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Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs

Ir pienācis ilgi gaidītais pavasaris. 
Reizē ar dabu mostas cilvēkos spēks, 
spirgtums un vēlme aktīvi darboties. 
Tomēr, reizē ar pavasara atnākšanu, 
nokusušais sniegs paver ne visai pie-
vilcīgu ainu - mežos, pie ūdenskrā-
tuvēm, ceļu malās samesti atkritumi. 
Laiks pavasara mundrumu mums likt 
lietā un 24.aprīlī visiem doties sakopt 
mūsu mājas - Kandavas novadu. Ja bū-
sim aktīvi, tad varēsim iedvesmot citus 
cilvēkus un blakus novadus! Es aicinu 
visus būt atsaucīgiem un piedalīties 
Lielajā talkā!

Vienlaicīgi vēlos pievērst iedzīvo-
tāju uzmanību arī saviem privātajiem 
īpašumiem, sakopsim tos. Pašvaldības 
policija sāk apsekot novada teritoriju 
un nesakopto īpašumu saimniekiem 
sākotnēji izteiks brīdinājumu, bet, ja 
tas netiks ņemts vērā, īpašnieki tiks 
sodīti ar naudas sodu. Lai izvairītos 
no nepatīkamām situācijām, sakopsim 
savas sētas un laukus! 

Savukārt, domes īpašumiem pie-
gulošo zemju saimniekiem atgādinu 
– jums savi īpašumi ir jākopj, turklāt, 
ja gadās atstāt drazas pašvaldības īpa-
šumā, esiet tik laipni un savāciet tās. 

Arī Kandavas novada dome turpi-
na pašvaldības teritorijas labiekārtoša-
nu un sakopšanu. Kaut reizēm šķiet, 
ka domes darbs uz priekšu rit lēni, 
tas nebūt tā nav. Pašvaldības iestādes 
strādā ilgtermiņā, domājot par nākot-
ni. Ievēlētajiem deputātiem lēmumu 
pieņemšanai ir doti tikai četri gadi, 
savukārt, lielu projektu īstenošanai 
nepieciešams ilgs laiks, un tie ir vai-
rāk kā četri gadi. Strādāt ilgtermiņā 
nozīmē meklēt iespējas veikt lielākus 

Mainās gadalaiki, mainās dzīve, tikai ozoli stāv laikmetu vārtos un vēro 
mūsu darbus. Mūsu ozoli ir piederīgi pie mūsu dzīves tāpat kā tuvinieki. 
Diemžēl ozoli noveco mūsu acu priekšā, un daudzu bijušo milžu vietās 
tagad ir tukšumi.

Ko mēs zinām par mūsu ozoliem? Kur novadā ir diženākais, kur staltā-
kais, kuplākais? Kurš vecozols lūdz palīdzību?

Mums ir Ozolāji, Ozolkalns, ozolu birzis, ozolzariņš pilsētas ģerbonī.
Es aicinu visus, visus – stādīsim mūsu novadā jaunus ozolus! Ozolzemē 

ozolu nevar būt par daudz!
Tiksimies 24.aprīlī plkst. 9:00
pie Kandavas tūrisma informācijas centra!
Aicinu visus pievienoties ozolu stādītāju pulkam un
paveikt mūsu novada DIŽDARBU!
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darbus vai projektus sadarbojoties 
ar vietējiem vai ārzemju partneriem. 
Vērojot Eiropas pieredzi, redzams, 
ka visbiežāk sadarbības iniciatori ir 
valsts vai pašvaldība. Mūsdienu eko-
nomiskajā situācijā sadarbība ir viens 
no svarīgākajiem faktoriem, bez tās 
var zaudēt iespējas, kas ir pašvaldības 
rīcībā. Tāpēc Kandavas novada dome 
nākotnē plāno attīstīt sadarbību ar Vā-
cijas uzņēmējiem, lai ierīkotu moder-
nu koģenerācijas staciju, kas piegādātu 
pilsētai siltumu un ražotu elektrību, kā 
arī izveidot siltumapgādes tīklu Kan-
davā. Runājot par citiem aizsāktajiem 
projektiem, to īstenošana nenotiks šo-
dien vai šomēnes. Finansiāli apjomī-
gus projektus iespējams realizēt tikai 
ilgākā laika posmā. Mēs visi vēlamies 
redzēt Kandavas novada attīstību, re-
dzēt gludus ceļus, sakoptas ēkas, par-
kus, labiekārtotas iestādes. Tas viss 
būs, ja mēs mērķtiecīgi un pārdomāti 
dosimies soli pa solim uz priekšu, tur-
klāt darīsim to kopīgiem spēkiem un 
sadarbojoties.   

Lielu ažiotāžu izraisīja Kandavas 
novada domes pieņemtais lēmums 
par iebraukšanas maksu novadā. Šajā 
sakarā vēlos izskaidrot idejas rašanās 

iemeslus. Doma ienāca prātā vērtējot 
Eiropas pieredzi. Eiropā par iebrauk-
šanu atsevišķās mazpilsētās ir jāmak-
sā. Pilsētiņas ir sakoptas, ceļi gludi, var 
redzēt, ka iekasētā nauda tiek ieguldīta 
teritorijas sakopšanā un uzturēšanā. 
Kandavas novada teritorijā atrodas da-
bas parks „Abavas senleja”, kultūrvēs-
turiskā teritorija „Abavas ieleja”, dabas 
liegums Čužu purvs, kā arī vecpilsēta, 
kas ir kultūrvēsturiskais piemineklis. 
Bet valsts finansējumu ceļu uzturēša-
nai nepārtraukti samazina. Kandavas 
novada ielas un ceļu remontus veikt 
var tikai pakāpeniski un ļoti lēnā tem-
pā. Kandavas novada pašvaldība vai-
rākkārt iesniegusi ceļu rekonstrukcijas 
projekta pieteikumus ES fondu prog-
rammās un guvusi arī atbalstu, bet ar 
to nepietiek, lai salabotu visu. Tāpēc 
tiek meklēti papildus risinājumi. 2010.
gada 31.marta sēdē deputāti nobalsoja 
par šī jautājuma nodošanu sabiedris-
kajā apspriešanā, kas ilgs sešus mēne-
šus. Tas nozīmē, ka katram Kandavas 
novada iedzīvotājam būs dota iespēja 
izteikt savu viedokli par maksas ievie-
šanu. Anketas būs pieejamas Kandavas 
novada domē, 1.stāvā, kā arī pagastu 

Stādīsim ozolus - Kandavas simbolu!
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pārvaldēs no 26. aprīļa līdz 31.jūlijam. 
Kā iedzīvotāji lems, tā dome rīkosies. 
Ja ideja par iebraukšanas maksas no-
teikšanu gūs atbalstu, tad šī nauda tiks 
izlietota ceļu, māju un dabas parka 
Abavas ieleja teritorijas uzturēšanai. 
Savukārt, novada iedzīvotājiem varē-
tu tikt izsniegtas iebraukšanas kartes 
par brīvu vai par simbolisku samaksu. 
Kandavas novada dome cer uz iedzī-
votāju sapratni un atbalstu, un aicina 
jūs aktīvi iesaistīties novadam svarīgu 
lēmumu pieņemšanā. 

Vēlos izskaidrot arī lēmuma par 
zemes vienību Lāčplēša ielā 19, ka-
dastra Nr. 9011 001 0556, nodošanu 
atsavināšanā (izsolē) pieņemšanas ie-
meslus. Kandavas novada domē iedzī-
votāji vairākkārt vērsušies ar lūgumu 
iegādāties apbūvei paredzēto zemi. 
Pēc novada teritorijas plānojuma ze-
mes vienības, Lāčplēša ielā 19, atļautā 
un plānotā izmantošana ir savrupmāju 
un dzīvojamās apbūves zona. Apbrau-
kājot Kandavas teritoriju, secināju, ka 
atsevišķi pašvaldības īpašumi nav ap-
saimniekoti, daļā trūkst infrastruktū-
ras. Viena no šīm teritorijām ir maz-
dārziņi Lāčplēša ielā 19. Lai sakoptu 
pilsētvidi un dotu iespēju iegādāties 
zemi apbūvei, dome nolēma šo īpašu-
mu izsolīt. Lūgums iedzīvotājus, ku-
riem atrodas mazdārziņi Lāčplēša ielā 
19, pārskatīt nomas līgumus. Iedzīvo-
tāji, kuru nomas līguma termiņš nav 
beidzies, ir tiesīgi izmantot zemi sa-
vām vajadzībām līdz termiņa beigām. 
Savukārt, iedzīvotājiem, kuriem no-
mas līguma termiņš ir beidzies, līgumi 
netiks atjaunoti. Tiesības pieteikties iz-
solē, kad tā būs izsludināta, ir katram 
interesentam. 

Iespējams, ne vienmēr dome pie-
ņem lēmumus, kurus atbalsta 100% 
visi novada iedzīvotāji. Bieži pieņem-
tie lēmumi var šķist strīdīgi. Tomēr 
jāatzīst, neviens no šī sasaukuma pie-
ņemtajiem lēmumiem, nav kaitējis 
Kandavas novadam, vai tā attīstībai. 
Kandavas novada dome strādā visu 
novada iedzīvotāju interesēs! 

Noslēgumā vēlos ieteikt paskatīties 
uz mums pašiem no malas, izvērtēt 
katra paša ieguldījumu Kandavas no-
vada izaugsmē un padomāt, ko es va-
rētu dot nākotnē. Kā arī aicinu katru 
novada iedzīvotāju – domāsim pozitī-
vi un ienesīsim optimismu Kandavas 
novadā!

Sēde sākās ar saistošo noteikumu 
apstiprināšanu. Kā pirmos izskatīja 
domes saistošos noteikumus Nr.5 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piemērošanu Kandavas novadā” 
Ar 12 balsīm par dome nolēma:

1.Atcelt Kandavas novada domes 
saistošos noteikumus Nr.1 „Par atvieg-
lojuma piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļu maksātājiem Kandavas novadā” 
apstiprinātus domes sēdē 26.01.2006. 
(protokols Nr. 1  6.§) ar grozījumiem ap-
stiprinātiem domes sēdē 27.04.2006. 

(protokols Nr. 4  4.§).
2.Apstiprināt Kandavas novada 

domes saistošos noteikumus Nr.5 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piemērošanu Kandavas novadā”.

3.Noteikt, ka Kandavas novada 
domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piemērošanu Kandavas novadā” 
stājas spēkā pēc publikācijas pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā „Kandavas 
Novada Vēstnesis” 2010.gada 16.aprīlī.

4.Nosūtīt Kandavas novada domes 
saistošos noteikumus Nr.5 „Par nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglojumu pie-
mērošanu Kandavas novadā” triju dienu 
laikā pēc to parakstīšanas Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
rakstveidā un elektroniskā veidā.

5.Kancelejai nodrošināt Kanda-
vas novada domes saistošo noteikumu 
Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu Kandavas 
novadā” publicēšanu pašvaldības mā-
jas lapā www.kandava.lv un pieejamību 
novada pagastu pārvaldēs.

Izskatot lēmumprojektu par sais-
tošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām 
nepieciešama pašvaldības palīdzība 
dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģis-
trācijas un palīdzības sniegšanas kār-
tība” apstiprināšanu, ar 13 balsīm par 
dome nolēma:  

1.Atcelt Kandavas novada domes 
saistošos noteikumus „Personu, kurām 
nepieciešama pašvaldības palīdzība 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrā-
cijas un pašvaldības palīdzības sniegša-
nas kārtība” apstiprinātus domes sēdē 
29.07.2004. (protokols Nr.8 23.§) ar 
grozījumiem apstiprinātiem domes 
sēdē 24.09.2009. (protokols Nr.15  4.§).

2.Apstiprināt Kandavas novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.6 „ Per-
sonu, kurām nepieciešama pašvaldības 
palīdzība dzīvokļu jautājumu risināša-
nā, reģistrācijas un palīdzības sniegša-
nas kārtība”.
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3.Noteikt, ka Kandavas novada do-

mes saistošie noteikumi Nr.6 „ Perso-
nu, kurām nepieciešama pašvaldības 
palīdzība dzīvokļu jautājumu risināša-
nā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzī-
bas sniegšanas kārtība” stājas spēkā pēc 
publikācijas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Kandavas Novada Vēstne-
sis” 2010.gada 16.aprīlī.

4.Nosūtīt Kandavas novada domes 
saistošos noteikumus Nr.6 „ Personu, 
kurām nepieciešama pašvaldības palī-
dzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, 
reģistrācijas un palīdzības sniegšanas 
kārtība” triju dienu laikā pēc to paraks-
tīšanas Reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministrijai rakstveidā un 
elektroniskā veidā.

5.Kancelejai nodrošināt Kandavas 
novada domes saistošo noteikumu Nr.6 
„Personu, kurām nepieciešama paš-
valdības palīdzība dzīvokļu jautājumu 
risināšanā, reģistrācijas un palīdzības 
sniegšanas kārtība” publicēšanu paš-
valdības mājas lapā www.kandava.lv un 
pieejamību novada pagastu pārvaldēs.

Lai nodrošinātu  Kandavas novada 
domei piederošo (īpašumā, valdījumā 
un turējumā) esošo transporta līdzekļu  
izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, deputāti nolēma:

1. Apstiprināt Kandavas novada 
domes noteikumus „Kandavas novada 
domes un tās iestāžu īpašumā, valdī-
jumā un turējumā esošo transporta lī-
dzekļu izmantošanas noteikumi”. 

2. Apstiprināt Kandavas novada do-
mes iestāžu autotransporta pakalpoju-
mu izcenojumus.

3. Uzdot Kandavas novada domes 
kancelejai organizēt visu Kandavas no-
vada domes administrācijas darbinieku 
un iestāžu vadītāju iepazīstināšanu ar 
izcenojumiem un noteikumiem „Kan-
davas novada domes un tās iestāžu 
īpašumā, valdījumā un turējumā esošo 
transporta līdzekļu izmantošanas no-
teikumi”.

4. Uzdot domes izpilddirektoram 
Guntim Gelperam veikt kontroli par 
lēmuma izpildi.

Pamatojoties uz komisijas (ko-
misijas vadītāja I.Priede), kas vērtēja 
sešus kandidātus Kultūras pārvaldes 
amata vakancei, pieņemto lēmumu 
22.03.2010., par Kandavas novada kul-
tūras pārvaldes vadītāju apstiprināša-
nai tiek virzīta Inna Jēkabsone (p.k. ...), 
dzīv. , Kandavā, Kandavas novadā. De-
putāti ar 12 balsīm par nolēma:

1.Apstiprināt ar 2010.gada 1.maiju 
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par Kandavas novada Kultūras pārval-
des vadītāju Innu Jēkabsoni 

2. Noteikt Kandavas novada Kultū-
ras pārvaldes vadītājai Innai Jēkabsonei 
ar 2010.gada 1.maiju mēnešalgu 630 
latus. 

3. Noslēgt ar I.Jēkabsoni uzņēmu-
ma līgumu par Kandavas novada Kul-
tūras pārvaldes nolikuma, funkcionā-
lās, administratīvās struktūras un ama-
tu saraksta izstrādāšanu iesniegšanai 
apstiprināt aprīļa domes sēdē.

