KANDAVAS NOVADA

VĒSTNESIS
KANDAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVS IZDEVUMS

Kandavas novada
domes priekšsēdētājs
Rolands Bārenis
Ir sācies Jaunais gads un kā allaž katrs
no mums cenšas apņemties mainīt savu
dzīvi, uzsākt ko jaunu, apņemas sasniegt
dažādus mērķus. Arī Kandavas novada
dome un tās iestādes ir apņēmušās šogad
paveikt daudz darbu. Mūsu apņemšanās
ir stingra un mēs darām lietas, kurām ticam un zinām, ka darām pareizi. Es vēlētos uzsvērt trīs no šī gada nozīmīgākajiem
darbiem:
Pirmkārt, jāsakārto plānošanas dokumenti Kandavas novada domē un jāpabeidz izstrādāt Kandavas novada attīstības programmu nākamajiem 7 gadiem,
lai pēc konkrēta plāna vadoties, virzītos
uz skaidri noteiktu mērķi un Kandavas

novada attīstība nākotnē katram iedzīvotājam būtu skaidri saskatāma. Paralēli
notiks jauna Kandavas novada teritorija
plānojuma izstrāde. Teritorijas plānojums tiks saskaņots ar attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.
Otrkārt, neskatoties uz problēmām
un konfliktiem, kas nepatīkami pārsteidza mūs pagājušajā gadā, šogad pavasarī
uzsāksim ūdenssaimniecības projektus
Kandavas pilsētā un Zantē. Ar ūdenssaimniecības projektos plānotajām aktivitātēm un laika grafiku iespējams
iepazīties SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” un Kandavas novada domes
attīstības un plānošanas nodaļā. Trešais
nozīmīgākais darbs šogad ir pašvaldības
ēku energoefektivitātes paaugstināšana, projekta ietvaros tiks siltināta poliklīnikas ēka, Kandavas Mākslas skola
un pašvaldības ēka Zīļu ielā 2 (bijusī
K.Mīlenbaha vidusskola). Šogad siltināšanas pasākumiem tiks gatavoti projekta pieteikumi vēl trīs ēkām – Kandavas,
Matkules un Vānes bērnudārziem.

Apsveicam novada pensionārus,
kuri svin dzīves nozīmīgās jubilejas:

Tiem gariem gadiem,
Ko par mūžu sauc,
Tu lemta man, es tev,
Un tas ir ļoti daudz.

BEZMAKSAS

Turpināsim un pabeigsim arī aizsāktos projektus, kā vienu no tiem varu
minēt „Promenādes” izveidošanu, kas
nodrošinās vecpilsētas centra labiekārtošanu.
Nenoliedzami, apņemšanās sasniegt
mērķus prasa gan finansiālu segumu,
gan cilvēkresursus, bet nozīmīgākais ir
jūsu – Kandavas novada iedzīvotāju, atbalsts! Jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs, un ne
tikai vārdos, bet arī praksē. Es gribētu jūs
aicināt būt aktīviem novada iedzīvotājiem un iesaistīties pasākumos, kuri notiek Kandavas novadā, tādējādi atbalstot
pasākumu organizatorus, piedalīties
aptaujās, iedzīvotāju forumos, sabiedriskās apspriešanās, tādējādi izsakot savu
viedokli un idejas. Tikai esot vienoti un
sadarbojoties mēs īstenosim kopējās intereses un sasniegsim vēlamo rezultātu.
Sakot jauno Tīģera gadu, novēlu
jums izturību, veiklību, drosmi riskēt
un spēku uzvarēt! Lai Jaunais gads jums
katram sniedz iespēju īstenot gan lielus,
gan mazus sapņus!

Enerģiskā dziedātāja un šarmantās
balss īpašniece Marija Naumova
turpina koncerttūri pa Latviju

Lai dzīvesprieka, laimes daudz,
Lai darba smagums tīrais nieks,
Lai gados nākamos iet garām bēdas,
Un atmiņā lai tikai skaistas pēdas!

Ieva Buņģe,
Vera Balode,
Boleslavs Trubačs,
Aina Lapiņa,
Arnolds Ziņģis,
Hilda Smilga,
Dzidra Rudzroga,
Skaidrīte Ozola,
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Skaidrīte Cīre,
Rihards Liepiņš,
Dagmāra Jēgermane,
Aina Staškova,
Armands Cīrulis,
Smaida Mežmača,
Ilze Zveigznīte,
Uldis Apens,

Rasma Zandberga,
Ilmārs Balodis-Balanda,
Juris Kvite,
Ņina Vorobjova,
Zenta Birkmane,
Ilmārs Borovskis.
Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru
biedrības padome

Sveicam Moniku un Dzintaru
Ēvaldus zelta kāzu jubilejā!
Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

Pateicoties klausītāju neizmērojamai
mīlestībai un pilsētu Kultūras namu aicinājumam dziedātāja Marija Naumova
turpina pērnā gada (2009.g.) vasarā aizsākto veiksmīgo koncerttūri pa dažādām
Latvijas pilsētām, viesojoties pilsētās,
kurās sen nav būts.
Koncertprogrammā Marija kopā ar
saviem klausītājiem atskatīsies uz savā
muzikālajā karjerā paveikto - skanēs
klausītājiem iemīļotas Marijas repertuāra dziesmas, īpaši pārsteigumi no Francijas un pasaules mūzikas pērles. Mariju
kā vienmēr pavadīs vieni no labākajiem
mūziķiem Latvijā - Rolands Beļēvičs,
Ingus Feldmanis, Vilnis Strods un Norberts Skraucis.
Aicinām visus, kuri vēlas ienirt dvēseliskā un aizkustinošā mūzikas atmosfērā un iegūt pozitīvu enerģijas lādiņu
14.februāra koncertā Kandavas novada
Kultūras centrā plkst. 19:00.
Biļetes nopērkamas koncerta norises vietā.

2.
2009. gada 23.decembra
domes sēde
Kā pirmo jautājumu deputāti izskatīja
„Par finanšu un iekšējās kontroles sistēmas audita rezultātiem”.
Dome vienbalsīgi nolēma apstiprināt
AS „BDO Invest Rīga” veiktās finanšu par
laika periodu līdz 2009.gada 30.jūnijam un
iekšējās kontroles sistēmas audita rezultātus;
AS „BDO Invest Rīga” iesniegt domē ziņojumu ar labojumiem par funkciju auditu.
Uzsākt ar 2010.gada 01.janvāri Kandavas novada struktūrvienību reorganizāciju.
Tāpat, vienbalsīgi tika pieņemts Kandavas novada domes „2010.gada pamatbudžets
un speciālais budžets” pirmajā lasījumā.
Ar 14 balsīm par (I.Lasis atturas)
deputāti apstiprināja Kandavas novada
domes amatu sarakstu, nosakot tā spēkā
stāšanos datumu 2010.gada 01.februāri
un grozījumus ar 2010.gada 01.janvāri
Kandavas novada domes darba samaksas
nolikumā (apst.28.04.2005. protokols Nr.7
5.§), izsakot 2.punktu sekojošā redakcijā:
Domes deputātiem, izņemot domes
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku,
noteikta darba samaksa Ls 10 par nostrādāto darba stundu domes sēdē, komitejās
un komisijās ne vairāk kā 20 stundas mēnesī un komiteju priekšsēdētājiem Ls 15
par nostrādāto darba stundu ne vairāk kā
20 stundas mēnesī.
Līdz šim Domes deputātiem, izņemot
domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
vietnieku, darba samaksa par katru sagatavoto un apmeklēto domes sēdi bija Ls
15. Savukārt, par nostrādāto darba stundu
komitejā Ls 5,35, ne vairāk kā 10 stundas
mēnesī, komiteju priekšsēdētājiem ne vairāk kā 15 stundas mēnesī;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 55.panta otro un trešo daļu un deputātes S.Tiltiņas iesniegumu Dome nolēma atbrīvot deputāti S.Tiltiņu no darbības
Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejā ar 2009.gada 23.decembri un
apstiprināt deputātu I.Lasi Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas
sastāvā ar 2009.gada 23.decembri.
Kā nākamo jautājumu izskatīja par izglītības pārvaldes kā pastāvīgas juridiskas
iestādes izveidošanu. Dome nolēma:
1. Noteikt, ka ar 2010.gada 01.janvāri Kandavas novada izglītības pārvalde ir
pastāvīga juridiska iestāde.
2 Apstiprināt Kandavas novada izglītības pārvaldes nolikumu, nosakot tā spēkā stāšanos datumu 2010.gada 01.janvāri.
3. Apstiprināt ar 2010.gada 01.janvāri Kandavas novada izglītības pārvaldes
amatu un darba samaksas sarakstu.
4. Atcelt ar 2010.gada 01.janvāri Kandavas novada domes sēdes 27.08.2009.
lēmumu „Par Kandavas novada izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”
(protokols Nr.14 5.§).
5. Noteikt par kredītrīkotāju ar pirmā
paraksta tiesībām Kandavas novada izglītības pārvaldes vadītāju Silviju Tiltiņu

