, tajā skaitā trases garumu metros.
13. Iesniedzējs, līdzfinansējuma saņemšanai, Noteikumu 12.punktā norādītos Dokumentus, uz kuriem saņēmis inženiertīklu turētāju un citu
valsts vai pašvaldības institūciju nepieciešamos saskaņojumus, iesniedz
Kandavas novada Būvvaldē (turpmāk- Būvvalde) būvniecības ieceres
akceptēšanai.
14. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Kandavas novada
dome (turpmāk – Dome).

1.pielikums pieejams www.kandava.lv sadaļā: Pašvaldība–iesniegumu veidlapas
Vienas
vienības
izmaksas

2.pielikums
Kandavas novada domes 2017. gada 28. decembra
N.P.K. Darbu veids

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

MĒRV.

Ūdensapgādes tīklu izbūve:
Ūdensvada tīklu 1 metra izmaksas
Štokkrāna izbūves izmaksas
Komercakas izbūves izmaksas
Kanalizācijas tīklu izbūve:
Kanalizācijas tīklu 1 metra izmaksas
Skatakas izbūves izmaksas

Euro/m
Euro/gab.
Euro/gab.

20
50
150

Euro/m
Euro/gab.

25
100

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves attiecināmās izmaksas
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Kandavas novada dome saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

2018. gada 23. janvārī Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (turpmāk- ministrija)
savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi saistošos
noteikumus un izteica šādus iebildumus:
1) svītrot saistošo noteikumu 22. punktā vārdus
“kurām ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds pret
Domi, kā arī personas”. Norādām, ka nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņas mehānisms noteikts
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. pantā. Jautājumi par laikā nenomaksāta nekustamā īpašuma
nodokļa parādu piedziņu risināmi vienīgi pašvaldības
un fiziskās personas administratīvi tiesisko attiecību
kontekstā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ministrijas ieskatā ir izvērtējams, vai saistošo noteikumu 22. punktā izvirzītais nosacījums ir
atbilstošs saistošo noteikumu mērķa sasniegšanai –
veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
Vienlaikus ministrija izsaka šādu priekšlikumu:
1) iesaka papildināt un redakcionāli precizēt saistošo
noteikumu 3. punktu. Šajā punktā norādīts, ka noteikumu mērķis ir veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanos centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada
tīkliem, taču tālāk informācija tiek norādīta tikai par
maģistrālo kanalizācijas vadu. Līdz ar ko ministrija
aicina papildināt saistošo noteikumu 3. punktu, iekļaujot aiz vārdiem “maģistrālais kanalizācijas vads”
vārdus “vai maģistrālais ūdensvads”.
2. Īss projekta
Saistošie noteikumi precizēti atbilstoši ministrijas
satura izklāsts
norādījumiem.
3. Informācija par Saistošo noteikumu īstenošana palielinās pašvalplānoto projekta dības budžeta izdevumus 2018.-2020. gadam par
ietekmi uz pašval- 10000,00 EUR, turpmākajos gados pieprasījumam
dības budžetu
pēc līdzfinansējuma paredzēts samazināties.
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija
Noteikumu mērķgrupa ir Pakalpojumu lietotāji,
par plānoto proūdenssaimniecības pakalpojumu un decentralizēto
jekta ietekmi uz
kanalizācijas Pakalpojumu sniedzēji Kandavas
uzņēmējdarbības novada teritorijā.
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par Noteikumu izpildi nodrošina Kandavas novada pašadministratīvajām valdība un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”.
procedūrām
Kandavas novada pašvaldība un ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēji ir institūcijas, kurās fiziska vai
juridiska persona var vērsties Noteikumu piemērošanas jautājumos.
6. Informācija par Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsulkonsultācijām ar tācijas ar privātpersonām.
privātpersonām

Slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā

Kandavas novada dome īsteno projektu „Slimību profilakses
un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/080).
Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Kandavas novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem
visiem Kandavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās,
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas novadā.
Projekta ietvaros slimību profilakses pasākumu īstenošanai
tiks īstenotas 7 aktivitātes, aptverot atkarību mazināšanu, sirds
asinsvadu slimību profilaksi un garīgās veselības profilaksi. Bet
veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai tiks īstenotas
19 aktivitātes, aptverot garīgās veselības veicināšanu,
reproduktīvās veselības veicināšanu, fiziskās aktivitātes,
popularizējot vasaras un ziemas sporta veidus, kā arī rīkojot
veselīga uztura seminārus. Projekts tiks realizēts laika periodā
no 2017. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 30. decembrim,
iesaistot dažādās aktivitātēs vismaz 1443 Kandavas novada
iedzīvotājus. Kopējās projekta izmaksas ir 100829,00 EUR,
tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 85704,65 EUR
apmērā un valsts budžeta finansējums 15124,35 EUR apmērā.
Ieva Rudēvica, projekta koordinatore

Projekta pasākumu grafiks
2018. gada marta mēnesim
Nosaukums

Datums

Īstenošanas Norises laiks
vieta

Nodarbības ģimenēm
Zemītes
veselīgu savstarpējo
01.03.2018. tautas
nams
attiecību būvēšanai
Seminārs par atkarību
Vānes
izraisošām vielām un to 05.03.2018. pamatskola
izplatību
Zantes
Fiziskās aktivitātes
05.03.2018.
ģimenes
bērniem
krīzes centrs

17.00-18.00
10.00-11.30
10.00-11.00;
11.00-12.00

Nodarbības ģimenēm
veselīgu savstarpējo
attiecību būvēšanai

Zemītes
17.00-18.00;
08.03.2018. tautas
nams 18.00-19.00

Seminārs par garīgās
veselības veicināšanu

09.03.2018.

