KANDAVAS NOVADA

VĒSTNESIS
KANDAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVS IZDEVUMS

Rolands Bārenis
Kandavas novada
domes priekšsēdētājs

Pavasara mēnesis - marts ir klāt, bet
ziema neatkāpjas un turpina mūs šogad
pārsteigt ar salu un milzīgu sniega segu.
Tomēr, neskatoties uz nejaukajiem laika
apstākļiem un sekām, ko tie izraisa, Kandavas novada dome aktīvi turpina savu darbu.
Daudz darba un lielu finansējumu
prasa novada ceļu tīrīšana un uzturēšana. Līdz šim Kandavas novada dome ir
centusies uzturēt tīrus visus, tai skaitā,
arī katru mazo lauku ceļu, tas nav viegli, bet pateicoties domes norādījumiem,
darbi tiek paveikti kvalitatīvi un laikā.
Jāatzīst, ieilgušajai ziemai ir arī savi
plusi – tā ir lieliska iespēja ziemas sporta veida cienītājiem izpausties un aktīvi
piedalīties dažādos pasākumos un sacensībās, kas notiek tepat Kandavas novadā. Man ir patiess prieks, ka Kandavas
iedzīvotāji ir kļuvuši aktīvāki un atbalsta
sporta pasākumus novadā gan kā dalībnieki, gan kā skatītāji. Kā, piemēram, slēpošanas sacensībās, „Jampadracī Pūzurkalnā”, skijoringa un ziemas motokrosa
nacionālā čempionāta 8.posmā Matkulē,
kā arī Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikuma auto poligonā rīkotajās
autosacensībās Ziemas kausa izcīņas
noslēguma posmā, pulcējās prāvs pulks
ziemas sporta cienītāju.
Sports ir cieši saistīts ar izglītību un
mēs varam droši teikt – izglītība ir mūsu
novada prioritāte. Par to liecina Kandavas novada domes finansiālais atbalsts
izglītības iestādēm. Ieguldīta liela daļa
pašvaldības finansējuma, lai uzturētu visas novadā esošās skolas, lai tās strādātu,
pastāvētu turpmāk un mēs nepieļaujam
domu kādu no izglītības iestādēm slēgt,
kā tas notiek blakus novados. Nesen
izveidotā novada Izglītības pārvalde ir
pierādījusi, ka spēj rezultatīvi darboties,
patstāvīgi organizēt olimpiādes un izglītības darbu novadā.

Arī plānojot Kandavas novada attīstības programmu, izglītība ir noteikta kā
prioritāte. Pozicionējot izglītību kā specializāciju, iespējams Kandava nākotnē
varētu kļūt par izglītības centru. Par attīstības programmas izstrādes semināru
vairāk varat iepazīties publikācijā mājas
lapā un šajā vēstneša numurā.
Kandavas novada dome par novada
attīstību domā ne tikai izglītības, bet
arī citās nozīmīgās jomās. Sekojot līdzi
pirmsvēlēšanu solījumiem, varu teikt,
ka pirmie ķeksīši pie padarītajiem darbiem ir ievilkti. Kā vienu no tiem vēlos
minēt Sirds kabineta un Dienas stacionāra izveidi. Pirms vēlēšanām tika
solīts: gadījumā, ja likvidēs Kandavas
slimnīcu, iedzīvotājus tiks nodrošināsim ar medicīnisko aprūpi un neatliekamo palīdzību. Šis solījums ir izpildīts,
darboties sācis Sirds kabinets, kur apmeklētājiem tiek aizpildīta anketa par
pacienta veselības stāvokli kopumā, noteikts pacienta svars, augums, pēc īpašas formulas noteikts ķermeņa masas
indekss, izmērīts asinsspiediens, pulss,
kā arī noteikts holesterīna un cukura
līmenis asinīs, bet nepieciešamības gadījumā - arī triglecerīdu jeb tauku daudzums asinīs. Pēc mērījumu analīzes,
tiek noteikti iespējamie sirds saslimšanas riska faktori. Savukārt, Dienas
stacionārā iedzīvotājiem ir pieejamas
vienkāršākās medicīnas manipulācijas
- sistēmas, injekcijas, pārsiešana u.c.
Stacionāra rīcībā ir nodota medicīniskās palīdzības automašīna. Dienas stacionārs nodrošinās medicīnisko mājas
aprūpi pēc stacionāra, gadījumos, kad
būs norīkojums no ģimenes ārsta vai
Tukuma stacionāra.
Kā nākamo solījumu vēlos pieminēt
bērnudārza vietu skaita palielināšanu.
Ņemot vērā celtniecības darbu un materiālu izmaksas, kas pēdējā laikā arvien
vairāk sarūk, Kandavas novada dome
izskata iespēju uzsākt bērnudārza piebūves celtniecību, tehniskā projekta izstrāde ir gandrīz pabeigta.
Brīdī, kad bargā ziema atkāpsies,
noteikti uzsāksim plānoto projektu realizāciju, par kuriem plašāk varējāt lasīt
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iepriekšējā Kandavas Novada Vēstnesī.
Papildus varu minēt, tiks uzsākts projekta „Kandavas vecpilsētas centra daļas
atjaunošana un tūrisma infrastruktūras
attīstība” īstenošana (tautā saukta par
Promenādi). Projekta ietvaros plānots
labiekārtot vecpilsētas skvēru starp Mūzikas skolu un Ūdens ielu, izveidojot
Kandavas iedzīvotājiem un novada viesiem patīkamu atpūtas zonu. Ideja par
projektu radās pēc vēlēšanām, kad iedzīvotāji vairākkārt sūdzējās par atpūtas
vietu trūkumu Kandavā.
„Sporta aktivitāšu veicināšana Kandavā” ir jaunums apstiprināto projektu
sarakstā. Šī projekta ietvaros tiks atjaunots segums K.Mīlenbaha vidusskolas sporta laukumam, nomainīta grīda
sporta zālē, iegādāti basketbola grozi un
tablo.
Kandavas novada dome aktīvi seko
līdzi arī siltumapgādes nozarē notiekošajam. Pašlaik notiek diskusijas un
pārrunas ar siltuma piegādātājiem, un
vasaras periodā pašvaldība definēs, kā
uzlabotu esošo situāciju, lai mēs sagaidītu nākamo apkures sezonu ar sakārtotu
siltumapgādes sistēmu. Pašvaldība vadīsies pēc teiciena – ragavas kaļam vasarā,
ratus- ziemā.
Noslēgumā vēlos atbildēt uz jautājumu, kurš pagājušajā nedēļā nodarbināja
Kandavas novada iedzīvotāju prātus –
mana politiskās piederības maiņa. Manuprāt, pašvaldības vēlēšanās iedzīvotāji
balso par personībām, nevis politisko
spēku. Mēs tikai visi kopā darbojoties –
deputāti un Kandavas novada iedzīvotāji, spēsim sasniegt tos mērķus, ko esam
nosprauduši un solījuši saviem vēlētājiem.
Savukārt, tiem vēlētājiem, kuri balsoja par politisko partiju nosaukumiem,
es izsaku savu atvainošanos.
Lēmumu mainīt politisko piederību
pieņēmu, jo secināju, ka „Latvijas zemnieku savienība” ir partija, kas vienmēr
bijusi uzticīga Latvijai un strādājusi novadu labā, neatkarīgi no tā kādas partijas
ir bijušas pie varas. „Latvijas zemnieku
savienība” ar saviem darbiem ir pierādījusi, ka iet uz savu izvirzīto mērķi!
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2010.gada 25.februāra Kandavas novada domes sēde
Sēdes pirmie jautājumi, kurus deputāti izskatīja bija speciālā budžeta un Kandavas novada domes saistošos noteikumus
Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Kandavas novadā” pirmajā lasījumā apstiprināšana. Kā
arī saistošos noteikumus Nr.6 „ Personu,
kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”
pirmajā lasījumā.
Sēdes turpinājumā izskatīja starpnovadu sadarbību kultūras funkciju nodrošināšanā un reģiona galvenās bibliotēkas
pakalpojumu izmantošanā. Deputāti nolēma:
1.Piešķirt finansējumu Ls 1181 no
pamatbudžeta ieņēmumiem Tukuma
novada domei starpnovadu sadarbībai
kultūras funkciju (virsdiriģenta, deju kolektīvu virsvadītāja finansēšana un skates
un semināra finansēšana) nodrošināšanā.
2.Par finansējuma piešķiršanu Tukuma novada domei, Tukuma bibliotēkas
kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
nodrošināšanai Kandavas pilsētas bibliotēkai un Zemītes bibliotēkai programmas
ALISE uzturēšanai, lemt atkārtoti marta
domes sēdē 31.03.2010.
3.Slēgt līgumu, atbilstoši normatīvo
aktu prasībām ar Tukuma novada domi,
par starpnovadu sadarbību kultūras funkciju nodrošināšanā.
Ar Kandavas novada domes sēdes
2010.gada 28.janvāra lēmuma „Par Kandavas novada kultūras centra, Kandavas
novada muzeja un Kandavas tūrisma
informācijas centra reorganizāciju” (protokols Nr.1, 10.§) 12.punktu tika noteikts
Komisijai līdz 2010.gada 18.februārim izstrādāt Kandavas novada Kultūras pārvaldes nolikumu, struktūru un amatu sarakstus un iesniegt apstiprināšanai Kandavas
novada domes februāra sēdē.
Izskatot Kultūras pārvaldes nolikumu,
deputāti nevienojās par šī dokumenta apstiprināšanu un nolēma:
1.Atlikt Kandavas novada Kultūras
pārvaldes nolikuma un amatu saraksta apstiprināšanu uz marta domes sēdi
31.03.2010.
2. Grozīt domes sēdes 28.01.2010. (
protokols Nr.1 10.§) lēmumu par Kandavas novada domes padotībā esošās
pašvaldības iestādes - Kandavas novada
Kultūras centra, Kandavas novada muzeja
un Kandavas tūrisma informācijas centra
reorganizāciju, atliekot termiņu uz vienu
mēnesi - 2010.gada 1.maijs.
Izskatot deputātes S.Tiltiņas iesniegumu ar lūgumu finansiāli palīdzēt J.Kālim
ugunsgrēka seku likvidēšanai Zantes pagasta īpašumā „Ataugas”. Deputāti vien-