Pamatojoties uz Vispārējās izglī-
tības likuma 6. un 54.pantu Ministru 
kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 
1263 „Noteikumi par Valsts pedagoģis-
ki medicīniskās komisijas un pašvaldī-
bu pedagoģiski medicīnisko komisiju 
kompetenci”  6.punktu, deputāti bal-
sojot Apstiprināja Kandavas novada 
pedagoģiski medicīnisko komisiju se-
kojošā sastāvā:

1. Silvija Tiltiņa, pirmsskolas peda-
gogs, Kandavas novada Izglītības pār-
valdes vadītāja, komisijas priekšsēdētāja,

2. Solvita Vīnberga – Bambe, logopēds,
3. Laura Sermoliņa, klīniskais pedagogs,
4. Anita Krūtaine, speciālais pedagogs,
5. Dina Tauriņa, komisijas sekretāre.
Apstiprināja arī Kandavas novada 

pedagoģiski medicīniskās komisijas 
nolikumu ar grozījumiem 3.punktā. 

Pamatojoties uz normatīvajiem ak-
tiem, kas nosaka, ka pašvaldība izvei-
do komisiju programmu izvērtēšanai 
un mērķdotācijas sadalei tajā iekļaujot 
izglītības pārvaldes iestādes pārstāv-
jus vai izglītības speciālistu, biedrību, 
nodibinājumu un citu institūciju un 
organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta 
interešu izglītības programmu mērķau-
ditorijas intereses Dome nolēma:

Apstiprināt interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu iz-
vērtēšanai komisiju sekojošā sastāvā:

1. Silvija Tiltiņa, Kandavas novada 
Izglītības pārvaldes vadītāja, deputāte; 

2. Jeļena Šnikvalde, Kandavas nova-
da Izglītības pārvaldes metodiķe vispā-
rējās izglītības jautājumos;

3. Zigita Kārkliņa, Kandavas nova-
da Izglītības pārvaldes interešu izglītī-
bas metodiķe, komisijas priekšsēdētāja;

4. Solveiga Kabaka,  Nodarbinā-
tības valsts aģentūras Tukuma filiāles 
vadītāja;

5. Aiva Ķēniņa, Latvijas izglītības 
darbinieku arodbiedrības pārstāve.

Nolēma arī:
1.Apstiprināt noteikumus „Intere-

šu un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas kārtības no-
teikumi Kandavas novadā”.

2. Uzskatīt par spēku zaudējušu Kan-
davas novada domes sēdes 27.03.2008. 
(protokols Nr. 3  6.§) lēmumu „Par pie-
augušo neformālās (profesionālās piln-
veides) izglītības programmu licencēša-
nas kārtību Kandavas novadā”.

Pamatojoties uz ierosinātajām iz-
maiņām un Izglītības likuma 47.pantu 
un Ministru kabineta 28.08.2001. no-
teikumiem Nr. 382 „Interešu izglītī-
bas programmu finansēšanas kārtība” 
dome nolēma:

1. Atbrīvot no darbības Interešu iz-
glītības programmu izvērtēšanas komi-
sijā ar 2010.gada 31.martu:

1.1. Ilvu Jeromani, 
1.2. Silviju Tiltiņu, Kandavas nova-

da Izglītības pārvaldes vadītāja.
2.Apstiprināt ar 2010.gada 1.aprīli 

komisiju Interešu izglītības program-
mu izvērtēšanai sekojošā sastāvā:

1. Inga Priede, deputāte, Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas priekšsē-
dētāja;

2. Aksilda Petrevica, Kandavas no-
vada domes deputāte;

3. Jeļena Šnikvalde, Kandavas nova-
da Izglītības pārvaldes metodiķe vispā-
rējās izglītības jautājumos;

4. Zigita Kārkliņa, Kandavas nova-
da Izglītības pārvaldes interešu izglītī-
bas metodiķe, komisijas vadītāja.

Domājot par Jauniešu iniciatīvu cen-
tra izveidi Kandavā, Dome nolēma ap-
stiprināt Kandavas novada jaunatnes lie-
tu konsultatīvo komisiju sekojošā sastāvā:

1.Jeļena Šnikvalde, Kandavas nova-
da Izglītības pārvaldes metodiķe, ko-
misijas vadītāja;

2.Dainis Rozenfelds, Kandavas no-
vada domes deputāts;

3.Inga Priede, deputāte, Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas priekšsē-
dētāja;

4.Zigita Kārkliņa, Kandavas novada 
Izglītības pārvaldes metodiķe;

5.Iveta Grunte, Kandavas novada 
Kultūras centra vadītāja;

6.Andris Bambis, Kandavas novada 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas tre-
neris, biedrības „Sporta klubs Kanda-
va” valdes loceklis;

7.Ailona Dārzniece, Kandavas no-
vada Pašvaldības policijas priekšniece;

8.Ingvilda Knāviņa,  biedrības „ 
Zelta tilts” valdes priekšsēdētāja;

9.Ģirts Bērziņš, Matkules pamat-
skolas skolotājs;

10.Alma Suhanova, biedrības „Kan-
davas jauniešu alternatīvās kultūras vei-
cināšanas organizācija”  valdes locekle;

11.Alise Zalāne, Kandavas K.Mīlen- 
baha vidusskolas skolniece;

12.Katrīna Zvaigzne, Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas skolniece;

13.Toms Prodaņuks,  Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas skolnieks;

14.Kristīne Buga, Kandavas inter-
nātvidusskolas skolniece;

15.Aleksandrs Seredjuks, Kandavas 
internātvidusskolas skolnieks;

16.Gunda Ševčuka – Valsts Kandavas 
lauksaimniecības tehnikuma audzēkne.

Deputāti nolēma apstiprināt arī 
Kandavas novada jaunatnes lietu kon-
sultatīvās komisijas nolikumu.

Izskatot lēmumprojektu par Kan-
davas novada Izglītības pārvaldes 
maksas pakalpojumiem, dome nolē-
ma: apstiprināt ar 2010.gada 1.aprīli 
Kandavas novada Izglītības pārvaldes 
maksas pakalpojumus:

1. Par licencēšanu:
1.1. Interešu izglītības un pieaugu-

šo neformālās izglītības vienas prog-
rammas licencēšana Ls 10,00;

1.2. Interešu izglītības un pieaugu-
šo neformālās izglītības programmas 
vienas licences derīguma termiņa pa-
garināšana Ls 5,00

2. Par dokumentu izdruku ar lāzer-
printeri:

2.1. A4 formāta lapas viena puse 
(melnbalta) Ls 0,06

3. Par kopēšanu:
3.1. A4 formāta lapas viena puse 

Ls 0,05
3.2. A4 formāta lapas abas puses 

Ls 0,08
4. Veicot dokumentu pavairošanu 

A4 formātā no viena dokumenta oriģi-
nāla, sākot ar 20 kopiju, ja lapas viena 
puse tiek kopēta - Ls 0,04, abas puses 
- Ls 0,06.

5. Noteikt, ka kopēšana uz pasūtītā-
ja papīra un plēvēm netiek veikta.

6. Ieņēmumus par maksas pakal-
pojumiem ieskaitīt Kandavas novada 
Izglītības pārvaldes maksas pakalpoju-
mu kontā.

Izskatot iesniegumu, kas saņemts 
no Kandavas novada kultūras centra 
vadītājas I.Gruntes ar lūgumu finan-
siāli atbalstīt Matkules pagasta  deju 
kopas  „Alianse” dalību senioru deju 
svētkos Igaunijā, Rakverē. Plānotie ceļa 
izdevumi Ls 400. Deputāti balsojot no-
lēma: piešķirt finansējumu ceļu izdevu-
mu segšanai  Ls 400 apmērā Matkules 
pagasta deju kopas „Alianse” dalībai 
senioru deju svētkos Igaunijā, Rakverē 
2010.gada 28.maijā no Kandavas nova-
da Kultūras centra budžeta līdzekļiem.

Izvērtējot biedrības „Abavas ielejas 
attīstības centrs” iesniegumu piešķirt 
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biedru naudu 2010.gadā, deputāti ar 11 
balsīm „par” nolēma: piešķirt  biedrībai 
„Abavas ielejas attīstības centrs” biedru 
naudu 2010.gadā Ls 200 apmērā.

Izskatot Kandavas novada Kultūras 
centra vadītājas Ivetas Gruntes saga-
tavoto novada svētku plānu un svētku 
norišu budžetu, dome nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Kandavas no-
vada svētku norises plānu.

2. Apstiprināt Kandavas novada 
svētku norises izdevumu tāmi Ls 8336 
apmērā.

Pamatojoties uz I.Jansones sniegto 
informāciju par modificēto kultūraugu 
audzēšanas aizlieguma noteikšanu un 
15.11.2007. likuma „Ģenētiski modifi-
cēto organismu aprites likums” 22.pan-
tu, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas 
vai uz personas priekšlikuma pamata ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
var noteikt aizliegumu ģenētiski modi-
ficēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā vai tās daļā 
uz laiku, kas nav īsāks par pieciem ga-
diem, deputāti vienbalsīgi nolēma:

1.Informēt sabiedrību par nodomu 
izstrādāt saistošos noteikumus, kuri 
paredz ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanas aizliegumu visā Kandavas 
novada administratīvajā teritorijā ar 
aizlieguma termiņu līdz 5 gadiem.

2. Paziņojumu publicēt Kandavas 
novada domes informatīvajā izdevumā 
„Kandavas Novada Vēstnesis” aprīļa iz-
devumā un interneta mājas lapā www.
kandava.lv 

3. Iedzīvotājiem priekšlikumus vai 
iebildumus par ģenētiski modificē-
to kultūraugu audzēšanas aizliegumu 
Kandavas novada teritorijā iesniegt 
domē līdz 10.05.2010. 

Noklausoties R.Bāreņa sniegto 
informāciju Par iebraukšanas mak-
sas noteikšanu  Kandavas pilsētā un 
Abavas senlejā,  deputāti atklāti bal-
sojot: PAR–  10 (A.Aleksīns, I.Bambis, 
R.Bārenis, O.Budžens, V.V.Dreimanis, 
A.D.Freimanis, L.Gudakovska, 
S.Horste,  I.Priede,  S.Tiltiņa ), PRET 
– 3, (G.Indriksons, D.Rozenfelds, 
N.Štoferts), nolēma:

1.Izsludināt publisko apspriešanu 
par iebraukšanas maksas noteikšanu Ls 
0,50 apmērā Kandavas pilsētā un Aba-
vas senlejas teritorijā, uzstādot maksas 
automātus pie Kandavas pagrieziena 
un Plostiem.

2. Noteikt domes izpilddirektoru 
G.Gelperu par atbildīgo personu pub-
liskās apspriešanas norisei Kandavas 
novadā.

3.Uzdot domes izpilddirektoram 
G.Gelperam iesniegt domei aprēķinus 
par maksas automātu uzstādīšanas iz-
maksām.

4.Izstrādāt sešu mēnešu laikā sais-
tošos noteikumus par iebraukšanas 
maksas noteikšanu Kandavas pilsētā un 
Abavas senlejas teritorijā.

Sēdes laikā tika izskatītas izmaiņas 
Vides aizsardzības komisijas sastāvā. 
Deputāti nolēma:  

1.Atbrīvot no darbības  Vides aizsar-
dzības komisijā ar 2010.gada 1.aprīli:

1. Edgaru Makovski, SIA „Kanda-
vas komunālie pakalpojumi”;

2. Sandru Bērziņu, Kandavas nova-
da domes izpilddirektora vietniece;

3. Daci Seili, komisijas sekretāri.
2. Apstiprināt ar 2010.gada 1.aprīli 

Vides aizsardzības komisiju sekojošā 
sastāvā:

1. Viesturs Valdis Dreimanis, Kan-
davas novada domes deputāts, komisi-
jas vadītājs;

2.Jānis Čupriks, SIA „Zemītes ko-
munālie pakalpojumi” darbu vadītājs;

3.Agrita Žakaite, Kandavas novada 
domes nekustamā īpašumu nodokļu 
speciāliste, komisijas sekretāre;

4.Guntars Indriksons, Kandavas 
novada domes deputāts.

Pamatojoties uz domes priekšsē-
dētāja R.Bāreņa un izpilddirektora 
G.Gelpera  komandējuma laikā no 
16.-18.martam 2010.gadā Vācijā iegūto 
informāciju un  sarunu rezultātiem ar 
vācu kompāniju „Danpower”, likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās da-
ļas 1.punktu un deputāta D.Rozenfelda 
priekšlikumu izveidot sarunām ar in-
vestoriem darba grupu 5 cilvēku sastā-
vā, deputāti nolēma: 

1. Pieņemt zināšanai domes priekš-
sēdētāja R.Bāreņa un domes izpilddi-
rektora G.Gelpera sniegto  informāciju 
par komandēju uz Vāciju no 16.-18.
martam 2010.gadā, lai uzsāktu sarunas 
ar partneriem „Danpower” par investī-
ciju piesaisti.

2. Uzsākt sadarbību ar vācu inves-
toriem, kompāniju „Danpower”, lai 
izveidotu kopuzņēmumu investīciju 
piesaistīšanā jaunas katlu mājas un sil-
tumtrases būvniecībā Kandavas pilsētā.

3. Izveidot darba grupu sarunām ar 
vācu kompāniju „Danpower” piecu cil-
vēku sastāvā.

Pamatojoties uz Ministru kabine-
ta noteikumiem Nr. 1332 „Noteikumi 
par darbības programmas „Infrastruk-
tūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.4.2.aktivitātes “Sociālo dzīvojamo 
māju siltumnoturības uzlabošanas pa-

sākumi” projektu iesniegumu atlases 
otro un turpmākajām kārtām”, Dome 
nolēma:

- Izstrādāt un iesniegt līdz 
01.04.2010. valsts aģentūrā „”Būvnie-
cības, enerģētikas un mājokļu valsts 
aģentūra” projekta pieteikumu „So-
ciālās dzīvojamās mājas „Podiņi”, 
Zemītes pagastā, Kandavas novadā 
siltumnoturības uzlabošanas pasāku-
mi” par kopsummu 138 720,70Ls, no-
drošinot līdzfinansējumu 25% apmērā 
(34 680,18Ls).

2.Projekta priekšfinansēšanai 2011. 
gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

- Izstrādāt un iesniegt līdz 
01.04.2010. valsts aģentūrā „”Būvnie-
cības, enerģētikas un mājokļu valsts 
aģentūra” projekta pieteikumu „Soci-
ālās dzīvojamās mājas „Eglāji”, Zantes 
pagastā, Kandavas novadā siltumnotu-
rības uzlabošanas pasākumi” par kop-
summu 93202,82Ls, nodrošinot līdzfi-
nansējumu 25% apmērā (23 300,71Ls).