Fiziskās aktivitātes
bērniem

Zantes
ģimenes 15.00-17.00
krīzes centrs
Zantes
12.03.2018.
ģimenes 10.00-11.00;
krīzes centrs 11.00-12.00

Nodarbības ģimenēm
Zemītes
veselīgu savstarpējo
15.03.2018. tautas
nams
attiecību būvēšanai
Seminārs par atkarību
Zantes
izraisošām vielām un to 19.03.2018.
ģimenes
izplatību
krīzes centrs
Zantes
Fiziskās aktivitātes
19.03.2018.
ģimenes
bērniem
krīzes centrs

Nodarbības ģimenēm
Zemītes
veselīgu savstarpējo
22.03.2018. tautas
nams
attiecību būvēšanai
Seminārs par
Kandavas
reproduktīvās veselības 23.03.2018. internātvidusveicināšanu
skola
Zantes
Fiziskās aktivitātes
26.03.2018.
ģimenes
bērniem
krīzes centrs
Nodarbības ģimenēm
veselīgu savstarpējo
attiecību būvēšanai

17.00-18.00;
18.00-19.00
16.00-17.30
10.00-11.00;
11.00-12.00
17.00-18.00;
18.00-19.00
10.00-12.00
10.00-11.00;
11.00-12.00

Zemītes
17.00-18.00;
29.03.2018. tautas
nams 18.00-19.00

I E G U L D Ī J U M S

T A V Ā

N Ā K O T N Ē
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Iznācis novadnieces Artas Jēkabsones debijas albums
Pagājušā gada nogalē klajā laists kandavnieces – jaunās dziedātājas Artas Jēkabsones debijas albums Light,
kas janvāra beigās piedzīvoja pirmatskaņojumu arī radio ēterā.
Dagnija Gudriķe

A

rta šobrīd ir kandavniece tikai nosacīti, jo jau
divus gadus mācās Ņujorkā, jaunajā džeza un
mūsdienu mūzikas skolā New School for Jazz and
Contemporary Music.
Lai uzzinātu plašāk par albūmu, sazinājāmies ar Artu
elektroniski.
Pastāsti lūdzu nedaudz sīkāk par savu
debijas albumu?
– Mūzikas albums
“Light” (latviskā tulkojumā “Gaisma”) ir albums,
kas mūzikā caurstrāvo
gaismas un viegluma vibrāciju. Tas ir divu gadu
pārdomu un iedvesmas
laiks, kas izteikts mūzikā kopā ar jauniem, daudzsološiem
Ņujorkas mūziķiem un, varētu teikt, manu muzikālo Ņujorkas ģimeni – Theo Walentiny, Nick Dunston, Lucas Kadish,
Connor Parks. Albumā ir 13 skaņdarbi, kuri ietver manas
un Nick kompozīcijas. Tās stāsta par gaismu, kā izteiksmes
līdzekli mūzikā, dabā un ir arī kā metafora – cilvēks un tā

enerģija, kuru sniedz pasaulei, par sapņiem, par ilgām pēc
mājām, dabu, kas man ir ļoti tuva. Mūzikas galvenais mērķis
ir katram savas gaismas atrašana šajā muzikālajā ceļojumā un
spēja ar to dalīties, izbaudīt mirkli ar sevi, klausoties vieglumā un stāstā, kuru izstāstām.
Kad šis albums tapa, kur to var iegādāties?
– Albums ierakstīts 2017.gada vasarā Montrē, Šveicē,
Hana Road Music Studio, pateicoties Montreux Jazz Artist
Foundation atbalstam. Tas tapis arī leģendārā “Montreux Jazz
Festival 51st” ietvaros. Albuma garums ir 1 stunda 1 minūte
un šobrīd albums pieejams un nopērkams internetā- digitālās straumēšanas vietnēs, kā Itunes, Apple Music, Spotify un
citviet internetā. Fiziskās kopijas būs pieejamas manos koncertos vai arī sazinoties ar mani privāti.
Kas ir galvenā doma šajā albumā?
– Lai kur es ietu, es redzu gaismu. Redzu to katrā cilvēkā
un debesīs - saules, mēness, zvaigžņu un sapņu gaisma. Vai
Tu to redzi un vai Tu to jūti? Es dzīvoju pasaulē, kur cilvēki
dalās ar gaismu. Mūzika man ir gaismas izstarošanas avots.
Esmu laimīga, ka apkārt man ir tik daudz gaismas.
Kas ietilpst tavos tālākajos plānos?
– Tālākais plāns ir albuma “Light” koncerttūre kopā ar
mūziķiem, kurus es sapņoju iepazīstināt ar Latviju un citām
Eiropas valstīm šajā vasarā. Šobrīd paralēli studijām es aktīvi