balsīgi nolēma piešķirt J.Kālim finansējumu Ls 200 apmērā ugunsgrēka seku
likvidēšanai īpašumā „Ataugas” Zantes
pagastā no PA „Kandavas novada sociālās
palīdzības centrs” budžeta pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem.
Deputāti izskatīja deputāta I.Laša iesniegumu izvērtēt „Jaunatnes likuma”
5.pantu, 26.06.2009. Bērnu, ģimenes un
sabiedrības lietu ministrijas izstrādātos
„Vispārējos rādītājus darbam ar jaunatni
vērtēšanai pašvaldībās”, „Pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā ietveramās informācijas vadlīnijas”
un citus dokumentus saistībā ar valsts un
pašvaldības kompetenci jaunatnes politikas veidošanā. Rezultātā deputāti nolēma:
1. Noteikt Kandavas novada Izglītības
pārvaldi kā atbildīgo institūciju darbam ar
jaunatni.
2. Izveidot Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju.
3.Izsludināt pieteikšanos darbam Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā līdz
2010.gada 18.martam.
4. Uzdot Kandavas novada Izglītības
pārvaldei izstrādāt Jauniešu iniciatīvu
centra nolikumu un iesniegt izskatīšanai
Izglītības, kultūras un sporta komitejas
sēdē 25.03.2010.
5. Kandavas novada Izglītības pārvaldei organizēt braucienu, lai iepazītu
Jauniešu iniciatīvu centra darbību citās
pašvaldībās.
6. Uzdot domes izpilddirektoram
G.Gelperam risināt jautājumu par Jauniešu iniciatīvu centram atbilstošu telpu
piešķiršanu.
Kandavas novada domē saņemts pārskats no pašvaldības aģentūras „ Kandavas novada sociālās palīdzības centrs” par
sociālajiem pakalpojumiem un sociālo
palīdzību 2009.gadā. Tas ir ikgadējs Valsts
statistikas pārskats, kas jāiesniedz Labklājības ministrijai.
Deputāti vienbalsīgi pieņēma zināšanai pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālās palīdzības centrs” pārskatu
par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 2009.gadā.
Izskatot Zantes ģimenes krīzes centra direktores A.Švānes iesniegumu ar
lūgumu piešķirt finansējumu Ls 30,06
apmērā degvielas apmaksai, lai piedalītos
12.un 13.martā Rīgā biedrības „ Vienota
gaisma” organizētajā pasākumā. Deputāti
vienbalsīgi nolēma piešķirt Zantes ģimenes krīzes centram finansējumu Ls 30,06.
2008.gadā pēc Kandavas novada domes pasūtījuma SIA „Velve” izstrādāja
1980.gadā ekspluatācijā nodotā tipveida bērnudārza „Zīļuks” Kandavā, Raiņa
ielā 14 rekonstrukcijas projektu. Rekons-

trukcijas uzdevums bija palielināt esošā bērnudārza grupu telpu platības un
paredzēt jaunas telpas bērnu sportiskām
aktivitātēm. Rekonstrukcijas projekta risinājumi paredzēja saglabāt bērnudārza
esošās ieejas un kāpņu telpas, paredzot
tikai jaunus nesošos balstus pirmā stāva
līmenī, kas būtiski neizmainītu esošo teritorijas labiekārtojumu un ēkas kopējo
funkcionālo risinājumu. Rekonstrukcijas
projekta ietvaros inženierkomunikācijas
bija paredzēts risināt kā pieslēgumus ekspluatācijā esošajām sistēmām.
Ēkas un komunikāciju apsekošanas
un projektēšanas gaitā atklājās, ka turpat
trīsdesmit gadu ekspluatācijas laikā visas
esošās inženierkomunikācijas ir novecojušas, neatbilst mūsdienu prasībām, tām
nepieciešama renovācija un rekonstrukcija, projektējamo un esošo slodžu elektroapgādei nepieciešams jaudas palielinājums, jāpārskata ugunsdrošības pasākumi, nepieciešams izstrādāt projekta ekonomikas daļu (būvdarbu apjomi, iekārtas,
būvdarbu izmaksas u.tml.). Šīs problēmas
netika atrisinātas rekonstrukcijas projekta
ietvaros, jo līgumā ar projektētāju netika
iekļauta prasība rekonstruēt esošās inženierkomunikācijas. Deputāti vienbalsīgi
nolēma:
1.Uzsākt Kandavas pilsētas PII „Zīļuks” Kandavā, Raiņa ielā 14 tehniskā projekta aktualizāciju, paredzot tam finanšu
līdzekļus, precizētus pēc iepirkuma procedūras veikšanas, no 2010.gada budžeta
ieņēmumiem.
2.Uzdot Kandavas novada būvvaldes
vadītājai A.Apinei sagatavot Darba uzdevumu Kandavas pilsētas PII „Zīļuks” tehniskā projekta aktualizācijai.
Garāžu Zemītes ielā 4b, Kandavā rekonstrukcija nepieciešama sakarā ar jauna, mūsdienu prasībām atbilstoša, ugunsdzēsēju depo izbūvi. Esošais ugunsdzēsēju
depo atrodas vecpilsētā Tirgus laukumā,
un tā nav piemērota vieta operatīvajiem
transporta līdzekļiem. Minētās telpas nav
piemērotas arī tehnisku iemeslu dēļ. Deputāti nolēma:
1.Uzsākt garāžas rekonstrukcijas projektēšanu un būvniecību uz domei piekrītoša zemes gabala ar adresi Zemītes
iela 4b, Kandava, Kandavas novads paredzot tehniskā projekta izstrādei finanšu
līdzekļus 2500 LVL apmērā no 2010.gada
budžeta ieņēmumiem.
2.Uzdot Kandavas novada būvvaldes
vadītājai A.Apinei sagatavot Darba uzdevumu garāžas tehniskā projekta izstrādei.
2010.gada 16.februārī Kandavas novada domē saņemts projekta koordinatores
Kandavas novadā apvienības „Zelta Tilts”
dibinātājas Ingvildas Knāviņas 2010.gada
1.februāra pieteikums par finansiālu atbalstu projekta „Paēdušai Latvijai”. Pie-
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teikumā norādīts, ka, lai varētu noritēt
projekts „Paēdušai Latvijai” Kandavas
novadā, to realizēs reģionālais sadarbības
partneris apvienība „Zelta tilts”.” Pēc deputātu debatēm, ar 14 balsīm par deputāti
nolēma atteikt biedrībai „Zelta Tilts” piešķirt finansējumu Ls 286,45 projekta „Paēdušai Latvijai” pārtikas paku dalīšanas
nodrošināšanai Kandavas novadā.
Ir veikti aprēķini par domes iestāžu
autotransporta pakalpojumu izmaksām,
bet nav izstrādāti noteikumi, kuri nosaka transporta līdzekļu izmantošanu. Līdz
ar to deputāti nolēma jautājumu izskatīt
marta domes sēdē.
Izskatot biedrības „Abavas ielejas
attīstības centrs” iesniegumu par plānotajām iecerēm 2010.gadā un biedrības finansējumu.
Deputātu viedokļi atšķīrās par finanšu piešķiršanu Ls 2000 vai Ls 200 apmērā, tāpēc balsošana notika par dažādiem
variantiem, tomēr arī šāda balsojuma
rezultātā lēmums netika pieņemts un
biedrības„Abavas ielejas attīstības centrs”
iesniegumu par biedru naudas piešķiršanu 2010.gadā izskatīs marta domes sēdē.
Izskatot jautājumu par izmaiņām SIA
„Kandavas komunālie pakalpojmi” un
SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi”
darbības veidos, ar 10 balsīm „par” deputāti nolēma:
1.Noteikt, ka SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatdarbības veidi ir
sabiedrisko pakalpojumu nozares:
1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic dzeramā ūdens ieguvi, atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz patērētājam Kandavas novadā;
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic notekūdeņu savākšanu no patērētāja, to novadīšanu uz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz iztekai
ūdenstilpnē Kandavas novadā.
2. Noteikt, ka SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” pamatdarbības veidi
ir namīpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana un teritorijas labiekārtošana un
komercdarbības veidi atbilstoši Kandavas
novada SIA „Kandavas namsaimnieks”
statūtiem.
Kā nākamais, tika izskatīts jautājums
par Kandavas novada SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” nosaukuma maiņu
un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā,
deputāti nolēma:
1.Mainīt Kandavas novada SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.40003416365, „Cerības”, Zemītes
pagasts, Kandavas novads, firmu (nosaukumu) uz SIA „Kandavas namsaimnieks”.
2. Noteikt, ka ar 2010.gada 1.martu
pārveidojamās kapitālsabiedrības SIA
„Zemītes komunālie pakalpojumi” darī-