2.Projekta priekšfinansēšanai 2012. 
gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

- Izstrādāt un iesniegt līdz 
01.04.2010. valsts aģentūrā „”Būvnie-
cības, enerģētikas un mājokļu valsts 
aģentūra” projekta pieteikumu „Soci-
ālās dzīvojamās mājas „Aizdzires sko-
la”, Kandavas pagastā, Kandavas nova-
dā siltumnoturības uzlabošanas pasā-
kumi” par kopsummu 126  296,04Ls, 
nodrošinot līdzfinansējumu 25% ap-
mērā (31574,01Ls).

2.Projekta priekšfinansēšanai 2011. 
gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

- Izstrādāt un iesniegt līdz 
01.04.2010. valsts aģentūrā „”Būvnie-
cības, enerģētikas un mājokļu valsts 
aģentūra” projekta pieteikumu „So-
ciālās dzīvojamās mājas Ķiršu ielā 
10, Kandavā siltumnoturības uzla-
bošanas pasākumi” par kopsummu 
151  314,25Ls, nodrošinot līdzfinansē-
jumu 25% apmērā (37 828,57Ls).

2.Projekta priekšfinansēšanai 2010. 
gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

- Izstrādāt un iesniegt līdz 
01.04.2010. valsts aģentūrā „”Būvnie-
cības, enerģētikas un mājokļu valsts 
aģentūra” projekta pieteikumu „So-
ciālās dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 
1, Kandavā siltumnoturības uzla-
bošanas pasākumi” par kopsummu 
186  613,63Ls, nodrošinot līdzfinansē-
jumu 25% apmērā (46 653,41Ls).

2.Projekta priekšfinansēšanai 2011. 
un 2012. gadā ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē.

Izskatot lēmumprojektu par medi-
cīniskās aprūpes mājās punkta izveido-
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šanu un  medicīniskās aprūpes cenrāža 
apstiprināšanu, deputāti nolēma:   

1.Pieņemt zināšanai pašvaldības 
aģentūras „Kandavas novada sociālās 
palīdzības centrs” direktora I.Leitarta 
informāciju par  medicīniskās aprū-
pes mājās punkta izveidošanu ar 2010.
gada 1. aprīli,  kā  pašvaldības aģentūras 
„Kandavas  novada sociālās palīdzības 
centrs” rehabilitācijas nodaļas sastāv-
daļu, paredzot  šo pienākumu veikšanai 
atbilstošu personāla nodrošinājumu, 
izveidojot attiecīgu amata vietu skaitu 
un nosakot  atlīdzību atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.Piešķirt finansējumu  Ls 6812,54 
(seši tūkstoši astoņi simti divpadsmit 
lati un 54 santīmi)  medicīniskās aprū-
pes  mājās punkta personāla apmaksai 
saskaņā ar izdevumu tāmi 2010.gada 
deviņiem mēnešiem no papildus ieņē-
mumiem pamatbudžetā.

3. Izdevumus par transporta uztu-
rēšanu un remontu, OCTA apdroši-
nāšanu, degvielu un medicīniskajiem 
materiāliem ( zālēm, pārsienamajiem 
materiāliem) un ķimikālijām apmak-
sāt no PA „Kandavas novada sociālās 
palīdzības centrs” budžeta līdzekļiem, 
saskaņā ar izdevumu tāmi  2010.gada 
deviņiem mēnešiem.  

4.Apstiprināt Kandavas novada do-
mes  pašvaldības aģentūras „ Kandavas 
novada sociālās palīdzības centrs” me-
dicīniskās aprūpes mājās maksas pa-
kalpojumu cenrādi. 

5.Ieņēmumus no maksas pakalpo-
jumiem ieskaitīt PA „Kandavas novada 
sociālās palīdzības centrs” maksas pa-
kalpojumu kontā.

Sakarā ar to, ka PS „Industriālo 
Būvnieku apvienība” ir vērsusies tiesā 

ar prasības pieteikumu par zaudējumu 
piedziņu no SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” (minētajā lietā Kandavas 
novada dome nav pieaicināta ne kā tre-
šā persona ne kā atbildētāja), Kandavas 
novada dome nav tiesīga iejaukties tie-
siskajās attiecībās, kas ir radušās starp 
tiesiskā darījuma pusēm līdz tiesas 
sprieduma pasludināšanai. Deputāti 
vienbalsīgi nolēma:

Pieņemt zināšanai PS „Industriā-
lo Būvnieku apvienības” 2010.gada 
5.marta iesniegumu Nr. PV1-05/03/10.

Izvērtējot jautājumu par attīrīšanas  
FLYGT tipa iekārtas remontu notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtās Valteru ielā 5 
A, Kandavā. Deputāti  nolēma:

1.Akceptēt notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtās Valteru ielā 5A, Kandavā divu 
FLYGT tipa mikseru remontu, apmak-
sājot izdevumus pēc piestādītā rēķina.

2.FLYGT tipa divu mikseru remon-
tu apmaksāt no vides aizsardzības bu-
džeta līdzekļiem.

Izskatot SIA „Zemītes komunālie 
pakalpojumi” nodošanas - pieņemša-
nas aktu, kas saistīti ar dzeramā ūdens 
ieguves, atdzelžošanas, attīrīšanu un 
novadīšanu līdz patērētājam, notek-
ūdeņu savākšanu no patērētāja, to no-
vadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtām, attīrīšanu un attīrīto notekūde-
ņu novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē 
Zemītes pagastā, apstiprināšanu, Dome 
nolēma:

1. Nodot ar 2010.gada 1.aprīli Kan-
davas novada domes bilancē pamatlī-
dzekļus, kas saistīti ar dzeramā ūdens 
ieguvi, atdzelžošanu, attīrīšanu un no-
vadīšanu līdz patērētājam, notekūdeņu 
savākšanu no patērētāja, to novadīšanu 
uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, 

attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu no-
vadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē Ze-
mītes pagastā, atbilstoši pievienotajam 
sarakstam.

2. Uzdot Kandavas novada domes 
galvenajai grāmatvedei D.Rudēvicai 
uzņemt pamatlīdzekļus bilancē.

3. Kontroli par pieņemto lēmumu 
uzdot Kandavas novada domes izpild-
direktora vietniecei S.Bērziņai.

Pamatojoties uz likuma „Par 
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 
3.panta otro punktu, likuma „Par paš-
valdībām” 21.panta pirmās daļas 14.a) 
apakšpunktu, deputāti nolēma:

1.Atteikt biedrībai „Kandavas no-
vada amatnieku biedrība” nodot telpas 
Talsu ielā 11, Kandavā bezatlīdzības 
lietošanā.

2. Aizstāt domes sēdes 29.10.2009. 
protokola Nr.16 37.§ 1.punktā skaitli 
„117,8” ar skaitli „138,3”.

3. Uzdot domes izpilddirektoram 
G.Gelperam divu nedēļu laikā noslēgt  
nomas līgumu ar biedrību „Kandavas 
novada amatnieku biedrība” par telpu 
Talsu ielā 11, Kandavā nomu ar kopējo 
platību 138,3 m².

Pamatojoties uz projekta konkursa 
„Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu iz-
veide vai pielāgošana pašvaldībā” noli-
kumu , deputāti vienbalsīgi nolēma:

Uzdot attīstības un plānošanas 
nodaļai izstrādāt un iesniegt projektu 
„Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma iz-
veide pie Kandavas peldbaseina”.

Domes sēdes protokols pieejams 
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.
Nākamā domes sēde plānota 2010.

gada 26. aprīlī plkst.13.00

APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē

2010.gada 31.martā
(protokols Nr.3  1.§)

Kandavas novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 5

„Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu Kandavas 

novadā”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par ne-

kustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu piemērošanu Kandavas novadā” 
nosaka atvieglojumu apmēru, kādi 
piemērojami nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājiem Kandavas novadā. 
Saistošie noteikumi nosaka arī kārtību, 
kādā piemērojami nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumi.

2. Kandavas novada dome (turp-
māk tekstā – Pašvaldība) atkarībā no 
budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumus atsevišķām nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijām.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam motivēts iesniegums un 
dokumenti jāiesniedz Pašvaldībā, Dār-
za ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, 
LV3120 vai kādā no pagasta pārvaldēm 
(Cērē, Matkulē, Vānē, Zantē, Zemītē). 

4. Lēmumus par nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu piešķirša-
nu Pašvaldība nosūta pa pastu.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijas, kuras var sa-
ņemt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus

5. I un II grupas invalīdi, kuriem 

nav noslēgts uztura līgums, ko minētā 
persona apliecina iesniegumā, kuru 
pensija nepārsniedz LVL 150,00 mēne-
sī par īpašumā esošo zemi, kura netiek 
izmantota saimnieciskā darbībā un iz-
nomāta citām personām – 50% apmērā 
no nekustamā īpašuma nodokļa sum-
mas.

6. Pensionāri, kuri kuri dzīvo vie-
ni šajā īpašumā, kuriem nav noslēgts 
uztura līgums, ko minētā persona ap-
liecina iesniegumā, kuru pensija nepār-
sniedz LVL 150,00 mēnesī par īpašu-
mā esošo zemi, kura netiek izmantota 
saimnieciskā darbībā un iznomāta ci-
tām personām - 25% apmērā, no ne-
kustamā īpašuma nodokļa summas.

7. Fiziskām personām par zemi, 
kas nepieciešama publiskai lietošanai 
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– 90% apmērā no nekustamā īpašuma 
nodokļa summas.

8. Pprivātersonām un uzņēmu-
miem, kuru īpašumā vai lietojumā ir 
ēkas – tirdzniecības un pakalpojumu 
sniegšanas vietas vai vasaras kafejnīcas, 
kurām ir sezonas rakstura pielietojums 
- 50% apmērā no nekustamā īpašuma 
nodokļa summas.

9. Uzņēmumiem, kuri savu saim-
niecisko darbību veic pašvaldības iz-
glītības iestāžu telpās, veicot izglītības 
iestāžu audzēkņu komplekso ēdināša-
nu un kafejnīcas pakalpojumus - 25% 
apmērā no nekustamā īpašuma nodok-
ļa summas.

10. Uzņēmumiem un privātper-
sonām kuru īpašumā vai valdījumā ir 
rūpnieciskās ražošanas ēkas, par ra-
žošanas ēkām (ēku galvenais lietoša-
nas veids, kods 1251), ja tajās notiek 
pamatražošana pie noteikuma, ka uz 
taksācijas gada 01.februāri izpildās šādi 
nosacījumi:

10.1 saglabāta ražošana;
10.2 investēti līdzekļi ražošanā laika 

periodā no iepriekšējā taksācijas gada 
sākuma līdz tekošā taksācijas gada 
01.februārim;

10.3 saglabātas darba vietas virs 
80% attiecībā pret vidējo darba vietu 
skaitu iepriekšējā taksācijas periodā - 
25% apmērā no nekustamā īpašuma 
nodokļa summas.

11. Uzņēmumiem un privātperso-
nām, kuru īpašumā  vai valdījumā ir 
viesnīcu ēkas, par viesnīcu ēkām (ēku 
galvenais lietošanas veids, kods 1211), 
ja izpildās šādi nosacījumi:

11.1 tiek sniegts viesnīcu vai sabied-
riskās ēdināšanas pakalpojums;

11.2 saglabātas darba vietas virs 
80% attiecībā pret vidējo darba vietu 
skaitu iepriekšējā taksācijas periodā - 
25% apmērā no nekustamā īpašuma 
nodokļa summas.

III. Dokumenti, kādi nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājam jāie-
sniedz 

12. Lai saņemtu nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu, nodokļa 
maksātājam Kandavas novada domē 
jāiesniedz motivēts rakstveida iesnie-
gums par nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojuma piešķiršanu tekošajam 
taksācijas gadam. 

13.  Invalīdiem  iesniegumam jā-
pievieno:

13.1 parakstītu apliecinājumu, ka 

īpašumā nenotiek saimnieciskā darbī-
ba un nav noslēgts uztura līgums;

13.2 izziņa no Kandavas novada 
Sociālās palīdzības centra par pensijas 
apmēru;

13.3 invalīda apliecības kopija (uz-
rādot oriģinālu).

14. Pensionāriem, kuri dzīvo vieni 
šajā īpašumā, iesniegumam jāpievieno:

14.1 parakstītu apliecinājumu, ka 
īpašumā nenotiek saimnieciskā darbī-
ba, nav noslēgts uztura līgums un  ap-
stiprinājumu, ka persona ir vientuļais 
pensionārs;

14.2 izziņa no Kandavas novada 
Sociālās palīdzības centra par pensijas 
apmēru;

14.3 pensionāra apliecības kopija 
(uzrādot oriģinālu).

15. Uzņēmumiem un privātper-
sonām, kuru īpašumā ir rūpnieciskās 
ražošanas ēkas:

15.1 motivēts iesniegums par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, no-
rādot ražošanas ēkas (ēkas daļas vai telpu 
grupas) kadastra numuru un platību; 

15.2    reģistrācijas apliecības kopija;
15.3 uzņēmuma vadītāja parakstī-

tu apliecinājumu, ka ražošanas ēkās ir 
saglabāta ražošana un saglabātas darba 
vietas;

15.4 izziņa par strādājošo skaitu par 
diviem pēdējiem pārskata gadiem;

15.4 dokumentu kopijas, kas apstip-
rina līdzekļu investēšanu ražošanā.

16. Uzņēmumiem un privātperso-
nām, kuru īpašumā ir viesnīcu ēkas:

16.1 motivēts iesniegums par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu, norādot viesnīcu ēkas (ēkas daļas 
vai telpu grupas) kadastra numuru, 
platību; 

16.2  reģistrācijas apliecības kopija;
16.3 uzņēmuma vadītāja vai īpaš-

nieka parakstītu apliecinājumu, ka 
viesnīcu ēkā ir saglabāts viesnīcu vai 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums 
un saglabātas darba vietas.

16.4 izziņa par strādājošo skaitu par 
diviem pēdējiem pārskata gadiem;

16.5 dokumentu kopijas, kas apstip-
rina līdzekļu investēšanu ražošanā.

IV. Iesniegumu iesniegšana un iz-
skatīšanas kārtība

17. Fiziskām personām, lai saņem-
tu atvieglojumus, dokumenti jāiesniedz 
sākot ar katra taksācijas gada 2.datumu 
līdz taksācijas gada 30.jūnijam:

17.1 ja dokumenti iesniegti no 
2.janvāra līdz 30.jūnijam, tad nodokļa 

atlaide tiek piemērota par visu taksāci-
jas gadu;

17.2 ja dokumenti iesniegti no 
30.jūnija līdz 1.decembrim, tad no-
dokļa atlaide tiek piemērota par taksā-
cijas gada otro pusi (t.i. no 1.jūlija līdz 
31.decembrim.).

18. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus par zemi zem individu-
āli dzīvojamām mājām piešķir perso-
nām, kurām nekustamais īpašums ir 
īpašumā vai valdījumā vismaz piecus 
gadus.

19. Nekustamā īpašuma nodokļu 
maksātāji, kuriem ir nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādi par iepriekšējā 
maksājuma periodiem, nesaņem no-
dokļu atvieglojumus.

20.  Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus piešķir ar Kandavas no-
vada domes lēmumu.

