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Vai Jums patika Kandavas novada svētki? 
Vai ir kādi ieteikumi nākamā gada novada svētkiem?

Ņina Birkmane:
„Ļoti, ļoti patika. Priecē, ka tiek 

rīkots tāds pasākums Kandavā. Ne-
kas netika sajaukts koncerta laikā un 
viss bija labi sagatavots. Dzirdēju sa-
kām, ka pašvaldībai nav naudas, un 
tad šāds pasākums. Paldies Jums!” 

Lauma Lubāne:
„Patika. Interesants pasākums. 

Patika spēka vīru sacensības, kā arī 
koncerts pirmajā dienā. Vienīgi ne-
varēju sagaidīt laivu nobraucienu, 
tāpēc šajā jomā vajadzētu kaut ko 
uzlabot.”

Ojārs Sūnainis:
„Atšķīrās no citu gadu svētkiem. 

Šogad svētki bija daudz plašāki un 
interesantāki atšķirībā no iepriek-
šējiem gadiem. Novēlu tā turpināt! 
Lai rodas iedvesma nākošgad ieviest 
kaut ko jaunu un papildināt jau eso-
šo.”

Māris Danne:
„Izskatījās diezgan plašs pa-

sākums. Man bija jāstrādā, tāpēc 
daudz ko arī neredzēju.”

Jaunietis:
„Bija labi svētki, nekāda vaina. 

Tā turpināt - papildināt, paplašināt.”

Iedzīvotājus aptaujāja 
Ilva Krūmiņa

Rolands Bārenis
Kandavas novada domes 
priekšsēdētājs

Ar Kandavas novada svētku 
skaņām esam sagaidījuši vasa-
ru. Es vēlos pateikt lielumlielu 
paldies visiem, kas aktīvi iesais-
tījās Kandavas novada svētku 

organizēšanā un norisēs. Liels paldies novada kultūras 
pārvaldes darbiniekiem par svētku organizēšanu, liels 
paldies pašvaldības iestādēm par atbalstu un ieguldīto 
darbu svētku dienās, liels paldies uzņēmējiem, kuri at-
balstīja pasākumus un piedalījās svētkos, un liels paldies 
jums, novada iedzīvotāji, par aktīvu dalību svētku no-
risēs! 

Pēc sinoptiķu prognozēm šī vasara būšot rekordkar-
sta. Tikpat karsti kā laika apstākļi mūs sagaida arī paš-
valdības iestāžu plānotie darbi, kuri ar steigu ir jāuzsāk.

Jūnija mēnesī uzsāksim ūdensvada rekonstrukcijas 
un būvniecības darbus Priežu ielā un Zemītes ielā Kan-
davā, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā 
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Kandavā”, ietvaros, kā rezultātā tiks ierobežota satiksme 
minētajās ielās. Lūgums sekot līdzi informācijai laikrak-
stos un internetā.

Ne tikai novada centrā, bet arī pagastos veicam re-
konstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbus. 
Zantē pilnā sparā tiek īstenots ūdenssaimniecības re-
konstrukcijas projekts, drīzumā tiks pabeigta Matkules 
kultūras nama rekonstrukcija. Kā solīju cēreniekiem, ir 
pabeigta ceļa atputekļošana posmā Kandavas pagrie-
ziens – Cēre. Tāpat ievērojami darbi rit Vānes pagasta 
centrā, kur notiek atpūtas parka izveide, tiek asfaltēta 
iela un izbūvētas ietves.

Savukārt, Kandavā ir sakārtots Ķiršu un Rūmenes 
ielas krustojums, kas daudzu gadus ir bijis bīstams gan 
braucējiem, gan gājējiem. Darbus finansēja Kandavas 
novada dome. Ar Kandavas internātvidusskolas finan-
siālu atbalstu izbūvēta ietve pie internātvidusskolas. Šo-
brīd gatavojam Lielās ielas rekonstrukcijas tehnisko pro-
jektu. Projekta ietvaros plānots pilnībā rekonstruēt Lielo 
ielu posmā no Kūrorta/Abavas ielas krustojuma līdz 
viesnīcai „Kandava” un poliklīnikai. Vienlaicīgi ar ielas 
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Domes sēdes pirmajā daļā tika 
izskatīti jautājumi, kas saitīti ar Kan-
davas  novada sociālo dienestu. De-
putāti nolēma:

Apstiprināt Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr. 8 
„Par pašvaldības funkciju sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sniegšanas jomā nodošanu Kanda-
vas novada domes aģentūras „Kan-
davas novada Sociālais dienests” 
kompetencē”.

Noteikt, ka Kandavas novada 
domes saistošie noteikumi Nr.8 
„Par pašvaldības funkciju sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sniegšanas jomā nodošanu Kanda-
vas novada domes aģentūras „Kan-
davas novada Sociālais dienests” 
kompetencē” stājas spēkā pēc pub-
likācijas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Kandavas Novada Vēst-
nesis” 2010.gada 1.jūlijā.

Nosūtīt Kandavas novada domes 
saistošos noteikumus Nr.8 „Par paš-
valdības funkciju sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības sniegšanas 
jomā nodošanu Kandavas novada 
domes aģentūras „Kandavas novada 
Sociālais dienests” kompetencē” tri-
ju dienu laikā pēc to parakstīšanas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai rakstveidā un elek-
troniskā veidā.

Kancelejai nodrošināt Kandavas 
novada domes saistošo noteiku-
mu Nr.8 „Par pašvaldības funkciju 
sociālo pakalpojumu un  sociālās 
palīdzības sniegšanas jomā nodoša-
nu Kandavas novada domes  aģen-
tūras  „Kandavas novada Sociālais 
dienests” kompetencē” publicēšanu 
pašvaldības mājas lapā www.kanda-
va.lv un pieejamību novada pagastu 
pārvaldēs.

Apstiprināt Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr. 9 
„Par Kandavas novada domes  aģen-
tūras „Kandavas novada Sociālais 
dienests” sniegtajiem maksas pakal-
pojumiem un to cenrādi”.

Noteikt, ka Kandavas novada do-
mes saistošie noteikumi Nr. 9 „Par 
Kandavas novada domes aģentūras 
„Kandavas novada Sociālais die-
nests” sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem un to cenrādi”  stājas spēkā 
pēc publikācijas pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā „Kandavas No-
vada Vēstnesis” 2010.gada 1.jūlijā.

Nosūtīt Kandavas novada do-
mes saistošos noteikumus Nr. 9 „Par 
Kandavas novada domes  aģentūras 
„Kandavas novada Sociālais die-
nests” sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem un to cenrādi”  triju dienu 
laikā pēc to parakstīšanas Reģionā-
lās attīstības un pašvaldību lietu mi-
nistrijai rakstveidā un elektroniskā 
veidā.

Kancelejai nodrošināt Kandavas 
novada domes saistošo noteikumu 
Nr. 9 „Par Kandavas novada domes  
aģentūras „Kandavas novada So-
ciālais dienests” sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem un to cenrādi”  
publicēšanu pašvaldības mājas lapā 
www.kandava.lv un pieejamību no-
vada pagastu pārvaldēs.

Izskatot jautājumu par papildus 
finansējuma piešķiršanu Kandavas 
pilsētas PII „Zīļuks” darbinieka dar-
ba algas nodrošināšanai struktūr-
vienībā „Bērnu rotaļu un attīstības 
centrs „Saules šūpulītis Kandavā”, 
deputāti nolēma:

Nepiešķirt Kandavas pilsētas PII 
„Zīļuks” papildus finansējumu darba 
algas ( tai skaitā darba devēja nodok-
lis VSAO) nodrošināšanai struktūr-
vienībā „Bērnu rotaļu un attīstības 
centrs „Saules šūpulītis Kandavā”.

Atļaut  Kandavas pilsētas PII „Zī-
ļuks” iekasēt vecāku dalības maksu 
Ls 3,00 mēnesī  jūnija  un augusta 
mēnešos no piecgadīgo –sešgadīgo 
audzēkņu vecākiem.

Uzdot Kandavas pilsētas PII 
„Zīļuks” vadītājai A.Osei- Pelnēnai 
izdarīt attiecīgus grozījumus Kan-
davas pilsētas PII „Zīļuks” iekšējos 
kārtības noteikumos.

Pēc novada teritoriālās reformas, 
Kandavas novadam nepieciešama 
jauna simbolika, tāpēc deputāti at-
klāti balsojot nolēma:

remontu tiks arī renovēta Kandavā 
bīstamākā ēka Sabiles ielā 1, jo esam 
saņēmuši ekspertu slēdzienu, ka ēka 
ir bīstamā stavoklī un apdraud sa-
tiksmes dalībniekus un gājējus. Teh-
niskais projekts top arī atpūtas vietas 
izveidei (Promenādei), kuru izbūvēs 
Kandavas vecpilsētas centrā. Domā-
jam arī par pašvaldības ēku sakārto-
šanu - Kandavas novada muzejs šā 
gada vasarā tiks pie jauna jumta.

Gandarījums ir par paveikto 
Kandavas novada kultūras jomā. 
Kandavas novada kultūras pārval-
dei ir apstiprināta struktūra, štatu 
saraksts un ir apstiprināta pārvaldes 
vadītāja – Ziedīte Začeste (ilggadēja 
kultūras darbiniece, režisore).

Kandavas novada dome ir uzņē-
musi strauju tempu pilsētas labiekār-

tošanā un, sadarbībā ar SIA „Kanda-
vas namsaimnieks”, SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi”, un SIA 
„Kandavas ceļi”, centīsimies to notu-
rēt. Noteikti katrs no mums ir pama-
nījis jaunus pilsētas labiekārtošanas 
elementus – Zīļuku Abavas krastā 
pie tilta un Bruņinieku pils make-
tu, kas aplūkojams parkā pilskalna 
pakājē. Kandavas novada dome sa-
darbībā ar uzņēmējiem plāno tālāku 
parka labiekārtošanu, domāts tiek 
arī par Bruņinieku pils pilskalna „at-
dzīvināšanu”. Kā piemēru varam at-
cerēties grupas „Auļi” koncertu pil-
sētas svētkos, kas pārsteidza gan mūs 
pašus, gan Kandavas viesus.

Lūgums Kandavas vecpilsētas 
māju īpašniekiem un iedzīvotājiem - 
sakārtojiet savu ēku fasādes, jo 2012.
gadā mūsu pilsēta uzņems Eiropas  

mazo pašvaldību Hartas dalībvalstu 
delegācijas. Nepaliksim kaunā, pa-
darīsim mūsu pilsētu skaistu!

Novada iedzīvotāji, es aicinu jūs 
uz sarunu, Kandavas novada dome 
ir gatava sarunām par iespējamu 
finansiālu atbalstu teritorijas lab-
iekārtošanai. Lūgums arī uzņēmē-
jiem, kuri vēl nav aktīvi iesaistījušies 
Kandavas novada labiekārtošanas 
procesos, esiet aktīvi un atsaucīgi – 
sakopsim savu novadu!

Nobeigumā vēlos aicināt visu 
novada iedzīvotājus rakstiski izteikt 
savus viedokļus, ierosinājumus par 
Kandavas novada tālāku attīstību. 
Ierosinājumu kastīte atrodas Kan-
davas novada domes pirmajā stāvā. 
Mums ir svarīgs katrs jūsu viedoklis!

Paldies jums visiem par atbalstu 
un uz tikšanos Jāņu pasākumos pie 
ugunskura – Pūzurgravā un Ozolājos!

