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Ziema šogad mūs pārsteidz katru
dienu arvien vairāk, februāra sniegs
ieputinājis ne vienu vien māju un
ceļu. Šajā gadalaikā domes lielākās
rūpes ir ietvju, ceļu tīrība, sniega
savākšana, kā arī apkures problēmu
risināšana. Vienlaicīgi ar šiem darbiem novada dome gatavojas 2010.
gadā plānoto projektu īstenošanai.
Līdz ar sniega nokušanu sāksies aktīva 12 projektu realizācija, ar kuru
palīdzību 2010.gadā plānots piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu
finansējumu 2,5 miljonu latu apmērā, kā arī valsts līdzfinansējumu aptuveni 135000 latu apmērā.
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Kandavas Kārļa
Mīlenbaha vidusskolā un Kandavas internātvidusskolā
Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Kandavas Kārļa
Mīlenbaha vidusskolā un Kandavas
internātvidusskolā” tiek īstenots, lai
nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu
(ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu
un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs.
Projekts tiks pabeigts līdz 2010.gada
31.decembrim.
Kopējās attiecināmās projekta izmaksas paredzētas 196 784 LVL, no
kurām ERAF finansējums 167 266
LVL (85%), valsts budžeta dotācija
pašvaldībām 11 807 LVL (6%) un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 17
711 LVL (9%).
Projekta ietvaros Kandavas internātvidusskolā un Kandavas Kārļa

Mīlenbaha vidusskolā plānota telpu
renovācija un iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana.
Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas
novadā
2009. gada 27. novembrī Kandavas novada dome noslēdza līgumu
par projekta „Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas
novadā” īstenošanu. Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi sekojošās
ēkās – Mākslas skolā, kurā izvietota
arī pilsētas bibliotēka, poliklīnika un
policijas ēkā, kura ir sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai. Projekta
ietvaros notiks bēniņu siltināšana un
norobežojošo konstrukciju nomaiņa,
logu un durvju nomaiņa, norobežojošo konstrukciju siltināšana, fasādes
renovācija.
Veicot norādītos darbus būs panākts būtisks siltumenerģijas zudumu
samazinājums, vidēji no 26,53% līdz
pat 45,16% no siltumenerģijas patēriņa pirms ēku renovācijas, kas kopumā
atbilst 221,548 MWh/gadā siltumenerģijas apjomam. Ņemot vērā, ka katrā
no ēkām izveidota autonomā apkure,
siltumenerģijas zudumu samazinājumam ir tieša ietekme arī uz kurināmā
samazinājumu un tā veidoto izmešu samazinājumu. Piemērojot vidējo
emisijas faktoru 264 kg/MWh, projekta aktivitāšu īstenošana ļaus samazināt
CO2 izmešus par 58 488,67 kg, tādējādi radot būtisku ietekmes samazinājumu uz apkārtējo vidi.
Kustības drošības uzlabošana
Zemītes ielā Kandavā
2009. gada aprīļa beigās tika saņemts pozitīvs lēmums par projekta
apstiprināšanu un 2009. gada 10. jūlijā
tika noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līguma aģentūru un
Kandavas novada domi par projekta
„Kustības drošības uzlabošana Zemītes ielā Kandavā” īstenošanu.
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Projekta specifiskais mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Kandavas
pilsētā, likvidējot potenciāli bīstamās
vietas ar ceļu satiksmes drošību veicinošas infrastruktūras elementu izbūvi
Zemītes ielā Kandavā. Būvdarbu veicējs saskaņā ar tehnisko projektu un
noslēgto līgumu, izbūvēs ietvi, rekonstruēs esošo apgaismoju un izbūvēs autobusa pieturu.
Kustības drošības uzlabošana
Ozolu un Zīļu ielās Kandavā
2009. gada aprīļa beigās tika saņemts pozitīvs lēmums par projekta
apstiprināšanu un 2009. gada jūlijā
tika noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līguma aģentūru un
Kandavas novada domi par projekta
„Kustības drošības uzlabošana Ozolu
un Zīļu ielās Kandavā” īstenošanu.
Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Kandavas pilsētā un sekmēt ceļu satiksmes drošību veicinošas
infrastruktūras elementu izbūvi Kandavas pilsētā, izbūvējot gājēju celiņus
un uzstādot apgaismojumu Zīļu un
Ozolu ielās.
Cenu aptaujas rezultātā tika noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju SIA
„Kandavas ceļi”. Projektā plānots, izbūvēt ietvi un rekonstruēt apgaismojumu. Plānotos, ka darbus SIA „Kandavas ceļi” pabeigs 2010. gada marta
beigās.
Projekta kopējais finansējums ar
PVN LVL 37 071,54 , kurā ir ietvertas
arī būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas. Projekts tiek finansēts
no Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(64%), valsts budžeta dotācijas pašvaldībām (6%) un pašvaldības budžeta
līdzfinansējuma (30%).
Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma rajona Zantes pagasta ciemā
Zante
2009. gada. novembrī tika noslēgta
vienošanās starp Centrālo finanšu un
līguma aģentūru un Kandavas novada
2.

2.
domi par projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Tukuma rajona Zantes pagasta ciemā Zante” īstenošanu.
Projekts paredz ūdens apgādes un
kvalitātes sistēmas uzlabošanu un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas uzlabošanu. Projekta ietvaros notiks artēziskā urbuma rekonstrukcija, ūdensvada
rekonstrukcija ciemā Zante, dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
būvniecība ciemā Zante.
Priežu ielas asfaltēšana Kandavā
Pagājušajā gadā Kandavas novada
dome noslēdza līgumu ar Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības
pārvaldi par projekta „Priežu ielas asfaltēšana Kandavā” ieviešanu. Projekta
ietvaros paredzēts rekonstruēt (asfaltēt) Priežu ielu. Iepirkuma procedūras
rezultātā tika noskaidrots konkursa
uzvarētājs - SIA „Kandavas ceļi”, kas
veiks projektā plānotos darbus. Darbus plānots uzsākt 2010.gada vasarā
un pabeigt rudenī.
Matkules pagasta kultūras nama
vienkāršotā rekonstrukcija
2008. gada nogalē Kandavas novada domes iesniedza Lauku atbalsta
dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē projekta
pieteikumu „Matkules pagasta kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija”.
Projekts tika apstiprināts un 2009. gada
maijā Kandavas novada dome noslēdza līgumu ar Lauku atbalsta dienestu
par projekta īstenošanu. Kopš Matkules kultūras nams ir Kandavas novada
domes īpašumā, remontdarbi ir veikti
tikai vienu reizi, kad tika remontēta
zāle, pielāgojot to sporta nodarbībām.
Projekta ietvaros tiks nomainīts jumta
segums, logi, durvis, radiatori, savesta
kārtībā kurinātavas telpa, kā arī ēkas
lielākajā daļā tiks veikts kosmētiskais
remonts. Rekonstrukcijas darbus veic
SIA „Elektroinstalators Kandava”.
Notekūdeņu un attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija Kandavas
pagasta „Jaudā -1”
2008. gada otrajā pusē Kandavas
novada dome Latvijas vides aizsardzības fondā iesniedza projekta pieteikumu Notekūdeņu un attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija Kandavas pagasta
„Jaudā -1”. Projekts tika pastiprināts
ar piebildi, ka finansējums tiks pare-
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dzēts 2010. gadā. Šā gada februārī ir
paredzēts ar Latvijas vides aizsardzības
fondu slēgt līgumu par projekta realizāciju. Projektā paredzēta notekūdeņu un attīrīšanas sistēmas Kandavas
pagasta „Jaudā – 1” rekonstrukcijas
darbi.
Izglītības iestāžu informatizācija
2009. gada sākumā Kandavas novada dome, Zantes un Vānes pagasta padomes saņēma uzaicinājumu iesniegt
projektus apakšprogrammā 3.2.2.1.2.
„Izglītības iestāžu informatizācija” Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās
pārvaldes lietās sekretariātā. Kandavas
novads iesniedza projektu „Cēres, Zemītes, Matkules pamatskolas un Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas informatizācija”, Zantes pagasta padome
iesniedza projektu „Zantes pamatskolas informatizācija” un Vānes pagasta
padome iesniedza projektu „Vānes pamatskolas informatizācija”. 2009. gada
otrajā ceturksnī projekti tika apstiprināti. 2009. gada otrā ceturkšņa beigās
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts tiek
likvidēts. 2009. gada oktobrī Izglītības
un zinātnes ministrija pārņem projektus un nodod Valsts izglītības attīstības
aģentūrai. 2009. gada decembrī Kandavas novada dome paraksta vienu līgumu par visu trīs projektu realizāciju.
Projektā plānots iegādāties portatīvos,
stacionāros datorus, multimediju tehniku un uzlabot lokālos tīklus.
Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”
Kandavas novada dome 2009. gada
9. novembrī noslēdza sadarbības līgumu ar LR Izglītības un zinātnes
ministriju par projekta „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt
pedagogu konkurētspēju un sniegt atbalstu pedagogiem izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos. Projekts ilgs
līdz 2012. gada 31. martam.
Pirmā projekta īstenošanas posmā
projekta aktivitātēs iesaistījušies 92
novada pedagogi. 45 skolotāji, kuriem
turpmākajā darbā būs nepieciešamas
jaunas zināšanas, papildus kvalifikāciju
iegūst Liepājas Universitātes piedāvātajās apmācību programmās – „Darbs
apvienotajās klasēs” un „Speciālā izglī-