21. Lēmumu par nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-
nu vai motivētu atteikumu Kandavas 
novada dome sagatavo un pieņem ne 
ilgāk kā viena mēneša laikā no iesnie-
guma saņemšanas dienas.

22. Lēmumu var pārsūdzēt viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brī-
ža, iesniedzot pieteikumu Administra-
tīvajā rajona tiesā (pieteikumu Admi-
nistratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu 
namā iesniedz pēc pieteicēja adreses 
(fiziskā persona – pēc deklarētās dzī-
vesvietas vai nekustamā īpašuma at-
rašanās vietas, juridiskā persona – pēc 
juridiskās adreses).

V. Noslēguma jautājumi
23. Ar Kandavas novada domes 

Saistošo noteikumu Nr.5 „Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu Kandavas novadā” spēkā 
stāšanās dienu spēku zaudē  Kandavas 
novada domes 2006.gada 26.janvā-
rī sēdes lēmums (protokolu Nr.1. 6.§ 
) „Par Kandavas novada saistošajiem 
noteikumiem Nr.1 „Par atvieglojuma 
piešķiršanu nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājiem Kandavas novadā”” 
ar grozījumiem apstiprinātiem domes 
sēdē 27.04.2006. (protokols Nr.4 4.§).

24. Saistošos noteikumus publicē 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Kandavas Novada Vēstnesis”, inter-
neta mājas lapā www.kandava.lv un 
nodrošina pieejamību domes ēkā un 
pagasta pārvaldēs. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pil-
na teksta publicēšanas „Kandavas No-
vada Vēstnesis”.



Kandavas novada vēstnesis 7.
APSTIPRINĀTI

Kandavas novada domes sēdē
2010.gada 31.martā
(protokols Nr.3  2.§)

Kandavas novada domes saistošie 
noteikumi Nr.6

„Personu, kurām nepieciešama 
pašvaldības palīdzība dzīvokļa jau-
tājuma risināšanā, reģistrācijas un 

palīdzības sniegšanas kārtība”

1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk 

– noteikumi) nosaka personas, kuras 
ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā (turp-
māk tekstā – palīdzība), kārtību, kādā 
personas reģistrējamas palīdzības re-
ģistrā un izslēdzamas no tā, kā arī pa-
līdzības sniegšanas kārtību.

1.2. Noteikumos paredzēto palīdzī-
bu Kandavas novada dome (turpmāk 
tekstā – Dome) sniedz personām, ku-
ras dzīvo un ir deklarējušas dzīvesvie-
tu Kandavas novadā, izņemot likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā” 14.panta pirmās daļas 3., 4.un 
5.punktā minētajos gadījumos.

1.3. Dome šajos noteikumos no-
teiktajā kārtībā iedzīvotājiem sniedz 
šādu palīdzību:

1.3.1. izīrē pašvaldībai piederošo 
vai tās nomāto dzīvojamo telpu;

1.3.2. izīrē sociālos dzīvokļus un 
dzīvokļus sociālajās mājās;

1.3.3. nodrošina ar pagaidu dzīvo-
jamo platību;

1.3.4. sniedz palīdzību īrētās dzīvo-
jamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu 
dzīvojamo telpu.

1.4. Persona, kas vēlas saņemt pa-
līdzību, Domē iesniedz iesniegumu un 
dokumentus, kas apliecina, ka persona 
ir tiesīga saņemt palīdzību, iesniegumā 
norādot, kādi palīdzības veidi personai 
nepieciešami. Ja persona iesniegumā 
nav norādījusi konkrētu palīdzības vei-
du, Domes izveidotā Dzīvokļu komisija 
(turpmāk tekstā – Komisija) informē 
iesniedzēju par iespējamiem palīdzības 
veidiem, nepieciešamajiem dokumen-
tiem un reģistrācijas kārtību.

1.5. Personas tiesības saņemt pa-
līdzību dzīvojamo telpu jautājumu ri-
sināšanā nosaka Latvijas Republikas 
likumi ”Par palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā”, ”Par dzīvojamo telpu 
īri”, ”Par sociālajiem dzīvokļiem un so-
ciālajām dzīvojamām mājām”, Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likums un šie noteikumi.

1.6. Lēmumu par to, vai persona ir 

tiesīga saņemt palīdzību un ir iekļau-
jama palīdzības reģistrā atbilstoši palī-
dzības veidam, kāds norādīts personas 
iesniegumā, kā arī lēmumu par perso-
nas izslēgšanu no palīdzības reģistra, 
pieņem Komisija. Komisija likumā no-
teiktajā kārtībā izskata iesniegumus un 
pieņem lēmumus par neatliekami snie-
dzamu palīdzību.

1.7.Komisijas pieņemto lēmumu un 
atbildīgo amatpersonu faktisko rīcību 
var apstrīdēt Domes Administratīvo 
aktu strīdu komisijā. Iesniegumu par 
administratīvā akta apstrīdēšanu vai 
faktisko rīcību iesniedz Kandavas no-
vada domē Dārza ielā 6, Kandavā, Kan-
davas novadā, LV-3120.

2. Reģistra grupas
2.1. Palīdzības reģistrs iekārtojams 

atbilstoši katram noteikumu 1.3.punktā 
noteiktajam palīdzības veidam.

2.2. Dome sniedz palīdzību tikai 
palīdzības reģistrā iekļautām perso-
nām, izņemot gadījumus, kad stihiskas 
nelaimes vai avārijas rezultātā personas 
īrētā vai īpašumā esoša dzīvojamā tel-
pa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai 
daļēji sagruvusi un persona ir iesnie-
gusi attiecīgajai institūcijai iesniegumu 
par palīdzības saņemšanu.

2.3. Pirmajā reģistrā dzīvojamās 
telpas izīrēšanai reģistrē personas, kas 
nodrošināmas ar dzīvokli pirmām kār-
tām. Saskaņā ar likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pan-
ta pirmo daļu, pirmām kārtām ar dzī-
vojamo telpu nodrošināmas:

2.3.1.personas, kurām saskaņā ar 
likumu „Par dzīvojamo telpu īri” snie-
dzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek 
izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un 
ja tās ir:

2.3.1.1.maznodrošinātas personas, 
kuras sasniegušas pensijas vecumu vai 
ir invalīdi;

2.3.1.2.maznodrošinātās personas, 
ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā 
ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aiz-
gādnībā esoša persona, maznodrošinā-
ta pensijas vecumu sasniegusi persona 
vai maznodrošināta persona, kura ir 
invalīds;

2.3.1.3.pašvaldības teritorijā dzī-
vojošas citas personas, kuras pieder 
pie tās pašvaldības domes noteiktās 
personu kategorijas, kurām pašvaldība 
sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no 
īrētās dzīvojamās telpas.

2.3.2.politiski represētās personas, 
kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas 
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 
panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā 
daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzē-

tajā gadījumā, ja to lietošanā nav citas 
dzīvojamās telpas.

2.3.3.personas, kuras tiek izliktas 
no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzī-
vokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā 
ar maksājumiem par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietoša-
nu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un 
remonta izdevumiem un ja tās ir:

2.3.3.1.maznodrošinātas personas, 
kuras sasniegušas pensijas vecumu vai 
ir invalīdi;

2.3.3.2.maznodrošinātas personas, 
ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā 
ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aiz-
gādnībā esoša persona, maznodrošinā-
ta pensijas vecumu sasniegusi persona 
vai maznodrošināta persona, kura ir 
invalīds;

2.3.3.3.politiski represētās personas, 
ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas.

2.3.4. bērni bāreņi un bērni, kuri 
palikuši bez vecāku gādības un audzi-
nāti bērnu aprūpes un audzināšanas 
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, 
- pēc tam, kad beigusies viņu uzturē-
šanās bērnu aprūpes un audzināšanas 
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, 
vai arī tad, kad viņi beiguši mācības iz-
glītības iestādē, ja viņiem nav iespējams 
likumā noteiktajā kārtībā iemitināties 
agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.

2.3.5.repatrianti, kuri izceļojuši no 
Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.maijam 
un kuriem nav iespējams likumā no-
teiktajā kārtībā iemitināties pirms izce-
ļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvoja-
mā telpā, vai repatrianti, kuri dzimuši 
ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas pēc 
1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī 
bijuši nepilngadīgi.

2.3.6. maznodrošinātas politiski re-
presētas persona.

2.3.7.maznodrošinātas personas, 
kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no 
ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notie-
sāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā un tām nav 
iespējams likumā noteiktajā kārtībā ie-
mitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā 
telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām 
personām, kuras devušas piekrišanu 
privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības 
dzīvokli citai personai un noslēgušas ar 
šo personu vienošanos par dzīvojamās 
telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai 
ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots 
vai citādi atsavināts un darījuma rezul-
tātā persona zaudējusi lietošanas tiesī-
bas uz attiecīgo dzīvokli.

2.3.8. maznodrošinātas personas, 
kuras no dzīvojamām telpām izliktas 

8.
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par Latvijas Republikas Civillikuma 
noteikto saistību neizpildi, zaudējušas 
dzīvojamo telpu krāpniecisku darbību 
rezultātā, par ko ierosināta krimināllie-
ta, ir izliktas saskaņā ar tiesas spriedu-
mu (izņemot personas, kuras tiesības 
uz dzīvojamo telpu zaudējušas sakarā 
ar likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 
28.1panta pirmajā daļā minētajiem īres 
līguma pārkāpumiem) un atbilst liku-
ma ”Par dzīvojamo telpu īri” 36.1panta 
noteiktajai personu kategorijai.

2.3.9. personas, kuru īrētā vai īpa-
šumā esošā dzīvojamā telpa (dzīvojamā 
māja) ir avārijas stāvoklī, ja Kandavas 
novada domes Būvvalde pieņēmusi lē-
mumu par iedzīvotāju izvietošanu.

2.4. Noteikumu 2.3.4., 2.3.5., 2.3.7. 
un 2.3.8. apakšpunktos minētās perso-
nas palīdzības saņemšanai reģistrēja-
mas un ar dzīvojamo telpu apgādāja-
mas tikai tad, ja iesniegums par dzīvo-
jamās telpas izīrēšanu saņemts ne vēlāk 
kā sešus mēnešus pēc tam, kad perso-
nas ir ieguvušas tiesības uz nodrošinā-
jumu ar dzīvojamo telpu. Ja šis termiņš 
nav ievērots attaisnojošu iemeslu dēļ, 
Komisija ir tiesīga to atjaunot.

2.5. Otrajā reģistrā dzīvojamās 
telpas izīrēšanai reģistrē personas, kas 
nodrošināmas ar dzīvokli vispārējā 
kārtībā:

2.5.1. kuras Kandavas novadā pie-
rakstītas (dzīvesvietu deklarējušas) ne 
mazāk kā pēdējos 30 gadus vienā adresē 
dzīvoklī bez labiekārtojuma (ar nosacī-
jumu, ka pirms palīdzības lūgšanas per-
sona ar savu rīcību nav apzināti paslik-
tinājusi savus dzīvokļa apstākļus un tai 
nav parādi par pamatpakalpojumiem) 
un lieto to uz īres līguma pamata;

2.5.2. kuras pieņemtas darbā Kan-
davas novada domē vai tās padotībā 
esošā iestādē vai komercsabiedrībā;

2.5.3. par kuru reģistrēšanu palī-
dzības saņemšanai vispārējā kārtībā ir 
pieņemts atsevišķs Kandavas novada 
domes lēmums.

2.6. Trešajā reģistrā dzīvojamās 
telpas izīrēšanai reģistrē personas, kas 
nodrošināmas ar dzīvokli:

2.6.1. īrē tādu dzīvojamo telpu, ka vie-
nā istabā jādzīvo dažāda dzimuma per-
sonām (izņemot laulātos), kuras vecākas 
par deviņiem gadiem un kuras dzīvesvie-
tu deklarējušas šajā dzīvojamā telpā, kā 
arī, ja šādu dzīvojamo telpu īrē ģimene, 
kurā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni;

2.6.2. ja personas īrētā dzīvojamā 
telpa nav piemērota dzīvošanai.

2.7. Ceturtajā reģistrā palīdzības 
saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas 

apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu re-
ģistrē personas, kuras vēlas Kandavas 
novada domes īpašumā vai valdījumā 
esošo īrēto dzīvojamo telpu apmainīt 
pret mazāku īrējamo dzīvojamo telpu, 
par kuru jāmaksā zemāka maksa par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvoja-
mās telpas lietošanu (dzīvojamā telpa 
ar zemāku labiekārtojuma līmeni), kā 
arī veselības stāvokļa dēļ dzīvojamo 
telpu dzīvojamo māju pirmajos stāvos 
vai citā Kandavas novada iekšējā admi-
nistratīvā iedalījuma vienībā (pagastā, 
pilsētā).

2.8. Piektajā reģistrā palīdzības 
saņemšanai sociālā dzīvokļa izīrēšanai 
reģistrē:

2.8.1. personu (ģimeni), kura sa-
skaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu 
īri” 28.2 panta pirmo daļu tiek izlikta no 
īrētās dzīvojamās telpas par īres maksas 
un maksas par pamatpakalpojumiem 
parādiem, pamatojoties uz tiesas sprie-
dumu un ja:

2.8.1.1.tā ir sasniegusi pensijas ve-
cumu vai ir invalīds;

2.8.1.2.ar to kopā dzīvo un apgādī-
bā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, 
pensijas vecumu sasniegusi persona vai 
persona, kura ir invalīds.

2.8.2.personu (ģimeni), kura tiek 
izlikta no tai piederoša dzīvokļa, ja uz 
dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa 
sakarā ar maksājumiem par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatā-
ciju un remonta izdevumiem, un ja:

2.8.2.1.tā sasniegusi pensijas vecu-
mu vai ir invalīds;

2.8.2.2.ar to kopā dzīvo un apgādī-
bā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, 
pensijas vecumu sasniegusi persona vai 
persona, kura ir invalīds.

2.8.3.bērnam bārenim un bērnam, 
kurš ir palicis bez vecāku gādības un 
tiek audzināts bērnu aprūpes un audzi-
nāšanas iestādē, audžuģimenē vai pie 
aizbildņa, pēc tam, kad beigusies viņa 
uzturēšanās bērnu aprūpes un audzi-
nāšanas iestādē, audžuģimenē vai pie 
aizbildņa, vai arī tad, kad viņš ir beidzis 
mācības izglītības iestādē, ja viņam nav 
iespējams likumā noteiktajā kārtībā 
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvoja-
mā telpā, ja bērna dzīvesvieta līdz viņa 
nodošanai ārpus ģimenes aprūpē bijusi 
Kandavas novadā.

2.8.4.daudzbērnu ģimenei (trīs un 
vairāk nepilngadīgie bērni), pensionā-
ram vai invalīdam, kurš īrē pašvaldības 
īpašumā esošo dzīvojamu telpu un iz-
teicis vēlēšanos līdzšinējās telpas vietā 
īrēt sociālo dzīvojamo telpu.