esmu iesaistījusies vairākos
muzikālos projektos gan
Ņujorkā, gan Eiropā un pie
mums Latvijā. Drīzumā
klajā nāks arī otrais albums
sadarbībā ar Berlīnes vokālistu Erik Leuthauser. Mēs sniedzām koncertus Rīgā un Berlīnē 2017.gada vasarā, savukārt ar Šveices ierakstu kompāniju
Unit Records noslēdzām līgumu albuma iznākšanai.
P.S. 2016. gada jūlijā Arta piedalījās un uzvarēja slavenajā
Montrē džeza festivālā Šveicē un intervija ar jauno dziedātāju bija publicēta informatīvā izdevuma “Kandavas Novada
Vēstnesis” 2016. gada augusta numurā.

AFIŠA
PASĀKUMI
KANDAVAS NOVADĀ
7. martā

19.00 Cēres amatierteātra izrādes “Bābu mednieki”
un “Zigmundas terapija” –
ieeja 2,- eiro - Kandavas kultūras namā

8. martā

16.30 Kino bērniem “Lielās Pēdas dēls” –
ieeja 1,- eiro – Kandavas kultūras namā
18.15 Nodarbība “Hatha joga iesācējiem“ –
dalības maksa 5,- eiro – viesnīca Kandava
18.30 Filma “Nameja gredzens” –
ieeja 4,- eiro – Kandavas kultūras namā

9. martā

19.00 Filma “Nameja gredzens” –
ieeja 3,- eiro – Zantes kultūras namā
22.00 Balle kopā ar grupu “Imula” – ieeja 5,- eiro –
Kandavas kultūras namā. Balle pie galdiņiem ar
saviem groziņiem. Galdiņu rezervēšana pa telefonu
63182040
22.00 Pavasara ballīte kopā ar Māri Blāzi
no grupas “Jūrkant “ – ieeja 5,- eiro –
Vānes kultūras namā

10. martā

Foto: Vita Popravko

13.00 Zaļo nokrāsu balle senioriem –
Pensionāru dienas centrā

Anda Štrausa un
TIC vadītāja Ilze
Dravniece (vidū)
izstādē Balttour
2018.

Kandavas Tūrisma informācijas
centram 15 pastāvēšanas gadi
4000

15. martā

17.00 Filma bērniem “Sniega karaliene 3” – ieeja 1,- eiro
– Kandavas kultūras namā

17. martā
21. martā

19.00 Grupas “Baltie lāči” koncertprogrammma “Atvars” –
ieeja koncerta dienā 8,- eiro; iepriekšpārdošanā 6,- eiro
– Kandavas kultūras namā
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19.00 MAČO – stand up komēdija ar Aināru Ančevski –
ieejas maksa 12,- 10,- 8,- Kandavas kultūras namā

Deju kolektīvu koncerts “Iedejojam pavasari Zantē” –
Zantes kultūras namā

Tūrisma
informācijas centra
apmeklējums:

2003.

K

andavas Tūrisma informācijas centrs vēra durvis
apmeklētājiem 2002.gada maijā. Pirmā TIC ēka
bija pašreizējā pilsētas bibliotēka, Lielā ielā 11
(toreizējā SEB bankas ēka). Tur bija pāris galdu,
bufetes veida skapis, iezvana pieejas internets, kas nozīmēja,
ka jāmaksā par katru patērētā interneta minūti, un viens
darbinieks ar valsts piešķirtu datortehniku.
Pēc nepilna gada pārcēlāmies uz novada muzeja ēku.
Tur atradāmies līdz 2004.gada otrai pusei. No 2004.gada
aprīļa tūrisma centrā strādā divas biroja darbinieces un no
tā paša gada 17.septembra centrs atrodas pašreizējās telpās – Kūrorta ielā 1 b.
2017. gadā pie mums vērsās 2803 tūrisma informācijas
jautātāji un/vai suvenīru pircēji. No apkalpotajiem 91%
jeb 2552 personas bija Latvijas iedzīvotāji un pārējie 251
ceļotājs bija ārzemnieki. Vairums ārzemnieku bija no Vācijas, arī no Lietuvas un Krievijas, Čehijas, Baltkrievijas,
Francijas, Šveices, Lielbritānijas, ASV, Nīderlandes u.c.
Pagājušā gadā pie mums bijuši pa kādam viesim arī no tādām valstīm kā Dānija, Slovēnija, Somija, Ukraina, Ķīna,
Īrija un Portugāles.

5000

2002.

