KANDAVAS NOVADA

VĒSTNESIS
KANDAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVS IZDEVUMS
Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiek savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai jaungada brīnums vispirms notiek mūsos...
Šajos Ziemassvētkos, kas
šogad izvērtušies par īstu
balto brīnumu visapkārt, novēlu piedzīvot
mazus un lielus brīnumus! Jo nav būtiski,
ko mēs darām - mazas
vai lielas lietas, sakām
daudz vai maz – svarīgākais visu darīt no sirds.
Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, piepildīt
mazus un lielus sapņus, īstenot ambiciozus mērķus
un saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats par
sevi un tad visi kopā esam spējīgi radīt brīnumus,
kas pārsteidz mūs pašus un citus!
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un
panākumiem bagātu Jauno 2011.gadu!
Lai piepildās cerības un īstenojas sapņi!
Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Rolands Bārenis

Lai mierīgs, saticības un prieka pilns šis baltais
Ziemassvētku laiks!
Veiksmi, radošu sadarbību un jaunas iespējas
Jaunajā gadā
visiem Kandavas novada iedzīvotājiem
un viņu mīļajiem cilvēkiem vēl
Kandavas novada Kultūras pārvalde
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Nākošais kaķa gads solās būt
enerģisks pārmaiņu un cerību laiks.
Toties gadu beigu puse būs jau pavisam laba
un ar šādu domu atliek arī dzīvot.
Mūsu kolektīva aicinājums - solījums,
strādāsim, lai cilvēki būtu gandarīti par kopīgi
paveikto un vairāk smaidīsim viens otram.
Vēlam visiem stipru veselību, izturību
un dzīvosim ar domu
„viss kas notiek - notiek uz labu”.
Laimīgu 2011.gadu!
SIA „Kandavas namsaimnieks” kolektīva vārdā
Dainis Rozenfelds

Tos skaistos sapņus,
kas klusi sirdī mīt,
Tos krietnos darbus,
Kas ceļā jau būs rīt,
Lai Jaunais gads mums palīdz piepildīt!
Novēlu kolektīvam un vecākiem mīļus,
gaišus un saticīgus Ziemassvētkus!
Veiksmīgu, darbīgu un naudīgu Jauno gadu!
Lai Jaunais gads tāpat kā kaķis - vienmēr krīt uz
kājām, tad mums viss izdosies!
PII „Zīļuks” vadītāja
Agnija Ose-Pelnēna

2.
30. novembra
Kandavas novada domes sēde
• Pamatojoties uz noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas
atzinumu par noslēguma ziņojumu
vispusīgu izvērtējumu, kā arī ņemot
vērā ieinteresēto institūciju, pašvaldību un sabiedrības viedokli, deputāti nolēma:
1. Neakceptēt SIA „Starteris” paredzēto darbību– cūkkopības kompleksa „Krūtaiņi” būvniecību
2. Uzdot Kandavas novada domes kancelejai triju dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas lēmumu ievietot internetā mājas lapā www.kandava.lv un piecu darbdienu laikā nosūtīt publicēšanai laikrakstā.
• izskatot jautājumu par Kandavas novada domes saistošo noteikumu pieņemšanu, Dome atklāti balsojot nolēma:
1.Apstiprināt Kandavas novada
domes saistošos noteikumus Nr.30
„Par ielu tirdzniecības vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas
novada domi un ielu tirdzniecības
organizēšanas kārtību Kandavas novadā”.
2.Noteikt, ka Kandavas novada
domes saistošie noteikumi Nr.30
„Par ielu tirdzniecības vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas
novada domi un ielu tirdzniecības
organizēšanas kārtību Kandavas
novadā” stājas spēkā pēc atzinuma
saņemšanas no Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas un
publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kandavas Novada
Vēstnesis”.
• Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
2.punktu un 46.pantu, deputāti nolēma:
Apstiprināt Kandavas novada
domes saistošos noteikumus Nr.31
„Grozījumi Kandavas novada domes
28.01.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 1 „2010.gada pamatbudžets un
speciālais budžets”.
• Domē tika saņemta Reģionālās
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attīstības un pašvaldību lietu ministrija vēstule ar lūgumu precizēt
saistošo noteikumu Nr.23 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Kandavas
novadā” 11.punktu, paredzot iespēju
izpilddirektora izdotos administratīvos aktus apstrīdēt domē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu un 47.panta trešo daļu, deputāti nolēma:
1. Apstiprināt Kandavas novada
domes saistošos noteikumus Nr. 32
„Grozījumi Kandavas novada domes
30.09.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 23 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Kandavas novadā”.
2.Noteikt, ka Kandavas novada
domes saistošie noteikumi Nr.32
„Grozījumi Kandavas novada domes
30.09.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 23 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Kandavas novadā” stājas
spēkā pēc atzinuma saņemšanas no
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un publikācijas
pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Kandavas Novada Vēstnesis”.
• Domē tika saņemta Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrija vēstule ar lūgumu precizēt saistošo noteikumu Nr.22 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
apmēru Kandavas novadā” 1., 2. un
3.1 punktu un svītrot augstāk minēto
noteikumu 4.un 5.punktu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
45.pantu, dome nolēma:
1. Apstiprināt Kandavas novada
domes saistošos noteikumus Nr. 33
„Grozījumi Kandavas novada domes
30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.
22 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā”.
2.Noteikt, ka Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.33
„Grozījumi Kandavas novada domes
30.09.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 22 „Par neapbūvēta zemesgaba-

la nomas maksas apmēru Kandavas
novadā” stājas spēkā pēc atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas un publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis”.
• Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumu,
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu un Ministru Kabineta
noteikumiem Nr.565 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”,
1.Apstiprināt Kandavas novada
domes iekšējo normatīvo aktu - grozījumi 2010.gada 31.marta Kandavas
novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
2. Noteikt, ka grozījumi Kandavas
novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
stājas spēkā 2010.gada 1.decembrī.
• Kandavas novada dome ir veikusi precizējumus un labojumus
Kandavas novada attīstības programmai 2010.-2016.gadam atbilstoši
Rīgas plānošanas reģiona ieteikumiem. Dome nolēma:
1. Apstiprināt plānošanas dokumentu „Kandavas novada attīstības
programma 2010.-2016.gadam”.
2. Paziņojumu par plānošanas
dokumenta „Kandavas novada attīstības programma 2010. – 2016.gadam” apstiprināšanu publicēt informatīvajā izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis” decembra izdevumā.
3. Plānošanas dokumentu „Kandavas novada attīstības programma
2010.-2016.gadam” ievietot interneta mājas lapā www.kandava.lv .
• Pamatojoties uz to, ka Finanšu,
plānošanas un novada attīstības komitejas sēdē deputāti nolēma izveidot komisiju minēto saistošo noteikumu izstrādāšanai, dome nolēma:
1.Apstiprināt komisiju Kandavas
novada domes saistošo noteikumu
Nr. 25 „Par pašvaldības nodevām
Kandavas novadā” izstrādāšanai sekojošā sastāvā:

3.
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1.1. I.Priede, deputāte;
1.2. D.Rozenfelds, deputāts;
1.3.A.D.Freimanis, deputāts;
1.4. G.Indriksons, deputāts;
1.5. A.Apine, Kandavas novada
būvvaldes vadītāja;
1.6. I. Leitarts, Kandavas novada
domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” direktors.
2.Komisijai izstrādāt Kandavas
novada domes saistošos noteikumus
Nr. 25 „Par pašvaldības nodevām
Kandavas novadā” un iesniegt apstiprināšanai decembra domes sēdē.
• Pamatojoties uz Ministru kabineta 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: projekta priekšfinansēšanai
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2012.
gadā par projekta kopējo summu
71 764,59 LVL ( septiņdesmit viens
tūkstotis septiņi simti sešdesmit četri lati un 59 sant.)
• 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” deputāti nolēma: Projekta
priekšfinansēšanai ņemt aizņēmumu
Valsts kasē 2011.gadā par projekta
kopējo summu 91 665,84 LVL ( deviņdesmit viens tūkstotis seši simti
sešdesmit pieci lati un 84 sant.)
• 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: Projekta priekšfinansēšanai ņemt aizņēmumu Valsts
kasē 2011.gadā, par projekta kopējo
summu LVL 117 964,43 ( viens simts
septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti
sešdesmit četri lati un 43 sant.).

• Pamatojoties uz 21.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 542
„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
pašvaldību ēkās” nolikums”, Dome nolēma: apstiprināt projekta pieteikuma
„Energoefektivitātes paaugstināšana
Kandavas novada pašvaldības ēkās”
projekta kopējās izmaksas 511074,47Ls
apmērā, no kurām 495212,77Ls ir attiecināmās izmaksas un 15864,70Ls
ir neattiecināmās izmaksas. Kandavas
novada dome finansē neattiecināmās
izmaksas (15864,10Ls) un no attiecināmām izmaksām 16% (79234,05Ls), kas
kopā sastāda 95095,75Ls. Finansējumu
nodrošināt no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 2011. gadā.
• Projekta mērķis ir visaptveroša
velotūrisma piedāvājuma pilnveidošana un attīstīšana, izveidojot kopēju
velotīklu, attīstot velotūrismam saistītus produktus, atbalstot tālāku infrastruktūras attīstību un popularizējot velotūrsimu projekta teritorijā
un ārpus tās.
Projekta realizācijas laiks no
2011.gada līdz 2013.gadam.
Indikatīvā projekta izmaksu
kopsumma ir EUR 2 000 000,00 un
programmas atbalsta intensitāte
75-85 % apmērā. Kandavas novadā
plānoto aktivitāšu izmaksas sastāda
LVL 56296,00. Dome nolēma:
1.Konceptuāli atbalstīt projekta
„Central Baltic Cycling” ieviešanu.
2.Projekta atbalsta gadījumā noslēgt savstarpēju vienošanos ar Kurzemes tūrisma asociāciju par projekta īstenošanu.
3.Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 6165,00 LVL apmērā 2012.
un 2013.gadā saskaņā ar projekta
budžeta sadalījumu pa aktivitātēm
un pa gadiem.
4.Uzdot projekta ieviešanā piedalīties Kandavas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļai un
Kandavas novada Kultūras pārvaldes Tūrisma informācijas centram.
• Pamatojoties uz iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-

mās daļas 5.punktu, deputāti nolēma:
Atbalstīt Kandavas jauniešu centra „Nagla” piedalīšanos Izglītības un
Zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Atbalsts
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” informācijas punkta izveidošanai.
• Pamatojoties uz Administratīvā
procesa likuma 59.pantu, 64.panta
pirmo daļu, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 18.panta pirmo un otro
daļu, 19.panta piekto daļu, Kandavas
novada domes saistošo noteikumu
Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums”, Dome nolēma:
Noraidīt iesniedzējas Elzas Freibergas 2010.gada 2.novembra iesniegumu par morālā kaitējuma
atlīdzinājumu sakarā ar iestādes faktisko rīcību.
• Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Darba likuma 149.panta
pirmo daļu un Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, dome nolēma:
Piešķirt Kandavas novada domes
priekšsēdētājam R.Bārenim ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu no
2010.gada 21.decembra līdz 2011.
gada 5.janvārim, tai skaitā 10 darba
dienas, par nostrādāto laika periodu
no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada
30.jūnijam.
Kandavas domes sēdes protokols
atrodams www.kandava.lv sadaļā
„Pašvaldība”
Nākamās komiteju sēdes 23. decembrī:
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 30. decembrī plkst.13.00