tība”. 47 skolotāji ir iesaistījušies pedagogu novērtēšanas sistēmas darbībā,
aktīvi strādā savās izglītības iestādēs,
gatavodami profesionālās kvalifikācijas novērtēšanai nepieciešamo dokumentāciju.
Projekts „Parka labiekārtojums
zemesgabalā „Spāres” Vānes
pagastā”
Vānes pagastā tiks labiekārtots
sporta un atpūtas laukums. Projekta
ietvaros tiek plānots ierīkot sporta un
atpūtas laukumu brīvā laika pavadīšanai dažāda vecuma mērķgrupām.
Lai izveidotu visiem pagasta iedzīvotājiem pieejamu un funkcionāli
daudzveidīgu teritoriju, tiks ierīkots
zāliens ar nepieciešamajiem celiņiem,
teritorija tiks apzaļumota, ierīkojot apstādījumus un ugunskura vietu. Zālienā uzstādīti atpūtas soliņi, atkritumu
urnas un apgaismojums. Tiks izveidoti
divi rotaļu laukumi bērniem – no 3 – 6
gadiem un 7-12 gadiem. Aktīvās atpūtas cienītājiem gar blakus esošo upi
tiks izbūvēta dabas taka.
Jauniešu iniciatīvu centrs
Tuvākajā laikā plānots jaunizveidotajā Kultūras pārvaldē iekļaut Jauniešu
iniciatīvu centru, kura uzdevums būs
nodrošināt iespēju jauniešiem izmantot lietderīgi brīvo laiku ārpus formālās un interešu izglītības, piedāvāt jauniešiem iespēju pulcēties vienkopus,
kopīgi plānot brīvā laika lietderīgu izmantošanu, iegūt aktuālu informāciju
un palīdzību dažādās dzīves situācijās.
Sirds veselības kabinets
Savukārt, Sociālās palīdzības centra jaunums ir Sirds veselības kabinets,
kurš uzsācis darbību šonedēļ.
Dienas stacionārs
Šobrīd notiek gatavošanās diena
stacionāra atvēršanai Kandavas novada Sociālās palīdzības centrā. Kandavas novada dome veic remontdarbus
un rūpējas par dienas stacionāra telpas
aprīkojumu. Dienas stacionārs darbu uzsāks februāra beigās vai marta
sākumā. Turpmāk iedzīvotājiem būs
pieejamas vienkāršākās medicīnas
manipulācijas (sistēmas, injekcijas,
pārsiešana u.c.). Manipulāciju iespējamo samaksu cenrādi izskatīts un apstiprinās nākamajā domes sēdē.
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2010.gada 28.janvāra
Kandavas novada domes sēde
Sēdes sākās ar jautājumi, kas saistīti ar budžetu. Noklausoties Kandavas
novada domes finanšu nodaļas vadītājas M.Neibergas pārskatu par 2009.
gada budžeta izpildes rezultātiem, deputāti vienbalsīgi nolēma:
1.Apstiprināt 2009.gada pamatbudžeta izpildi:
1.1. ieņēmumos 5 405 708 LVL
1.2.saņemtos aizņēmumos no
Valsts kases 122 258 LVL
2. Apstiprināt 2009.gada pamatbudžeta izpildi:
2.1. izdevumos 5 582 145 LVL
2.2. atmaksātos aizdevumus:
2.2.1. Valsts kases 121 845 LVL
2.2.2. Pasaules Bankas 12 980 LVL
2.2.3. Līzingu 51 104 LVL
3. Apstiprināt pamatbudžeta līdzekļu
atlikumu uz 2009.gada 01.janvāri 263 310
LVL
4. Apstiprināt 2009.gada speciālā
budžeta izpildi ieņēmumos 159 997
LVL, izdevumos 176 259 LVL un līdzekļu atlikumu uz 2009.gada 01.janvāri 40 409 LVL
5. Apstiprināt ziedojumu izpildi
ieņēmumos 39 653 LVL, izdevumos
33 283 LVL un atlikumu uz 2010.gada
01.janvāri 6 411 LVL.
Noklausoties Kandavas novada
domes Finanšu nodaļas vadītājas Māras Neibergas sniegto informāciju par
2010. gada budžeta veidošanu, deputāti
nolēma:
1.Apstiprināt 2010. gada pamatbudžetu ieņēmumos 5406234 LVL,
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu
263310 LVL un līdzekļu atlikumu uz
gada beigām 104 301 LVL saskaņā ar
pielikumu Nr. 1.
2.Apstiprināt 2010. gada pamatbudžetu izdevumos 5 350203 LVL, aizdevumu pamatsummu atmaksu Valsts
kasei 189436 LVL, PB Pilotprojektam
273 LVL un līzingu 21331 LVL saskaņā
ar pielikumu Nr.2.
3.Nodrošināt pašvaldības iestāžu
ikmēneša finansējumu 1/12 daļu no
gada finansējuma proporcionāli saņemtajiem kopējiem budžeta ieņēmumiem.
4.Apstiprināt 2010. gada speciālo budžetu ieņēmumos 120340 LVL,
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu
40409 LVL un izdevumos 160749 LVL
saskaņā ar pielikumu Nr.3.
Nākamais svarīgākais dienas kārtī-

bas jautājums bija saistošo noteikumu
grozījumu apstiprināšana. Deputāti, bez
liekām diskusijām, vienbalsīgi nolēma:
1.Apstiprināt Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr. 2 „Grozījumi 30.07.2009. Kandavas novada
domes saistošajos noteikumos Nr.5
„Kandavas novada domes nolikums”.
2.Noteikt, ka Kandavas novada
domes saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi 30.07.2009. Kandavas novada
domes saistošajos noteikumos Nr.5
„Kandavas novada domes nolikums”
spēkā stājas no 2010.gada 1.februāra,
izņemot punktus, kuros noteikts spēkā
stāšanās termiņš;
3.Nosūtīt Kandavas novada domes
saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi
30.07.2009. Kandavas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” triju
dienu laikā pēc to parakstīšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai rakstveidā un elektroniskā
veidā;
4.Kancelejai nodrošināt Kandavas novada domes saistošo noteikumu
Nr.2 „Grozījumi 30.07.2009. Kandavas
novada domes saistošajos noteikumos
Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” publicēšanu pašvaldības mājas
lapā www.kandava.lv un pieejamību
novada pagastos.
Ņemot vērā finanšu un iekšējās
kontroles sistēmas audita rezultātus un
funkcionālā audita ieteikumu, tiks veikta reorganizācija, lai nodrošinātu efektīvu kultūras organizatorisko darbu novadā, attīstītu kultūru, veidotu, īstenotu
un koordinētu kopīgus pasākumus ar
muzeju un tūrisma informācijas centru. Tas nozīmē, ka tiks veikta Kandavas novada kultūras centra, Kandavas
novada muzeja, tūrisma informācijas
centra reorganizācija, apvienojot minētās iestādes vienā iestādē – Kultūras
pārvaldē. Reorganizācijas rezultātā tiks
izveidotas štatu vienības, kas veicinās
papildus finanšu piesaistes iespējas,
dos ieguldījumu novada attīstībā un
tiks likvidētas štata vienības ar zemu
lietderības koeficientu. Ar 10 balsīm par
deputāti nolēma ar 2010.gada 28.janvāri uzsākt Kandavas novada kultūras
centra, Kandavas novada muzeja un
Kandavas tūrisma informācijas centra
reorganizāciju, atbilstoši funkcionālā
audita ieteikumiem.
1.Reorganizēt Kandavas novada
domes padotībā esošās pašvaldības

iestādes - Kandavas novada Kultūras
centru, Kandavas novada muzeju un
Kandavas tūrisma informācijas centru,
tās apvienojot, un ar 2010.gada 1.aprīli
izveidot jaunu Kandavas novada domes padotībā esošu pašvaldības iestādi
– Kandavas novada Kultūras pārvaldi.
2.Reorganizācijas rezultātā apvienojamās pašvaldības iestādes beidz
pastāvēt kā atsevišķas iestādes un tiek
izveidotas kā Kandavas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienības.
3.Noteikt, ka Kandavas novada
Kultūras pārvalde ir Kandavas novada Kultūras centra, Kandavas novada
muzeja un Kandavas tūrisma informācijas centra funkciju, uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas
un lietvedības pārņēmēja.
4.Noteikt Kandavas novada Kultūras pārvaldei šādas funkcijas:
4.1. veicināt kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā, saskaņā ar nacionālās
programmas „Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem mērķiem un
virzieniem;
4.2. rūpēties par kultūru, sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību savā
novadā;
4.3. veicināt un koordinēt tūrisma
attīstību Kandavas novadā;
4.4. komplektēt muzeja krājumu atbilstoši krājuma politikas nostādnēm,
nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu
aprūpi, saglabāšanu, restaurēšanu un
pārvaldību;
4.5.veikt pētniecības darbu atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm;
4.6.veikt izglītojošo darbu un nodrošināt kultūras pasākumu, tūrisma
iespēju un muzeja krājumu pieejamību
sabiedrībai;
4.7. nodrošināt un koordinēt Kandavas novada bibliotēku, kultūras
namu darbību un pieejamību iedzīvotājiem.
5.Izveidot Kandavas novada Kultūras centra, Kandavas novada muzeja un Kandavas tūrisma informācijas
centra reorganizācijas komisiju šādā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Kandavas novada domes deputāte
I.Priede;
Komisijas locekļi:
Kandavas novada domes izpilddirektors G.Gelpers;
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Kandavas novada domes deputāts
D.Rozenfelds;
Kandavas novada domes deputāts
G.Indriksons;
Kandavas novada domes deputāte
A.Petrevica;
Kandavas novada domes deputāte
S.Horste;
Kandavas novada domes juriste
D.Laukmane.
6.Kandavas novada domes inventarizācijas komisijai uzdot Kandavas
novada Kultūras centra, Kandavas novada muzeja un Kandavas tūrisma informācijas centra vadītājiem līdz 2010.
gada 9.februārim izstrādāt inventarizācijas norises plānu un iesniegt Komisijai apstiprināšanai.
7.Uzdot Kandavas novada Kultūras
centra, Kandavas novada muzeja un
Kandavas tūrisma informācijas centra
vadītājiem komisijas klātbūtnē veikt
grāmatvedības uzskaitē esošo nemateriālo ieguldījumu un ķermenisko lietu
(pamatlīdzekļu un krājumu), daudzuma uzskaitē esošā ātri nolietojamā inventāra un grāmatvedības zembilances aktīvā esošo ķermenisko lietu un
naudas līdzekļu un norēķinu atlikuma
inventarizāciju saskaņā ar inventarizācijas plānu.
8.Komisijai uzdot Kandavas novada Kultūras centra, Kandavas novada
muzeja un Kandavas tūrisma informācijas centra vadītājiem inventarizāciju veikt līdz 2010.gada 31.martam
un sastādīt inventarizācijas aktu, kurš
jāiesniedz Komisijai līdz 2010.gada
31.martam.
9.Komisijai uzdot Kandavas novada Kultūras centra, Kandavas novada
muzeja un Kandavas tūrisma informācijas centra vadītājiem sastādīt inventarizācijas rezultātu kopsavilkumu un
inventarizācijas rezultātus pārrēķināt
pēc stāvokļa uz 2010.gada 31.martu.
10.Uzdot Kandavas novada Kultūras centra, Kandavas novada muzeja un
Kandavas tūrisma informācijas centra
vadītājiem līdz 2010.gada 31.martu iesniegt iestāžu slēguma bilanci pēc stāvokļa uz 2010.gada 31.martu.
11.Komisijai uzdot Kandavas novada Kultūras centra, Kandavas novada
muzeja un Kandavas tūrisma informācijas centra vadītājiem līdz 2010.gada
31.martam nodrošināt finanšu līdzekļu,
mantas, saistību un lietvedības nodošanu Kandavas novada Kultūras centram.
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12.Uzdot Komisijai līdz 2010.gada
18.februārim izstrādāt Kandavas novada Kultūras pārvaldes nolikumu,
struktūru un amatu sarakstus un iesniegt apstiprināšanai Kandavas novada domes februāra sēdē.
13.Uzdot Komisijai līdz 2010.gada
15.februārim izstrādāt Kandavas novada domes Kultūras pārvaldes vadītāja amata konkursa nolikumu un
pretendentu izvērtēšanas kritērijus un
iesniegt apstiprināšanai Kandavas novada domes priekšsēdētājam.
14. Uzdot Komisijai līdz 2010.gada
16.februārim sagatavot sludinājumu ar
prasībām Kandavas novada Kultūras
pārvaldes vadītāja amatam un nodrošināt tā publicēšanu laikrakstā „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” un Kandavas
novada domes mājas lapā.
15.Līdz Kandavas novada domes
2010.gada 25.marta sēdei izvērtēt pretendentu atbilstību uz vakanto Kandavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja
amatu.
16.Pēc pretendenta uz Kandavas
novada Kultūras pārvaldes vadītāja
amata atlases, Komisijai iesniegt lēmuma projektu par amata kandidāta
apstiprināšanu domes sēdē 2010.gada
25.martā.
17.Uzdot Kandavas novada Kultūras centra, Kandavas novada muzeja un
Kandavas tūrisma informācijas centra
vadītājiem līdz 2010.gada 1.aprīlim
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
nodrošināt Kandavas novada Kultūras
centrā, Kandavas novada muzejā un
Kandavas tūrisma informācijas centrā
strādājošo informēšanu par iestāžu
reorganizēšanu, pārcelšanas iespējām
reorganizētajā iestādē, kā arī nodrošināt pārējo strādājošo atbrīvošanu no
darba atbilstoši jaunizveidotās iestādes
amatu sarakstam.
Pamatojoties uz Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 525 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” deputāti vienbalsīgi nolēma iesniegt projektu „Parka labiekārtojums
zemesgabalā „Spāres” Vānes pagastā”
par kopsummu 121 524,81 Ls (bez PVN
100 433,73 Ls, PVN 21% 21091,08 Ls),
nodrošinot līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta kopējo attiecināmo
izmaksu summas (Ls 25 108,43) un
PVN 21% (Ls 21 091,08), no pamatbu-