Anda Štrausa | tūrisma informācijas konsultante |

12. martā

18.00 Cirka šovs “Troļļu piedzīvojumi” – ieejas maksa
pasākuma dienā 7,- eiro – Kandavas kultūras namā

No 2002. gada maija līdz 2017. gada beigām Kandavas
Tūrisma informācijas centrs ir apkalpojis 47745 cilvēkus
no vairāk kā 65 valstīm.
Neesam liela novada tūrisma informācijas centrs, bet
esam ļoti skaists novads ar daudzveidīgu dabas un cilvēku radītas vides piedāvājumu iedzīvotājiem un tūristiem.
Kā katru gadu aicinām tūrisma pakalpojumu sniedzējus,
tūrisma uzņēmējus, tūrisma objektu saimniekus informēt mūs par pagājušā gada statistiku savā objektā. Šogad
plānojam pārcelties uz jaunām telpām vecpilsētas centrā,
Ūdens ielā 2, bijušajā grāmatnīcā “Laipa”.
Kontaktinformācija – telefoni 63181150, 28356520 un
e-pasts info@kandava.lv, mājas lapa www.visitkandava.lv.

10.00 Leļļu izrāde bērniem “Sarkangalvīte un vilks” –
ieeja 3,- eiro – Kandavas kultūras namā

23. martā

No 11.00–14.00 Atvērto durvju diena Kandavas
Lauksaimniecības tehnikumā

29. martā

12.00 Jauno dziedātāju konkurss “Cēres cālis 2018” –
Cēres pamatskolā

1. aprīlī

Lieldienu pasākumi Kandavas novadā
14.00 Kandavas ev.lut. baznīcā Lieldienu koncerts, kuru
sarūpējusi liriskās eņģeļu balss īpašniece Endija
Rezgale kopā ar vijolnieci Līvu Tomiņu, flautisti
Elzu Bleikšu un ērģelnieci Janu Zariņu. Ieejas
kartes varat iegādāties Kandavas ev. lut. baznīcā!
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SPORTS

2018. gada 5. marts

Sporta skolas basketbolistu un vieglatlētu starti Rīgā

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skolas audzēkņi februārī piedalījās vairākās sacensībās, kas notika Rīgā.

M

ūsu U-14 un U-19 grupu basketbolisti zēni 5. februārī savas
čempionāta spēles aizvadīja Iļģuciemā, tiekoties ar Pārdaugavas komandām. Vispirms U-14 grupas zēni ar rezultātu 37:65 zaudēja Pārdaugava 1 komandai
(K.Kazaks 19p., E.Ezerkalns 12p., K.Grunte
4p., V.Botmanis 2p., D.Tropiņš, A.Tropiņš,
R.Neimands, R.Zorge) Treneris J.Bambis.
Arī mūsu U-19 puiši zaudēja Pārdaugavas komandai ar rezultātu 59:86 (K.Goldmanis 30p., K.Eņģelis 15p., R.Bērziņš un
M.Segliņš pa 5p., K.Ozols 4p., R.Ahentāls, O.Zaļskis, M.Radvils, E.Zlaugotnis,
I.Hadaņonoks, D.Bondarenko) Treneris
J.Bambis.
Mūsu U-14 puiši ar rezultātu 61:54 uzvarēja Pārdaugava 2 komandu (K.Kazaks
19p., A.Tropiņš 16p., V.Botmanis 10p.,
K.Grunte 9p., E.Ezerkalns 7p., D.Tropiņš ,
R.Neimands, R.Zorge.).
U-16 grupas puiši 10. februārī spēlēja
ar DSN komandu un arī cieta zaudējumu

ar rezultātu 46:64 (K.Šenbergs 23p., A.Frīdemanis 8p., B.Vuckis 6p., K.Šnikvalds 4p.,

Sporta skolas U-14 puiši zaudē Ventspils
komandai, uzvar Jaunpili un Tukumu

K

andavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas U-14 zēnu
basketbola komanda no 12.02.
līdz 18.02. LJBL LR čempionāta ietvaros
izspēlēja trīs spēles, bet vienu spēli aizvadīja U-16 puišu komanda.
U-14 puišu komanda savās mājās ar
rezultātu 33:80 zaudēja Ventspils komandai (K.Grunte 10p., E.Ezerkalns, R.Zorge
un A.Tropiņš pa 6p., D.Tropiņš 3p., R.
Bambis 2p., M.Ersts, V.Botmanis). Treneris J.Bambis.

Ģ.Celms 3p., M.Ķilps 2p., M.Pelīte, K.Striķis, M.Cīcis) Treneris R.Rozentāls.