4.
Kandavas novada dome
neakceptē SIA „Starteris”
paredzēto darbību –
cūkkopības kompleksa
„Krūtaiņi” būvniecību
2010.gada 11 maijā Kandavas novada domē tika saņemts SIA „Starteris” iesniegums par sivēnmāšu
kompleksa „Krūtaiņi” būvniecību
Zantes pagastā, Kandavas novadā ar
lūgumu pieņemt lēmumu par paredzētās darbības akceptu. Iesniegums
tika izskatīts Kandavas novada domes Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada
21.jūnija sēdē.
2010.gada 29.jūnijā Kandavas
novada domē ar Nr.3-12-1/902 tika
reģistrēts SIA „Starteris” iesniegums
par Kandavas novada domes Vides
aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūnija
lēmumu „Par sivēnmāšu kompleksa
„Krūtaiņi”, Zantes pagasts, Kandavas
novads, būvniecības akceptēšanu”,
kurā, tika norādīts, ka SIA „Starteris” nav izprotama situācija, kad,
balstoties uz administratīvi teritoriālo reformu, uzņēmumam tiek uzlikts
nesamērīgs slogs, proti, jāizsludina
jauna sabiedriskā apspriešana, kurai
noteikts termiņš 6 mēneši, lai gan paredzētajai iecerei ir realizēta pilna Ietekmes uz Vidi Novērtēšanas procedūra, kuras laikā tika organizētas 3
sabiedriskās apspriešanas (sākotnējā
sabiedriskā apspriešana; sabiedriskā
apspriešana pēc darba ziņojuma un
sabiedriskā apspriešana pēc noslēguma ziņojuma), kurās tika uzklausīts
un apkopots plašas sabiedrības, kas
neaprobežojas tikai ar Zantes pagasta iedzīvotājiem, viedoklis. Tas apstāklis, ka ir notikusi administratīvi
teritoriālā reforma un Zantes pagasts
ir iekļauts Kandavas novadā, nevar
kalpot par pamatu tam, ka tiek izsludināta jauna sabiedriskā apspriešana
[..]. SIA „Starteris” uzskata, ka šo
pašu mērķi ir iespējams sasniegt ar
mazāk ierobežojošiem un mērķtiecīgākiem līdzekļiem, proti, izveidojot
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darba grupu, kurā piedalītos uzņēmuma, pašvaldības, sabiedrības un
iespējamu citu interešu pārstāvji, lai
kopīgi pārrunātu uzņēmuma ieceres, IVN procedūras noteikto obligāto nosacījumu izpildi un vienotos
par visām pusēm pieņemamu darbību, izpildāmiem nosacījumiem,
tādējādi nodrošinot dažādu interešu
konstruktīvu līdzāspastāvēšanu, un
lūgts izskatīt minēto iesniegumu un
vistuvākajā laikā lemt par nepieciešamajiem pasākumiem, ņemot vērā
iesniegumā minētos faktus.
Izskatot minētos iesniegumus,
Kandavas novada domes 2010.gada
30.jūnija sēdē (protokols Nr.6 22.• )
tika nolemts:
„1.Sakarā ar Zantes pagasta iekļaušanos Kandavas novada administratīvajā teritorijā un nepieciešamību detalizēti iepazīties ar paredzēto darbību, atkārtoti noskaidrojot
sabiedrības viedokli, izsludināt sabiedrisko apspriešanu no 2010.gada
12.jūlija līdz 2011.gada 12.janvārim.
2.Ņemot vērā sabiedriskajā apspriešanā iegūtos rezultātus, par plānoto būvniecību Kandavas novada
Zantes pagastā atkārtoti lemt domes
sēdē 2011.gada janvārī.
3.Līdz domes sēdei 2011.gada
janvārim SIA „Starteris” iesniegt
domē saskaņojumu (vienošanos)
par iecerēto būvniecību ar bioloģiskās lauksaimniecības saimniecībām
„Sīļi” un „Mednieki 2”
4.Kompleksa „Krūtaiņi” būvniecības ieceres izvērtēšanai izveidot
darba grupu 3 cilvēku sastāvā, iekļaujot pārstāvjus no SIA „Starteris”,
pašvaldības un neatkarīgu speciālistu.”.
Minētais lēmums netika apstrīdēts.
Kandavas novada domes 2010.
gada 28.oktobra sēdē ar protokola
Nr.10 11.• „Par sivēnmāšu kompleksa „Krūtaiņi” Zantes pagastā,
Kandavas novadā būvniecības akceptēšanu” tika nolemts „1.Jautājumu par SIA „Starteris” sivēnmāšu
kompleksa „Krūtaiņi”, Zantes pagastā, Kandavas novadā būvniecības

ieceres akceptēšanu atlikt uz domes
sēdi 2010.gada 30.novembrī.
2. Sasaukt sakarā ar kompleksa
„Krūtaiņi” būvniecības ieceri visu
ieinteresēto pušu sanāksmi Zantes pagastā 2010.gada 16.novembrī
plkst.10.00.”.
Zantes pagastā 2010.gada 16.novembrī plkst.10.00. notika sanāksme
(protokols pielikumā), kurā tika uzklausīti Zantes pagasta iedzīvotāju
viedokļi par sivēnmāšu kompleksa
„Krūtaiņi” būvniecību un ietekmi
uz Zantes pagasta iedzīvotājiem un
vidi.
2010.gada 22.novembrī Kandavas novada domē ar Nr.1793/3-12-1
tika reģistrēts SIA „Starteris” 2010.
gada 17.novembra iesniegums saistībā ar Kandavas novada organizēto
pasākumu 2010.gada 16.novembrī
Zantes pagastā, kurā norāda, ka saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 15., 17.pantu projekta
ierosinātājs organizē projekta sabiedrisko apspriešanu trijās paredzētās darbības ietekmes novērtējuma
stadijās, proti- sākotnējā sabiedriskā
apspriešana (klātienes tikšanās un 20
dienas iesniegumiem) un sabiedriskā apspriešana pēc darba ziņojuma
par ietekmes novērtējuma sagatavošanu (klātienes tikšanās un 15 dienas
iesniegumiem). Papildus, sabiedrībai tiek nodots izvērtēšanai arīdzan
ieceres IVN noslēguma ziņojums
un visām ieinteresētajām pusēm
tiek dota līdzdalības iespēja 20 dienu laikā iesūtīt Vides Pārraudzības
valsts birojam savus viedokļus par
noslēguma ziņojumu. Vides Pārraudzības Biroja atzinumu var apstrīdēt
mēneša laikā no atzinuma spēkā
stāšanās dienas. Šīs likuma prasības
SIA „Starteris” jau izpildīja laikā no
2006.gada 15.decembra, kad tika uzsākts ietekmes uz vidi novērtēšanas
process līdz 2008.gada 15.oktobrim,
kad tika pabeigta ietekmes uz vidi
novērtēšanas procedūra un izdots
VPVB atzinums Nr.11. Šo sabiedrisko apspriešanu organizēšana ir
sasniegusi tās nospraustos mērķus,
proti, ir notikusi viedokļu apmaiņa
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un identificēti galvenie apdraudējuma objekti, kuru izpēte ir jāveic vides ietekmes novērtējuma procedūras laikā. Tāpat minētajā iesniegumā
tiek norādīts, ka 2010.gada 28.oktobra Kandavas novada domes sēdē
kā pēdējais risināmais jautājums bija
cūku kompleksa līdzāspastāvēšanas
nosacījumi ar Kandavas novada biškopības saimniecībām z/s Mednieki1 un z/s Sīļi. Šo attiecību risināšanai
tika atlikts domes balsojums par
kompleksa ieceres akceptēšanu un
noteikta ieinteresēto pušu tikšanās.
Tādēļ SIA „Starteris” nevarēja paredzēt, ka „ieinteresēto pušu sanāksme” tiks transformēta sabiedriskajā
apspriešanā (kurai ir īpaša tiesiskā
reglamentācija) un būs nepieciešams
vēlreiz prezentēt paredzēto sivēnmāšu kompleksa „Krūtaiņi” izveides ieceri un ietekmes uz vidi novērtējumu.
Likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 3.pants nosaka, ka ietekmes novērtējumu veic saskaņā ar
šādiem principiem:
1) ietekmes novērtējums izdarāms pēc iespējas agrākā paredzētās
darbības plānošanas, projektēšanas
un lēmumu pieņemšanas stadijā;
2) ietekmes novērtējums izdarāms, pamatojoties uz ierosinātāja
sniegto informāciju un informāciju,
kas iegūta no ieinteresētajām valsts
institūcijām un pašvaldībām, kā arī
sabiedrības līdzdalības procesā, tai
skaitā no sabiedrības iesniegtajiem
priekšlikumiem;
3) sabiedrībai — fiziskajām un
juridiskajām personām, kā arī to apvienībām, organizācijām un grupām
(turpmāk — sabiedrība) ir tiesības
iegūt informāciju par paredzētajām
darbībām un piedalīties ietekmes
novērtēšanā;
4) ierosinātājs nodrošina paredzētās darbības ietekmes novērtējuma sabiedrisko apspriešanu sabiedrībai pieejamā vietā un laikā;
5) vides problēmu risināšana uzsākama, pirms vēl saņemti pilnīgi zinātniski pierādījumi par paredzētās
darbības negatīvo ietekmi uz vidi. Ja
ir pamatotas aizdomas, ka paredzētā

