KANDAVAS NOVADA

VĒSTNESIS
KANDAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVS IZDEVUMS

Leonārija
Gudakovska
Kandavas
novada domes
priekšsēdētāja
vietniece

Labdien, mīļie novada iedzīvotāji!
Šī vasara mūs ir lutinājusi ar
saules siltumu un pārbaudījusi
mūsu izturību tveicē, bet neskatoties uz to vasara Kandavas novadā
rit notikumiem un darbiem bagāta.
Ir paveikti vairāki nozīmīgi
darbi. Pirms nedēļas renovācijas
darbus pabeidza Matkules kultūras namā un tagad Matkules
un novada iedzīvotājiem būs par
vienu skaistu kultūras namu vairāk. Šajā sakarā lielu paldies vēlos teikt Kandavas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājai Gundai Cīrulei un domes priekšsēdētājam Rolandam
Bārenim, kas ieguldīja milzīgi
lielu darbu, lai īstenotu projektu,
paldies arī celtniekiem par paveiktajiem būvdarbiem.
Lai turpinātu piesaistīt Eiropas
Savienības finansējumu, domes
Attīstības un plānošanas nodaļa
turpina neatlaidīgi strādāt. Plānots sagatavot un iesniegt apstiprināšanai sešus satiksmes drošības
projektus. Pieci no tiem plānoti
īstenot Kandavā un viens Matkulē.

Noteikti esat pamanījuši, ka
Kandavas ielās parādās smagā tehnika un notiek būvniecības darbi.
Šie darbi ir saistīti ar ilgi gaidīto
ūdenssaimniecības attīstības projektu. Mēs ļoti ceram uz iedzīvotāju sapratni un atvainojamies par
sagādātajām neērtībām vietās, kur
ielas ir slēgtas vai ir grūti izbraucamas.
Tuvojoties apkures sezonai
dome ir vienojusies par siltumenerģijas piegādātāja maiņu. Nākamajā apkures sezonā par siltuma piegādi Kandavā rūpēsies SIA
„Kandavas Namsaimnieks”.
Kā katru gadu, arī šogad ir sācies konkurss „Sakoptākā sēta”.
Man ir patiess prieks par cilvēkiem, kas sakoptu vidi pārvērš par
dzīvesveidu. Novadā ir ļoti daudz
skaistu un sakoptu īpašumu. Vēlos pateikt paldies tiem iedzīvotājiem, kas desmit gadu garumā
ir kopuši un rūpējušies par savu
māju, sētu un laukiem. Tāpat arī
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
un sabiedrisko, ražošanu ēku īpašniekiem, kas rūpējas, lai apkārtējā
vide būtu sakopta un pievilcīga.
Prieks arī par pagastu pārvaldēm un pagastu centriem, kā arī
par sakoptajām skolu apkārtnēm,
kas neskatoties uz to, ka ir atvaļinājumu laiks un skolēnu brīvdienas, ir sakārtotas un ziedošas.
Jāatzīst, ka joprojām novadā ir
arī nesakopti un aizauguši īpašumi. Kā zināms saistošie noteikumi
paredz sodu par nesakoptu īpašumu, tāpēc lūgums iedzīvotājiem
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sakārtot tos, lai pašvaldības policijai nevajadzētu jūs traucēt ar protokolu sastādīšanu.
Konkursa „Sakoptākā sēta
Kandavas novadā” noslēguma pasākumu rīkosim septembrī, kad
aicināsim kopā sanākt visus sakopto īpašumu saimniekus.
Lauksaimniekiem sācies atbildīgs darba cēliens – ražas vākšana. Lai spīd saule, briest vārpas
un visās lauksaimniecības jomās ir
noturīgas cenas! Lauku cilvēki nav
jutuši nedz treknos gadus, nedz
arī krīzi - zeme jāar, lopi jābaro
un govis jāslauc. Lauksaimniekam
visos laikos ir bijuši veiksmīgāki
gadi un sliktāki gadi. Novēlu jums
izturību, veiksmi un veselību visiem, kas strādā smagajā nozarē –
lauksaimniecībā!
Pamanāms notikums šovasar
bija arī AWARD jauniešu nometne, kas jūlijā noritēja Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolā. Nometnes patronese ir Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, kura
viesojās arī novada domē un tikās
ar domes vadību, iestāžu vadītājiem, darbiniekiem un novada jauniešiem. Saku lielu paldies Vēsmai
Grugulei par AWARD nometnes
uzņemšanu un Kandavas vārda
popularizēšanu pasaulē.
Noslēgumā vēlos novēlēt jauniešiem un skolotājiem atpūsties
un sagatavoties jaunajam mācību
gadam. Vasara jau ir otrajā pusē
– baudiet to un atgriezieties skolās smaidoši un priecīgi! Saulainu
vasaru jums visiem!

2.
2010.gada 29.jūlija
Kandavas novada domes sēde
• Ar 2010.gada 17.jūnija vēstuli Nr.2-13/5770/3746 Reģionālās
attīstības un pašvaldības lietu ministrija lūdz pārskatīt Kandavas novada domes 26.04.2010. saistošos
noteikumus Nr.7 “Par Kandavas
novada ūdensvada un kanalizācijas
tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību”, jo tajos ir iekļautas normas, ko jau reglamentē
augstākstāvoši normatīvie akti - likumi un Ministru kabineta noteikumi.
Deputāti nolēma:
1.Apstiprināt Kandavas novada
domes saistošos noteikumus Nr.18
„Grozījumi Kandavas novada domes 26.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Kandavas novada
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un
būvju būvniecību, ekspluatāciju un
aizsardzību””.
2.Noteikt, ka Kandavas novada
domes saistošie noteikumi Nr.18
„Grozījumi Kandavas novada domes 26.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Kandavas novada
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un
būvju būvniecību, ekspluatāciju un
aizsardzību”” spēkā stājas nākamajā
dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Kandavas novada informatīvajā
izdevumā Kandavas Novada Vēstnesis augusta izdevumā.
3.Nosūtīt Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr. 18
„Grozījumi Kandavas novada domes 26.04.2010.saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Kandavas novada
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un
būvju būvniecību, ekspluatāciju un
aizsardzību”” triju dienu laikā pēc
to parakstīšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
rakstveidā un elektroniskā veidā.
• Ar Ministru kabineta 2001.
gada 29.marta noteikumiem Nr.220
„Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un
studējošā kredīts no kredītiestādes
līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu
galvojumu” noteikts, ka pašvaldība
var galvot kredītus studējošajiem.
Savukārt domes 2002.gada 24.decembrī apstiprinātie (protokols Nr.
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15, 6.§) noteikumi „Par Kandavas
novada domes sniegtajiem galvojumiem Kandavas novada trūcīgo
ģimeņu bērnu studiju un studējošo
kredītu saņemšanai” neatbilst spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām.
Lai nodrošinātu valstī pastāvošajai ekonomiskajai situācijai atbilstošu pašvaldības galvojumu izsniegšanu studējošajiem studiju un
studējošo kredītu izsniegšanai un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu, Dome nolēma:
1.Apstiprināt Kandavas novada
domes saistošos noteikumus Nr. 19
„Kārtība, kādā Kandavas novadā
tiek sniegts pašvaldības galvojums
studiju kredīta un studējošā kredīta
saņemšanai”.
2.Noteikt, ka Kandavas novada
domes saistošie noteikumi Nr.19
„Kārtība, kādā Kandavas novadā
tiek sniegts pašvaldības galvojums
studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” stājas spēkā 2010.
gada 18.augustā.
3.Nosūtīt Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr. 19
„Kārtība, kādā Kandavas novadā
tiek sniegts pašvaldības galvojums
studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” triju dienu laikā pēc
to parakstīšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
rakstveidā un elektroniskā veidā.
• 2010.gada 14.jūlijā Kandavas
novada domē ar Nr.971/3-12-1 reģistrēta akciju sabiedrības „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2010.gada 12.jūlija
vēstule Nr.1-1/15, kurā atsaucoties
uz Kandavas novada domes mutiski
izteikto lūgumu pirkt akciju sabiedrībai „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” piederošo
nekustamo īpašumu „Robežkalni”
Kandavas pagastā, Kandavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv
no 2,64 ha zemes un vienpadsmit
ēkām. Akciju sabiedrība „Kurzemes
ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas
stacija” piekrīt piedāvātajai cenai
LVL 60 000,00 (sešdesmit tūkstoši
lati). Dome nolēma:
1.Atļaut SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” pirkt no akciju sabiedrības „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija” nekustamo īpa-