Vieglatlētiem sacensības norisinājās
Rīgas Sporta manēžā.
9. februārī notika Rīgas čempionāts
vieglatlētikā U-20 un pieaugušo grupām.
U-20 grupā Tomass Perera 60m atkārtoja savu personisko rekordu 7.47 sekundes, kas deva 8.vietu. Diemžēl, nesekmīgs
starts bija Raivim Garozam – trīs nullītes
lodes grūšanas priekšsacīkstēs.
Pieaugušo konkurencē startēja divas
mūsu vieglatlētes – Agnese Besikirska
60m ar rezultātu 8.35 sekundes 10.vietā
un Beāte Stivriniece tāllēkšanā ar rezultātu 4.57 m – 12.vietā. 11. februārī turpat
Sporta manēžā notika arī LR čempionāts
telpās U-14 grupai, kurās piedalījās trīs
sporta skolas audzēkņi. Valters Dankers
60m ar rezultātu 8.97 sek. izcīnīja 23.vietu, Aleksa Saka augstlēkšanā ar rezultātu
1.20m – 17.vietu, bet Austris Vilmanis
diemžēl neveica sākuma augstumu. Treneri A.Gross un I.Matīss.

Februāra basketbola apskats

Tad sekoja divas uzvaras izbraukumā,
ar rezultātu 66:37 uzvarēta Jaunpils (K.Kazaks 26p., A.Tropiņš 12p., K.Grunte 11p.,
E.Ezerkalns 8p., R.Bambis 7p., V. Botmanis 2p., R.Zorge, M.Ersts) un ar rezultātu
57:48 uzvara arī pār Tukuma komandu.
Mūsu U-16 puišu komanda 1.divīzijas
ietvaros, izbraukumā spēlēja ar BJBS Rīga komandu un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 61:55
(K.Šnikvalds 18p., B,Vuckis 12p., M.Ķilps
11p., K.Šenbergs, 8p., A.Frīdemanis 7p., Ģ.
Celms 3p., M.Pelīte 2p.). Treneris R.Rozentāls.

Kandava/COMPOR februāris bija
saspringts un piepildīts. Komandai februāra mēnesī bija 7 spēles (4 uzvaras,
3 zaudējumi). 27.02. LBL2 spēlē Kandava/COMPOR zaudēja Ķekava/Optibet
komandai ar rezultātu 74:64.
Spēlē pret VEF skolu Kandava/COMPOR komanda piekāpās ar rezultātu
71:77.
Spēlē pret RTU kandavnieki jau otro
reizi izcīnīja uzvaru ar rezultātu 78:57
Pirmajā duelī pret RSU Kandavas komanda izcīnīja uzvaru ar rezultātu 79:71,
atbildes spēle notiks 18. martā.
Janvāra spēlē uzvarēto BA “Turība”
šoreiz neizdevās pārspēt, pietrūka nedaudz, zaudējums ar rezultātu 67:73
Toties atbildes spēlē pret VEF skolas
basketbolistiem ar nepilnu sastāvu uzvaru izcīnīja Kandava/COMPOR komanda,
rezultāts 67:78
Arī otrajā spēlē pret LU/BS Rīga pārāki izrādījās Kandava/COMPOR komanda. Spēles rezultāts – 84:64.
Šobrīd Kandava/COMPOR LBL2
turnīra tabulā atrodas 4. vietā ar
29 punktiem.

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Komanda
BK Jelgava/LLU
Gulbenes Buki/BJSS
BK Ķekava/Optibet
Kandava/COMPOR
BK Saldus
Valmiera Glass VIA
BA Turība
VEF skola
RSU
Ventspils Augstskola
RTU
LU/ BS Rīga

U/Z Punkti
16/2
34
13/6
32
14/3
31
10/9
29
9/9
27
10/6
26
7/11
25
7/11
25
6/10
22
6/10
22
2/16
20
4/11
19

RIETUMU LĪGA/
KURZEMES RADIO LĪGA
Ir iesācies trešais spēļu aplis.
Sporta kluba Kandava komandai februārī notika trīs spēles.
11.02. Sporta klubs Kandava pret
LPPP/NĪCA, Rezultāts: 87 : 80 (UZVARA)
01.02. Sporta klubs Kandava pret
Bērzi Pluss/Ventspils, Rezultāts: 110:75
(ZAUDĒJUMS)
22.02. Sporta klubs Kandava pret Liepājas Sporta spēļu skolu, Rezultāts 62:82
(ZAUDĒJUMS)

DZĪVESZIŅAS

www.kandava.lv

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Par izmaiņām pašvaldību publikāciju saturā
Maija Zariņa | Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja |

Šā gada janvārī Kandavas novada
dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārsūtīto Datu
valsts inspekcijas vēstuli, kurā pašvaldības
tiek lūgtas mainīt pašvaldību publikāciju
saturu, jo publicējot ziņas par jaundzimušajiem, laulātajiem un jubilāriem tiek
pārkāpts Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas aizsargā fizisko personu
pamattiesības un brīvību, it īpaši privātās
dzīves neaizskaramību attiecībā uz fiziskas personas datu apstrādi t.i. publicēšanu
novada laikrakstā. No 2018.gada 25.maija spēkā stāsies Eiropas Parlamenta un

Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,
līdzsvarojot datu aizsardzības normas ar
privātās dzīves neaiskaramību.
Ievērojot iepriekš minēto, Kandavas
novada dome turpmāk ziņas par jaundzimušajiem, publicēs tāpat kā iepriekš –
minot mēnesī reģistrēto bērnu skaitu un
jaundzimušo vārdus, kas neļauj identificēt
konkrēto fizisko personu – bērnu. Vecākiem tiks lūgta rakstiska atļauja publicēt
jaundzimušā bērna vārdu.
Apsveikumus salaulātajiem pāriem
un mēneša jubilāriem (vārdus un uzvārdus) pašvaldība drīkstēs publicēt tikai ar

šo personu rakstisku atļauju. Arī līdz šim
Dzimtsarakstu nodaļa katram pārim lūdza
rakstisku atļauju publicēt ziņas par laulībām, vienmēr respektējot personu atteikumu, šī prakse tiks turpināta. Tāda pati
rakstiska atļauja būs nepieciešama arī no
jubilāriem, kurus katru mēnesi ar avīzes
starpniecību sveic Kandavas novada pensionāru biedrība, un apsveikumu publicēšanai nozīmīgajās kāzu jubilejās.
Informācijai, kas attiecas uz mirušām
personām netiek piemērots Fizisko personu datu aizsardzības likums, tāpēc mirušo
datus likums neaizsargā.Tomēr atsevišķos gadījumos mirušā dati var būt netieši
aizsargājami.

Pateicība
Paldies visiem, kas mūs izvirzīja un nominēja
apbalvojumam “Mūža ieguldījums sportā”.
Paldies Robertam Rozentālam, Kristapam
Ozolam un Kārlim Šenbergam par iejūtību un
uzmanību, ko jutām ik uz soļa.
Paldies apsveicējiem par mīļumu un ziediem.
Tas bija necerēti, bet brīnišķīgi!
Gaida un Laimonis Ģiguļi

Reģistrēti
jaundzimušie

INFORMĀCIJA PAR PABALSTIEM KANDAVAS NOVADĀ
Ģimene vai persona, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes
(personas) statuss var saņemt:

Ģimene vai persona, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss var saņemt:
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Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2018. gada 23. janvāra
līdz 26. februārim reģistrēti
5 jaundzimušie:
Anabella, Elizabete, Estere, Artis un Anrijs
Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

Laulību noslēguši
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
februārī laulību noslēguši trīs pāri.

Aigars Ķezbers un Evija Lazdāne
Sveicam jaunlaulātos!

* ziņas publicētas ar rakstisku atļauju!

Līdzjūtība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2018. gada 23. janvāra līdz
26. februārim izdarīti
10 miršanas reģistri:

*GMI – Ministru
kabineta vai pašvaldības noteiktais garantētais minimālais
ienākumu līmenis

Sociālās un materiālās palīdzības
izmaiņas novadā 2018. gadā
2018. gadā Kandavas novada
pašvaldībā stājās spēkā šādi
grozījumi:

• Maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu piešķir, ja ģimenes (personas) ienākumi uz katras ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz pusi no tekošā
gada noteiktās minimālās algas. Tā kā 2018.
gadā minimālā mēneša darba alga valstī ir
noteikta 430 euro, tad 2018. gadā Kandavas
novadā maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu piešķir, ja ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz
215,00 euro (par 25 euro vairāk kā iepriekšējā
gadā). Atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai.
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanai piemēro Latvijas Republikā spēkā
esošos normatīvos aktus par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un atbilstošos Kandavas novada domes saistošos noteikumus.
• Trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmenis valstī ir viens, un trūcīgas

ģimenes (personas) statusa piešķiršanas
kritērijus un ienākumu līmeni nosaka MK
30.03.2010. noteikumi Nr. 299 “Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Trūcīgas ģimenes
(personas) statusu piešķir, ja ģimenes (personas) ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz 128,06 euro.
• No 2018. gada 1. janvāra valstī noteiktais GMI (garantētais minimālais ienākuma
līmenis) vienam cilvēkam ir 53 euro mēnesī
(par 3,20 euro vairāk kā iepriekšējā gadā)
• No 2018. gada 1. janvāra Kandavas
novadā audžuģimenēm tika palielināts pabalsts bērna uzturam, ko izmaksā reizi mēnesī, proti, ja bērns ir vecumā līdz 7 gadiem,
pabalsts bērna uzturam ir 215 euro, bet, ja
bērns ir vecumā no 7 gadiem līdz 18 gadiem,
tad pabalsts bērna uzturam ir 258 euro.
Individuālu skaidrojumu par sociālo palīdzību vai sociālajiem pakalpojumiem iespējams saņemt Kandavas novada Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem Kandavā
vai pagastu pārvaldēs pie sociālā darbinieka
atbilstoši personas deklarētajai dzīvesvietai.

Informāciju par citiem pabalstiem, kurus var saņemt, neizvērtējot pabalsta saņēmēja ienākumus un materiālo stāvokli varat
uzzināt Kandavas novada sociālajā dienestā,
telefons 63182063.