darbība negatīvi ietekmēs vidi, jāveic
piesardzības pasākumi un, ja nepieciešams, minētā darbība jāaizliedz
(piesardzības princips);
6) novērtējums izdarāms, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principu,
principu „piesārņotājs maksā”, piesardzības un izvērtēšanas principu.
Saskaņā ar likuma „Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 21.pantu paredzētās darbības akcepts ir šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts attiecīgās
valsts institūcijas, pašvaldības, citas
likumā noteiktās institūcijas vai Ministru kabineta lēmums par atļauju
uzsākt paredzēto darbību.
Ja saskaņā ar noslēguma ziņojumu paredzētās darbības ietekme uz
vidi vai cilvēku veselību var skart
teritoriju, kas ir lielāka par attiecīgās
pašvaldības teritoriju, un attiecīgā
pašvaldība ir akceptējusi paredzēto
darbību, galīgo lēmumu par paredzēto darbību pieņem Ministru kabinets pēc tās pašvaldības ierosinājuma, kuras teritoriju šī darbība var
ietekmēt.
Likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 22.panta pirmā daļa
nosaka, lai saņemtu atļauju uzsākt
paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai valsts institūcijai,
pašvaldībai vai citai likumā noteiktajai institūcijai noslēguma ziņojumu
un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu kopā
ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem.
Likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 22.panta otrā daļa nosaka, ka attiecīgā valsts institūcija,
pašvaldība vai cita likumā noteiktā
institūcija, vispusīgi izvērtējusi noslēguma ziņojumu un kompetentās
institūcijas atzinumu par noslēguma
ziņojumu, kā arī ņemot vērā ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību
un sabiedrības viedokli, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem
lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību.
Paredzēto darbību akceptē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu
Nr.355 „Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība” 3. - 5.punktu, lai saņemtu akceptu, paredzētās darbības
ierosinātājs (turpmāk - ierosinātājs)
iesniedz valsts institūcijā, pašvaldībā
vai citā attiecīgo darbību reglamentējošos likumos noteiktajā institūcijā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā
norāda šādu informāciju:
1. iesnieguma iesniegšanas datumu un vietu;
2. ierosinātāja vārdu, uzvārdu
(komersantam - firmu), personas
kodu (komersantam - reģistrācijas
numuru komercreģistrā), adresi un
tālruņa numuru;
3. paredzēto darbību;
4. paredzētās darbības norises
vietas adresi.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1. noslēguma ziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējumu;
2. Vides pārraudzības valsts biroja
atzinumu par noslēguma ziņojumu.
Attiecībā uz minēto Kandavas novada dome konstatēja, ka 2008.gada
17.oktobrī Zantes pagasta padomē
saņemta (reģ.Nr.729) Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 2008.gada 15.oktobra vēstule
Nr.3-01/2379 „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu”, ar kuru nosūtīts Vides ministrijas Vides pārraudzības
valsts biroja 2008.gada 15.oktobra
Atzinums Nr.11 par SIA „Starteris”
cūkkopības kompleksa „Krūtaiņi”
būvniecības Tukuma rajona Zantes
pagastā ietekme uz vidi novērtējuma
noslēguma ziņojumu”.
Minētā atzinuma 6.punktā „Obligātie nosacījumi un turpmākajā
projektēšanā veicamie pasākumi”
noteikts, ka:
- Kompleksa izbūve un ekspluatācija plānojama, ievērojot esošo
ceļu nestspēju un tās ierobežojumus
noteiktos laika periodos. Šai nolūku
sadarbībā ar pašvaldību un ceļu īpašniekiem jānoslēdz vienošanos par
ceļu izmantošanu un remonta kār6.
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tību, ja to nepieciešamību izraisījusi
SIA „Starteris” darbība.
- Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas jautājumi jārisina atbilstoši 2004.gada
20.jūlija noteikumu 619 „Kārtība,
kādā lauksaimniecībā izmantojamo
zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz
zemes transformācijas atļaujas” prasībām.
- Pirms atļaujas saņemšanas zemes transformācijai ierosinātājam
jāsaņem Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
atzinums par transformējamā zemes
nogabala ietekmi uz piegulošajām
meliorētajām platībām un meliorācijas sistēmu pārkārtošanu.
- Kompleksa būvniecība meliorētajās zemēs nedrīkst pasliktināt
ūdens režīmu un meliorācijas sistēmu darbību, līdz ar to jāizstrādā
un likumdošanā noteiktajā kārtībā
jāsaskaņo drenāžas sistēmu pārbūves projekts būvniecībai paredzētajā
teritorijā.
- Kompleksa darbības laikā jānodrošina Ministru kabineta 2004.
gada 23.marta noteikumu Nr.152
„Cūku labturības prasības” un 2004.
gada 27.jūlija noteikumu Nr.628
„Īpašās vides prasības piesārņojošo
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” prasību izpilde.
- Ņemot vērā šķidrmēslu agresivitāti, turpmākajā projektēšanā
jāprecizē pasākumi būvju un konstrukciju aizsardzībai pret koroziju.
- Jāizveido drenāžas sistēma, kas
ļautu konstatēt šķidrmēslu krātuvju
un cauruļvadu iespējamos bojājumus. Ņemot vērā sabiedrības viedokli, rekomendējam izvērtēt nepieciešamību pievienot šķidrmēsliem
smaku mazinošus līdzekļus.
- Lauksaimniecībā izmantojamās platībās iestrādātais organiskā
mēslojuma daudzums nedrīkst pārsniegt 170 kg slāpekļa gadā, rēķinot
uz vienu hektāru, veicot precīzu uzskaiti un kontroli par šo normu ievērošanu.
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- Veicot šķidrmēslu izkliedi un
iestrādi, jānodrošina Aizsargjoslu
likumā noteikto prasību ievērošana.
- Šķidrmēslu izvešanu jāveic
Zemkopības ministrijas noteiktajos
laikposmos. Maršrutus un izvešanas
laikus jāsaskaņo ar pašvaldību.
- Ņemot vērā augsnes apstākļus,
īpaša uzmanība jāpievērš šķidrmēslu
iestrādes laikam un nosacījumiem,
nelabvēlīgos laika apstākļos paredzot
atbilstošus ierobežojumus, lai nepieļautu virszemes ūdensteču piesārņojumu.
- Gar kompleksa teritorijas robežu ieteicams izveidot aizsargstādījumu – ātraudzīgu koku un krūmu
josla gaisa piesārņojuma izplatības
ierobežošanai pieguļošajā teritorijā.
- Cūkkopības kompleksa darbības laikā jāparedz nepieciešamie
gaisa piesārņojuma samazināšanas
pasākumi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra
noteikumos Nr.588 „Noteikumi par
gaisa kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus.
- Jānodrošina Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumu
Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana.
- SIA „Starteris” paredzētā darbība nedrīkst negatīvi ietekmēt iegūstamās produkcijas (medus) kvalitāti
bioloģisko zemnieku saimniecībā
„Sīļi” Zantes pagastā un zemnieku
saimniecībā „Mednieki-2” Zemītes
pagastā, tādēļ paredzami papildus uzraudzības un informēšanas pasākumi. SIA „Starteris” savlaicīgi jābrīdina
biškopji, kad un kuras lauksaimniecībā izmantojamās platības paredzēts
miglot un kurās paredzēta šķidrmēslu
izkliede, to iespēju robežas veicot savstarpēji pieņemamos laika periodos.
Gadījumā, ja tomēr tiek konstatēta
nelabvēlīga ietekme, jāvienojas par
iespējamiem papildus risinājumiem
šo ietekmju novēršanai.
- Lai izslēgtu grunts un gruntsūdens iespējamo piesārņojumu ar

naftas produktiem, dīzeļdegvielas
tvertnes jāizvieto ūdens un naftas
produktus necaurlaidīgā apvaļņojumā, kura ietilpība vismaz par 10%
pārsniedz tvertnes ietilpību.
- Komunālos un tehnoloģiskajā
procesā veidojošos notekūdeņus aizliegts novadīt vidē neattīrītus.
- Notekūdeņu dūņas no komunālo notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm
jāapsaimnieko atbilstoši Ministru
kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”
noteiktajam.
- Ņemot vērā, ka kompleksa teritoriju veido vāji filtrējoši mālaini nogulumi, tehniskā projekta izstrādes
gaitā jāprecizē kompleksa teritorijas
virszemes noteces ūdeņu savākšanas
un novadīšanas iespējamie risinājumi.
- Atbilstoši likuma „ Par piesārņojumu” prasībām Valsts vides
dienesta Ventspils reģionālajā vides
pārvaldē jāiesniedz pieteikums A
kategorijas atļaujas saņemšanai, pievienojot tam dokumentus, kas apliecina, ka SIA „Starteris” rīcībā ir nepieciešamās lauksaimniecības zemes
platības (nemazāk kā 290 ha) cūkkopības kompleksā „Krūtaiņi” veidojošos škidrmēslu izkliedei un iestrādei.
- Vides stāvokļa monitoringa
punktus un kontroles parametrus jāsaskaņo Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālajā vides pārvaldē,
iekļaujot tos atļaujas nosacījumos un
jānodrošina monitoringa veikšana.
Vēlams Lauku atbalsts dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajai lauksaimniecības pārvaldē saskaņot drenāžas
noteces monitoringa mērījumu vietas un regularitāti.
Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 2008.gada
15.oktobra Atzinumā Nr.11 par SIA
„Starteris” cūkkopības kompleksa
„Krūtaiņi” būvniecības Tukuma rajona Zantes pagastā ietekme uz vidi
novērtējuma noslēguma ziņojumu”
Vides pārraudzības valsts birojs nolēma:
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„Rekomendēt Zantes pagasta padomei izvērtēt ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu par
SIA „Starteris” cūkkopības kompleksa „Krūtaiņi” būvniecības Tukuma
rajona Zantes pagastā, Vides pārraudzības biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu,
sabiedrības viedokli un lemt par šīs
darbības akceptu, ņemot vērā šajā ziņojumā izvirzītos nosacījumus.”.
2008.gada 2.decembrī Zantes pagasta padomē ar Nr.846 tika reģistrēta
SIA „Starteris” 2008.gada 1.decembra
vēstule Nr.7, ar kuru SIA „Starteris”
lūdz atļaut sākt projektēt un akceptēt
sivēnmāšu kompleksa „Krūtaiņi” būvniecību Zantes pagasta „Krūtaiņos”.
No minētās vēstules redzams, ka tā
nav noformēta atbilstoši tiesību normās noteiktajam. No minētā iesnieguma nav redzams, ka būtu iesniegti arī
noteiktie dokumenti, jo iesniegumā
nav norādes par to, ka tam būtu pievienoti dokumenti un to uzskaitījums.
Kandavas novada dome kā Zantes
pagasta padomes saistību pārņēmēja
pārņēma ar minēto jautājumu saistītus
šādus dokumentus, kuri nebija minēti
SIA „Starteris” iesniegtajos iesniegumos, kā pievienotie dokumenti:
1. SIA „Ekohelp” Vides izpēte un
konsultācijas 2008.gada marta „SIA
„Starteris” cūkkopības kompleksa
„Krūtaiņi” būvniecība Ietekmes uz
vidi novērtējums Tukuma rajons,
Zantes pagasts Darba ziņojums” uz
174 lapām un pielikumiem.
2. SIA „Ekohelp” Vides izpēte un
konsultācijas 2008.gada „SIA „Starteris” cūkkopības kompleksa „Krūtaiņi” būvniecība Ietekmes uz vidi
novērtējums Tukuma rajons, Zantes
pagasts Noslēguma ziņojums” uz
193 lapām un pielikumiem.
3. SIA „Ekohelp” Vides izpēte un
konsultācijas 2008.gada „SIA „Starteris” cūkkopības kompleksa „Krūtaiņi” būvniecība Ietekmes uz vidi
novērtējums Tukuma rajons, Zantes
pagasts Noslēguma ziņojuma kopsavilkums” uz 21 lapas.
Minētais iesniegums tika izskatīts Zantes pagasta padomes 2008.

gada 30.decembra sēdē un ar sēdes
protokola Nr.13 1.• „Par sivēnmāšu
kompleksa „Krūtaiņi” būvniecības
projektēšanu” tika nolemts:
„1. Atteikt atļauju sivēnmāšu
kompleksa „Krūtaiņi” būvniecības
projektēšanai, pamatojoties uz to, ka
Zantes pagasta padomē nav iesniegti īpašuma apliecinoši dokumenti
par nekustamā īpašuma piederību
SIA „Starteris” nav īpašumā vajadzīgā zemes platība Zantes pagastā un
rakstiskas vienošanās ar bioloģiskās lauksaimniecības saimniecībām
„Sīļi” un „Mednieki -2”.
2. Jautājumu skatīt pēc minēto
dokumentu saņemšanas Zantes pagasta padomē.”.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no
2009.gada 1.jūlija Zantes pagasts ir
iekļauts Kandavas novada administratīvajā teritorijā un Kandavas novada dome ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju
– Zantes pagasta padomes, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Kandavas novada domē 11.05.
2010. saņemts SIA „Starteris” 05.05.
2010.iesniegums par sivēnmāšu
kompleksa „Krūtaiņi” būvniecību
Zantes pagastā, Kandavas novadā ar
lūgumu pieņemt lēmumu par paredzētās darbības akceptu (turpmākā
notikumu gaita aprakstīta augstāk).
Lai atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta
otrajai daļai Kandavas novada dome
pieņemtu attiecīgu lēmumu tika vispusīgi izvērtēts noslēguma ziņojums
un kompetentās institūcijas atzinums par noslēguma ziņojumu, kā
arī ņemts vērā ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrības
viedoklis un vispusīgajā izvērtējumā
Kandavas novada dome secināja, ka:
I Par noslēguma ziņojumu:
1. Noslēguma ziņojuma kopsavilkumā norādīts, ka: „Ietekmes uz
vidi novērtējums tiek veikts atbilstoši likuma „ Par ietekmi uz vidi
novērtējumu” un MK 1999.gada
15.jūnija noteikumos Nr.213 „Kārtī-