jumi iegūstošās kapitālsabiedrības Kandavas novada SIA „Kandavas namsaimnieks” grāmatvedībā tiks uzskatīti par
iegūstošās kapitālsabiedrības Kandavas
novada SIA „Kandavas namsaimnieks”
darījumiem.
3. Reorganizācijas sekas pārveidojamās kapitālsabiedrības darbiniekiem – saglabā darba tiesiskās attiecības.
4. Apstiprināt Kandavas novada SIA
„Kandavas namsaimnieks” statūtus jaunā redakcijā.
5. Uzdot SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” valdes loceklim
D.Rozenfeldam veikt visas ar Kandavas
novada SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” firmas (nosaukuma) un statūtu
izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistītās darbības viena mēneša laikā
no lēmuma pieņemšanas.
6. Pieņemt zināšanai reorganizētās
SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi”
struktūru.
Ņemot vērā to, ka SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” nodod SIA
„Zemītes komunālie pakalpojumi” ar nodošanas- pieņemšanas aktu rīcībā esošos
pamatlīdzekļus Vānes un Zantes pagastā
saimnieciskās darbības nodrošināšanai,
deputāti nolēma uzdot SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” pieņemt no SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi” ar
nodošanas- pieņemšanas aktu rīcībā esošos pamatlīdzekļus Vānes un Zantes pagastā saimnieciskās darbības nodrošināšanai saskaņā ar sarakstu.
Tāpat deputāti nolēma:
1.Uzdot SIA „Zemītes komunālie
pakalpojumi” sagatavot nodošanas - pieņemšanas aktus pamatlīdzekļu, kas saistīti
ar dzeramā ūdens ieguves, atdzelžošanas,
attīrīšanu un novadīšanu līdz patērētājam, notekūdeņu savākšanu no patērētāja,
to novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē
Zemītes pagastā nodošanu Kandavas novada domei un iesniegt apstiprināšanai
Kandavas novada domes sēdē 2010.gada
25.martā.
2.Uzdot SIA „Zemītes komunālie
pakalpojumi” sagatavot nodošanas - pieņemšanas aktus dzeramā ūdens ieguves,
atdzelžošanas, attīrīšanu un novadīšanu
līdz patērētājam, notekūdeņu savākšanu
no patērētāja, to novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz iztekai
ūdenstilpnē saistību un tiesību nodošanai
Zemītes pagastā SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.
Izskatot jautājumu par SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” saistībām un
tiesībām pret uzņēmuma darbiniekiem
un nodošanu SIA „Zemītes komunālie

pakalpojumi”, deputāti nolēma:
1.Noteikt, ka ar 2010.gada 1.martu
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
darbinieki, kas atbilstoši amatu sarakstam
veic SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” nododamajos darbības veidos funkciju nodrošināšanu, turpina darba tiesiskās
attiecības SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi”;
2.Noteikt, ka SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, atbilstoši Darba likuma un citu normatīvo aktu prasībām, nodod saistības un tiesības, pret uzņēmuma
darbiniekiem, atbilstoši amatu sarakstam,
minēto funkciju nodrošināšanai SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi”.
Ņemot vērā to, ka SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” no 2010.gada
1.marta vairs neveiks namīpašumu apsaimniekošanu, tās saimnieciskās darbības nodrošināšanai nav nepieciešamas
būves (šķūnīši, garāžas u.c. būves), kas
atrodas SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” bilancē saskaņā ar sarakstu.
Dome nolēma:
1.Pieņemt no SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” bilancē ieguldītos
pamatlīdzekļus saskaņā ar sarakstu ar
atlikušo bilances vērtību uz 2010.gada
28.februāri 5034,75 lati un ar šiem pamatlīdzekļiem saistītās saistības.
2.Uzdot Kandavas novada domes Finanšu nodaļai iegrāmatot pārņemtos pamatlīdzekļus.
3.Kandavas novada domes izpilddirektoram G.Gelperam veikt nepieciešamos pasākumus pārņemto saistību sakārtošanā.
Izskatot SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” saistību un tiesību nodošanu SIA„Zemītes komunālie pakalpojumi”,
deputāti nolēma:
1. Noteikt, ka pakalpojumu saņēmēji
augstāk minētajos darbības veidos par laika periodu līdz 2010. gada 1.martam norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi”
2. Uzdot SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” informēt pakalpojuma saņēmējus par pakalpojuma sniedzēja maiņu un norēķinu kārtību pārejas periodā.
3. Uzdot SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informēt pakalpojumu
sniedzējus par saistību nodošanu augstākminētajos darbības veidos SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi”.
4. Uzdot SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” nodot un SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” pieņemt ar nodošanas – pieņemšanas aktiem ar stāvokli uz
2010.gada 28.februāri:
4.1. līgumu oriģinālus, ko SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir slēgusi
ar pakalpojumu saņēmējiem par pakalpo-

4.
jumu sniegšanu augstākminētajos darbības veidos;
4.2. līgumu oriģinālus par pakalpojumu sniegšanu augstākminētajos darbības
veidos Zantes un Vānes pagastā;
4.3. Kandavas novada domes piederošās un valdījumā esošās ēkas un būves,
kas apsaimniekošanas funkcijas nodrošināšanai tika nodotas SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” ar 2007.gada
17.decembra līgumu, atbilstoši minētā
līguma pielikumam par apsaimniekošanu
un īpašuma uzturēšanu, kā arī atsevišķus
īpašumus, kas nodoti augstāk minēto
funkciju nodrošināšanai ar nodošanas pieņemšanas aktiem un Kandavas novada
domes lēmumiem, kuri nav nepieciešami
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Kandavas novadā;
4.4. saistības, pret citiem pakalpojuma
sniedzējiem darbības veidos, ko nodod
SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi;
4.5. materiālu krājumus augstāk minēto funkciju nodrošināšanai.
5. Uzdot SIA „Zemītes komunālie
pakalpojumi” veikt norēķinus par nodotajiem krājumiem ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.
6. Uzdot Kandavas novada domes izpilddirektoram G.Gelperam noslēgt līgumu ar SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” par Kandavas novada domes īpašumā un valdījumā esošo namu (ar tiem
piesaistīto teritoriju) apsaimniekošanu un
uzturēšanu.
Kandavas novada domē reģistrēts
akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”
iesniegums „Par domes sēdes pieņemtajiem lēmumiem”, kurā akciju sabiedrība
„Latvijas valsts meži” lūdz dokumentāli
pamatot un nodot akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” rīcībā Kandavas novada
domes apliecinātu dokumentu (tiesas
spriedumu, līgumu, testamentu vai administratīvu aktu) kopijas par lietošanas tiesību apgrūtinājumu – ceļa servitūta teritoriju esamību zemes vienībās ar kadastra
numuriem: 90920040128, 90920040076
un 90920010010 un atcelt nepamatoti
izdotos lēmumus par ceļa servitūtu noteikšanu īpašumam „Zantes mežs”, zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
90920010175 un 90920030148.
2009.gada 23.decembra sēdes protokola Nr.18 23.§ „Par ceļa servitūta nodibināšanu” lēmums tika pieņemts, lai nodrošinātu pašvaldības iedzīvotājiem brīvu
piekļūšanu saviem īpašumiem un saskaņā ar Zantes pagasta teritorijas plānojumu, kas pieņemts kā saistošie noteikumi
Nr.7/2006 2006.gada 29.augustā uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
90920010175 un 90920030148 atrodas
meža un lauku ceļi, bet Kandavas novada
domes rīcībā nav apliecinošu dokumentu
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(tiesas spriedumu, līgumu, testamentu vai
administratīvu aktu) par lietošanas tiesību apgrūtinājumu – ceļa servitūta teritoriju esamību zemes vienībās ar kadastra
numuriem: 90920040128, 90920040076
un 90920010010. Deputāti nolēma:
atcelt Kandavas novada domes 2009.
gada 23.decembra sēdes protokola Nr.18
23.§ „Par ceļa servitūta nodibināšanu” 1.
un 2. punktu.
Ar Kandavas novada domes Kandavas novada domes 2009.gada 23.decembra sēdes protokola Nr.18 24.§ „Par dzīvojamo telpu īres maksu un nedzīvojamo
telpu nomas maksas” 1.2.apakšpunktu
tika noteikta nedzīvojamās telpas nomas
maksa Kandavas novadā. Minētā lēmuma
1.2.5.apakšpunktā tika noteikta atlaide
par nomas maksu nedzīvojamām telpām
50% apmērā Kandavas novadā dzīvojošiem invalīdiem un pensionāriem. Deputāti nolēma svītrot Kandavas novada
domes 2009.gada 23.decembra sēdes protokola Nr.18 24.§ „Par dzīvojamo telpu
īres maksu un nedzīvojamo telpu nomas
maksas” 1.2.5.apakšpunktu.
Domes sēdesi tuvojoties noslēgumam, tika izskatīts jautājums par dzīvojamās mājas „Kaļķu krogs”, „Zilgmes”, un
„Aizdzires skola” statusa maiņu. Deputāti
nolēma:
1.Mainīt dzīvojamai mājai „Kaļķu
krogs”, Zemītes pagasts, Kandavas novads, būves kadastra apzīmējums 9094
001 0284 001 lietošanas veidu (funkciju)
piešķirot ēkai statusu Sociālā dzīvojamā
māja.
2.Uzdod Kandavas novada Būvvaldei
sagatavot dokumentāciju par ēku lietošanas veida (funkcijas) maiņu, iesniegšanai
Rīgas reģionālās nodaļas Valsts zemes
dienestam.
3.Kandavas novada domes attīstības
un plānošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei L.Brucei veikt atkārtotu
inventarizācijas pasūtīšanu un veikt nepieciešamās darbības izmaiņu izdarīšanai
zemesgrāmatā.
4.Mainīt dzīvojamai mājai „Aizdzires
skola”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, būves kadastra apzīmējums 9062
015 0152 001 lietošanas veidu (funkciju)
piešķirot ēkai statusu Sociālā dzīvojamā
māja.
5.Kandavas novada domes Attīstības
un plānošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei L.Brucei veikt nepieciešamās darbības īpašuma reģistrēšanai
zemesgrāmatā.
6.Mainīt dzīvojamai mājai „Zilgmes”,
Kandavas pagasts, Kandavas novads, kas
atrodas uz pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības „Zilgmes”, Kandavas pagasts,
Kandavas novads ar kadastra Nr. 9062
014 0132 lietošanas veidu (funkciju)