šumu „Robežkalni” par LVL 60000,00
(sešdesmit tūkstoši latu).
2.SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” vienoties ar akciju
sabiedrību „Kurzemes ciltslietu un
mākslīgās apsēklošanas stacija” par
pirkuma maksas samaksas kārtību
un pirkuma līguma nosacījumiem.
3.Atļaut SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ņemt ilgtermiņa aizņēmumu uz 15 gadiem 8 %
likmi gadā minētā nekustamā īpašuma iegādei.
• Domes sēdē 30.06.2010 nolēma izbeigt uz savstarpējās vienošanās pamata nomas līgumus noslēgtus 2002.gada 26.septembrī, 2003.
gada 26.jūnijā un 2005.gada 29.septembrī ar SIA „Universe”. Deputāti
nolēma:
1. Uzdot Kandavas novada SIA
„Kandavas namsaimnieks” noslēgt
nomas līgumu ar izpirkuma tiesībām ar SIA „Universe” uz pieciem
gadiem (līdz 2015.gada 1.augustam) par katlu mājās uzstādītajām
SIA „Universe” piederošajām iekārtām ar 2010. gada 1.augustu, nosakot nomas maksu par kopējo summu Ls 48 443,42 un mēneša maksu
Ls 807,39 (bez PVN).
2. Domei apmaksāt sešu mēnešu
laikā no 01.08.2010. līdz 01.02.2011.
SIA „Universe” ieguldītos līdzekļus
pašvaldības katlu mājās par kopējo
summu Ls 14 774,50 , nosakot mēneša maksu Ls 2462,42 ( bez PVN).
3. Uzdot Juridiskajai un personāla nodaļai sagatavot vienošanos
par nomas līgumu ar SIA „Universe” izbeigšanu, ievērojot šī lēmuma
2.punktā ieguldījumu atlīdzināšanas kārtību.
4.Uzdot Ilgtermiņa ieguldījumu, nekustamo un kustamo īpašumu pieņemšanas un norakstīšanas,
materiālu un inventāra norakstīšanas komisijai pieņemt no SIA
„Universe” pašvaldības iznomātās
ķermeniskās lietas un nodot tās SIA
„Kandavas namsaimnieks” bilancē
apkures funkcijas nodrošināšanai.
• Pamatojoties uz LR likuma
„Par pašvaldībām” 61.1 pantu un
61.2 pantu, 14.panta otrās daļas
1.punktu un „Reģionālās attīstības
likuma” 6.panta 4.punktu, 13.pantu, Dome nolēma:

3.
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1.Apstiprināt plānošanas dokumentu „Kandavas novada attīstības
programma 2010. – 2016.gadam”.
• 2010.gada 8.jūlijā spēkā stājās
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem”. Deputāti nolēma:
1.Apstiprināt ar 2010.gada 2.augustu Pašvaldības mantas iznomāšanas izsoles komisiju šādā sastāvā:
1.1. Guntis Gelpers (p.k...), Kandavas novada domes izpilddirektors, komisijas priekšsēdētājs,
1.2. Dace Laukmane (p.k. .. ),
Juridiskās un personāla nodaļas juriste, komisijas locekle,
1.3. Elīna Džeriņa (p.k....), Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, komisijas locekle,
sekretāre.
• Pamatojoties uz 25.05.2010.
Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 477 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.3.2.aktivitāti „Sociālekonomiski
nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”, Dome nolēma:
Apstiprināt „Kultūras mantojuma objektu – Kandavas viduslaiku
pils pilsdrupu un Pulvertorņa attīstības stratēģija 2012. - 2016. gadam”.
Uzdot Kandavas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļai
līdz 2010.gada 19.augustam izstrādāt un iesniegt Latvijas Republikas
Kultūras ministrijā projekta pieteikumu „Kultūras mantojuma objektu Kandavas viduslaiku pils pilsdrupas un Pulvertornis atjaunošana”
par kopsummu LVL 1 252 677,56,
nodrošinot līdzfinansējumu 16%
apmērā ( LVL 200 428,41).
• Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.06.2008. noteikumiem
Nr. 426 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.1.3.1.apakšaktivitāti „Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās
vietās ārpus Rīgas”, Dome nolēma:
1. Uzdot Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai līdz 2010.gada 9.augustam iz-

strādāt un iesniegt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā projekta
pieteikumu „Satiksmes drošības
uzlabošana Raiņa un Pūzurgravas
ielās Kandavā” par kopsummu LVL
71 764,59, nodrošinot līdzfinansējumu 15% apmērā
(LVL 10 764,69).
2. Uzdot Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai līdz 2010.gada 9.augustam izstrādāt un iesniegt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā projekta
pieteikumu „Satiksmes drošības
uzlabošana Talsu ielā Kandavā” par
kopsummu
LVL 91 665,84, nodrošinot līdzfinansējumu 15% apmērā (LVL
77 915,96).
3. Uzdot Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai līdz 2010.gada 9.augustam izstrādāt un iesniegt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā projekta
pieteikumu „Satiksmes drošības
uzlabošana Rūmenes ielā Kandavā” par kopsummu LVL 117 964,43,
nodrošinot līdzfinansējumu 15%
apmērā (LVL 17 694,67).
4. Uzdot Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai līdz 2010.gada 9.augustam izstrādāt un iesniegt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā projekta
pieteikumu „Satiksmes drošības uzlabošana Lielā un Talsu ielās Kandavā” par kopsummu LVL 675 559,50
, nodrošinot līdzfinansējumu 15%
apmērā ( LVL 101 333,93).
5. Uzdot Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai līdz 2010.gada 9.augustam izstrādāt un iesniegt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā projekta
pieteikumu „Satiksmes drošības
uzlabošana Apiņu ielā Kandavā”
par kopsummu
LVL 238 824,45, nodrošinot
līdzfinansējumu 15% apmērā ( LVL
35 823,67).
6. Uzdot Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai līdz 2010.gada 9.augustam izstrādāt un iesniegt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā projekta
pieteikumu „Satiksmes drošības
uzlabošana Dzirnavu ielā Matkulē” par kopsummu LVL 214 237,80,

nodrošinot līdzfinansējumu 15%
apmērā ( LVL 32 135,67).
• Kandavas novada domē
01.07.2010.reģ. Nr.3-12-1/907 saņemts zvērinātas tiesu izpildītājas
Pārslas Bērziņas „Paziņojums par
NĪ nodokļa parādu”, pamatojoties
uz Tukuma rajona tiesas 05.05.2010.
izdoto lēmumu Nr. 16.03.01-42/160
par parāda piedziņu no ...., p.k. ...
un IK „....” par labu VID Tukuma
reģionālajai iestādei. Deputāti nolēma:
Lietu nodot zvērinātai tiesu izpildītājai Pārslai Bērziņai nekustamā īpašuma nodokļa parādu
piedziņai bezstrīda kārtībā no .... (
p.k.) un IK „...”, reģ.Nr.... par kopējo summu Ls 103,39 (tai skaitā iepriekšējo gadu parāds Ls 88,89 un
nokavējuma nauda Ls 14,55).
• Izskatot SIA „Metrum” iesniegto zemes ierīcības projektu īpašumā
„Kalna Rogas” Cēres pagastā, Kandavas novadā un atbilstoši Zemes
ierīcības likuma 19.panta 2.punktā
noteiktajam un 11.12.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 10.9.punktā noteiktajam, deputāti nolēma:
1.Apstiprināt zemes ierīcības
projektu īpašuma „Kalna Rogas”
Cēres pagastā, Kandavas novadā
zemes vienības ar kopējo platību
16,6 ha sadalīšanai.
2.Jaunizveidotajam zemes īpašumam ar kopējo platību 5,8 ha
piešķirt adresi „Ozolstrauti”, Cēres
pagasts, Kandavas novads. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0101- Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.Atlikusī īpašuma „Kalna
Rogas” zemes vienības platība ir
10.8 ha. Zemes lietošanas mērķis: 0101– Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.Pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas nekustamo īpašumu platības
var tikt precizētas.
5.Kandavas novada domes lēmuma izrakstu nosūtīt Adrešu reģistram, Rīgas reģionālai nodaļai,
Puškina ielā 14, Rīga, LV- 1050.