ba kādā vērtējama ietekme uz vidi”
izvirzītajām prasībām un kārtībai.
MK 17.02.2004. noteikumi Nr.87
„Kārtība, kādā novērtējam paredzētās darbības ietekme uz vidi” nosaka
IVN procedūru.”
Secinājums- MK 1999.gada
15.jūnija noteikumi Nr.213 „Kārtība kādā vērtējama ietekme uz vidi”
spēku zaudējuši 20.02.2004., tātad
pirms vispār sākta veikt ietekmes uz
vidi novērtēšana. No minētā izriet,
ka veicot ietekmes uz vidi novērtējumu tika piemērotas arī spēkā neesošas tiesību normas.
2. Noslēguma ziņojuma kopsavilkuma 5.punktā „Iespējamā ietekme uz sabiedrību” norādīts: „Negatīvas sekas līdz ar nozares pārstrukturizāciju un modernizāciju varētu
izjust vidēja lieluma saimniecības,
kuras nespēj konkurēt vietējā un globālajā tirgū, un kuriem konkurences
iespaidā, nāksies pārstrukturizēties
un ražot cita veida produkciju. Negatīvas sekas nebūs mazajiem ražotājiem, kuri ražo produkciju pašpatēriņam. [..] Realizējot paredzēto
darbību valsts kasē un pašvaldībā
ienāks nodokļi, tiks radītas 13 jaunas
darba vietas.”
Secinājums – minētās nozares
attīstības ietekmē faktiski tiks iznīcinātas vidēja lieluma saimniecības,
tātad arī bioloģiskās saimniecības.
Turklāt visās sarunās ar SIA „Starteris” pārstāvjiem Kandavas novada
domei tika sniegta informācija, ka
tiks izveidotas 8-9 jaunas darba vietas, nevis 13.
Šobrīd Zantē ir 3 bioloģiskās
saimniecības, un kopumā darbojas
56 saimniecības, kurām būtu savu
darbību jāpārorientē. Tāpat nav izpētīts cik darba vietas šādā situācijā
būtu zaudētas.
3. Noslēguma ziņojuma kopsavilkuma 5.punktā „Iespējamā
ietekme uz sabiedrību” norādīts:
„Sanāksmes dalībniekus interesēja smaku emisijas ietekme, ko radīs
komplekss, kā arī ietekmes ko radīs
kūtsmēslu transportēšana un izklie9.
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de. Viens sanāksmes dalībnieks atzīmē, ka šādā kompleksā nekā pozitīva
nav. Negatīvas asociācijas ar paredzēto darbību iedzīvotājiem izraisa
televīzijā rādītās konfliktsituācijas,
kuras saistītas ar cūkkopības kompleksiem. Dalībniekus interesēja vai
darbības ierosinātāja rīcībā ir pietiekams daudzums lauksaimniecībā izmantojamo zemju, vai tiks ietekmēta
gruntsūdeņu un virsūdeņu kvalitāte. Kā tiks apsaimniekoti atkritumi.
Viens īpašnieks atzina, ka paredzētā
darbība var ietekmēt viņa plānus attiecībā uz īpašuma izmantošanas potenciālu, līdzīgs viedoklis tika pausts
arī par iespējamu ietekmi attiecībā
uz medību saimniecībām.”.
Tāpat tiek norādīts: „Apkārtējie
iedzīvotāji varētu izteikt neapmierinātību par smaku traucējumiem, ja
tādi rastos [..] tāpat neērtības varētu
radīt apkalpojošā transporta radītais
troksnis un putekļi no grunts ceļa
seguma. Ekspluatācijas laikā kompleksu apkalpos – 7 kravas furgoni
nedēļā. Intensitāte pieaugs, kad tiks
vesti šķidrmēsli (- 6 nedēļas gadā).”.
Paužot personīgo attieksmi saistībā ar lauksaimniecības attīstību
Zantes pagastā, 60% iedzīvotāji izteicās negatīvi.
Secinājums - sanāksmes dalībniekus satrauca ļoti nozīmīgi ietekmes uz vidi faktori, jo tiks ietekmēta
gan gaisa kvalitāte, kas ņemot vērā
piedāvāto tehnoloģisko risinājumu
(lagūna) radīs 10% smaku noplūdi gaisā [informācija, no 2010.gada
23.novembra komitejas sēdes SIA
„Starteris” prezentācijas], gan ekoloģiskais stāvoklis, saimnieciskā darbība, kā arī nekustamo īpašumu vērtība. Tāpat pretrunīgi tiek norādīts
šķidrmēslu izvešanas laiks gadā noslēguma ziņojuma kopsavilkumā
tās ir 6 nedēļas, bet 2010.gada 23.novembra komitejas sēdē SIA „Starteris” tika prezentētas 18 dienas.
II Par kompetentās iestādes atzinumu par noslēguma ziņojumu
1. Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 2008.gada
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15.oktobra Atzinums Nr.11 par SIA
„Starteris” cūkkopības kompleksa
„Krūtaiņi” būvniecības Tukuma rajona Zantes pagastā ietekme uz vidi
novērtējuma noslēguma ziņojumu”
6.punktā „Obligātie nosacījumi un
turpmākajā projektēšanā veicamie
pasākumi” ir norādīts, kādi normatīvie akti ir jāievēro un saskaņā ar kādiem normatīvajiem SIA „Starteris”
turpmāk ir jārīkojas. Izvērtējot minētāja atzinumā ietvertos obligātos
nosacījumus, tika secināts, ka:
1.1. 2009.gada 1.jūlijā spēku zaudēja Ministru kabineta 2004.gada
20.jūlija noteikumi 619 „Kārtība,
kādā lauksaimniecībā izmantojamo
zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz
zemes transformācijas atļaujas”. Vietā nav izdoti jauni Ministru kabineta noteikumi, kas regulētu attiecīgo
jautājumu, līdz ar to var tikt apdraudēta procedūras attiecībā uz zemes
transformēšanu tiesiskums.
1.2. 2009.gada 15.jūlijā spēku
zaudēja Ministru kabineta 2004.gada
23.marta noteikumu Nr.152 „Cūku
labturības prasības”. To vietā spēkā ir
Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija
noteikumu Nr.743 „Cūku labturības
prasības”, kuros ir ietverti atšķirīgi
nosacījumi no spēku zaudējušiem
noteikumiem.
1.3. 2009.gada 18.novembrī spēku
zaudēja Ministru kabineta 2003.gada
21.oktobra noteikumi Nr.588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”. To vietā
spēkā ir Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”, kuros ir
ietverti atšķirīgi nosacījumi no spēku
zaudējušiem noteikumiem.
Minētie tiesību akti spēku zaudēja 2009.gadā, tas ir, pirms SIA
„Starteris” griezās Kandavas novada
domē ar lūgumu pieņemt lēmumu
par darbības akceptēšanu.
Līdz ar to ir pamatotas šaubas par
to, vai ietekmes uz vidi novērtējums
atbilst normatīvo aktu prasībām, vai
ir izvērtēti visi faktori.
III Par sabiedrības viedokli
1. Kā minēts augstāk, noslēguma

ziņojuma kopsavilkumā ir norādīts,
ka personīgo attieksmi saistībā ar
lauksaimniecības attīstību Zantes
pagastā, 60% iedzīvotāji izteicās negatīvi.
2. Minētajā ziņojumā nav informācijas par Zantes pagasta iedzīvotāju attieksmi, lai gan tas tieši skar
Zantes pagasta iedzīvotājus.
3. Kandavas novada domē 2010.
gada 24.novembrī ir saņemts Zantes un Zemītes pagasta iedzīvotāju
iesniegums ar parakstiem pret SIA
„Starteris” ieceri būvēt sivēnmāšu
kompleksu Zantes pagasta „Krūtaiņos”. Sarakstos parakstījušies 369
iedzīvotāji, norādot, ka: „rūgta pieredze jau ir citviet Latvijā izveidotajos kompleksos, kur iedzīvotāji
izmisīgi cīnās par normāliem dzīves
apstākļiem. Mēs nevēlamies dzīvot
kompleksa darbības rezultātā radītajā smakā Zantes un Zemītes pagasta teritorijā, kas rodas gan no paša
kompleksa, gan no kūtsmēslu iestrādes. Šīs nepatīkamās smakas dēļ
tiek atņemta iespēja iedzīvotājiem
nodarboties ar lauku tūrismu, kā
arī iegūt ekoloģiski tīrus biškopības
produktus, pazemināsies arī apkārt
esošo nekustamo īpašumu vērtība.
Pieļaujam, ka nav līdz galam izvērtēta kompleksa ietekme uz apkārtējo
vidi un gruntsūdeņiem. Lūdzam, lai
tiktu ņemtas vērā arī iedzīvotāju intereses.”
Secinājums – iedzīvotāji nepārprotami pauž negatīvu attieksmi, norādot uz nepietiekamu un nepilnīgu
ietekmes uz vidi novērtējumu.
4.Ir saņemta SIA „Rudzukrogs”
vēstule, kurā tiek norādīts, ka SIA
„Rudzukrogs” zivju audzēšanas dīķos tiek audzēti zivju mazuļi un zivis pārtikai un plāno kandidēt uz
bioloģiskās saimniecības statusu un
cūkkopības kompleksa izveide tiešā
akvakultūras dzīvnieku audzētavas
tuvumā (4 km attālumā no „Krūtaiņu” cūku kompleksa un aptuveni 2,5
km attālumā no laukiem, kur plānots
izkliedēt cūku mēslus) var būtiski
negatīvi ietekmēt zivju produkcijas
ražošanu un apdraudēt bioloģis-
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kās saimniecības statusa iegūšanu.
Jāņem vērā, ka apdraudēts ne tikai
bioloģiskās saimniecības statuss, bet
arī ūdens kvalitāte augstāk minētajos dīķos, jo cūkkopības kompleksa
būvniecībā paredzēts izbūvēt jaunu drenāžu un ekspluatēt jau esošo
drenāžas sistēmu, kas var kļūt par
piesārņojuma veicinošu faktoru. [..]
noslēguma ziņojuma kopsavilkumā
teikts, ka „cūkkopības kompleksu
mēslu izkliedība uz lauksaimniecības izmantojamas zemes samazina to
izskalošanos ūdensteču virzienā, bet
ne pilnībā izslēdz”. Ņemot vērā, ka
blakus fermai atrodas Amulas upe
un meliorācijas grāvju sistēma, kura
arī padod virszemes ūdeni SIA „Rudzukrogs” akvakultūras audzētavas
dīķos, pastāv risks, ka zivjaudzētavā
var ieplūst cūkkopības kompleksa
mēsliem piesārņots ūdens. Mālainā zeme, kas daudzkārt pieminēta
noslēguma ziņojumā, ir arī faktors,
kas ietekmē cūku mēslu iesūkšanos
augsnē, kas sliktos apstākļos (lietus
laikā) viegli var nonākt grāvjos un
pa tiem ieplūst zivju dīķos tā nodarot zaudējumus akvakultūras audzētavām.
Noslēguma ziņojumā arī norādīts, ka cūkkopības kompleksā „Krūtaiņi” plānots izmantot intensīvās
lauksaimniecības tehnoloģijas – to
ietekme un Latvijas klimatiskie apstākļi sekmē augu barības vielu, pesticīdu u.c. savienojumu izskalošanos
no augsnes.
Izvērtējot Zantes pagasta padomes 2008.gada 30.decembra sēdes
protokola Nr.13 1.• „Par sivēnmāšu
kompleksa „Krūtaiņi” būvniecības
projektēšanu” izpildi, tika konstatēts:
1. SIA „Starteris” nav izpildījis
minētā lēmuma 2.punktu un nav
noslēdzis vienošanos ar bioloģiskajām biškopības saimniecībām. Līdz
ar to nebūs izpildāms arī Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts
biroja 2008.gada 15.oktobra Atzinuma Nr.11 par SIA „Starteris”
cūkkopības kompleksa „Krūtaiņi”
būvniecības Tukuma rajona Zantes
pagastā ietekme uz vidi novērtēju-

