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BEZMAKSAS

”Kandavas novada Goda pilsonis”
Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku Tu esi Latvija!

Sveicu
Kandavas novada
iedzīvotājus
Latvijas Republikas
proklamēšanas
gadadienā!
Būsim lepni par savu valsti, atbalstīsim labās idejas, kas palīdz attīstīties
ikvienam, priecāsimies par mūsu
cilvēkiem, palīdzēsim viens otram
saprast, ka tikai kopā esot, darbojoties,
nenosodot, bet atbalstot mēs saglabāsim
svarīgāko, kas mums pieder, mūsu valsti,
mūsu Latviju!
Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Rolands Bārenis

Kandavas novada dome oktobra sākumā aicināja
novada iedzīvotājus izvirzīt pretendentus apbalvojumam ”Kandavas novada Goda pilsonis” un goda
rakstu par sevišķiem nopelniem piešķiršanai. Kandavas novada domes kanceleja saņēma 11 rakstvieda
priekšlikumus. 5.novembrī Kandavas novada domes
izveidotā komisija izvērtēja priekšlikumus un pieņēma lēmumu: tituls ”Kandavas novada Goda pilsonis”
tiks piešķirts Zigmundam Piņķim par nozīmīgu ieguldījumu Kandavas novada attīstībā un pašaizliedzīgu
darbu Kandavas novada tēla veidošanā. Savukārt goda
rakstus saņems: Ilzīte Grīnberga, Mārtiņš Aleksandrovičs, Inta Apšvalka, Zigrīda Pelīte un Arnis Kaktiņš.
Apbalvojumu pasniegšana notiks 18.novembrī plkst.
17:00 Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltītā
svinīgā pasākuma laikā Kandavas kultūras namā. Sirsnīgi sveicam!!!

Kandavas novada muzejā jauna izstāde „Pēc zemes, taisnības un gaismas”
Kandavas novada muzejā no 5.novembra skatāma
ceļojošā Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde „Pēc
zemes, taisnības un gaismas” cikla „Latvieši Pasaulē”
ietvaros. Izstādē skatāmi materiāli par latviešu izceļošanu uz Brazīliju 19. gs. beigās, uz Krieviju 19. gs.
otrajā pusē un 20. gs sākumā, kā arī tā saucamo „veclatviešu ierašanos” ASV 19. gs. nogalē.
„Ekspozīcija ar savu materiālu klāstu, dokumentiem, fotogrāfijām, dažādiem izdevumiem skaidro
aizbraukšanas cēloņus, cenšas rast atbildi, vai izceļotāji, cenšoties izrauties no nabadzības, meklējot taisnību, ko varētu dot gara brīvība, sasniedza ko vēlējās,
tā stāsta, kā latvieši iedzīvojās svešās zemēs un centās
saglabāt latviskumu, kā centās kalpot Latvijai, kā viņu
rīcība tika vērtēta dzimtenē” – Baiba Prikule, LNB izstāžu nodaļas vadītāja.
Izstādi papildina unikāls priekšmets – Linkolnas
latviešu kolonijas Viskonsīnā Mārtiņa Lutera draudzes baznīcas stūrakmenis no pirmās latviešu luterāņu
baznīcas, kuras būvi Amerikā organizēja un finansēja
paši latvieši, tā tika iesvētīta
1906. gada 29. jūlijā.
Izstāde muzejā skatāma
līdz 10.decembrim.

2.
2010.gada 28.oktobra
Kandavas novada domes sēde
• Kā pirmo sēdē izskatīja jautājumu par sivēnmāšu kompleksa
„Krūtaiņi” Zantes pagastā, Kandavas novadā būvniecības akceptēšanu. Deputāti vienbalsīgi
nolēma:
1. Jautājumu par SIA „Starteris” sivēnmāšu kompleksa „Krūtaiņi”, Zantes pagastā, Kandavas
novadā būvniecības ieceres akceptēšanu atlikt uz domes sēdi
2010.gada 30.novembrī.
2. Sasaukt sakarā ar kompleksa „Krūtaiņi” būvniecības ieceri
visu ieinteresēto pušu sanāksmi
Zantes pagastā 2010.gada 16.novembrī plkst. 10.00
• Pamatojoties uz augstāk
minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Dome nolēma:
1. Apstiprināt ar Kandavas
novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Kandavas
novada domes 30.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas
novada domes nolikums” spēkā
stāšanās brīdi Ilgtermiņa ieguldījumu, nemateriālo ieguldījumu
un krājumu norakstīšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1Anita Dundure (p.k...),
Kandavas novada domes kancelejas vadītāja, komisijas priekšsēdētāja,
1.2.Lolita Bruce (p.k..), Kandavas novada domes Attīstības
un plānošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste, komisijas
locekle,
1.3.Agrita Žakaite (p.k...),
Kandavas novada domes Finanšu
nodaļas nodokļu ekonomiste, komisijas locekle,
1.4.Silva Balsere (p.k...), Kandavas novada domes kancelejas
vecākā lietvede, komisijas locekle,
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1.5.Dace Seile (p.k...), Kandavas novada domes kancelejas
iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste, komisijas locekle.
2. Noteikt, ka ar Kandavas novada domes saistošie noteikumu
Nr.28 „Grozījumi Kandavas novada domes 30.07.2009.saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas
novada domes nolikums”
spēkā stāšanās brīdi darboties
beidz Kandavas novada domes
pastāvīgi darbojošos komisiju
sarakstā 12.punktā noteiktā komisija.
• Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, deputāti nolēma:
1. Atbrīvot Aivaru Daini Freimani (p.k..), dzīv. .. Kandavā no
Administratīvās komisijas vadītāja amata ar 2010.gada 28.oktobri.
2.Apstiprināt par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju ar
2010.gada 28.oktobri Kandavas
novada domes juristi Daci Laukmani (p.k...), dzīv. Meža ielā ..,
Tukumā.
• Pamatojoties uz Komerclikuma 223.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 62.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”, deputāti
nolēma:
1.Apstiprināt sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Kandavas
komunālie pakalpojumi” statūtus
jaunā redakcijā.
2.Apstiprināt SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” valdes
locekļa (valdes priekšsēdētāja)
amatā Ervīnu Ruņģi, p.k. .. ar

2010.gada 1.novembri uz trīs gadiem un noslēgt ar Ervīnu Ruņģi
darba līgumu, nosakot darba algu
Ls 630 mēnesī, ko izmaksāt no
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” budžeta.
3. Uzdot SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes
priekšsēdētājam Ervīnam Ruņģim veikt visas izmaiņas, kas saistītas ar valdes sastāva izmaiņām
un ar SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” statūtu izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra iestādē
saistītās darbības.
• Pamatojoties uz juristes
I.Linužas komentāru, ka līdz novērtējuma „Ietekmes uz vidi” sagatavošanai ir notikušas Zantes
pagastā sabiedriskās apspriešanas
un būvvaldes vadītājas A.Apines
skaidrojumu, ka šis gadījums
nav būvniecības sabiedriskā apspriešana, kā arī domes sēdes
28.10.2010. sākumā pieņemto lēmumu sasaukt ieinteresēto pušu
sanāksmi 16.11.2010. Zantes pagastā, Dome nolēma:
Atcelt jautājuma par Kandavas
novada domes sēdes 2010.gada
30.jūnijā (protokols Nr.6 22.§)
lēmuma „Par sivēnmāšu kompleksa „Krūtaiņi” Zantes pagasts,
Kandavas novads būvniecības
akceptēšanu” grozījumiem izskatīšanu.
• Pamatojoties uz Ministru
kabineta 29.05.2001. noteikumu
Nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no
kredītiestādes līdzekļiem ar valsts
vārdā sniegtu galvojumu” , Dome
nolēma:
1.Piešķirt galvojumu 335 LVL
apmērā uz 9 gadiem Liepājas
Universitātes Dabas un sociālo
zinātņu fakultātes Iestādes un
uzņēmuma vadības programmas
pilna laika bakalaura 1.kursa stu-
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dentei Ilutai Rimovičai (p.k. .. ),
dzīv. .. , Kandavā studiju kredīta
saņemšanai.
2.Piešķirt galvojumu 204 LVL
apmērā uz 9 gadiem Liepājas
Universitātes Dabas un sociālo
zinātņu fakultātes Iestādes un
uzņēmuma vadības programmas
pilna laika bakalaura 1.kursa studentei Ilutai Rimovičai (p.k. ..),
dzīv..., Kandavā studējošā kredīta
saņemšanai.
3.Uzdot domes izpilddirektoram G.Gelperam noslēgt līgumu
ar Ilutu Rimoviču.
• Pamatojoties uz Ministru
kabineta 29.05.2001. noteikumu
Nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no
kredītiestādes līdzekļiem ar valsts
vārdā sniegtu galvojumu” , Dome
nolēma:
1.Piešķirt galvojumu 425 LVL
apmērā uz 15 gadiem Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Lauku inženieru fakultātes zemes
ierīcības specialitātes pilna laika
bakalaura 1.kursa studentam Jurim Tramdaham (p.k. ..), dzīv. ..
, Matkules pagastā, Kandavas novadā studējošā kredīta saņemšanai.
2.Uzdot domes izpilddirektoram G.Gelperam noslēgt līgumu
ar Juri Tramdahu.
• Pamatojoties uz SIA METRUM 19.10.2010. iesniegumu,
Teritorijas plānošanas likuma
6.panta 5.un 6.daļu un 7.panta
6.daļu, 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi”,
78.punktu, 79. punktu, Dome nolēma:
1.Apstiprināt detālplānojumu
„Detālplānojums teritorijai, kas
ietver zemesgabalus „Senči” un
„Mazcuntes” Kandavas pagastā,
Kandavas novadā”.