Kandavas novada vēstnesis
(p.k.....) un otrā paraksta tiesībām grāmatvedi Guntu Gūtmani ( p.k. .... ).
6.Uzdot izpilddirektoram G. Gelperam un Kandavas novada domes izglītības pārvaldes vadītājai Silvijai Tiltiņai
sagatavot visus nepieciešamos dokumentus Kandavas novada domes izglītības
pārvaldes reorganizācijai par pastāvīgu
juridisko personu.
Izskatot jautājumu par vecāku līdzfinansējumu Kandavas mūzikas skolā
2009./2010. mācību gadā, Dome apstiprināja vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes programmu audzēkņiem
2009./2010.mācību gadā Ls 8,00 mēnesī
un atļaut Kandavas mūzikas skolas direktorei M.Balodei ar 2010.gada 04.janvāri
veikt kasiera pienākumus.
Uzklausot biedrības „Kandavas jauniešu alternatīvās kultūras veicināšanas
organizācija” pārstāves ziņojumu par
veiktajām aktivitātēm, pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta pirmo daļu, Civillikuma
2170. un 2171.pantu, 2007.gada 1.jūnija
nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.94/10 8.4.punktu, dome nolēma:
1.Lauzt līgumu ar biedrību „Kandavas jauniešu alternatīvās kultūras veicināšanas organizācija” par telpu nomu Lielā
iela 31, Kandavā ar 2010.gada 23.martu.
2.Sagatavot vienošanos par 2007.
gada 1.jūnija nedzīvojamo telpu nomas
līguma Nr.9-4/10 laušanu ar 2010.gada
23.martu un nostiprinājuma lūgumu
zemesgrāmatas ieraksta par nomas tiesībām dzēšanai.
3.Informēt par pieņemto lēmumu
biedrību „Kandavas jauniešu alternatīvās
kultūras veicināšanas organizācija”.
4. Uzdot Kandavas novada domes
attīstības nodaļai izskatīt iespēju par piedalīšanos projektu konkursos sinagogas
ēkas Lielā ielā 31, Kandavā rekonstrukcijas veikšanai.
5. Pēc projekta veiksmīgas realizācijas Kandavas novada domei nodot telpas
Lielā iela 31, Kandavā apsaimniekošanā
biedrībai „Kandavas jauniešu alternatīvās
kultūras veicināšanas organizācija” un
noslēgt nomas līgumu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta
07.07.2008. noteikumiem Nr. 525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, dome nolēma iesniegt projektu
„Sporta aktivitāšu veicināšana Kandavā”
par kopsummu 137,734,85 Ls (bez PVN
113 830,46Ls, PVN 21% 23904,39Ls), nodrošinot līdzfinansējumu 25 % apmērā
no projekta kopējo attiecināmo izmaksu
summas un PVN 21% ( 25% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas
28457,62Ls un PVN 21% 23904,39Ls), no
pamatbudžeta ieņēmumiem 2010. gadā.
Savukārt, Kandavas novada pensionāru biedrības projektam „Veselībai un

dzīvotpriekam” dome nolēma piešķirt
Kandavas novada pensionāru biedrībai
projekta „Veselībai un dzīvotpriekam”
atbalsta gadījumā pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā ( Ls 200).
Domes sēdē tika izskatīts biedrības
„Ozoli- 11” iesniegums par hokeja laukuma uzliešanu. Dome nolēma:
1. Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku biedrības „Ozoli -11” iniciatīvu izveidot hokeja laukumu 2009./2010.gada ziemas
sezonas laikā.
2. Apmaksāt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” rēķinu par piegādāto ūdeni līdz 100 m³ hokeja laukuma uzliešanai.
3. Uzdot SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” kontrolēt biedrību „Ozoli
-11” par ūdens pievada un skaitītāja ierīkošanu.
Dome vienbalsīgi apstiprināja Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr.16 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” un noteica, ka Kandavas
novada domes saistošie noteikumi Nr.16
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” stājas spēkā pēc to pilna teksta publicēšanas domes informatīvajā izdevumā
„ Kandavas Novada Vēstnesis” un mājas
lapā www.kandava.lv
Pēc nekustamā īpašuma „Kalnmuižas klēts” pārdošanas izsolē, dome nolēma noslēgt pirkuma līgumu ar apmaksas
termiņu līdz 2010.gada 30.decembrim ar
Maritu Jansonu.
Biedrība „Kandavas Partnerība” turpmāk atradīsies jaunās telpās. Deputāti nolēma iznomāt telpas platībā 47,5 m2, Talsu
ielā 11, Kandava, Kandavas novads biedrībai „Kandavas Partnerība” uz 5 gadiem,
nosakot nomas maksu 0,10 Ls/m2 mēnesī
(tai skaitā PVN).
Pamatojoties uz likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 22. panta
trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām”15.
panta pirmās daļas 13. punktu, Civillikuma Lietu tiesību ceturto nodaļu, likuma
„Par autoceļiem” 61 un 62 punktu un veicot īpašuma uzmērīšanu, Dome nolēma:
1.Noteikt ceļa servitūtu Zantes pagasts, Kandavas novads īpašumam „Zantes mežs” par labu Zantes pagasts, Kandavas novads īpašumam „Skudrītes”.
2.Noteikt ceļa servitūtu Zantes pagasts, Kandavas novads īpašumam „Zantes mežs” par labu Zantes pagasts, Kandavas novads īpašumiem „Ābeles” un
„Ābeles 1” .
3.Noteikt ceļa servitūtu Kandavas
pagasta, Kandavas novada, īpašumam
„Baroni” par labu Kandavas pagasts,
Kandavas novads, īpašumiem „Lināji”,
„Krasti”, „Ievlejas” un „Liepnieki”.
Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta pirmo un
ceturto punktu, Kandavas novada domes
Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu
un atvieglojumu piešķiršanu Kandavas
novadā” deputāti vienbalsīgi nolēma pagarināt SIA „AMATNIEKS” nekustamā

Kandavas novada vēstnesis
īpašuma nodokļa nomaksas termiņu līdz
2010.gada 31.martam, neaprēķinot kavējuma naudu ar domes sēdes lēmuma pieņemšanu 2009.gada 23.decembrī.
Tāpat deputāti vienbalsīgi nolēma, ka
ar 2010.gada 1.janvāri SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” uzsākt reorganizāciju un pārņemt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” saistības un tiesības
šādos darbības veidos:
2.1.sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE
2.-68.2);
2.2.nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
(NACE 2.-68.32);
2.3. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas
darbības (NACE 2.-81.1).
3. Uzdot SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” un „SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” valdes locekļiem veikt
darbības nepieciešamo grozījumu izdarīšanai kapitālsabiedrību statūtos un reģistrācijas dokumentos (piemēram, saistībā
ar pamatkapitāla samazināšanu vai palielināšanu u.c.).
4. Par veiktajām izmaiņām un norēķiniem SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” informēt pakalpojumu saņēmējus.
5. Noteikt, ka līdz jaunas valdes ievēlēšanai SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” valdes pienākumus pilda līdzšinējā
valde apstiprinātajā sastāvā.
6. Noteikt, ka pēc reorganizācijas
pabeigšanas SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” valde sastāv no viena valdes
locekļa, ar atlīdzību 630 lati mēnesī.

7. Izsludināt konkursu uz SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” valdes
locekļa amatu.
8. Reorganizāciju pabeigt līdz 2010.
gada 01.martam.
Izskatot SIA „Metrum” iesniegto
zemes ierīcības projektu īpašumā „Kārumi” Kandavas pagastā, Kandavas
novadā (nekustamā īpašuma kadastra
Nr. 9062 010 0102) un atbilstoši Zemes
ierīcības likuma 19.panta 2.punktā noteiktajam un 11.12.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 10.9.punktā
noteiktajam, domes deputāti vienbalsīgi
nolēma: 1.Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Kārumi”
Kandavā, Kandavas novadā (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.9062 010 0102) ar
kopējo platību 17,2 ha sadalīšanai.
2.Jaunizveidotajam zemes gabalam ar
kopējo platību 6,5 ha piešķirt nosaukumu
„Lejaskārumi”, Kandava, Kandavas novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0101- Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.Atlikusī īpašuma „Kārumi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9062 010 0102)
platība ir 10,7 ha. Zemes lietošanas mērķis: 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.Pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas nekustamo īpašumu platības var tikt precizētas.
5.Kandavas novada domes lēmuma
izrakstu nosūtīt Adrešu reģistram, Rīgas
reģionālai nodaļai, Puškina ielā 14, Rīga,
LV- 1050

APSTIPRINĀTI

1.1.3. šķidrie sadzīves atkritumi
– jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās
sadzīvē radušies atkritumi, kas ir šķidrā
agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi,
izņemot bīstamos atkritumus.
1.2. atkritumu apsaimniekošanas
zona – Kandavas novada administratīvā teritorija, kurā atbilstoši līgumam ar
pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs
veic līgumā paredzētās darbības;
1.3. atkritumu apsaimniekotājs
– komersants, kurš normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ieguvis tiesības veikt
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Kandavas novada administratīvajā teritorijā;
1.4. atkritumu radītājs – fiziskā vai
juridiskā persona, kuras darbība rada
atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā
mainās atkritumu sastāvs un īpašības;
1.5. atkritumu poligons – speciāli
ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības
pasākumi Piejūras reģionā - poligons
„Janvāri”, kas atrodas Talsu novada
Laidzes pagastā;
1.6. atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacija – speciāli ierīkota un ap-

Kandavas novada domes sēdē
23.12.2009. (protokols Nr.18. 16. §)

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr. 16
„Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu”

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 9.panta pirmās daļas 3.punktu

I. Lietotie termini un to skaidrojums
1. Saistošajos noteikumos lietotie
termini:
1.1. atkritumi – jebkurš priekšmets
vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un
kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām:
1.1.1. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas
īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku
dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu
klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām;
1.1.2. sadzīves atkritumi – visi atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi;

3.