piešķirot ēkai statusu Sociālā dzīvojamā
māja.
7.Kandavas novada domes Attīstības
un plānošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei L.Brucei veikt nepieciešamās darbības īpašuma reģistrēšanai
zemesgrāmatā.
Sakarā ar pašvaldības interesēm sadarboties ar vācu investoriem, lai realizētu siltumapgādes sistēmas renovāciju
Kandavas pilsētā, 23.02.2010. saņemts
uzaicinājums piedalīties sarunās ar iespējamiem sadarbības partneriem no Vācijas
no 16.-18.martam 2010.gadā.
Partneri, uzņēmumu grupa „Danpower GmbH” ( Potsdama) ir starpreģionāls siltuma apgādes uzņēmums, kurš
piegādā siltumu vairāk kā 110 000 dzīvokļos un sabiedriskās iestādēs vairāk kā
70 pilsētās un pašvaldībās Vācijā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta
28.05.2002. noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
un darbinieku darba braucieniem saistītie
izdevumi”, deputāti nolēma:
1.Komandēt uz Vāciju no 2010.gada
16.marta līdz 18.martam:
1.1. Kandavas novada domes priekšsēdētāju R.Bāreni;
1.2. Kandavas novada domes izpilddirektoru G.Gelperu.
2. Apmaksāt R.Bārenim un G. Gelperam komandējuma ceļa izdevumus un
dienas naudu par laika periodu no 16.
līdz 18.martam 2010. gadā.
Dome izskatīja deputātes S.Tiltiņas
iesniegumu ar lūgumu finansiāli palīdzēt
S.Gulbei, Ls 200 apmērā, lai nodrošinātu
meitas Elzas Gulbes dalību dažādos čempionātos airēšanā.
E.Gulbe ir Jūrmalas specializētās airēšanas sporta skolas audzēkne. Deputāti
nolēma piešķirt S.Gulbei, dzīvojošai Kandavas novadā, finansiālu palīdzību Ls 200
apmērā meitas E.Gulbes dalībai airēšanas
čempionātos.
Sēdes noslēgumā deputāti vienojās,
ka kvalitatīvai jautājumu sagatavošanai,
lai tālāk tos izskatītu komiteju un domes
sēdē, ir nepieciešams ilgāks laika periods.
Deputāti vienbalsīgi nolēma:1. Pārcelt
Kandavas novada domes komiteju sēdes
no 18.marta uz 25.martu:
1.1. Vides aizsardzības un komunālo
jautājumu komitejas sēde plkst.13.00;
1.2. Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde plkst. 14.00;
1.3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde plkst. 15.00;
1.4. Finanšu, plānošanas un novada
attīstības komitejas sēde plkst.16.00
2. Pārcelt domes sēdi no 25.marta uz
31.martu plkst.13.00
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Izstrādāta Kandavas novada esošās situācijas un SVID analīzes 1.redakcija
4.martā Kandavas novada domes
zālē notika Kandavas novada attīstības
plānošanas seminārs, kura laikā dalībnieki iepazinās ar Kandavas novada
esošās situācijas un SVID analīzes 1.redakciju un izteica komentārus attīstības
plānošanas dokumenta papildināšanai.
Seminārā piedalījās Kandavas novada domes priekšsēdētājs Rolands Bārenis, Kandavas kultūras centra direktore
Iveta Grunte, pagastu pārvalžu vadītāji,
Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieki, domes sabiedrisko attiecību speciāliste Solvita Viļuma un pieaicinātie
konsultanti no Stratēģiskās un telpiskās plānošanas departamenta SIA “NK

Konsultāciju birojs”.
SIA “NK Konsultāciju birojs” Stratēģiskās un telpiskās plānošanas departamenta vadītāja Sandra Lāma iepazīstināja klātesošos ar Kandavas novada
sociālekonomiskās situācijas analīzi.
Izvērtējot iepriekš apkopotos datus,
tika izdarīti secinājumi: Pēdējo piecu
gadu laikā Kandavas novadā ir vērojama tendence iedzīvotāju skaitam samazināties, 2004. gadā, salīdzinot ar 2009.
gadu, iedzīvotāju skaits samazinājies
par 425 cilvēkiem; Kandavas novadā ir
vērojams pieaugošs negatīvs iedzīvotāju
ilgtermiņa migrācijas saldo, kas nozīmē,
ka iedzīvotāji pamet novadu. Kā viens
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no iemesliem ir iedzīvotāju došanās peļņā uz Rīgu vai ārvalstīm. Savukārt, nozīmīgākās saimnieciskās darbības nozares
Kandavas novadā uz 2009. gada sākumu
ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība, apstrādes rūpniecība,
būvniecība, kā arī vairumtirdzniecība
un mazumtirdzniecība, automobiļu un
motociklu remonts.
Ar „Kandavas novada attīstības
programmas 2010.- 2016.gadam” 1.daļas 1.redakciju tiks iepazīstināti domes
deputāti, pašvaldības darbinieki, dažādu
nozaru pārstāvji un uzņēmēji.
Kandavas novada sociālekonomiskās situācijas analīze:
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SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” un SIA
„Zemītes komunālie pakalpojumi” darbības veidi
Kandavas novada domes 2009.gada
23.decembra sēdes protokola Nr.18 29.§
„Par izmaiņām SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” un SIA „Zemītes
komunālie pakalpojumi” darbības veidos” 2.punkts nosaka, ka SIA „Zemītes
komunālie pakalpojumi” sakarā ar reorganizāciju pārņem no SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” saistības un
tiesības tādos darbības veidos kā:
- sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana - nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību
vai uz līguma pamata;
- ēku uzturēšanas un ekspluatācijas
darbības, (turpmāk tekstā visi darbības veidi kopā saprotami kā apsaimniekošana).
Kandavas novada domes lēmumā ir
noteikts, ka SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” darbības sfēra ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšana Kandavas
novada teritorijā: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic dzeramā ūdens
ieguvi, atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz patērētājam Kandavas
novadā, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs veic notekūdeņu savākšanu no
patērētāja, to novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšanu un
attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē Kandavas novadā.
Ar šī gada 1.martu nekustamo īpašumu, kuru apsaimniekošanu veica SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi” apsaimniekotājs ir SIA ”Zemītes komunālie pakalpojumi”, kas turpmāk sauksies
SIA „Kandavas Namsaimnieks”. Maksā-