2. Apstiprināt un izdot kā saistošos noteikumus Nr.29 „Detālplānojums teritorijai, kas ietver
zemesgabalus „Senči” un „Mazcuntes” Kandavas pagastā, Kandavas novadā”.
• Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu un Ministru kabineta 05.10.2010. noteikumiem
Nr. 928 „Kārtība, kādā dibināmi
valsts institūciju un pašvaldību
apbalvojumi”, kā arī nolūkā turpināt Kandavas novadā iedibinātās tradīcijas un veidot jaunas
tradīcijas un deputātu ieteikumu
pagarināt nolikumu iesniegšanas
termiņu, Dome atklāti balsojot
nolēma:
1.Apstiprināt darba grupu
Kandavas novada apbalvojumu
dibināšanai sekojošā sastāvā:
1.1. R.Bārenis, domes priekšsēdētājs, darba grupas vadītājs;
1.2. I.Priede, deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētāja;
1.3.S.Tiltiņa, deputāte, Sociālo
lietu un veselības aizsardzības komitejas priekšsēdētāja;
1.4. L.Gudakovska, domes
priekšsēdētāja vietniece, Vides
aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja;
1.5. I.Linuža, Kandavas novada domes Juridiskās un personāla
nodaļas vadītāja;
1.6. Ē.Klauberga, Kandavas
mākslas skolas direktore;
1.7. S.Viļuma, Kandavas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste.
2. Uzdot līdz 2011.gada februāra domes sēdei Kandavas novada apbalvojumu dibināšanas
darba grupai sagatavot apbalvojumu nolikumu projektus un
apbalvošanas fakta apliecinoša
dokumenta attēlus.
• Pamatojoties uz to, ka Kan-

davas novada dome ir SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
100% kapitāla daļu turētāja, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 1. un 2.punktu,
Dome nolēma:
1.Nodrošināt SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” līdzfinansējumu LVL 6000,00 (seši
tūkstoši latu), kas ir 10% no nekustamā īpašuma „Robežkalni”
(zemes nekustamā īpašuma kadastra numurs 90620090027, ēku
nekustamā īpašuma kadastra numurs 90625090003) iegādei aizņēmuma SEB banka aizņēmuma
saņemšanai.
2.Akceptēt nekustamā īpašuma „Robežkalni”, uzņēmuma
esošo un nākamo pamatlīdzekļu; uzņēmuma esošo un nākamo
krājumu un uzņēmuma esošo
un nākamo debitora parādu ķīlu
par labu SEB bankai aizņēmuma
saņemšanai, lai iegādātos minēto
nekustamo īpašumu.
• Dome nolēma piešķirt līdzfinansējumu 2011.gadā 233 Ls
Vānes pagasta biedrībai „Ģimeņu
un audžu ģimeņu klubiņš „Prātnieki”” projekta „Nāc un darbojies” atbalsta gadījumā Kandavas
Partnerības izsludinātajā attīstības stratēģijā 2009.- 2013. gadam
pasākuma „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”
ietvaros.
• Dome nolēma: atļaut Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolai
līdzfinansēt 10% apmērā, t. i. 148
Ls biedrību „Atbalsts Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolai” projekta „Bērnu drošas rīcības prasmju
apgūšana Kandavas novadā” atbalsta gadījumā Eiropas Savienības LEADER projekta pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana

4.
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 2010.2011.gadā.
Un atļaut Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolai līdzfinansēt
10% apmērā, t. i. 200 Ls biedrību
„Atbalsts Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolai” projekta „Skolas sabiedriskās dzīves uzlabošana”
atbalsta gadījumā Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda programmas
„Kopā ar ģimeni un skolu” ietvaros 2010.- 2011.gadā.
• Deputāti nolēma: piešķirt
līdzfinansējumu 2011.gadā 1010
Ls apmērā biedrībai „Zantes
dāmu klubs” projekta „Multifunkcionālas konferenču zāles
izveidošana Kandavas Mākslas
skolā” atbalsta gadījumā Kandavas Partnerības izsludinātajā attīstības stratēģijā 2009.- 2013. gadam konkursa pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” 5.2.aktivitātē „Iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem”
• Pamatojoties uz to, ka Kandavas novada dome atbalsta biedrību „Zantes dāmu klubs” projekta „Multifunkcionālas konferenču zāles izveidošana Kandavas Mākslas skolā” īstenošanā
un likuma „ Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, un
likuma „Par valsts un finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 5.panta otrās daļas
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4¹) punktu, trešo un piekto daļu,
deputāti vienbalsīgi nolēma:
1.Nodot sabiedriskā labuma
organizācijai, biedrībai „Zantes
dāmu klubs” biedrības reģ. Nr...
bezatlīdzības lietošanā 3.stāva
telpas Nr.41, 45 un 51 ar kopējo
platību 193,8 m² mākslas skolā (būves kadastra apzīmējums
9011 ..) Sabiles ielā 12, Kandavā,
Kandavas novadā uz 10 gadiem,
atzīstot Kandavas Mākslas skolas
noslēgto patapinājuma līgumu.
2.Noteikt, ka telpas izmantos
biedrība izmantos tai noteikto
mērķu un mākslas, mūzikas un
izglītības veicināšanai, kā arī Eiropas Savienības projektu īstenošanai.
• Projekta pabeigšanai saskaņā ar noslēgto līgumu ar darbu
veicēju SIA „Kandavas ceļi” nepieciešami 34977.92 LVL. Deputāti nolēma:
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts
kases 34977.92 LVL ar atmaksas
termiņu 5 gadi ar kredīta devēja
noteikto procentu likmi Priežu
ielas asfaltēšanas Kandavā pabeigšanai.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi akceptēt
aizņēmuma 34977.92 LVL ņemšanu no Valsts kases.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.
• Projekta pabeigšanai saskaņā ar noslēgtiem līgumiem
ar darbu veicējiem nepieciešami
146876.23 LVL. Deputāti nolēma:
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts
kases 146876.23 LVL ar atmaksas
termiņu 10 gadi, ar kredīta devēja
noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 1 gadu, sociālās
dzīvojamās mājas Ķiršu ielā 10,
Kandavā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai.