„Saldā pasaka” Zantē
Pagājušā gada nogalē Zantes kultūras
namā viesojās Ozolnieku pagasta bērnu
un jauniešu teātris „Nianse” ar muzikālu
uzvedumu „SALDĀ PASAKA”. Šī pasaka uzbūra patiesi saldu svētku noskaņu
– tajā dziedāja un dejoja gan konfektītes,
gan piparkūkas, zefīri, īrisi, ledenītes un
citi saldumiņi. Uzveduma burvību radīja ne tikai skaistās dziesmas, dejas un
krāšņie tērpi, bet arī tas, ka tajā piedalījās dažādu paaudžu mākslinieki, sākot
no trīsgadīgiem ķipariem, atraktīviem
jauniešiem un beidzot ar viņu vecākiem
- mammas dejoja ugunīgu tango, tētis
spēlēja akordeonu.
Šo skaisto svētku prieku zanteniekiem sarūpēja labie rūķi – organizatore Ināra Batņa - partijas „Pilsoniskā
Savienība” Kandavas nodaļas vadītāja,
viņai palīdzēja domes deputāti Valdis
Viesturs Dreimanis un Ojārs Budžens,
K.Mīlenbaha vidusskolas direktore Vēsma Grugule, Kandavas Internātvidusskolas skolotāja Ināra Sakss, un uzņēmējs Guntis Meijers.
Zantenieki pateicas labajiem rūķiem
par skaisto svētku pārsteigumu!
Egija Lāce
rīkota vieta, kur tiek nogādāti sadzīves
atkritumi pirms transportēšanas uz atkritumu poligonu un atkritumi no dalītās atkritumu vākšanas punktiem pirms
nodošanas pārstrādei, Kandavas novadā
Daigones ielā 20, Kandavā;
1.7. dalītās atkritumu vākšanas
punkti – pārvietojamas platformas, uz
kurām novietoti noteikta veida un marķējuma tvertnes, kur fiziskās un juridiskās personas ievieto dalītos atkritumus
atbilstoši to veidiem;
1.8. decentralizēta kanalizācijas
sistēma – vieta, kur pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir ekonomiski neizdevīga vai neiespējama,
speciāli izbūvēta, jebkāda veida tvertne,
baseins vai cits mākslīgi izveidots rezervuārs, kas nodrošina līdzvērtīgu vides
aizsardzības līmeni;
1.9. notekūdeņu pieņemšanas
punkts – speciāli ierīkota un aprīkota
vieta (nosaka notekūdeņu pieņemšanas
punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs) ,
kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos
noteiktie vides aizsardzības pasākumi
šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanai,
to sastāva kontrolei, atšķaidīšanai un tālākai novadīšanai pilsētas kanalizācijas

4.
sistēmā vai attīrīšanas ietaisēs;
1.10. pavasara un vasaras sezona laika periods gadā no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim;
1.11. rudens un ziemas sezona – laika
periods gadā no 16.oktobra līdz 31.martam.
1.12. sadzīves atkritumu dalīšana
– sadzīves atkritumu sadalīšana pa veidiem atsevišķās atkritumu tvertnēs, kas
uzstādītas noteiktās vietās vai dalīto atkritumu vākšanas punktos;
1.13. sadzīves atkritumu veidi dalītai atkritumu šķirošanai:
1.13.1. metāla un metāla savienojumu atkritumi;
1.13.2. papīra un kartona atkritumi;
1.13.3. stikla atkritumi;
1.13.4. plastmasas atkritumi;
1.13.5. PET – pudeles;
1.14. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana – šķidro sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana un to izliešana notekūdeņu pieņemšanas punktos Kandavas novadā;
1.15. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kuram ir
atbilstoši transportlīdzekļi un inventārs
šķidro sadzīves atkritumu savākšanai un
transportēšanai un ir noslēgts līgums ar
notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieku vai apsaimniekotāju;
1.16. šķidro sadzīves atkritumu radītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks
(neatkarīgi no tā vai nekustamais īpašums ir reģistrēts Nekustamā īpašuma
valsts kadastrā vai Zemesgrāmatā), nekustamā īpašuma valdītājs, lietotājs vai
pārvaldnieks, ja nekustamais īpašums
nav aprīkots ar pieslēgumu pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet
nekustamajā īpašumā radītie šķidrie sadzīves atkritumi tiek savākti un uzkrāti
decentralizētā kanalizācijas sistēmā;
II. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi
2. Šo saistošo noteikumu mērķi ir:
2.1. Pakāpeniski ieviest atkritumu
dalītu savākšanu un atkārtotu izmantošanu, samazinot atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu.
2.2. Radīt un uzturēt higiēnisku un
cilvēka veselībai nekaitīgu vidi Kandavas
novada administratīvajā teritorijā.
2.3. Samazināt atkritumu nokļūšanu
vai izmešanu tam nepiemērotās vietās
vai apkārtējā vidē.
III. Vispārīgie noteikumi
3. Šie saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā – atkritumi) apsaimniekošanu atkritumu
apsaimniekošanas zonā, kas reglamentē
prasības atkritumu savākšanai (tai skaitā
dalītai), pārvadāšanai, pārkraušanai un
uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.
4. Kandavas novada pašvaldības ad-

Kandavas novada vēstnesis
ministrācija (turpmāk tekstā – pašvaldība) organizē un kontrolē atkritumu
apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, šiem saistošajiem noteikumiem
un Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu.
5. Kandavas novada administratīvajā
teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.
6. Sadzīves atkritumu savākšanu
nodrošina atkritumu apsaimniekotājs,
saskaņā ar noslēgtajiem apsaimniekošanas līgumiem un šo saistošo noteikumu
prasībām
7. Atkritumu apsaimniekošanas zonā
atkritumu apsaimniekošanu koordinē
pašvaldība, nodrošinot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
sniegšanas nepārtrauktību.
8. Pašvaldība informē visas fiziskās
un juridiskās personas Kandavas novada
administratīvajā teritorijā par atkritumu
apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu - atkritumu apsaimniekošanas
zonā.
9. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komercsabiedrībām pāriet šo komercsabiedrību īpašumā. Pēc atkritumu
pārņemšanas īpašumā komercsabiedrība organizē to tālāku nogādāšanu pāršķirošanai, pārstrādei vai apglabāšanai
poligonā.
Pašvaldība nav atbildīga par atkritumos pazudušiem priekšmetiem, kā arī
par to personu, kuras nodarbojas ar šo
priekšmetu meklēšanu, veselību.
10. Šie saistošie noteikumi ir saistoši
visām fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā.
IV. Nekustamā īpašuma īpašnieka,
tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja
pienākumi
11. Šie pienākumi ir:
11.1. Ikviens nekustamā īpašuma
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (daudzdzīvokļu māju gadījumā šo māju īpašnieki vai apsaimniekotāji) atkritumu
apsaimniekošanas zonā ir atbildīgs par
atkritumu savākšanu no īpašumā vai
valdījumā esošā nekustamā īpašuma
atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu
regulējošiem normatīvajiem aktiem,
iekļaujoties pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā gan ar savu
darbību, gan veicot maksājumus par
atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem
pakalpojumiem.
11.2. Noslēgt līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekošanas zonā noteikto atkritumu apsaimniekotāju.
11.3. Pēc pieprasījuma rakstveidā

sniegt ziņas pašvaldībai par iedzīvotāju
skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un
citām personām, kas veic saimniecisko
darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī sniegt ziņas par radīto atkritumu veidiem un daudzumu.
11.4. Slēdzot īres un nomas līgumus
ar īrniekiem un nomniekiem, paredzēt
maksu par atkritumu savākšanu un izvešanu saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem par atkritumu apsaimniekošanas
sniegtajiem pakalpojumiem.
11.5. Izveidot un uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu laukumus vai vietas,
kas paredzētas atkritumu savākšanai, un
nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm. Pēc
atkritumu izvešanas sakopt atkritumu
tvertņu laukumus vai vietas.
11.6. Dienās, kad atkritumi tiek izvesti, novietot mazgabarīta tvertnes no
privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem
specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur netiek traucēta gājēju
un transportlīdzekļu satiksme, kā arī
nodrošināt, lai pēc atkritumu izvešanas
tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajās atrašanās vietās.
11.7. Atkritumu savākšanai un uzglabāšanai izmantot tikai noteiktajam
atkritumu veidam paredzētās tvertnes
un iekārtas.
11.8. Pieprasīt atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, atbilstoši faktiski
radīto atkritumu daudzumam.
11.9. Nodrošināt atkritumu tvertņu
saglabāšanu lietošanas kārtībā, kā arī uzturēt tās tīras.
11.10. Iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt
atkritumu dalīšanu vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem – dalītās atkritumu vākšanas punktos, vai
nogādāt atkritumus uz atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un kompostēšanas laukumu.
11.11. Atļauts kompostēt bioloģiski
noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā gadījumā, ja tas nerada draudus
cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī
personu mantai.
11.12. Nodrošināt šķidro sadzīves
atkritumu izvešanu uz speciāli ierīkotām izliešanas vietām (nosaka notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks
vai apsaimniekotājs) Kandavas novada
administratīvajā teritorijā, izmantojot
specializēto transportu, no daudzdzīvokļu mājām, savrupmājām (ģimenes
mājām), kā arī citām ēkām Kandavas
novada administratīvajā teritorijā, kuras
nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
V. Atkritumu radītāja pienākumi
12. Ikviena pašvaldības administra-
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tīvās teritorijas iedzīvotāja, fiziskas un
juridiskas personas pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savācot,
šķirojot un nogādājot radītos sadzīves
atkritumus nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja
norādītajā vietā.
13. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa individuālā dzīvojamā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies atkritumi jāievieto tikai tajā
atkritumu konteinerā, kas, saskaņā ar
noslēgto līgumu ar komersantu, ir paredzēts konkrētās mājas apkalpošanai.
14. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa daudzdzīvokļu
dzīvojamajā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies atkritumi jāievieto
tikai konkrētajai mājai paredzētajos atkritumu konteineros.
15. Atkritumu radītājam - juridiskai
personai - tā darbības rezultātā radušies
atkritumi jāievieto tajos atkritumu konteineros, kas norādīti ar komersantu noslēgtajā līgumā.
16. Vasarnīcas vai dārza mājas (tajā
skaitā dārzkopības biedrības teritorijā
esošās vasarnīcas vai dārza mājas) īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par laika periodu, kurā
uzturas vasarnīcā vai dārza mājā noslēdz
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu
ar atkritumu apsaimniekotāju.
17. Nodrošināt atsevišķu atkritumu
veidu (piemēram: liela izmēra atkritumi (mēbeles, matrači, dažāda materiāla iepakojums, liela izmēra elektriskie
mājsaimniecības piederumi), būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi)
nogādāšanu uz atkritumu šķirošanas un
pārkraušanas staciju un kompostēšanas
laukumu – ar savu transportu vai izmantojot komersantu, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir ieguvis tiesības šo
atkritumu apsaimniekošanai.
18. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem
sadzīves atkritumiem, teritorijā - kurā
notiek būvdarbi.
19. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina atkritumu savākšanas
konteinerus, attiecīgās teritorijas sakopšana jāveic piecu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek
intensīva gājēju un satiksmes kustība
publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana vienas stundas laikā pēc pasākuma
noslēguma (nakts laikā attiecīgās teritorijas sakopšana jānodrošina līdz pulksten 08:00).
20. Atkritumu radītājiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem atbrīvoti no
dabas resursu nodokļa maksāšanas par

atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanu vai kuri piedalās atsevišķu veidu
atkritumu apsaimniekošanas sistēmās, ir
tiesības slēgt līgumu par šķirotu sadzīves
atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar
sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas komersantu, ko izvēlējies pats
atkritumu radītājs, par ko viņam jāinformē pašvaldība.
VI. Atkritumu apsaimniekotāja
pienākumi
21. Atkritumu apsaimniekotājs, realizējot pašvaldības funkcijas atkritumu
apsaimniekošanas jomā, koordinē un
savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kandavas novada administratīvajā teritorijā
saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un
reģionālo atkritumu apsaimniekošanas
plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem.
22. Komersants, kas ir saņēmis
Latvijas Republikas Vides ministrijas
Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes (turpmāk tekstā Valsts vides
dienests) atļauju sadzīves atkritumu
apsaimniekošanai un iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts par atkritumu
apsaimniekotāju, pirms savas darbības
uzsākšanas slēdz līgumu ar pašvaldību
par atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā.
23. Komersantam atkritumu apsaimniekošanā jāizmanto specializētie
transportlīdzekļi, iekārtas un ierīces, kas
nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai,
veselībai, videi, nepārsniedz pieļaujamo
trokšņa līmeni, kā arī jāievēro pašvaldības noteiktās prasības kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai.
24. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu regulāru izvešanu no
atkritumu tvertnēm un atkritumu tvertņu laukumiem, kā arī zem daudzdzīvokļu māju atkritumu vadiem novietotajām
tvertnēm, saglabājot šajās vietās tīrību
(nodrošinot uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu tvertņu iztukšošanas
laikā).
25. Dalītās atkritumu vākšanas punktu īpašnieks nodrošina regulāru atkritumu izvešanu no tvertnēm, saglabājot
tīrību un nodrošinot uz zemes nokritušo
atkritumu savākšanu tvertņu iztukšošanas laikā.
26. Atkritumu apsaimniekotājs izved savāktos atkritumus ar šim nolūkam
paredzētiem specializētiem transportlīdzekļiem uz sadzīves atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un kompostēšanas laukumu, atbilstoši ar pašvaldību
noslēgtajam līgumam.
27. Atkritumu apsaimniekotājam
45 dienas iepriekš jāinformē atkritumu
radītāju par prasībām (izmaiņām tajās)
saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu.

28. Atkritumu apsaimniekotājam
jāizstrādā maršruta lapas (par to informējot pašvaldību), izmaiņas maršruta
lapās veikt saskaņā ar pašvaldības norādījumiem.
29. Atkritumu apsaimniekotājam
atkritumu savākšanas veids jāsaskaņo ar
pašvaldību, bet sadzīves atkritumu tvertņu novietošanas vietas – ar nekustamā
īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai
apsaimniekotāju.
30. Atkritumu apsaimniekotājam
jānodrošina visu sadzīves atkritumu savākšanu no iedzīvotājiem, iestādēm un
komersantiem, izņemot atkritumu radītājus, kuri atbilst saistošo noteikumu
21.punktam. Dalīto atkritumu tvertņu
atrašanās vietas iepriekš jāsaskaņo ar
pašvaldību.
31. Vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, atkritumu apsaimniekotājam,
jānodrošina atsevišķu veidu atkritumu
(lielgabarīta, būvniecības, bioloģiski noārdāmo u.c.) savākšana.
32. Atkritumu apsaimniekotājam
ir jānodrošina lielgabarītu atkritumu
savākšana iepriekš paziņotās dienās vismaz reizi gadā, saskaņojot ar pašvaldību.
33. Atkritumu apsaimniekotājam
jāiesniedz pašvaldībai pārskatu par savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 10. datumam.
VII. Atkritumu tvertnes
34. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieku,
tiesisko valdītāju vai apsaimniekotāju
ar marķētām (norādot atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu) atkritumu
tvertnēm, to labošanu, dezinfekciju un
nomaiņu.
35. Atkritumu tvertņu dizains (forma) jāsaskaņo ar Kandavas novada domes Būvvaldi, bet sabiedrisko tvertņu
vietas jāsaskaņo ar pašvaldību.
36. Pie iestāžu, organizāciju, biroju,
tirdzniecības vietu u.c., kā arī daudzstāvu dzīvojamo ēku ieejām vai to tuvumā
nekustamā īpašuma īpašnieks, atbilstoši
higiēnas prasībām ierīko mazās atkritumu tvertnes (urnas) un uztur tās kārtībā. Atkritumu tvertņu dizains (forma,
krāsojums) un uzstādīšana jāsaskaņo ar
pašvaldību.
37. Atkritumu urnu vai tvertņu uzstādīšana sabiedriskajās vietās (parki,
skvēri, autobusu pieturas u.c.) ir Kandavas novada pašvaldības pienākums.
VIII. Atkritumu savākšana un pārvadāšana
38. Kandavas novadā noteikti atkritumu savākšanas veidi:
38.1. izmantojot atkritumu tvertnes
(tai skaitā dalīto atkritumu tvertnes);
6.
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38.2. atkritumu nogādāšana speciāli
izveidotajos atkritumu dalītās vākšanas
punktos;
38.3. nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, slēdzot
līgumus ar komersantiem par saistošo
noteikumu 1.1.3. apakšpunktā minēto
atkritumu savākšanu.
39. Atkritumu savākšanas un pārvadāšanas veidu nosaka pašvaldība, saskaņā ar saistošo noteikumu 39.punktu.
40. Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijā un kompostēšanas laukumā
tiek reģistrēti un kontrolēti visi ievestie
sadzīves atkritumi. Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas un kompostēšanas laukuma apsaimniekotājs reizi
ceturksnī līdz nākošā mēneša 10. datumam iesniedz pašvaldībai pārskatu par
iepriekšējā ceturksnī reģistrētajiem sadzīves atkritumu pārvadātājiem, ievestajiem un izvestajiem atkritumu veidiem
un to daudzumu.
41. Nešķirotie sadzīves atkritumi jāizved, tad, kad tvertnes ir piepildītas, bet
ne retāk kā vienu reizi mēnesī, atsevišķos gadījumos, pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, ar Kandavas novada
domes izpilddirektora lēmumu var tikt
mainīti līguma par sadzīves atkritumu
savākšanu, šķirošanu un transportēšanu
nosacījumi, paredzot tajā citu atkritumu
savākšanas biežumu, attiecīgi proporcionāli samazinot maksu par pakalpojumu.
42. Dalītie sadzīves atkritumu jāizved, tad, kad tvertnes ir piepildītas.
IX. Vispārējās prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai
43. Kandavas novada teritorijā, atkritumu radītāji dala sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošās speciāli
apzīmētās atkritumu tvertnēs dalītās atkritumu vākšanas punktos:
43.1. zaļās tvertnes – stikla tara;
43.2. dzeltenās tvertnes – plastmasa, plēve, metāla iepakojums, papīrs un
kartons.
44. Sašķirotajam papīram, jābūt tīram un sausam. Stiklam, plastmasas un
metāla iepakojumam jābūt tīram, bez
iepriekšējā pildījuma atliekām.
45. Dalīto atkritumu vākšanas punktu apsaimniekotājs laikus informē atkritumu radītājus par jaunu dalīto atkritumu savākšanas veida ieviešanu, kā arī
informē par attiecīgo tvertņu krāsojumu
vai apzīmējumu.
46. Dalīto atkritumu vākšanas punktu apsaimniekotājs nogādā sašķirotos
atkritumus uz atkritumu šķirošanaspārkraušanas staciju un kompostēšanas
laukumu.
47. Dalīto atkritumu vākšanas punktu īpašniekam jānodrošina atkritumu
tvertnes ne mazāk kā diviem dalīto atkritumu veidiem pakalpojumu sniegša-
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nai teritorijā no 200 līdz 300 iedzīvotājiem.
X. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana
48. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs:
48.1. atdala bīstamos atkritumus no
citu veidu atkritumiem;
48.2. uzglabā bīstamos atkritumus
tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību
un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
48.3. nogādā bīstamos atkritumus
speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš veic bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju
veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;
48.4. apmaksā bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas;
49. Juridiskām personām, kuras
bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par
12 mēnešiem, saņemt atļauju bīstamo
atkritumu uzglabāšanai un veikt Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktās
darbības.
XI. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana
50. Šķidro sadzīves atkritumu radītāja pienākumi:
50.1. noslēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un
izpildīt līguma noteikumus;
50.2. uzturēt kārtībā decentralizēto
kanalizācijas sistēmu un pievadceļus nodrošinot specializēto transportlīdzekļu
piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu
uzglabāšanas tvertnēm (rezervuāriem);
50.3. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu
(iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos);
50.4. segt šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas;
50.5. segt šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekotāja papildus izmaksas gadījumos, ja šķidro sadzīves atkritumu
sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos aktos
ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai
tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50mm;
50.6. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var
sekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas;
50.7. no šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekotāja pieprasīt un saņemt
dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā
uzrādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu, pakalpojuma
sniegšanas datumu un šķidro sadzīves
atkritumu apsaimniekotāja rekvizīti, un
saglabāt to 2 (divus) gadus no dokumenta saņemšanas dienas;
50.8. saistošo noteikumu 51.7.apakšpunktā minētos dokumentus uzrādīt