ma noslēguma ziņojumu” 6.punktā
„Obligātie nosacījumi un turpmākajā projektēšanā veicamie pasākumi”
ietvertais nosacījums: „SIA „Starteris” paredzētā darbība nedrīkst negatīvi ietekmēt iegūstamās produkcijas (medus) kvalitāti bioloģisko
zemnieku saimniecībā „Sīļi” Zantes
pagastā un zemnieku saimniecībā
„Mednieki-2” Zemītes pagastā, tādēļ
paredzami papildus uzraudzības un
informēšanas pasākumi. SIA „Starteris” savlaicīgi jābrīdina biškopji,
kad un kuras lauksaimniecībā izmantojamās platības paredzēts miglot un kurās paredzēta šķidrmēslu
izkliede, to iespēju robežas veicot
savstarpēji pieņemamos laika periodos. Gadījumā, ja tomēr tiek konstatēta nelabvēlīga ietekme, jāvienojas
par iespējamiem papildus risinājumiem šo ietekmju novēršanai.”.
2. Ir saņemti 369 Zantes un Zemītes pagastu iedzīvotāju paraksti
pret minētās ieceres akceptu, argumentējot to ar faktu, ka minētā iecere negatīvi ietekmēs vidi un sabiedrisko dzīvi.
3. Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 2008.gada
15.oktobra Atzinuma Nr.11 par SIA
„Starteris” cūkkopības kompleksa
„Krūtaiņi” būvniecības Tukuma rajona Zantes pagastā ietekme uz vidi
novērtējuma noslēguma ziņojumu”
6.punktā „Obligātie nosacījumi un
turpmākajā projektēšanā veicamie
pasākumi” ir nosacījumi, kas norāda
uz spēkā zaudējušu normatīvo aktu
piemērošanu ieceres realizācijā, kas
var būtiski ietekmēt ieceres realizācijas procesu.
Papildus Kandavas novada dome
piedāvāja SIA „Starteris” izvērtēt iespēju šķidrmēslu radīto ietekmju uz
vidi mazināšanai, izveidot biogāzes
ražotni, tādējādi mazinot gan smaku
izplatību, gan iespējamās negatīvās
sekas šķidrmēslu izkliedēšanas un
izvešanas procesā. Atbilde no SIA
„Starteris” par šāda risinājuma iespējam risinājumu netika saņemta.
Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz
vidi novērtējumu” 23.pantu attiecīgā

valsts institūcija, pašvaldība vai cita
likumā noteiktā institūcija nosūta
pieņemto lēmumu ierosinātājam un
kompetentajai institūcijai.
Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to ievieto savā mājaslapā internetā (ja tāda ir) un piecu
darbdienu laikā nosūta publicēšanai
vismaz vienā pašvaldības izdotajā
laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā.
Publikācijā norāda valsts institūciju
vai vietējo pašvaldību, kur ieinteresētās personas var iepazīties ar:
1) lēmuma saturu;
2) lēmuma pamatojumu un informāciju par sabiedriskās apspriešanas procesu;
3) pasākumiem, kas tiks veikti,
lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;
Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija informē ikvienu valsti, ar
kuru notikušas konsultācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procesā, un
nosūta tai šā panta otrajā daļā minēto informāciju.
29.11.2010. reģ.Nr. 1838/ 3-12-1
saņemts iesniegums no SIA „Starteris” ar lūgumu atlikt jautājuma par
kompleksa „Krūtaiņi” būvniecības
akceptēšanu , pamatojoties uz to, ka
„Līdz pat 2010.gada 29.novembrim
SIA „Starteris” netika dota iespēja iepazīties ar Kandavas novada pašvaldības 2010.gada 23.novembrī notikušās finanšu, plānošanas un novada
attīstības komitejas sēdes protokolu,
lai SIA „Starteris” varētu savlaicīgi
un pienācīgi sagatavoties un sniegt
Kandavas novada domes sēdē argumentus, kas atspēko pašvaldības
viedokli”.
Deputāti vienbalsīgi noraida SIA
„Sarteris” lūgumu atlikt jautājuma
izskatīšanu.
Uz deputāta I.Laša jautājumu par
iesniegumā minēto administratīvo
lietu Nr. A420600210, E.Rubenis
atbild, ka 2010.gada 8.decembrī Administratīvajā rajona tiesā tiks izskatīta lieta, kurā tiesiskie un faktiskie
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apstākļi ir ļoti līdzīgi izskatāmajam
jautājumam par sivēnmāšu kompleksa „Krūtaiņi” būvniecības ieceres akceptēšanu.
Pamatojoties uz augstāk minēto, noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par
noslēguma ziņojumu vispusīgu izvērtējumu, kā arī ņemot vērā ieinteresēto institūciju, pašvaldību un
sabiedrības viedokli, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, likuma „Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 22.pnata otro
daļu un 23.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu
Nr.355 „Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība” 3. - 5.punktu un Vides ministrijas Vides pārraudzības
valsts biroja 2008.gada 15.oktobra
Atzinumā Nr.11 par SIA „Starteris”
cūkkopības kompleksa „Krūtaiņi”
būvniecības Tukuma rajona Zantes
pagastā ietekme uz vidi novērtējuma
noslēguma ziņojumu” Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu,
Dome atklāti balsojot:
PAR – 12
(A.Aleksīns, O.Budžens, V.V.
Dreimanis, A.D.Freimanis, S.Horste,
L.Gudakovska, G.Indriksons, I. Lasis, I.Priede, D.Rozenfelds, N.Štoferts, S.Tiltiņa ),
PRET – 0 ,
ATTURAS – 0 ,
NEBALSO – 1,
(A.Petrevica, paskaidrojot, ka
16.11.2010.saņēmusi anonīmu telefona zvanu, kurā izteikts draudējums
un tāpēc nevēlas būt deputāte, kuras
lēmumu var ietekmēt)
NOLEMJ:
1. Neakceptēt SIA „Starteris” paredzēto darbību– cūkkopības kompleksa „Krūtaiņi” būvniecību
2. Uzdot Kandavas novada domes kancelejai triju dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas lēmumu ievietot internetā mājaslapā www.kandava.lv n piecu darbdienu laikā nosūtīt
publicēšanai laikrakstā.

Tiek izsludināta pieteikšanās uz pedagogu
mērķstipendijām Kandavas novadā
ESF projekts
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātei
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
Projekta identifikācijas Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/001.

Pamatojoties uz 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.998 “Noteikumi
par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos””, 13.01.2010. tiek
izsludināta pedagogu pieteikšanās
mērķstipendiju saņemšanai Kandavas novada pedagogiem, saskaņā ar Kandavas novada Pedagogu
atlases nolikumu.
Ievērojot Kandavas novadam
piešķirto kvotu proporcionālo sadali 2011. gadam, pieteikšanās tiek
izsludināta tikai uz 3. aktivitāti –
pedagogu novērtēšanas sistēmas
ieviešana.
Uz mērķstipendiju var pretendēt Kandavas novada izglītības
iestādēs pamatdarbā strādājošs
pedagogs, kurš strādā vispārējās
vai profesionālās izglītības iestādē ar darba slodzi sešas vai vairāk
kontaktstundas nedēļā un īsteno
izglītības programmu, ir strādājis izglītības iestādē vismaz 1-3
pilnus pēdējos mācību gadus (atkarībā no izvēlētās kvalitātes pakāpes) - pedagogam jābūt nostrādājušam izglītības iestādē vismaz:
pretendējot uz 1. kvalitātes pakāpi
- 2009./2010.m.g.; pretendējot uz

2. kvalitātes pakāpi - 2008./2009.,
2009./2010.m.g.; pretendējot uz
3. kvalitātes pakāpi - 2007./2008.,
2008./2009., 2009./2010.m.g. un
kurš iesaistījies savas profesionālās
darbības novērtēšanā. Projekta šajā
atlases posmā uz 1.,2.,3. pakāpi var
pretendēt un atbalstu saņemt arī izglītības iestādē strādājošie psihologi
(slodzes aprēķins – atbilstība sešām
un vairāk kontaktstundām nedēļā
- analoģisks pirmskolas pedagoga
slodzes atbilstības aprēķinam).
Pretendentiem dokumenti jāiesniedz Kandavas novada domē
(Dārza iela 6, Kandava, 204.kab.
Aijai Zariņai) no 2010.gada 13. decembra līdz 2011. gada 3. janvārim.
Dokumentus var iesniegt katru
darba dienu:
pirmdienās no 15.00 līdz 19.00,
otrdienās no 14.00 līdz 17.00,
trešdienās no 14.00 līdz 17.00,
ceturtdienās no 9.00 līdz 12.00,
piektdienās no 9.00 līdz 12.00.
MĒRĶSTIPENDIJAS
PRETENDENTAM REĢISTRĒJOTIES
JĀIESNIEDZ ŠĀDA DOKUMENTU PAKETE:
1. Stipendijas pretendenta iesniegums, kurā jānorāda 3.aktivitāte un pakāpe, uz kuru pretendē.
(Pakāpei jāsakrīt ar to, kas tiks
rakstīta iesniegumā skolas vadībai).
Iesnieguma veidlapa
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2. Mērķstipendijas pretendenta
CV. CV veidlapa
3. Pases kopija.
4. Izglītības iestādes vadītāja
apliecinājums, ka pedagogs strādā
izglītības iestādē un māca sešas vai
vairāk kontaktstundas nedēļā. Apliecinājuma veidlapa.
5. Skolas rīkojuma noraksts par
Pedagogu profesionālās darbības
novērtēšanas komisijas apstiprināto sastāvu.
6. Dokumentāls apliecinājums
par pedagoga dalību ESF projekta
„Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”
darba grupas izstrādātā Pedagogu
profesionālās karjeras attīstības
modeļa aprobācijā no 2007.gada
oktobra līdz 2008.gada aprīlim (ja
attiecas).
7. Apliecinājums par 36 stundu
profesionālās pilnveides kursiem pēdējo 3 gadu laikā (no 2008. gada 1.
janvāra līdz 2011. gada 1. janvārim).
8. Pedagogi, kuri jau saņēmuši
kvalitātes pakāpi kādā no projekta

Kandavas novada dome 2010.
gada jūnijā izstrādāja un iesniedza
„Kandavas Partnerība” projekta
pieteikumu „Atpūtas vietas izveide
pie Teteriņa ezera Kandavā” . 2010.
gada oktobra beigās tika saņemts
pozitīvs lēmums par projekta Nr.
10-08-ZL04-Z401102-000004 apstiprināšanu. Projekta mērķis ir
veikt teritorijas labiekārtošanu darbus Kandavā pie Teteriņa ezera, lai
veicinātu un sekmētu radot atpūtas
iespējas brīvā dabā Kandavas iedzīvotājiem, maza mēroga infrastruktūras, kā arī ar zivsaimniecību
saistītās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanu un dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, lai saglabātu

iepriekšējās atlases posmiem, iesniedz izglītības iestādes pedagogu
profesionālās darbības vērtēšanas
komisijas protokolu, kas satur informāciju par iegūto punktu skaitu
un ieteikumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu.
9. Papildus iesniedzamie dokumenti 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem:
- kas apliecina pedagoga mentora darbību/pedagoģiskās prakses
vadīšanu/ lektora darbību/ multiplikatora darbību (piem., sertifikāts,
izziņa, apliecība, apliecinājums,
izraksts); apliecinājuma derīguma
termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi
(2000.gada augusts - 2010.gada augusts);
- izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.
10. Papildus iesniedzamie dokumenti 5.kvalitātes pakāpes pretendentiem:
- kas apliecina pedagoga mentora darbību/pedagoģiskās prakses
vadīšanu/ lektora darbību/ multip-

likatora darbību (piem., sertifikāts,
izziņa, apliecība, apliecinājums,
izraksts); apliecinājuma derīguma
termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi
(2000.gada augusts - 2010.gada augusts);
- kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām
izglītības jomā (ISEC/VIKNVA/
VISC/PIC/KRIIC, piem., sertifikāts, izziņa, apliecība, apliecinājums, izraksts); apliecinājuma derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit)
gadi (2000.gada augusts - 2010.
gada augusts);
- izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.

apdzīvotību un teritorijas pievilcību un dabas resursu saglabāšanu.
Projekta ietvaros tiks veikta ezera
krasta tīrīšana izveidota peldvieta,
tiks uzstādīta koka laipa ūdens tilpnē, laukakmens galds un soli, kā arī
pārģērbšanās kabīnes un tualetes.
Teteriņa ezera dabas resursu sakārtotība un labiekārtošana, sekmētu
to pieejamību iedzīvotājiem Darbus
plānots pabeigt 2011. gada augustā.
Projekta kopējais finansējums sastāda 5182.79 LVL - publiskais finansējums 75% un privātais 25%
.Projekts tiek finansēts no Eiropas
Zivsaimniecības fonda.

dza LAD projekta pieteikumu „Priežu ielas asfaltēšana Kandavā” . 2009.
gada maija beigās tika saņemts pozitīvs lēmums par projekta Nr. 0908-L32100-000014 apstiprināšanu.
Projekta mērķis ir veikt Priežu ielas
Kandavā rekonstrukciju tādējādi
uzlabojot publiskās infrastruktūras
kvalitāti lauku teritorijā un veicinātu apdzīvotās vietas attīstību.
Kandavas novada ainaviskā skata
uzlabošanai plānotos ielas asfaltēšanas darbus nomainīs pret ielas
bruģēšanas darbiem. Sakarā ar aizkavējušos ūdens un kanalizācijas izbūvi Priežu ielā, bruģēšanas darbus
plānots pabeigt 2011. gada maijā.
Projekta kopējais finansējums sastāda 22700.00 LVL - publiskais
finansējums 90% un privātais 10%
.Projekts tiek finansēts no Eiropas
Lauksaimniecības fonda.