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi akceptēt
aizņēmuma 146876.23 LVL ņemšanu no Valsts kases.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.
• Projekta pabeigšanai saskaņā ar noslēgtiem līgumiem
ar darbu veicējiem nepieciešami
383215.03 LVL. Dome nolēma:
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts
kases 383215.03 LVL ar atmaksas
termiņu 15 gadi, ar kredīta devēja
noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 1 gadu, Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošanai un tūrisma infrastruktūras attīstības īstenošanai.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi akceptēt
aizņēmuma 383215.03 LVL ņemšanu no Valsts kases.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.
• Projekta pabeigšanai saskaņā
ar noslēgtiem līgumiem ar darbu
veicējiem nepieciešami 58099.19
LVL. Dome nolēma:
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts
kases 58099.19 LVL ar atmaksas
termiņu 5 gadi, ar kredīta devēja
noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 6 mēnešiem,
kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un Kandavas
internātvidusskolā.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi akceptēt
aizņēmuma 58099.19 LVL ņemšanu no Valsts kases.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.

5.
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Domes sēdes protokols
pieejams www.kandava.lv
sadaļā Pašvaldība.
Nākamās komiteju sēdes
23.novembrī:
Vides aizsardzības un
komunālo jautājumu
komitejas sēde plkst.13.00;
Sociālo lietu un veselības
aizsardzības komitejas
sēde plkst.14.00;
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēde plkst.15.00;
Finansu, plānošanas un
novada attīstības komitejas
sēde plkst.16.00
Nākamā domes sēde
30.novembrī plkst.13.00

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr.28

„Grozījumi Kandavas novada
domes 30.07.2009. saistošajos
noteikumos Nr.5 „Kandavas
novada domes nolikums”
Izdarīt 2009.gada 30.jūlijā apstiprinātajos Kandavas novada
domes saistošajos noteikumos
Nr.5 „Kandavas novada domes
nolikums” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 14.14.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„14.14. Ilgtermiņa ieguldījumu, nemateriālo ieguldījumu un
krājumu norakstīšanas komisiju;” .
2. Aizstāt nolikuma pielikuma
vārdus „Ilgtermiņa ieguldījumu,
nekustamo un kustamo īpašumu
pieņemšanas un norakstīšanas,
materiālu un inventāra norakstīšanas komisija” ar vārdiem
„Ilgtermiņa ieguldījumu, nemateriālo ieguldījumu un krājumu
norakstīšanas komisija”.

Pirmie Kafijas un Tējas svētki Kandavā
Svētku dienasgrāmata

Ir sestdienas rīts. Smaržo kafija. Taču nesteidzīgam brīvdienu
laiskumam šoreiz nav laika. Vēl
pēdējie priekšdarbi prasās padarāmi. Pāris galdu jānoliek vietās,
kūciņas sīkāk jāsagriež, jāatrod
iepriekšējo dienu steigā nez’ kur
noglabātās tējas glāzes. Pēc pāris
stundām ies vaļā.
Lai gan afišā izsludināts, ka sākuma laiks ir pl. 11.00, jau 10.20
pirmie apmeklētāji ir klāt. Un var
viņus saprast – ej nu zini, ka nenokavē – pirmie Kafijas un Tējas
svētki Kandavā ir sākušies!
Priekšpusdienā Kandavas kultūras namā, kas šodien pārtapis
par Tējas namu, vēl tāds priekšnojautu apdvests miers. Pamazām augošā ļaužu plūsma mērķtiecīgi virzās vispirms uz muzeju,
kur šodien solās būt daudz ar kafijas baudīšanu saistītu lietu. Pie
ieejas viesus sagaida allaž smaidīgās un profesionāli laipnās Kandavas TIC meitenes Ilze un Anda
savos gaumīgajos svētku tērpos.
Te var iegādāties biļetes un dienas maršruta lapas, uzzināt, kurp
tālāk doties, un sajust pirmās piedzīvojumu priekšnojautas.
Vairāki svētku apmeklētāji tā
steigušies, ka arī tagad vēl nespēj
norimt un aizrautīgā gājienā netīši paiet garām Kandavas ozolzīļu kafijas kannai, kuras vilinošā
smarža aicināt aicina ”saņemies,
uzdrīksties, nogaršo!” Muzeja
darbinieces laipni apkalpo viesus
un iedrošina šaubīgos – nepalaist
garām iespēju un nobaudīt ko neparastu. Zīļu kafija nebūt nav tas
bīstamākais dzēriens, gluži pretēji - papildināta ar krējumu un cukuru, daudziem uzjunda atmiņā
bērnības ainas ar miežu un cigo-

riņu kafijas dzērieniem brokastīs.
Ja kādam zīļu kafija patiesi gājusi pie sirds, viņš var iegriezties
lielajā muzeja seifā, kur Andžejs
no Talsu Tautas teātra gatavs piedāvāt savu palīdzību grauzdētu
ozolzīļu malšanā. Izdarīt to ar
rokas dzirnaviņām nav nemaz tik
viegli, un nabaga puisis vēl nenojauš, ka līdz dienas beigām viņa
rokas būs tikušas pie dažas labas
darba tulznas...
Bet tepat aiz stūra, lielajā muzejā zālē omulīgi vārās Alīdas
kafeja, kura vēl tikai pirms pāris
mirkļiem atbraukusi no Neretas
puses. Pēc senas receptes gatavota, ar mīlestību lolota un dažādām sastāvdaļām- cigoriņiem,
miežiem un burkāniem papildināta, tā lepni gozējas skaistos
papīra maisiņos. Kam bail tādu
dīvainu produktu pirkt, tas var to
vispirms nogaršot, kā saka- neatejot no kases.
Zāles viņā galā arī rosība- tur
ar savu produkciju iepazīstina
Normunds no „Melnās Kafijas”.
Viņš gan nav ieradies savu preci
tirgot, vien reklāmas nolūkos parādīt. Taču degustēt var. Un sīki jo
sīki izrunāties par šo Baltijas valstīs lielāko kafijas ražotni arī. Un
interese ir, to var manīt pēc rindas,
kas ik pa laiciņam te izveidojas.
Bet vēl pamatīgāka rinda visu
dienu gandrīz bez pārtraukuma
drūzmējas turpat līdzās pie zīlnieces salona. Varot izzīlēt kafijas biezumos, arī ar sveci vai vēl
sazin kā. Dažs labs apmeklētājs,
kam kafija nav īsti pie sirds, labprāt iešmauktu tāpat, sak, lai kaut
no rokas pazīlē. Bet zīlnieces palīdze Dace, kas šurp braukusi no
6.
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Vidzemes Šveices Siguldas, nav ar
pliku roku ņemama. Vai nu ar kafijas biezumiem, vai- nekā. Tā nu
nabaga ziņkārīgajiem nākotnes
ziņu tīkotājiem nekas cits neatliek, kā saņemt spēkus un tukšot
kārtējo kafijas tasīti, līdz tās dibenā parādās biezumu kārtiņa. Tad
ar visu šo materiālu doties zīlnieces Vitas valstībā.
Kamēr māmiņas izzin brīnišķās nākotnes vīzijas, Sarma un
Ināra palīdz bērniem nonākt tepat blakus esošajā spēļu istabā,
kur firmas „Ludo” jaunieši tiem
labprāt palīdz apgūt jaunas, maz
pazīstamas galda spēles. Lielākā
daļa no tām izgudrotas un ražotas citviet pasaulē, bet tulkotas un
latviešu valodā izdotas tepat Rīgā.
Arī nopirkt tās var mūsu galvaspilsētā. Daudziem bērneļiem acis
spīd, bet vecāki nav gatavojušies
tik lieliem pirkumiem. Nu kobūs iemesls apmeklēt Rīgu...
Ja aplūkota „Zepter” produkcija, iepozēts fotosalonā un
nobalsots par sirdij tīkamāko
mīļkrūzīti, ko izstādei laipni atvēlējuši Kandavas novadā pazīstami
cilvēki, var doties uz Tējas namu.
Pie Kandavas kultūras nama,
kur šodien tiek piedāvāti dažnedažādi tējas labumi, uz mirkli
pārņem apjukums. Turpat līdzās
esošajā Tējas Bodē tik vilinoši skan
mūzika, ka tā vien gribas tās durvis
atvērt vispirms. Ļaujoties vilinājumam, nokļūstam tējas salonā, kur
aizrautīgi un skaisti vijoli spēlē Edgars Ziņģe no Kuldīgas, bet tēju un
našķus smalkā stilā viesiem piedāvā trīs daiļās māsas Hiacinte, Roze
un Margrieta Talsu Tautas teātra
atveidojumā. Onslovs gan maz redzams- viņš šoreiz gultu nomainījis pret plīti, kur pielikts mazgāt netīros traukus, lai šaurajā salona telpā vairāk vietas atliktu ciemiņiem.
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Pēc šī muzikālā atelpas brīža dodamies iekšā Tējas pasaulē.
Sperot kāju pār kultūras nama
slieksni, nemanot nokļūstam
stacijas bufetē, kur daiļās bufetnieces Rita un Ēra nekavējas sirsnīgi pacienāt ar tēju no biezām
stikla glāzēm (kā mēs tās kādreiz
saucām? – graņonkas, vai?), ķilavmaizītēm, Dzelzceļnieku kūciņām un, ja labi palūdz, var arī ko
stiprāku no letes apakšas izcelt.
Tāds labi iesildošs kaktiņš. Esam
saņēmušies, varam doties tālāk.
Pie garderobes stjuarte Guna
mums norāda dažādus virzienus, kurp varam doties. Kā lai nu
zin, no kura gala sākt? Padomju
laika ēdnīcā, kur var iestiprināties ar boršču, bļiniem un citiem
sātīgiem labumiem, vēl tā kā īsti
neprasās uzkavēties- to atstāsim
vēlākam laikam, kad ķilavmaizes
būs aizmirsušās. Harēmā varētu
iet, bet tur seanss nupat sācies, un
nākošais pēc 20 minūtēm. Labi,
tikmēr uzkāpsim augšstāvā pie
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma jauniešiem.
Augstais kāpiens ir sevi attaisnojis. Kamīnzālē galds vai lūzt no
tehnikuma audzēkņu ceptajiem
tējas našķiem. Arī pati tēja varen
laba- ar ingvera aromātu piepildīta visa telpa. Ar gardumiem mielojoties, varam patērzēt ar jauniešiem un viņu skolotājām. Lai
skaidrāk saprastu, ar ko mums
darīšana, noskatāmies prezentāciju par tehnikumu. Omulīgi. Un
skaisti. Klusībā rodas doma, ka
šādu gardu prezentācijas pasākumu gribētos apmeklēt vēl kādu
reizi, varbūt tad bez citiem vilinājumiem, lai lēnāk un pamatīgāk
iepazītu un izbaudītu audzēkņu
veikumu.
Iegriezušies galerijā „Vējspārns”, kur mūžam ziedošā Ilzīte Grinberga mūs laipni pava-