27.maija Kandavas novada 
domes sēde
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1.Apstiprināt ideju konkursa 

„Par Kandavas novada ģerboņa ski-
ču izveidi” vērtēšanas komisiju šādā 
sastāvā:

3.1. komisijas priekšsēdētājs R. 
Bārenis, domes priekšsēdētājs;

3.2. komisijas locekli:
3.2.1. Ē.Klauberga, Kandavas 

mākslas skolas direktore;
3.2.2. S.Anģēna, Kandavas nova-

da muzeja vadītāja;
3.2.3. A.Petrevica, domes depu-

tāte;  
3.3. komisijas sekretāre S.Viļuma, 

domes sabiedrisko attiecību speciā-
liste.

2. Uzdot Ē.Klaubergai, Kandavas 
mākslas skolas direktorei,  izstrādāt 
ideju konkursa „Par Kandavas nova-
da ģerboņa skiču izveidi”  nolikumu 
un iesniegt izskatīšanai komiteju sē-
dēs  2010.gada 21.jūnijā.

Izvērtējot situāciju Kandavas 
novada kultūras pārvaldē, deputāti 
nolēma

Apstiprināt par Kandavas nova-
da Kultūras pārvaldes vadītāju Zie-
dīti Začesti 

(p.k.... ), dzīv. ..., Talsu novads ar 
2010.gada 1.jūliju.

Noteikt ar 2010.gada 1.jūliju 
Kandavas novada Kultūras pārval-
des vadītāju Ziedīti Začesti (p.k. ... )
un Ivetu Grunti (p.k. ...) par kredīt-
rīkotāju ar pirmā paraksta tiesībām.

Apstiprināt grozījumus Kanda-
vas novada Kultūras pārvaldes no-
likumā.

Izteikt Kandavas novada Kultū-
ras centra vadītājai Ivetai Gruntei 
rakstveida piezīmi par darba līguma 
pārkāpšanu – tiešo darba pienāku-
mu nepienācīgu pildīšanu, neno-
drošinot personāla vadību.

Noteikt, ka Kandavas nova-
da Kultūras centra vadītājai Ivetai 
Gruntei saskaņā ar Darba likuma 
90.panta ceturto daļu ir tiesības pra-
sīt šādas piezīmes vai rājiena atcel-
šanu šā likuma 94.pantā noteiktajā 
kārtībā, ja piezīmē minētie apstākļi 
neatbilst patiesībai vai arī šie aps-
tākļi nav uzskatāmi par tādiem, kas 
norāda uz darba kārtības vai darba 
līguma pārkāpšanu, iesniedzot sū-
dzību Kandavas novada domē.

Uzdot Kandavas novada Kultū-
ras centra vadītājai Ivetai Gruntei 

veikt nepieciešamās darbības, kas 
saistītas ar 2009.gada 1.oktobra dar-
ba līgumu parakstīšanu un informēt 
attiecīgās iestādes.

Lai nodrošinātu sociālās palīdzī-
bas  nodrošināšanu Kandavas nova-
dā un Publisko aģentūru likumā no-
teikto, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
9.punktu, Publisko aģentūru likuma 
21.panta ceturto daļu, deputāti no-
lēma

Apstiprināt Kandavas novada 
domes aģentūras „Kandavas novada 
Sociālais dienests” direktora amatā 
Intu Leitartu, p.k... , dzīv. .., Cēres 
pagasts, Kandavas novads uz pie-
ciem gadiem.

Uzdot Kandavas novada Juridis-
kajai un personāla nodaļai sagatavot 
grozījumus darba līgumā atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām.

Izskatot SIA „Metrum” iesniegto 
zemes ierīcības projektu zemes īpa-
šuma Talsu iela 5, Kandava, Kanda-
vas novads (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 9011 001 0081) sadalī-
šanai un atbilstoši Zemes ierīcības 
likuma 19.panta 2.punktā noteik-
tajam un 11.12.2007. Ministru ka-
bineta noteikumu Nr. 867 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteiku-
mi” 10.9.punktā noteiktajam, depu-
tāti nolēma:

1.Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu zemes īpašuma Talsu 
iela  5, Kandava, Kandavas novads 
(zemes vienības kadastra apzīmē-
jums 9011  ... ....) ar kopējo platību 
1651 m² sadalīšanai.

2.Jaunizveidotajam zemes īpašu-
mam ar kopējo platību 930 m² pie-
šķirt adresi Talsu iela 5A, Kandava, 
Kandavas novads. Noteikt nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi: 0501- 
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnie-
ciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lieto-
šanas mērķa.

3.Atlikusī zemes īpašuma Talsu 
iela  5, Kandava, Kandavas novads 
(zemes vienības kadastra apzīmē-
jums 9011  ...   ...) platība ir 721 m². 
Zemes lietošanas mērķis: 0701 – 
vienstāva un divstāvu daudzdzīvok-
ļu māju apbūve.

4.Pēc zemes kadastrālās uzmē-
rīšanas zemes īpašumu platības var 
tikt precizētas.

5.Kandavas novada domes lēmu-
ma izrakstu nosūtīt Rīgas reģionālās 
nodaļas Adrešu reģistram, Puškina 
ielā 14, Rīga, LV- 1050

Tāpat vienbalsīgi deputāti nolē-
ma:

1. Mainīt nedzīvojamai telpai 
Nr. 601 platībā 28,00 m2  kas atrodas 
dzīvojamā mājā Lielā iela 51, Kan-
dava, Kandavas novads lietošanas 
veidu (funkciju) uz dzīvojamā telpa 
(dzīvoklis).

2.Uzdot Kandavas novada Būv-
valdei sagatavot dokumentāciju  par 
telpas lietošanas veida (funkcijas) 
maiņu, iesniegšanai Rīgas reģionā-
lās nodaļas Valsts zemes dienestam.

3. Piešķirt minētajai telpai adresi  
Lielā iela 51 - 9, Kandava, Kandavas 
novads.

4.Uzdot Kandavas novada do-
mes Attīstības un plānošanas noda-
ļas nekustamā īpašuma speciālistei 
veikt nepieciešamās darbības īpašu-
ma dokumentācijas sakārtošanai.

Pamatojoties uz likuma „Par 
valsts un pašvaldību finansu līdzek-
ļu un mantas izšķērdēšanas novēr-
šanu” 3. panta 2. punktu, likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta, pirmās 
daļas 10. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 14. punkta a apakšpunktu, de-
putāti nolēma:

Iznomāt zemes gabala daļu 0,57 
ha platībā no nekustamā īpašuma 
„Tūjas”, Matkule, Matkules pagasts, 
Kandavas novads, kadastra Nr. 9070 
00. .... biedrībai „Aktīvai Matkulei” 
uz 10 gadiem, nosakot nomas mak-
su gadā 1,5% apmērā no zemes ka-
dastrālās vērtības. 

Zemesgabala lietošanas mērķis: 
0908 – Pārējo sabiedriskās nozīmes 
objektu apbūve.

Kandavas novada domes Attīs-
tības un plānošanas nodaļas nekus-
tamā īpašuma speciālistei sagatavot 
nomas līgumu atbilstoši spēkā eso-
šajiem normatīvajiem aktiem.

Iznomāt zemes gabala daļu 0,035 
ha platībā no nekustamā īpašuma 
„Matkules kapi”, Matkules pagasts, 
Kandavas novads, kadastra Nr. 9070 
00. .... biedrībai „Tukuma lauksaim-
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nieku apvienība” uz 10 gadiem, no-
sakot nomas maksu gadā 1,5% ap-
mērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Zemesgabala lietošanas mērķis: 
0907 – Kapsētu teritorijas un ar tām 
saistīto ceremoniālo ēku un krema-
toriju apbūve.

Izskatot jautājumu par nekusta-
mā īpašuma iznomāšanu, deputāti 
nolēma:

Iznomāt no nekustamā īpašuma 
„Dāres”, Matkule, Matkules pagasts, 
Kandavas novads ar  kadastra Nr. 
9070 00. .... zemes vienību daļas mi-
nētajām personām:

1.1. Ārijai Circenei, zemes gaba-
lu platībā 0,07 ha; 

1.2. Lienītei Bērziņai, zemes ga-
balu platībā 0,06 ha; 

1.3. Glafirai Birģelei, zemes ga-
balu platībā 0,05 ha; 

1.4. Šeilai Šenbergai, zemes ga-
balu platībā 0,032 ha; 

1.5. Dzintrai Stariņai, zemes ga-
balu platībā 0,08 ha; 

1.6. Lidijai Cinei, zemes gabalu 
platībā 0,03 ha; 

1.7. Ernai Landišai, zemes gabalu 
platībā 0,035 ha; 

1.8. Antai Birkenšteinai, zemes 
gabalu platībā 0,035 ha

uz 3 gadiem, nosakot nomas 
maksu gadā 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. 

Zemesgabala lietošanas mērķis: 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība

Iznomāt no nekustamā īpašuma 
„Priedes”, Matkules pagasts, Kanda-
vas novads ar kadastra Nr. 9070 003 
0223 zemes vienību daļas minēta-
jām personām:

1.1. Vijai Dimantai, zemes gaba-
lu platībā 0,07ha un 0,06 ha; 

1.2. Skaidrītei Graudēvicai, ze-
mes gabalu platībā 0,2 ha; 

1.3. Ivetai Dunkulei, zemes gaba-
lu platībā 0,13 ha; 

1.4. Gunai Luntei, zemes gabalu 
platībā 0,09 ha; 

1.5. Dainim Plezeram, zemes ga-
balu platībā 0,08 ha; 

1.6. Uldim Spriņģim, zemes ga-
balu platībā 0,16 ha; 

1.7. Marinai Gromovai, zemes 
gabalu platībā 0,14 ha; 

1.8. Artai Birģelei, zemes gabalu 

platībā 0,1 ha; 
1.9. Unai Budženai, zemes gaba-

lu platībā 0,05 ha; 
1.10. Ivetai Tesnovai, zemes ga-

balu platībā 0,06 ha un 0,05 ha; 
1.11. Dainai Asarei, zemes gaba-

lu platībā 0,067 ha un 0,008 ha
uz 3 gadiem, nosakot nomas 

maksu gadā 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. 

Zemesgabala lietošanas mērķis: 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība

Iznomāt no nekustamā īpašuma 
„Rūtas”, Matkule, Matkules pagasts, 
Kandavas novads ar kadastra Nr. 
9070 00. .... zemes vienību daļas mi-
nētajām personām:

1.1. Dailai Asarei, gabalu platībā 
0,067 ha; 

1.2. Valdai Sproģei, gabalu platī-
bā 0,024 ha un 0,036 ha; 

1.3. Vijai Lācei, zemes gabalu 
platībā 0,04 ha; 

1.4. Ivetai Semenovai, gabalu 
platībā 0,05 ha; 

1.5. Silvijai Pociusai, zemes gaba-
lu platībā 0,1 ha; 

1.6. Antai Bistrovai, zemes gaba-
lu platībā 0,03 ha; 

1.7. Dzidrai Bērziņai, gabalu pla-
tībā 0,04 ha un 0,04 ha; 

1.8. Birutai Ankevicai, zemes ga-
balu platībā 0,08 ha; 

1.9. Rutai Ozolai, zemes gabalu 
platībā 0,02 ha; 

1.10. Aināra Oliņa, zemes gabalu 
platībā 0,04 ha

 uz 3 gadiem, nosakot nomas 
maksu gadā 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. 