Kandavas novada dome 2008.
gada decembrī izstrādāja un iesnie-

Kontaktinformācija:
projekta koordinatore:
Aija Zariņa, tālrunis 63107375,
aija.zarina@kandava.lv;
projekta eksperte:
Vēsma Grugule,
tālrunis 63182262;
Kandavas novada Izglītības
pārvalde, tālrunis 63126520.
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12.
SIA „Kandavas namsaimnieks” informē par plānotajiem darbiem nākamajā gadā

2011.gads - pašvaldību un iedzīvotāju - finansu
un saimniecisko resursu taupīšanas gads
Galvenie virzieni kopējā novada attīstībai:
1. Lai uzlabotu komunālo pakalpojumu kvalitāti
un samazinātu par vismaz 50% administratīvos izdevumus uzņēmuma SIA „Kandavas namsaimnieks”
pievienot uzņēmumu „Kandavas komunālie pakalpojumi” līdz 01.06.2011 gadam.
2. Pēc veiktās datu apkopošanas pārņemt visu novadu skolu katlu mājas un apkures darba organizāciju.
Rezultātā - tiek organizēts vienots kurināmā iepirkums.
– pie šāda apjoma pastāv iespēja iesaistīties Eiropas līdzfinansētajos projektos.
– katrs siltuma saņēmējs norēķināsies tikai pēc
uzstādītā siltuma skaitītāja.
– remontiem un uzturēšanai tiks izveidota mūsdienīga materiāla tehniskā bāze.

SIA „Kandavas namsaimnieks”
par veicamajiem darbiem:
1.Apkures sistēmas rekonstrukcija- pašreiz notiek
detalizēta izpēte:
1)Ķiršu iela Nr.8, 10, 12 un Apiņu iela 6/8- 680 m²
kopplatībā pievienošana pie KIVS katlu mājas.
– trases izbūve- 300m(patreiz tiek veikta izpēte)
– iedzīvotāju maksa par apkuri samazinās par 25%
– SPC maksa par apkuri samazinās par 25%
– siltumu mezgla izbūve
– kopējā ekonomija gadā ≈ 4000 Ls
2. Pašreiz notiek izpēte par iespējamo Mākslas skolas katlu mājas likvidāciju un pievienošana vidusskolas katlu mājai:
– trases izbūve- 200m
– siltummezgla izbūve ( Mākslas skolas ēkā)
– Mākslas skolas izmaksas par apkuri samazināsies par 30%
– Vidusskolas katlu mājā uzstādīt papildus apkures katlu.
3. Uzstādīt papildus katlu Dārza iela katlu mājā:
– katls tiek pārvietots no Ķiršu ielas 10 katlu mājas
– kad ārējā gaisa temperatūra nepārsniedz -5° tiek
darbināts mazjaudīgais apkures katls.
4. Vienlaicīgi ar ēkas siltināšanas projektu, Kandavas kultūras centrā uzstādīt siltuma automātiskās regulācijas padeves mezglu.
5. Uzstādīt apkures katlu Zemītes ielā 2

– lai apkurinātu SPC , 2. stāvu dzīvojamo ēku un
garāžas
– trase- 150m, izbūve
– SPC ēkā uzstādīt siltummezglu
6.Vānes katlu mājā uzstādīt papildus katlu un veikt
siltuma trases remontu.
7. Zantes katlu mājas jumta remonts.
8. Logu nomaiņa un fasādes siltināšana Kandavas
novada muzejam.
9. Mūzikas skolas jumta nomaiņa( ir sastādīta aprēķinu tāme).
10. Kapu teritorija apbedījuma vietu ierādīšana un
labiekārtošana.
11. Puķu un citu stādījumu saglabāšana un atjaunošana.
12. Novada vizuālā noformēšana svētkos un ikdienā.
13. Mehāniskā sniega tīrīšana.
– līgumi ar visām izglītības un kultūras iestādēm
– ar privātpersonām- 12 Ls/h
14. Pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošana.
15. Zantes stadiona uzturēšana.
16. Labiekārtošanas darbi.
17. Ugunsdzēsēju automašīnu uzturēšana
18. Brīvdabas estrādes „Ozolāji” un pārējo pagastu
kultūras un atpūtas vietu uzturēšana.
19. Ūdens strūklaku uzturēšana Kandavā.
20. Visu pašvaldību katlu māju uzturēšana.
– sīkie remonti
– pilnīga siltuma cauruļu izolācija
21. Zālienu pļaušana- kopplatībā
– visā novadā- 259 000m²/vienreizēja pļaušanas
platība
22. Koku zaru vainagu veidošanu, sauso zaru izzāģēšana.
23. Grenču skolas uzturēšana un zāliena pļaušana.
24.Vānes atpūtas parka uzturēšana.
25. Pārņemt daudzstāvu dzīvojamo māju apsaimniekošanu arī Kandavā, lai katrā mājā būtu viens
saimnieks.
SIA „Kandavas namsaimnieks”
Valdes loceklis
Dainis Rozenfelds
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Kandavas novads saņem Eiropas Komisijas apbalvojumu
„Golden Stars 2010”
17.novembrī oficiālā ceremonijā Briselē Kandavas novada dome
saņēma Eiropas Komisijas apbalvojumu „Golden Stars 2010” („Zelta
zvaigznes 2010”) par aktīvu darbību Eiropas mazo pašvaldību hartas
projektā „Multi Annual Project Meetings”, kura ietvaros tika rīkota
jauniešu tikšanās Kandavā šā gada 28.-31.oktobrī.

Jauniešu tikšanās bija divu gadu projekta noslēdzošais pasākums,
kura laikā dalībnieki atskatījās uz
paveikto, izvērtēja tā rezultātus un

diskutēja par Eiropas mazo pašvaldību hartas jauniešu nākotnes aktivitātēm, kā arī apmeklēja Kandavas
izglītības iestādes.

Pēdējo divu gadu laikā hartas
jaunieši kopīgi veidoja īsfilmu par
jauniešu dzīvi Eiropā, kas projekta
laikā tika prezentēta Kandavā. Projekta aktivitātes divu gadu garumā
notika dažādās Eiropas mazo pašvaldību hartas dalībvalstīs - Lietuvā (Žagarē), Dānijā (Naestved), Čehijā (Stary Poddvorov), Polijā
(Strzyzow), Grieķijā (Kolindros),
Itālijā (Bucine), Slovēnijā (Moravce), Austrijā (Lassee), Vācijā (Hepstedt) un Latvijā (Kandavā). “Zelta
Zvaigznes” tika piešķirtas visiem
projekta dalībvalstu pārstāvjiem.
Eiropas Komisija balvu “Golden
Satrs” piešķir projektiem, kas atzīti par veiksmīgāk īstenotajiem ES
programmā „Eiropa Pilsoņiem”.
Tās mērķis ir atbalstīt plašu pasākumu klāstu un organizācijas, kas
veicina „aktīvu Eiropas pilsonisko
apziņu”, t.i., iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaisti Eiropas integrācijas procesā,
iesaistīt pilsoņus Eiropas veidošanā
un veicināt savstarpēju sapratni par
Eiropas Savienību.

Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
2010.gadu noslēdz veiksmīgi
Nākamā gada 19.jūlijā Kandavas
novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība svinēs 10 gadu jubileju.
Desmit gadu darbības laikā krājaizdevu sabiedrība no 20 biedriem
izaugusi līdz 514 biedriem. Arī kapitāls no sākotnējiem 2000 latiem
izaudzis līdz 150 000. Kandavas
novada Kooperatīvo krājaizdevu
sabiedrību vada 13 valdes un kredītkomitejas locekļi, kas pārstāv novada pagastus (pagaidām nav biedru no Zantes pagasta). Sabiedrības
valde tiek pārvēlēta ik pa 3 gadiem.
Krājaizdevu sabiedrības mērķis

ir atbalstīt novada uzņēmumus un
iedzīvotājus ar pieejamiem kredītresursiem. Viena gada laikā tiek izsniegti aptuveni 150 kredīti, 50 līdz
5000 latu robežās. Kredīta atmaksas
termiņš līdz 12 mēnešiem.
2009.gads krājaizdevu sabiedrībai bija visgrūtākais, pēdējā gada
ceturksnī noguldītāji izņēma 50%
noguldījumu. Līdz ar to krājaizdevu sabiedrība 2009.gadu noslēdza
ar 1680 latu zaudējumiem.
Tomēr, sākoties 2010.gadam,
situācija uzlabojās un gada otrajā
ceturksnī krājaizdevu sabiedrība

piesaistīja noguldījumus 142 000
apmērā. Tas skaidrojams ar to, ka
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
piedāvā lielāku procentu likmi kā
bankās – 8-10% gadā, procentu likme atkarīga no noguldītās summas.
Šobrīd krājaizdevu sabiedrība
pieņem noguldījumus tikai no tās
biedriem. Savukārt kredītu izsniegšanu valde rūpīgi izvērtē. Šogad
aptuveni 20 kredīti ir atteikti, galvenokārt tāpēc, ka kredītņēmējiem
nav regulāru ieņēmumu, līdz ar to
rodas šaubas par kredītņēmēju spē14.