džeta ieņēmumiem 2010. gadā.
Izskatot jautājumu par zemesgabala Lielā iela 4A, Kandavā privatizāciju,
Dome nolēma:
1. Apstiprināt SIA „GRAF”, reģ.
Nr. , par zemesgabala Lielā iela 4A,
Kandavā, Kandavas novads privatizācijas pretendentu un domes priekšsēdētājam R. Bārenim noslēgt Pirkuma
līgumu par zemesgabala Lielā iela 4A,
Kandavā, Kandavas novads, privatizāciju ar nomaksu;
2. Atļaut privatizāciju veikt uz nomaksu, samaksas termiņš - pieci gadi,
maksājumus veikt saskaņā ar Vienošanos, kas ir kā Pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa.
3. Pirkuma līgumā paredzēt pircējam tiesības nostiprināt privatizējamo
zemes gabalu zemesgrāmatā uz sava
vārda, vienlaikus zemesgrāmatā nostiprinot ķīlas tiesības par labu Kandavas
novada domei.
Lai novērstu avārijas seku rašanos,
Dome nolēma akceptēt notekūdeņu
pārsūknēšanas sūkņa iegādi Kandavas
pilsētas attīrīšanas iekārtu pārsūknēšanas stacijai Kūrorta ielā 5A iegādi par
Ls 2272,38 , apmaksājot to no vides
aizsardzības budžeta līdzekļiem.
Izskatot Kandavas novada amatnieku biedrības vadītājas A.Valdmanes
iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu Ls 1500 apmērā keramikas cepļa iegādei. Deputāti nolēma
1.Piešķirt Kandavas novada amatnieku biedrībai, finansējumu Ls 1500
apmērā keramikas cepļa iegādei no
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
2. Kandavas novada amatnieku biedrībai noslēgt līgumu ar Kandavas novada
domi par bezmaksas keramikas izstrādājumu izgatavošanu prezentācijas vajadzībām.
Izskatot biedrības „Moto x” pārstāvja K.Cveiģeļa iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu daļējām
motokrosa sacensību izmaksām Kandavas novadā.
Kā minēts iesniegumā, motokrosa
sacensības „Superkauss” Kandavas novadā plānotas 2010.gada oktobrī. Ar 10
balsīm par Dome nolēma piešķirt finansējumu Ls 3000 ( trīs tūkstoši latu)
apmērā biedrības „Moto x” organizēto motokrosa sacensību „Superkauss”
norisei Kandavas novadā 2010.gada
oktobrī no pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumiem.
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Sēdes turpinājumā tika apstiprināti Zantes ģimenes krīzes centra sniegto
maksas pakalpojumi, Kandavas novada pašvaldības policijas maksas pakalpojumu izcenojumi un Kandavas mūzikas skolas maksas pakalpojumi.
Izskatot K.Mīlenbaha vidusskolas
direktores V.Grugules iesniegumu ar
lūgumu atļaut palielināt līdzfinansējumu Ls 3000 apmērā (tas ir 25% no
kopējās summas Ls 12 000) kā biedrības „Atbalsts Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolai” loceklei piedaloties Kandavas partnerības izsludinātajā Eiropas Savienības pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
1.aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem” . Projekta
darbības sākums 2010.gada maijs.
Deputāti nolēma atļaut K.Mīlenbaha
vidusskolai palielināt līdzfinansējumu Ls 3000 apmērā (25% no kopējās
summas Ls 12 000) kā biedrības „Atbalsts Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolai” loceklei piedaloties Kandavas
partnerības izsludinātajā Eiropas Savienības pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.aktivitātē
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana
un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem”.
Ivars Marašinskis ir izrādījis iniciatīvu tūrisma aktivitāšu veicināšanai un
izstrādājis iespējamo Kandavas pilsētas
tūrisma vietu labiekārtošanas uzmetumu. Uzklausot I.Marašinska ziņojumu,
deputāti vienbalsīgi nolēma:
1.Pieņemt zināšanai Ivara Marašinska informāciju par Kandavas pilsētas labiekārtošanas priekšlikumiem;
2.Kandavas pilsētas tūrisma vietu
labiekārtošanas priekšlikumus iekļaut
Kandavas novada attīstības plānā;
3.Uzdot Kandavas novada domes
izpilddirektoram kopā ar Kandavas
novada domes Finanšu nodaļu un Ivaru Marašinski izstrādāt iespējamo
finansēšanas plānu Kandavas pilsētas
tūrisma vietu labiekārtošanai ilgtermiņā;

4.Katru gadu Kandavas novada
domes budžetā paredzēt finansējumu
Ls 10 000 apmērā tūrisma infrastruktūras sakārtošanas darbiem Kandavas
pilsētā;
5. Apstiprināt SIA „Kandavas ceļi”
iesniegto tāmi Ls 3510,09 apmērā
Kandavas Bruņinieku pils maketa vietas izbūvei 2010.gadā;
6. Kandavas novada kultūras centram risināt jautājumu par Kandavas
novada atbalsta fonda dibināšanu;
7. Noteikt atbildīgo par Kandavas
pilsētas tūrisma vietu labiekārtošanā
Kandavas novada būvvaldes vadītāju
A.Apini.
8. 2010. gada sociāli ekonomiskajā plānā iekļaut laivu piestātnes un pieejas vietas
izveides pie Akmens tilta Kandavā tehniskā
projekta izstrādi 4500,-Ls apmērā.
Deputāti izskatīja iepirkumu komisijas sastāva maiņu un nolēma:
1.Apstiprināt ar 2010.gada 28.janvāri Kandavas novada domes iepirkuma komisijas sastāva izmaiņas:
1.1. Atbrīvot no darbības Iepirkumu komisijas sastāvā:
Māru Neibergu, Daci Rozentāli
1.2. Iekļaut Iepirkumu komisijas
sastāvā:
Daci Laukmani, Daci Rudēvicu
Izmaiņas tika veiktas arī Dzīvokļu
komisijas sastāvā
1.Apstiprināt Kandavas novada
Dzīvokļu komisijas sastāva izmaiņas
ar 2010.gada 28.janvāri:
1.1.Atbrīvot no darbības Dzīvokļu
komisijā Edgaru Makovski;
1.2. Iekļaut Dzīvokļu komisijas sastāvā:
1.2.1. Daci Laukmani, Kandavas
novada domes juristi;
1.2.2.Sanitu Irbi, SIA “Kandavas
komunālie pakalpojumi” referenti.
2. Apstiprināt Dzīvokļu komisijas
nolikumu.
3. Uzdot Dzīvokļu komisijai izstrādāt jaunus saistošos noteikumus
“Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma
risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības
palīdzības sniegšanas kārtība” un iesniegt apstiprināšanai 2010.gada marta domes sēdē.
Apsekojot dzīvojamo māju Zīļu ielā
2, Kandavā tika konstatēts, ka dzīvojamai mājai nepieciešama lietošanas veida
(funkcijas) maiņa. Deputāti vienbalsīgi
nolēma
1. Mainīt dzīvojamai mājai Zīļu
iela 2, Kandava, Kandavas novads

lietošanas veidu (funkciju) nosakot mājas statusu uz nedzīvojamā māja
- pašvaldības ēka sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai.
2. Uzdot Kandavas novada Būvvaldei sagatavot dokumentāciju par ēkas
lietošanas veida (funkcijas) maiņu,
iesniegšanai Rīgas reģionālās nodaļas
Valsts zemes dienestam.
Veikt atkārtotu inventarizācijas
pasūtīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz iedzīvotāju mazo
maksātspēju un lielajām apkures izmaksām un Kandavas novada sociālās
pansijas nolikuma Dome nolēma atcelt Kandavas novada domes sēdes Nr.
26.03.2009. lēmumu „Par Kandavas novada sociālās pansijas apkures izmaksu
segšanu”. Turpmāk Kandavas novada
sociālās pansijas iedzīvotājiem no PA
SPC budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta īre, apkure 2009./2010. gada apkures
sezonā ar 01.01.2010. 100% apmērā, kapitālie remontdarbi un sociālā aprūpe”.
Sēdes noslēgumā tika izskatīta SIA
„Zemītes komunālie pakalpojumi”
valdes locekļa apstiprināšana.
Ar domes priekšsēdētāja R.Bāreņa
izdotu rīkojumu 2010.gada 04.janvārī,
Nr.3-3/2 tika izveidota komisija SIA
„Zemītes komunālie pakalpojumi”
valdes locekļa amata kandidatūras izvērtēšanai. Par SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” valdes locekli tiek
virzītas divas kandidatūras:
1. Dainis Rozenfelds
2. Ervīns Ruņģis
Ņemot vērā to, ka E.Ruņģis savu
kandidatūru atsauca 27.janvārī deputāti atklāti balsojot „par” (A.Aleksīns,
I.Bambis, O.Budžens, L.Gudakovska,
S.Horste, A.Petrevica,
I.Prie- de,
S.Tiltiņa), „atturējās” V.V.Dreimanis,
A.D.Freimanis, I.Lasis, G.Indriksons),
nebalsoja D.Rozenfelds, atb. likumam
„Par interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā” un N.Štoferts, nolēma:
Apstiprināt ar 2010.gada 2.februāri
par SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” valdes locekli Daini Rozenfeldu.
Deputāts N.Štoferts ierosināja izsludināt atkārtotu konkursu uz SIA
„Zemītes komunālie pakalpojumi”
valdes locekļa vietu, tomēr šis lēmums
netika pieņemts.
Domes sēdes protokols pieejams
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.
Nākamā domes sēde plānota
2010.gada 25. februārī
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Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.1 „2010.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
Kandavas novada pamatbudžeta izdevumi 2010. gadam
Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Izpildvara
Pašvald. budžetu iekšējā valsts
parāda darījumi
Policija – pašvaldības
Ugunsdzēsība
Bāriņtiesa
Sabiedr.kārt.un drošība
Tūrisms
Ekonomiskā darbība
Atkritumu apsaimniekošana
Kopā pašvald. teritor. un mājokļu
apsaimniekoš.
Veselība
Kultūra
Izglītība
Sociālā aizsardzība kopā
Kopā izdevumu daļā
Pavisam izdevumi

Izdevumi
Kopā
357067
99541
77680
3000
39692
120372
18810
195691
90882
973235
4867
421543
2559698
527307
5350203
5561243

ES struktūrfondu
finans.