normatīvajos aktos noteiktajām valsts
un pašvaldības amatpersonām.
51. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
51.1. slēgt līgumus ar šķidro sadzīves
atkritumu radītājiem par šķidro sadzīves
atkritumu savākšanu;
51.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu
pieņemšanas punkta īpašnieku vai apsaimniekotāju;
51.3. savāktos šķidros sadzīves atkritumus, pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto transportu;
51.4. šķidro sadzīves atkritumu savākšanas dienā izsniegt šķidro sadzīves
atkritumu radītājam dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā norādīts savākto
šķidro sadzīves atkritumu daudzums,
pakalpojuma sniegšanas datums un
šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja rekvizīti;
51.5. savāktos šķidros sadzīves atkritumus izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās (nosaka notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs) – Kandavas novada notekūdeņu
pieņemšanas punktos;
51.6. veikt savākto šķidro sadzīves
atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma
sniegt ziņas pašvaldībai;
51.7. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības prasīt papildus samaksu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu, ja tie satur mehāniskus
piemaisījumus lielākus par 50mm vai to
savākšanai nepieciešama iepriekšēja atšķaidīšana;
51.8. maksa par šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem
pakalpojumiem tiek noteikta vienojoties
šķidro sadzīves atkritumu radītājam un
apsaimniekotājam.
XII. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu
52. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
53. Atkritumu radītājs veic samaksu
par atkritumu apsaimniekošanu saskaņā
ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
apstiprinātiem tarifiem.
54. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir maksāt par radīto atkritumu
apsaimniekošanu saskaņā ar apsaimniekošanas līgumā noteikto maksu.
55. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu ietver:
55.1. maksu par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu
un uzglabāšanu;
55.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātu tarifu par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.
56. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta:
56.1. no daudzdzīvokļu māju dzī-

7.

Kandavas novada vēstnesis
vokļu īpašniekiem un īrniekiem, maksu
iekasē mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas vai īres līgumu;
56.2. no nekustamā īpašuma īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai apsaimniekotājiem, maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši noteiktajai
maksai un saskaņā ar noslēgto līgumu
starp nekustamā īpašuma īpašniekiem,
tiesiskajiem valdītājiem vai apsaimniekotājiem un atkritumu apsaimniekotāju.
57. Dzīvojamo ēku īpašniekiem un
apsaimniekotājiem vienu mēnesi iepriekš jāinformē dzīvojamo telpu īrnieki, dzīvokļu īpašnieki, telpu nomnieki
un īpašnieki par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
XIII. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā
58. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam aizliegts novietot sadzīves
atkritumu tvertnes pastāvīgai izmantošanai uz ielām, izņēmums – vietas, kur
tas ir vienīgais iespējamais risinājums,
iepriekš saskaņojot ar Pašvaldību.
59. Atkritumu apsaimniekotājam
savācot atkritumus aizliegts bojāt ēkas
(būves) labiekārtojumu, apstādījumus
un apstādījuma elementus.
60. Atkritumus pašvaldības teritorijā aizliegts:
60.1. dedzināt, tai skaitā tvertnēs un
urnās;
60.2. novietot uz ielām, skvēros,
parkos, mežos, citos dabas objektos vai
pilsētas vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta.

61. Aizliegts piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas,
pagrabus, bēniņus, citas koplietošanas
telpas, pagalmus un mājām pieguļošās
teritorijas.
62. Aizliegts novadīt šķidros sadzīves atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.
63. Atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus,
infekcijas slimības izraisošus un cilvēku
veselībai vai dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), bīstamos
atkritumus un būvniecības atkritumus.
64. Nekustamā īpašuma īpašniekam,
tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam, kura teritorijā norisinās būvniecības
darbi, aizliegts novietot būvniecības atkritumus ārpus teritorijas, kurā notiek būvdarbi.
65. Aizliegts atkritumus tvertnēs
cieši sablīvēt un iesaldēt. Par šādu tvertņu iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa.
66. Aizliegts jebkādā veidā bojāt vai
iznīcināt atkritumu tvertnes.
67. Aizliegta nešķiroto atkritumu
ievietošana dalīto atkritumu tvertnēs.
XIV. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
68. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekotāja
sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par
šo saistošo noteikumu neievērošanu izskata pašvaldības struktūrvienības.
69. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām

Apstiprināta dzīvojamo telpu īres maksa un nedzīvojamo
telpu nomas maksa Kandavas novadā
Dzīvojamās telpas īres maksa Kandavas novadā no 0,08 Ls/m2 līdz 0,04 Ls/
m2 mēnesī;
Labiekārtots dzīvoklis (ūdensvads,
kanalizācija, centrālā apkure) 0,08 Ls/m2
mēnesī;
Dzīvoklis bez ērtībām mūra ēkā 0,06 Ls/m2 mēnesī;
Dzīvoklis bez ērtībām koka konstrukcijas mājā - 0,04 Ls/m2 mēnesī;
Nedzīvojamās telpas nomas maksa
Kandavas novadā tiek noteikta atkarībā
no objekta izmantošanas mērķa - robežās no 0,10 Ls/m2 līdz 1,00 Ls/m2 mēnesī
(bez PVN):
Nedzīvojamām telpām Kandavas
novadā, kuras izmanto komercdarbībai
1,00 Ls/m2 mēnesī;
Nedzīvojamām telpām Kandavas
pilsētā, kuras izmanto ražošanai 0,50
Ls/m2 mēnesī;

Nedzīvojamām telpām Kandavas
novadā (pagastos), kuras izmanto ražošanai 0,15 Ls/m2 mēnesī;
Nedzīvojamām telpām Kandavas novadā kurās neveic saimniecisko darbību
0,10 Ls/m2 mēnesī;
Atlaides par nomas maksu nedzīvojamām telpām 50% apmērā Kandavas
novadā dzīvojošiem invalīdiem un pensionāriem.
Papildus minētajām īres maksām
īrniekam jāmaksā noteikto apsaimniekošanas maksu, kuru nosaka apsaimniekotājs.
Īres līgumus SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” noslēgs ar īrniekiem,
kuriem pamatojoties uz pieņemtajiem
domes lēmumiem izīrēti pašvaldībai
piederošie dzīvokļi, kas atrodas dzīvojamās mājās, ko apsaimnieko citi apsaimniekotāji.

personām ir paredzēta atbildība saskaņā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 58. un 75.pantu.
70. Kontrolēt šo saistošo noteikumu
izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas šādas amatpersonas:
70.1. policijas darbinieki saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu „Par policiju”;
70.2. Kandavas novada pašvaldības
policijas darbinieki saskaņā ar spēkā
esošajiem Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem un LR spēkā esošajām normām.
71. Lietas par šo saistošo noteikumu
pārkāpumiem izskata saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
72. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no
pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī
no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
73. Pašvaldība ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes novērošanu.
Noslēguma jautājumi
74. Saistošie noteikumi publicējami
laikrakstā „Kandavas novada vēstnesis”
un stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām”45.panta noteiktajā kārtībā.
75. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Kandavas novada
domes 26.02.2004. saistošie noteikumi
Nr.6 „Par atkritumu apsaimniekošanu
Kandavas novadā” un 23.02.2006. saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Kandavas
novada saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
atkritumu apsaimniekošanu Kandavas
novadā”.

UZMANĪBU! Pēc saskaņošanas ar
Kandavas novada domi, precizēts
Kandavas novada pensionāru biedrības valdes sēžu grafiks 2010.gadā:
Pirmdiena 4.janvāris
Pirmdiena 1.februāris
Pirmdiena 1.marts
Pirmdiena 6.aprīlis
Otrdiena

3.maijs

Pirmdiena 7.jūnijs
Pirmdiena 5.jūlijs
Pirmdiena 2.augusts
Pirmdiena 7.septembris
Pirmdiena 4.oktobris
Pirmdiena 1.novembris
Pirmdiena 6.decembris

dienas
plkst.10:00 PB
centrā
dienas
plkst.10:00 PB
centrā
dienas
plkst.11:00 PB
centrā
dienas
plkst.11:00 PB
centrā
dienas
plkst.11:00 PB
centrā
dienas
plkst.11:00 PB
centrā
dienas
plkst.11:00 PB
centrā
dienas
plkst.11:00 PB
centrā
dienas
plkst.11:00 PB
centrā
dienas
plkst.11:00 PB
centrā
dienas
plkst.11:00 PB
centrā
dienas
plkst.11:00 PB
centrā
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8.
Kandavas novada Pensionāru biedrība informē Darbību uzsāk Kandavas
Ģimeņu nams
Atbalstot partijas „Visu Latvijai” piektdienas no 8:00 - 12:00 un 13:00

2009. gada 22. novembrī uzsākto parakstu vākšanas kampaņu likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” ierosināšanai (par tautas
tiesībām pašai vēlēt Valsts Prezidentu), ar šā gada 18. janvāri līdz 31.
martam 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 vismaz desmit tūkstošu
parakstu vākšanas procesā.
Valsts nodeva par paraksta apliecinājumu ir noteikta Ls 2.00 apmērā, ko
iekasēs parakstīšanās laikā. Par vēlēšanos nākotnē dzīvot labāk arī ir jāmaksā. Pateicoties 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.
Tiek noteiktas sekojošas parakstu
vākšanas vietas un laiki:
Kandavā, Jelgavas ielā 4, pirmdienās no 8:00 - 12:00 un 13:00 - 17: 00,