da, aplūkojot piemiņas izstādi,
nonākam pie „Fito produktiem”.
Veselīgas zāļu tējas, ievārījumi,
sulas, sīrupi- viss no Latvijas dabas veltēm, mūsu organismam
tuvi un veselīgi produkti. Abi
uzņēmuma darbinieki smaidīgi stāsta par savu produkciju, ik
pa brīdim pamanoties arī slavēt
šīsdienas svētkus. „Mēs jau te
nebraucām tirgoties, bet gan atpūsties. Gaidījām, ka būs interesanti, bet pieredzētais pārspēj
mūsu cerības. Jūtamies te kā
ārzemēs- visur kaut kas notiek,
visu ko piedāvā, tik daudz sirsnības, jautrības un asprātības. Un,
kāda atmosfēra!”
Mums, protams, prieks, ka
mūsējos tā slavē. Bet ejam tālākvēl daudzviet jāpagūst pabūt.
Lielajā zālē Kandavas amatnieku biedrība radījusi latvisku
saimes namu, kurā var gan acis,
gan sirdi, gan miesu pamielot.
Aiva Valdmane piedāvā izvēlēties tepat Kandavas pļavās lasītu
zāļu tēju, kurai ievelkoties, varam
laiku pavadīt, aplūkojot amatnieku darbus, izmēģinot roku šalles
adīšanā, vaska sveču liešanā, paķeksēt pa medus karotei no kārdinošā trauciņa. Brīžiem uzgriežam skaļāk latviešu tautas mūzikas ierakstus, kuri skan fonā, taču
ik pa laikam mūzika jānoklusina,
jo tik daudz sarunu, jautājumu
un atbilžu murd telpā, ka nevar
saprast, kurš ar kuru runā. No
malas izliekas nu gluži, ka īstos
latviešu godos- visi runā, bet nav
neviena, kas klausās....
Izdzēruši savu pašgatavoto
zāļu tēju, pamanāmies vēl nopirkt
skaistu lina maisiņu, kurā ielikt
nupat izlieto, vēl silti smaržojošo
vaska sveci. Būs skaista dāvana,
ko vacmammai aizvest. Bet nu
jāpasteidzas- harēmā tūlīt sāksies
jauns seanss!
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Šoreiz pagūstam laikā. Izrādās,
te viss jādara pēc stingras kārtības
un sultāna reglamenta. Gan apavi
jānovelk, gan uz spilveniem jāsēž,
gan tēja no pialām jāmalko. Meitenes staigā, ūdenspīpe kūp, sultāns visu vēro mierīgā pašpārliecinātībā. Ir labi, skaisti, mierīgi... Kā
tūkstoš un vienas nakts pasakā...
Un tad sākas dejas. Ar svecēm, ar
smaržām, ar krāsām, ar saldkairi
vilinošu noskaņu. Visām meitenēm jādejo. Harēms taču! Un te
nevar tā būt, ka nesanāk- harēmā visām viss sanāk. Tā ir pasaka ar laimīgām beigām. Matkules
amatierteātris ar savu režisori
Ilzi priekšgalā to ir mums uzbūris meistarīgi. Patiesi- pa šo laiku
pusstunda pagājusi, un seanss beidzas. Negribam doties prom, bet
sultāns pavēl. Citi nākšot uz spilveniem sēdēt. Kārtībai jābūt.
Mazliet kā apreibuši, kā nerealitātes sajūtā iestiguši ielīgojam
pie Stefas Padomju laika ēdnīcā.
Te patiesi ir solītā pārpilnība.

Ņemsim bļinas un pa simtiņam.
Ja jau svētki, tad svētki!
Trijos pēcpusdienā brīnumi
pamazām beidzas. Harēms no
mazās zāles kā debesīs uzbraucisne vairs sultāna, ne vēderdejotāju. Te sākas sarunas par Latvijā
ražotiem, tirgotiem un lietotiem
kafijas un tējas produktiem. No
katra pa drusciņai, pa rindiņai,
pa vārdiņam. Vairāki zālē sēdošie stāstīto cītīgi pieraksta. Esot
daudz jauna uzzinājuši. Labi. Gan
par zāļu tējām, gan cigoriņu kafiju, gan par „Vision” produktiem
un Latvijā ievesto kafijas pupiņu
atšķirībām. Un par to, kā jaunas
svētku idejas meklēt un atrast.
Puspiecos vakarā pulcējamies
zālē uz svētku noslēguma koncertu. Mums muzicē „4 man band”
no Tukuma. Visi dažādās Latviešu grupās muzicējoši vīri, pazīstami gan no „Sīpolu”, gan „Eolikas”
laikiem. Tāda mierīga, sirsnīga
salona atmosfēra pēc intensīvās
dienas. Koncerta laikā vēl pāris