Zemesgabala lietošanas mērķis: 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 Iznomāt zemes gabala daļu 
0,14 ha platībā no nekustamā īpa-
šuma „Parks”, Matkule, Matkules 
pagasts, Kandavas novads, kadastra 
Nr. 9070 00. 00... Jurim Zlaugotnim, 
p.k. ..., dzīv.  Matkules pagasts, Kan-
davas novads uz 3 gadiem, nosakot 
nomas maksu gadā 1,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. 

Zemesgabala lietošanas mērķis: 
0101 – zeme, kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt Mārtiņam Aleksandro-
vičam uz 8 gadiem nekustamo īpa-

šumu Lielā iela 31, Kandava, Kanda-
vas novads ar kadastra Nr. 9011 . ..., 
kas sastāv no:

1.1.  nedzīvojamas ēkas – kino-
teātris (kadastra apzīmējums 9011 
.....) ar kopējo platību 247,1 m2 ;

1.2.  zemes gabalu platībā 0,1247 
ha ar kadastra Nr. 9011 ... ....  

Noteikt:
2.1. nedzīvojamām telpām no-

mas maksu Kandavas novadā  0,10 
Ls/m2 mēnesī;

1.2.  zemes nomas maksu gadā 
1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības.

Zemesgabala lietošanas mērķis: 
0908 – Pārējo sabiedriskās nozīmes 
objektu apbūve.

Uzdot domes izpilddirektoram 
G.Gelperam noslēgt nomas līgumu  
un Kandavas novada domes Juridis-
kā un personāla  nodaļas vadītājai 
sagatavot nomas līgumu ar Mārtiņu 
Aleksandroviču atbilstoši spēkā eso-
šajiem normatīvajiem aktiem

Pamatojoties uz normatīvajiem 
aktiem, Dome nolēma:

Atļaut Annai Zīlišķei, p.k. ....., 
dzīv. ....., Mārupes novads, LV-2167, 
atdalīt no sev piederošā nekustamā 
īpašuma „Ošenieki”, Kandavas pa-
gasts, Kandavas novads ar kadastra 
Nr. 9062 0.. .... zemes gabalu platībā 
2,8 ha ar kadastra apzīmējumu 9062 
0.. ... un piešķirt adresi „Eži”, Kanda-
vas pagasts, Kandavas novads.

 Zemes lietošanas mērķis: 0201 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Atlikusī Kandavas pagasta īpa-
šuma „Ošenieki” zemes platība 6,9 
ha. Zemes lietošanas mērķis: 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Pēc zemes uzmērīšanas saimnie-
cību platības var tikt precizētas.

Atļaut Sabiedrībai ar ierobežo-
tu atbildību „Elements I” atdalīt no 
sev piederošā nekustamā īpašuma 
„Klūgas”, Zemītes pagasts, Kandavas 
novads ar kadastra Nr. 9094 00. .... 
četrus zemes gabalus. Zemes gabalu 
platībā 23,0 ha ar kadastra apzīmēju-
mu 9094 ... ...., zemes gabalu platībā 
27,9 ar kadastra apzīmējumu 9094 
... ....., zemes gabalu platībā 10,2 ha 
ar kadastra apzīmējumu 9094 00. .... 
un zemes gabalu platībā 10,2 ha ar 
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kadastra apzīmējumu 9094 00. .... 
piešķirot kopēju adresi „Pienenes”, 
Zemītes pagasts, Kandavas novads.

 Zemes lietošanas mērķis: 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Atlikusī Zemītes pagasta īpašu-
ma „Klūgas” zemes platība 38,3 ha. 
Zemes lietošanas mērķis: 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Pēc zemes uzmērīšanas saimnie-
cību platības var tikt precizētas.

Izskatot dzīvokļu īpašnieku bied-
rības „Ozolāji” iesniegumu, deputāti 
nolēma: 

Atteikt katlu mājas Ozolu ielā 
6A, Kandavā, Kandavas novadā ap-
saimniekošanas un pārvaldīšanas 
tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnie-
ku biedrībai „Ozolāji”, reģ.nr. ...līdz 
turpmāko lēmumu pieņemšanai.

Pamatojoties uz likumu „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
18. punktu, 78. pantu un Ministru 
kabineta 1994. gada 7. jūnija notei-
kumiem Nr. 110 „Par kārtību, kādā 
pašvaldības izmanto nekustamā 
īpašuma pirmpirkuma tiesības” un 
iesniegtajiem nekustamo īpašumu 
pirmpirkuma līgumu kopijām un 
iesniegumiem, atklāti balsojot de-
putāti nolēma:

1.Atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz Sabiedrībai ar ierobe-
žotu atbildību „Latmeži”,  piederošo 
nekustamo īpašumu ...... Kandavas 
novads.

2. Atteikties no pirmpirkuma tie-
sībām uz Ausmai Evarsonei,  piede-
rošo nekustamo īpašumu ........ Kan-
davas novads.

3. Atteikties no pirmpirkuma tie-
sībām uz Dainai Mednei, piederošo 
nekustamo īpašumu ......... Kandavas 
novads.

4. Atteikties no pirmpirkuma tie-
sībām uz Dainai Mednei, piederošo 
nekustamo īpašumu ....... Kandavas 
novads.

5. Atteikties no pirmpirkuma tie-
sībām uz Dainai Mednei, , piederošo 
nekustamo īpašumu ...... Kandavas 
novads.

6. Atteikties no pirmpirkuma tie-
sībām uz Karīnai Brunavai,  piede-
rošo nekustamo īpašumu ....... Kan-
davas novads.

Pēc iesniegumu saņemšanas no 
vairākām novada biedrībām, dome 
nolēma:

Piešķirt biedrībai „ Abavas ie-
lejas attīstības centrs”,  projekta ie-
sniegšanai Kandavas partnerības 
izsludinātajā projektu konkursā Rī-
cības programmā Eiropas Zivsaim-
niecības fonda atbalsta ieviešanai 
Latvijā 2007.- 2013. gadam pasāku-
ma „Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” līdzfinansējumu 10% 
apmērā  un   projekta sagatavošanai 
un vadībai līdz 5% apmērā no kopē-
jām izmaksām ( Ls 20 000) projekta 
atbalsta gadījumā.

Piešķirt biedrībai „ Aktīvai Mat-
kulei”, līdzfinansējumu projekta 
iesniegšanai Kandavas partnerības 
izsludinātajā projektu konkursā Rī-
cības programmā Eiropas Zivsaim-
niecības fonda atbalsta ieviešanai 
Latvijā 2007.- 2013. gadam pasāku-
ma „Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” 10% apmērā no kopē-
jām izmaksām (Ls 7000) projekta 
atbalsta gadījumā.

Piešķirt biedrībai „Tukuma lauk-
saimnieku apvienība”, līdzfinansēju-
mu projekta iesniegšanai Kandavas 
partnerības izsludinātajā projektu 
konkursā Rīcības programmā Eiro-
pas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007.- 2013. ga-
dam pasākuma „Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” 10% apmērā 
no kopējām izmaksām ( Ls 6000) 
projekta atbalsta gadījumā.

Kā arī:
Uzdot domes attīstības un plāno-

šanas nodaļas darbiniekiem iesniegt 
projektu „Atpūtas vietas izveide 
pie Teteriņa ezera” par kopsummu 
6271,18 Ls (bez PVN 5182,79Ls, 
PVN 21% 1088,39 Ls), nodrošinot 
līdzfinansējumu 25% apmērā no 
projekta kopējo attiecināmo izmak-
su summas un PVN 21% ( 25% no 
projekta kopējo attiecināmo izmak-
su summas 1295,70 Ls un PVN 21% 
1088,39 Ls), no pamatbudžeta ie-
ņēmumiem 2011. gadā. Un iesniegt 
projektu „Teritorijas labiekārtošana 
Kandavā pie Abavas Vecupes” par 
kopsummu 23 982,20 Ls (bez PVN 
19 830 Ls, PVN 21% 4162,20Ls), 
nodrošinot līdzfinansējumu 25 % 
apmērā no projekta kopējo attie-

cināmo izmaksu summas un PVN 
21% (25% no projekta kopējo attie-
cināmo izmaksu summas Ls 4955un 
PVN 21%  Ls 4162,20) no pamatbu-
džeta ieņēmumiem 2011. gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
13.punktu, „Ģenētiski modificēto 
organismu aprites likums” 22.panta 
otro, ceturto un sesto daļu, domes 
sēdes 31.03.2010. ( protokols Nr.3  
17.§) lēmumu „Par nodomu noteikt 
ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanas aizliegumu Kandavas 
novada administratīvajā teritorijā”, 
Dome nolēma:

1.Apstiprināt Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr.11 
„Par aizliegumu ģenētiski modificē-
to kultūraugu audzēšanai Kandavas 
novada administratīvajā teritorijā”.

3.Nosūtīt Kandavas novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.11 
„Par aizliegumu ģenētiski modificē-
to kultūraugu audzēšanai Kandavas 
novada administratīvajā teritorijā” 
triju dienu laikā pēc to parakstīšanas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai rakstveidā un elek-
troniskā veidā.

3. Informēt Zemkopības minis-
triju, Vides ministriju, pašvaldības, 
kuru administratīvā teritorija ro-
bežojas ar Kandavas novada ad-
ministratīvo teritoriju, Valsts vides 
dienesta Ventspils reģionālo vides 
pārvaldi un Valsts augu aizsardzī-
bas dienestu par aizliegumu audzēt 
ģenētiski modificētos kultūraugus 
Kandavas novada administratīvajā 
teritorijā.

4. Kancelejai nodrošināt Kanda-
vas novada domes saistošo noteiku-
mu Nr.11 „Par aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai 
Kandavas novada administratīvajā 
teritorijā” publicēšanu pašvaldības 
mājas lapā www.kandava.lv, informa-
tīvajā izdevumā „Kandavas Novada 
Vēstnesis” jūnija izdevumā un pieeja-
mību novada pagastu pārvaldēs.

5. Noteikt, ka Kandavas novada 
domes saistošie noteikumi Nr.11 
„Par aizliegumu ģenētiski modificē-
to kultūraugu audzēšanai Kandavas 
novada administratīvajā teritorijā” 
stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.
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Dome nolēma veikt grozījumus 
Kandavas novada domes 2010.gada 
26.aprīļa sēdes protokola Nr.4 17.§ 
„Par nekustamā īpašuma Sabiles ielā 
1, Kandavā piespiedu sakārtošanu” 
un uzdot Kandavas novada Būv-
valdes vadītājai A.Apinei nekavējo-
ties organizēt pasākumus palīgcelt-
nes-grausta Sabiles ielā 1, Kandavā, 
Kandavas novadā avārijas stāvokļa 
novēršanai saskaņā ar SIA „LBS-
Konsultants” tehniskās apsekošanas 
atzinumā sniegtajām rekomendāci-
jām uz palīgceltnes-grausta Sabiles 
ielā 1, Kandavā. 2.Izdevumus par 
īpašuma sakārtošanu paredzēt no 
pašvaldības budžeta.

Pamatojoties uz svētku dienām 
23.un 24.jūnijā un Kandavas novada 
domes 30.07.2009. saistošo noteiku-
mu Nr.5 „Kandavas novada domes 
nolikums” 61.un 94.punktu, 

1. Pārcelt domes pastāvīgo komi-
teju sēdes no 17.jūnija uz 21.jūniju:

1.1. Vides aizsardzības un ko-
munālo jautājumu komitejas sēde 
plkst.13.00;

1.2. Sociālo lietu un veselības aiz-
sardzības komitejas sēde plkst.14.00;

1.3. Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas sēde plkst.15.00;

1.4. Finansu, plānošanas un 
novada attīstības komitejas sēde 
plkst.16.00

2. Pārcelt domes sēdi no 24.jūni-
ja uz 30.jūniju plkst.13.00

Domes sēdes protokols pieejams 
www.kandava.lv sadaļā

Pašvaldība.

APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē

2010.gada 27.maijā
(protokols Nr.5  1.§)

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr.8 

„Par pašvaldības funkciju soci-
ālo pakalpojumu un  sociālās palī-
dzības sniegšanas jomā nodošanu 
Kandavas novada domes  aģentū-
ras “Kandavas novada Sociālais 
dienests” kompetencē”

1. Šie saistošie noteikumi nosa-
ka kārtību, kādā Kandavas novada 
dome nodrošina likuma „Par paš-
valdībām” 15.panta pirmās daļas 6. 

un 7.punktā noteiktās pašvaldības 
funkcijas - nodrošināt veselības ap-
rūpes pieejamību, kā arī veicināt 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 
sportu un nodrošināt iedzīvotājiem 
sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) 
(sociālā palīdzība maznodrošinātām 
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām 
personām, veco ļaužu nodrošināša-
na ar vietām pansionātos, bāreņu un 
bez vecāku gādības palikušo bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs, bezpajumt-
nieku nodrošināšana ar naktsmītni 
u.c.) un Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā noteiktās 
pašvaldības funkcijas (turpmāk tek-
stā funkcijas sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības sniegšanas 
jomā).  

2. Kandavas novadā funkcija so-
ciālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības sniegšanas jomā ir Kandavas 
novada domes aģentūras „Kandavas 
novada Sociālais dienests”, turpmāk 
tekstā – Aģentūra) kompetencē.

3. Aģentūra pašvaldības funkci-
ju sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības sniegšanas jomā veic sa-
skaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, 
Publisko aģentūru likumu, Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumu, Kandavas novada domes 
apstiprināto Kandavas novada do-
mes aģentūras „Kandavas novada 
Sociālais dienests” nolikumu un ci-
tiem Latvijas Republikā spēkā esoša-
jiem normatīvajiem aktiem.

4.Aģentūra, tās kompetencē no-
doto pašvaldības funkciju sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas sniegšanas jomā veic saskaņā 
ar Aģentūras darbības plānošanas 
dokumentiem, kas ir vidēja termiņa 
darbības stratēģija un darba plāns 
kārtējam gadam.

5. Aģentūra vidēja termiņa dar-
bības stratēģiju izstrādā trim gadiem 
un kopā ar Aģentūras budžetu ap-
stiprina dome.

6. Aģentūrai ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanai tiek noteikts:

6.1.nodrošināt materiālu atbal-
stu un padomu par tālāko rīcību 
Kandavas novada iedzīvotājiem, 
kuri nespēj nodrošināt sevi vai savu 
ģimeni, vai pārvarēt īpašas dzīves 
grūtības tikai saviem spēkiem bez 

sabiedrības atbalsta un kurai ir vē-
lēšanās mainīt savu pašreizējo situā-
ciju;

6.2.nodrošināt pieprasījuma pie-
ņemšanu no ikviena Kandavas no-
vada iedzīvotāja un iedzīvotājiem 
pieņemamu pieprasījuma iesniegša-
nas kārtību;

6.3.nodrošināt apstākļus infor-
mācijas konfidencialitātes saglabā-
šanai;

6.4.nodrošināt klientiem līdzda-
lību lēmuma pieņemšanas procesā 
un optimālā pakalpojuma veida iz-
vēlē;

6.5.nodrošināt iespējami īsu 
klienta apkalpošanas un risinājuma 
meklēšanas laiku;

6.6.nodrošināt klienta tūlītēju 
apkalpošanu ierašanās dienā vai vie-
nošanos par atkārtotas tikšanās lai-
ku un vietu;

6.7.nodrošināt klienta problēmas 
izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu 
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

6.8.nodrošināt klientam iespēju 
saņemt viņa vajadzībām atbilstošus 
pakalpojumus , ko sniedz dienests 
vai citi pakalpojumu sniedzēji;

6.9.veikt Kandavas novada iedzī-
votāju, kam tas nepieciešams, dienas 
aprūpi.

7. Lai nodrošinātu Aģentūrai 
izvirzīto ilgtermiņa mērķu sasnieg-
šanu, aģentūra tiek noteikta šāda 
kompetence:

7.1. Informācijas un pabalstu 
programmā:

7.1.1.sniegt sociālo palīdzību 
Kandavas novada teritorijā dzīvo-
jošām trūcīgām un sociāli mazno-
drošinātām personām, veicinot šo 
personu līdzdalību savu problēmu 
risināšanā;

7.1.2.izvērtēt klientus un nosūtīt 
tos uz citām programmām sociālo 
pakalpojumu saņemšanai un vākt 
datus par klientiem , kam sociālie 
pakalpojumi sniegti un izbeigta so-
ciālā pabalsta sniegšana;

7.1.3.piedalīties sociāli ekono-
miskās situācijas izpētē, analīzē un 
attīstības prognozēšanā pašvaldības 
teritorijā un sociālās koncepcijas , 
un mērķprogrammu izstrādē;

7.1.4. praksē pielietot datorprog-
rammu GVS (gadījumu vadības sis-
tēma);
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7.1.5.regulāri pilnveidot datu 
bāzi par sociālās palīdzības saņēmē-
jiem un sniegtās palīdzības apjomu, 
tās kvalitāti;

7.1.6.sniegt domei priekšliku-
mus par jaunu sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības  veidu ievieša-
nu, pilnveido pastāvošās palīdzības 
un aprūpes formas;

7.1.7.veikt sadarbību un koor-
dināciju ar valsts un nevalstiskām 
organizācijām sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības jautājumu ri-
sināšanā;

7.1.8.informēt iedzīvotājus par 
viņu tiesībām uz sociālo palīdzību 
un šo tiesību realizācijas veidu;

7.1.9.nodrošināt statistikas (so-
ciālā jomā)  un sociālā darba izpēti 
Kandavas novadā.

7.2. Sociālās aprūpes programmā:
7.2.1.sniegt Kandavas novada 

iedzīvotājiem , kuri paši nevar sevi 
aprūpēt, palīdzību viņu pamatvaja-
dzību nodrošināšanā;

7.2.2.nodrošināt iedzīvotāju in-
stitucionālo un alternatīvo aprūpi, 
uzsvaru liekot uz alternatīvo aprūpi;

7.2.3.izstrādāt aprūpes darba 
stratēģiju un koordinēt pakalpoju-
mu sniegšanu;

7.2.4.nodrošināt aprūpes pakal-
pojumu sniegšanu atbilstoši klientu 
individuālajām vajadzībām un aprū-
pes plānam;

7.2.5.iesaistīt aprūpes pakalpoju-
mu sniegšanā valsts un pašvaldības 
institūcijas , nevalstiskās organizāci-
jas u.c. juridiskas personas un paš-
palīdzības grupas;

7.2.6.organizē sociālo aprūpētāju 
apmācību un kvalifikācijas celšanu.

7.3. Sociālās rehabilitācijas prog-
rammā:

7.3.1.sniegt pakalpojumus nova-
da iedzīvotājiem ar veselības problē-
mām ar mērķi- veicināt viņu funk-
cionālo neatkarību un integrāciju 
sabiedrībā.

7.3.2.nodrošināt sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu sniegšanu inva-
līdiem, īslaicīgi un ilglaicīgi slimiem 
cilvēkiem, veikt preventīvo darbu 
invaliditātes sociālo seku novēršanā;

7.3.3.sniegt priekšlikumus paš-
valdībai vides un ēku pieejamības 
nodrošināšanai personām ar funk-
cionāliem traucējumiem;

7.3.4.nodrošināt iedzīvotājus ar 
tehniskiem palīglīdzekļiem funkcio-
nālu traucējumu gadījumos;

7.3.5.veikt sadarbību ar primā-
rās aprūpes ārstiem, slimnīcām u.c. 
ārstniecības iestādēm, veidojot mul-
tidisciplināras komandas, klientu 
sociālās rehabilitācijas jautājumu 
risināšanā.

7.4.Ģimenes atbalsta program-
mā:

7.4.1.sniegt profesionālu sociālo 
palīdzību un atbalstu ģimenēm ar 
bērniem un jauniešiem, kuriem ir 
sociālas problēmas un kuras nespēj 
pārvarēt īpašas dzīves grūtības pašu 
spēkiem bez sabiedrības atbalsta;

7.4.2.sniegt individuālas kon-
sultācijas klientiem, palīdzot atjau-
not vai uzlabot šo personu sociālās 
funkcionēšanas spējas;

7.4.3.organizēt klientu iesaistīša-
nu atbalsta, pašpalīdzības u.c. gru-
pās, kā arī dienas nodaļās;

7.4.4.apkopot informāciju par 
situāciju un problēmām riska ģime-
nēs un ģimenēs, kas ir nonākušas 
krīzes situācijās, attiecīgi sagatavot 
un iesniegt priekšlikumus par ne-
pieciešamajiem pakalpojumiem un 
palīdzības veidiem;

7.4.5.apkopot informāciju par 
situāciju audžu, aizbildņu un uzti-
cības ģimenēs, attiecīgi sagatavot un 
iesniegt priekšlikumus par pakalpo-
jumiem un palīdzības veidiem;

7.4.6.veikt sociālo korekciju ģi-
menēs, kurās vecākiem ir pārtraukta 
vecāku vara ,ar mērķi atgriezt bērnu 
ģimenē;

7.4.7.veikt sociāli korektīvo dar-
bu ar bērniem un jauniešiem, ku-
riem ir atkarības problēmas un kuri 
ir izdarījuši likumpārkāpumus, pa-
ralēli veicot darbu ar viņu ģimenēm;

7.4.8.sniegt atbalstu un palīdzību 
bērniem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem, kam 
sasniedzot pilngadību ir nepiecie-
šams īpašs atbalsts, lai iesāktu pat-
stāvīgu dzīvi;

7.4.9.sniegt atbalstu un palīdzī-
bu bērniem ar īpašām vajadzībām 
(garīgās, fiziskās attīstības traucēju-
miem u.c.) un viņu ģimenēm;

7.4.10.koordinē bērnu ievietoša-
nas audžuģimenes un aizbildņu ģi-
menes aprūpē jautājumus.

7.5. Citos sociālajos jautājumos:
7.5.1. ar Kandavas novada domes 

lēmumiem un rīkojumiem uzdotos 
uzdevumus;

7.5.2. veikt Kandavas novada ie-
dzīvotāju medicīnisko aprūpi mājās, 
kā arī pasākumus iedzīvotāju veselī-
bas izglītojošam darbam.

8. Realizējot pašvaldības funkci-
jas sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības sniegšanas jomā Aģentū-
rai tie uzdots:

8.1.organizēt nepieciešamo fi-
nansu resursu piesaisti Aģentūras 
darbības nodrošināšanai un savlai-
cīgai investīciju projektu realizācijai;

8.2.savlaicīgi nodrošināt Aģentū-
ras darbībai nepieciešamo metodis-
ko atbalstu Kandavas novada domes 
lēmumu pieņemšanā atbilstoši spē-
kā esošajiem normatīvajiem aktiem;

8.3.izstrādāt vienotu informāci-
jas platformu sabiedrības informē-
šanai un piedaloties kopējā sabied-
rības informēšanas kampaņā par 
sociālās palīdzības jautājumiem.