jumi par SIA „Kandavas Namsaimnieks”
sniegtajiem pakalpojumiem sākot ar
marta mēnesi jāveic Kandavā, Zīļu ielā
1, kasē (bijušās slimnīcas ēkā). Ja rodas
jautājumi, kas saistīti ar pašvaldības ēku
apsaimniekošanu, turpmāk zvanīt:
Ilmārs Petkēvics (Vāne) 26430811;
Valērijs Uss (Zante) 29398958;
Aivis Viļumsons (Zemīte)29174594;
Jānis Čupriks (Kandava, Kandavas
pagasts, Cēre) 29469084.
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē iedzīvotājus, ka par
saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem laika periodā līdz 2010.gada
1.martam, iedzīvotājiem jānorēķinās ar
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.
Turpmāk ar SIA ”Kandavas komunālie pakalpojumi” varēs norēķināties,
par ūdens apgādes un kanalizācijas, kā
arī asenizācijas pakalpojumi, Kandavas
komunālo pakalpojumu kasēs, Kandavas novadā.
Aicinām iedzīvotājus noslēgt līgumus, par ūdens piegādi un kanalizācijas
novadīšanu, kā arī asenizāciju (atbilstoši
Kandavas novada domes noteikumiem
Nr.16) ierodoties personīgi SIA ”Kandavas komunālie pakalpojumi”, Kandavā,
Dārza ielā 6, un Kandavas komunālie
pakalpojumi, norēķinu vietās, pagasta
pārvaldēs.
Pakalpojumu saņēmēji, lai noskaidrotu neskaidro informāciju var zvanīt,
pa telefonu 63107371, kā arī sūtīt neskaidros jautājumus uz e-pastu SIA.
KKP@inbox.lv.

LEADER projektu konkursam iesniegtas 35 dažādas idejas
Biedrība „Kandavas Partnerība” ir vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju apvienība, kas darbojas Kandavas novadā, Tukuma novada Pūres, Irlavas un Sēmes pagastos, pārstāvot šīs teritorijas iedzīvotāju intereses un rūpējoties par lauku attīstības
jautājumiem.
Lai izsludinātu LEADER projektu labiekārtošana, bērnu kafejnīcas izveide,
konkursu un apzinātu iespējamos no- galda spēļu iegāde, taku labiekārtošana,
zīmīgākos pasākumus Kandavas Part- tūrisma atbalsta punkts, saieta un atpūnerības teritorijā, biedrība “Kandavas tas centrs, pamatlīdzekļu iegāde kultūPartnerība” izsludināja projektu ideju ras, amatniecības, biškopības un sporta
pieņemšanu līdz 4.martam.
aktivitāšu veicināšanai.
Kopumā tika iesniegtas 35 dažādas
Pēc 9. marta biedrības „Kandavas
idejas: sporta laukumu un rotaļlaukumu Partnerība” Padomes lems par atbalstālabiekārtošana, ceļa norāžu izgatavoša- majām jomām Kandavas Partnerības
na, vingrošana kopā ar bērniem, trakto- teritorijā.
ra ar aprīkojumu iegāde, kapličas uzstāInformāciju par LEADER aktualidīšana un labiekārtošana, bērnu drošas tātēm var saņemt biedrībā „Kandavas
rīcības prasmju apgūšana, aktīvās at- Partnerība” pie valdes priekšsēdētājas Inpūtas vietu izveide, labu māju atrašanu tas Haferbergas, mob.28390394, e-pasts:
katram dzīvniekam, mūzikas instru- intaha@inbox.lv vai mājas lapā www.
mentu iegāde, baznīcas un tās teritorijas kandavaspartneriba.lv

Lielo Talku atbalstīt
pieteikušās gandrīz
visas pašvaldības
Līdz Lielajai Talkai 24.aprīlī šobrīd
palicis nepilns mēnesis, un organizēšanas darbi uzņem apgriezienus. Šobrīd
Lielo Talku atbalstīt pieteikušās gandrīz visas pašvaldības – 108 novadi un
9 republikas pilsētas, kas nozīmē, ka
visi sagatavošanās darbi var ritēt raiti
uz priekšu. Tikai Babītes novads pagaidām nav apstiprinājis dalību talkā.
Pašvaldību galvenais uzdevums Talkas organizēšanā ir nodrošināt atkritumu savākšanu un aizvešanu uz poligoniem, kuri savukārt Talkā savāktos atkritumus no pašvaldībām pieņems bez
maksas.
Šobrīd pašvaldības ir nozīmējušas Talkas koordinatorus, līdz ar to jau
darbojas 116 Lielās Talkas koordinatori
visā Latvijā. Talkas koordinatoru vārdi
un kontakti atrodami Talkas mājas lapā
www.talkas.lv. Talkas koordinatori būs
galvenie atbildīgie par veiksmīgu Talkas
norisi katrā pašvaldībā – viņi dalīs maisus, nodrošinās informāciju talkotājiem,
koordinēs talkas maisu savākšanu un izvešanu pēc talkas.
Daudzas pašvaldības Lielajā Talkā
organizē arī uzmundrinošus pasākumus
talciniekiem – kā kopīgu tēju vai zupas grāpi pēc darba, vai uzmundrinošu
kopā dziedāšanu.
Rīgā Lielās Talkas grupas vadītāji
tikās ar Rīgas Domes izpilddirektoru
un vienojās par konceptuālu sadarbību
organizējot talku Rīgā. Nenoliedzami,
Rīga ir liela pilsēta, kura prasa īpašu
organizatoru uzmanību. Lai Rīgā Lielā
Talka noritētu sekmīgi, tiek piesaistīti
papildus brīvprātīgie, kas palīdzēs Talkas koordinatoriem Rīgā.
Lūgums ziņot par vietām
Kandavas novadā,
kuras nepieciešamas
sakopt!!!
Galvenais talkas koordinators
Kandavas novadā,
Sandra Bērziņa,
63182031, 28304430,
sandra.berzina@kandava.lv
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Kas ir Latvenergo Klienta karte?
„Kandavas vecpilsētas
centra daļas atjaunošana
un tūrisma infrastruktūras
attīstība”
Kandavas novada dome š.g. 3.
martā noslēgusi līgumu ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Kandavas
vecpilsētas centra daļas atjaunošana
un tūrisma infrastruktūras attīstība”
(Līgums Nr. L-PPA-10-0015; projekta
Nr.PPA/3.4.2.1.1/09/02/006) īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un tā ietvaros
paredzēts Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Kandavas pilsētas
vēsturiskā centra (valsts aizsardzības Nr.
7452) daļas infrastruktūras labiekārtojums, pielāgojot to tūrisma attīstībai.
Projekta gaitā pārmaiņas skars laukumu, ko ierobežo Talsu, Ūdens, Baznīcas ielas un Kandavas luterāņu baznīcai
piederošais zemesgabals Kandavā, pārveidojot to par labiekārtotu teritoriju,
kas kalpos kā atpūtas, brīvā laika pavadīšanas vieta un sākumposms tūristiem,
kuri apmeklē novadu, lai iegūtu informāciju par Kandavas kultūrvēsturisko
attīstību un par apskates objektiem un
aktīvās atpūtas vietām novadā.
Lai piesaistītu tūristus, izveidotu
kandavniekiem un pilsētas viesiem pievilcīgu vidi, radot apstākļus daudzveidīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām,
tiks izbūvēts laukums dažādu pasākumu
un koncertu organizēšanai, centrālajā
daļā izveidots pulcēšanās laukums ar
interaktīvu stendu – Kandavas simbolu
– ozolzīli, kur tiks piedāvāta informācija par Kandavas vecpilsētas objektiem.
Teritorijā tiks sakārtotas esošās ūdenstilpnes – dīķis un strauts, uzstādīti tiltiņi
pāri strautam, izveidots celiņu tīkls un
ierīkots apgaismojums, ierīkotas atpūtas
un aktivitāšu zonas( divi rotaļu laukumi
un amatnieku pagalms).
Projekta ietvaros tiks īstenoti arī
mārketinga pasākumi Kandavas vārda
popularizēšanai – publikācijas, bukleti,
jaunas mājas lapas izstrāde.
Projekta īstenošanas laiks 15 mēneši
( līdz 2011. gada 3. jūnijam), kopējās izmaksas Ls 400 000, attiecināmās izmaksas
Ls 346 236,70, no tām 65 % ERAF finansējums (Ls 22 5053,85), valsts budžeta dotācija pašvaldībai - Ls 10387,10 un pašvaldības līdzfinansējums Ls 110795,75.
Pašlaik Kandavas novada dome ir
uzsākusi iepirkumu procedūras dokumentācijas sagatavošana, lai varētu veikt
iepirkumu par būvprojekta izstrādi.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Jau drīzumā, sākot no februāra vidus, AS „Latvenergo” klienti norēķinu kvīšu vietā saņems Klienta karti, kuru turpmāk ērti varēs izmantot, veicot apmaksu
par elektroenerģiju.
Ja līdz šim, AS „Latvenergo” sūtot
klientiem norēķinu kvītis, ik gadu iztērēja vairāk nekā 25 tonnas papīra, tad,
ieviešot Klienta karti, norēķināšanās
process par elektroenerģiju būs ekonomiskāks un arī videi draudzīgāks. AS
„Latvenergo” Klienta kartes lietošanas
process kļūst par uzņēmuma iniciatīvu
kopā ar klientiem īstenot un popularizēt
zaļāku dzīvesveidu, jo kartes ieviešana
ļaus veidot tīrāku vidi ap mums, kā arī
saglabāt dabas resursus – kokus.
AS „Latvenergo” Klienta karte ir AS
„Latvenergo” klienta identifikācijas līdzeklis, ar kura palīdzību norēķināšanās
procesā, maksājot par elektroenerģiju
Latvijas Pasta nodaļās un banku filiālēs,
turpmāk varēs ērtāk un operatīvāk veikt
maksātāja identifikāciju. Klienta karte
nodrošinās arī efektīvu komunikāciju
ar AS „Latvenergo” Klientu servisu, kas
ļaus ātri atrast klientu uzņēmuma datu
bāzēs.
AS „Latvenergo” Klienta kartes viena puse ietver informāciju par klientu:
klienta vārds, uzvārds; klienta līguma
numurs; līguma objekta adrese; svītru kods, kurā iekodēta informācija par
klienta līgumu.
Savukārt Klienta kartes otrā pusē
atrodama AS „Latvenergo” Klientu servisa kontaktinformācija, kas palīdzēs
viegli sazināties ar Latvenergo interesējoša jautājuma gadījumā.
Iepriekš norēķinoties par elektroenerģiju, klienti operatoriem Latvijas
Pasta nodaļās vai banku filiālēs deva
aizpildītu norēķinu kvīti. Turpmāk šajās
pašās norēķinu vietās klientiem vajadzēs
tikai uzrādīt Klienta karti sevis identificēšanai un nosaukt naudas summu, kas
jāmaksā par iepriekšējā mēnesī patērēto
elektroenerģiju. Patērētās elektroenerģijas daudzums nebūs jāuzrāda, jo AS
”Latvenergo” to aprēķinās atbilstoši samaksātajai summai.
2009. gada decembrī AS „Latvenergo” Klienta kartes ieviesa Saldus un
Brocēnu novados, kur klienti ir pozitīvi
novērtējuši kartes izmantošanas priekšrocības. Tādēļ 2010. gadā Klienta karte
tiks ieviesta visā Latvijas teritorijā, tās
klientiem izsūtot aptuveni 4 mēnešu
laikā. Pāreja uz AS ”Latvenergo” Klienta
kartes izmantošanu notiks pakāpeniski.
Lai arī klienti būs saņēmuši kartes, līdz
2010. gada beigām vēl varēs veikt mak-