3.Reģistrācijas kārtība pašvaldī-
bas palīdzības saņemšanai

3.1.Persona, kas vēlas saņemt palī-
dzību, iesniedz Domē iesniegumu un 
sekojošus dokumentus, kas apliecina, 
ka šī persona ir tiesīga saņemt 1.3.pun-
ktā noteikto palīdzību:

3.1.1.izziņu par personas deklarēto 
dzīvesvietu un ģimenes sastāvu;

3.1.2.izziņu, kas apliecina mazno-
drošinātas (trūcīgas) personas (ģime-
nes) statusu;

3.1.3.pensionāra vai invalīda aplie-
cības kopiju;

3.1.4.citus dokumentus, kuri aplie-
cina konkrētās personas (ģimenes) so-
ciāli mazaizsargātas personas statusu.

3.1.5.personai Domē jāiesniedz visi 
dokumenti vai to kopijas, kas apliecina 
personas tiesības saņemt palīdzību, kas 
noteikta šajos noteikumos. Dzīvokļu 
komisija ir tiesīga no personas pieprasīt 
papildus dokumentus, ja tādi nepiecie-
šami palīdzības sniegšanai.

3.2.Par katru personu, kas reģistrē-
ta palīdzības saņemšanai, palīdzības re-
ģistrā tiek iekļautas šādas ziņas:

3.2.1.deklarētās dzīvesvietas adrese;
3.2.2.personas kods;
3.2.3.ģimenes locekļu skaits;
3.2.4.Sociālā dienesta izziņa par 

atbilstību maznodrošinātas (trūcīgas) 
personas (ģimenes) statusam;

3.2.5.spēkā stājušos tiesas spriedu-
mu par dzīvojamās telpas īres izbeigša-
nos un izlikšanu no dzīvojamās telpas;

3.2.6.invaliditāti apliecinoša doku-
menta kopiju;

3.2.7.īpašus apstākļus (ja tādi ir).
3.3. Ja personai nepieciešams sa-

ņemt citu palīdzības veidu, nekā tā 
lūgusi iepriekš, tad šai personai jāie-
sniedz jauns iesniegums.  

4. Personas izslēgšana no palīdzī-
bas reģistra

4.1. Persona tiek izslēgta no palīdzī-
bas reģistra, ja:

4.1.1.ja persona sniegusi nepatiesas 
ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par 
pamatu tās reģistrēšanai attiecīgās pa-
līdzības saņemšanai;

4.1.2.zuduši apstākļi, kuri bijuši par 
pamatu šīs personas reģistrēšanai attie-
cīgās palīdzības saņemšanai;

4.1.3.persona nav iesniegusi visus 
noteikumos paredzētos vai pēc Komisi-
jas pieprasījuma pieprasītos dokumen-
tus.

4.2.Ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms 
Komisijas sēdes, kurā tiks risināts jau-
tājums par personas izslēgšanu no palī-
dzības reģistra, tai nosūtāms rakstveida 
paziņojums.

7
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4.3.Lēmumu par izslēgšanu no palī-

dzības reģistra pieņem Kandavas nova-
da domes Dzīvokļu komisija.

4.4. Ja persona pēdējo 5 gadu laikā 
ir pasliktinājusi dzīves apstākļus (ap-
mainot dzīvojamo telpu pret mazāku, 
pārdodot vai citādi to atsavinot, iemiti-
not tajā radiniekus, kuru iemitināšanai 
nepieciešama izīrētāja piekrišana), kā 
rezultātā ir radusies iespēja prasīt pa-
līdzību dzīvokļu jautājuma risināšanai, 
tad palīdzības sniegšanu atliek uz pie-
ciem gadiem.

4.5. Ja persona pirms palīdzības 
lūgšanas ar savu rīcību apzināti paslikti-
nājusi savus dzīvokļa apstākļus, tad Ko-
misija ir tiesīga atteikt personai noteiku-
mos paredzēto palīdzības sniegšanu.

5. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas 
kritēriji un secība

5.1.Dzīvojamās telpas piedāvāšanas 
secība un kārtība notiek atbilstoši liku-
ma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 17. un 18.pantā noteiktajām 
prasībām. 

5.2. Personai, kura reģistrēta palī-
dzības reģistrā vai kurai neatliekami 
sniedzama palīdzība, tiek piedāvātas 
piedāvājuma izteikšanas dienā pašval-
dības neizīrēto dzīvojamo telpu saraks-
tā iekļautās telpas.

5.3. Ja personai bijusi iespēja iepa-
zīties ar vismaz 3 dažādu dzīvošanai 
derīgu izīrējamo telpu piedāvājumiem, 
bet persona no šiem piedāvājumiem 
nepamatoti atteikusies vai arī nav snie-
gusi dzīvokļa komisijai atbildi par sa-
ņemtajiem piedāvājumiem, šī persona 
tiek pārreģistrēta palīdzības reģistrā ar 
pēdējo kārtas numuru.

6. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kār-
tība un secība

6.1.Lēmumu par sociālā dzīvokļa 
un sociālās dzīvojamās mājas statusa 
noteikšanu, pagarināšanu un atcelšanu 
pieņem Dome.

6.2.Lēmumu par to, vai persona ir 
tiesīga saņemt palīdzību un ir iekļau-
jama palīdzības reģistrā atbilstoši palī-
dzības veidam, kā arī lēmumu par per-
sonas izslēgšanu no palīdzības reģistra, 
pieņem Komisija.

6.3.Atsevišķām personu kategori-
jām, lai tās tiktu iekļautas palīdzības 
reģistrā, ir nepieciešams pašvaldības 
aģentūras „Kandavas novada sociālās 
palīdzības centrs” atzinums, ka persona 
ir tiesīga saņemt palīdzību. Atzinums 
nepieciešams personām, kuras:

6.3.1.zaudējušas savu māju vai dzī-
vokli un nespēj nodrošināt sev sociālo ap-
rūpi, nav pirmās pakāpes radinieku, kuru 

pienākums būtu par viņiem rūpēties (Ci-
villikuma 188.pants) un šie radinieki nav 
pensionāri vai trūcīgas personas;

6.3.2.nav tīšām pēdējo piecu gadu 
laikā pasliktinājušas savu stāvokli, uzdā-
vinot vai pārdodot savu īpašumu ar ap-
dzīvojamo platību, un kur sociālais sta-
tuss ir pensionārs vai invalīds uz mūžu;

6.3.3.ir pensijas vecuma un inva-
līdi uz mūžu, ja pašvaldības aģentūra 
„Kandavas novada sociālās palīdzības 
centrs” ir atzinusi, ka personai paliekot 
savā mājā vai dzīvoklī nav iespējams 
nodrošināt kvalitatīvu sociālo aprūpi.

6.4.Lēmumu par sociālā dzīvokļa 
īres līguma noslēgšanu pieņem Komi-
sija un apstiprina Dome.

6.5.Izīrējot sociālo dzīvokli, Komi-
sija ņem vērā iesnieguma iesniegšanas 
laiku, personas (ģimenes) nodrošinātī-
bu ar dzīvojamo telpu un citus apstāk-
ļus, kuri ir būtiski sociālā dzīvokļa iz-
īrēšanai. Persona iesniegumam pievie-
no dokumentus, kas apliecina personas 
tiesības izīrēt sociālo dzīvokli.

6.6.Pašvaldības aģentūra „Kanda-
vas novada sociālās palīdzības centrs” 
izdod noteikumus par konkrētajā so-
ciālajā mājā izmitināmo personu kate-
gorijām, kuras ir tiesīgas pretendēt uz 
sociālā dzīvokļa izīrēšanu. Pašvaldības 
aģentūra „Kandavas novada sociālās 
palīdzības centrs” noteikumos paredz 
iekšējās kārtības noteikumus u.c. jautā-
jumus. Nolikumu apstiprina Kandavas 
novada dome. 

7. Noslēguma jautājumi
7.1.Ar Kandavas novada domes 

Saistošo noteikumu Nr.6 spēkā stāša-
nās dienu spēku zaudē ar Kandavas no-
vada domes 2004.gada 29.jūlija sēdes 
protokolu Nr.8, 23.§ „Par saistošo no-
teikumu „Personu, kurām nepiecieša-
ma pašvaldības palīdzība dzīvokļa jau-
tājuma risināšanā, reģistrācijas un paš-
valdības palīdzības sniegšanas kārtība” 
izmaiņu apstiprināšanu” apstiprinātie 
Kandavas novada domes saistošie no-
teikumi „Personu, kurām nepieciešama 
pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautāju-
ma risināšanā, reģistrācijas un pašval-
dības palīdzības sniegšanas kārtība”.

7.2.Saistošos noteikumus publicē 
vietējā laikrakstā vai bezmaksas izde-
vumā, izliek redzamā vietā pašvaldības 
domes ēkā un pagasta vai pilsētas pār-
valdēs. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc 
to pilna teksta publikācijas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Kandavas 
Novada Vēstnesis” 2010.gada aprīļa iz-
devumā. 

Pašvaldības ēku 
energoefektivitātes 

paaugstināšana
Kandavas novadā
2009. gada 27. novembrī Kanda-

vas novada dome noslēdza līgumu Nr. 
VIDM/2009/KPFI-1/53 par projekta 
„Pašvaldības ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana Kandavas novadā” īs-
tenošanu.

Projekta ietvaros tiks veikti iegul-
dījumi sekojošās ēkās: 

•	 Lielā ielā 24, Kandavā;
•	 Sabiles ielā 12, Kandavā;
•	 Zīļu ielā 2, Kandavā.

Projektā tiks veiktas sekojošas ak-
tivitātes:

- Bēniņu siltināšana un norobežo-
jošo konstrukciju nomaiņa;

- Logu un durvju nomaiņa;

- Norobežojošo konstrukciju silti-
nāšana, fasādes renovācija.

Veicot norādītos darbus tiks pa-
nākts būtisks siltumenerģijas zudumu 
samazinājums, vidēji no 26,53% līdz 
pat 45,16% no siltumenerģijas patēri-
ņa pirms ēku renovācijas, kas kopumā 
atbilst 221,548 MWh/gadā siltum-
enerģijas apjomam. Ņemot vērā, ka 
katrā no ēkām izveidota autonomā 
apkure, siltumenerģijas zudumu sa-
mazinājumam ir tieša ietekme arī uz 
kurināmā samazinājumu un tā veido-
to izmešu samazinājumu. Piemērojot 
vidējo emisijas faktoru 264 kg/MWh, 
projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sa-
mazināt CO2 izmešus par 58  488,67 
kg, tādējādi radot būtisku ietekmes sa-
mazinājumu uz apkārtējo vidi.

Projekts tiks īstenots 2010. gadā.
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Sludinājumi        

Kā jau ierasts katru gadu, arī šā 
gada aprīlī notiks Lielā Talka. Līdz šim 
Latvijas pašvaldības, izglītības iestā-
des, organizācijas, uzņēmumi, kā arī 
brīvprātīgie entuziasti oficiāli ir pie-
teikuši jau 309 talkošanas vietas, no 
kurām 72 atrodas Rīgā. Kopumā vis-
mazāk pieteikto talkas vietu pagaidām 
ir Kurzemes pusē. Visas talkas vietas 
ir ērti aplūkojamas Lielās Talkas mā-
jas lapā www.talkas.lv sadaļā „Kartes”. 
24.aprīlī ikviens interesents var doties 
uz kādu no šīm organizētajām talko-
šanas vietām.  

Katrā oficiāli pieteiktajā talkas vie-
tā ir savs atbildīgais, kurš nodrošinās 
savus talciniekus ar atkritumu mai-
siem, kā arī norādīs, kur jāatstāj pie-
pildītie maisi. 

Reģistrēt un 24.aprīlī organizēt 
savu talku var jebkurš interesents. 
To iespējams izdarīt www.talkas.lv 
sadaļā „Atbildīgo reģistrācija”. Sava 
izvēlētā talkošanas vieta pirms reģis-
trācijas mūsu novadā jāsaskaņo ar 
Lielās Talkas koordinatoru pašvaldībā, 
Kandavas novadā – Sandra Bērziņa 
(28304430). Turklāt, reģistrētā talkas 
vieta nedrīkst būt privāta teritorija. 
Lai darbus veiksmīgāk saplānotu un 
saskaņotu atkritumu novietošanas vie-
tas, talcinieki jau šobrīd var pieteikties 
Kandavas novada domē, zvanot Sand-
rai Bērziņai, vai visu pagastu pārval-
dēs, kas ir atbildīgie par talkas norisi 
katrā pagastā.

Maisus līdz talkas sākumam va-
rēs saņemt Kandavas novada pagastu 
pārvaldēs, domē un Kandavas Tūris-
ma informācijas centrā, Papildus, no 
19.aprīļa, maisi bez maksas būs pie-
ejami RIMI un Supernetto veikalos 
visā Latvijā. Sakarā ar ierobežotajiem 
finanšu resursiem, lūdzam maisos ne-
likt koku zarus, lapas, tā sauktos „za-
ļos” atkritumus.

 „AAS Piejūra” aicina talciniekus 
šķirot atkritumus īpaši marķētos šim 
nolūkam paredzētos maisos, liekot 
maisā vienkopus stikla, plastmasas 
pudeles, skārdenes un kartonu, kas tā-
lāk tiks aizvestas uz šķirošanas līnijām 
un sašķirotas. 

Atkritumu poligonā un pārkrauša-
nas šķirošanas stacijā bez maksas pie-
ņems tikai talkā savāktos atkritumus 
baltajos maisos, pašvaldībām jāsedz 
transporta izdevumi un dabas resursu 

Piedalīsimies Lielajā talkā 24.aprīlī!
nodoklis LVL 3.00 /t + PVN. Savukārt 
par šķirotajiem atkritumiem (baltajos 
marķētajos maisos) dabas resursu no-
doklis nav jāmaksā.

No 22.-24.aprīlim Kandavas pilsētā 
un pagastos iedzīvotājiem tiks nodro-
šināta iespēja atbrīvoties no lielgabarī-
ta atkritumiem. Lūdzam iedzīvotājus 
novietot tos tikai norādītajā laikā un 
norādītajās vietās: 

• Zemītes pagastā – Zemītē pie kat-
lu mājas;

• Valdeķos – pie kultūras nama 
katlu mājas;

• Matkules pagastā – Matkulē pie 
katlu mājas;

• Cēres pagastā – Cērē, darbnīcu 
teritorijā iezīmētā laukumā;

• Vānes pagastā – pie katlu mājas;
• Zantes pagastā – pie katlu mājas;
• Kandavas pagastā - pie dzīvoja-

mās mājas „Jauda-1” atkritumu kon-
teineriem.

• Kandavā:
- Rūmenes ielā 35, pie garāžām; 
- „Robežnieki” – pie atkritumu 

konteineriem;
- „Liepas” – pie dalīto atkritumu 

konteineriem; 
- Uzvaras iela 20 – pie gāzes grupas 

ķieģeļu nožogojumā;
- Dārza iela – pie katlu mājas (be-

tona laukums);
- Ozolu iela – pie katlu mājas (pie 

izdedžu kaudzes);
- Abavas iela 36 – pie atkritumu 

konteineriem;
- Kūrortu ielā pie katlu mājas;
- Jelgavas ielā – rūpnīcas teritorijā 

starp katlu māju un virpotavu;
- Valteru ielā7 – pie atkritumu 

konteineriem;
- Rūmenē – Draudzības ielas galā;
- Pie Kandavas internātskolas katlu 

mājas;
- Pie dzīvojamās mājas „Jauda-1” 

atkritumu konteineriem. 
Ja plānojat talkot individuāli, pil-

nos maisus lūgums nemētāt kur pa-
gadās, bet aiznest tam paredzētā vietā, 
kuru ir norādījis talkas Koordinators 
vai Atbildīgais, lai pēc talkas tos varētu 
atrast un aizvest.