9. Kontroli par aģentūru Kan-
davas novada dome veic Publisko 
aģentūru likumā, likumā „Par paš-
valdībām” un Aģentūras nolikumā 
noteiktajā kārtībā.

10.Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē

2010.gada 27.maijā
(protokols Nr. 5  2.§)

Kandavas novada domes saistošie 
noteikumi Nr.9

„Par Kandavas novada domes  
aģentūras „Kandavas novada So-
ciālais dienests” sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem un to cenrādi”

Izdoti saskaņā ar likuma  „Par 
pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,  
43.panta pirmās daļas 13.punktu 

Publisko aģentūras likuma 17.panta 
otro un ceturto daļu 

1.Šie saistošie noteikumi nosaka 
Kandavas novada domes aģentūras 
„Kandavas novada Sociālais die-
nests” sniegtos maksas pakalpoju-
mus un to cenrādi saskaņā ar pieli-
kumu (Pielikums).

2.Ieņēmumus no šo saistošo 
noteikumu pielikumā noteiktajiem 
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maksas pakalpojumiem ieskaita 
Kandavas novada domes aģentūras 
„Kandavas novada Sociālais die-
nests” maksas pakalpojumu kontā.

3.Saistošie noteikumi stājas spē-
kā 2010.gada 1.jūlijā.

4.Ar šo saistošo noteikumu spē-
kā stāšanos spēku zaudē:

Kandavas novada domes sēdes 
2009.gada 30.jūlijā lēmums (proto-

kols Nr.11 12.§ ) „Par sociālā darba 
organizēšanu Kandavas novadā” 6. 
un 7.punkts;

4.2.Kandavas novada do-
mes sēdes 2008.gada 24.aprīlī 
lēmums(protokols Nr.4

12.§) „Par ārstnieciskā pedikīra 
pakalpojuma cenu apstiprināšanu”;

4.3.Kandavas novada domes sē-
des 2009.gada 29.janvārī lēmums 
(protokols Nr.1

14.§) „Par aprūpes izmaksām 
2009.gadā”;

4.4.Kandavas novada domes sē-
des 2010.gada 31.martā lēmums 
(protokols Nr.3

41.§) „Par medicīnas aprūpes 
mājās punkta izveidošanu un medi-
cīnas aprūpes  cenrāža apstiprināša-
nu” 4. un 5.punkts.

Kandavas novada domes aģentūras „Kandavas novada Sociālais dienests” sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 
PVN* (Ls)

I. Medicīniskās aprūpes mājās punkta sniegtie maksas pakalpojumi*:
1. Injekcijas ādā, zemādā, muskulī viena reize 1,00
2. Injekcija vēnā viena reize/ 1,50
3. Injekcija vēnā, sistēma viena reize 3,00
4. Mazas brūces primārā apdare, pārsiešana viena reize 2,00
5. Lielas brūces primārā apdare, pārsiešana viena reize 5,00
6. Svešķermeņa izņemšana viena reize 3.00
7. Asinsspiediena  mērīšana, konsultācija viena reize 0,50
8. Transporta pakalpojumi  apkalpošanai  mājās viens km 0,50

*Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 
1.punktu
*No maksājumiem atbrīvotas trūcīgas personas un  bērni vecumā līdz 18 gadiem, ja viņi nav darba attiecībās. 

II. Ārstnieciskā pedikīra maksas pakalpojumi**:
9. Bojātu nagu kopšana Viena reize 3,00

10. Ieaugušu nagu ārstēšana viena reize 1,50
11. Varžacs izslīpēšana viena reize 1,00
12. Hiperkeratozes noņemšana veselām kājām viena reize 3,00
13. Hiperkeratozes noņemšana sēnīšu infekcijas bojātām pēdām viena reize 4,00
14. Pilns pedikīrs bojātām pēdām viena reize no 7,00

**Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 
1.punktu
** Bērniem līdz 18.gadiem, diabēta slimniekiem un trūcīgām personām pakalpojums tiek apmaksāts no Kandavas nova-
da domes aģentūras „Kandavas novada Sociālais dienests”

15. Pilns pedikīrs veselām kājām*** viena reize no 6,00
16. Cukura līmeņa noteikšana asinīs*** viena reize 1,00
17. Holesterīna līmeņa noteikšana asinīs*** viena reize 1,00

***Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 
1.punktu

III. Rehabilitācijas speciālistu konsultācijas ****
18. Logopēds viena nodarbība 1,50
19. Fizioterapeits (desmit nodarbību kurss) viena nodarbība 1,00
20. Ergoterapeits (desmit nodarbību kurss) viena nodarbība 1,00
21. Transporta pakalpojums sociālām vajadzībām viens km 0,05

****Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 
1.punktu

IV. Sociālās pansijas pakalpojumi*****

22. Sociālā aprūpe,  ja atkarības (alkohols, narkotikas) dēļ pārsniedz piešķirto 
aprūpes daudzumu dienā 20,00

*****Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 
1.punktu
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V. Sociālās palīdzības transporta maršrutu nodrošināšanas pakalpojums******

23. Kandava- Rīga- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 5,00

24. Kandava- Tukums- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 1,00

25. Kandava- Kuldīga- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 2,00

26. Kandava- Dobele- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 2,00

27. Pa  Kandavu Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 0,10

28. Kandava- Cēre- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 0,30

29. Kandava- Zemīte - Zante- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 0,50

30. Kandava- Matkule - Vāne- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 0,50

31. Kandava- Talsi- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 1,00

32. Kandava- Ventspils- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 5,00

******Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 
1.punktu

APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē 27.05.2010. (protokols Nr.5  4.§)

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.10
„Grozījumi 28.01.2010. Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 
„2010. gada pamatbudžets un speciālais budžets ””

1. Izdarīt grozījumus:
 Apstiprināts Izmaiņas Precizēts
Ieņēmumu daļā:
1.1.1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iepr. gada nesadal.atlikums
 0 +23433 23433
18.6.4.0 Ieņēmumi no PFIF 938673  +14516 953189
              (2009.gada atlikuma pārdale)   
21.3.9.2 Ieņēmumi no pacientu iemaksām 0 +3000 3000
               Kopā ieņēmumi 938673 +40949 979622
         Apstiprināts  Izmaiņas  Precizēts
Izdevumu daļā:
1.1.  
03.200 Ugunsdzēsība EKK2200 3000 +2500 5500
04.510 Autotransports EKK5200 176881 +102911 279792
08.620 Kandavas nov.amatn. b-bai EKK2800 1700 +1500 3200
08.620 Abavas ielejas attīstības centrs EKK2800 0 +200 200
08.220 Muzejs EKK5200 0 +16677 16677   
09.210 Izglītības pārvalde EKK1100 47135 +1508 48643
 EKK1200 11355 +363 11718      
 EKK2200 8130 +1500 9630
10.700 Zantes ģimenes krīzes centam EKK2300 68645 +30 68675
10.900 Kandavas novada sociālais dienests EKK1100 147828 +5490 153318  
 EKK1200  35665 +1323 36988
 EKK2200 48166 +1100 49266
 EKK2300  8250 +1800 10050   
 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās  104301 -95952 8349
                                  Pavisam  izdevumi   136902

1.2.  Atļaut  no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem finansēt Ls 23948 Lielās ielas lietus ūdens kanalizācijas izbūvei.
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APSTIPRINĀTI

Kandavas novada domes sēdē 
27.05.2010. (protokols Nr. 5 49.§)

Kandavas novada domes saistošie 
noteikumi Nr.11

„Par aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai 
Kandavas novada administratīvajā 

teritorijā”
1. Ar šiem saistošajiem noteiku-

miem tiek noteikts aizliegums audzēt 
jebkādus ģenētiski modificētos kul-
tūraugus Kandavas novada adminis-
tratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Kanda-
vas pilsēta, Kandavas pagasts, Cēres pa-
gasts, Matkules pagasts, Vānes pagasts, 
Zantes pagasts un Zemītes pagasts.

2. Aizliegums Kandavas nova-
da administratīvajā teritorijā audzēt 
jebkādus ģenētiski modificētos kul-
tūraugus ir 5 (pieci) gadi.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2010.gada 1.jūlijā.

Par ūdens piegādes un
kanalizācijas novadīšanas 

nodrošināšanu Kandavas novadā.
SIA „Kandavas komunālie pakal-

pojumi” uzsākot darbību paplašināta-
jā Kandavas novadā, kā arī pārņemot 
saistības pakalpojumu sniegšanas 
jomā Zemītes pagastā, veic līgumu 
slēgšanu ar pakalpojumu saņēmējiem 
par pakalpojuma nodrošināšanu. 

Šajā laika posmā esam saskārušies 
ar iedzīvotāju neizpratni par līguma 
nepieciešamību un tarifu apmēru. 
Līdz ar to informējam, ka līguma ne-
noslēgšana un pakalpojuma izman-
tošana ir normatīvo aktu pārkāpums, 
kas pakalpojuma sniedzējam dod tie-
sības pārtraukt pakalpojuma nodro-
šināšanu.

Šobrīd Kandavas novadā ir spēkā 
vairāki ūdensapgādes un kanalizāci-
jas pakalpojumu tarifi, kas apstipri-
nāti gan ar pagastu padomju lēmu-
miem, gan ar Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijas lēmumiem 
(Kandava, Matkule, Cēre, Valdeķi).

Pamatojoties uz augstāk minēto, 
SIA „Kandavas komunālie pakalpo-
jumi” lūdz Kandavas novada iedzīvo-
tājus būt atsaucīgiem ūdens un kana-
lizācijas līgumu noslēgšanai, tādējādi 
nodrošinot normatīvo aktu ievēroša-
nu no patērētāju puses.

VIKTORĪNAS „IZZINI KANDAVAS NOVADU” 
SKOLĒNU DARBU IZSTĀDE

Viktorīnā „Izzini Kandavas novadu” piedalījās 
148 Kandavas novadu skolu 1.- 4. klašu audzēkņi. 
76 darbus iesniedza 1. un 2. klašu grupas skolēni 
un 72 darbus sagatavoja 3. un 4. klašu audzēkņi. 
Vislielāko vērtēšanas komisijas atzinību guva tie 
darbi, kuros bija sajūtama skolēnu personīgais ie-
guldījums, radošā pieeja, kā arī redzama viņu un 
viņu ģimeņu ieguldītais darbs un laiks, meklējot 
un rakstot atbildes, fotografējot, zīmējot un līmē-
jot. Paldies jāsaka arī bērnu ģimenēm, kas palī-
dzēja radīt tik skaistus darbus. 

Atzinību par labi sagatavotu darbu ieguva 
Estere Karole (KKMV, 1. a kl.), Elizabete Betija 
Baltgalve (KKMV, 1. b kl.), Elizabete Dreifogele 
(KKMV, 3. b kl.), Selīna Krautmane (KKMV, 3. 

a kl.), Nils Dronka 
(KKMV, 2. b kl.), Ed-
gars Studens (KKMV, 
4. a kl.) un Ieva Ro-
dzika (KIVS, 2. a kl.).

Viktorīnas „Izzini 
Kandavas novadu” 
skolēnu darbu izstāde 
apskatāma Kandavas 
novada muzejā līdz 
pat Jāņiem.

Ilva Krūmiņa

Par satiksmes 
ierobežojumiem Kandavā Eiro-
pas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansētā projekta realizācijas 
ietvaros

SIA „Kandavas komunālie pakal-
pojumi” informē, ka no 2010.gada 
15.jūnija tiks uzsākti ūdensvada re-
konstrukcijas un būvniecības darbi 
Priežu ielā un Zemītes ielā Kandavā 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā projekta „Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība Kan-
davā”, ietvaros, kā rezultātā tiks iero-
bežota satiksme minētajās ielās.