4.
• 19.07.2010. reģ.nr. 1005/ 3-121 saņemts Kandavas novada SIA
„Kandavas namsaimnieks” valdes
locekļa D.Rozenfelda iesniegums
par papildus 20 akmens aizsargstabu uzstādīšanu pie Abavas tilta
Kandavā. Deputāti nolēma:
1.Atbalstīt deputāta D.Rozenfelda priekšlikumu par papildus 20
kalto akmens aizsargstabu uzstādīšanu pie Abavas tilta Kandavā.
2.Lūgt VAS „Latvijas valsts ceļi”
Kurzemes reģiona Tukuma rajona
nodaļas vadītāju H.Lācaru ar aktu
nodot 20 kaltos akmens aizsargstabus pašvaldības pārvaldījumā.
3.Domes
izpilddirektoram
G.Gelperam līdz 01.09.2010. organizēt lēmuma par 20 akmens aizsargstabu uzstādīšanu pie Abavas
tilta Kandavā izpildi.
• Lai veicinātu Valsts nozīmes
kultūras, arhitektūras, arheoloģijas
un citu tūrisma apskates objektu un
nozīmīgu vietu Kandavas novadā
atpazīstamības veicināšanu un tūristu piesaisti, nepieciešams uzstādīt norādes pie objektiem. Dome
nolēma:
1.Uzdot domes izpilddirektoram G.Gelperam izveidot darba
grupu, lai izvērtētu nepieciešamo
norāžu izvietošanu.
2. Iekļaut 2011.gada budžetā finansējumu norāžu izgatavošanai
un uzstādīšanai.
• Saskaņā ar likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. panta otro daļu Centrālā
zemes komisija, pamatojoties uz
ieinteresēto personu pieprasījumu
un dokumentiem, kas apliecina zemes īpašuma un mantošanas tiesības [tai skaitā personām, kuras līdz
1940.gada 21.jūlijam uzsāka izpirkt
(aizpirka) Latvijā atstātos vācu izceļotāju nekustamos īpašumus no
Vispārējās Lauksaimniecības bankas vai Valsts zemes bankas, kā
arī šo personu mantiniekiem par
īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu var uzskatīt Latvijas Valsts
vēstures arhīva izziņu, kurā norādīti nekustamā īpašuma izpircēji
(aizpircēji), dati par nekustamo īpašumu un bankā iemaksātā naudas
summa] atjauno īpašuma tiesības
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arī uz zemes reformas pabeigšanai
paredzēto zemi.
Pamatojoties uz iepriekšminēto
Centrālā zemes komisija lūdz Pašvaldības atkārtoti izvērtēt vai minētie zemes gabali (saskaņā ar sarakstu „Zemes reformas pabeigšanai.
Dati uz 03.03.2010.”) ir nododami
zemes reformas pabeigšanai.
Saskaņā ar Latvijas Republikas
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pašvaldības izvērtē lauku apvidus zemes piederību, piekritību vai
izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, un zemes reformai nav
nododami zemes starpgabali un
to platība ir vismaz 0,2 ha. Zemes
starpgabals ir pašvaldībai piederošs
zemes gabals, kura platība lauku
apvidos ir mazāka par pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzēto
minimālo zemesgabala platību vai
kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Saskaņā ar likuma „Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas
likuma” 1. panta 11. punkta b)
apakšpunktu, likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 4. punktu
un Ministru Kabineta 2009. gada
1. septembra noteikumiem Nr. 996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 4.4. apakšpunktu, atkārtoti izvērtējot lauku
apvidus zemes piederību, piekritību
vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai Kandavas novadā, deputāti nolēma:
1. Noteikt, ka šādi zemes gabali
nav nododami zemes reformas pabeigšanai un ir piekrītoši Kandavas
novada pašvaldībai.
1.1. Zemes gabals platībā 0,4 ha
ar kadastra Nr. 9070 003 0261, Imulas iela 12, Matkules pagasts, Kandavas novads.
1.2. Zemes gabals platībā 0,15 ha
ar kadastra Nr. 9070 003 0241, „Za-

riņi”, Matkules pagasts, Kandavas
novads.
1.3. Zemes gabals platībā 2,1
ha ar kadastra Nr. 9094 001 0397,
„Ilzes”, Zemītes pagasts, Kandavas
novads.
1.4. Zemes gabals platībā 1,8 ha
ar kadastra Nr. 9094 001 0168, „Pie
lauciņiem”, Zemītes pagasts, Kandavas novads.
1.5. Zemes gabals platībā 1,6 ha
ar kadastra Nr. 9094 001 0399, „Purene”, Zemītes pagasts, Kandavas
novads.
• 16.07.2010. reģ.nr. 186/3-26
saņemts iesniegums no domes
priekšsēdētāja R.Bāreņa ar lūgumu
piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu
no 2010. gada 2.augusta līdz 12.augustam par nostrādāto laika periodu no 01.07.2009. līdz 30.06.2010. (
tai skaitā viena diena par asins nodošanu 27.08.2009.)
Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Darba likuma
74.panta sesto daļu, deputāti nolēma:
Piešķirt Kandavas novada domes priekšsēdētājam Rolandam Bārenim ikgadējā atvaļinājuma daļu
no 2010.gada 2.augusta līdz 2010.
gada 12.augustam par nostrādāto
laika periodu no 01.07.2009. līdz
30.06.2010., tai skaitā 12.augustu kā
atpūtas dienu par asins nodošanu
27.08.2009.
• Kandavas novada dome
05.07.2010. ir saņēmumi Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzaicinājumu izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu 1.5.3.1. aktivitātē
„Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem”.
Pamatojoties uz Valsts reģionālās attīstības 30.06.2010 vēstuli
Nr. 3-3/1687 (Kandavas novada
domē saņemta 05.07.2010., reģ.
Nr. 3-12-1/919), Ministru kabineta
08.06.2008. noteikumiem Nr. 523 ”
Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti
„Speciālistu piesaiste Plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem”,
deputāti nolēma:
Uzdot Kandavas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļai
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līdz 2010.gada 12.augustam izstrādāt un iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā projekta pieteikumu „Speciālistu piesaiste Kandavas
novada domei”.
• Pamatojoties uz deputāta
I.Laša ierosinājumu, izskatot domes
sēdes jautājumu par līguma izbeigšanu ar SIA „Universe” ( 6.§) papildus pieņemt lēmumu par apkures
sezonas nodrošināšanu Kandavā,
Dome nolēmaUzdot SIA „Kandavas namsaimnieks” saņemt licenci
apkures pakalpojuma sniegšanai,
apstiprināt siltumenerģijas tarifu
un nodrošināt siltumapgādi dzīvojamām mājām, pieslēgtām pie katlu
mājām Kūrorta ielā 7A, Ozolu ielā
6A, Dārza ielā 1, Ķiršu ielā 10, Zīļu
ielā 2 Kandavā atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
Domes sēdes protokols pieejams
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.
Nākamās komiteju sēdes 19.augustā:
Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas sēde
plkst.13.00;
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde plkst.14.00;
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde plkst.15.00;
Finansu, plānošanas un novada
attīstības komitejas sēde plkst.16.00
Nākamā domes sēde 26.augustā
plkst.13.00

APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē
2010.gada 29.jūlijā (protokols Nr.7 1.§)

Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr.18
„Grozījumi Kandavas novada
domes 26.04.2010. saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par Kandavas
novada ūdensvada un
kanalizācijas tīklu un būvju
būvniecību, ekspluatāciju
un aizsardzību””
Izdarīt 2010.gada 26.aprīlī apstiprinātajos Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Kandavas novada ūdensvada
un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību” (turpmāk – noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: „Par Kandavas
novada ūdensvada un kanalizācijas
tīklu un būvju ekspluatāciju un aizsardzību”.
2. Izteikt noteikumu 1.1.punktu
šādā redakcijā:
„1.1. Šie noteikumi nosaka
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un
būvju ekspluatācijas un aizsardzības noteikumus Kandavas novadā”.
3. Svītrot noteikumu 1.4.10.
apakšpunktu.
4. Svītrot noteikumu 2.nodaļu.
5. Izteikt noteikumu 4.nodaļu
šādā redakcijā:

Nekustamā īpašuma izsole
Kandavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod nekustamo īpašumu: Mirtes, Zantes pagastā,
Kandavas novadā, (kadastra apzīmējums: 9092 004 0107).
Sākumcena Ls 3900 (trīs tūkstoši deviņi simti lati).
Izsoles nodrošinājums Ls 390 jeb 10 % no Izsoles sākumcenas.
Izsoles dalības maksa Ls 60,50 (tai skaitā PVN ). Izsole notiks
Kandavas novada domē 2010. gada 27. augustā plkst. 14.00.
Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domē,
Dārza ielā 6, Kandavā, 204. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00
līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15.00.
Izsoļu pretendentus reģistrē Kandavas novada domes
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
līdz 2010. gada 26. augustam plkst. 17.00.
Informācija pa tālruni 63107375.

„4.Līgumu noslēgšanas kārtība
4.1. Līgums tiek noslēgts starp
Pakalpojumu sniedzēju un Apsaimniekotāju vai Lietotāju/Blakus lietotāju par ūdens un/vai kanalizācijas
pakalpojumiem, to uzskaiti, norēķinu kārtību, abu pušu pienākumiem
un tiesībām:
4.1.1.jaunbūvētiem un rekonstruētiem objektiem Līgums jānoslēdz pirms ūdens un/vai kanalizācijas tīklu ekspluatācijas uzsākšanas;
4.1.2.ja esošajā objektā mainās
Apsaimniekotājs, pakalpojumu Lietotājs/Blakus lietotājs, jauns Līgums
tiek slēgts pēc iepriekšējā Apsaimniekotāja, pakalpojumu Lietotāja/
Blakus lietotāja atteikuma saņemšanas un visu finansiālo saistību
izpildes;
4.1.3. ja esošajā objektā tiek
veikta saimnieciskā darbība ir jābūt
uzstādītam ūdens patēriņa skaitītājam atbilstoši šo saistošo noteikumu 5.nodaļas prasībām.
4.2. Slēdzot jaunu Līgumu ar fiziskām vai juridiskām personām vai
jaunu juridisku personu, kuru dibinājusi vai pārvalda fiziska persona,
kurai ir parādi iepriekšējā Līguma
ietvaros par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs neslēgt
jaunu Līgumu līdz visu savstarpējo
parādu dzēšanai un nesniegt pakalpojumu atbilstoši spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajam.”.
6. Svītrot noteikumu 6.1.2.,
6.1.6., 6.1.7., 6.1.8., 6.3.4., 6.3.5.,
6.3.7. un 6.3.8. apakšpunktus.
7. Izteikt noteikumu 7.nodaļas
nosaukumu šādā redakcijā: „Patēriņa aprēķināšana noteikumu pārkāpumu gadījumā”.
8. Aizstāt noteikumu 7.1.1.
apakšpunktā apzīmējumu „m³” ar
apzīmējumu „m/s”.
9. Papildināt noteikumus ar jaunu 7.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.1.4.ja ir bijusi patvaļīga pieslēgšanās pilsētas ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkliem, ūdens
patēriņš un novadīto notekūdeņu
daudzums tiek aprēķināts saskaņā
ar ūdens skaitītāja nominālo caur6.

6.

Kandavas novada vēstnesis

Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr. 19
„Kārtība, kādā Kandavas novadā
tiek sniegts pašvaldības
galvojums studiju kredīta un
studējošā kredīta saņemšanai”

5. Galvojums tiek sniegts, pamatojoties uz Kandavas novada
domes lēmumu un vienošanos par
galvojumu (turpmāk tekstā - Vienošanās), pielikumā Nr.1, ko slēdz
Kandavas novada domes vadība
un studējošais. Pēc Vienošanās noslēgšanas Kandavas novada domes
vadība slēdz galvojuma līgumu ar
konkrēto kredītiestādi, kurā studējošajam ir paredzēts ņemt kredītu.
6. Kandavas novada domei ir
tiesības prasīt studējošajam pēc studiju pabeigšanas vismaz vienu gadu
nostrādāt kādā no Kandavas novada domes struktūrvienībām vai padotības iestādēm.
7. Galvojumu izsniedz studējošajām personām, kuras ir:
7.1. maznodrošinātas vai trūcīgas personas;
7.2. bāreņi vai palikušas bez abu
vecāku aizgādības.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību,
kādā Kandavas novada domes vārdā tiek sniegts galvojums par tām
parāda saistībām, ko studējošās
personas (turpmāk tekstā - studējošais) uzņemas studiju kredīta un
studējošā kredīta (turpmāk tekstā
- kredīts) saņemšanai no kredītiestādes.
2. Galvojumu studiju kredīta saņemšanai no kredītiestādes Kandavas novada dome sniedz tikai tad, ja
studiju programma netiek finansēta
no valsts budžeta līdzekļiem un ja
Kandavas novadā vai Kandavas novada attīstībai nepieciešama specialitāte, kuru apgūst studējošais.
3. Pilna laika studējošie var saņemt galvojumu gan studiju kredītam, gan studējošā kredītam. Nepilna laika studējošie var saņemt
galvojumu tikai studiju kredītam.
4. Tiesības pretendēt uz kredīta
galvojuma saņemšanu ir studējošiem - Latvijas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas Republikas
nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas
Savienības valstu pilsoņi, kuriem
izsniegta pastāvīgās uzturēšanās
atļauja vai termiņuzturēšanās atļauja -, kuru deklarētā dzīvesvieta
ir Kandavas novadā un kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju
programmas.

II. Galvojuma sniegšanas kārtība
8. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami šādi dokumenti:
8.1.studējošā pieteikums par
galvojuma saņemšanu kredīta ņemšanai, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu,
studiju programmas nosaukumu,
augstskolu un fakultāti, iestāšanās
gadu augstskolā, studiju gadu, kā
arī nepieciešamā kredīta veidu un
tā apmēru;
8.2. izziņa no kredītiestādes par
kredīta veidu un apmēru, paredzēto
atmaksas grafiku, atmaksas termiņiem un kredīta procentu likmi;
8.3. izziņa no sociālā dienesta
par atbilstību maznodrošinātas vai
trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
8.4.studējošā apliecinājums, ka
kredīta ņēmējam nav nekustamā
īpašuma vai vērtspapīru, kas varētu
būt kredīta nodrošinājums;
8.5. izziņa no augstskolas par
studiju faktu un sekmēm, kā arī
apstiprinājumu par tiesībām ņemt
kredītu. Ja studējošais vēlas saņemt
studiju kredīta galvojumu- augstskolas izziņu par to, ka studiju
programma netiek finansēta no
valsts budžeta līdzekļiem;
8.6. vienošanās (ja tāda ir) kopija ar darba devēju par darba nodro-
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plūdi 24 stundu darba režīmā, ja
skaitītāja nav - atkarībā no maksimālās caurteces spējas caur šo pievadu, pieņemot, ka ūdens tecēšanas
ātrums ir 3 m/s, tecēšanas ilgums
- 24 stundas diennaktī, vai atkarībā no ūdens ņemšanas vietu skaita
un Latvijas būvnormatīvu noteiktajiem maksimālajiem normatīviem.”.
10. Svītrot noteikumu 9.nodaļu.
APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē
2010.gada 29.jūlijā
(protokols Nr.7 2.§)