lieli darbi darāmi – jāpaziņo Lielās zīļu vākšanas talkas rezultāti,
jāpasniedz lielais kauss.
Tas vienmēr ir īpašs brīdis –
brīdis pirms apbalvošanas. Kurš?
Kas? Ko? Par ko? Daudz mīklu,
daudz jautājumu, uz kuriem tūlīt
sekos atbildes.
Un atbildes vēsta, ka „Čaklākā zīļu vācēja” titulu un Zemītes
amatnieka Ivo Immermaņa darināto ceļojošo kausu ar rotkaļa
Viestura Jēkabsona metāla gravīrām saņem Kandavas Internātvidusskola. Tikai par dažiem kilogramiem mazāk savākuši Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas
skolēni. Viņiem balvā mazais koka
biķeris ar ozolzīļu kafiju. Trešajā
vietā Cēres pamatskola, arī viņiem
sanāks viena kafijas pēcpusdiena
ar ozolzīļu kafijas degustāciju.
Savas godam pelnītās balvas
saņem gan klašu kolektīvi, gan
čaklie talcinieki, kuri savākuši lielākos zīļu krājumus. Pa lielam pal9.
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dies un mazai, sirsnīgai dāvaniņai
tiek konkursa organizētājiem un
viņu palīgiem – Edgaram Makovskim, Ziedonim Priedem, Kandavas pensionāru biedrībai. Pie
gardām, skaistām un noderīgām
balvām tiek 25 svētku dalībnieki, kuri dienas gaitā veikuši pilno
maršrutu pa Kandavu, apmeklējot gan Kafijas un Tējas namus,
gan kafejnīcas „Ieviņa”, „Kandava” un „Pils”. Tur iegriežoties un
paveicot visus uzdevumus, tika
iegūti zīmodziņi maršruta kartēs,
kuras loterijā atnesa saviem īpašniekiem priecīgus pārsteigumus.
Visbeidzot noskaidrojam, ka
muzeja krūzīšu izstādē visvairāk
ļaudis balsojuši par zaļo vardītes krūzi, uz kuras rakstīts moto:
„Sakul dzīvi sviestā!”, un kura
pieder Kandavas kultūras nama
vadītājai Lijai Dunskai. Ar savu
roku Lija velk vienu no lapiņām,
kurās rakstīts viņas vārds, un nu
izlozē savu sarunu biedreni pie
kafijas tases kafejnīcā „Kandava”.
Šī cienījamā persona, kura dosies
kopā ar Liju kafiju dzert, izrādās,
ir Taisa Leijere.
Tā. Programma izsmelta.
Darbs padarīts. Dziesmas izdziedātas. Nē - tak ne jau pavisam! Uz
šo vakariņu. Nākamgad dziedāsim, baudīsim un svinēsim atkal.
Jāatceras- oktobra pēdējā sestdienā mums jābūt Kandavā. Otrie
Kafijas un Tējas svētki. Tas skan
labi un daudzsološi – divreiz vairāk kā pirmajos..................... Rīt
svētdiena, atpūšamies, bet tad
spraigs darbs priekšā- jāsāk plānot nākamie.
Svētki beigušies. Lai dzīvo
svētki!!!
Ziedīte Začeste,
Kandavas novada Kultūras
pārvaldes vadītāja
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Kandavas novada dome pārceļ darba dienu
Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.924 „Par darbdienu pārcelšanu 2010.gadā” Kandavas novada domes priekšsēdētājs izdeva rīkojumu pārcelt Kandavas novada domes un tās padotībā esošo
iestāžu darbdienu no piektdienas, 2010.gada 19.novembra uz sestdienu, 2010.gada 13.novembri.
Kandavas novada dome un tās padotībā esošās iestādes strādās
13.novembrī, izņemot Kandavas novada sociālo dienestu, kas nepārcels darba dienu un 19.novembrī strādās.

Par ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas
pakalpojumu līgumiem
Turpinot darbību paplašinātajā Kandavas novadā, SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” veic līgumu slēgšanu ar pakalpojumu saņēmējiem par ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu
nodrošināšanu. Taču šajā laika posmā esam saskārušies ar iedzīvotāju
neizpratni par līguma nepieciešamību, tāpēc informējam, ka pakalpojuma izmantošana bez līguma noslēgšanas ir normatīvo aktu pārkāpums, kas pakalpojuma sniedzējam dod tiesības pārtraukt augstākminēto pakalpojumu (Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumi Nr. 298
„Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana”).
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” lūdz Kandavas novada
iedzīvotājus būt atsaucīgiem ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu līgumu noslēgšanā un ierasties Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novada domes ēkas I stāvā, SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” birojā (tālrunis 63107372).

Biedrības „Kandavas Partnerība” projektu
konkursam iesniegti 22 projekti
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.
Biedrība „Kandavas Partnerība” no 16.septembra -16.oktobrim bija
izsludinājusi LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu Lauku
attīstības programmas LEADER pieejas īstenošana pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Kopumā tika iesniegti 22 projekti par kopējo summu 135179,03
Ls, no kuriem 16 iesniedza biedrības, 5 pašvaldības un 1 komersants.
Iesniegti dažādi projekti: rotaļlaukumu aprīkojumam un mūzikas instrumentu iegādei, amatniecības darbnīcu izveidei, aprīkojuma iegādei
kultūras namiem, sporta aprīkojuma iegādei, jāšanas un braukšanas
inventāra iegādei, konferenču un sanākšanas vietu aprīkojuma iegādei,
mācību dravas un ģimeņu atbalsta grupu izveidei, motosporta, kartinga un pirmās palīdzības uzskates līdzekļu iegādei, kā arī atsevišķos
projektos paredzēti remontdarbi attiecīgās aktivitātes nodrošināšanai.
Viena mēneša laikā iesniegtos projektus izvērtēs Kandavas Partnerības Padome, bet pēc tam tie tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā
tālākai vērtēšanai.
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SIA „Kandavas namsaimnieks” informē
Ņemot vērā daudzu novada
iedzīvotāju ieteikumus turpmāk
katru mēnesi informēsim par aktivitātēm mūsu darbībā.
SIA „Kandavas namsaimnieks” uzsācis visu 11 katlu māju
darbību pilnā režīmā. 20.oktobrī saņēmām licenci apkures pakalpojumu sniegšanai uz 20 gadiem. Visi kurinātāji ir saņēmuši
kurinātāju apliecības. Likvidēta
katlu māja Kandavā, Zīļu ielā 2
un izbūvēts pievads Ozolu ielas
katlu mājai, kuras kopējas izmaksas sastāda turpat 20000 Ls. Par
2,5x palielināta siltumu padeves
sūkņa jauda un iedarbināts papildus katls Ozolu ielu katlu mājā.
Katrā katlu mājā apstiprināti
atbildīgie kurinātāji, kuriem būs
jāatbild par kārtību un uz iedzīvotāju jautājumiem:
1. Kandavā, Ozolu ielā 6a R.Liepkauls - tālr.nr. 28845194
Dežūrējošā tālruņa numurs 27869199 (atbild 24h diennaktī)
2. Kandavā, Ķiršu ielā 10 - Armands Zvilna - tālr.nr. 26236614
3. Kandavā, Kūrortu ielā 7a Arnolds Frēlihs- tālr..nr. 28682364
4. Kandavā, Dārzu ielā - Edgars Ābolkalns- tālr.nr. 25987078
5. Kandavas novadā, Zantē Edvīns Beseris
Dežūrējošā tālruņa numurs 27851317 (atbild 24h diennaktī)
6. Kandavas novadā, Zemītē - Pēteris Jakušonoks – tālr.nr.
22005379
7. Kandavas novadā, Matkulē Mārtiņš Užāns - tālr.nr. 28624725
8. Kandavas novadā, Valdeķos
- Jānis Klīmanis - tālr.nr. 22027069
9. Kandavas novadā, VānēRaitis Barons - tālr.nr. 29540985
Pagaidām kurināmais sagādāts pietiekamā apjomā, tomēr
aicinām novada iedzīvotājus
pārdot mums malku. Par cenu,