Pārējie
VB dotāc. ieņēmumi

Maksas
pakalpojumi
22000

108604
13313

8270

700
700

461189

14524

4500

23317
157451
110703
874577
874577

2160
13362
18368
56684
56684

16670
34740
17182
95792
95792

1000
1000
1000

Kandavas novada pamatbudžeta ieņēmumi 2010. gads
Ieņēmumi
Iedz. ienāk. nodok. no VK sadales konta
Nodokļu ieņēmumi kopā
Nenodokļu ieņēmumi kopā novadā
Dotācijas
Saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas
ES strukt.f. finans.proj. saņemtie transferti kopā
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti kopā
Transfertu ieņēmumi pavisam
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pavisam ieņēmumi

Projekts 2010

1914067
2105690
19500
100833
1148025
701509
2983973
90000
3073973
203071
5406234

Ar saistošo noteikumu pilnu redakciju varat iepazīties Kandavas novada domē

APSTIRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē
2010.gada 28.janvārī
(protokols Nr.1 6.§)

Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr. 2
„Grozījumi 30.07.2009. Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 23. un 24.pantu
Izdarīt 2009.gada 30.jūlijā apstiprinātajos Kandavas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 5. un 6.punktu šādā redakcijā:
„5. Administrācija ir Domes izpildinstitūcija, kas nodrošina Kandavas novada domes pieņemto lēmumu
izpildi, kā arī darba organizatorisko
un tehnisko apkalpošanu. Kandavas
novada domes administrāciju veido:
5.1. Kanceleja;
5.2. Juridiskā un personāla nodaļa;
5.3. Attīstības un plānošanas nodaļa;
5.4. Finanšu nodaļa;
5.5.Dzimtsarakstu nodaļa;
5.6.Kandavas novada Būvvalde;
5.7.Kandavas novada Bāriņtiesa;
5.8.Sabiedrisko attiecību speciālists;

5.9. Darba aizsardzības vecākais
speciālists;
5.10.Saimniecības pārzinis;
5.11.Būvuzraugs;
5.12. Apkopējs.
6. Kandavas novada domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šādas pašvaldības iestādes:
6.1.Kandavas novada pašvaldības
policija;
6.2.Kandavas novada Izglītības
pārvalde;
6.3.Cēres pamatskola;
6.4.Zemītes pamatskola;
6.5.Matkules pamatskola;
6.6.Vānes pamatskola;
6.7.Zantes pamatskola;
6.8.Kandavas Mākslas skola;
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6.9.Kandavas Mūzikas skola;
6.10.Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola;
6.11.Kandavas internātvidusskola;
6.12.Kandavas pilsētas pirmskolas
izglītības iestāde ”Zīļuks”;
6.13.Kandavas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola;
6.14.Kandavas tūrisma informācijas centrs (spēkā līdz 31.03.2010.);
6.15. Kandavas novada muzejs
(spēkā līdz 31.03.2010.);
6.16. Kandavas novada Kultūras
centrs (spēkā līdz 31.03.2010.);
6.17.Kandavas novada Kultūras
pārvalde ar struktūrvienībām (spēkā
no 01.04.2010.):
6.17.1. Kandavas kultūras nams:
6.17.1.1. galerija „Vējspārns”;
6.17.1.2. deju skola;

APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē
28.01.2010.
(protokols Nr.1. 12.§)

Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr. 3 „Par Kandavas
novada kapsētu darbību un apsaimniekošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu,
21.panta 1.daļas 16.punktu un 43.panta 1. daļas 9.punktu
I. Lietotie termini un to skaidrojums
1. Saistošajos noteikumos lietoto
terminu skaidrojumi:
1.1. Kapsēta – zeme, kas plānota
vai tiek izmantota mirušo apbedīšanai
un ar to saistītiem pasākumiem, tā var
ietvert arī ēkas un citas būves.
1.2. Atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā
mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas.
1.3. Daļēji slēgta kapsēta – kapsēta,
kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās.
1.4. Slēgta kapsēta – kapsēta, kurā
mirušo apbedīšana nenotiek.
1.5. Kapavieta – noteikta izmēra
zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda
mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas
labiekārtošanai – kopiņas izveidošanai
un apzaļumošanai, krūmu sastādīšanai, soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai.
1.6. Neuzraudzīta kapavieta

ka;

ka;

6.17.2.Valdeķu kultūras nams;
6.17.3.Zemītes Tautas nams;
6.17.4.Matkules kultūras nams;
6.17.5.Vānes kultūras nams;
6.17.6.Zantes kultūras nams;
6.17.7.Kandavas pilsētas bibliotē6.17.8.Zemītes pagasta bibliotēka;
6.17.9.Cēres pagasta bibliotēka;
6.17.10. Matkules pagasta bibliotē-

6.17.11.Valdeķu bibliotēka;
6.17.12. Zantes pagasta bibliotēka;
6.17.13.Vānes pagasta bibliotēka;
6.17.14.Kandavas novada muzejs;
6.17.15.Kandavas tūrisma informācijas centrs;
6.18.Zantes ģimenes krīzes centrs”.
2. Svītrot noteikumu 9.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „(spēkā līdz
– kapavieta, kura netiek kopta kopš
apbedīšanas brīža.
1.7. Kapliča – ēka kapsētā mirušo
novietošanai pirms apbedīšanas un
bēru ceremonijas laikā.
1.8. Apbedīto reģistrs – kapsētā
apglabāto uzskaites dokuments, kuru
veido mirušo reģistrācijas grāmatas,
apbedījumu vietu shēmas; par to atbild
kapsētas apsaimniekotājs vai pašvaldības iecelta persona.
1.9. Kapavietas apsaimniekotājs
– persona, kurai ierādīts zemes iecirknis kapsētā kapavietas izveidošanai
un kopšanai.
1.10. Kapsētas apsaimniekotājs –
juridiska vai fiziska persona, kura uz
līguma pamata ar kapsētas īpašnieku
veic kapsētas apsaimniekošanu.
1.11. Kapu pārzinis – pašvaldības
vai kapu apsaimniekotāja iecelta fiziska persona, kas veic kapsētas apsaimniekotāja uzdotos pienākumus.
II. Vispārīgie noteikumi
2. Šie saistošie noteikumi ir saistoši
visām fiziskajām un juridiskajām personām Kandavas novada administratīvajā teritorijā.
3. Kapsētas Kandavas novadā ir
pašvaldības vai reliģiskās draudzes izpildinstitūcijas īpašums.
4. Kandavas novadā ir atvērtas un
daļēji atvērtas šādas kapsētas:
4.1. Kandavas pilsētā: Kandavas
kapsēta, Kandavas evaņģēliski luteriskās draudzes kapsēta.
4.2. Cēres pagastā: Andziņu kapsē-

30.07.2009,)” un papildināt ar jauniem
9.3., 9.4. un 9.5.apakšpunktiem šādā
redakcijā:
„9.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma slimnīca”;
9.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra””;
9.5.Kandavas novada kooperatīvo
krājaizdevumu sabiedrība”.
3. Papildināt noteikumu 10.punktu
ar jaunu 10.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.9. nodibinājums „Zantes ģimenes krīzes centrs.” .
4. Aizstāt noteikumu 19.17.apakšpunktā skaitļus „10 000” un „999,00”
attiecīgi ar skaitļiem „19 999,99”un
„2999,99”.
ta, Korģeļciema kapsēta, Raibāju kapsēta, Rēzes kapsēta, Vecciema kapsēta.
4.3. Kandavas pagastā: Cikundes
kapsēta, Elku kapsēta, Kalnmuižas
kapsēta, Kreiļu kapsēta, Mežmuižas
kapsēta, Priedulu kapsēta, Ķikuļu kapsēta, Vimbužu kapsēta.
4.4. Matkules pagastā: Dzirmuižas
kapsēta, Matkules kapsēta, Sviluma
kapsēta.
4.5. Vānes pagastā : Aizupes kapsēta, Variebas kapsēta.
4.6. Zantes pagastā: Smiltiņu kapsēta, Jaundziru kapsēta, Izsvintēnu
kapsēta.
4.7. Zemītes pagastā: Kanduru
kapsēta, Pavārkalna kapsēta.
5. Kapsētu arhitektūras un ainavas
veidošanu pārrauga Kandavas novada
arhitekts un domes Vides komisija.
Objektu (pieminekļu un citu), kuru
augstums no tuvākā celiņa virsmas
pārsniedz 1m, uzstādīšana jāsaskaņo
ar Kandavas novada būvvaldi.
6. Kapsētas izveidošana uz privātpersonu zemes ir atļauta tikai tad, ja
šīs zemes īpašnieks, pēc ierosinājuma,
saņem Kandavas novada domes atļauju par kapsētas ierīkošanu un nodrošina tās uzturēšanu atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un
šiem noteikumiem.
7. Jaunas kapsētas ierīkošanai vai
esošās paplašināšanai, pašvaldība piešķir tās īpašumā esošu zemes teritoriju, kas tiek reģistrēta zemesgrāmatā,
norādot tās izmantošanas veidu.

8.
8. Kapsētas un/vai kapličas īpašnieks ir tiesīgs apsaimniekot pats vai
nodot kapsētas un/vai kapličas apsaimniekošanas tiesības fiziskai vai juridiskai personai Latvijas Republikas
likumdošanā noteiktajā kārtībā.
9. Kapsētu apsaimniekošanas finansēšanas avoti ir līdzekļi, kurus kapu
apsaimniekotājs iegūst no pakalpojumu sniegšanas kapos, kā arī kapsētas
īpašnieka finansu līdzekļi saskaņā ar
kapsētas īpašnieku un apsaimniekotāju noslēgtu līgumu. Kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs pieņemt ziedojumus
kapu labiekārtošanai.
III. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
10.Kapsētu apmeklētājiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un
citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas
īpašnieka, apsaimniekotāja un pārziņa
norādījumi.
11.Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:
1.1 Patvaļīgi mainīt kapu pārziņa
ierādītās kapavietas teritorijas robežas.
2.2. Tirgoties bez speciālas atļaujas.
11.3.Piegružot kapsētas teritoriju,
kurināt ugunskurus, dedzināt atkritumus, bērt atkritumus tiem neparedzētās vietās.
11.4.Bez saskaņojuma ar kapsētas
apsaimniekotāju stādīt kokus apbedīšanai ierādītās un paredzētās vietās.
11.5.Sniegt apbedīšanas un kapavietas kopšanas komercpakalpojumus
bez apsaimniekotāja vai pārziņa saskaņojuma.
11.6.Izvietot kapsētu teritorijā reklāmas paziņojumus un plakātus bez
apsaimniekotāja vai pārziņa saskaņojuma.
11.7.Ņemt smiltis un zemi tam neparedzētās vietās.
11.8.Postīt kapsētu aprīkojumu
(sētas, mūrus, solus, atkritumu tvertnes, piemiņas plāksnes, pieminekļus,
krustus, sūkņus, utt.) un stādījumus.
11.9.Sēdēt un kāpt uz kapa vietām.
IV. Kapsētu apsaimniekotāju un
pārziņu pienākumi
12.Kapsētu ēku, iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, sētu, solu
uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu, zālienu un
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koku kopšanu, teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu, ūdens ņemamo vietu uzturēšana, pēc kapsētas
īpašnieka pieprasījuma.
13.Kapsētu sektoru, rindu un kapavietu plānošana un nospraušana dabā
kapa rakšanai, koplietošanas kapsētas
teritorijas sakopšanu pēc katras bēru
ceremonijas.
14.Sanitāro normu un noteikumu
ievērošanas nodrošināšana.
15.Veikt apbedījumu precīzu uzskaiti ar ierakstu kapos apbedīto reģistrācijas grāmatā. Apbedīšanas un
apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti ir katros kapos apbedīto
reģistrācijas grāmata un apbedījumu
shēma, kur jāizdara ieraksts par katru
kapsētā notikušo apbedīšanu.
16.Ziņot kapsētu īpašniekam par
šo saistošo noteikumu pārkāpumiem
un nepieciešamajiem labiekārtojumu
darbiem.
17.Ierādīt atļautās atkritumu izbēršanas vietas.
18.Atbildēt par kapsētās esošo vērtību un īpašumu saglabāšanu.
19.Sniegt citus kapsētu īpašnieka
noteiktos pakalpojumus.
V. Kapavietas kopšana
20.Kapavietu uzturētājs var kopt
kapavietu pats vai noslēgt līgumu par
kapavietas kopšanu ar juridisku vai fiziku personu, kura savu darbību saskaņojusi ar kapsētas apsaimniekotāju.
21.Stādījumi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 80 cm,
tos nedrīkst stādīt un to zari nedrīkst
sniegties pāri kapavietas robežām.
22.Ierādot kapavietas jāievēro, ka
celiņu platumam starp kapu vietām
jābūt ne mazākam par 1m, galveno
kapsētas ceļu platumam jābūt ne mazākam par 3m.
23.Bez kapu pārziņa un Kandavas
novada domes atļaujas aizliegts izcirst
kokus, kuru diametrs lielāks par 12
cm.
24.Aizliegts kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp
kapavietu rindām.
25.Atkritumi pēc kapu kopšanas
pabeigšanas jānogādā kapu apsaimniekotāja norādītajās atkritumu izbēršanas vietās. Aizliegts veidot atkritumu
kaudzes citās vietās.
26.Kapavietas uzturētāja pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas

labiekārtot kapavietu un to regulāri
kopt.
27.Virsapbedījumus kapavietās var
izdarīt 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma.
28.Neuzraudzītas kapavietas, kas
netiek koptas 5 gadus pēc kārtas nolīdzina, sastāda aktu un izdara atzīmi
kapu grāmatā.
VI. Apbedīšanas kārtība
29.Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz Dzimtsarakstu nodaļas izdotu miršanas apliecību vai izziņu.
30.Kapsētas apsaimniekotājs ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas
laiku. Pie kapsētām jāizvieto informācija ar apsaimniekotāja biroja adresi
un tālruņa numuru.
31.Bēru gadījumos tiek izmantota
kapliča sēru pasākumiem un mirušo
novietošanai līdz apbedīšanas brīdim.
Par kapličas izmantošanu tiek iekasēta maksa no bēru rīkotāja, saskaņā ar
kapsētas īpašnieku saskaņoto cenrādi.
Pārējā laikā kapliča ir slēgta.
32.Mirušo, kuriem nav piederīgo,
apbedīšanu organizē PA Kandavas novada Sociālais palīdzības speciāli ierādītā sektorā.
33.Katru mirušo apbedī atsevišķā
kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2m, platumam – 1m, dziļumam – 1,5m (līdz zārka vākam). Apbedījot bērnus, kapa izmēri attiecīgi
var mainīties, izņemot kapa dziļumu.
Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā, vai jaunā kapavietā, tā jāierok 1m
dziļumā.
34.Veicot virsapbedījumus, kapa
dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2
m līdz zārka vākam.
35.Ierādāmo kapa vietu izmēri:
35.1. kapavietas zārkiem:
Kapavieta platums garums l a u kums
(m)
(m)
(m2)
vienvietīga
1,75
3,00
5,25
divvietīga 3,00
3,00
9,00
trīsvietīga 4,50
3,00
13,50
četrvietīga 6,00
3,00
18,00
36. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas
brīža, saņemot kapu apsaimniekotāja
atļauju Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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37. Mirstīgo atlieku ekshumāciju
var veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar kapsētas apsaimniekotāju.
38. Apbedīšanas pakalpojumu
sniedzēju izvēlas un par tās norisi, atbilstoši šiem noteikumiem, atbild bēru
rīkotājs.
VII. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
39.Sūdzības, iesniegumus un
priekšlikumus par kapsētu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti,
kā arī par šo saistošo noteikumu neievērošanu izskata pašvaldības struktūrvienības.
40.Personas par šo noteikumu
neievērošanu var saukt pie atbildības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.

41.Par šo saistošo noteikumu neievērošanu juridiskām un fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods
līdz Ls 50.
42.Kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo
pārkāpumu protokolus atbilstoši savai
kompetencei ir tiesīgas šādas amatpersonas:
42.1.policijas darbinieki saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu „Par policiju”;
42.2.Kandavas novada pašvaldības
policijas darbinieki saskaņā ar spēkā
esošajiem Kandavas novada domes
saistošajiem noteikumiem un LR spēkā esošajām normām.
43.Lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata un uzliek
naudas sodu domes Administratīvā
komisija.

44.Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no
pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī
no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
45.Ja personas, kuras kapsētās
sniedz pakalpojumus, nepilda šo noteikumu un citu kapsētu apsaimniekošanas jautājumus reglamentējošu
Kandavas novada domes lēmumu
prasības, kapsētas īpašniekam un apsaimniekotājam ir tiesības pārtraukt
līgumattiecības.
VIII. Noslēguma jautājumi
46.Saistošie noteikumi publicējami
laikrakstā „Kandavas Novada Vēstnesis” un stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām”45.panta noteiktajā kārtībā.

Informācija par atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību
veselības aprūpes saņemšanai ar 100% vai 50 % atlaidi,
ja ienākumi ir zem 120 vai 150 latiem mēnesī
No 30.janvāra, spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos, kas paredz
paplašināt iedzīvotāju loku, kuri ir
atbrīvoti no pacientu iemaksām un
citiem līdzmaksājumiem, saņemot
ārstēšanu.
No pacientu iemaksām pilnā
apmērā tiks atbrīvoti iedzīvotāji un
viņu ģimenes locekļi, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 120
latus mēnesī. Savukārt iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir līdz 150 latiem mēnesī, tiks segtas pacienta
iemaksas 50% apmērā un līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju nepārsniegs 15 latus. Iedzīvotāji, kuru
ienākumu līmenis pēdējo 3 mēnešu
laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī,
kā arī jau esošie trūcīgie pacienti ar
februāri varēs saņemt valsts apmaksātus kompensējamos medikamentus ar 100% atlaidi vairs nekrājot
čekus, lai sasniegtu 50 latu robežu

par jau veiktajiem maksājumiem
par zālēm, kā tas bija līdz šim.
Lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi, iedzīvotājiem,
dodoties pie ārsta vai ārstējoties
slimnīcā, būs jāuzrāda pašvaldības,
kuras teritorijā ģimene (persona)
deklarējusi savu dzīvesvietu sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas
apliecina attiecīgo personu tiesības
saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vai kompensējamās zāles.
Pašvaldības sociālais dienests izsniedz izziņu darbspējīgām personām uz trijiem mēnešiem un darbnespējīgām personām uz sešiem
mēnešiem.
Lēmumu par ģimenes (personas)
ienākumu atbilstību noteiktajam ienākumu līmenim (120 vai 150 latu)
atvieglojumu saņemšanai veselības
aprūpē, sociālais dienests pieņem,
ņemot vērā normatīvajos aktos jau
noteikto kārtību par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu.
Lai šo izziņu saņemšanu pada-

rītu pēc iespējas vienkāršāku gan
pacientiem, gan pašvaldību sociālajiem darbiniekiem un izvairītos no
liela iedzīvotāju pieplūduma atvieglojumu darbības sākuma posmā,
Veselības ministrija aicina katrai
pašvaldībai piemērot jau pašvaldībā esošo sistēmu maznodrošināto
statusa noteikšanai, attiecīgi izziņā
atzīmējot:
- ‘’pacientu iemaksa un kompensējamās zāles bezmaksas’’, ja personas (ģimenes) ienākumi uz katru
ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu
laikā nepārsniedz 120 latu mēnesī;
- ‘’pacientu iemaksa ar 50% atlaidi’’, ja personas (ģimenes) ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
150 latu mēnesī.
Izziņas kompensācijas saņemšanai izsniedz Kandavas novada Sociālās palīdzības centrā, darba dienās
no plkst. 8:00-17:00. Jāņem vērā, ja
SPC darbiniekiem būs nepieciešama papildus informācija, izziņu izsniegs 10 dienu laikā.

10.
Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu Kandavas novadā
Kandavas novada dome 30.07.2009.
(protokols Nr.11 5.§) un 28.01.2010.
(protokols Nr.1 7.§) pieņēmusi lēmumus
uzsākt Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam izstrādi un
apstiprinājusi Darba uzdevumu Kandavas novada teritorijas plānojuma izstrādei. Par teritorijas plānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināta Kandavas novada
būvvaldes vadītāja Antra Apine. Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks:
1.Kandavas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sagatavošana un
teritorijas plānojuma pirmās redakcijas
nodošana sabiedriskai apspriešanai 2011.g.janvāris;
2.Lēmuma pieņemšana par pirmās
redakcijas apstiprināšanu vai pilnveidošanu - 2011.gada aprīlis;
3.Kandavas novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas projekta sa-

gatavošana (ja nepieciešams) - līdz 2011.
gada jūnijam;
4.Lēmums par teritorijas plānojuma
galīgās redakcijas projekta noteikšanu kā
galīgo redakciju (ja nepieciešama galīgā
redakcija) un nodošana Kurzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai
- 2011.gada augusts;
Lēmums par Kandavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un
Kandavas pašvaldības saistošo noteikumu izdošana - 2011.gada oktobris.
Par turpmākajiem sabiedriskās
apspriešanas pasākumiem tiks ziņots
atsevišķi. Rakstiskus priekšlikumus
par teritorijas plānojuma izstrādi līdz
25.02.2010. var iesniegt Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, LV
3120 vai personīgi Kandavas novada
domē darbdienās 8:00 – 13:00 un 14:00
– 17:00.

Kandavas novada administratīvo lietu komisija informē
Janvārī un februārī sastādīti vairāki
protokoli par dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu. Līdz šim piespriesto sodu apmērs no Ls 10 līdz Ls 50.
Pieci klaiņojoši suņi ir nogādāti Tukuma dzīvnieku patversmē. Katra dzīvnieka nogādāšana pašvaldībai izmaksā
40 Ls.
Lūgums suņus nelaist brīvi skriet
ārpus māju sētām un ievērot saistošos
noteikumus „Par suņu un kaķu turēšanu

Kandavas novadā”. Vēršam uzmanību,
ka saistošie noteikumi ir spēkā arī Vānē
un Zantē. Ar noteikumiem var iepazīties
www.kandava.lv sadaļā „pašvaldība”. Par
dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu administratīvais pārkāpumu kodekss paredz sodu no Ls 5-250.
Kandavas novadā suņus un kaķus var
reģistrēt un saņemt žetonu SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” un pagastu
pārvadēs (maksa par žetonu Ls5).