Šogad Lielajā talkā aicinām ne ti-
kai vākt atkritumus, bet darīt arī citus 
labus darbus – stādīt kokus, radīt brī-
nišķīgas puķu dobes, labiekārtot mā-
jas pagalmus, izgatavot putnu būrī-

šus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus...
Atgādinām, ka atkritumus var no-

dot, negaidot talku, Kandavas atkritu-
mu pārkraušanas un šķirošanas stacijā 
Daigones ielā 20, Kandavā. Gan fizis-
kās, gan juridiskās personas bez mak-
sas var nodot:

 - Kartonu;
 - Makulatūru;
 - Logu stiklu;
 - Pudeļu stiklu;
 - Plastmasas iepakojuma izstrādā-

jumus: PET pudeles (plastmasas), po-
lietilēna plēves, iepakojuma maisiņus, 
tosola, eļļas, vējstiklu šķidruma taru 
un tml. Iepakojumus;

- Sadzīves elektronikas preces (le-
dusskapji, plītis, veļas mazgājamās 
mašīnas, televizori, datori);

- Luminiscentās lampas (dienas 
gaismas spuldzes);

- Metāllūžņus (metāla iepakoju-
mus).

Par samaksu: - 
- Cietos sadzīves atkritumus – 

17.56 LVL/t;
- Autoriepas - 17.56 LVL/t;
- Būvgružus tīrus – 6.00 LVL/t
- Lielgabarīta atkritumus (mēbeles, 

santehnika un tml.) - 17.56 LVL/t;
Nepieņem bīstamos atkritumus – 

(ķimikālijas, medicīnas atkritumus, 
naftas produktus un tml.).

Kandavas atkritumu pārkraušanas 
šķirošanas stacijas darba laiks:

Darba dienās no 10.00 -16.00.
Ceturtdienās - slēgta
Sestdienās no 10.00 -14.00
Svētdienās – slēgta
Kontaktinformācija: 
Tālr.: 63119140

Tiekamies 24.APRĪLĪ plkst. 9:00 
pulcēšanās vietas – 
Kandavas tūrisma informācijas 

centrs, pagastu pārvades, Valdeķu 
kultūras nams 

(Pēc talkas kopīga pasēdēšana kat-
rā talkošanas vietā (Kandavā un pa-
gastos))

Aicinām visus aktīvi piedalīties 
Lielajā talkā, sakopsim Kandavas no-
vadu!

Lai prieks Tev pašam un pārējiem!
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2009.gada augustā laikraksts Diena 
un LETA publicēja maldinošu informā-
ciju un kritiski vērtēja Kandavas novada 
domes jaunā sasaukuma darbu saistībā 
ar plānoto ūdenssaimniecības projektu. 
Pagājušā gada vasarā Kandavas novada 
dome pieņēma lēmumu uz laiku apturēt 
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumi Kandavā” uzsākšanu, jo saskatīja 
negodprātīgu attieksmi un maldinošas 
rīcību būvnieka darbībā. 

SIA „Kandavas komunālie pakalpo-
jumi” un Kandavas novada dome pieli-
ka visas pūles, lai iespējami ātri uzsāktu 
projekta būvdarbu realizāciju, izsludi-
not jaunu iepirkuma procedūru un pār-
traucot līgumu ar būvnieku. 

Šā gada 2.martā pēc iepirkuma pro-
cedūras, kas tika veikta Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonda projekta „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Kandavā” ietvaros, SIA „Kandavas ko-
munālie pakalpojumi” iepirkuma „Būv-
darbi „Ūdensapgādes un kanalizācijas 

Sākot ar aprīli, iedzīvotājiem, uz-
rādot Sociālās palīdzības centra izdotu 
maznodrošinātas personas izziņas oriģi-
nālu, reizi mēnesī tiks izsniegta pārtikas 
paka. Eiropas Komisijas programmas 
ietvaros šis projekts aizsākās jau pagā-
jušajā gadā un tiek īstenots ar Latvijas 
Sarkanā Krusta līdzdalību. Kandavas 
novadā pārtikas paku izdalē aizvadītajā 
gadā iesaistījās LSK Kandavas novada 
komiteja, novadā kopumā izsniedzot 
14 400 pārtikas paku. Pagājušajā gadā 
ik mēnesi ar 2,8 kg pārtikas produktu 
tika atbalstīti 1 200 trūcīgo novada cilvē-
ku Kandavā, Cērē, Matkulē un Zemītē. 
Šogad projekts turpinās un pārtikas pa-
kas novada iedzīvotāji tāpat kā līdz šim 
varēs saņemt pagastu administratīvajos 
centros noteiktā laikā noteiktās nedēļas 
dienās, bet Kandavā un Kandavas pagas-
tā dzīvojošie - Kandavā, Lielā ielā, zie-
dojumu veikalā «Stropiņš». Šim mērķim 
atsevišķa telpa pavisam drīz tiks atvērta 
Vānes administratīvajā centrā. Zantē ie-
dzīvotājiem par pārtikas pakām jāintere-
sējas ziedojumu veikalā «Stropiņš».

Tā kā pārtikas pakas nav iespējams 
piegādāt visos novada pagastos vienlai-
kus, sadales punkti darbu uzsāks atšķi-
rīgā laikā: 1. aprīlī pakas piegādās Cērē, 
9. aprīlī Kandavā, bet Matkulē, Vānē un 
Zemītē pārtikas pakas tiks piegādātas 
22. aprīlī. 

Saņemot veselības aprūpes 
pakalpojumus, neaizmirsti 
uzrādīt pašvaldības sociālo 
dienestu izsniegto izziņu!
Veselības norēķinu centrs aicina 

iedzīvotājus izmantot iespējas saņemt 
valsts apmaksātos veselības aprūpes pa-
kalpojumus ar atvieglojumiem Sociālās 
drošības tīkla stratēģijas ietvaros. Do-
doties pie ģimenes ārsta, uz aptieku pēc 
zālēm vai ārstējoties slimnīcā, ir jāuzrā-
da pašvaldības sociālo dienestu izsnieg-
ta izziņa, kas apliecina attiecīgo personu 
tiesības saņemt veselības aprūpes pakal-
pojumus ar atvieglojumiem.

Veselības norēķinu centrs atgādi-
na, ka pēc grozījumiem tiesību aktos no 
2010.gada 1.februāra ir paplašināts per-
sonu loks, kuri, saņemot ārstēšanu, ir at-
brīvoti no pacientu iemaksām un citiem 
līdzmaksājumiem. No februāra vairs nav 
jākrāj arī čeki par kompensējamo medi-
kamentu veiktajiem maksājumiem, lai 
sasniegtu 50 latu robežu un tikai pēc tam 
saņemtu atlaidi. Šī robeža ir atcelta.

Sociālās drošības tīkla stratēģijas 
piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros, trūcī-
gām personām, kuru ienākumi uz katru 
personas ģimenes locekli nepārsniedz 
90 latu mēnesī un personām, kuru ienā-
kumi uz katru personas ģimenes locekli 
nepārsniedz 120 latu mēnesī:
	nav jāmaksā pacientu iemaksas pie 

ģimenes ārsta vai ārsta speciālista;
	nav jāmaksā pacientu iemaksas par 

ārstēšanos slimnīcā;
	nav jāmaksā izdevumi par uzturē-

šanos slimnīcu izveidotajās „viesnīcās”;
	nav jāmaksā līdzmaksājums par 

vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģis-
ku operāciju;
	izdevumus par zāļu grupas lētā-

kajiem medikamentiem apmaksā pilnā 
apmērā.

Savukārt personas, kuru ienākumi uz 
katru ģimenes locekli pēdējo triju mēne-
šu laikā nepārsniedz 150 latus mēnesī, 
maksā 50% no pacienta iemaksu apjoma 
un ne vairāk kā 15 latu līdzmaksājumu 
par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķi-
rurģisku operāciju.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.
gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 
„Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu 
un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu 
kompensācijas kārtība” valsts apmaksā 
lētākos kompensējamos medikamentus 
līdzvērtīgu zāļu grupā. 

Ja pacients izvēlēsies cita ražotāja zā-
les, kuras ir ar tādu pašu zāļu aktīvo vielu, 
bet dārgākas, tad starpība būs jāpiemaksā 
pacientam pašam. 

Par iespējām saņemt lētākos kom-
pensējamos medikamentus līdzvērtīgu 
zāļu grupā pacients var interesēties pie 
ārstējošā ārsta.

Kandavas novada pašvaldības uzņēmums SIA” Kandavas komunā-
lie pakalpojumi”, veicot atkārtotu iepirkuma procedūru - projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumi Kandavā”, ietaupa 800 000 latu.

tīklu rekonstrukcija, izbūve un ūdens 
atdzelžošanas stacijas izbūve Kandavas 
pašvaldībā” komisija pieņēma lēmumu 
piešķirt  tiesības slēgt līgumu  pilnsa-
biedrībai „A.A& Būvkompānija”. Būv-
nieka piedāvātā  līgumcena būvdarbiem 
- 1 139156,70 lati (bez PVN), kas ir par 
834 176,3 latiem zemāka kā iepriekš. Tas 
nozīmē, ka pateicoties Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja Rolanda Bāreņa 
operatīvai rīcībai tika ietaupīti valsts un 
pašvaldības finanšu resursi vairāk kā 
800 000 latu apmērā.

Ūdenssaimniecības projekts Kanda-
vā tiks uzsākts šā gada pavasarī, tā mēr-
ķis ir nodrošināt Eiropas direktīvu un 
attiecīgo LR normatīvo aktu prasībām 
atbilstošus ūdenssaimniecības apsaim-
niekošanas pakalpojumus, samazinot 
vides piesārņojumu un racionāli izman-
tojot dabas un energoresursus, lai Kan-
davas iedzīvotāji varētu saņemt kvalita-
tīvu dzeramo ūdeni. 

Pārtikas pakas maznodrošinātajiem
Pārtikas pakas varēs saņemt: Cēres 

pagasta administrācijas telpās otrdien 
no 10.00 līdz 12.00 un trešdien no 14.00 
līdz 16.00. Kandavā, Lielā ielā 24 (pēc 9. 
aprīļa) trešdien un piektdien no 10.00 
līdz 12.00, bet cetrurtdien no 13.00 līdz 
15.00. Matkules pagasta administratīva-
jā centrā (pēc 22. aprīļa) pirmdien no 
14.00 līdz 16.00 un ceturtdien no 9.00 
līdz 12.00. Zemītes feldšerpunktā (pēc 
22. aprīļa) pirmdien no 14.00 līdz 16.00 
un piektdien no 9.00 līdz 12.00. Vānes 
pagastmājā (pēc 22. aprīļa) pārtikas pa-
kas varēs saņemt trešdien no 9.00 līdz 
17.00. Saņemot paku jāuzrāda sociālā 
dienesta izsniegtās izziņas oriģināls.

Šogad pārtikas paka satur: 0,5 kg 
griķu pārslu, 1 kg četrgraudu pārslu, 0,5 
kg ātri vārāmo auzu pārslu, 0,2 kg vāj-
piena pulvera, 0,4 kg pankūku miltu un 
2 litrus 2% piena. 

LSK Kandavas novada komitejas dar-
biniece Ausma Leimane skaidro, ka šogad 
pārtikas paku saturs ir gan papildināts, 
gan dažādots. Iepriekš tajā nebija iekļautas 
griķu pārslas un piens, bet bija makaroni, 
mazāk bija četrgraudu pārslu, bet vairāk - 
piena pulvera. Katrā gadījumā pašreizējā 
finansiāli grūtajā laikā cilvēkiem ar nie-
cīgiem iztikas līdzekļiem, bez darba pa-
likušajiem pārtikas paka būs kaut neliels 
atbalsts ikdienas iztikas nodrošināšanai.

I.Valtenberga
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Lai Kandavā tik ļoti neizjustu slim-
nīcas trūkumu un iedzīvotājiem būtu 
iespējas saņemt medicīniskos pakalpo-
jumus, marta nogalē Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs Rolands Bārenis 
kopā ar deputāti Ingu Priedi devās pēc 
pieredzes uz Talsu dienas stacionāru, kas 
atrodas Talsu slimnīcas telpās, lai iepa-
zīstos ar ambulatorajiem medicīniska-
jiem pakalpojumiem, izcenojumiem, kā 
arī juridiskajiem nosacījumiem, lai no-
drošinātu īslaicīgu medicīnisko aprūpi. 

Jāatzīst, ka Talsos medicīnisko pa-
kalpojumu klāsts ir daudz plašāks nekā 
tas paredzēts Kandavā, bet nu arī Kan-
davā būs iespējams saņemt ambulatoro 

Katru gadu pērnās zāles dedzināšanas 
izraisītie ugunsgrēki nodara postījumus 
arī AS “Sadales tīkls” gaisvadu elektro-
līnijās un transformatoru apakšstacijās. 
Aprīlī AS “Sadales tīkls” jau fiksēti 4 gadī-
jumi, kad reģionos pērnās zāles dedzinā-
šanas ugunsgrēkos tika nopietni apdrau-
dēta gaisvadu elektrolīniju darbība un 
enerģijas piegāde uzņēmuma klientiem.

Katru gadu visvairāk ugunsgrēkos cieš 
elektrolīniju balsti: šādi degšanas gadījumi 
pagājušajā nedēļā jau reģistrēti AS „Sadales 
tīkls” Austrumu reģionā – Riebiņu novadā, 
Rietumu reģiona Kuldīgas novadā un Ziemeļ-
austrumu reģiona Balvu novadā. Visos gadīju-
mos bija nepieciešams veikt balstu nomaiņu. 

Aizdegoties līnijas balstam, rodas ap-
draudējums elektrolīnijai visā tās garumā, 
tādēļ šādos gadījumos automātiskā līniju 
aizsardzības sistēma atslēdz elektroenerģijas 
piegādi klientiem. Apdegušie balsti var lūzt 
un gāzties, apdraudēt iedzīvotāju drošību un 
radīt elektroenerģijas piegādes traucējumus.

Degušo balstu nomaiņas procesā ir ne-
pieciešams atslēgt spriegumu, uz laiku pār-
traucot elektroenerģijas piegādi klientiem. 
Bojājuma vietas lokalizēšanā, izmantojot 
specializētu tehniku, jāstrādā operatīvā iz-
braukuma brigādēm. Lai novērstu uguns-
grēku postījumu sekas, AS „Sadales tīkls” 
darbinieki ir spiesti pārtraukt plānotos 
darbus sadales sistēmas rekonstrukcijā.

Ugunsnelaimes spēj nodarīt ilgstošus 
bojājumus elektroietaisēs, tādējādi bez 
elektroapgādes atstājot ievērojamu daļu 
klientu un paralizējot uzņēmumu un valsts 
iestāžu darbu. 