šinājumu pēc studiju beigšanas.
9. Pieteikumi ar pievienotajiem
dokumentiem tiek pieņemti Kandavas novada domē, Dārza ielā 6,
Kandavā.
10. Studējošais tiek uzaicināts
uz Kandavas novada domi, kad tiek
izskatīts jautājums par galvojuma
sniegšanu. Kandavas novada domei
ir tiesības uzdot studējošajam jautājumus, kas saistīti ar galvojuma
sniegšanu un kredīta ņemšanu.
11. Kandavas novada dome,
pamatojoties uz Kandavas novada
domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas un Finanšu, plānošanas
un novada attīstības komitejas lēmumiem pieņem lēmumu sniegt
galvojumu studiju un/vai studējošā
kredīta ņemšanai vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu sniegt
galvojumu.
12. Pēc labvēlīga Kandavas novada domes lēmuma pieņemšanas
studējošais tiek uzaicināts uz Kandavas novada domi, lai parakstītu
Vienošanos starp Kandavas novada
domi un studējošo par galvojuma
saņemšanu. Vienošanos paraksta
studējošais un Kandavas novada
domes vadība.
13. Pēc Vienošanās noslēgšanas
Kandavas novada domes vadība paraksta galvojuma līgumu ar konkrētu kredītiestādi.
14. Par atteikumu sniegt galvojumu studējošajam paziņo rakstveidā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā, norādot minētā
lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.
III. Lēmuma pieņemšanas procedūra
15. Kandavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja
izvērtē saņemto studējošā pieteikumu un tam pievienotos dokumentus kredīta galvojuma saņemšanai
un sagatavo lēmuma projektu par
kredīta galvojuma piešķiršanu vai
atteikumu. Kandavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komiteja iesniedz lēmuma projektu
Kandavas novada domes Finanšu,
plānošanas un novada attīstības komitejai.
16. Kandavas novada domes
Finanšu, plānošanas un novada attīstības komiteja izskata studējošā
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pieteikumu un tiem pievienotos
dokumentus, sagatavo Kandavas
novada domes lēmuma projektu
par galvojuma sniegšanu vai atteikumu un virza to izskatīšanai Kandavas novada domes sēdē.
17. Ja studējošais iesniedzis pieteikumu, kam nav pievienoti visi
nepieciešamie dokumenti, Izglītības, kultūras un sporta komitejai
ir tiesības noteikt termiņu trūkumu
novēršanai par to paziņojot studējošajam. Ja studējošais noteiktajā
termiņā nav iesniedzis pieprasītos
dokumentus, Izglītības, kultūras un
sporta komitejai ir tiesības paziņot,
ka galvojuma pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.
IV. Nobeiguma noteikumi
18. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku
zaudējušiem Domes apstiprinātos
( 24.12.2002. protokols Nr.15 6.§)
noteikumus „Par Kandavas novada
domes sniegtajiem galvojumiem
Kandavas novada trūcīgo ģimeņu
bērnu studiju un studējošo kredītu
saņemšanai” (grozījumi apstiprināti 18.12.2003. (protokols Nr.15 8.§).
19.Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2010.gada 18.augustā.

7.
Kandavai sava Latvijas nacionālā mantojuma monēta
29.jūlijā Kandavas vārds papildināja Latvijas nacionālā mantojuma
monētu kolekciju. Sākot ar augustu Kandavas tūrisma informācijas
centrā katram
Kandavas novada iedzīvotājam, viesim,
kolekcionāram
un jebkuram
interesentam
būs iespēja iegādāties Kandavas suvenīru
– monētu. Tās
cena trīs lati.
Latvijas nacionālā mantojuma
kolekcijas izveides mērķis ir aptvert
Latvijas ievērojamākos cilvēkus,
notikumus, skaistākās vietas, celt-

nes, izcilākos vēstures, kultūras un
izklaides objektus, izveidojot tiem
veltītu monētu. Kolekcija atspoguļos Latvijas vakardienu, šodienu un
rītdienu; svētkus
un ikdienu - visu
ar ko var lepoties
mūsu mazā valsts.
Monētu var iegādāties tikai monētā attēlotajā vietā
vai atbilstošā notikuma laikā, bet
informācija
un
attēls par to tiek
iekļauti Eiropas
nacionālā mantojuma monētu kolekcijā (www.nationaltokens.com),
tādējādi nesot Latvijas vārdu pasaulē un veicinot tūrisma attīstību.

Kartinga sacensībās „Kandavas dāmu kauss”
godalgotās vietas izcīna kandavnieces

APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē
2010.gada 29.jūlijā
(protokols Nr.7 10.§)

Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr.20
„Grozījumi Kandavas novada
domes 30.07.2009. saistošajos
noteikumos Nr.5 „Kandavas
novada domes nolikums”
Izdarīt 2009.gada 30.jūlijā apstiprinātajos Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.5
„Kandavas novada domes nolikums” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu 14.punktu ar jaunu 14.15.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„14.15. Pašvaldības mantas iznomāšanas izsoles komisiju.”.
2. Izteikt nolikuma pielikumu
jaunā redakcijā (pielikumā).

16.jūlijā pēcpusdienā Kandavas Swedbank kartodromā pulcējās kartinga sacensību „Kandavas
dāmu kauss” dalībnieces. Kopumā
sacensībās piedalījās pavisam 30
dāmas no Kandavas, Rojas, Tukuma un Talsiem. Tomēr godalgotās
vietas ieguva kandavnieces: 3.vie-

tā Elīna Džeriņa, 2.Vietā Lienīte
Zaļevska un 1.vietā - Elīna Ozola.
Savukārt, 4.un 5.vietas ieguvējas saņēma dāvanu kartes no Swedbank
kartodroma 10 latu vērtībā. Īpašu
dāvanu no Kandavas sporta kluba,
par cīņas sparu trasē, saņēma matkulniece Dace Rudēvica.
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Eiropas lauku pašvaldību hartas jauniešu koordinators apmeklē Kandavu
16.jūlijā Kandavā ieradās Eiropas lauku pašvaldību hartas (Charter of European Rural Communities) jauniešu koordinators Boy
Hendrikus Gerard Scholtze, kurš
plānošanas vizītē Kandavā uzturējās divas dienas. Vizītes mērķis
bija apmeklēt Kandavu un tikties
ar Kandavas novada domes vadību
un Eiropas lauku pašvaldību hartas koordinatoriem Latvijā – Gitu
Grunti un Solvitu Viļumu. Vizītes
laikā precizēja projekta aktivitātes,
kuras īstenos Eiropas jauniešu tikšanās laikā, šā gada 28.-31.oktobrī
Kandavā, kā arī izveidoja pasākuma
programmu.
Jauniešu tikšanās oktobrī būs
viena no hartas projekta (Multi
Annual Project) aktivitātēm. Līdz
šim jauniešu tikšanās ir organizētas Kiprā, Dānijā, Čehijā, Somijā.