Dzimtsarakstu nodaļas pabalsti

Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu
200 eiro, ja abi bērna vecāki deklarēti Kandavas novadā gadu pirms bērna piedzimšanas. Bērna pirmreizējā dzīvesvieta deklarēta
Kandavas novadā. Pabalstu izmaksā 100 eiro
apmērā, ja novadā deklarēts tikai viens bērna
vecāks un bērns. 2017. gadā bērna piedzimšanas pabalstos izmaksāti 12 770,00 eiro.
Naudas balva nozīmīgā kāzu jubilejā,
sākot ar 70 eiro – zelta kāzās, 80 eiro Smaragda kāzās, 85 eiro Dimanta kāzās, 90
eiro Dzelzs kāzās, 100 eiro Briljanta kāzās.
2017. gadā kāzu jubilejās izmaksātas naudas balvas 1480 eiro, kā arī izsniegtas jaunas
laulības apliecības un uzdāvinātas grāmatas
543,64 eiro vērtībā.
Par citiem pabalstiem lasiet laikraksta
aprīļa numurā.

Brigita Puhevica (1937) no Zemītes pagasta
Malvīna Štemmere (1933) no Kandavas
Dzintars Ērvalds (1938) no Kandavas
Elza Ansone (1935) no Vānes pagasta
Madars Simanausks (1992) no Vānes pagasta
Anna Melne (1931) no Kandavas
Jānis Meļņiks (1975) no Cēres pagasta
Mirdza Dobele (1932) no Kandavas
Ilgonis Freimanis (1939) no Matkules pagasta
Anna Kristolce (1923) no Kuldīgas novada
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!
Kandavas novada dome

Sējas dienas martā
dārzeņiem,
P O T
kuriem uzturā
lietojamais
5 6 7
izaug virs zemes:
12
13 14
tomātiem, gur19 20 21
ķiem, ķirbjiem,
26 27 28
kāpostiem u.c.:

C
1
8
15
22
29

P
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

Sv
4
11
18
25

12. – līdz plkst. 22.30
21. – līdz plkst. 21.30

Ar

atzīmētas labākās sējas dienas tomātiem.
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INFORMĀCIJA

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

2018. gada 5. marts

Atgādinājums nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem

Kandavas novada dome informē, ka ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis šim taksācijas gadam.
1. ceturkšņa maksāšanas termiņš šogad ir 3.04.2018.
Lūgums visiem nodokļu maksātājiem pārliecināties vai ir nomaksāts
nekustamā īpašuma nodoklis par iepriekšējiem maksāšanas periodiem, jo par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta
pirmo un otro daļu, nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā. Noteiktajā termiņā nesamaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu
piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām”.
Neskaidrību gadījumā vai ja nokavēts kāds no iepriekšējo gadu
maksāšanas termiņiem, pirms maksāšanas lūdzam sazināties ar
Kandavas novada domes Nekustamo Īpašumu nodaļas nodokļu
administratori pa tālruni 63182025.
Ja kāds no nodokļu maksātājiem vēlas turpmāk nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu paziņojumu saņemt e-pastā (ja vēl nesaņem), lūdzam paziņot savu e-pasta adresi rakstot uz: dome@kandava.lv vai agrita.zakaite@kandava.lv. Informācija par nekustamā īpašuma nodokli
un nomaksas iespēja ir pieejama arī portālā www.epakalpojumi.lv
Agrita Žakaite, NĪ nodaļas nodokļu administratore

Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu
sabiedrība

Par ūdens
patēriņa
starpības
piemērošanu

reģ.nr.40003554758, paziņo, ka KNKKS gada pārskata Biedru kopsapulce notiks š.g 24.martā plkst.10.00 Kandavas kultūras namā.
Darba kārtībā:
1.Pārskats par KNKKS 2017.gada saimniecisko darbību un gada
pārskata apstiprināšana.
2.Auditorfirmas ziņojums un tā apstiprināšana.
3.Valdes, kredītkomitejas, revīzijas komisijas lēmumu
apstiprināšana.
4.2018.gada budžeta un saimnieciskās darbības plāna
apstiprināšana.
5.Valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas vēlēšanas.
6.Dažādi ar sabiedrības darbību saistīti jautājumi.
Visi Kandavas novada kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības biedri
aicināti apmeklēt Biedru kopsapulci!

Mūsu novadā bērnu vakcināciju
pret ērču encefalītu apmaksā valsts

Kandavas novads ir iekļauts to novadu sarakstā, kuros valsts 2018.
gadā apmaksā bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu.
Valsts apmaksātā vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem no viena
līdz 18 gadu vecumam katru gadu notiek saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem, kuros noteikts, ka vakcināciju valsts apmaksā bērniem,
kuru deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskā teritorija. Tā
ir teritorija, kurā saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra
epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar
ērču encefalītu. Veicot 2013.–2017. gada uzraudzības datu analīzi,
Kandavas novadu 2018.gadā Slimību profilakses un kontroles centrs ir
noteicis kā vienpadsmito bīstamāko ērču encefalīta endēmisko teritoriju, kurā vidējais saslimstības gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem
ir 39,6. Par ērču visaktīvāko zonu atzīts Pāvilostas novads, kur gadījumu skaits sasniedz 114,7. Valsts apmaksāta bērnu vakcinēšanās pret
ērču encefalītu 2018. gadā noteikta pavisam 31 Latvijas novadā.
Aicinām iedzīvotājus vērsties pie sava ģimenes ārsta, lai detalizētāk
uzzinātu par iespējām vakcinēties pret ērču encefalītu par valsts
budžeta līdzekļiem!