vienošanās ar darba vadītājiem
pagastos Vānē - I. Petkēvičs
tālr. nr. 29273053
Matkulē - O.Budžens
tālr.nr. 29185228
Zemītē - A. Vilumsons
tālr.nr. 29174594
Zantē - A.Upmanis
tālr.nr. 27851313
Kandavā- J. Čupriks
tālr.nr. 29469084
Uz jautājumiem, kas saistīti
par līgumiem, rēķinu piestādīšanu to aprēķināšanu un atlaidēm
lūdzu zvanīt G.Kotānei, tālr.nr.
26631909
Katrā katlu mājā ir speciāli
žurnāli, kuros tiek fiksētas saražotā siltuma turpgaitas un atpakaļgaitas temperatūras, kā arī pārbaudītāju atzīmes par situāciju.
Lai mazinātu saražotā siltuma zudumus, pašreiz notiek darbs pie katlu
māju un to aprīkojuma siltināšanas.
Vēlos izteikt pateicību tiem
daudzajiem māju iedzīvotājiem,
kuri iemaksāja avansu un kopīgi
ar apsaimniekotājiem palīdzēja
atgaisot sistēmas un norādīt uz
trūkumiem.
Savu darbu pilnveidosim pieaicinot speciālistus.
Aicinām tos iedzīvotājus, kuri
nonākuši finansu grūtībās un nespēj samaksāt par apkuri griezties pie Sociālas palīdzības centra
darbiniekiem un obligāti aizpildīt
iesniegumu.
Ar novada domes deputātu
atbalstu Kandavā, Lielās ielas 19
iedzīvotāju lielais neticības lolojums beidzot piepildījies, ēkā
izbūvētas piecas mūsdienīgas
apsildāmas tualetes. Turpmāk
daudzas ģimenes arī ūdeni varēs
izmantot to saņemot ēkas iekšpusē. Paliek nesaprotams jautājums,
kāpēc SIA „Kandavas komunālie

pakalpojumi” nevēlas noslēgt līgumus ar iedzīvotājiem?
Ķirši ielas ēkām no 8. numura
līdz 10. ir izbūvēta jauna siltumtrase 950 latu vērtībā. Tā visa rezultātā uzlabojusies siltuma apgāde visām trim mājām.
Salabota malkas nojume pie
Matkules kultūras nama un atjaunots tā jumts. Ojāra Budžēna
vadībā jau sagādāts kurināmais
gandrīz visai ziemai.
Vānē notiek malkas sagatavošana ziemai pašreiz jau sagādāti vairāk kā 200m³ un apkures sezonai
vēl nepieciešami 600m³, kuri tiks
piegādāti līdz jaunajam gadam.
Ar SIA „Kurzemes ainava”
esam parakstījuši līgumu par atkritumu savākšanu un savstarpējiem norēķiniem.
Pamatojoties uz visu iedzīvotāju lūgumiem, Kandavā Ūdens ielā
2, lai ziemā neaizsaltu kanalizācija
esam uzsākuši izbūvēt šajā mājā 2.
tualetes, pārbūvēt kanalizācijas un
ūdens piegādes sistēmas.
Ja sadarbībā ar SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” prokūristu E. Ruņģi izdosies nodrošināt
regulāru ūdens apgādi tad traucējumi apkures sistēmai nebūs. Patreiz mūsu iestādē strādā 67 darbinieki un darba kvalitātes rādītājiem ir tendence uzlaboties. Mazliet pacietības un ziemu pārdzīvosim labāk kā iepriekšējā gadā.
SIA „Kandavas namsaimnieks”
valdes loceklis D.Rozenfelds
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Kandavas novada skolēniem rūp apkārtējās
vides saglabāšana
Aizvadītais mācību gads bijušā Tukuma rajona skolās noslēdzās
vienlaicīgi ar akciju „Šķiro pa tīro Piejūrā”, kurā skolēni sacentās
makulatūras un plastmasas (PET) pudeļu vākšanā.
„Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, apkopoja iegūtos rezultātus, lai jaunajā mācību gadā izteiktu pateicību par piedalīšanos akcijā un
apbalvotu skolēnus par nozīmīgo
veikumu, kas veicina apkārtējās
vides saglabāšanu, jo PET pudeles dabā nesadalās un piesārņo
apkārtējo vidi gadiem ilgi, bet
savāktas vienkopus tās kalpo par
lielisku izejvielu jaunu plastmasas izejvielu ražošanai. Savukārt
1 tonna makulatūras ļauj saglabāt
14 kokus, kas citādi tiktu nocirsti
celulozes iegūšanai.
Izvērtējot rezultātus noskaidrojās, ka akcijā piedalījās 14 izglītības iestādes no Tukuma un
Kandavas novada, kopumā savācot 1345 kg PET pudeles, un
36105 kg makulatūras.
Visuzcītīgākie makulatūras
vākšanā izrādījās Tukuma 2. vidusskolas skolēni, kuri 11610 kg
makulatūras, otrajā vietā ierindojās Kandavas Internātvidusskola
ar 10370 kg savāktu makulatūru,
bet trešajā vietā – Tumes vidusskola ar 6230 kg savākto makulatūru. Savukārt plastmasas (PET)
pudeļu aktīvākie vācēji izrādījās
Tukuma 2. pamatskolas skolēni,
kas savākuši 410 kg, otrajā vietā
– Zantes pamatskolas skolēni ar
savāktiem 250 kg plastmasas pudeļu, bet trešajā vietā – Tukuma
B.Upīša pamatskolas skolēni, kuri
savākuši 180 kg PET pudeļu.
Atzinību pelnījušas arī pārējās
skolas – Tukuma speciālā internātskola, Tukuma 3. vidusskola,
Tukuma Raiņa ģimnāzija, Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola,
Slampes PII „Pienenīte”, Irlavas

vidusskola, Zemgales vidusskola,
Smārdes pamatskola, kuru skolēni iesaistījās akcijā, un rūpējas
par apkārtējās vides saglabāšanu
un kārtību savā apkārtnē.
Aizvadītajā nedēļā SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra” pārstāvji – valdes
priekšsēdētāja Indra Rassone, un
sabiedrisko attiecību speciāliste
Inga Priede ar pateicības veltēm
devās uz Kandavas novada skolām, lai pasniegtu Atzinības rakstu par iegūto II vietu makulatūras
vākšanā Kandavas Internātvidusskolai, un iegūto II vietu plastmasas (PET) pudeļu vākšanā Zantes
pamatskolai, kura tieši todien,
atkārtoti saņēma Zaļo karogu un
Ekoskolas statusu.
Skolēni saņēma uzaicinājumu
apmeklēt arī atkritumu poligonu
„Janvāri”, lai paši savām acīm redzētu kā tiek noglabāti sadzīves
atkritumi, un izvērtētu kādus atkritumus ir nepieciešams šķirot,
un kā pēc tam tie tiek presēti, lai
tālāk tiktu aizvesti otrreizējai pārstrādei. Skolēni ar lielāko prieku
piekrita turpmākai sadarbībai un
izteica vēlmi piedalīties arī turpmākajās AAS „Piejūra” rīkotajās
akcijās un konkursos.
Tuvākajā laikā SIA „AAS „Piejūra” pārstāvji apmeklēs arī pārējās godalgotās skolas, lai pasniegtu nopelnītās balvas un vienotos
par tālākajām sadarbības iespējām.
Inga Priede
SIA „AAS „Piejūra”” sabiedrisko
attiecību speciāliste
T.: 29417255
E-pasts: inga.priede@gmail.com