sājumus arī ar norēķinu kvītīm.
Lai nākotnē, lietojot Klienta karti,
klienti varētu ērti sekot līdzi savam elektroenerģijas patēriņam un samaksātajām summām, kopā ar Klienta karti tiks
nosūtīta elektroenerģijas patēriņa tabula, kurā varēs pārskatāmi ierakstīt skaitītāja rādījumu un kontrolēt maksātās
summas garākā laika periodā. Pārskats
par pēdējos mēnešos veiktajiem maksājumiem klientiem turpmāk tiks nosūtīts
ne retāk kā reizi divos gados.
Klienta karti izsūtīs pa pastu pašdeklarēšanās klientiem - privātpersonām,
kurām līdz šim nosūtīja norēķinu kvītis.
Savukārt Klienta karte pagaidām netiks
sūtīta, ja klients par elektroenerģiju norēķinās internetā. Taču arī elektronisko
norēķinu lietotāji var Klienta karti iegūt,
bet tā būs jāpasūta, zvanot uz Klientu
servisu pa bezmaksas tālruni 80200400,
rakstot e-pastu uz klientu.serviss@latvenergo.lv vai kādā no Latvenergo Klientu
apkalpošanas centriem.
Klienta kartes nozaudēšanas gadījumā to varēs atjaunot, pasūtot Klientu
servisā pa bezmaksas tālruni 80200400.
Izgatavotā karte klientiem tiks nosūtīta
pa pastu.
Uzņēmuma klienti joprojām tiek
aicināti izmantot pašapkalpošanās portālu www.e-latvenergo.lv, kurā ir redzamas samaksātās summas, skaitītāja
radījums līdz kādam maksāts iepriekšējos mēnešos. Turpat iespējams norēķināties par elektroenerģiju, pieslēgt
automātisko izlīdzināto maksājumu par
elektroenerģiju, kā arī pieteikties citiem
pakalpojumiem. Portālā var lejupielādēt
izmantošanai arī elektronisku elektroenerģijas patēriņa tabulas formātu.
AS „Latvenergo” ir sociāli atbildīgs
un videi draudzīgs uzņēmums, kuram
svarīgi savā darbā nodrošināt racionālu dabas resursu izmantošanu. Tādēļ
AS „Latvenergo” aicina klientus pievienoties šiem centieniem, ierobežojot
neefektīvu papīra izmantošanu, kā arī
turpmāk pēc iespējas izmantot informāciju par saviem maksājumiem elektroniski.
Andris Siksnis,
AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350
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Sociālās palīdzības
centrā darbojas
Sirds veselības
kabinets
Sirds kabinets ir iespēja ikvienam
Kandavas novada un blakus novadu
iedzīvotājam vecumā no 18 gadiem
vienu reizi gadā bez maksas un bez
ārsta nosūtījuma pārbaudīt savas
sirds veselību.
Apmeklējuma laikā tiek aizpildīta
anketa par pacienta veselības stāvokli
kopumā, noteikts pacienta svars, augums, pēc īpašas formulas noteikts
ķermeņa masas indekss, izmērīts
asinsspiediens, pulss, kā arī noteikts
holesterīna un cukura līmenis asinīs, bet nepieciešamības gadījumā arī triglecerīdu jeb tauku daudzums
asinīs. Jāņem vērā, ka sešas stundas
pirms došanās uz Sirds veselības kabinetu, nedrīkst ēst. Visus nepieciešamos mērījumus veic kabineta māsiņa
Inita Pumpure. Pēc mērījumu analīzes, tiek noteikti iespējamie sirds
saslimšanas riska faktori. Pārsvarā
gadījumu tie ir - nepietiekama fiziskā
aktivitāte jeb mazkustīgs dzīvesveids,
paaugstināta ķermeņa masa, smēķēšana, paaugstināts asinsspiediens.
Dati par cilvēka veselības stāvokli
tiek elektroniski apkopoti un ievadīti
vienotā datu bāzē, kas tiek nosūtīti uz
Kardioloģijas centu.
Kabinetā pieejams arī plašs informatīvo bukletu klāsts, kuros skaidrots, kā no sirds riska faktoriem izvairīties.
No marta Sirds veselības
kabinets darbosies:
pirmdienās - no 9:00 līdz 17:00,
ceturtdienās, piektdienās no 8:00 līdz 17:00,
sestdienās - no 9:00 līdz 12:00
(katra mēneša 1. un 2. sestdienā),
trešdienās paredzēti izbraukumi
uz novada pagastiem.
Otrdienās un svētdienās kabinets būs slēgts.
Kabineta māsiņa Inita Pumpure,
tālrunis: 27850670.
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Ziemas čempioni vieglatlētikā
13.-14. februārī Latvijas vieglatlētikas savienības organizētajās sacensībās, Kuldīgas vieglatlētikas manēžā,
noteica Latvijas Republikas ziemas
čempionus junioriem un jauniešiem.
Labus rezultātus uzrādīja Kandavas
novada Bērnu jaunatnes sporta skolas
vieglatlēti.
Stafetes skrējienā 4x200m no
kandavniekiem cīnījās Jānis Kairišs,
Atis Treilons, Uldis Vizulis un Emīls
Anšancs, kopvērtējumā viņi ieguva
3.vietu ar rezultātu 01:41.74, tikai par
4 simtdaļām atpaliekot no 2.vietas
Jelgavas BJSS, 1.vietā SS „Arkādija” ar
rezultātu 01:36.2.
Kandavnieks Atis Treilons komentējot stafetes skrējienu teica: „Ko
nevarējām katrs atsevišķi, to izdarījām kopā.”
Kandavas vārds netiktu aizstāvēts
arī bez pārējiem startējušajiem vieglatlētiem – Ievas Rudēvicas, Sintijas
Jēkabsones, Aivas Štarkas un Artūra
Rožinska. Lodes grūšanā junioriem
Gintam Bērziņam 4. vieta (13.26).
18.februārī Rīgas sporta manēžā
notika sporta skolas „Arkādija” atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā.
Tajās piedalījās arī Kandavas novada
jaunie vieglatlēti „D” un „C” vecuma
grupās. Sacensību laureāti saņēma
kausus un diplomus. Sacensības kandavniekiem bija ļoti veiksmīgas – izcīnīti 5 kausi!
„D” grupā 60 m skrējienā, 97 dalībnieku konkurencē, 1.vietu un kausu izcīnīja Valts Baumanis (rezultāts
8.6). Raivis Garoza lodes grūšanā
1.vietā (rezultāts 8.87). Veiksmīgs