Sākotnēji bija plānots, ka projekta
ietvaros Kandavā ieradīsies jaunieši
no Austrijas, Dānijas, Nīderlandes,
Itālijas, Kipras, Luksemburgas un
Ungārijas. Tomēr plānošanas sanāksmē, 17.jūlijā, koordinatori un
Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Leonārija Gudakovska vienojās uzaicināt arī citu
hartas dalībvalstu jauniešus, ar nosacījumu, ka ceļa izdevumus segs
pašas dalībvalstis. Savukārt uzturēšanās Kandavā tiks finansēta hartas
projekta ietvaros. Jauniešu pasākumu apmeklēs arī Eiropas lauku
pašvaldību hartas prezidents Frans
Ronnes un hartas atbildībā sekretāre Helma van Drunen. Plānots, ka
kopumā Kandavu apmeklēs 40 dažādu valstu pārstāvji.
Eiropas lauku pašvaldību harta
izveidota 1989.gadā. Hartas devī-

ze ir “Ļaudis satiek ļaudis” (People
meet people), tās mērķis ir izveidot draudzības tīklu starp Eiropas
valstīm. Organizācija nav politiska
rakstura un nav ar politiskiem mērķiem. Viens no hartas pamatprincipiem – strādāt kopā neatkarīgi no
politiskās un reliģiskās pārliecības,
iepazīt vienam otru, izzināt katras
valsts iedzīvotāju ikdienu, tradīcijas
un veicināt sadarbību starp cilvēkiem, iestādēm, organizācijām un
uzņēmumiem.
2008. gadā hartas valde nolēma
organizācijas darbībā iesaistīt dalībvalstu jauniešus. Kopš tā laika katru
gadu tiek rīkotas 2 jauniešu tikšanās
dažādās Eiropas valstīs. Šoruden tā
notiks Kandavā.

Vairas Vīķes-Freibergas vizīte Kandavā

tejas vadītāju Ingu Priedi, Kandavas
novada pašvaldības policijas priekšnieci Ailonu Dārznieci, Kandavas
novada sporta kluba “Kandava’’ vadītāju Andri Bambi, Kandavas jauniešu
centra dzīves organizētāju un Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas soc.
pedagogu Janu Kašlaju. Sarunās piedalījās arī Kandavas novada jaunieši.
Sarunas tēma - Jaunatnes politikas
īstenošana Kandavas novadā, valstī,
ārpus tās. Eksprezidente uzklausīja
stāstījumu par jauniešu dzīvi Kandavā un atzinīgi novērtēja izglītības un
brīvā laika pavadīšanas iespējas Kandavā, kā arī dalījās pieredzē, pastāstot
par savā jaunībā organizētajiem pasākumiem jauniešiem.
Pēc vizītes Kandavas novada
domē Vaira Vīķe – Freiberga devās
uz Kandavas kultūras namu, kur viņu
sagaidīja AWARD 2010 nometnes
dalībnieki. Tas bija īpašs notikums, jo
šogad pirmo reizi AWARD nometņu
vēsturē pie jauniešiem viesojās programmas AWARD patronese Latvijā
Vaira Vīķe - Freiberga. Valsts eksprezidente tikās ar jauniešiem īpašā
diskusijā, kurā runāja par jauniešu
pieredzi programmā AWARD un tās
nozīmi katra jaunieša dzīvē, kā arī
Latvijas valsts attīstībā.

Pirmdien, 26.jūlijā Valsts eksprezidente Vaira Vīķe - Freiberga
kopā ar kungu apmeklēja Kandavas
novada domi, lai tiktos ar Kandavas
novada domes priekšsēdētāju Rolandu Bāreni, Kandavas novada domes
priekšsēdētāja vietnieci Leonāriju
Gudakovsku, Kandavas novada iestāžu vadītājiem un darbiniekiem

- Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāju Silviju Tiltiņu, Kandavas novada konsultatīvās komisijas
vadītāju Lieni Šnikvaldi, Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas direktori
Vēsmu Gruguli, Kandavas novada
Jauniešu lietu speciālisti Zigitu Kārkliņu, Kandavas novada deputāti,
Izglītības, Sporta un Kultūras komi-

Vairāk par hartu lasiet
www.europeancharter.eu

Solvita Viļuma
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Kandavas novadā
uzņemti velobrauciena Biedrība “Kandavas Partnerība” izsludina projektu konkursu
«Barona taka - par tīru Biedrība “Kandavas Partnerība” rekreācijas vietu un neproduktīvo
izsludina atklāta konkursa projek- objektu izveide un to apkārtnes saun zaļu Latviju!»
tu iesniegumu pieņemšanas 3.kār- kopšana, labiekārtošana un izbūve,
tu Lauku attīstības programmas t.sk. informatīvo stendu/tuvāka apdalībnieki
2007.-2013.gadam pasākuma “Vie- kaimē sasniedzamo pakalpojumu

Zemītē jau 5. gadu tiek gaidīti
un laipni uzņemti velobrauciena
“Velomaratons «Barona taka - par
tīru un zaļu Latviju!» dalībnieki.
Dalībnieki paviesojās Zemītes
ev.lut. baznīcā, kur viņus sagaidīja
un pastāstīja par baznīcu draudzes
priekšniece Janīna Jakušonoka. Tālāk Zemītes pamatskolas, jeb Pils
parks kļuva atkal bagātāks par 4 kociņiem- pīlādzi, liepu, dekoratīvo
egli un dzeltenlapu bērzu. Kā noskaidrojām kopā ar skolas dārznieci Nadeždu Kravčuku iepriekšējos
gados stādītie koki un krūmi ( sarkanā lazda, liepa, priede, goba, sarkanā ieva, forsītija, sarkanais ozols)
labi iedzīvojušies un pieņemas spēkā un kuplumā. Pēc tam sekoja laucinieciskas pusdienas ezermalā pie
kamīna ar jaunajiem kartupeļiem,
gaļu, biezpienu un gurķīšiem. Protams, neizpalika arī skābputra, to
visu gādāja un gatavoja labais gariņš
Gaida Daukšta, kas jau visos šos gadus sarūpē cienastu velomaratona
dalībniekiem. Kā īpašs pārsteigums
šogad bija arī Ritas Krūmiņas pašceptā saldskābmaize, kas vēl silta un
mīksta dažam labam ēdājam šķita
vismaz klinģera gardumā. Pēc īsas
atpūtas visi devās ceļā uz Kandavu.
Kandavā velobrauciena dalībnieki devās uz K.Mīlenbaha vidusskolu, kur viņus sagaidīja skolas
direktore Vēsma Grugule un vietējo
prese izdevumu pārstāvji. Sarunās
ar V.Gruguli velobraucēji atzina,
ka šis esot visgrūtākais no visiem
braucieniem, jo karstais laiks ir
pamatīgs pārbaudījums. Bet tas
netraucēja atstāt „zaļās pēdas” arī
Kandavā. Velobrauciena dalībnieki
pie skolas iestādīja sudrabegli, kuru
Ziemassvētku laikā skolēni rotās.
Erodeja Kirilova
Solvita Viļuma

tējās attīstības stratēģijas” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 16.septembra līdz 2010.gada 16.oktobrim.
3.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 60 599,09 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz
biedrības „Kandavas Partnerība”
birojā: Talsu iela 11, Kandava.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass
„LEADER pieejas īstenošana” 413.
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām
aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes 5.2. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību
un interešu klubu, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un cita brīvā
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”
1.Rīcība „Vietējo iniciatīvu darbībai labvēlīgas vides radīšana un to
darbības attīstība” – pieejamais finansējums 45199,09 LVL. Rīcības
mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti
partnerības teritorijas iedzīvotājiem, pilnveidojot vidi vietējo iniciatīvu darbībai Kandavas Partnerības teritorijā. Plānotās aktivitātes:
ārpus telpas vietu izveide un labiekārtošana (pamatlīdzekļu iegādei);
brīvā laika pavadīšanas vietu izveide un labiekārtošana telpās (bērnu,
pusaudžu, pensionāru, invalīdu,
sieviešu un dažādu interešu grupu
uzturēšanās - saieta vajadzībām);
kultūrvēsturisko objektu, parku,

norāžu uzstādīšana; citas aktivitātes, kas veicina mērķa sasniegšanu.
Piedāvātie risinājumi – visi risinājumi, kas ir saskaņā ar rīcības mērķi
un atbilst normatīvo aktu prasībām.
Aktivitātes 5.1. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana
un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem” 3.Rīcība „Atbalsts pakalpojumu sniedzējiem koplietojuma
pamatlīdzekļu iegādei un uzstādīšanai” – pieejamais finansējums 15
400,00 LVL. Rīcības mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti partnerības teritorijas iedzīvotājiem, nodrošinot
iespēju izmantot koplietojuma pamatlīdzekļus visā Kandavas Partnerības teritorijā. Plānotās aktivitātes:
Uzņēmēju sadarbības grupām nepieciešamā koplietojama inventāra, tehnikas iegāde, koplietojamu
saimniecības ēku (noliktava, pagrabi, fasēšana, noformēšanas, pakošanas, degustācijas, izglītošanas
telpas u.tml.) remonts un interjera
izveide; citas aktivitātes, kas veicina
mērķa sasniegšanu.
Projektu īstenošanas ilgums 2
gadi pēc LAD lēmuma par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Ar Kandavas Partnerības Attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem,
to plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma
saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties Lauku
atbalsta dienesta mājas lapā: www.
lad.gov.lv un biedrības “Kandavas
Partnerība” mājas lapā: www.kandavaspartneriba.lv, kā arī biedrības
„Kandavas Partnerība” birojā Kandavā, Talsu ielā 11.
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Sludinājumi