Domes priekšsēdētājs un KJAKVO pārstāvji vienojas
par sadarbību nākotnē
3.februārī Kandavas novada domes
priekšsēdētājs Rolands Bārenis tikās ar
KJAKVO (Kandavas Jauniešu Alternatīvās Kultūras Veicināšanas Organizācija)
pārstāvi Almu Suhānovu un Inesi Šubēvicu. Sarunā piedalījās arī Kandavas
novada domes projektu vadītāja Elīna
Džeriņa un sabiedrisko attiecību speciāliste Solvita Viļuma. Tikšanās mērķis
bija pārrunāt iespējamo domes un jauniešu līderu sadarbību nākotnē.
Sarunu laikā domes priekšsēdētājs ar
jauniešu organizācijas pārstāvjiem vienojās par iespējamo sadarbības modeli
un attīstību jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā. KJAKVO pārstāvji
no savas puses piedāvāja līdzdarboties
pašvaldības lēmumu pieņemšanā par un
ap jauniešiem, izstrādāt Kandavas nova-

da domes stratēģijas jaunatnes politikas
jomā un darbam ar jaunatni, veicināt
brīvprātīgā darba attīstību Kandavas
novadā, kā arī līdzdarboties ārējā finansējuma piesaistē jaunatnes politikas īstenošanā un pārstāvēt jauniešu intereses
dažādos līmeņos.
Savukārt, domes priekšsēdētājs Rolands Bārenis ierosināja iekļaut jauniešu
centru kā struktūrvienību jaunizveidotajā Kultūras pārvaldē, ar nosacījumu,
ka jaunieši reizi mēnesī atskaitīsies par
paveikto un rīkotajiem pasākumiem.
Sadarbības sākums būs Kandavas
novada domes KJAKVO un Igaunijas
partneru kopīga projekta pieteikuma
gatavošana Igaunijas -Latvijas pārrobežu
sadarbības programmā.
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Ar ko Kandavas novads
lepojās tūrisma izstādē?
No 5.-7. februārim Rīgā, Ķīpsalas
hallē, notika starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour 2010”, kurā visi ceļotgribētāji varēja iepazīties ar jaunāko
un savdabīgāko Latvijas un ārvalstu
tūrisma piedāvājumu. Kandavas novadam šajā izstādē pirmo reizi bija
savs stends. Novada tūrisma uzņēmēji,
katrs atbilstoši savām iespējām, sarūpēja reklāmas bukletus. Kandavas uzrakstu, kādu redzam iebraucot pilsētā,
stendam no metāla veidoja viesnīcas
„Kandava” īpašnieks Guntars Indriksons. Asu izjūtu cienītāju priekam
Kandavas stendā bija kartings, lai jau
pavasarī Kandavā izbrauktu kādu
loku kartingu trasē „Swedbank kartodroms”.
Kandavas novada stendā bija iespējams skatīt nesen izveidotās Kandavas novada amatnieku biedrības
„Pūralāde” dalībnieku sniegumu.
Stendu greznos Aijas Kārņupas adītie
tautiskie cimdi, zeķes un ausu sildītāji,
Ilzes Baumanes austās grāmatzīmes,
Ivetas Švedovas un Gunas Krauces
rokdarbi. Kandavas tūrisma informācijas centra darbinieces Ilze Dravniece
un Anda Štrausa bija tērpušās tautiskā
stilā darinātos tērpos, kas tapuši īpaši
šai izstādei (tērpu autores Elita Barisa
un Ilze Kizenbaha).
Kandavas novada stendā bija iespēja pamieloties ar konditorejas ceha
un kafejnīcas „Ieviņa” (īpašniece Ineta
Feldmane) sarūpētajām, savdabīgajām
piparkūkām: ozolzīlēm, kas dzer kafiju; brauc ar laivu un auto. Protams,
neiztikt bez konditoru meistardarba,
Signes Reinsones un Agneses Reinsones darinātās kūkas ar Abavas skatu,
ūdensrozēm un brašo zīļuku.
Tāpat gardus konditorejas izstrādājumus bija sarūpējušas arī prasmīgās saimnieces, kas pārstāv kafejnīcu/
telšu vietu „Nāriņa”, vasaras kafejnīcu
„Teteriņi” un veikalu tīklu „Saltums”
(īpašniece Stefānija Neiberga).
Vānes zemnieku saimniecība
„Birznieki” piedāvāja degustācijai
saimnieces Aijas Rences gatavotos kazas sierus.
Paldies par atsaucību un uz tikšanos kopīgos ceļojumos!
Kandavas TIC vadītāja
Ilze Dravniece
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Kandavas Valsts
Lauksaimniecības
tehnikumā praksē jaunieši
no Lietuvas
Starptautiskās Leonardo da Vinči
izglītības programmas ietvaros, Kandavas Valsts Lauksaimniecības tehnikumā divu nedēļu praksi pavadīja
seši jaunieši no Pluņģes tehnoloģiju
un uzņēmējdarbības skolas Lietuvā.
Izglītības programma sniedz iespēju
jauniešiem paplašināt vispārējo profesionālo zināšanu līmeni citā valstī,
iegūstot pieredzi turpmākajam darbam.
Jaunieši praktizējās trīs specialitātēs: galdnieku, pavāru-bārmeņu un
lauku tūrisma pakalpojumi. Mācību laikā iegūtās zināšanas galdnieku
specialitātē jaunieši papildināja kokapstrādes uzņēmumā «Priedaine N»,
pavāru - bārmeņu specialitāti tuvāk
iepazina VKLT laboratorijā un kafejnīcā, bet lauku tūrisma pakalpojumus
- Kandavas Tūrisma un informācijas
centrā un muzejā.
VKLT pasniedzējs, jauniešu prakses programmas koordinators Jānis
Znotiņš stāsta, ka prakses plāns ir sastādīts mērķtiecīgi, dodot iespēju jauniešiem gan iegūt praktiskās zināšanas
savā izvēlētajā specialitātē, gan iepazīt
latviešu kultūru. Tā, piemēram, jauniešu delegācija vienu no brīvdienām
pavadīja lauku sētā «Indāni», iepazīstot gan šeit piedāvātos tūrisma pakalpojumus, gan latviešu tradicionālo
virtuvi.

Ievai Bunģei – 101
25.janvārī Kandavas pagasta «Silniekos» sava mūža 101. dzimšanas dienu sagaidīja Ieva Bunģe. Sveikt novada
gadiem bagātākā mūža īpašnieci devās
Kandavas novada domes priekšsēdētājs Rolands Bārenis un priekšsēdētāja
vietniece Leonārija Gudakovska.
Ieva Bunģe sagaidīja viesus ar labestīgu smaidu. Kaut arī saredzēt un
sadzirdēt pagrūti, viņa izrādīja jūtamu
interesi par visu notiekošo. Arī vakaros Ieva iztaujā dēlu Visvaldi, kurš
mammai pastāsta, kas televīzijā rādīts
un kas avīzītē izlasīts. Ikdienas gaitās
kopā ar Ievu Bunģi ir dēls Visvaldis vai
krustmeita Modra, kura dzīvo kaimiņu mājās. Brīvdienās, kad «Silniekos»

sabrauc visi Buņģes kundzes mīļie vedekla, mazbērni un mazmazbērni te valda īsti sirsnības un ģimeniskuma
svētki.
Kandava ir Ievas un viņas dzīvesbiedra Jāņa dzimtā puse. Abu darba
mūžs vadīts tepat kolhoza darbos.
Dzīvesbiedra Ievas kundzei līdzās nav
jau vairāk kā 30 gadu, bet atmiņas ir
tās, kurās mūžīgi paliks daudz, daudz
mīļu un neaizmirstamu brīžu no sendienām. Ieva Bunģe uzskata par vislielāko ieguvumu godīgus un saprotošus
līdzcilvēkus, kas viņai devuši spēku
un izturību visa mūža garumā. Jo tieši
tāda ir bijusi un ir viņa pati.
Kandavas novada dome pievienojas kuplajam sveicēju pulkam un novēl
mīlestību, veselību, dzīvesprieku un
spēku turpmākos dzīves gadus!

Matkulē uzsākta salmu brikešu ražotne
Zemnieku saimniecība ”Sarma”,
kas atrodas Kandavas novada Matkules pagastā, savulaik aktīvi nodarbojusies ar graudkopību un lopkopību,
kopš stabilitātes zuduma lauksaimniecības jomā, tās saimnieks Jānis Šteinbergs sāka meklēt jaunas iespējas un
vasarā nodibināja SIA “SteinBerg”. Tad
sagatavoja projekta pieteikumu, kurš
tika apstiprināts un piešķirts finansējums. Rezultātā SIA “SteinBerg”uzsāka
salmu brikešu ražošanu. Projekts tiek
īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru (LIAA), 55% no
šī projekta attiecināmajām izmaksām
finansē Eiropas Savienība.
J.Šteinberga interesi salmu briketes
piesaistījušas Rīgā, izstāžu kompleksā

«Rāmava». Pēc J.Šteinberga stāstītā:
“Salmu briketēm pamatā ir trīs pielietojuma veidi. Pirmkārt, tās var izmantot kā kurināmo izejmateriālu apkures
katlos, krāsnīs, kamīnos, kā arī automātiskajās katlumājās. Tās apkurei var
izmantot arī jauktā veidā kopā ar citu
kurināmo - malku vai oglēm. Brikešu
degšanas process ir ilgāks un siltuma
atdeves koeficients - līdzvērtīgs malkai. Otrkārt, salmu briketes var pielietot siltumnīcās stādu audzēšanai. Tad
jārīkojas šādi: apber salmu briketi ar
kūdru un aplej ar minerālvielām bagātinātu ūdeni. Sākas bioloģisks process - salmu brikete sāk trūdēt, radot
labvēlīgu vidi augu augšanai. Treškārt,
salmu briketes var izmantot kā labu

mitruma neitralizētāju. Piemēram,
viena, aptuveni 32 cm gara salmu brikete spējot uzsūkt ap 9 litriem ūdens.
Viens no svarīgākajiem rādītājiem salmu briketes ir 100% bioloģiski tīrs
produkts.”
Uzzinot par jauno ražotni Matkulē, Jāni Šteinbergu apciemoja Kandavas novada domes priekšsēdētājs Rolands Bārenis, kurš saskata jaunā produkta ražošanas ilgtspējību nākotnē.
R.Bārenis uzsvēra, ka jaunā ražotne ir
lielisks ieguvums daudzējādā ziņā, turklāt salmu brikešu ražošana būtu nopietns atspaids arī zemniekiem, kuri
nodarbojas ar graudkopību - salmus,
kuri dažkārt paliek uz lauka, tagad
būtu kur realizēt.
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Matkulē pulcējās slēpotāji

31.janvārī, Matkules pagasta centrā pulcējās slēpšanas cienītāji, kuri
vēlējās doties pārgājienā ar slēpēm pa
Matkules pakalniem. Tās nebija sa-

censības ar laika kontroli, bet gan lieliska iespēja izbaudīt ziemu un pabūt
kopā ar domubiedriem.
Slēpotāju rindās bija visdažādāko

paaudžu pārstāvji vecumā no 9 līdz
82 gadiem. Lielākā daļa slēpotāju bija
Kandavas novada iedzīvotāji, bet divi
– Harijs Lācars un Vilnis Jenčs, ieradās no Tukuma. Dalībniekus atbalstīja un viņiem līdzi juta arī Kandavas
novada domes priekšsēdētājs Rolands
Bārenis.
Pasākuma organizētājs Mārtiņš
Užāns atzina, ka dalībnieku skaits nav
ievērojami liels, jo problēmas rada
ekipējums, daudziem nav vairs saglabājies inventārs.
Trases, kuras garums bija aptuveni
7 km, finišā pie Imulas tilta „Vītiņu”
mājas saimnieki slēpotājus sagaidīja
ar karstu zāļu tēju un pīrādziņiem,
kurus bija sagādājis Andris Bambis. Baudot cienastu un sildoties pie
ugunskura, ziemas prieku baudītāji
dalījās iespaidos un jutās gandarīti
par savu izturību.