14.
13

ju laicīgi to atmaksāt. Kooperatīvās
krājaizdevu sabiedrības valde izsaka pateicību biedriem-noguldītājiem un atvainojas cilvēkiem, kuru
noguldījumus nevarēja pieņemt.
Kredītus ņem privātpersonas, to
skaitā pensionāri, kas ņem aizņēmumu malkas iegādei, medikamentu iegādei un medicīnas pakalpojumu apmaksai. Krājaizdevu sabiedrības valdei ir prieks, ka palielinās
paju kapitāls, līdz ar to palielinās
izsniedzamo kredīta apjoms.
Šogad aptuveni puse no kredīt-
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ņēmējiem prasīja kredīta pagarinājumu. Tas skaidrojums ar bezdarba
pieaugumu, kas skāra gandrīz katru
novada iedzīvotāju ģimeni. Krājaizdevu sabiedrība nāca pretī katram un pagarināja kredītapmaksas
termiņus. Tomēr valde atgādina,
ka svarīgi ir laicīgi griezties KKS
un vienoties par tālāko darbību.
Neskatoties uz to ir kredītņēmēji,
kuriem ir problēmas kredīta atdošanā. Tādi ir aptuveni 12, kas pagarina termiņus, bet tos neievēro.
Tāpēc pēdējā Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrības

kredītkomitejas sēdē tika nolemts
slēgt līgumu ar parādpiedziņas firmu, kas nodarbosies ar neatmaksāto kredītu piedziņu. Krājaizdevu
sabiedrības valde aicina uz sarunu
kredītņēmējus, kuriem ir problēmas ar atmaksu un pēc iespējas ātrāk risināt problēmas.
2010. gadu krājaizdevu sabiedrības valde paredz noslēgt veiksmīgi.
Uz 1.novembri peļņa ir 4987 latu.
Bet ņemot vērā, ka 50% no izsniegtajiem kredītiem ir pagarināti, tad
šī nauda, pēc rēķinu nomaksas, tiks
novirzīta speciāliem uzkrājumiem
nedrošajiem parādiem.
Krājaizdevu sabiedrības valde
locekle Leonārija Gudakovska saka
lielu paldies par darbu visiem kredītkomitejas un valdes locekļiem,
kas strādā bez atlīdzības.
Krājaizdevu sabiedrības valde
mīļi sveic biedrus un novada iedzīvotājus Ziemassvētkos un novēl
veiksmīgu 2011.gadu!!!

Noslēdzies skolēnu zīmējumu konkurss
SIA “AAS “Piejūra” apkopojusi izsludinātā skolēnu zīmējumu konkursa par videi draudzīgu tēmu rezultātus. Žūrijas komisija piecu cilvēku sastāvā vērtēja zīmējumus, lai tie atbilstu videi draudzīgām darbībām - atkritumu lietderīgai apsaimniekošanai un šķirošanai, dabas resursu saglabāšanai. Labākie un nolikumam atbilstošākie 12 zīmējumi
tiks ievietoti sienas pārliekamajā kalendārā, kurš jau ir sagatavošanas
procesā.
Pavisam konkursā piedalījās 11
izglītības iestādes. No Jūrmalas pilsētas piedalījās četras skolas - Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola, sākumskola “Taurenītis”,
Majoru pamatskola un Vaivaru pamatskola. Tukuma novadu pārstāvēja divas skolas – Tukuma E. Birznieka-Upīša pamatskola un Tumes
vidusskola. Talsu novadu pārstāvēja

tikai viena skola – Talsu pamatskola. Kandavas novada vienīgā dalībniece bija Cēres pamatskola. Engures novadu pārstāvēja Engures vidusskola un Lapmežciema pamatskola. Konkursā piedalījās arī Rojas
novadā pagaidām esošā Mērsraga
vidusskola.
Ļoti grūti nācās atlasīt labākos
zīmējumus, jo visi skolēni bija ļoti

centušies un uzdoto tēmu bija izpratuši ļoti dažādi. Žūrijai bija jāvērtē arī tas, lai zīmējumi labi iederētos kalendāra dizainā. Pēc rezultātu apkopošanas kalendāra lapas
izdaiļos šādu skolēnu zīmējumi:
Janvāris: Hugo Mārtiņš Priede,
Jūrmalas sākumskolas „Taurenītis” 2. klases skolnieks.
Februāris: Nikolija Macņeva,
Jūrmalas Majoru pamatskolas 6.
klases skolniece.
Marts: Kristiāna Valdmane,
Jūrmalas sākumskolas „Taurenītis” 3. klases skolniece.
Aprīlis: Anete Vasermane, Tukuma novada Tumes vidusskolas
7. klases skolniece.
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Maijs: Madara Maļinovska,
Kandavas novada Cēres pamatskolas 9. klases skolniece.
Jūnijs: Anna Paula Semjonova,
Engures novada Engures vidusskolas 5. klases skolniece.
Jūlijs: Roberts Ivanovs, Talsu
novada, Talsu pamatskolas 5 klases skolnieks.
Augusts: Rita Voronova, Kandavas novada Cēres pamatskolas 5
klases skolniece.
Septembris: Nikola Tohva, Engures novada Engures vidusskolas
6. klases skolniece.

AWARD apbalvojumus saņem septiņas
novada jaunietes
Kā ik gadu, arī šī gada nogalē,
4.decembrī notika Apbalvošanas
ceremonija AWARD programmas
dalībniekiem – jauniešiem, kuri
ir sasnieguši izvirzītos mērķus un
izpildījuši savas individuālās programmas.
Apbalvošanas ceremonija notika Rīgas Latviešu biedrības namā,
kur starptautiskos bronzas, sudraba

par atbalstu AWARD programmai.
Ceremonijā piedalījās programmas AWARD patronese Latvijā,
eksprezidente Vaira Vīķe – Freiberga.
Jauniešus sveica arī Valsts Izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa, uzaicinātie ārvalstu kolēģi, pašvaldību pārstāvji, sadarbības partneri, atbalstītāji un citi

un zelta apbalvojumus saņēma 66
jaunieši no Rīgas, Alūksnes, Balvu, Dobeles, Ilūkstes, Jaunjelgavas,
Lielvārdes, Kandavas, Ķeguma un
Valkas novadiem.
Apbalvojumus saņēma Kandavas novada jaunietes: Linda Otrupa, Zita Vaivoda, Madara Kārņupa (sudraba nozīmīte); Ieva Ose,
Zelma Sergejeva, Maija Bezdelīga,
Kristīne Beniuša (bronzas nozīmīte). Apbalvojumu saņēma arī
AWARD vadītāja Kandavā Jana
Kašlaja, kā arī Kandavas novada
dome un K.Mīlenbaha vidusskola

ielūgtie viesi. Runu visu AWARD
vadītāju Latvijā vārdā teica Jana
Kašlaja.
Pasākumā svinīgu gaisotni radīja „Kazanovas orķestris” Toma
Rēķa vadībā un pazīstamā māksliniece Ieva Kerēvica. Ar muzikāliem
priekšnesumiem pasākumu papildināja paši programmas dalībnieki
- jaunie talanti: „AWARD muzikālā
grupa”, Signe Novoselova un Asnāte
Tarvide. Pasākumu vadīja Dailes teātra aktieri Baiba Neja un Kristaps
Rasims.
Uldis Vēciņš

Oktobris: Līva Ābele, Tukuma
novada Tumes vidusskola 8. klases
skolniece
Novembris: Inga Pērkone,
Mērsraga novada, Mērsraga vidusskolas 6. klases skolniece.
Decembris: Kerija Grudkina,
Mērsraga novada, Mērsraga vidusskolas 6. klases skolniece.
Lai neskumst tās skolas un skolēni, kuru zīmējumi kalendāra lapās
neiekļuva. To skolēnu zīmējumi apkopotā attēlā nonāks uz kalendāra
vāka, savukārt visi iesniegtie zīmējumi tiks izstādīti izstādē atkritumu poligonā „Janvāri”, kurš atrodas
Talsu novadā.
Kalendārus balvā saņems visas
skolas un skolēni, kas aktīvi iesaistījās rīkotajā konkursā.
Inga Priede
SIA „AAS „Piejūra”” sabiedrisko
attiecību speciāliste
e-pasts: inga.priede@gmail.com
Tālrunis: 29417255
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Kandavas novada BJSS
vieglatlēti sekmīgi uzsākuši
startus ziemas sacensībās
20.novembrī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika sacensības “B” grupā (1996./97.g.dz.). 60m barjeru skriešanā 3.vietu izcīnīja Klāvs Āboliņš ar rezultātu
11:11. 600 m skrējienā 2.vietu ieguva Edgars Selezens
ar rezultātu 01:50:27, kā arī 3.vietu tāllēkšanā ar rezultātu 4,52m. 1000 m skrējienā 1.vietu izcīnīja Danute
Nagle ar rezultātu 03:41:23. Vēl sacensībās piedalījās
Gita Agapova, Beāte Putilovska, Sandis Jansons, Dāvis
Bērsons, Raitis Podkalns, Rūdolfs Kunkulbergs, Valts
Baumanis, Viktors Delerts, Ivo Kleinbergs, Kristaps
Krastiņš, Arvis Štoferts.
28. novembrī Olimpiskā centra „Ventspils” vieglatlētikas manēžā notika sacensības “C” grupā (
1998./99.g.dz.) 150 m skrējienā 2.vietu izcīnīja Viktors Delerts ar rezultātu 20,9 sekundes, tāllēkšanā
1.vietu izcīnīja Valts Baumanis ar rezultātu 4,45m,
pildbumbas (2 kg) grūšanā 1.vietu izcīnīja Raivis
Garoza ar rezultātu 12:29. Vēl sacensībās piedalījās
Dāvis Dedils, Roberts Rozentāls, Madara Jansone.
3.decembrī Rīgas manēžā notika “ Arkādijas” SS sacensības “C” gr.( 1997./98.g.dz.). 1.vietu lodes grūšanā
izcīnīja Sandija Balande-Balode ar rezultātu 14,20 m,
2.vietā Beāte Putilovska ar rezultātu 10,50 m. 2.vietu
lodes grūšanā zēniem izcīnīja Raivis Garoza 11,89m.
Vēl vienu 2.vietu 600m skrējienā izcīnīja Danute Nagle
01:53:46. Sacensībās piedalījās arī Viktors Delerts, Valts
Baumanis.
4.decembrī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika sacensības “ D “ grupā (2000 - 2001.g.dz.). 1.vietu
augstlēkšanā ar rezultātu 1,10m izcīnīja Krista Dankere
, 2.vietā, ar rezultātu 1,00m, Baiba Bite, 3.vietu 4x100m
stafetē izcīnīja mūsu meiteņu kvartets ( Agnese Agapova, Baiba Bite, Līva Besikirska , Krista Dankere). Vēl sacensībās piedalījās Dana Grauzermane , Marta Kreicberga, Jurģis Pušmucāns, Agris Sirvidis, Dāvis Kaņeps,
Agnese Besikirska.
Viegaltlētus trenē Andrejs Gross, Elvīra Juhņēviča
un Indulis Matīss.
Minētās sacensības ir kā sagatavošanās posms
LR ziemas čempionātiem , kas jau sāksies 2011.gada
22.janvārī, kad startēs “ B” grupas vieglatlēti.
Indulis Matīss

SLUDINĀJUMI

„Saules šūpulītis” aicina
Kandavas pirmsskolas
izglītības iestāde “Zīļuks”
mīļi aicina vecākus savas atvasītes uzticēt
bērnudārza uzraudzības grupas “Saules šūpulītis” (Sabiles ielā 8 - 24, Kandavā) skolotājām,
kuras labprāt pieskatīs Jūsu mazuļus,
nodrošinot viņiem attīstošu, radošu un drošu
vidi katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz
18.00.
Informācija pa tālr. 63182061 vai 29116750.
Paldies! Veiksmi darbos!
Ar cieņu, PII “Zīļuks” vadītāja Agnija Ose-Pelnēna

Kandavas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes “Zīļuks”
kolektīva un vecāku vārdā mīļš, mīļš paldies
Ziemassvētku rūķītim Valdim Fuksim
par sagādāto sen sapņoto dāvanu mikrofoniem.
Sapņojiet un ticiet brīnumiem!
Tie piepildās!
Mēs ticējām un brīnums notika!
Vadītāja Agnija Ose-Pelnēna
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SVEICAM!!!
Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai viena gadā aust,
Lai spēka pietiek katram dienas rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Apsveicam novada pensionārus,
kuri svin dzīves nozīmīgās jubilejas:
Franciska Lašuka, Ērika Klindžāne, Veronika Leiduma, Uldis Čakars,
Kārlis Eversons, Skaidrīte Rūguma, Alberts Skutelis, Judīte Vikmane, Atis Ozols,
Guntis Rozenštams, Ilgonis Kalniņš, Guna Vītoliņa, Antonija Godiņa,
Gunārs Botmanis, Ērika Lēnerte, Marija Tarnapoviča, Velta Fībiga,
Harijs Jūrmalis, Leonīda Zelča, Zigrīda Zīverte, Eduards Losis, Agris Ciņķis,
Ilga Kleinberga, Jānis Tinte, Uldis Puhēvics
Sirsnīgs sveiciens novembra jubilārei Ausmai Embrektei!
Un atvainojamies, par ieviesušos kļūdu jubilāru sarakstā!
Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