Iestājoties siltajam laikam, šādu nega-
dījumu skaitam ir tendence palielināties. 
Tādēļ lūdzam par, elektroapgādes iekār-
tu tuvumā izcēlušos, ugunsnelaimi ziņot 
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
tam, kā arī Latvenergo Klientu servisam pa 
tālruni 80200400.

Esam  iegādājušie 75 grāmatas. Ē. 
Kūlis „Niķis, Stiķis, Minhauzens un 
svītrainais ponijs”- 25.gab., A.Lingrēne 
„Trokšņu ciemā ir jautra dzīvošana” – 
25.gab., Ē. Kūlis „Bišu brīnišķīgais bēr-
nudārzs” – 25.gab.

1.a klase  
Paldies-Ģirta Leimaņa vecākiem, 

Lienes Javas vecākiem, Pētera Oše-
nieka vecākiem, Roberta Šteinberga 
vecākiem,Loretas Štofertes vecākiem, An-
tras Adienes vecākiem, Līvas Kārņupas ve-
cākiem, Katrīnes Kadiķes vecākiem, Mār-
tiņa Labrenča vecākiem, Elīnas Ķēniņas 
vecākiem, Egnāra Fjodorova vecākiem, 
Markusa Ķilpa vecākiem.

1.b klase
Paldies-Kārļa Zvaigznes vecākiem, 

Adrianas Baltiņas vecākiem, Elizabetes 
Betijas Baltgalves vecākiem, Kristas Odu-
miņas vecākiem, Amandas Marcinkevičas 
vecākiem, Agnetas Annijas Kārkliņas ve-
cākiem, Roberta Kalniņa vecākiem, Kriša 
Švīgera vecākiem, Alena Dauģeļa vecā-
kiem, Lienes Zvagules vecākiem, Krišjāņa 
Bērziņa vecākiem, Megijas Haubertes ve-
cākiem.

2.a klase 
Paldies-Kristas Dankeres vecākiem, 

Ances Krautmanes vecākiem, Elīzes Fāren-
horstes vecākiem, Elizabetes Kristbergas 
vecākiem, Kristas Stelpas vecākiem.

2.b klase.
Paldies – Gata Panižnika vecākiem, 

Ričarda Kalniņa vecākiem, Nila Dronkas 
vecākiem, Andreja Dzeņa vecākiem, Nan-
sijas Berļizovas vecākiem, Ģirta Konošo-
noka vecākiem, Emīla Smukkalna vecā-
kiem, Katrīnas Kārņupas vecākiem, Mar-
tas Montas Zūdiņas vecākiem, Valērijas 
Kuzmickas vecākiem, Patrīcijas Elizabetes 
Gūtmanes vecākiem, Endijas Leitartes ve-
cākiem, Roberta Stara vecākiem, Vanesas 
Stromanes vecākiem, Viļņa Rūdolfa vecā-

Kandavā ir iespējams saņemt medicīniskos pakalpojumus
palīdzību, kā arī veikt ārstnieciskas ma-
nipulācijas.

Kandavas novada Sociālās palīdzī-
bas centrā ir izveidots dienas medicī-
niskās aprūpes mājās punkts. Medicīnas 
punkta darba laiks ir no 8:00 – 17:00 
(brīvdienās slēgts) un tajā strādā trīs ār-
stu palīgi. Pēc ģimenes ārstu nosūtījuma 
mediķi izbrauc arī pie pacienta uz mā-
jām bez maksas. Deputāti nolēma pie-
šķirt papildus finansējumu Ls 9712.54 
apmērā, lai nodrošinātu personāla ap-
maksu. Personas, kurām ir piešķirts 
trūcīgās personas statuss un bērni ve-
cumā līdz 18 gadiem (ja viņi nav darba 
attiecībās), tiek apkalpoti bez maksas. 

Kūlas dedzināšana apdraud 
kvalitatīvu elektroapgādi

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sākumskolas skolēni un skolotājas izsaka lielu 
pateicību skolēnu vecākiem ,kas atbalstīja „Draudzīgā aicinājuma” pasākumu.

Savukārt pārējie pacienti medicīnis-
kos pakalpojumus var saņemt pēc šāda 
maksas pakalpojumu cenrāža – injek-
cijas ādā, zemādā, muskulī par Ls 1.00, 
injekcijas vēnā – Ls 1.50, injekcija vēnā 
(sistēma) – Ls 3.00, mazas brūces pri-
mārā apdare, pārsiešana – Ls 2.00, lielas 
brūces primārā apdare, pārsiešana – Ls 
5.00, svešķermeņa izņemšana – Ls 3.00, 
asinsspiediena mērīšana, konsultācija – 
Ls 0.50, transporta pakalpojumi apkal-
pošanai mājās – Ls 0.50 (par 1 km). 

Medicīniskās aprūpes mājās punkts 
tālrunis: 26121655

Inga Priede
Kandavas novada domes deputāte

kiem, Kristapa Ķilpa vecākiem, Riharda 
Jakobovica vecākiem. 

3.a klase
Paldies – Toma Prūša vecākiem, Bai-

bas Bites vecākiem, Martas Kreicbergas 
vecākiem, Roberta Strazdiņa vecākiem, 
Raimonda Radziņa vecākiem, Kristapa 
Ezerkalna vecākiem, Agra Sirvida vecā-
kiem, Agneses Agapovas vecākiem, Rūdol-
fa Šenberga vecākiem.

3.b klase
Paldies – Ilvijas Zviedres vecākiem, 

Santas Dauģeles vecākiem, Elizabetes 
Dreifogeles vecākiem, Danijas Ābolkalnas 
vecākiem, Kristapa Koroševska vecākiem,  
Arta Podkalna vecākiem, Akseļa Dzērves 
vecākiem, Elīnas Skarbovskas vecākiem, 
Martas Šteinbergas vecākiem, Līvas Riek-
stiņas vecākiem, Dāvja Ērvalda vecākiem, 
Mārča Rēdera vecākiem, Nila Mārtinsona 
vecākiem, Kārļa Zaļevska vecākiem, Ad-
riana Laša vecākiem,Paulas Bružas vecā-
kiem, Elzas Javas vecākiem, Asnates Petro-
vičas vecākiem,.

4.a klase 
Paldies – Marisa Ķēniņa vecākiem, 

Denisas Lipskas vecākiem, Kristapa Kris-
tera  Ozola vecākiem, Danutes Elertes ve-
cākiem, Diānas Vēciņas vecākiem, Andas 
Beātes Jekovičas vecākiem, Sandijas Elīnes 
Putraševicas vecākiem, Normunda Frei-
maņa vecākiem, Ketijas Bernicas Berlanas 
vecākiem.

4.b klase
Paldies– Sandras Birznieces vecākiem, 

Rainera Dauģeļa vecākiem, Raivo Garozas 
vecākiem, Agnetas Irinovičas vecākiem, 
Dārtas Esteres vecākiem, Edgara Krauča ve-
cākiem, Edgara Laša vecākiem, Annijas Lei-
manes vecākiem, Ances Lejas vecākiem, Sa-
nitas Marjakovas vecākiem, Edgara Otrupa 
vecākiem, Patrīcijas Priedes vecākiem, Kris-
tapa Salma vecākiem, Kārļa Kristapa Štein-
berga vecākiem, Venitas Zariņas vecākiem.
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Lai uzsāktu jaunatnes dzīves kva-
litātes uzlabošanu novadā, 25.marta 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
sēdē deputāti izskatīja jautājumu par 
Kandavas novada jaunatnes lietu kon-
sultatīvo komisijas sastāva un nolikuma 
apstiprināšanu. Deputāti nolēma vir-
zīt uz domes sēdi lēmuma projektu un 
apstiprināt Kandavas novada jaunatnes 
lietu konsultatīvo komisijas nolikumu, 
kā arī komisijas sastāvu:

1.Jeļena Šnikvalde,Kandavas novada 
Izglītības pārvaldes metodiķe, komisijas 
vadītāja;

2.Dainis Rozenfelds, Kandavas no-
vada domes deputāts;

3.Inga Priede, deputāte, Izglītības, kul-
tūras un sporta komitejas priekšsēdētāja;

4.Zigita Kārkliņa, Kandavas novada 
izglītības pārvaldes metodiķe;

5.Iveta Grunte, Kandavas novada 
kultūras centra vadītāja;

6.Andris Bambis ,Kandavas sporta 
skolas treneris, biedrības „Sporta klubs 
Kandava” valdes loceklis;

7.Ailona Dārzniece, Kandavas nova-
da pašvaldības policijas priekšniece;

8.Ingvilda Knāviņa,  apvienības „ 
Zelta tilts” priekšsēdētāja;

9.Ģirts Bērziņš, Matkules pamatsko-
las skolotājs;

Kandavas novada dome plāno izveidot Jauniešu iniciatīvu centru
10.Alma Suhanova, biedrības „ Kan-

davas jauniešu alternatīvās kultūras vei-
cināšanas organizācija”  vadītāja;

11.Alise Zalāne, Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas skolniece;

12.Katrīna Zvaigzne,Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas skolniece;

13.Toms Prodaņuks,  Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas skolnieks;

14.Kristīne Buga, Kandavas inter-
nātvidusskolas skolniece;

15.Aleksandrs Seredjuks, Kandavas 
internātvidusskolas skolnieks;

16.Gunda Ševčuka – Valsts Kandavas 
lauksaimniecības tehnikuma audzēkne. 

Vēl nav izlemts kurās telpās izvie-
tot Jauniešu iniciatīvu centru, bet kā 
zināms, centrs nodrošinātu iespēju jau-
niešiem izmantot lietderīgi brīvo laiku 
ārpus formālās un interešu izglītības, 
jo Jauniešu iniciatīvu centrs ir viens no 
pašvaldības darba ar jaunatni īstenoša-
nas instrumentiem – jo īpaši nozīmīgs 
posms starp „neaktīvo” un „aktīvo” jau-
nieti. Centra ideja ir piedāvāt jauniešiem 
iespēju pulcēties vienkopus, kopīgi plā-
not brīvā laika lietderīgu izmantošanu, 
iegūt aktuālu informāciju un palīdzību 
dažādās dzīves situācijās – tajā skaitā 
saistībā ar projektu izstrādi un īsteno-
šanu, konfliktu risināšanu utt. Centrs 

ir vieta, lai jauniešiem ar mazākām ie-
spējām izveidotu draudzīgu, atvērtu un 
atbalstošu vidi, kā arī veicinātu sadarbī-
bu starp jaunatnes politikas īstenošanā 
iesaistītajām personām. 

Lai iepazītu jauniešu aktivitātes kai-
miņu novados, Izglītības pārvaldes va-
dītāja Silvija Tiltiņa organizēja pieredzes 
braucienu uz Saldus jaunatnes iniciatī-
vu centrs „Šķūnis”. Apmeklējuma laikā, 
kandavniekus iepazīstināja ar Saldus 
jaunatnes politikas veidošanu, jauniešu 
aktivitātēm, plānotajiem un īstenota-
jiem projektiem, kā arī pasākuma plānu.

Ar gājputniem un sniegpulkste-
nīšiem klāt Pavasaris, tradicionālo 
Mākslas dienu un Spodrības mēne-
sis, bet Kandavas novada muzejam 
aprīlis ir Viktora Vītola mēnesis! 

20.aprīlī mūsu muzeja dibinā-
tājam Viktoram Vītolam paliktu 80 
gadi, ja vien jau septiņus gadus viņš 
nedebatētu par vēstures pagriezie-
niem citā pasaulē. Un kā viņam tur 
sokas ar mācīšanu un rakstīšanu, to 
mēs nezinām… Bet šobrīd, atcero-
ties un pieminot viņu, muzejā skatā-
ma neliela izstāde „Es esmu kopā ar 
Jums”, un tieši 20.aprīlī 15.00 notiks 
atmiņu pasākums, kuram kā devīzi 
izvēlējāmies Viktora Vītola iemīļoto 
sakāmo „Dievs piedos...”. 

Gaidīsim ciemos gan Viktora Vī-
tola bijušos darba kolēģus, gan skol-
niekus, gan radiņus un paziņas!

„Jolantas dialogs ar lietu pa-
sauli”

Vai vēlaties ieraudzīt fotogrāfijas, 
kuras atgādina senlaicīgas gleznas, 
kurās notiek dialogs ar lietu pasau-

li? Ja atbilde ir jā, tad jānāk uz no-
vada muzeju, kur savus darbus Jums 
piedāvā kandavniece Jolanta Brige-
re. Viņas veidotā pirmā fotoizstāde 
„Ziedu burvība” muzejā notika pa-
gājušā gada pavasarī Muzeju nakts 
ietvaros. 

Mākslas dienu izstāde
Šogad atkal atgriežamies pie sen 

iedibinātām Mākslas dienu tradī-
cijām. Tāpēc no 17. aprīļa muzeja 
telpās būs skatāma Mākslas dienu 
izstāde. Tajā mūs priecēs māksli-
nieki ne tikai no Kandavas, Tukuma 
un Lapmežciema novadiem, bet arī 
no visas Latvijas: Inga Brīniņa, Ilze 
un Alberts Pauliņi, Ingemāra Trei-
ja, Andrejs Ģērmanis, Olita Gulbe, 
Maija Matīsa, Uldis Pauzers, Sņeža-
na Tišlere, Astrīda Siltums un citi.

Izstādes atklāšana 17. aprīlī 
plkst. 13.00.

Kandavas novada muzeja
vadītāja Sarma Anģēna

Muzejs aicina un piedāvā  „Es esmu kopā ar Jums...”

2. fotogrāfija: A. Pauliņa gleznas „Dziļa ziema” 
fotoreprodukcija. 2010. gads

I. Pauliņas gleznas „Trase” fotoreprodukcija. 2010. gads
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Kandavas novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī

Datums Pieņemšanas vieta Laiks Deputāts 

19.04.

Kandavas novada 
dome 17.00-19.00 R. Bārenis 

L. Gudakovska

Zantes pagasta 
pārvalde 17.00-18.00

I. Priede
N.Štoferts
S. Horste

26.04. Kandavas novada 
dome 17.00-19.00

R. Bārenis 
L. Gudakovska

I. Priede
N.Štoferts
S. Horste

Sludinājumi    
21. aprīlī plkst. 9:05 “Zīļukā”

mīļi gaidīsim visus vecākus uz atvērto durvju dienu.
Vecāki varēs vērot bērnus nodarbībās, skatīt izstādi, kas 

tapusi sadarbībā ar vecākiem “Pašu gatavoti mūzikas 
instrumenti”, klausīties bērnu dziesmās. Noslēgumā

diskutēsim ar Kandavas novada pašvaldības policijas priekš-
nieci Ailonu Dārznieci par labām un sliktām atkarībām.
Ja ir jautājumi vai neskaidrības – zvaniet 63182061!