Kandavas novada deputātu pieņemšanas laiki:

Sertificētas masieres pakalpojumi:
Kandavas Sporta hallē (Kandava, Skolas iela 12)
sertificēta masiere Aina Lazdāne veic
ārstniecisko masāžu. Tel. 26139854.
SIA „Kandavas namsaimnieks” informē,
ka iepērk malku par Ls 12-14/m3. Cena atkarīga no
malkas kvalitātes, kas tiek noteikta
pielietojot koeficientu. Pagastos malku var piedāvāt
SIA „Kandavas namsaimnieks” darbiniekiem,
savukārt Kandavā lūgums zvanīt 29469084 (Jānis Čupriks).
SIA „Kandavas namsaimnieks”
piedāvā darbu jauniešiem.
Darbs saistīts ar teritorijas labiekārtošanas darbiem,
darba laiks 4 stundas dienā.
Interesentiem ierasties kopā ar vecākiem,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26187088
(Dainis Rozenfelds).
SIA „Kandavas namsaimnieks” aicina Kandavas novada
iedzīvotājus informēt par dzīvojamām mājām un vietām,
kur ziemas periodā regulāri aizsalst ūdensvadi, lai pirms
ziemas varētu novērst nepatīkamās situācijas.
Lūgums zvanīt Dainim Rozenfeldam
pa tālruni 26187088.
AICINĀJUMS PARAKSTĪTIES!!!!
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības
organizācija SUSTENTO ir pieņēmusi lēmumu parakstīt
iesniegumu Eiropas Ombudam, jo uzskata, ka ir
steidzami jādara viss iespējamais, kas varētu novērst
tālāku valsts veselības aprūpes sistēmas sagraušanu.
Mūsu valsts iestāšanās Eiropas Savienībā uzliek zināmas
tiesības un pienākumus ne tikai Latvijas pusei, bet arī ES,
ko pārstāv Eiropas Komisija. SUSTENTO patiesi cer,
ka Eiropas Ombuda iejaukšanās pierādīs, ka Eiropas
Savienības politika ir vērsta uz ikvienas ES dalībvalsts
iedzīvotāju labklājības celšanu.
Ar iesniegumu Eiropas Ombudam varat iepazīties un
par to parakstīties Kandavas novada Sarkanā Krusta
telpās, darba laikā. Kā arī trešdienās un piektdienās
Kandavas novada domē 1.stāvā no plkst. 9:00 līdz 11:00.
Tālrunis informācijai 29239245 (Zigurds Megnis).

Virszemes TV priekšapmaksas kodu kartes var iegādāties:
Nosaukums
Maxima
Narvesen
Plus Punkts
ZS “Griezes”
Veikals “Valdeķi”
SIA “Vītoli AMI”
Veikals “Matkule”
Veikals “4 -15”
Veikals “Ezeriņi”

Adrese
Kandava
Kandava
Kandava
Kandava
Kandavas pagasts
Kandavas stacija
Matkules pagasts
Vānes pagasts
Zemītes pagasts

Abavas iela 4b
Lielā iela 6
Abavas iela 4
Ķiršu iela 4
Valdeķi

Ezeriņi

Papildu informācijai: Jānis Palkavnieks
Lattelecom Komunikācijas daļas projektu vadītājs
Mob.t. +371 29225520 .T. +371 67055506
e-pasts: janis.palkavnieks@lattelecom.lv; www.lattelecom.lv

16.augustā Valdeķu kultūras namā plkst. 17:00 -18:00
Inga Priede (SCP), Solvita Horste (PS),
Guntars Indriksons (JL), Normunds Štoferts (JL)
23.augustā Zantes pagasta pārvaldē plkst. 17:00 - 19:00
Inga Priede (SCP), Solvita Horste (PS),
Guntars Indriksons (JL), Normunds Štoferts (JL)
30.augustā Kandavas novada domē plkst. 17:00 - 19:00
Inga Priede (SCP), Solvita Horste (PS),
Guntars Indriksons (JL), Normunds Štoferts (JL)
Kandavas novada domes priekšsēdētājs Rolands Bārenis
apmeklētājus pieņem: pirmdienās no plkst. 13:00 - 19:00
Kandavas novada domē.
Lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 63182028
„Maxima” lielveikalos turpmāk varēs nodot
dabasgāzes skaitītāju rādījumus
Jau no 12.jūlija „Maxima XXX” un „Maxima XX”
lielveikalos būs izvietotas īpašas pastkastītes, kurās
Latvijas iedzīvotāji varēs ievietot aizpildītās
„Latvijas Gāzes” skaitītāju rādījumu kartītes.
Vienošanās par kastīšu izvietošanu ar lielveikaliem
„Maxima” panākta, lai ikvienam būtu iespēja ērti nodot
skaitītāju rādījumus „Latvijas Gāzei” laikā, kad visā
Latvijā tiek samazināts pasta nodaļu skaits, tādējādi
radot grūtības daudziem cilvēkiem sniegt ziņas par
patērēto dabasgāzes apjomu.
„Pasta nodaļu optimizācijas rezultātā ir sarucis iestāžu
skaits, kurās bija iespējams nodot dabasgāzes skaitītāju
rādījumus, tādēļ, lai vēl vairāk atvieglotu savu pircēju
ikdienu, esam panākuši vienošanos ar akciju
sabiedrību „Latvijas Gāze” par speciālu pastkastīšu
izvietošanu mūsu lielveikalos,” saka „Maxima Latvija”
Zīmola un komunikāciju departamenta direktore
Viktorija Olrova.
Jau vēstīts, ka pašlaik „Maxima” saviem pircējiem
piedāvā iespēju apmaksāt gan mobilo sakaru operatoru,
gan televīzijas, gan interneta un citu pakalpojumu
sniedzēju rēķinus. „Maxima” tīkls regulāri piedāvā
dažādus jauninājumus, lai pircēji saņemtu iespējami
plašāku pakalpojumu klāstu.
Latvijā pašreiz „Maxima” tīklā apvienoti 128 veikali.
„Maxima” ir lielākais mazumtirdzniecības tīkls Baltijā.
Aktīvu darbību Latvijā uzņēmums sāka 2001. gadā, un
tajā nodarbināti aptuveni 6,5 tūkstoši cilvēku.
Papildinformācija: Rūta Grikmane, „Maxima Latvija”
pārstāve. Tālr. 29630923
e-pasts: ruta.grikmane@prae.lv; www.maxima.lv

Novada skolās uzņem audzēkņus!
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola ar 2010.gada 2.augustu
atsāk skolēnu uzņemšanu visās klāšu grupās.
Turpinās uzņemšana 1.klasē, piedāvājot apgūt angļu valodu;
Vidusskolēniem tiek piedāvāta programma ar
padziļinātu angļu valodas apguvi un
komerczinību programmu „Esi līderis”.
Pieteikties personīgi skolas lietvedībā, līdzi ņemot pasi
un bērna dzimšanas apliecību.
Informācija pa tālruni: 63181887
Zemītes pamatskola uzņem audzēkņus 9.klases
pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmā.
Programmas kods 23011811.
Pieteikties personīgi skolas lietvedībā, līdzi ņemot pasi,
bērna dzimšanas apliecību un iepriekšējā gada liecību.
Lūgums iepriekš sazināties pa tālruni 29418631.
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Apsveikumi
Lai dzīvesprieka, laimes daudz,
Lai darba smagums tīrais nieks,
Lai gados nākamos iet garām bēdas,
Un atmiņā lai tikai skaistas pēdas!