SIA “Zaļais Serviss” sāk tirgot
Latvijā ražotas pārtikas preces
Sākot ar 11.decembri, SIA “Zaļais Serviss”
Rīgas - Ventspils šosejas 90km, sāk tirgot
Latvijā ražotas pārtikas preces
Piedāvājam vietējo ražotāju produkciju,
tādejādi atbalstot savējos uzņēmējus
un veicinot novadu attīstību.
Veikalā varēsiet iegādāties Jaunalko, Liepkalnu,
Dundagas pienotavas, Braslu, Skrīveru saldumu,
Pure Chocolate un citu firmu produkciju.
Būsiet mīļi gaidīti!
Strādājam katru dienu no 8.00-20.00
svētdienās no 9.00-19.00
Kandavas novada pensionāru dienas centrā
21.-22. decembrī no plkst.: 10:00-14:00
23.decembrī no plkst.: 10:00 – 13:00

Ziemassvētku tirdziņš

23.decembrī plkst. 13:00 noslēgums
ar dziesmām un dejām
Aicinām aktīvi iesaistīties pirkt un pārdot gribētājus!
Tālrunis informācijai: 29393136

Kandavas novada pensionāru
Jaungada balle
Valdeķu kultūras namā
2011.gada 8.janvārī plkst. 13:00
Spēlēs šlāgergrupa „SBL”
Lūdzam pieteikties pie grupu vadītājiem
līdz 29.decembrim!
Tālrunis informācijai: 63123987 vai 29393136
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
novembrī reģistrēti mirušie:
Gunta Jākobsone (1947.) Kandava
Vladimirs Krasovskis (1946.) Kandava
Austris Lejnieks (1957.) Kandava
Žanis Bogdanovs (1931.) Matkules pagasts
Māris Kļečetņikovs (1970.) Matkules pagasts
Jānis Uzuliņš (1955.) Vānes pagasts
Alvīne Lēnerte (1927.) Zantes pagasts
Reinholds Švarcs (1932.) Zemītes pagasts
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

18.
PASĀKUMI
Līdz 15. decembrim
Letonikas konkurss
“Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!”
Zantes bibliotēkā
16. decembrī
15:00 Lielās egles iedegšana kopā ar budēlīšiem.
Pie Matkules kultūras nama
16:00 Kandavas mūzikas skolas audzēkņu
Ziemassvētku koncerts.
Kandavas ev. luteriskajā baznīcā
18:00 Ziemassvētku jampadracis kopā ar folkloras
kopu “Vācelīte” - bluķa vilkšanas tradīcijas,
sveču liešana un citas izdarības pie ugunskura.
Laukumā pie Zantes kultūras nama
17. decembrī
13:00 Ziemassvētku labdarības pasākums Zantes
pagasta ģimenēm ar bērniem kopā ar Ljugarnas
Lauvu klubu, Oskaru Peetterssenu un
Lailu Hellgrenu no Gotlandes.
Zantes kultūras namā
14:00 Adventes laika pasākums lasītāju klubiņam.
Kandavas novada galvenajā bibliotēkā
14:00 Lasījumi no Lielās Ziemassvētku grāmatas.
Vānes bibliotēkā
15:00-16:00 Budēlīšu viesošanās pagasta iestādēs
un uzņēmumos.
Zemītes pagasta teritorijā
16:00 Egles atklāšana un raganas tējnīca pie
Zemītes Tautas nama.
17:00 Kandavas pilsētas egles iedegšana.
Kandavas Vecpilsētas laukumā
17:00 Vakarēšana - Kā pavadīt Vecgada vakaru zīlēšana, buršana, maskošanās un sveču gudrības.
Zantes bibliotēkā
18. decembrī
12:00 Sadraudzības pēcpusdiena (tēma - pusaudžu
vecuma posmi).
Kandavas ev. luteriskajā baznīcā

Kandavas novada vēstnesis

18:00 Slavēšanas vakars (slavēšanas grupa
“Tev” un Valdis Dvorovs).
Kandavas ev. luteriskajā baznīcā
19. decembrī
10:00 - 14:00 Baptistu draudzes dievkalpojums.
Kandavas kultūras namā
11:00 Adventa ceturtās svētdienas dievkalpojums
(muzicēs Ieva Novicāne).
Kandavas ev.luteriskajā baznīcā
16:00 Ceturtās Adventes dievkalpojums.
Kandavas Romas katoļu baznīcā.
14:00 Ceturtās Adventes koncerts.
Kandavas kultūras namā
20. - 21. decembrī
10:00 Kārumu kausa izcīņa basketbolā
2000. /2001. gadā dzimušajiem zēniem -2. kārta.
Kandavas Sporta hallē
20. - 23. decembrī
Meistarošana - pašgatavotas rotas
Ziemassvētku eglītei no niedrēm un
krāsainiem dzīpariem (bibliotēkas darba laikā).
Zantes bibliotēkā
21. decembrī
11:00 Ziemassvētku koncerts pensionāriem.
Cēres pamatskolā
22. decembrī
11:00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem.
Cēres pamatskolā
12:00 Ziemsvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem. Ieeja: brīva.
Kandavas kultūras namā
14:00 Ziemassvētku eglīte Vānes pamatskolai.
Vānes kultūras namā
16:00 Egle Zemītes pamatskolai.
Zemītes Tautas namā
23. decembrī
10:00 Egle Zemītes bērnudārzam.
Zemītes Tautas namam
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11:00 Ziemassvētku pasākums pašiem mazākajiem
zanteniekiem.
Zantes kultūras namā
17:00 Izaicinājuma kausa izcīņas spēle basketbolā.
Spēlē: Kandava 1980.-1984. gadā dzimušie pret
Kandava 1989.- 1991. gadā dzimušajiem.
Kandavas Sporta hallē
24. decembrī
10:00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas
vecuma bērniem. Leļļu izrāde
“Ziemassvētki mežā”.
Vānes kultūras namā

26. decembrī
11:00 Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
Matkules kultūras namā
11:00 Dievkalpojums
(Kandavas jauniešu slavēšanas grupa “Tev”).
Kandavas ev. luteriskajā baznīcā
Pasākums “Ziemassvētki Kandavā 2010”
(Kandavas pilsētā):
12:00 Ziemassvētku tirdziņš un Raganas tējnīca.
Vecpilsētas laukumā Kandavā

12:00 Svētbrīdis Kandavas zupas virtuvē.
14:00 Ģimeņu dievkalpojums ar Svētdienas skolas
bērnu piedalīšanos (aicinātas ģimenes,
māmiņas un vecmāmiņas ar bērniem).
Kandavas ev. luteriskajā baznīcā
16:00 Ziemassvētku dievkalpojums.
Kandavas Romas katoļu baznīcā.
17:00 Ziemassvētku priekšvakara dievkalpojums.
Uzstājas: Kandavas kultūras nama jauktais koris
“Kandava” (diriģente Dzintra Linde),
Līva Birkenšteine (saksofons).
Kandavas ev. luteriskajā baznīcā
25. decembrī
11:00 Ziemassvētku dievkalpojums
(draudzes ansamblis).
Kandavas ev. luteriskajā baznīcā
16:00 Ziemassvētku kausu izcīņa volejbolā,
šautriņu mešanā, zolītē.
Kandavas Sporta hallē
20:00 Ziemassvētku koncerts
“Pie Ziemassvētku eglītes”.
Vānes kultūras namā
21:00 Groziņu vakars. Spēlē: Gints un Ojārs.
Ieeja: Ls 2,50. Zemītes Tautas namā
22:00 Pašdarbnieku Ziemassvētki.
Vānes kultūras namā

12:00 Kandavas Mākslas skolas audzēkņu
Ziemassvētku izstāde.
Galerijā “Vējspārns”
12:00 Ziemassvētku izstāde “Zvaigžņu raksti”.
Izstādē piedalās: Kandavas novada amatnieku
biedrības amatnieki, Lapmežciema un Jaunpils
amatnieki.
Kandavas novada muzejā
12:00 - 16:00 Radošās darbnīcas:
piparkūku darbnīca un sklanda raušu darbnīca Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā;

20.
sveču liešana un ziepju veidošana Kandavas novada muzejā.
13:30 Koncerts “Katram pa staram” Viļņa Bumbiera Ziemassvētku dziesmas dzied
Sabiles mūzikas skolas kora klases audzēkņi
(skolotāja Zinta Ošenberga). Ieeja: bez maksas.
Kandavas novada muzejā
14:00 Teātris bērniem “Ruksīša Rosīgā un Suņuka
Drosmīgā saldā sapņa piepildījums”
un rotaļas (bez maksas).
Vecpilsētas laukumā Kandavā
15:00 Dziedātājas Evitas Zālītes un
koncertmeistares Santas Jākobsones
“Skaistākais Ziemassvētku koncerts”.
Ieeja: Ls 1,00.
Kandavas ev. luteriskajā baznīcā
16:30 Talsu novada BJC ģitārspēles studijas
“N” koncerts. Vadītājs Normunds Priednieks un
25 ģitāristi. Ieeja: 1,00. Kandavas kultūras namā
19:00 Vara Vētras un Intara Rešetina
koncerts. Ieeja: Ls 2,50 (iepriekšpārdošanā);
Ls 3,50 (26.12.2010.).
Kandavas kultūras namā
27. decembrī
10:00 Egle pirmsskolas vecuma bērniem (sociālā).
Zemītes Tautas namā
13:00 Koncerts - eglīte pensionāriem.
Zemītes tautas namā
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18:00 Ziemsvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem (maksas eglīte).
Kandavas kultūras namā
30. decembrī
21:00 Vecgada balle. Spēlē: Gints Birkenšteins.
Valdeķu kultūras namā
22:00 Vecgada balle. Spēlē: Madars no Irlavas.
Cēres sporta hallē
31. decembrī - 1.janvārī
23:45 Jaunā Gada sagaidīšana
(svētku uzruna un salūts).
Kandavas Vecpilsētas laukumā
00:30 Jaungada balle. Spēlē: grupa
“Brēmenes muzikanti” (vienā zālē) un
DJ Zudinsh (otrā zālē). Ieeja: Ls 3,00.
Kandavas kultūras namā
00:30 Jaungada nakts diskotēka.
Spēlē: Ģirts Ragainis.
Zemītes Tautas namā
JANVĀRIS
Pasākumi
1. janvārī
22:00 Jaungada balle. Spēlē: Vānes muzikanti.
Ieeja: Ls 1,50 (pirmās 50 biļetes); Ls 2,00
(pārējās biļetes).
Vānes kultūras namā

27. - 29. decembrī
10:00 Starptautisks turnīrs basketbolā 1994., 1996.,
1999. gadā dzimušo zēnu komandām.
Kandavas Sporta hallē

8. janvārī
22:00 Jaunā gada karnevāls.
Spēlē: “Lietus blūzs”.
Zantes kultūras namā

28. decembrī
11:00 Multfilma bērniem “Jautrās eglītes”.
Ieeja: bez maksas.
Zantes kultūras namā

15. janvārī
18:00 Kandavas ev. luteriskās draudzes
Gada pasākums Kandavas kultūras namā.
Maksa Ls 2,50 (bērniem līdz 10 gadiem par brīvu) un
maza dāvaniņa.
Pieteikties un samaksāt līdz 12.01.2011.
pie Sandras Leites tālr. 26311573; 63124393.

13:00 Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte.
Valdeķu kultūras namā

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, 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“