Dzīvojamās mājas
ūdens uzskaites mezglā
uzstādītā komercuzskaites
mēraparāta rādījums

Dzīvokļu īpašumos ar
skaitītājiem noteiktais ūdens
patēriņš, ieskaitot arī avārijās
un remontā nopludināto
ūdens daudzumu

Kāpēc veidojas ūdens patēriņa starpība?

Atšķirīgos datumos nolasīti un iesniegti skaitītāju rādījumi
Persona uzrāda mazākus skaitītāja rādījumus, nekā tie ir patiesībā
Neprecīzi un dažādi ūdens patēriņa skaitītāji
Novecojuši mājas iekšējie ūdensapgādes tīkli
(neprecīza uzskaite, ūdens noplūde "sūcēs")
Mehāniski ietekmēti ūdens skaitītāji
(izmantoti magnēti, adatas u. c. ierīces, apturot ūdens skaitītāju kustību)

IZSOLES

SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” informē, ka ar
2018. gada 1. aprīli, Kandavas
novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem
tiks piemērota maksa par mājas
ūdens patēriņa starpību, ja tāda
būs, saskaņā ar 2016. gada
1. janvāra „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likums” un Ministru
kabineta 2008. gada 9. decembra
noteikumiem Nr.1013 “Kārtība,
kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās
par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu”.
Ar 2018. gada 1. aprīli uzņēmums
pāriet uz norēķiniem pēc komercuzskaites mēraparātiem. Līdz ar
to, ja veidosies starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījuma un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu,
ieskaitot arī avārijās un remontā
nopludināto ūdens daudzumu, tiks
veikts ūdens patēriņa pārrēķins.
Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa
starpību sedz atbilstoši ēkā esošo
dzīvokļu skaitam, starpību sadalot
uz visiem dzīvokļiem.

Kandavas novada dome rīko nekustamā
īpašuma Lielā iela 27-9, Kandava,
Kandavas novads, izsoli

Kandavas novada dome rīko nekustamā
īpašuma Lielā iela 27-10, Kandava,
Kandavas novads, izsoli

Kandavas novada dome rīko nekustamā
īpašuma „Kraujas”-3, Vāne, Vānes
pagasts, Kandavas novads, izsoli

Nekustamais īpašums Lielā iela 27-9, Kandava, Kandavas novads, ar kadastra numuru 9011 900 0867, ar kopējo
platību 44,3 m2 ir 1-istabas dzīvoklis, kas izvietots pirmskara
laika daudzdzīvokļa ēkas 4.stāvā Kandavas pilsētas centrālajā daļā.
Izsoles objekta sākumcena EUR 2530,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 253,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks
2018.gada 19.martā plkst.11:00 Kandavas novada domē,
Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama
līdz 2018.gada 16.martam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”,
bankas kods UNLALV2X.

Nekustamais īpašums Lielā iela 27-10, Kandava, Kandavas novads, ar kadastra numuru 9011 900 0866, ar kopējo
platību 38,3 m2 ir 1-istabas dzīvoklis, kas izvietots pirmskara
laika daudzdzīvokļa ēkas 4.stāvā Kandavas pilsētas centrālajā daļā.
Izsoles objekta sākumcena EUR 2230,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 223,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks
2018.gada 19.martā plkst.11:10 Kandavas novada domē,
Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama
līdz 2018.gada 16.martam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”,
bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107370.

Nekustamais īpašums „Kraujas” -3, Vāne, Vānes pagasts,
Kandavas novads (kadastra numurs 9088 900 0109), ar kopējo platību 70,1 m2 ir 2-istabu dzīvoklis, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļa ēkas 1.stāvā.
Izsoles objekta sākumcena EUR 2430,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 243,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks
2018.gada 19.martā plkst.11:20 Kandavas novada domē,
Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama
līdz 2018.gada 16.martam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”,
bankas kods UNLALV2X.

Nekustamie īpašumi apskatāmi iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365. Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu, vai jānoslēdz
nomaksas pirkuma līgums. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv.
Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr.3 (155).
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 3700. Bezmaksas. Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120, tālr.: 63107362, e-pasts: info@kandava.lv.
Iespiests: “Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004. Izplatīšanu veic:
VAS “Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr. 000702741. Izdevuma elektroniskā versija: www.kandava.lv

Jautājiet – mēs atbildēsim!

Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem,
kas saistīti ar pašvaldības darbu varat, sūtot jautājumus: elektroniski – liga.supstika@kandava.lv
vai pa pastu – Sabiedrisko attiecību nodaļai, Dārza ielā 6, Kandava, LV-3120