PALDIES!!!
Kandavas pilsētas PII “Zīļuks” saka lielu paldies

uzņēmējam Valdim Fuksim un viņa komandai par 
sniegto palīdzību sniegotajā ziemas periodā, atbrīvojot 

bērnu dārza jumtu no sniega lavīnām. Liels, liels paldies 
arī uzņēmējam Aināram Vilkaušam par sagādāto

pārsteigumu  bērniem - Lieldienu zaķi un koka oliņām.

23.aprīlī plkst. 16:00
Kandavas novada kultūras namā

metāla pūšamo instrumentu kvinteta LIVE BRASS koncerts
Ansamblī apvienojušies pieci jauni un talantīgi mūziķi:

Jānis Ivuškāns – trompete (Kandavas Mūzikas skolas 
2002.gada absolvents no Matkules)

Jānis Porietis - trompete
Ingus Leontjevs – mežrags
Aldis Siņicins – trombons
Ansis Nikolovskis – tuba

Kolektīvs izveidojies 2006.gada
 augustā pateicoties aktīvai vēlmei uzstāties. 
Ansamblis savas pastāvēšanas laikā sniedzis 

koncertus Jaunajā Rīgas teātrī, 
Latvijas Nacionālajā operā, daudzās mūzikas skolās un 
baznīcās visā Latvijā. Ansamblis ir biežs viesis dažādos 

jautros pasākumos. 
Kvinteta mūziķis ir ne tikai pašmāju un starptautisko 

konkursu laureāti, bet arī visu laiku pilnveidojas, studējot 
Somijā, Vācijā, Nīderlandē.

Šajā koncertā skanēs gan klasikas pērles, gan džezs, gan 
jautras pavasara noskaņas skaņdarbi.

Ieeja – Ls 2,00; skolēniem Ls 1,00. 
Biļetes varēs iegādāties pirms koncerta.

Aicinām kandavniekus uzziedēt!
4. maijā Kandavas kultūras nams organizē ziedu sveicienu 

par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas 20. gadadienai. Mīļi aicināti visi iedzīvotāji 

piedalīties pasākumā “Ziedošā Kandava” – izrotāsim ar 
ziediem pilsētu, veikalu skatlogus, savas mājas, ēku fasādes, 
sētas, ielas, automašīnas, velosipēdus, ietērpsimies arī paši 

ziedu motīvos! 
Aicinām katru novada iedzīvotāju ar saviem ziediem 

4.maijā piedalīties novada zieda veidošanā! 
Dosimies 4.maija rītā no plkst. 10:00 – 13:00 uz Tirgus 

laukumu pie depo Kandavā un kopīgi veidosim lielo 
novada ziedu! Zieds tiks veidots Margrietiņas formā, 

kas simbolizēs mūsu novadu – Kandavas pilsēta kā zieda 
centrs un novada pagasti - ziedlapiņas. Tā būs visu mūsu 
dāvana Latvijai neatkarības deklarācijas pasludināšanas 

20. gadadienā! 
Aicinām piedalīties visus novada stādu audzētājus un 
tirgotājus (uzņēmumus un privātpersonas) piedalīties 
Zaļajā tirdziņā, kas tiek rīkots depo laukumā 4.maija 

pasākuma “Ziedošā Kandava” ietvaros. Sīkāka informācija 
pa  tālr.: 63122786.

Savukārt, 4.maija vakarā plkst. 19:00 Kandavas kultūras 
namā ziedošā, dziedošā un zaļā noskaņojumā koncertu 

sniegs Madonas „Zaļais koris!” 
Ziedēsim paši, lai Kandava uzplaukst ziedos!

AICINĀJUMS
Politiski represētām personām un visiem PSRS totalitārā 

komunistiskā okupācijas režīmā cietušajiem 
Kandavas novadā

Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz Daugavas salas Koknesē 
top Likteņdārzs – kultūrvēsturiska vieta, kas iemūžinās 

20.gadsimta totalitārā režīmā cietušo Latvijas ļaužu piemiņu.
Viena Latvijas paaudze dāvāja mums Brīvības pieminekli – 
brīvības, gaismas, un spēka simbolu. Tagad ir mūsu kārta. 

Mēs radīsim pārdomu, mīlestības un cerības dārzu, vietu, kur 
just cieņu pret mūsu vēsturi un mīlestību pret mūsu zemi.

Kandavas novada politiski represēto apvienība un 
Kandavas novada muzejs maija beigās un jūnija sākumā 

organizē braucienu uz Koknesi - uz Likteņdārza 
iekārtošanas un piemiņas koku stādīšanas talku. Esam 

iecerējuši iestādīt koku grupu Kandavas novada politiski 
represēto un viņu tuvinieku piemiņai. Kā mūsu iecere 

iekļausies Likteņdārza projektā, tas būs atkarīgs no 
saziedotās naudas summas. Viena koka cena ir Ls 50,-.

Braukt gribētājus un ziedotājus lūdzam līdz š.g. 1.maijam 
pieteikties pie politiski represēto apvienības vadītāja Pētera 

Brieža (Kandavā, Raiņa ielā 18, tel.63126365, 29457212) 
vai Kandavas novada muzejā pie Sarmas Aņģēnas

(tel. 63182064, 29172935).

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā martā reģistrēti 
mūžībā aizgājušie novada iedzīvotāji:

Mārtiņš Āboliņš (1945.) Kandava
Milda  Daniševska (1928.) Kandavas pagasts
Olga Čelnova (1922.) Kandavas pagasts
Melita Kolonova (1928.) Kandavas pagasts
Aivars Kučāns (1957.) Kandavas pagasts
Agate Lipena (1923.) Zantes pagasts
Ivans  Pčolka (1946.)Zemītes pagasts
Anna Strode (1913.) Kandava
Ērika Tropiņa (1943.) Kandava

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

IEVĒRĪBAI!
Saskaņā ar Kandavas novada domes rīkojumu Nr.3-3/43,

2010.gada 3.maija darba diena pārcelta uz
2010.gada 29.maiju!

Līdzjūtības        
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„Pūralāde” izstādē “Intertextil Balticum 2010”

11. aprīlī Kandavas novada amatnieku biedrība “Pūralāde” 
piedalījās 15. starptautiskā tekstila, apģērbu, ādas izstrādāju-
mu un ražošanas iekārtu izstādē “Intertextil Balticum 2010”. 
Izstādē 84 dalībnieki no 11 valstīm – Lietuvas, Latvijas, Igau-
nijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Itālijas, Pakistānas, Banglade-
šas, Bulgārijas, Krievijas, Ķīnas - piedāvāja kažokādas izstrā-
dājumus, ādas galantēriju, zeķes, zeķbikses, veļu, trikotāžu un 
gatavos apģērbus, apavus, apģērbu aksesuārus, rotaslietas un 
bižutēriju, audumus, mājas tekstilu, materiālus apģērbu un 
veļas šūšanai, iekārtas, jaunākās tehnoloģijas, palīgierīces un 
aprīkojumu.

Kandavas novada amatnieku biedrība “Pūralāde” tērpu 
skatē demonstrēja lina tērpu kolekciju, kas bija unikāla citu 
tērpu vidū. Lina tērpus gatavoja „Pūralādes” čaklās amatnie-
ces. Nākotnē linā tiks ietērptas arī Kandavas novada domes 
amatpersonas. 

Eksāmens jaunajiem velosipēdistiem
Kandavas novada pašvaldības policija organizē riteņbrau-

cēja tiesību iegūšanas eksāmenu. Policijas darbinieki aicina no-
vada skolēnus no 12 gadu vecuma pašmācības ceļā gatavoties 
eksāmenam. Pirms eksāmena Kandavas novada pašvaldības po-
licijas darbinieki rīkos tikšanos ar eksāmena kārtotājiem, kuras 
laikā pārrunās eksāmena norisi, kā arī atbildēs uz jautājumiem.

Eksāmens plānots aprīļa beigās un to pieņems CSDD dar-
binieki. Visi skolēni, kuri sekmīgi nokārtos velosipēda brauk-
šanas eksāmenu, saņems braukšanas apliecību bez maksas.

Sīkāka informācija pa tālruni: 29320608 (Ailona Dārzniece)

Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus,
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd,
Veselību, kas ir visa mīļa,
Dzīvesprieks lai garām neaizslīd!

Apsveicam novada pensionārus, kuri 
svin dzīves nozīmīgās jubilejas:
Velga Grāpe, Irēna Balgalve, Kārlis Jēcis,
Anna Tihomirova, Elza Celmiņa, Maija Baiža, 
Mirdza Enģele, Artūrs Frīdenbergs, Dzidra Čakare, 
Olga Anilieniene, Juzefa Magdeburgere,
Dzintra Surgofta, Milda Murāne, Žanis Ošenbergs, 
Hedviga Dižbite, Arvīds Vilumsons, Harijs Zaļums, 
Pēteris Laksis, Julians Čipāns, Anita Kalniņa, 
Jāzeps Dedils, Arnolds Āboliņš. 

Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

Kandavas novada svētki 29.-30.maijs
Norises laiks
29.05.2010. Norises vieta Norise

11.00 Vecpilsētas laukums Skolēnu dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts.
Novada skolu skolnieku veidotie vizuālās mākslas stendi.

15.00 Vecpilsētas laukums Kandavas jauno mūziķu grupu koncerts.

11.00 – 17.00 Bērnu rotaļlaukums un 
Ūdens iela Atrakciju parks „Lec un minies”

11.00 Bruņinieku pilskalns
Kandavas novada amatnieku biedrības darbu izstāde- pārdošana. Dažādu 
amatniecības prasmju demonstrēšana (aušana, adīšana, batikošana u.tml.)

Novada šalles adīšana. „Gotiņu” konfekšu vārīšana

12.00 Bruņinieku pilskalns Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas veltījums Bruņinieku pilskalnam 
„Princeses un bruņinieki”

14.00 Bruņinieku pilskalns Grupas „Auļi” koncerts

15.00 Starts pie Bruņinieku 
pilskalna Orientēšanās sacensības pa Kandavu

12.00 Laukums pie vecās 
vidusskolas (skeitparks)

Atrakciju parks „Vīru un sievu spēles” (mehāniskais bullis, roku laušanās, 
sievu nešana, „govs” slaukšana, u.tml.)

15.00 Laukumā pie sporta halles Auto veiklības brauciens
18.00 „Ozolāji” Koncerts „Arta un viņas draugi”
21.00 VKLT stadions Latvijas spēkavīru sacensības
22.00 VKLT stadions Zaļumballe. Spēlē Normunds Jakušonoks un draugi 

30.05.2010.
10.00 Cēres stadions Sporta svētki

13.00 Pie Līgupītes ietekas Peldošo objektu nobrauciens pa Abavu
13.00 Laukumā pie Abavas tilta Atrakciju parks bērniem „Lec un minies”

Laukumā pie Abavas tilta „Dubļu cīņas”
Laukumā pie Abavas tilta „Novada cienasts”
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Dārza iela 6, Kandava, Tukuma rajons, LV–3120, tālr. 631 82028; fakss 631 82027, e–pasts: dome@kandava.lv
Kandavas novada domes informatīvais izdevums. Par publicētās informācijas saturu atbild Kandavas novada dome.

Metiens 3000 eks. Maketēts un iespiests SIA „Tipogrāfija Universums A“

17.04. 22.00 Balle. Spēlē „Dakota” Valdeķu k.n.

11.00 Pūķu darbnīca Zemītes t.n.

18.04. 12.00 Multfilma bērniem „Reaktīvā Sivēntiņa piedzīvojumi” Zantes k.n.

23.04. 13.00 Dziedāšanas konkurss „Uzdziedāsim” Zantes k.n.

19.00 Filma „Atlīdzības mednieki” Kandavas k.n.

24.04. 16.00 Popiela Valdeķu k.n.

24.04. 19.00 Krievijas Sanktpēterburgas Kannon Dance Centre dejas izrāde „Dejas ritmu krustcelēs” Kandavas k.n.

25.04. 16:00 „Oranžā kora” koncerts Kandavas k.n.

10.00 Cēres kausa izcīņa volejbolā Cēres halle

26.04. 19.00 Filma „Atlīdzības mednieki” Kandavas k.n.

27.04. 14.00 Filma bērniem „Atgriešanās Gaijā” Vānes k.n.

29.04. 19.30 Muzikāla izrāde ar amizantiem pastāstiem „Dzejnieki Nakts Bohēma” Kandavas k.n.

30.04. 14.00 Zemītes skolas dziesmu diena un disenīte Zemītes t.n.

Kandavas kultūras centra pasākumi aprīlī    
Pastāvīgā izstāde seifa telpā - “Ja man būtu tā naudiņa...” 
Kandavas novada muzejā
27. marts - 30. aprīlis
Raimonda Rēķa un Solvitas Alksnes foto izstāde. Zantes 
kultūras namā
1. - 16. aprīlis
Edītes Ulasevičas gleznu izstāde. Galerijā “Vējspārns”
19. aprīlis - 7. maijs
Pētera Lakša (70 gadu jubilejas) un Genādija Gorohova 
keramikas izstāde. Galerijā “Vējspārns”

6. aprīlis - 15. maijs
Kandavnieces Jolantas Brigeres foto izstāde “Jolantas dia-
logs ar lietu pasauli”. Kandavas novada muzejā
15. marts - 30. aprīlis
80 gadu jubilejas piemiņas izstāde skolotājam, pieminekļu 
aizsardzības inspektoram un publicistam Viktoram Vīto-
lam “Es esmu kopā ar Jums”. Kandavas novada muzejā
17. aprīlis - 8. maijs
Mākslas dienu izstāde - Tukuma un Kandavas mākslinieku 
gleznas. Kandavas novada muzejā

I Z S T Ā D E S 
Pastāvīgā izstāde seifa telpā - “Ja man būtu tā naudiņa...” 
Kandavas novada muzejā
19. aprīlis - 7. maijs
Pētera Lakša (70 gadu jubilejas) un Genādija Gorohova 
keramikas izstāde. Galerijā “Vējspārns”
17. aprīlis - 8. maijs
Mākslas dienu izstāde - Tukuma un Kandavas mākslinieku 
gleznas. Kandavas novada muzejā
6. aprīlis - 15. maijs
Kandavnieces Jolantas Brigeres foto izstāde “Jolantas dia-
logs ar lietu pasauli”. Kandavas novada muzejā
11. - 17. maijs
Mākslas dienām veltīta izstāde. Galerijā “Vējspārns”

P A S Ā K U M I
4. maijā
19:00 Ievas Kerēvicas un Zaļā Meža kora koncerts. Ieeja: 
Ls 4,-; Ls 5,-. Kandavas kultūras namā 
Pasākums “Ziedošā Kandava”. Kandavas kultūras namā

15. maijā
Muzeju nakts pasākums “Balti domāt - Zaļi dzīvot!”. Kan-
davas novada muzejā

21. - 22. maijā
Latvijas čempionāts kartingā. Kartingu trasē “Swedbank 
kartodroms” Kandavā

22. maijā
Kandavas Deju skolas koncerts modernajā dejā un izlai-
dums. Kandavas kultūras namā

27.maijā
Kandavas novada skolēnu sporta spēles. Kandavas stadio-
nā.

29.maijā
Cēres sporta spēles. Cēre

29. - 30. maijā
Kandavas novada svētki. Kandavā

   Pasākumi maijā