Ar mīlestību uz mākslu roku rokā

No 30. janvāra Kandavas novada
muzejā atkal skatāma jauna izstāde
„Kandava manī un tevī”. Šoreiz tā ir
mūsu novadnieces, mākslinieces Mildas Šaltiņas jubilejas personālizstāde.
Izstādē redzami autores radītie gleznie ziedu un dabas skatu pasteļi, zīmējumi un skices,
bet no akvareļiem uz mums
raugās dažādi Kandavas skati.
Tie visi tapuši daudzu gadu
garumā, īpaši jau plenēru laikā Kandavā.
M. Šaltiņa dzimusi 1930.
gada 24. februārī Cēsu apriņķa Rankas pagasta „Lejas
Puļpjos” saimnieku ģimenē.
Pārmaiņas lauku dzīves ritmā un saimniekošanā ienesa
Otrā pasaules kara notikumi.
To rezultātā 1944. gadā Šaltiņu ģimenei nācās doties bēgļu
gaitās. Pēc ilga un mokoša ceļa
viņi beidzot apmetās Matkules pagastā. Iesākumā tās bija
„Strēlnieku” mājas, bet, tur
uzsākot lidlauka būvi, nācās
pārcelties uz „Ķebriem”. Lai
arī tur bija pilns ar bēgļiem,
bet saimnieki- Žuburu pāris – pajumti neliedza arī M.
Šaltiņai ar tuviniekiem. Matkulē viņa turpināja mācīties
Matkules pamatskolā, kuru
beidza ar tiesībām turpināt izglītību vidusskolā. Tikai…pa
to laiku nomainījās varas, un

jaunā – padomju – vācu laikā iegūto
diplomu neatzina. Tā uz laiku sapnis
par mācībām mākslas skolā palika tikai par sapni.
Pēc kara Šaltiņu ģimene izlēma

doties atpakaļ uz dzimtajām mājām
Rankas pagastā un tur tika arī atpakaļ.
Bet M. Šaltiņai jaunus spārnus deva
izlasītais sludinājums par uzņemšanu
J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā.
Iestājeksāmenus un konkursu veiksmīgi izturējusi, M.
Šaltiņa sāka mācības kopā ar
G. Ezernieku, R. Bēmu, G.
Krolli, I. Ranku un citiem.
Mākslas skolu viņa tomēr nebeidza slikto krievu valodas
dēļ. Bet šis neiegūtais diploms
viņu nekad nav traucējis mīlēt
mākslu un gleznot, gleznot,
gleznot.
M. Šaltiņas izstādes bijušas
gan Rīgā, gan Tukumā, Kuldīgā, Jelgavā, gan arī Matkulē,
Irlavā, Rankā un daudzās,
daudzās citās vietās.
Nu M. Šaltiņas radītie
darbi rotā mūsu muzeja izstāžu zāli. Bet 24. februārī plkst.
14.00 aicinām visus interesentus uz tikšanos ar mākslinieci
M. Šaltiņu. Cienījamā jubilāre
ciemos gaidīs ikvienu, jo savā
mūžā nekad nav aizmirsusi
tos jaukos cilvēkus, kurus viņa
ir satikusi šeit, Kurzemē.
Kandavas novada
muzeja krājuma glabātāja
Ināra Znotiņa

13.

Kandavas novada vēstnesis

Pasniegtas barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes
20. janvārī, Kandavas novada
muzeja darbinieki rīkoja pasākumu par godu 1991.gada barikāžu aizstāvju dienai. Atceres dienas
pasākuma dalībniekus ar uzrunu
sveica muzeja vadītāja Sarma Aņģēna un Kandavas novada domes
priekšsēdētājs Rolands Bārenis.
      Centrālais atceres dienas notikums
bija barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes pasniegšana 15 Kandavas novada

iedzīvotājiem par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada
janvārī-augustā. Domes priekšsēdētāja Rolanda Bāreņa pasniegtās piemiņas zīmes saņēma Ainārs Baumanis, Vilnis Engelbergs, Arnis Kačiks,
Ilgonis Kalniņš, Edgars Lasis, Guntis
Rozenštams, Dzidra Rudzroga, Vilnis
Rupeiks, Māra Vilemsone, Ziedonis
Viļumsons, Rasma Zandberga, Uldis
Grīslis, Pēteris Krampītis, Oskars Ko-

zulis un Jānis Millers. Pasākuma svinīgo noskaņu ar patriotiskām dziesmām radīja Kandavas internātvidusskolas audzēkņi Toms, Dita un Eka.
       Pasākuma noslēgumā muzeja
darbinieki klātesošos aicināja pakavēties atmiņās un nobaudīt Kandavas ozolzīļu kafiju, kas gatavota tepat
Kandavā.

Seminārs par izmaiņām medību likumā
20.janvārī
Kandavas
pagasta
„Dižpriedēs”, Ivars Šneiders (Kandavas mežniecība) sadarbībā ar mednieku un makšķernieku biedrības „Mežarags” kolektīva vadītāju Viesturu Valdi
Dreimani un kluba biedru Agri Ribu
organizēja semināru, kura laikā interesentus iepazīstināja ar izmaiņām medību likumā.
Seminārā piedalījās turpat visi
Kandavas novada mednieku formējumu pārstāvji un labākie kaimiņi
no Sabiles puses – mednieku kluba
„Kārone” biedri, kā arī Pūres mednieku kolektīvs. Pieaicināti tika Valsts
meža dienesta medību daļas vadītājs
Jānis Baumanis un Ziemeļkurzemes

virsmežniecības medību inspektors
Andrejs Zvirbulis.
Semināra laikā Jānis Baumanis
iepazīstināja ar izmaiņām medību likumā, Ivars Šneiders pastāstīja par šā
likuma praktisko ieviešanu dzīvē, savukārt, Andrejs Zvirbulis uzsvēra drošības pasākumus, kas jāievēro medību
laikā.
Semināra praktiskā daļa notika
mežā, mednieku un makšķernieku
biedrības „Mežarags” medību platībās.
V.V.Dreimanis pastāstīja:„Mednieki
sēdēja tornīšos un gaidīja parādāmies
meža dzīvniekus. Medību laikā nebija atļauts medīt lielās cūkas, tikai tās,
kas vecākas par vienu gadu, atbilstoši

samaksājot prēmiju Ls 50 par katru.
Medības bija veiksmīgas – pavisam
nomedītas tika sešas mežacūkas un 2
briežu buļļi”.
Seminārs medniekiem Kandavas
novadā notika pirmo reizi, Ziemeļkurzemes virsmežniecības medību
inspektors Andrejs Zvirbulis uzslavēja
pasākuma organizatorus un uzsvēra,
ka būtu vēlas šādus vai līdzīgus seminārus rīkot biežāk, gan Kandavā, gan
citur Latvijā.
Lielu paldies par semināra laikā sarūpēto kafiju un maizītēm pasākuma
dalībnieki saka Solvitai Ribai!
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Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus,
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd,
Veselību, kas ir visa mīļa,
Dzīvesprieks lai garām neaizslīd!

Apsveicam novada pensionārus, kuri svin dzīves nozīmīgās jubilejas:
Valija Veinberga,
Marija Petrova,
Hermīne Valdmane,
Sofija Gulbe,
Ludviga Aizupiete,
Marija Allasa,
Janīna Čerpinska,
Arvīds Brukšteins,
Ņina Kacēna,

Guntis Ešenbergs,
Elza Marcinkēviča,
Natālija Cīrule,
Dzintra Tauriņa,
Alberts Leimanis,
Mirdza Podkalne,
Alma Ausekle,
Ērenfrīds Silbergs,
Austra Vectīrele,

Sludinājumi
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
ar 1.februāri uzsāk
2003.g.dzimušo bērnu uzņemšanu
2010./2011.m.g. 1.klasē.
Skola papildus piedāvā
angļu valodas apmācību.
Pieteikties personīgi
skolas lietvedībā, līdzi ņemot pasi
un bērna dzimšanas apliecību.
Sīkāka informācija pa tālr.
63181887 un 63182265
SIA „Kandavas namsaimnieks”
(bijušais SIA „Zemītes komunālie
pakalpojumi”)

aicina darbā

speciālistus būvniecībā, namu
apsaimniekošanā, teritorijas
labiekārtošanā un dārzniecībā.
Sīkākā informācija
pa tālr. 26187088
(Dainis Rozenfelds),
e-pats: drozenfelds@inbox.lv
Sirds veselības kabineta darba
laiks:
Pirmdienās: 9:00 – 17:00
Otrdienās: - Trešdienās:
Izbraukumu diena
Ceturtdienās: 8:00 – 17:00
Piektdienās: 8:00 – 17:00
Sestdienās: 9:00 – 12:00
(katra mēneša 1.un 2. sestsdiena)
Kabinets atrodas
Kandavas novada
Sociālās palīdzības centra telpās

Juris Pelēcis,
Milda Grīsle,
Alberts Štāls,
Egils Aivars Bumbulis,
Vaclavs Zenkevičs,
Vija Lazuka,
Centa Vētra,
Rita Ozola,
Arnolds Cīrs,
Artūrs Zorgevics,
Zenta Bērziņa,
Alfrēds Koceris.
Vija Zīverte,
Vera Lodiņa,
Kandavas novada dome,
Vija Lagzdiņa,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

2009. gada 22. novembrī uzsāka parakstu vākšanas kampaņu likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai (par
tautas tiesībām pašai vēlēt Valsts Prezidentu). Līdz šim Kandavas novada
Bāriņtiesā savākti 15 paraksti (Kandavas pagastā - 6, Matkules pagastā – 6
un no Vānes un Zantes pagastiem – 3 paraksti.
Kandavas novada Pensionāru biedrība aicina būt aktīvākiem un atgādina, ka ejot parakstīties jāņem līdzi pase un pensionāru apliecība, ja ir
atvieglojumi (Kandavas novada domes 2009. gada 23. decembra sēdes
lēmuma 15. punktam ir noteikts nodevas atvieglojums Ls 1,00 apmērā
Kandavas novada pensionāriem, invalīdiem, bezdarbniekiem un maznodrošinātām personām, uzrādot statusa apliecinošus dokumentus).
Kandavas novadā pie Bāriņtiesas locekles Zandas Zeltzaķes LR pilsoņiem,
uzrādot LR pilsoņa pasi, būs iespējams ar savu parakstu notariāli apliecināt savu atbalstu izstrādātā likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai. Nepieciešamo parakstu skaits - vismaz
desmit tūkstoši!