- 17:00,
Cēres pagasta admin. centrā otrdienās no 9:00 līdz 12:00,
Matkules pagasta admin. centrā
- trešdienās no 13:00 līdz 16:30,
Vānes pagasta admin. centrā trešdienas no 9:00 līdz 12:30,
Zantes pagasta admin. centrā - ceturtdienās no 9:00 līdz 12:30,
Zemītes pagasta admin. centrā ceturtdienās no 13:00 līdz 16:30.
Vienlaikus informējam, ka, minētā
pasākuma ietvaros, Kandavas kultūras
namā šā gada 13. janvārī 18:30 vakarā likumprojekta iesniedzēji ar Kandavas Pensionāru biedrības atbalstu
aicina Kandavas novada iedzīvotājus
un studējošo jaunatni uz politisku diskusiju par jautājumu: Kādā Latvijā es
vēlos dzīvot un strādāt (parlamentārā
vai prezidentālā, tiesiskā vai kriminālā, pārtikušā vai nabadzīgā …) un kā
mums kopā veidot nākotni labāku?
Tiks piedāvāts aizpildīt aptaujas anketas. Ir uzaicinātas Saeimu pārstāvošās
politiskās partijas.
Neesi vienaldzīgs un nepalaid izdevību!
KNPB valdes priekšsēdētājs
Zigurds Megnis.

Izgaismotākie īpašumi Kandavas novadā
2009.gada nogalē Kandavas novada
dome izsludināja gadu mijas konkursu izgaismotākais īpašums Kandavas novadā. Pārsteiguma balvas tika pasniegtas
vecgada vakara pasākumā Kandavā
(depo laukumā). Pateicības un balvas
saņēma:
Antra Gaisa - Cēres pag. „Kangari”,
Ilze Kalnarāja, Normunds Ozols –
Vānes pagasts, „Zemdegas”,
Anda un Valdis Pīpiņi – Kandava,
„Pīlādži”,
Lūcija un Ivars Sarkaņi – Kandava,
Saules iela 5,
Arta un Valdis Leimaņi – Matkules
pagasts, „Dziras”,
Jolanta un Uldis Aukšmuksti – Kandava, „Jaunkrastmaļi”,
Inna un Ainārs Jēkabsoni – Kandava, „Poligons”,
Baiba un Pēteris Daņilēviči – Zemītes pagasts, „Saulstari”,

Sarmīte un Edgars Makovski – Kandavas pagasts, „Cuntes”,
Daiga un Māris Neicinieki – Zantes
pagasts, „Vāverītes”,
Ērika Klauberga – Kandavas „Mākslas skola”.

Kandavas novada domes priekšsēdētājs pateicas visiem novada iedzīvotājiem, kuri sagādāja prieku un svētku
noskaņu sev un citiem izgaismojot
namus, skatlogus un dārzus! Paldies
Jums visiem!
Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Leonārija Gudakovska
domes darbinieku un novada iedzīvotāju vārdā saka īpašu paldies Jolantai
Aukšmukstei, Guntaram Indriksonam, Ivaram Marašinskim, SIA “Joker
LTD” un SIA “KUBS E” par sagādātajiem svētkiem 2009.gada nogalē! Liels
paldies arī novada domes priekšsēdētājam Rolandam Bārenim par gadu
mijas salūta organizēšanu Kandavā!

Jau vairākas nedēļas Kandavā darbību
uzsācis Ģimeņu nams, kurš atrodas Jāņa
Liepkalna īpašumā, bijušās slimnīcas ēkā.
J.Liepkalns savu īpašumu pārvaldīt uzticējis Dainim Rozenfeldam, viņš ierosinājis izveidot ģimeņu namu un izmitināt tajā
trūkumā nonākušus cilvēkus. Galvenā
nama izveides ideja ir nodrošināt civilizētus dzīves apstākļus maznodrošinātajiem
un dzīves grūtībās nonākušajiem.
Kā pastāstīja D.Rozenfelds, „ēkā paredzēts izmitināt ģimenes, kuras piemeklējuši dzīves negadījumi, piemēram, ugunsgrēki, avārijas, dabas katastrofas. Labprāt
dzīvojamo platību piedāvā vientuļajām
māmiņām ar bērniem, maznodrošinātām
ģimenēm, invalīdiem un bezdarbniekiem.
Ģimeņu nams garantē siltas, apkurinātas,
labiekārtotas telpas, silto un auksto ūdeni.
Pēc izvēles var izmantot kopējo virtuvi,
kas ir apkurināma ar krāsni vai individuālās virtuves, kā arī veļas mazgātuvi
un bērnu rotaļu istabu. Ģimeņu namā ir
savi iekšējās kārtības noteikumi, kas stingri jāievēro. Piemēram, telpās kategoriski
aizliegts smēķēt, kā arī nedrīkst turēt mājdzīvniekus.”
Šobrīd bijušo slimnīcas ēku apdzīvo
40 cilvēki, vēl aptuveni 20 vietas ir brīvas.
Cilvēkiem, kuri vēlās apmesties ģimeņu
namā vēlams ierasties ņemot līdzi savas
mēbeles un sadzīves priekšmetus.
Komentējot ģimeņu nama izmaksas,
D.Rozenfelds uzsvēra, ka dzīvošana ēkā ir
par maksu, kuru nosaka ņemot vērā GMI
(garantētais minimālais ienākums) aprēķinu, tad tiek noslēgta vienošanās starp
īpašnieku un nama iemītnieku. Vidējās
izmaksas par namā piedāvātiem pakalpojumiem vienai ģimenei ir vidēji 30 lati
mēnesī.
Domājot par nākotni ģimeņu namā
ir izveidota padome, kuras sastāvā ir
nama iedzīvotāji, padomes vadītājs
D.Rozenfelds. Padomes uzdevums ir rūpēties par ēkas uzturēšanu un labiekārtošanu, tāpēc tuvākajā laikā plānots dibināt
biedrību, lai gatavojot projektus piesaistītu Eiropas Savienības līdzekļus ēkas un tās
apkārtnes labiekārtošanai.
Ģimeņu nama padome aicina apkārtējos lauksaimniekus un uzņēmējus
piedāvāt nama iemītniekiem sezonas
darbus. Ja kādam nepieciešama palīdzība
saimniecībā, lūgums sazināties ar nama
padomes locekļiem - Dzintru Kalniņu pa
tālr.:28746828 vai D.Rozenfeldu pa tālr.:
26187088.
D.Rozenfelds pateicas visiem, kas līdz
šim ir palīdzējuši Ģimeņu namā dzīvojošajiem: Rolandam Bārenim ar ģimeni,
Stefānijai Neibergai, Ojāram Budženam,
Voreviču ģimenei, Veinbergu ģimenei par
mantiskajiem un pārtikas ziedojumiem,
kā arī visiem pārējiem, kuri piedāvāja savu
palīdzību trūkumā nonākušajiem.

9.
Prioritāro mācību priekšmetu skolotāji ievieš novitātes K.Mīlenbaha vidusskolā
Kandavas novada vēstnesis

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP
/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) tiek īstenots otro gadu, un jau otro gadu seši Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolotāji ir tajā iesaistījušies un aktīvi darbojas.
Lai noskaidrotu, kādus jaunumus skolā ienes projekts, uz sarunu tika aicināti
skolotāji- Ināra Batņa, Danuta Dude, Anita Liepa, Zigita Kārkliņa, Didzis Zeibots un direktores vietniece mācību darbā Māra Grīsone.
Projekta mērķis ir aktivizēt, motivēt
un materiāli atbalstīt prioritāro priekšmetu (dabas zinātņu un svešvalodu)
skolotājus. Projekts nenozīmē tikai papildus samaksu skolotājiem, tas nenoliedzami ir arī papildus darbs ar skolēniem
un nepieciešamo projekta atskaišu sagatavošana.
Projektā tiek īstenotas četras aktivitātes, kuru ietvaros pasākumus rīko
katrs no prioritāro priekšmetu skolotājiem. Kā pirmā aktivitāte ir metodiskais
darbs, kuras ietvaros skolotāji gatavo
pārbaudes darbus skolēniem, ievieš jaunas mācību grāmatas un metodes, mācību procesā izmanto IT. Projekta otrā
aktivitāte ir individuālais darbs ar talantīgajiem skolēniem.
Kā apgalvo paši skolotāji, projekts
ir lieliska iespēja konsultēt un papildus
strādāt ar skolēniem, kuriem piemīt talants vienā vai vairākos mācību priekšmetos. Projekts ir atbalsts talantīgajiem

skolēniem! Vienlaicīgi tā ir prioritārā
mācību priekšmeta popularizēšana skolēnu vidū, pedagogu iegūtās pieredzes
tālāka nodošana kolēģiem un viennozīmīgi skolas darba optimizācija. Trešā
aktivitāte uzsver dzimuma vienlīdzību,
tas nozīmē, stundu laikā uzsvērt abu dzimumu vienlīdzīgas iespējas gan mācībās,
gan karjeras izaugsmē un sadzīvē.
Skolēnu pētniecisko darbu vadīšana
ir projekta ceturtā aktivitāte, kuras ietvaros skolotāji veicina un aktivizē zinātniski pētniecisko darbību skolā. Direktores
vietniece mācību Māra Grīsone akcentē
būtisku ieguvumu projektā- projekts
dod iespēju finansiāli atbalstīt tos skolotājus, kas strādā ar skolēniem zinātniski
pētnieciskajā darbībā. Tas ir ilgtermiņa
darbs ar skolēnu, lai sagatavotu viņu studijām augstskolā, veidojot prasmes pētniecisko darbu izstrādē un prasmi uzstāties un aizstāvēt savu viedokli plašas
auditorijas priekšā. Skolā pēdējos gados