Aicina iedzīvotājus
pieteikt savus
daudzdzīvokļu namu
pagalmus
Lielās Talkas konkursam
Pasludinot 2011. gada 30.
aprīli par ikgadējo mūsu zemes
sakopšanas dienu, Lielās Talkas organizatori aicina ikvienu
Latvijas daudzdzīvokļu mājas
iedzīvotāju piedalīties konkursā
un iesūtīt informāciju par savu
pagalmu, kam nepieciešama palīdzība. Konkursa kārtībā tiks
izvēlēti 3 līdz 5 pagalmi, kuriem
Talkas organizatori sadarbībā
ar piesaistītajiem sponsoriem,
atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nozaru
ekspertiem izstrādās labiekārtošanas plānus un kopā ar pašiem iedzīvotājiem Lielās Talkas
dienā, 30.aprīlī, uzsāks reālus
sakopšanas darbus.
Kamēr zemi vēl neklāj sniegs,
aicinām apsekot savu daudzdzīvokļu mājas pagalmu un iesūtīt
informāciju par tā reālo stāvokli,
iedzīvotāju vēlmēm un iespējām.
Veidojot aprakstu konkursam,
lūdzam aptaujāt arī savus kaimiņus - kādu viņi vēlētos redzēt
pagalmu? kas pagaidām traucē
pagalmā labi justies? kā palīdz
pašvaldība un namīpašnieki? ko
katrs pats gribētu un varētu darīt
pagalma sakopšanas labā?
Pieteikumus konkursam lūdzam sūtīt foto (derēs arī īss
video) un apraksta veidā līdz šī
gada 30. novembrim uz e-pastu
pagalmi@talkas.lv vai uz adresi: Elizabetes iela 49, Rīga, LV1010 (ar norādi - Lielās Talkas
“Pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas projekts”).
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Konkursa pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija, un priekšroka tiks dota tiem pagalmiem,
kur pašu iedzīvotāju aktivitāte un
līdzdarbošanās būs visaugstākā.
Konkursa rezultāti un labiekārtošanai izvirzītie pagalmi tiks paziņoti decembrī.
Lielās Talkas pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas projekta
mērķis ir mudināt Latvijas iedzīvotājus pašiem iesaistīties savas
apkārtējās vides uzlabošanā, un
kopīgiem spēkiem radīt harmoniskai atpūtai piemērotu vidi šobrīd daudzviet izdemolētajos un
„pelēkajos” daudzdzīvokļu namu
pagalmos. To labiekārtošana notiks sadarbībā ar profesionāliem
ainavu arhitektiem, arhitektiem,
dārzniekiem, galdniekiem, augstskolu studentiem, pasniedzējiem,
pašvaldībām un namu īpašniekiem.
Lielo Talku organizē Projekts
Pēdas, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Pašvaldību
savienība, domubiedru grupa
Tīri meži sadarbībā ar Latvijas
valsts mežiem, LASUA, kompāniju L&T, Rīgas brīvostas pārvaldi, Vides ministriju, RIMI, Komunikāciju aģentūru/ Edelman
Affiliate, Latvijas Valsts ceļiem,
Latvijas Zaļo punktu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamentu, Eiropas Kultūras
galvaspilsētas direkciju, Latvijas
Radošo savienību padomi un interneta portālu www.kurtuesi.lv.
Papildus informācija:
Anete Lesīte
„Lielās Talkas”
Pagalmu sakopšanas un
labiekārtošanas projekta
vadītāja
+371 29123464
anete.lesite@talkas.lv
www.talkas.lv

LR čempionāta basketbolā pirmajā
sabraukumā pašiem jaunākajiem
dalībniekiem Kandavas BJSS basketbolisti
izcīna 1.vietu
26. un 27. oktobrī Saldū notika SJBL - LR čempionāta basketbolā pirmais sabraukums pašiem jaunākajiem dalībniekiem D3
vecuma grupai (2000./2001.g.dz.) zēni un meitenes. Kandavas
BJSS piedalījās ar abām komandām. Ļoti sekmīgi pirmo sabraukumu aizvadīja zēnu komanda uzvarot visus sāncenšus un izcīnot 1.vietu rietumu grupā. Lūk, rezultāti : jau sākumā tika uzvarēta
Talsu komanda ar rezultātu 48:14, pēc tam ar rezultātu 27:23 uzvara pār Ventspili, Nākošajā dienā tika pieveikta Liepāja ar rezultātu 40:25 un visbeidzot tūres finālspēlē ar rezultātu 35:25 uzvarēta
Kuldīgas komanda. Komandā spēlēja Ķilps, Bērziņš, Dzērve, Kaņeps, brāļi.Krautmaņi, Koroševskis, Staris, Rēders, Vītols, Zaļevskis,
Šenbergs. Komandas treneris I.Bambis.
Ne tik labi veicās meiteņu komandai, kura izcīnīja 4.vietu piecu
komandu konkurencē. Zaudējumi pret Ventspili (16:42), Liepāju
(4:25) un Tukumu (25:38) un uzvara pār Saldus komandu (24:13). Komandā spēlēja D.Grauzermane, L.Jēkabsone, M.Sjanita, A.Aberkase,
N.Berļizova, K.Siliņa, E.Vītola, A.Kārkliņa, E.Kerna, L.Makovska,
V.Kuzmicka.Komandas treneri B.Hadaņonoks un A.Bambis.

Sludinājumi
Nekustamā īpašuma izsole
Kandavas novada dome atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod nekustamo īpašumu: Mirtes, Zantes pagastā,
Kandavas novadā, (kadastra apzīmējums: 9092 004 0107).
Sākumcena Ls 3120 (trīs tūkstoši viens simts divdesmit lati).
Izsoles nodrošinājums Ls 312 jeb 10 % no Izsoles sākumcenas.
Izsoles dalības maksa Ls 60,50 (tai skaitā PVN ). Izsole notiks
Kandavas novada domē 2010. gada 3. decembrī plkst. 14.00.
Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domē,
Dārza ielā 6, Kandavā, 204. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00
līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15.00.
Izsoļu pretendentus reģistrē Kandavas novada domes
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
līdz 2010. gada 2. decembrim plkst. 17.00.
Informācija pa tālruni 63107375.

Metāla konstrukciju izgatavošana
Izgatavosim vienkāršus vai kaltus metāla vārtus, žogus, margas,
balkonus, trepes un jebkādas metāla konstrukcijas.
Skatiet mūsu veiktos darbus: www.metaldarbnica.lv
Konsultācijas, uzmērīšana, informācija pa tālruni: 26339933.
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Sveicam!
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 svin dzīves nozīmīgās jubilejas:
Kārlis Mišinskis, Augusts Ozoliņš, Tekla Pavlovska, Alīda Blūzmane,
Katrīna Besikirska, Vera Melbikse, Arnolds Jantons, Velta Turka,
Mārtiņš Celms, Smaida Sniedziņa, Laimonis Deķis, Maija Vitenšteina,
Ruta Bukmane, Lūcija Sarkane, Mirdza Skrebele, Ausma Korotkija,
Antons Leitāns, Valentīna Mihailova, Vladimirs Lupācijs, Verners Pļavarājs
			

Sveicam!

Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

Sludinājumi

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

Sveicam

Inu un Jāni
Neimaņus
zelta kāzu jubilejā!
Kandavas novada dome,
Kandavas novada
pensionāru biedrības padome

Deviņi Kandavas novada
pašvaldības policisti ir par
drošību novadā
Kandavas novada pašvaldības policija
ar tehnisko līdzekļu palīdzību
nodrošina sabiedrisko kārtību un
apsargā iedzīvotājus un
uzņēmēju īpašumus.
Šai sakarā pašvaldības policija
aicina iedzīvotājus un uzņēmējus
uz tikšanos, lai iepazīstinātu
ar jaunākām tehnoloģijām,
kuras tā izmanto savā darbībā objektu
apsardzē, kā arī aicina uz dialogu par
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu
novadā un citiem drošības un kārtības
jautājumiem.
Interesentiem zvanīt: 29320608
(Ailona Dārzniece)
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Sludinājumi
Kandavas novada dome aicina darbā
ARHITEKTU
Prasības:
- augstākā izglītība kādā no būvniecības
specialitātēm ar kvalifikāciju arhitekts;
- profesionālā pieredze vismaz trīs gadi;
- pašiniciatīva un spēja piedāvāt
alternatīvus un inovatīvus risinājumus,
- spēja radoši strādāt komandā;
- labas iemaņas darbā ar Auto CAD un
MS Office programmām;
- valsts valodas prasme augstākajā līmenī
un viena svešvaloda sadzīves
komunikācijas un sarakstes līmenī;
- pārzināt spēkā esošos būvniecību
regulējošos normatīvos aktus.
Amats izveidots, īstenojot projektu
„Speciālistu piesaiste Kandavas novada domei”.
CV, motivācijas vēstuli un
izglītību apliecinošus dokumentus ar norādi
„Arhitekts” lūdzam iesniegt līdz
š.g. 26. novembrim Kandavas novada domē
personīgi 202. kabinetā vai pa pastu:
Dārza iela 6, Kandava, LV3120.
Tuvāka informācija pa tālr. 63107377.