Par atkritumu apsaimniekošanu
Saskaņā ar Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 16 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, kas apstiprināti 2009.gada 23.decembra
Kandavas novada domes sēdē, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē:
1. Līgumus par atkritumu izvešanu un konteineru nomu var noslēgt SIA
„Kurzemes Ainava”, Jelgavas ielā 4a, Kandavā,
Otrdienās
8:00 – 14:00
Ceturtdienās 8:00 – 14:00
2. Līgumus par šķidro atkritumu savākšanu (asinizāciju) var noslēgt SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi” Dārza ielā 6, Kandavā,
Pirmdienās
8:00 – 18:00
Otrd. - Ceturtd. 8:00 – 17:00
Piektdienās
8:00 – 16:00
Apbedīšanas birojs I/U „Vita Brevis” no telpām Jelgavas ielā 1c darbību
turpina Zīļu ielā 1 (Bijušās slimnīcas telpās).
Piedāvājam lētus apbedīšanas piederumus, pakalpojumus, transportu, saldētavu, kā arī ceremoniju vadītājus, mūzikas pakalpojumus u.c.
Darba laiks: 9:00- 14:00
Diennakts tālrunis: 20039409

Kandavas novada vēstnesis

Valsts Ieņēmumu dienesta semināri

Sludinājumi
PRECES katrai dienai
Jaunās telpās!!!
katru dienu
no 8.00.-18.00.
sestdienās 9.00.-13.00.

15.

• elektromateriāli
• baterijas un lukturīši
• auto vējstiklu mazgāšanas
šķidrums – 20o C
• dzinēju dzesēšanas šķidrums
• eļļas un smērvielas (TNK Krievija)
• transportam un mehānismiem

Labas cenas !!!
Jelgavas ielā 1c, Kandava
(kādreizējās radiorūpnīcas teritorijā, kādreizējā auto rezerves daļu veikala telpās)

AICINĀM KĻŪT PAR AUDŽUĢIMENI !
Zantes ģimenes krīzes centrs sadarbībā ar Kandavas novada bāriņtiesu 2010.
gada pavasarī organizē audžuģimeņu apmācības
Ja vēlaties palīdzēt un sniegt atbalstu bērnam, kuram liegta iespēja augt savā
ģimenē, kļūstiet par audžuģimeni !
Ieinteresētajām ģimenēm griezties dzīvesvietas bāriņtiesā.
Uzziņas: Kandavas novada bāriņtiesā – tālrunis 63182497
Zantes ģimenes krīzes centrā A.Švāne – tālrunis 26353631,
Lūdzam pieteikties līdz 2010.gada 15.februārim
Ko nozīmē būt par audžuģimeni?
• Jūs dodat mīlestību un mājas sajūtu bez vecāku gādības palikušam bērnam.
• Jūsu mājas uz laiku kļūst par mājām kādam bērnam, kura vecāki nevar vai
negrib par viņu rūpēties.
• Jūs dodat iespēju bērnam augt labvēlīgā ģimeniskā vidē nevis bērnu namā.
Kandavas novada bāriņtiesa 2009.gada 3.martā plkst.13:00 aicina aizbildņus
un audžuģimenes uz tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju Rolandu Bāreni, SPC direktoru I.Leitartu, Zantes ģimenes krīzes centra direktori A.Švāni un
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistiem. Tikšanās notiks Sociālās palīdzības centra zālē.

Kandavas novada projekta koordinatori – apvienība „ Zelta Tilts’’
ar Kandavas domes atbalstu aicina
• Ja esi zaudējis darbu
• Nav iztikas līdzekļu, lai paēdinātu ģimeni
• Nav iespējams iztikt ar mazo atalgojumu
• Nav piešķirts vai nevari saņemt (objektīvu iemeslu dēļ)
trūcīgās ģimenes statusu
Tu neesi viens, atstumts vai aizmirsts, ir iespēja!
Aicinām iedzīvotājus, kurus sāpīgi skārusi Latvijas ekonomiskā situācija, pieteikties, aizpildot aptaujas anketu pagastā pie sava pagasta soc. darbinieka, lai
saņemtu ziedoto palīdzību no pārtikas bankas. Iespējams, tieši šis solis sniegs
atbalstu Tavai ģimenei grūtā brīdī.
Plašāka informācija pie:
1. Zemītē
Gaļina Balode
tel.: 28683036
2. Cērē
Inga Junkurēna tel.: 28689633
3. Zantē
Līga Feldmane
tel.: 28318172
4. Vānē
Mudīte Ozola
tel.: 28678132
5. Matkulē
Rota Ēžvērtiņa
tel.: 28682418
6. Kandavā
Evija Dravniece tel.: 29128476
7. Sabilē
Elita Viļuma
tel.: 29143259
Gaidām atsaucību no Kandavas novada uzņēmējiem un labas gribas cilvēkiem, kuri vēlas ziedot savu palīdzību tieši Kandavas novada ļaudīm, informācija
pie projekta vadītājas Kandavas novadā Ingvilda Knāviņa tel.: 29391194;
e-pasts: zelta.tilts@gmail.com
Kopīgs atbalsts, lai ietu pretī labākai nākotnei.

Kandavas novadā 2010.gada februārī notiks Valsts Ieņēmumu dienesta
rīkoti semināri par aktualitātēm nodokļu normatīvajos aktos 2010.gadā,
par iedzīvotāju ienākuma nodokli,
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, par gada ienākumu
deklarācijas aizpildīšanu, par sociālo
garantiju zaudēšanu, par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS)
iespējām un citiem apmeklētājus interesējošiem jautājumiem.
Semināri notiks:
12. februārī
plkst. 10:00 Matkules kultūras namā
16.februārī
plkst. 10:00 Vānes kultūras namā

Novada Dzimtsarakstu nodaļā
decembrī un janvārī reģistrēti mūžībā
aizgājušie novada iedzīvotāji:
Ārija Bulle (1931.) Kandava
Pēteris Lasis (1917.) Kandava
Ausma Sniķere (1929.) Kandava
Viktors Varpahovskis (1952.)
Kandava
Pēteris Vilmanis (1931.)
Kandavas pagasts
Imants Rozenbaums (1923.)
Matkules pagasts
Agripina Stariņa (1928.)
Matkules pagasts
Marija Beķere (1920.)
Zantes pagasts
Aleksandrs Leidums (1927.)
Zantes pagasts
Heinis Cīcis (1934.) Kandava
Lidija Liepa (1922.) Kandava
Gunārs Luters (1938.) Kandava
Elmārs Osis (1931.) Kandava
Anna Raginska (1930.) Kandava
Milda Silvestrova (1935.) Kandava
Jānis Celms (1941.) Cēres pagasts
Aldis Kons (1939.) Cēres pagasts
Vera Rūmniece (1919.)
Kandavas pagasts
Vilma Graudiņa (1948.)
Vānes pagasts
Karmena Plaude (1931.)
Zantes pagasts
Lilita Straupmane (1948.)
Zemītes pagasts
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka
Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru
biedrības padome

16.
FEBRUĀRIS
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30.janvāris - 15. marts
Mildas Šaltiņas gleznu izstāde “Kandava manī un tevī”.
Kandavas novada muzejā
8.-28. februāris
Mākslinieka Alberta Pauliņa darbu izstāde. Galerijā “Vējspārns” Kandavā
9.- 28. februārī
Izstāde “Dzīvojot līdzi Vankūveras Olimpiskajām spēlēm” Cēres sportistu izcīnīto medaļu un citu godalgu izstāde. Cēres
bibliotēkā
8. februāris - 19. marts
Kandavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Valdeķu
kultūras namā

PASĀKUMI
12. februārī
10:00 Valsts ieņēmuma dienesta (VID) speciālistu konsultācija Kandavas novada iedzīvotājiem. Matkules kultūras
namā
12:00 Filma “Rūdolfa mantojums”. Cēres pamatskola
19:00 Filma “Avatars”. Kandavas kultūras namā
20:00 Diskotēka “Love&music”. Kandavas kultūras namā

Kandavas novada vēstnesis
17. februārī
15:00 Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas LR
čempionāta spēles basketbolā 2.divīzija zēni Kandava - Kuldīga C2, Agr. Kandavas Sporta hallē
17:30 Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas LR
čempionāta spēle basketbolā Jaunpils/Kandava - Ventspils.
D1, D2 grupu meitenēm. Kandavas Sporta hallē
20. februārī
11:00 PUZZLES likšanas sacensības. Zemītes tautas namā
17:00 Rietumu līgas spēle basketbolā vīriešiem S/K Kandava - Partner Broker. Ieeja: Ls 1,- (pieaugušajiem); Ls 0,50 (bērniem un pensionāriem). Kandavas Sporta hallē
18:00 Jelgavas tautas teātra izrāde “Atjautīgā aukle”. Kandavas kultūras namā
21. februārī
11:00 Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas LR
čempionāts basketbolā 2. divīzija zēni Kandava - Kuldīga.
Kandavas Sporta hallē
24.februārī
14:00 Tikšanās ar mākslinieci, akvarelisti un novadnieci
Mildu Šaltiņu. Kandavas novada muzejā

13. februārī
10:00 Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas LR
čempionāta spēle basketbolā Kandava - Jaunpils.

26. februārī
10:00 Mazo dziedātāju koncerts “Zemītes Cālis - 2010”. Zemītes tautas namā
12:00 Jauno vokālistu konkurss “Cālis 2010”. Cēres pamatskolā
19:00 Filma “Rūdolfa mantojums”. Kandavas kultūras
namā

D1 grupas zēniem. Kandavas Sporta hallē
15:00 Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas LR
čempionāta spēle basketbolā Kandava - Saldus.

27. februārī
11:00 Rietumu līgas sabraukums volejbolā vīriešiem (S/K
Kandava, Jaunsāti, Valgunde). Kandavas Sporta hallē

D1 grupas zēniem. Kandavas Sporta hallē
21:00 Balle. Spēlē: grupa “6.jūdze”. Ieeja: Ls 4,-. Valdeķu
kultūras namā.
Iepriekšēja pieteikšanās un galdiņu rezervēšana:
tālr. 63126037 (Valdeķu kultūras nams); 63182040
(Kandavas novada kultūras centrs)
22:00 Atpūtas vakars “Es un Tu esam Mēs”. Vānes kultūras
namā
22:00 Valentīndienas diskotusiņš. Zantes kultūras namā
14. februārī
11:00 “Meteņu jampadracis. Pūzurkalnā Kandavā
Jautrības bērniem un pieaugušajiem. Līdzi ņemt dažāda
veida nošļūceņus (plēves, ragaviņas u.tml. braucamrīkus).
Vēlams izveidot draugu pulciņu ar kopēju noformējumu (5
cilvēku sastāvā) cietokšņa ieņemšanai.
15. februārī
19:00 Filma “Avatars”. Kandavas kultūras namā
16. februārī
9:00 Sacensības novada skolām volejbolā zēniem, meitenēm 94./95.g. un96./97.g. Kandavas Sporta hallē
10:00 Valsts ieņēmuma dienesta (VID) speciālistu konsultācija Kandavas novada iedzīvotājiem. Vānes kultūras namā

MARTS
5. martā
19:00 “Nerātnās dainas” Rolanda Zagorska un dziedošo
aktieru izpildījumā. Kandavas kultūras namā
21:00 Galdiņballe veltīta sievietēm. Kandavas kultūras
namā
10. martā
10:30 “Pasaka par pelēko vilku un zelta cālēnu” muzikālais
teātris “Varavīksne”. Ieeja: Ls 0.70 Kandavas kultūras namā (izrāde pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-4. klašu skolēniem).
19. martā
19:00 Grupas “Eolika” jubilejas koncerts. Kandavas kultūras namā

APRĪLIS
1. aprīlī
Aināra Mielava koncerts. Kandavas kultūras namā
17. aprīlī
21:00 Galdiņballe. Spēlē: grupa “Dakota”. Valdeķu kultūras
namā

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“