šis darbs ir būtiski uzlabojies, un skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konferences ir kvalitatīvi augušas.
Pēc katra skolotāja izstrādātā darba
plāna katru mēnesi skolā tiek organizētas tikšanās ar bijušajiem skolas absolventiem, kuri daudzsološi un veiksmīgi
turpina studijas augstskolās. Sadarbībā
ar citu skolu skolotājiem un skolēniem,
tiek rīkotas tematiskas izstādes, pēcpusdienas. Kā, piemēram, angļu valodas
pēcpusdienās skolēni kopā ar citu skolu
skolēniem skatās filmas, spēlē spēles un
savstarpēji komunicē angļu valodā, lai
pilnveidotu sevi un sagatavotos darba
tirgum nākotnē.
Pēc sarunas ar pedagogiem savu
viedokli par projektu lūdzu arī Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas direktorei.
Direktore Vēsma Grugule projektu vērtē
kā lielisku atbalstu prioritāro priekšmetu
skolotājiem un skolai: „Skolotāji, iesaistoties šajā projektā atdzīvina savus mācību priekšmetus, ievieš novitātes, īsteno
tās savā skolā. Paldies šiem skolotājiem
par to, ka viņi uzņemas papildus aktivitātes darbā, iet kopsolī ar mūsdienu
piedāvājumiem izglītības sistēmā, nenobīstas no jaunā un nezināmā projektu
sistēmā, aktīvi darbojas skolā un atdzīvina mācību metodiku!”

Pedagogu konkurētspējas veicināšana un atbalsts
pedagogiem izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
Kandavas novada dome 2009. gada 9.
novembrī noslēdza sadarbības līgumu ar
LR Izglītības un zinātnes ministriju (vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/
IPIA/VIAA/001; līgums Nr.01-07.2-5/60)
par projekta „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju
un sniegt atbalstu pedagogiem izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos.
Projekta ietvaros atbalsts tiek piešķirts 3 aktivitātēm:
- uz 1. aktivitāti var pieteikties tie pedagogi, kuriem darba slodze ir mazāka
par 9 kontaktstundām nedēļā kopā visās
skolās, kur pedagogs strādā, piedāvājot
viņiem pārkvalifikācijas iespējas – apmaksājot mācības līdz 300 latiem un mācību laikā maksājot stipendiju 100 latus
mēnesī.
- 2. aktivitātē iesaistītajiem pedagogiem tiek dota iespēja saņemt atbalstu
(mācību maksa līdz 200 latiem un stipendiju mācību laikā 100 latus mēnesī)
darbam izglītības iestādē nepieciešamajai
pārkvalifikācijai (minētā darbība ietver
pedagoga tālākizglītību darbam apvie-

notajās klasēs, vai cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta vai
cita darbam vispārējās vai profesionālās
izglītības iestādē nepieciešamā skolotāja
sertifikāta ieguvei).
- 3. aktivitātē iesaistītajiem pedagogiem jādarbojas pedagogu novērtēšanas
sistēmas ieviešanā, veicinot izglītības
iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu
profesionālās pilnveides praksi, kā arī
nodrošinot nepieciešamās zināšanas,
prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes
paaugstināšanai. Novērtēšana un profesionālā pilnveide tiek īstenota pedagoga
darba vidē – skolā, šajā periodā pedagogs
saņem mērķstipendiju – 100 latus mēnesī, to piešķir uz 4 mēnešiem. Skolotāji uz
šo aktivitāti var pretendēt atkārtoti.
Projekts ilgs līdz 2012. gada 31. martam. Šajā periodā pašvaldība pedagogu
pieteikšanos projektam varēs izsludināt
līdz piecām reizēm.
Pirmā pieteikšanās kārta novadā jau
ir noslēgusies un pašlaik projekta aktivitātes iesaistījušies 92 novada pedagogi,
47 no viņiem darbojas 3. aktivitātē, un

45 pedagogi iesaistījušies 2. aktivitātē.
Pedagogi, kuriem turpmākajā darbā būs
nepieciešamas jaunas zināšanas, papildus kvalifikāciju iegūst Liepājas Universitātes piedāvātajās apmācību programmās – „Darbs apvienotajās klasēs” un
„Speciālā izglītība”. Skolotāji, kuri iesaistījušies novērtēšanas sistēmas darbībā,
aktīvi strādā savās izglītības iestādēs,
gatavodami profesionālās kvalifikācijas
novērtēšanai nepieciešamo dokumentāciju.
2010. gadā pedagogi vēl divas reizes varēs izmantot iespēju un pieteikties
projekta aktivitātēm. Pieteikšanās tiks
izsludināta šī gada februārī un augustā.
Informācija par termiņiem un iesniedzamajiem dokumentiem tiks publicēta gan
„Kandavas Novada Vēstnesī”, gan mājas
lapā: www.kandava.lv, sadaļā „Izglītība”/
„Projekti”.
Papildus informāciju par projekta aktivitātēm var saņemt pie projekta
koordinatores Aijas Zariņas, tālrunis:
63107375, kā arī novada Izglītības pārvaldē, tālrunis: 63126520.
Ieguldījums Tavā nākotnē!
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Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas vadība izsaka pateicību visiem
skolēnu vecākiem par rūpēm, gādību un atbalstu skolēniem mācībās,
īpaši izsakot atzinību tiem vecākiem, kuru bērniem mācībās, mācību
olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās ir augsti sasniegumi, tādējādi ar labiem darbiem spodrinot skolas, savas ģimenes un Kandavas vārdu. Lai veiksmīgs visiem kopā jaunais 2010. gads!
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolēni, kuri 2009./2010.mācību
gada 1.semestri beiguši ar labiem, teicamiem un izciliem vērtējumiem:
1.a klase
Antra Adiene, Katrīne Kadiķe, Līva
Kārņupa, Estere Karole, Elīna Ķēniņa,
Krista Ķevica, Markuss Krists Ķilps, Roberts Petrovičs, Amanda Rudzīte, Ieva
Annija Stepiņa, Kristers Šnikvalds, Loreta Štoferte, Mariss Pelīte.
1.b klase
Elizabete Betija Baltgalve, Kārlis
Zvaigzne, Raivo Sasniks, Ģirts Celms,
Liene Zvagule, Niks Georgs Leļevs, Liene Zvagule, Agneta Annija Kārkliņa,
Megija Hauberte.
2.a klase
Krista Dankere, Ance Krautmane,
Matīss Līkums, Intus Piksis, Andžela
Zuļķe
2.b klase
Andrejs Dzenis, Rihards Jakobovskis, Ričards Kalniņš, Marta Monta Zūdiņa, Nansija Berļizova, Katrīna Kārņupa,
Kristaps Ķilps, Emīls Smukkalns, Roberts Staris
3.a klase
Agnese Agapova, Marta Kreicberga,
Selīna Krautmane, Sindija Evija Stepiņa,
Anete Marta Vēmane, Baiba Bite, Sandris Buiķis, Kristaps Ezerkalns, Agris Sirvidis
3.b klase
Asnate Petroviča, Līva Riekstiņa,
Kristaps Koroševskis, Paula Bruža, Ilvija
Zviedre, Marta Šteinberga, Adrians Lasis, Kārlis Zaļevskis, Elizabete Dreifogele, Aksels Dzērve
4.a klase
Diāna Dude, Danute Elerte, Alise Fjodorova, Anda Jekoviča, Mārtiņš
Orste, Kristaps Ozols, Edgars Studens
4.b klase
Raivis Garoza, Agneta Irinoviča,
Ance Leja
5.a klase
Estere Dravniece, Toms Ezeriņš,
Madara Jansone, Līva Lauma Truhņeviča
5.b klase - Laura Amanda Valtmane

6.a klase - Rūdolfs Kunkulbergs
6.b klase
Danuta Eva Bite, Sabīne Dreibe,
Ieva Krūzmane, Linda Matiļeviča, Laura
Kristīne Melne
7.a klase - Einārs Kotovs
7.b klase - Solvita Bernande, Kitija
Balande–Balode, Ketija Morāne
8.a klase - Vita Vorkale
8.b klase - Linda Kulmane, Zelma
Sergejeva
9.a klase - Arvis Dude
ce

9.b klase - Zane Ose, Lelde Zvejnie10.a klase - Rita Partojeva

10.b klase - Rūta Kunkulberga, Diāna Rupeika
11.a klase - Marija Šarlote Richter,
Zane Šmite
11.b klase - Laura Frīdenberga

2009./2010.mācību gada apvienoto Tukuma, Kandavas, Engures un
Jaunpils novadu olimpiāžu laureāti
1. Ance Kristāla 1.vieta – 9.a klase,
bioloģija (sagatavoja sk.Ināra Batņa)
2. Ēriks Bite 2. vieta - 12.klase, bioloģija (sagatavoja sk.Ināra Batņa)
3. Maija Dišlere 2.vieta – 11.b klase,
angļu valoda (sagatavoja sk.Anita Liepa)
4. Zane Šmite atzinība - 11.a klase,
bioloģija (sagatavoja sk.Ināra Batņa)
5. Monta Viļuma atzinība – 12.
klase, vācu valoda (sagatavoja sk.Zigita
Kārkliņa)