starts bija trenera Induļa Matīsa audzēknēm – Kristai Dankerei, Venitai
Zariņai, Agnesei Agapovai, Baibai
Bitei, Andai Jekovičai un Alisei Fjodorovai.
„C” grupā, ar jaunu personīgo
rekordu - 12.77, ļoti pārliecinoši uzvarēja Sandija Balande-Balode. Ar
rezultātu 12.33, lodes grūšanā Sandija
šogad uzvarēja arī Latvijas čempionātā Jēkabpilī, kas notika 24.janvārī.
60m skrējienā Viktoram Delertam
3.vieta (8.8), Danutai Naglei 1000m
skrējienā 3.vieta (3:36.3).
2010. gada 5.martā sacensībās
„Kuldīgas kauss” piedalījās sportisti
no visām Baltijas valstīm – Lietuvas,
Latvijas, Igaunijas. Igaunijas un Latvijas „B” un „C” grupās, vidējā vecuma
grupā, par divkārtēju uzvarētāju kļuva Kaspars Beniušis, izcīnot 1.vietu
gan 60m barjerskrējienā, ar rezultātu
9.66, gan 600m skrējienā, ar rezultātu 01:37.58. 1.vieta lodes grūšanā,
ar jaunu personīgo rekordu – 13.42,
Sandijai Balandei-Balodei.
600m skrējienā „C” grupā 2.vieta
Robertam Rozentālam, ar rezultātu 01:55.40. Danutai Naglei 3.vieta
600m skrējienā, rezultāts – 01:58.5.
Nākamās sacensības notiks Kuldīgā 26.martā, „D” un „E” grupas vieglatlētiem.
Kopā ar audzēkņiem priecājos
par lieliskajiem vieglatlētu sasniegumiem.
Paldies visiem, kuri palīdzēja
sasniegt šo rezultātu!!!
Vieglatlētikas treneris
Andrejs Gross

Atjaunos K.Mīlenbaha vidusskolas
sporta laukumu
8.martā, Kandavas novada domes
priekšsēdētājs Rolands Bārenis saņēma apstiprinājumu no Lauku atbalsta
dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes, ka projekta „Sporta aktivitāšu veicināšana
Kandavā” iesniegums ir atbalstīts un
tā īstenošanas gadījumā būs iespēja
saņemt finansējumu 75% apmērā no
kopējām projekta attiecināmajām iz-

maksām, kuras tiks noskaidrotas pēc
iepirkuma procedūras veikšanas. Pašvaldības līdzfinansējums 25% un PVN
(nav iekļauts attiecināmajās izmaksās).
Projekta ietvaros plānots rekonstruēt
K.Mīlenbaha vidusskolas sporta laukumu, iegādāt tablo, basketbola grozus
un nomainīt sporta zāles grīdas segumu. Aktivitātes plānots īstenot 2010.
gada laikā.
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Ritmikas diena K.Mīlenbaha vidusskolā
5.martā Kandavas Sporta hallē notika Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas gadskārtējā ritmikas diena, šogad ar
nosaukumu “Ceļojums pasaku valstībā”,
kurā aktīvi piedalījās visu klašu skolēni.
Pasākumam īpaši gatavojies bija ikviens, skolēni iejutās tādos pasaku tēlos,
kā bites, lāči, suņi, pelēni, zaķēni, Pepija
Garzeķe, Mazā raganiņa, Karlsons, Buratīno, Malvīne, Zirnekļcilvēki, Šreks un

Fiona, Sarkangalvīte un vilks, doktors
Aikāsāp, supervaroņi un citi.
Kā pārsteigums skolēniem un skatītājiem bija Latvijas Princeses 2009 - Alises Piternieces ierašanās. Latvijas Princese pasākuma dalībniekiem sirsnīgi vēlēja izturību un veiksmi. Alise Piterniece
bija arī viena no žūrijas dalībniecēm un
piedalījās apbalvošanā.
Katru klases sniegumu žūrija vēr-

tēja atsevišķi un pasākuma noslēgumā
pasniedza pārsteiguma balvas, kuras saņēma visu klašu kolektīvi. Atzinību par
labāko (The Best) pasākuma priekšnesumu saņēma 12.klases audzēkņi, kuri
iejutās Sarkangalvīšu un vilku lomās.
Pasākuma noslēgumā Latvijas Princese - 2009 aprunājās ar mazāko klašu
skolēniem, kopīgi fotografējās un sniedza autogrāfus.

Skijoringa un ziemas motokrosa nacionālā čempionāta 8.posms Matkulē
20.februārī Matkulē notika skijoringa un ziemas motokrosa nacionālā
čempionāta 8.posms. Pasākumu rīkoja
KANDAVAS KAUSS 2010 sadarbībā ar
„L.A.M.A.”& „Durka Racing”.
Rezultāti:

Lielā tautas klase (LTK)
1 Jānis Tilaks/Sandis Čalpa
2 Ivars Vasiļjevs/Alns Garkājis
3 Ainārs Grandovskis/Ints Celmaraugs
Mazā tautas klase (MTK)
1 Renijs Āboliņš/Raitis Āboliņš
2 Dāvis Muša/Alnis Garkājis
3 Andris Krieviņš/Raimonds Beitāns
Mazā meistaru klase (MMK)
1 Ainārs Vilciņš/Agnis Vējkājis
2 Artis Ozols/Normunds Krūmiņš
3 Jānis Piternieks/Jānis Ozoliņš
Lielā meistaru klase (LMK)
1 Intars Kvants/Guntis Melderis
2 Ainārs Grandovskis/Ints Celmaraugs
3 Jānis Štauers/Rolands Laizāns
Kross ar radzēm
1 Jānis Baunis
2 Avrimas Tuomas
3 Kristaps Kalējs

Kross bez radzēm
1 Ainārs Vilciņš
2 Toms Vilciņš
3 Uģis Barons
Q Open
1 Gatis Latūns
2 Imants Ragevičius
3 Normunds Cīrulis

Q 4x4
1 Sandijs Ķilps
2 Jānis Baunis
3 Andris Petrovskis
Q Bērni
1 Toms Babris
2 Mārtiņš Toms Puķītis
3 Elvijs Zommers
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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 martā svin dzīves nozīmīgās jubilejas:
Siliņa Līvija,
Andrejs Boršteins,
Jautrīte Ozola,
Zina Rēdmane,
Elza Vanaga,
Ilmārs Bidiņš,
Lidija Pabērza,
Ligija Čuprika,

Skaidrīte Janemane,
Laimonis Klevinskis,
Eduards Blavs,
Erna Landiša,
Alma Freimane,
Irma Roze,
Velta Feldmane,
Ausma Upmane,

Edvīns Bergmanis,
Mirdza Veģe,
Aldis Kazāks,
Modra Freimane,
Jānis Bērziņš,
Vilnis Roze.
Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

Sludinājumi
Biedrības „Atbalsts Kandavas
K. Mīlenbaha vidusskolai”
organizētie pasākumi:
Tuvojas Lieldienas.
Mācīsimies izrotāt telpas Lieldienu noskaņās!
25. martā pl.18.00 K.Mīlenbaha vidusskolas lasītavā
„Lieldienu floristika”.
Līdzi jāņem dārznieku šķēres, smalkus bērzu vai citus
žagariņus, kādu izpūstu un izskalotu olu vai mākslīgo
olu, citus floristikas materiālus. Ja ir - kādu ziedu.
Dalības maksa nav, jo darbosimies pašas.
Nodarbību vadīs Signe Ezeriņa.

„Pašu gatavota kosmētika” 15. aprīlī pl.17.00
K.Mīlenbaha vidusskolā
Lektore Evita no Kuldīgas.
Dalības maksa Ls 3.00, un, ja vēlas gatavot jau uz
vietas sev kosmētiku, tad papildus jāmaksā: par lūpu
balzāmu Ls 2.50, acu krēmiņu Ls 3.00,
par sejas krēmiņu no Ls 5.00-8.00,
protams, var arī tikai klausīties un var sev pagatavot
visu, tas viss pēc katra iespējām.
Lūgums par šo pasākumu man līdz 10. aprīlim dot
konkrētu pieteikšanos, jo dalībnieki var būt
līdz 15 cilvēkiem, ja būs vairāk organizēsim
vēl vienu grupiņu.
Semināra ilgums 3-4 stundas.