Būvdarbus veiks pilnsabied-
rība „A.A& būvkompānijas” reģ.
Nr.45403016042.

Papildus informācija par ielu 
slēgšanu Kandavā Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projek-
ta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Kandavā” ietvaros tiks re-
gulāri atspoguļota Kandavas novada 
mājas lapā www.kandava.lv un Kan-
davas Novada Vēstīs. Lūdzam sekot 
satiksmes organizācijas zīmēm, kas 
tiks izvietotas darbu veikšanas vietās.  

Ražošanas uzņēmums SIA „Green Pack” 
uzsakot papīra iepakojuma un papīra maisiņu 
ražošanu Kandava, aicina pievienoties 
kolektīvam ražošanas direktoru.
Piedāvātais amats: Ražošanas un rūpnīcas direktors
Darba vieta: Kandava
Pienākumi:

• ražotnes darbības plānošana, organizēšana un vadīšana;
• resursu uzskaite, plānošana, izlietojuma kontrole;
• līgumu slēgšana par izejmateriālu, preču, darba instrumen-
tu iepirkšanu un piegādi pamatdarbības nodrošināšanai;
• ražotnes personāla vadība, darbinieku atlase un apmācība;
• priekšlikumu izstrādāšana ražotnes attīstībai un to realizā-
cijas nodrošināšana; Prasības
• obligāta pieredze ražotnes vadītāja amatā vismaz 3 gadi 
(pieredze iepakojumu ražošanas sfērā tiks uzskatīta par 
priekšrocību);
• augstākā izglītība;
• spēja vadīt cilvēku resursus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• lieliskas komunikācijas un organizatoriskās prasmes;
• obligātas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• prasme strādāt ar MS Office datorprogrammām;
• B kategorijas autovadītāja apliecība un iespēja izmantot savu 
automašīnu darba vajadzībām, slēdzot patapinājuma līgumu.

Piedāvājam
• darbu strauji augošā uzņēmumā;
• iespējas strādāt ar jaunām tehnoloģijām perspektīvā nozarē;
• iespēju profesionāli pilnveidoties;
• atbildīgu, radošu un perspektīvu darbu; Darba uzsākšanas 
laiks: 2010. Gada augusts.

Gaidīsim Jūsu CV ar norādi RAŽOŠANAS UN RŪPNĪCAS 
DIREKTORS, kurā jānorāda vēlamais atalgojums, uz e-pasta 
adresi: greenpack.ltd@gmail.com

 

IļPfiP.n    PRDli Sludinājums    



Kandavas novada vēstnesis 11.

“Kandavas novada svētki 2010”  ir 
izskanējuši. Mums katram un Kan-
davas novada viesiem šī gada svēt-
ki  paliks atmiņā kā sevišķi krāšņi, 
jautri un aktivitātēm bagāti.

Svētki sākās ar gājienu, kurā pie-
dalījās novada skolu kolektīvi, paš-
valdības pārstāvji, novada iestāžu un 
uzņēmumu kolektīvi, uzņēmēji un 
domubiedru grupas. Pasākumi nori-
sinājās daudzviet pilsētā, bet lielākā 
daļa no tiem Bruņinieku pilskalnā 
un mazpilsētas sirdī - vecpilsētas 
laukumā pie ugunsdzēsēju depo. 
Kandavas svētki šogad bija plaši ap-
meklēti, ielas, laukumi un skvēri bija 
ļaužu pilni. Visur bija sajūtami svēt-

KANDAVAS NOVADA SVĒTKI ŠOGAD SEVIŠĶI KRĀŠŅI
ki. Bruņinieku pilskalna ielokā svēt-
ku apmeklētājus gaidīja amatnieki 
un ar savu sniegumu priecēja dūdu 
un bungu mūzikas grupa „Auļi”. Tā-
pat bija iespēja baudīt novada paš-
darbības kolektīvu sniegumus un 
skolu audzēkņu aktierprasmi, nodo-
ties sportiskām aktivitātēm un pie-
rādīt savu orientēšanās prasmi maz-
pilsētas ielās, kā arī piedalīties „Vīru 
un sievu spēlēs”. Vakarā mūzikas 
cienītājus Ozolāju brīvdabas estrādē 
priecēja „Arta un draugi.” Pirmoreiz 
bija iespēja vērot Latvijas spēkavīru 
sacensības nakts sacensības, kas no-
tika Kandavas stadionā.

Svētku otrajā dienā, gaidot pel-

došo objektu nobraucienu, visus 
pārsteidza dubļu cīņas. Ar lielu azar-
tu tajās piedalījās dažāda vecuma un 
dzimuma pārstāvji.

Kandavas novada domes vadība 
saka lielumlielu paldies visiem, kas 
aktīvi iesaistījās Kandavas nova-
da svētku organizēšanā un norisēs. 
Liels paldies novada kultūras pār-
valdes darbiniekiem par svētku or-
ganizēšanu, liels paldies pašvaldības 
iestādēm par atbalstu un ieguldīto 
darbu svētku dienās, liels paldies 
uzņēmējiem, kuri atbalstīja pasāku-
mus un piedalījās svētkos, un liels 
paldies jums, novada iedzīvotāji, par 
aktīvu dalību svētku norisēs!
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KANDAVNIEKI 
VIESOJAS 

NĪDERLANDĒ
Šā gada 12.-16. maijā Kandavas 

novada domes delegācija devās uz 
Nīderlandi, lai prezentētu Kanda-
vu un Latviju sadraudzības pilsētas 
Esch svētkos. Viens no galvena-
jiem brauciena mērķiem bija vei-
cināt pašvaldības sadarbību un rast 
partnerus pārrobežu projektiem. 
Pasākums tika rīkots Eiropas mazo 
pašvaldību hartas starptautiskās 
sadarbības līguma ietvaros.

Nīderlandes pilsētas Esch uz-
aicinājumam atsaucās sadarbības 
partneri no Kipras, Francijas, Vā-
cijas, Dānijas, Čehijas un Latvijas 
(Kandava). Kandavas delegāciju 
pārstāvēja amatnieku biedrības 
„Pūralāde” biedri – Aiva Valdma-
ne, Elita Barisa, Skaidrīte Grīn-
berga, Kandavas novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja Gunda Cīrule, Sabiedrisko 
attiecību speciāliste Solvita Viļuma 
un Vānes pamatskolas skolotāja 
Andra Eimane. 

Kandavas novada delegācija 
aktīvi piedalījās prezentāciju pasā-
kumos. Kā galvenais no tiem bija 
amatnieku tirdziņš Esch svētku 
ietvaros, kurā, katrai no dalībval-
stīm bija iespēja komunicēt gan 
ar vietējiem iedzīvotājiem, gan ar 
ārzemju partneriem. Kandavas no-
vada amatnieku darbi izraisīja lielu 
pircēju interesi. 

Vizītes laikā domes un izglītības 
iestāžu pārstāvji pārrunāja turp-
mākās starptautiskās sadarbības 
iespējas. Par sadarbību izglītības 
jomā nākotnē, sarunās vienojās 
Kandavas un Neastved (Dānija) 
pārstāvji. Par plašāka mēroga sa-
darbību Eiropas mazo pašvaldību 
hartas dalībvalstu pārstāvji runās 
konferencē, kas notiek šonedēļ 
no 10.līdz 14. jūnijam Polijā (Str-
zyzow).

Cēres pamatskolā pēc piecu gadu 
pārtraukuma atkal kopā sanāca tās 
absolventi. 

Par godu Cēres pamatskolas 170. 
dzimšanas dienai, kura tika svinēta 
šī gada 22. maijā, notika koncerts 
jaunajā skolas sporta hallē. Šajā pa-
sākumā piedalījās vairāk nekā 200 
bijušo skolas absolventu, pedagogu 
un darbinieku. Pasākums sākās ar 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Goda rakstu pasniegšanu skolo-
tājām Intai Orstei un Drosmiņai 
Krūmiņai. Goda rakstus pasniedza 
Cēres pamatskolas direktore Juta 
Reinsone.

Svētku koncertā uzstājās gan 
dziedātāji, gan dejotāji. Bija skatāms 
arī neliels teātra uzvedums, kuru 
izpildīja skolas bijušie absolventi, 
tie, kuri par tādiem tikai kļūs, kā arī 
viesmākslinieki no Kandavas. Par 
piedalīšanos skolas jubilejas svēt-
ku koncertā, skolas direktore lielu 

paldies saka Gintam Birkenšteinam 
un bērnu vokālajam ansamblim 
„Taustiņi”, Agnesei Reinsonei, Evitai 
Bērziņai, Intam Leitartam, Solvitai 
Zvirgzdiņai, Uldim Grenevicam, 
Montai Krūmiņai, kā arī absolven-
tu bērniem Kristiānai Dzenei, Ingai 
Junkurēnai, Ancei Feldmanei, Ane-
tei Jekumai un Signei Krūzmanei, 7. 
klases skolēniem Gvido Bērziņam, 
Baibai Vintermanei, Dacei Šilbergai, 
Kristapam Stāmenam, un absolven-
tu mazbērniem Marianam un Helē-
nai Pētersoniem, Ievai Krūzmanei 
un Sintijai Zupānei.

Juta Reinsone atzina: „Mēs lepo-
jamies ar savas skolas absolventiem, 
kuri atraduši savu vietu dzīvē, mīl 
un audzina savus bērnus, rūpējas 
par saviem vecākiem un ar labu vār-
du vienmēr piemin savu skolu- Cē-
res pamatskolu.” 

Ilva Krūmiņa

CĒRES PAMATSKOLAI - 170 GADI

KANDAVAS NOVADA „PŪRA LĀDE” AMATNIEKU DARBU IZSTĀDE
Kandavas novada amatnieku 

biedrības „Pūra lāde” darbu izstādi 
„Zaļi dzīvot! Balti domāt!” atklāja 
Muzeju nakts ietvaros. Kā jau katru 
gadu Muzeju nakts pasākumam ir 
savs moto, šogad zem karoga - „Zaļi 
dzīvo! Balti domā!”. Muzeju nakts 
tika veltīta ekoloģijai, tāpēc visi 
amatnieku radītie darbi tika veidoti 
no dabīgiem materiāliem. 

Muzeju nakts norises laikā Kan-
davas novada muzejā uz vietas gata-
voja kosmētiku un ziepes no dabī-

gām vielām. Jāpiemin, ka šis pasā-
kums ieinteresēja daudzus. 

Apmeklētājiem bija iespēja ga-
tavot dažādus sadzīves priekšmetus 
no koka. Savukārt, veselīga dzīves-
veida piekritēji tika aicināti iesais-
tīties pusstundas garā nūjošanā pa 
mazpilsētas ieliņām.

Amatnieku biedrības „Pūra lāde” 
darbu izstāde apskatāma joprojām. 
Interesentu acis priecē tamborētas 
jaciņas, adītas zeķītes, austi lakati, 
koka trauciņi, koka mēbeles, sauso 

augu gleznas, 
t a m b o r ē t a s 
somiņas, no 
klūdziņām pīti 
groziņi, šal-
les, keramikas 
vāzes, izšūti 
galdauti, bēr-
nu apglezno-
tas krūzītes un 
citi interesanti 
priekšmeti. 