PIESAKIES!!!
Lieliska iespēja mācīties
Dānijā!
“Koge media and business academy”
Dānijā.
Studiju sākums ir 2010. Gada februārī vai arī 2010. gada augustā. Pašreiz
gan meklējam studentus, kuri vēlētos uzsākt mācības no 2010. gada februāra, bet
iespēja paliek arī vēlākam laikam.
Programmas nosaukums “Multimedia Design and Comunication” (multimediju dizains un komunikācija). Tas
sevī ietver lielisku ieskatu par to, ko
iespējams izveidot apvienojot grafisko
dizainu, fotografēšanu, video veidošanu, komunikāciju, programmēšanu
un projektu organizēšanu, cenšoties šo
visu apvienot. Pats galvenais ir pozitīva
attieksme, radoša domāšana un vēlme
mācīties, un pabeigt studijas.
Lai mācītos, nepieciešams:
- vecums,
robežās no 18 – 30 gadiem;
- personas raksturojums;
- zināšanas angļu valodā
(vismaz sarunvalodas līmenis);
- pozitīva un radoša domāšana;
- vēlme iekļauties citā (dāņu)
sabiedrībā un vidē.
Karjera studijas beidzot: pabeidzot
studijas students iegūst bakalaura grādu
šajā nozarē. Programma ir līdzvērtīga
120 ECTS punktiem. Darbs būs saistīts ar digitālo komunikāciju industriju
– multimediju attīstības un projektu plānošana reklāmas vai marketinga uzņēmumā, televīzijā vai radio, avīžu/žurnālu
izdevniecībās.
Skola atrodas ļoti labā vietā, aptuveni
30km no Kopenhāgenas, kas ir Dānijas
galvaspilsēta. Studijas ir bezmaksas visām ES valstīm, arī ar dzīvošanu iesākumā palīdz skola. Studentiem pastāv
iespēja arī strādāt, lai nopelnītu sev
iztiku un naudu dzīvošanai. Mācības
notiek angļu valodā, respektīvi, studenti var apgūt ļoti labas angļu valodas un
mediju zināšanas pie profesionāliem pasniedzējiem. Piedāvātais studiju līmenis
ir koledžas tipa skola, kur studijas ilgst
2,5 gadus.
Brošūra (angļu valodā) par “Koge
business academy”:
Sīkāka informācija internetā:
www.kogebusinesscollage.com
www.46hinternational.blogspot.com

SASNIEGUMI KONKURSOS
CSDD konkursā „GRIBU BŪT MOBILS” no 12 Latvijas novadiem piedalījās
42 komandas. Pirmās deviņas vietas ieguva Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas 5.-9. klašu komandas. Skolēni saņēma CSDD sarūpētās balvas.

tot!

Iespēja ir lieliska, ir vērts to izmanLaura Remese
Mob. tel.: +371 28221788
E-pasts: k.businesscollage@gmail.com
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Tūrisma izstāde „Balttour 2010” klauvē jau pie durvīm!
Kandavas Tūrisma informācijas
centrs no 2010. gada 5.-7. februārim
prezentēs Kandavas novadu un tā tūrisma piedāvājumu tūrisma izstādē
„Balttour 2010”, kas notiks Ķīpsalā.
Kandavas novadam būs savs stends,
tāpēc aicinām Kandavas novada uzņēmējus nebūt kūtriem un aktīvi iesaistīties sava piedāvājuma reklamēšanā, lai
novada vārds izskanētu godam!
Lūdzam pārskatīt savus reklāmas
materiālu krājumus un izvērtēt iespējas prezentēt savu piedāvājumu izstādē.
Daļa materiālu varētu būt bez maksas,
bet ir iespējas arī tirgoties, ja tas tiek
iepriekš saskaņots ar izstādes organizatoriem. Lai jūsu piedāvājums izceltos
ar savdabību vai neparastu noformējumu, nevajag lielus finanšu līdzekļus,
bet izdomu un iedvesmu darboties!
Sagatavotos materiālus lūdzam no-

gādāt Kandavas Tūrisma informācijas
centra birojā, Kūrorta ielā 1b, Kandavā
līdz 4.februārim.
Aicinām atsaukties arī tos uzņēmējus vai interesentus, kuriem būtu
iespējams ar savu produkciju pārstāvēt Kandavas novadu. Ir iespēja gan
pašiem piedalīties izstādē, gan atļaut
Kandavas Tūrisma informācijas centra
darbiniecēm tos reklamēt, piemēram,
rīkojot degustācijas.
Būtu lietderīgi līdz jaunajai tūrisma sezonai pārskatīt un precizēt informāciju par jūsu uzņēmumu un tā piedāvājumu gan drukātajos materiālos,
gan Kandavas novada mājaslapā www.
kandava.lv.
Ja jūsu rīcībā ir skaistas fotogrāfijas,
kurās redzama Kandavas novada savdabība, ievērojami objekti, tad centīsimies tās ievietot arī mūsu mājaslapā!

Sludinājumi

Uzmanību vecākiem!
Pirmdien, 11.janvārī,
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā
sāk darboties
sporta deju pulciņš
Aicinām uz pirmo nodarbību:

6.st. 12.50 – 13.30 1.- 4.kl. skolēnus;
7.st. 13.40 – 14.20 5.kl. skolēnus un citus interesentus;
8.st 14.30 – 15.10 9.un 12.kl.skolēnus (pēc grafika).
Uz pirmo nodarbību tiek aicināti arī vecāki.
Pulciņu vada diplomēts sporta un sarīkojuma deju skolotājs Talsu BJC sporta deju kluba „SARA” vadītājs Aleksandrs Aļošins.

Būsim priecīgas, ja uzņēmēji un
citi interesenti izteiks savus ierosinājumus, kas vēl būtu nepieciešams
Kandavas novadā, kādi pakalpojumi,
suvenīri, informācija. Tās idejas, kurus varēsim realizēt īsā laika periodā,
parādīsim jau „Balttour 2010” izstādē,
bet kuru realizēšanai nepieciešams ilgāks laiks, mēģināsim īstenot līdz jaunajai tūrisma sezonai vai piesaistīsim
finansējumu kāda projekta ietvaros.
Kopīgiem spēkiem mēs varam izdarīt vairāk!
Uz veiksmīgu sadarbību cerot,
Kandavas TIC vadītāja
Ilze Dravniece
Tālruņi birojā: 63181150;
28356520;
e-pasts: info@kandava.lv
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IZ S T Ā D E S
Visu mēnesi
Kandavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Valdeķu
kultūras namā
Līdz 20.janvārim
“Smukas lietas” - Kandavas novada amatnieku biedrības
darbu izstāde/pārdošana. Kandavas novada muzejā
“Atkalatnākšanas gaismā” - mākslinieces Elitas Ābeles darbi. Kandavas novada muzejā
“Atlido eņģeļi” - Indras Rassones kolekcija. Kandavas novada muzejā
19.-26.janvāris
Cēres rokdarbnieču darbu izstāde. Cēres pagasta padomē

PASĀKUMI
15.janvārī 19:00 Latviešu kino filma “Rūdolfa mantojums”.
Kandavas kultūras namā
16.janvārī
12:00 Multfilma bērniem “Auniņš Šons”. Zantes kultūras
namā
14:00 Izstādes “Fotogrāfijas” atklāšana un tikšanās ar autoru
J.Vītolu. Galerijā “Vējspārns”
22:00 “Zvaigžņu lokā”- atpūtas vakars kopā ar Andri Skuju.
Vānes kultūras namā
17.janvārī
14:00 Tematiska pēcpusdiena Valdeķu pensionāriem “Ieskandinām Jauno gadu!”. Valdeķu kultūras namā
19.janvārī
11:00 CSDD konkurss “Gribu būt mobils”. Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolā
14:00 Filma bērniem. Vānes kultūras namā
19.-26.janvāris
Cēres rokdarbnieču darbu izstāde. Cēres pagasta padomē
22.janvārī
17:00 Pasākums “Popiela”. Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā
19:00 Diskotēka. Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā
19:00 Sporta spēļu vakars. Cēres Sporta hallē
23.janvārī
11:00 Tematisks pasākuma “Zīda apgleznošana un filcēšana”. Zemītes Tautas namā
19:00 Santas Zapackas un Harija Ozola koncerts. Kandavas
kultūras namā
26.janvārī
14:00 Filma bērniem. Vānes kultūras namā
30.janvārī
11:00 Swedbank LJBL - LR čempionāts basketbolā 2.div.
zēni - Kandava - Liepāja. Kandavas Sporta hallē
12:00 Koncerts “Pifa piedzīvojumi”. Piedalās R.Plēpis,
V.Zilveris un “Dzeguzīte”. Kandavas kultūras namā
31.janvārī
17:00 Rietumu līgas spēle basketbolā vīriešiem - S/K Kandava - Liepājas Lauvas 2. Kandavas Sporta hallē
4. februārī
19:00 Marijas Naumovas koncerts. Kandavas kultūras namā

Kandavas novada vēstnesis

Sludinājumi

Kandavas novada dome

izsludina konkursu uz pašvaldības uzņēmuma
SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi’
vadītāja/as amatu
Galvenie pienākumi:
− atbildēt par pašvaldības nekustamā īpašuma un
komunālās saimniecības apsaimniekošanu;
− risināt citus ar domes lēmumiem un rīkojumiem
uzdotos jautājumus.
Piedāvājam:
− likumā noteiktās sociālās garantijas;
− interesantu un atbildīgu darbu;
− darba pieredzi pašvaldības uzņēmuma
vadošā amatā.
Prasības pretendentiem:
− augstākā izglītība;
− iepriekšēja darba pieredze nekustāmā īpašuma ap
saimniekošanas vai komunālās saimniecības
uzņēmumā;
− pieredze vadošā amatā pašvaldībā tiks uzskatīta
par priekšrocību;
− pieredze projektu vadībā;
− sadarbības un komunikācijas prasmes, spēja
plānot un organizēt darbu, strādāt komandā
un pielāgoties pārmaiņām;
− precizitāte, mērķtiecība un atbildība par uzdotā
darba veikšanu un rezultātiem;
− izpratne par LR spēkā esošiem normatīviem
aktiem;
− B kategorijas autovadītāja apliecība.
Pieteikumu un CV lūdzam iesniegt līdz 15.01.2010.
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Tālrunis: 63182028,
e-pasta adrese: dome@kandava.lv

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

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“