Tautību apvienība „Varavīksne”

17.aprīlī plkst. 18:00
Kandavas novada kultūras nama lielajā zālē rīko

LIELDIENU PASĀKUMU
Ielūdzam visus, kas vēlas piedalīties gan privātpersonas, gan kolektīvus!
Līdzi jāņem groziņš un labs garastāvoklis
Pieteikties līdz 6.aprīlim
pie pagastu kultūras nama vadītājiem!
Sīkāka informācija pa tālr.: 29486334

Noteiktas izmaiņas maršrutā
Saldus-Vāne-Kandava
Sakarā ar no valsts budžeta atvēlēto finanšu līdzekļu
ievērojamu samazinājumu sabiedriskā transporta
pakalpojumu zaudējumu segšanai
2010.gadam pamatojoties uz 2007.gada 2.oktobra
MK noteikumu Nr.673 „Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”
24.punktu, noteiktas izmaiņas autobusa maršrutā
Saldus-Vāne-Kandava: plkst.16:15
no Saldus reiss slēgts piektdienās,
reiss kursēs svētdienās
Plkst.18:05 no Kandavas reiss slēgts piektdienās, reiss
kursēs svētdienās
Izmaiņas stājas spēkā ar 2010.gada 22.februāri.

11.

Kandavas novada vēstnesis
16.martā plkst. 10:00
Kandavas Kultūras nama mazajā zālē notiks

seminārs lauksaimniekiem
Programmā:
10:00-11:00
Perspektīvo dārzeņu, puķu šķirņu izvēle un audzēšanas apstākļu nodrošināšana. SIA „Kurzemes sēklas”
piedāvājums 2010. gadam.
(SIA „Kurzemes sēklas” direktors Māris Grīnvalds)
11:00-12:00
Rīgas centrālā tirgus pieejamība lauku iedzīvotājiem.
(Rīgas CT direktors Dainis Liepiņš)
12:00-13.00
Aktualitātes un iespējas Kandavas novadā. Diskusijas
pie kafijas pauzes.
(Kandavas novada lauku attīstības speciāliste
Skaidrīte Šneidere)
Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar SIA „Kurzemes sēklas” piedāvājumu 2010. gadam, kā arī ar perspektīvo dārzeņu un puķu šķirņu izvēli, un to audzēšanas apstākļu nodrošināšanu. Seminārā tiks pastāstīts
par Rīgas centrālā tirgus pieejamību lauku iedzīvotājiem un citām aktualitātēm Kandavas novadā.
Informācija:
t. 29185517 Daiga Bērzāja,
Ziemeļkurzemes LAB lauku att. spec.,
t. 26404488 Skaidrīte Šneidere,
Kandavas nov. lauku att.spec.

„Tolmets”

SIA „Baltic Eko Park” (licence nr. 2008-08/212)
Talsos, K.Valdemāra ielā 75C,
Tukumā, Stacijas ielā 4D,

Pērk metāllūžņus:

Melnie līdz 139,00 Ls/t
Varš līdz 3,10 Ls/kg
Alumīnijs līdz 0,82 Ls/kg
Tūlītēja samaksa.
Konteineri. Demontāža. Transports.
Kontakttālruņi: 63221447; 26567240 (Talsos)
63111580; 28376008 (Tukumā)

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

25. martā plkstn.12.00

Kandavā pie Piemiņas akmens notiks komunistiskā terora upuru piemiņai veltīts atceres brīdis.
Aicināti visi interesenti.
Pēc tam visi mīļi gaidīti Kandavas novada muzejā.

Sirds veselības kabineta darba laiks:
Pirmdienās: 9:00 – 17:00
Otrdienās: Trešdienās: Izbraukumu diena
Ceturtdienās: 8:00 – 17:00
Piektdienās: 8:00 – 17:00
Sestdienās: 9:00 – 12:00
(katra mēneša 1.un 2. sestsdiena)
Kabinets atrodas Kandavas novada
Sociālās palīdzības centra telpās

Latvijas Sarkanā Krusta Kandavas nodaļa
organizē

Donoru dienu

25.martā no plkst. 10:00 līdz 13:00
Kandavas novada Sociālās palīdzības centrā.
27.martā plkst. 10:00 Kandavas kultūras nama mazajā
zālē Kandavas novada kooperatīvās krājaizdevu
sabiedrības gada atskaišu sapulce.
Aicināti visi KN KKS biedri!
Kandavas novada muzejā visu marta mēnesi skatāma
kandavnieka

Egila Rēdmaņa foto izstāde
“Slavenības viesojas Kandavā”

Līdzjūtības
Novada Dzimtsarakstu nodaļā februārī reģistrēti
mūžībā aizgājušie novada iedzīvotāji:
Maiga Āboliņa (1924.) Kandava
Olga Fomina (1913.) Kandava
Aija Ābelīte (1949.) Kandavas pagasts
Olga Grīnhofa (1933.) Matkules pagasts
Alma Bertulsone (1922.) Zantes pagasts
Imants Leščuks (1948.) Zemītes pagasts
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka
Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

12.

Kandavas novada vēstnesis

Kandavas novada kultūras centra darba plāns
marts
12.03.

19.00

13.03.

18.00

15.03.
16.03.

22.00
11.00
19.00
14.00

19.03.

19.00

22.03.

14.00

23.03.

10.30
un
14.30

24.03.

14.00

25.03.

12.30
26.03.

12.00
18:00

27.03.

30.03.

18.00

19.00
10.00

31.03.

14.00

APRĪLIS
Filma „Jauns mēness”
Dziedāšanas konkurss
„Uzdziedāsim”
Novada vokālo
ansambļu
sadziedāšanās
Balle
Zīda apgleznošana
Filma „Jauns mēness”
Filma bērniem
Grupas
„Eolika”jubilejas
koncerts
Latviešu animāciju
filmu programma
Latviešu animāciju
filmu programma
Latviešu animāciju
filmu programma
Ritmikas diena un
diskotēka Zemītes
skolas audzēkņiem
Atceres brīdis
Represēto piemiņas
vietā
Komunistiskā terora
upuru piemiņai veltīts
atceres brīdis
Latviešu animāciju
filmu programma
Rīgas Doma zēnu kora
koncerts
Folkloras kopas
„Vācelīte” 5 gadu
jubilejas pasākums
Raimonda Rēķa un
Solvitas Alksnes foto
izstāde
Bērnu un jauniešu
kluba „Ko darīt, kad
nav ko darīt” aktivitāte
„Spēļu nakts”
Latviešu animāciju
filmu programma
Tematiskā
pēcpusdiena „Olu
ēdieni”

Kandavas KN
Zantes KN
Kandavas KN
Vānes KN
Zemītes TN
Kandavas KN
Vānes KN
Kandavas KN
Zemītes TN
Kandavas KN
Vānes KN
Zemītes TN
Vāne
Pie Piemiņas
akmeņa Zantē
Cēres skola
Kandavas KN
Zantes KN
Zantes KN

Zemītes TN
Zantes KN
Zantes KN

IZSTĀDES
27. marts - 30. aprīlis
Raimonda Rēķa un Solvitas Alksnes foto
izstāde. Zantes kultūras namā

PASĀKUMI
1. aprīlī
19:00 Koncerts Ainārs Mielavs un
“Pārcēlāji” . Ieeja: Ls 4,-; Ls 5,-. Kandavas
kultūras namā
Joku dienai veltīts pasākums. Cērē
1. - 5. aprīlis
Lieldienu pasākumi. Kandavā, Cērē, Matkulē,
Zantē, Zemītē
4. aprīlī
Jauniešu deju kolektīva “Imuliņa” 5 gadu
jubilejas koncerts. Vānes kultūras namā
5. aprīlī
16:00 Koncertēs ērģelnieks Raimonds
Felšs un vijolnieks Edgars Ziņģe. Kandavas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
17. aprīlī
21:00 Galdiņballe. Spēlē: grupa “Dakota”.
Valdeķu kultūras namā
20. aprīlī
Piemiņas pasākums skolotājam, pieminekļu
aizsardzības inspektoram un publicistam
Viktoram Vītolam. Kandavas novada muzejā
24. aprīlī
Lielā Talka Kandavas novadā. Talkas
galvenā koordinatore - Sandra Bērziņa (tālr.
63182031).
25. aprīlī
Daugavpils Oranžais koris un Atis Auzāns
uzstāsies ar jauno koncertprogrammu.
Kandavas kultūras namā

Dārza iela 6, Kandava, Tukuma rajons, LV–3120, tālr. 631 82028; fakss 631 82027, e–pasts: dome@kandava.lv
Kandavas novada domes informatīvais izdevums. Par publicētās informācijas saturu atbild Kandavas novada dome.
Metiens 3000 eks. Maketēts un iespiests SIA „Tipogrāfija Universums A“