Ilva Krūmiņa
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MĀKSLAS SKOLAS

ABSOLVENTU
DIPLOMDARBU IZSTĀDE

Mākslas skolas izstādi ir iespē-
jams apskatīt Kandavas kultūras 
nama galerijā „Vējspārns”. Absol-
ventu darbi būs apskatāmi šomēnes 
un arī no augusta līdz septembra 
vidum. Pavisam izstādē var apskatīt 
17 absolventu diplomdarbus. Jaunie 
mākslinieki šobrīd ir 14 un 15 gadus 
veci. Izstādē aplūkojami katra šī gada 
Mākslas skolas absolventa trīs darbi. 

Deviņi no septiņpadsmit absol-
ventiem Mākslas skolas diplomdar-
bos iekļāva burtu motīvus. Gatavojot 
darbus bija iespēja izvēlēties – gata-
vot savu alfabētu, vai arī veidot bur-
tu kompozīciju. Bet astoņu skolēnu 
darbos ir saskatāms koku motīvs.

Ikviens darbs sākās ar mazu ski-
ci, kurš laika gaitā tika papildināts, 
paplašināts un pielabots. Jāpiebilst, 
ka visi izstādē apskatāmie darbi tapa 
laika posmā no marta sākuma līdz 
jūnijam. Katram topošajam Mākslas 
skolas absolventam tika dota radoša 
brīvība un izpausme, ar nosacīju-
mu, ka jāievēro pamatprincips, pro-
ti, darba pamatā ir jābūt burtiem. 
Ikviens darbs ir rūpīgi pārdomāts, 
ikviena nianse ir precīzi izdomāta. 
Visi darbi tika radīti patstāvīgi. 

Izstādē ir apskatāmi arī citi 
Mākslas skolas skolēnu roku veidoti 
darbi no keramikas vai tekstila. 

Ilva Krūmiņa

KANDAVAS NOVADA 
SKOLĒNU SPORTA

SPĒLES
27. maijā plkst.10:00 Kandavas 

stadionā notika Kandavas novada 
skolēnu sporta spēļu atklāšana. Pa-
sākumu rīkoja Kandavas novada 
izglītības pārvade, spēļu atbalstītājs 
- Kandavas novada dome.

Sporta spēlēs piedalījās pavisam 
891 skolēns no visām Kandava no-
vada skolām – Zantes, Vānes, Mat-
kules, Zemītes, Cēres un Kandavas 
(izņemot 9. un 12. klašu skolēnus, 
kuriem šobrīd sācies konsultāciju 
un eksāmenu laiks). Skolēni startēja 

dažāda vecuma grupās gan tradicio-
nālās spēlēs – basketbolā, futbolā, 
gan arī netradicionālās disciplīnās 
ar nosaukumiem - Āķis, Tilts, Rullis 
un stafete. Savukārt nonākot „gud-
rības stūrītī”, komandām nācās pie-
rādīt savas skolas solā iegūtās zinā-
šanas, atbildot uz virkni visdažādākā 
rakstura jautājumiem.

Pēc fiziskajām aktivitātēm visu 
jauno sportistu plašo saimi gaidīja 
sātīga pusdienu zupa un sporta die-
nas veiksminieku apbalvošana.

Par sacensību uzvarētāju balvām 
gādāja Kandavas novada Izglītības 
pārvalde, balvas dalībniekiem pa-
sniedza bijušais Kandavas novada do-
mes priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis.

BĒRNU AIZSARDZĪBAS 
DIENA ZEMĪTĒ

1. jūnijā ap pusdienas laiku Ze-
mītē notika Bērnu aizsardzības die-
nai veltīts pasākums “Urā, brīvdie-
nas ir klāt!”. Lai arī laiks bija visai 
pelēks un sīks lietiņš gan uzmudi-
nāja, gan pabiedēja pasākuma da-
lībniekus, tas netraucēja skolotājas 
Līgas Rozes vadībā naski pasportot 
gan lielākiem, gan pavisam ma-
ziem zemītniekiem. Bērni varēja 
izmēģināt savu veiklību gan iešanā 
pa tīklu, kurā sakārti zvaniņi, gan 
akmentiņu mešanā pa mucu, gan 
dažādās jautrības un veiklības sta-
fetēs. Punktus palīdzēja skaitīt Santa 
Roze. Kad tika noskaidroti visveik-
lākie un veiksmīgākie, izrādījās, ka 
bērnudārza komanda, kas gan spē-
lēja ar atvieglotiem noteikumiem, 
bija brangi apsteigusi pārējās divas. 
Rezultātā tiesneši lēma, ka uzvarēja 
draudzība un tāpēc visi draudzīgi 
notiesāja pa saldējumam, kas bija 
gan gandarījums par paveikto, gan 
mierinājums par saslapinātajiem 
apaviem un virsdrēbēm, jo lietiņš 
savu jau bija padarījis.

Paldies visiem dalībniekiem! 

Ērodeja Kirillova

KANDAVAS PILSĒTAS 
PADOMES 20. SASAUKUMA 

DEPUTĀTU SALIDOJUMS

Pēc Jura Luksa aicinājuma, 
15.maija rītā pie domes pulcējās 
Kandavas pilsētas padomes 20.sa-
saukuma deputāti (Tautas frontes 
1.starts), lai kopā pakavētos atmiņās 
un pārspriestu esošo situāciju valstī. 
Kopā sanāca ap 20 deputātu. Dažs 
bija atbraucis no Krāslavas novada.

Dienas pirmajā pusē deputāti de-
vās uz priežu birztalu („Pūzurī”), lai 
papildinātu iesākto priežu stādīju-
mu ar liepiņām. Pēc tam visi atgrie-
zās domē, kur dalījās atmiņās, atzi-
ņās un iespaidos par lielo pārmaiņu 
laiku pirms 20 gadiem. Lielu interesi 
izraisīja līdzi paņemtie 20 gadus ve-
cie deputātu lēmumi, materiāli par 
naudas sodiem un fotogrāfijas. Kat-
ram no pasākuma dalībniekiem tika 
dots vārds, kā pirmais savu runu tei-
ca vecākais 20. sasaukuma deputāts 
Staņislavs Klidžāns. Karstas disku-
sijas izvērtās par esošo situāciju un 
notikumiem Latvijā. Vairums atzi-
na, ka cilvēku alkatība 20 gadu laikā 
Latviju un tās iedzīvotājus ir nove-
dusi neapskaužamā situācijā. 

Noslēgumā visi izteica vēlmi ie-
pazīties ar esošo novada vadību un 
atzina, ka šādas tikšanās ir ļoti vēr-
tīgas un nākotnē noteikti jāorganizē 
vēl. Par konkrētiem datumiem ru-
nāts netika, bet visi kā viens atzina 
par vajadzīgu sanākt kopā arī turp-
māk.
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Zemītes TN jauniešu ansamblis 
“Triole”, kuru vada Toms Kazimi-
risaņacs, 15. maijā Ogrē piedalījās 
1. Latvijas jaukto vokālo ansambļu 
konkursā un Mazo vokālo ansam-
bļu grupā ( līdz 7 dalībniekiem) sešu 
konkursantu konkurencē ieguva 
3. vietu ar 40,17 punktiem. Paldies 
ansambļa vadītājam Tomam Kazi-
mirisaņecam un dalībniecēm Ditai 
Vēverei un Ekai Skvardlovskai, kā 
arī koncertmeistarei Ingunai Kaļķei 
par ieguldīti darbu. 

Zemītes TN vadītāja 
Ērodeja Kirillova

“TRIOLE” IZCĪNA 3.VIETU KANDAVĀ JAUNS 
SUVENĪRU VEIKALIŅŠ

Kandavas novada svētku apmek-
lētājiem bija iespēja ne tikai baudīt 
pasākumus un jaunizveidotos tū-
risma objektu, bet arī apmeklēt tik-
ko atvērtu suvenīru veikaliņu viesu 
namā „Pils”, kas atrodas Bruņinieku 
pils pakājē, blakus Pulvertornim. 

Kā pastāstīja viesu nama saim-
niece Olga Gailīte, suvenīru veika-
liņa iekārtošana vēl tiek turpināta. 
Kaut arī suvenīru piedāvājums ir 
plašs - krūzītes, cepures, T-krek-
li, magnēti ar Kandavas skatiem, 
pildspalvas, Pure food produkcija, 
piederumi pirtij, zāļu tējas un citas 
Latvijā ražotas preces, tuvākajā laikā 
suvenīru sortiments tiks paplašināts.

Viesu nams „Pils” laipni gaida 
katru Kandavas novada iedzīvotāju 
un viesi!

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

Apsveicam
novada pensionārus,
kuri jūnijā svin
dzīves nozīmīgās jubilejas:
Līna Goldberga, Alfrēds Kliests, 
Marija Oļehnoviča, Aneļa Kļava, Malda Dundure, 
Zigurds Šulcs, Františka Hodaņenoka, 
Velta Apine, Marija Trokša, Jānis Zaharovs, 
Elmārs Krenfelds, Laimvaldis Eversons, 
Edgars Rozenbergs, Lilita Auziņa, Maiga Bētiņa, 
Dzidra Leimane, Alberts Drunesis, 
Skaidrīte Dūma, Ilmārs Riekstiņš, 
Jānis Dembovskis, Leonīds Lisovskis, 
Malda Stonka, Ēriks Olšteins.

Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome
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Komunistiskā terora upuru piemiņas diena
14. jūnijā
11:00 Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīts atce-

res brīdis Zantē pie Piemiņas akmens. 
12:45 - 13:00 Komunistiskā terora upuru piemiņai vel-

tīts atceres brīdis un ziedu nolikšana pie Piemiņas akmens 
Kandavā. Plkst. 13:00 kursēs autobuss no Kandavas Māks-
las skolas uz Kandavas staciju un Matkuli.

13:15 Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīts atce-
res brīdis un ziedu nolikšana pie Piemiņas akmens Kanda-
vas stacijā.

14:30 Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīti pasā-
kumi Matkulē. Atmiņas un pārdomas par pārdzīvoto pie 
ugunskura Matkules parkā. Kandavas novada Represēto 
apvienība un Kandavas novada muzejs aicina piedalīties 
visus interesentus!

Atgādinājums Kandavas novada iedzīvotājiem:
Pamatojoties uz Kandavas novada domes 28.06.2007. 

sēdes lēmumu „Par Kandavas pilsētas robežu” un saskaņā 
ar Kandavas novada teritorijas plānojumu, Valsts zemes 
dienesta izgatavoto Kandavas pilsētas paplašināto robežu 
karti, Kandavas novada dome pieņēma lēmumu „Par adre-
šu maiņu” un Kandavas pilsētai pievienotās teritorijas īpa-
šumiem tika mainīta adrese no Kandavas pagasta uz Kan-
davas (pilsētu). Ja Jūsu īpašums atrodas šajā pievienotajā 
teritorijā (arī dzīvokļu īpašumi) un Jūs ar šo īpašumu veicat 
darbības, kuru dokumentu kārtošana saistīta ar Valsts ze-
mes dienestu vai Zemesgrāmatu – atgādinām, ka par Jūsu 
īpašumu nepieciešams izņemt Kandavas novada domes 
27.09.2007. gada sēdes protokola Nr. 10 22§ izrakstu „Par 
adrešu maiņu” (attiecībā uz Jūsu īpašumu vai daudzdzīvok-
ļu māju, kurā atrodas jūsu dzīvokļa īpašums). Izrakstu var 
saņemt Kandavas novada domes kancelejā 2. stāvā, 206. 
kabinetā.

Norvēģu valodas kursi
Organizēju norvēģu valodas kursus Tukumā. 
Interesentiem zvanīt Lindai Atvarei pa tālruni 

+37128628183.