Apsveicam novada pensionārus,
kuri augustā svin dzīves nozīmīgās jubilejas:
Amālija Šalājeva, Elfrīda Fokerota, Veronika Skromane, Roberts Reinsons,
Erna Rozenštama, Rihards Tauriņš, Vilma Svarāne, Alīda Štrauss, Jānis Surgofts,
Dzidra Stasiloviča, Vilma Knipša, Daina Siļķe, Biruta Balandīna, Elza Ansone,
Alda Ansone, Līvija Šilberga, Ņina Birkentāle, Berta Ekere, Aivars Jansons,
Vanda Cīrule, Ramirs Eņģelis, Māris Fomins, Andris Ģigulis, Austra Lagzdiņa,
Ausma Plinta, Zelma Rone.

Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

Sludinājumi
SIA „Kandavas namsaimnieks”
informē, ka ar šā gada
2.augustu darbu sācis
dūmvadu tīrītājs
Arnolds Frēlihs,
tālrunis: 28682364.
Gan fiziskām, gan juridiskām
personām norēķināties par
padarīto iespējams skaidrā
naudā, pretī tiks izsniegta
maksājumu kvīts.
12.augusts -

donoru diena Kandavā
Bez asinīm nav dzīvības,
bet bez donoriem nav asinis!
Šo vienkāršo patiesību Valsts
asinsdonoru centra darbinieki
apzinās ļoti skaidri.
Tieši tāpēc visi asins donori
tiks gaidīti 12.augustā
no plkst. 10:00 līdz 13:00
Kandavas novada
sociālā dienesta telpās,
Jelgavas ielā 4A!
Nāciet atpūtušies un
labā garastāvoklī!

Līdzjūtības
Izsakām līdzjūtību Arnim Kaktiņam dzīvesbiedri Renāti Kaktiņu,
ilggadējo dzīvokļu saimniecības vadītāju, pavadot pēdējā gaitā.
SIA „Kandavas namsaimnieks” kolektīvs
Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
un klusais miers ar saviem spārniem sedz...

Skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem,
Renāti Kaktiņu aizsaulē aizvadot.
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”,
Kandavas novada dome

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā reģistrēti
mūžībā aizgājušie novada iedzīvotāji:
Džordžs Alberts Apaļais (1942.) Kandava
Ārija Bogdanova (1929.) Kandava
Milda Grīsone (1922.) Kandava
Lidija Gulbe (1915.) Kandava
Rita Ozoliņa (1941.) Kandava
Mirdza Ternovska (1928.) Kandava
Dainis Grasmanis (1939.) Kandavas pagasts
Brigita Celma (1940.) Cēres pagasts
Mārtiņš Polis (1992.) Vānes pagasts
Dainis Rasa (1968.) Zantes pagasts
Jānis Dundurs (1928.) Zemītes pagasts
Valdis Lācis (1950.) Zemītes pagasts
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

12.

Kandavas novada vēstnesis

Pasākumi Kandavas novadā augustā un septembrī
No 1. jūnija - 27. augustam

Viktorīnas “Izzini Kandavas novadu” skolēnu darbu
izstāde. Kandavas novada muzejā

13. augustā

18:30 Kandavas novada čempionāts futbolā 7x7 pirmais riņķis, 7. kārta. Spēlē: Ozolāji - Juniors. Kandavas
K. Mīlenbaha vidusskolas sporta laukumā
18:30 Kandavas novada čempionāts futbolā 7x7 pirmais riņķis, 7. kārta. Spēlē: Zante - Galdnieki. Zantes
sporta laukumā

14. augustā

10:00 Kandavas novada sporta svētku vieglatlētikas
sacensības. Pieteikšanās līdz 13. augustam plkst. 21:00
pa e-pastu kandavasbjss@inbox.lv vai sacensību dienā
15 minūtes pirms starta sacensību sektoros, turpat arī
jāiemaksā dalības maksa. Sacensību dalības maksa: Ls
0,50 par katru disciplīnu. Sacensības organizē Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola un Sporta klubs “Kandava”. Kontakttālr.: 29152314 (Indulis),
29237866 (Andrejs). Valsts Kandavas lauksaimniecības
tehnikuma stadionā
10:00 Tāllēkšana meitenēm (D grupa (1999.g un
jaunākas) un C grupa (1997., 1998.g. dzim.));
10:00 Šķēpa mešana zēniem (D un C grupa);
11:00 Šķēpa mešana meitenēm (D un C grupa);
11:30 Tāllēkšana zēniem (D un C grupa)
11:30 Šķēpa mešana zēniem (B grupa (1995./1996.
g.dzim.));
12:00 Šķēpa mešana meitenēm (B grupa);
12:30 Šķēpa mešana zēniem (A grupa (1993./1994.
g.dzim.));

Kapu svētki Kandavas novada kapsētās:
14. augustā
11:00 Ķikuļu kapsētā. Kandavas pagasts
12:00 Kreiļu kapsētā. Kandavas pagasts
13:00 Elku kapsētā. Kandavas pagasts
14:00 Vimbužu kapsētā. Kandavas pagasts
15:00 Cikundes kapsētā. Kandavas pagasts
16:00 Kalnmuižas kapsētā. Kandavas pagasts
21.augustā
11:00 Andziņu kapsētā. Cēres pagasts
12:00 Vecciema kapsētā. Cēres pagasts
13:00 Raibāju kapsētā. Cēres pagasts
14:00 Korģeļciema kapsētā. Cēres pagasts
15:00 Rēzes kapsētā. Cēres pagasts
16:00 Mežmuižas kapsētā. Kandavas pagasts

13:00 Šķēpa mešana Juniori (1991./1992.g. dzim.),
vīrieši un veterāni 50+;
13:30 Šķēpa mešana Juniorēm un sievietēm.

21. augustā

10:00 Zantes pagasta sporta svētki. Zantē.
Sīkāka informācija pa tālr. 29457272 (Andris)

28. augustā

10:00 Vānes pagasta sporta svētki. Vānē.
Sīkāka informācija pa tālr. 29457272 (Andris)

11. septembrī

Saules ielas svētki. Kandavā

17. - 18. septembrī

Baltijas čempionāts kartingā 6. posms.
Kartingu trasē “Swedbank kartodroms” Kandavā

19. septembrī

Motokrosa Battery Superkauss čempionāta fināls.
Kontaktpersona: Mārtiņš Aleksandrovičs
mob. 29904055
Moto-X Kandava trasē

26. septembrī

Miķeldienas gadatirgus. Kandavas Vecpilsētas laukumā, Zantē

29. septembrī

Miķeļdienas pasākums. Cērē

28. augustā
11:00 Kandavas ev. luteriskās baznīcas kapsētā.
12:00 Jaunkandavas kapsētās vecajā daļā. Kandava
13:00 Jaunkandavas kapsētas jaunajā daļā. Kandava
12:00 Dzirmuižas kapsētā. Matkules pagasts
14:00 Matkules kapsētā. Matkules pagasts
15:00 Sviluma kapsētā. Matkules pagasts
14:00 Variebas kapsētā. Vānes pagasts
15:30 Aizupes kapsētā. Vānes pagasts
14:00 Smiltiņu kapsētā. Zantes pagasts
15:00 Jaundziru kapsētā. Zantes pagasts
29.augustā
15:00 Jaunkandavas katoļu kapsētā. Kandava

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“