Izīrē 2-istabu dzīvokli ar ērtībām un autonomo 
apkuri Matkulē. Informācija pa tālruni 29155708

Kandavas kultūras nama deju kolektīva 25 gadu un 
Kandavas Deju skolas 15 gadu jubilejas koncerts Kandavas 
kultūras namā 12.jūnijā plkst. 19:00. Koncerts- uzvedums 
“Trīnes grēki” pēc R.Blaumaņa lugas motīviem. Būsiet laip-
ni gaidīti!

Kandavas Tūrisma informācijas centra darba laiks no 
1.jūnija līdz 30.septembrim: P-Pt 8:00 - 18:00; S 8:00-
13:00; Sv – SLĒGTS

Adrese: Kūrorta iela 1 b, Kandavas novads, 
LV-3120,  LATVIJA
Tel.: (+371)63181150, 28356520
Fakss: (+371)63181194
E-pasts: info@kandava.lv; www.kandava.lv

Par akcīzes nodokli lauksaimniekiem
Šā gada 12.maijā pieņemti MK noteikumi „Kārtība, 

kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) 
un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu 
eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauk-
saimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimnie-
cības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes 
platības apstrādei, uz kuras kultivē dzērvenes vai mellenes”, 
kas noteiks kārtību, kādā lauksaimnieki varēs saņemt atbrī-
vojumu no akcīzes nodokļa no 2010. gada 1. jūlija (līdz 1. 
jūlijam jāievēro vecā kārtība, kad saņemtie čeki ir jāiesniedz 
VID).

Šajā adresē: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40176027 
atradīsiet minēto MK noteikumu projektu, kas tur norādīts stā-
sies spēkā 2010. gada 1. jūlijā.

MK noteikumu projektā minēts, ka, lai saņemtu atbrīvo-
jumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei 2010./2011.
saimnieciskajā gadā (tas ir, no 2010. gada 1. jūlija līdz 2011. 
gada 30. jūnijam), lauksaimniecības produkcijas ražotājam 
ir jāiesniedz LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē 
iesniegumu dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai, kuram 
piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, līdz 2010.gada 
5. jūlijam. Tie, kuri līdz norādītajam termiņam iesniegumu 
neiesniegs, nesaņems atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.

!!! Ņemiet vērā, ka šis ir tikai noteikumu projekts un līdz 
stāšanās spēkā, tajā var notiks izmaiņas!!!

!!!Iedzīvotāju ievērībai!!!
Lūgums zemes izmantotājiem un mazdārziņu uztu-

rētājiem Kandavā, Lielā ielā 53A nekavējoties sazināties 
ar zemes īpašnieku, lai apspriestu turpmākos zemes lie-
tošanas jautājumus.

Lūgums arī zemes izmantotājiem un mazdārziņu uz-
turētājiem Kandavā, Ozolu ielā 38A nekavējoties sazinā-
ties ar zemes īpašnieku, lai apspriestu turpmākos zemes 
lietošanas jautājumus.

Zemes īpašnieka pasta adrese: a/k 28, 
Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933;
mob.tel.28691691; e-pasts: Raits.Averats@gmail.com

23. jūnijā plkst. 10:00 Līgo tirgus Kandavā (Skvēriņā 
pie Bruņinieku pilskalna). Tirgotājus aicinām pieteikties 
Kandavas novada Kultūras pārvaldē tālr. 63122786. Īpaši 
gaidīti būs tie tirgotāji, kuru produkcija saistīta ar līgošanu 
un Jāņiem! Mīļi aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji!

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā maijā 
reģistrēti mūžībā aizgājušie novada iedzīvotāji:

Oskars Dzenis (1945.) Kandava
Veronika Pluto (1918.) Kandava
Uldis Pilveris (1936.) Kandava
Rihards Liepiņš  (1935.) Kandavas pagasts
Imants Ratnieks (1936.) Cēres pagasts
Eva Ozola (1986.) Vānes pagasts
Ivars Lācis (1960.) Zantes  pagasts
Roberts Mucenieks (1925.) Olaines  novads

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka 
Kandavas novada dome,

Kandavas novada pensionāru biedrības padome



Kandavas novada vēstnesis16.
PASĀKUMI JŪNIJĀ     
10. - 22. jūnijs 
Vasaras nometne Latvijas U-20 jauniešu izlasei basketbolā. 
Kandavas Sporta hallē
11. jūnijā 
16:00 Izlaidumi 9.b un 9.c klašu absolventiem. 
 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas aktu zālē
17:00 Izlaidums 9. klases absolventiem. 
 Zemītes pamatskolā
18:00 Izlaidums 9.a klases absolventiem. 
 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas aktu zālē 
18:00 Izlaidums 9. klašu absolventiem. 
 Cēres pamatskolā 
18:00 Izlaidums 12. klases absolventiem. 
 Kandavas internātvidusskolā 
19:00  Izlaidums 9. klases absolventiem.
 Matkules pamatskolā 
19:00 Izlaidums 9. klašu absolventiem. 
 Pēc izlaiduma balle. Vānes pamatskolā
12. jūnijā 
19:00 Kandavas kultūras nama deju kolektīva 25 gadu 
 jubilejas un Deju skolas 15 gadu jubilejas koncerts -
 uzvedums “Trīnes grēki” pēc R.Blaumaņa motīviem.  
 Biļešu iepriekšpārdošana (tālr. 63182040). 
 Ieeja: Ls 2,50; Ls 1,50 (skolēniem līdz 12 gadiem).  
 Kandavas kultūras namā
18:00 Izlaidums 9. klases absolventiem.
 Zantes pamatskolā
14. jūnijā
11:00 Komunistiskā terora upuru piemiņai
 veltīts atceres brīdis. Zantē pie Piemiņas akmens 
12:45 - 13:00 Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīts  
 atceres brīdis un ziedu nolikšana. Kandavā pie 
 Piemiņas akmens 
Plkst. 13:00 kursēs autobuss no Kandavas Mākslas skolas uz 
Kandavas staciju un Matkuli.
13:00 Atceres pasākums Komunistiskā genocīda upuru  
 piemiņas vietā Vānē. Piedalās Tēvzemes Daugas 
 Vanagu Kandavas nodaļas sieviešu vokālais ansamblis. 
13:15 Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīts atce-
res brīdis un ziedu nolikšana. Kandavas stacijā pie Piemiņas 
akmens 
14:30 Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīti 
 pasākumi Matkulē.  
Atmiņas un pārdomas par pārdzīvoto pie ugunskura Mat-
kules parkā. Kandavas novada Represēto apvienība un Kan-
davas novada muzejs aicina piedalīties visus interesentus!
16. - 18. jūnijs 
Starptautisks basketbola tiesnešu seminārs. Kandavas 
Sporta hallē
18. jūnijā 
18:00 Izlaidums 12. klases absolventiem. 
 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas aktu zālē
18:00 Filma “Robins Huds”. Ieeja: Ls 1,40. 
 Kandavas kultūras namā
19. jūnijā 
8:00 - 20:00 “Atvērto baznīcu dienās 2010” piedalās Vānes ev.  
 luteriskā baznīca. Kontaktpersona: Vanda (26358060). Vānē
18:00 Zantes pamatskolas 125.jubileja - salidojums. 
 Reģistrācija no plkst. 17:00. Ziedojumi mūzikai Ls  
 2,-. Zantes pamatskolā
20:00 Cēres amatierteātra pirmizrāde “Amora talons”. 
 Cēres estrādē

20. jūnijā
8:00 - 20:00 “Atvērto baznīcu dienās 2010” piedalās Vānes 
ev. luteriskā baznīca. Kontaktpersona: Vanda (26358060). 
Dievkalpojums plkst. 13:30. Vānē
16:00 Ielīgošana - sadziedāšanās svētki. 
 Piedalās: Kandavas novada pašdarbības kolektīvi. 
 Ieeja: Ls 1,-. Kandavas estrādē “Ozolāji”
22. jūnijā 
18:00 Saldus novada Druvas amatierteātra izrāde 
 “No saldenās pudeles” (R.Blaumanis). 
 Ieeja: Ls 1,-. Kandavas estrādē “Ozolāji”
19:00 Ielīgošana (ar Kandavas novada pašdarbības kolektī-
vu piedalīšanos). Pie Valdeķu kultūras nama 
23. jūnijā 
10:00 Līgo tirgus Kandavā (Skvēriņā pie Bruņinieku 
 pilskalna). Tirgotājus aicinām pieteikties Kandavas  
 novada Kultūras pārvaldē tālr. 63122786. 
 Īpaši gaidīti būs tie tirgotāji, kuru produkcija saistīta  
 ar līgošanu un Jāņiem! Mīļi aicināti visi pirkt un 
 pārdot gribētāji! 
19:30 Līgo pasākums. Svētkus ieskandina senioru deju  
 kopa “Alianse”. Matkules estrādē
20:00 Matkules amatierteātra pirmizrāde “Trīs košas 
 dāmas” (M.Zīle). Pēc izrādes - zaļumballe. Matkules estrādē
21:00 Līgo vakars. Ar jautru skeču “Tracis bučas dēļ” 
 priecēs Zantes amatierteātris, skanēs Līgo dziesmas  
 un sildīs Jāņu ugunskurs. Zantes brīvdabas estrādē
22:00 Lustīgas dejas spēlēs grupa “Lietus blūzs”. 
 Zantes brīvdabas estrādē
22:00 Līgo pasākums un disko balle. Zemītes estrādē
23:00 Līgo nakts zaļumballe. Cēres estrādē
23:00 Līgo nakts pasākumi. Spēlē: “2J” (Tukums).  
 Kandavas estrādē “Ozolāji” 
23:00 Līgo svētku balle. Vānes parka brīvdabas estrādē
Līgo svētku pasākums Vānē. Vānes parka brīvdabas estrādē
28. jūnijā
13:00 Seminārs “Ārstniecības augu tēju vākšana” (vada 
Līga Reitere no Ventspils). Dalības maksa Ls 5,-. Pieteikša-
nās pa tālr. 26113310 (Aiva). Viesu namā “Teikas”
18:00 Seminārs “Pirts mācība” (vada Līga Reitere). Dalības 
maksa Ls 5,-. Pieteikšanās pa tālr. 26113310 (Aiva). Viesu 
namā “Teikas” 
No 28. jūnija 
Latvijas U-18 jauniešu izlase - basketbols. Kandavas Sporta 
hallē 
 

PASĀKUMI JŪLIJĀ     
24. - 25. jūlijā
Latvijas čempionāts kartingā. Kartingu trasē “Swedbank 
kartodroms” Kandavā
... “Lielās zīles konkurss”. Muzikāls festivāls kopā ar latvie-
šu radio. Kandavas estrādē “Ozolāji”
26. - 31. jūlijs
Starptautiskās jauniešu programmas AWARD nometne 
“Vasaras ekspedīciju skola 2010”. Piedalās 80 programmas 
AWARD dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas 
un Somijas. Organizē Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola. 
Nometnes ietvaros 27. jūlijā plkst. 19:00 Kandavā notiks 
vērienīgs “Talantu šovs”. Tajā, iepriekš piesakoties,  varēs 
piedalīties ne tikai nometnes dalībnieki, bet arī jaunieši 
no Kandavas vai tās apkārtnes. Sīkāka informācija: tālr. 
67228987 vai eva.solovjova@visc.gov.lv Pieteikuma anketa 
www.visc.gov.lv, sadaļā Audzināšana/AWARD.

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“