Kandavas novada dome aicina darbā
TERITORIJAS PLĀNOTĀJU
Prasības:
- darbības sfērai atbilstoša augstākā
izglītība;
- profesionālā pieredze, vismaz viens gads
pašvaldības iestādē;
- labas iemaņas darbā ar Auto CAD un
MS Office programmām;
- valsts valodas prasme augstākajā līmenī
un viena svešvaloda sadzīves
komunikācijas un sarakstes līmenī;
- spēja vadīt sarunas un diskusijas,
uzklausot un rezumējot visus viedokļus,
risināt strīdus situācijas;
- labas prasmes lietvedībā;
- pārzināt spēkā esošos normatīvos aktus,
kas regulē pašvaldību darbu teritorijas
plānošanas un attīstības jomā.
Amats izveidots, īstenojot projektu
„Speciālistu piesaiste Kandavas novada domei”.
CV, motivācijas vēstuli un izglītību
apliecinošus dokumentus ar norādi
„Teritorijas plānotājs” lūdzam iesniegt līdz
š.g. 26. novembrim Kandavas novada domē
personīgi 202. kabinetā vai pa pastu:
Dārza iela 6, Kandava, LV3120.
Tuvāka informācija pa tālr. 63107377.

Līdzjūtības
Novada Dzimtsarakstu nodaļā oktorbrī
reģistrēti mūžībā aizgājušie
novada iedzīvotāji:
Marija Bērziņa (1929.) Kandava
Erna Rozenštama (1925.) Kandava
Valija Rušlevica (1928.) Kandava
Edvīns Bergmanis (1935.) Kandavas pagasts
Viktors Lavrenovičs (1931.) Matkules pagasts
Pāvels Vačiļa (1953.) Matkules pagasts
Jānis Pavlovičs (1949.) Vānes pagasts
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka
Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

Svecīšu vakars Kandavas novadā
21. novembrī
mūžības svētdienā aizlūgsim par
saviem tuvajiem, kuru vairs nav mūsu vidū.
Pēcpusdienā iedegsim svecītes novada kapsētās:
Zantes pagasta kapsētās plkst. 15:00;
Vānes pagasta kapsētās plkst. 15:00;
Matkules pagasta kapsētās plkst. 16:00;
Cēres pagasta kapsētās plkst.16:00;
Zemītes pagasta kapsētās
(bez noteikta pulksteņa laika);
Kandavā un pagasta kapsētās
(bez noteikta pulksteņa laika).

14.
Pasākumi Kandavas novadā 2010.gadā

NOVEMBRIS
PASĀKUMI
11. novembrī
13:00 Lāčplēša dienai veltīts pasākums.
Piedalās 5 zēnu kori no Ventspils,
Talsiem un Kandavas,
Daugavas Vanagi Kandavas organizācija.
Ieeja bez maksas.
Kandavas kultūras namā
13:00 Lāčplēša dienai veltīts pasākums un
ierindas skate, sadarbībā ar
Zantes pamatskolu.
Zantes kultūras namā
Lāčplēša diena Zemītes bibliotēkā.
13:00 Lāčplēša dienai veltīts
izbraukums/ekskursija no Zemītes uz
Kurzemes cietokšņa muzeju (Zantē).
Dalības maksa Ls 1,00.
13. novembrī
11:00 Swedbank Jaunatnes
Basketbola līgas Latvijas Republikas
čempionāts basketbolā zēniem.
Spēlē: Kandava - Roja (U-14, U-15, U-19
grupas).
Kandavas Sporta hallē
22:00 - 03:00 Latviešu radio stunda
Reverss + DJ Zudinsh.
Kandavas kultūras namā
15. novembrī
Tematisks pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem “Mana Latvija”
(Jura Zvirgzdiņa grāmatas “Mana Latvija”
prezentācija).
Vānes bibliotēkā un bērnudārzā
15. novembris - 15. decembris
Letonikas konkurss
“Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!”
Zantes bibliotēkā
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16. novembrī
19:30 Kandavas novada čempionāts volejbolā.
Spēlē: Sporta skola - VKLT.
Kandavas Sporta hallē
17. novembrī
13:00 Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīts koncerts.
Cēres pamatskolā
14:00 Latvijas Republikas gadadienas
koncerts un spēle skolēniem
“Mēs Latvijā, Latvija mūsos”.
Zemītes Tautas namā
15:00 Valsts svētkiem veltīts koncerts.
Matkules kultūras namā
17:00 Svētku koncerts
“Skaista mana tēvu zeme” veltīts Latvijas valsts svētkiem.
Vānes kultūras namā
18:30 Lāpu gājiens - “Gaismas ceļš”.
Vānē
19:00 Latvijas Valsts 92. gadadienai
veltīts svētku koncerts.
Zantes kultūras namā
22:00 Balle.
Spēlē grupa “Lustīgais Blumīzers”.
Zantes kultūras namā
18. novembrī
11:00 Svētbrīdis un koncerts
Zemītes ev. luteriskajā baznīcā.
Uzstājas: grupa “Triole” un
Jaunpils vokālā grupa “Vocalica”.
16:00 Fotoizstādes “Saules ielas svētki”
atklāšana fotogrāfa redzējumā.
Galerijā “Vējspārns”
17:00 Latvijas Valsts proklamēšanas
gadadienai veltīts svinīgais pasākums.
Kandavas kultūras namā
17:00 “Sveču Latvija”
Zemītes pamatskolas parkā.
Zemītes parkā pretī skolas fasādei
Latvijas Republikas proklamēšanas diena
Zemītes bibliotēkā.

15.
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21:00 Balle pie galdiņiem.
Ieeja: Ls 2,50.
Zemītes Tautas namā
20. novembrī
21:00 Atpūtas vakars
kopā ar grupu “Jūrkant”.
Ieeja: Ls 3,00 (pērkot biļeti līdz 15.novembrim);
Ls 3,50 (pērkot biļeti pēc 15. novembra un
balles laikā).
Valdeķu kultūras namā
21. novembrī
10:00 Swedbank Jaunatnes
Basketbola līgas Latvijas Republikas
čempionāts basketbolā meitenēm.
Spēlē: Kandava - TTP (Rīga) (D2, U-15, U-17,
U-19 grupas).
Kandavas Sporta hallē
14:00 Rietumu līgas spēle
basketbolā vīriešiem.
Spēlē: Kandava - Brīvsolis/ASK
(ar ieejas biļetēm).
Kandavas Sporta hallē
Svecīšu vakars Mirušo piemiņas dienā.
Vānes pagasta kapsētās
23. novembrī
13:00 - 16:00 Lasāmdiena - Spoku stāsti.
Zantes bibliotēkā
24. novembrī
19:00 Imanta Kalniņa dziesmas dzied
grupa “Turaidas roze”OLGA RAJECKA un UĢIS ROZE.
Kandavas kultūras namā.
Biļešu iepriekšpārdošana
(tālr. 63182040 63182040).
Ieeja: Ls 4,-.
Spēlē: Aivars Gudrais - ģitāra,
Juris Helvigs - bungas,
Modris Laizāns - bass,
Juris Kristons - taustiņi.
Lasījums no Lielās
Ziemassvētku grāmatas
(Pirmā Advente).
Vānes bibliotēkā

25. novembrī
17:00 Kandavas novada
jauniešu informatīvā diena “esi te”.
Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumā
27. novembrī
11:00 Swedbank Jaunatnes
Basketbola līgas Latvijas Republikas
čempionāts basketbolā mini zēni.
Piedalīsies Kandavas BJSS, Ventspils,
Dobeles un Tukuma komandas.
Kandavas Sporta hallē
11:00 Nelielu groziņu pīšana no klūgām
(klūgu materiāls katram savs).
Dalība nodarbībā: Ls 1,00.
Zemītes Tautas namā
28. novembrī
11:00 Multfilma bērniem “Auniņš Šons - 2”.
Ieeja bez maksas.
Zantes kultūras namā
14:00 Pirmās Adventes koncerts.
Kandavas kultūras namā

IZSTĀDES
Visu mēnesi
Skaņu plašu izstāde.
Valdeķu bibliotēkā
Visu mēnesi
Ulda Krēvica foto izstāde “Kandava”.
Zemītes bibliotēkā
Līdz 16. novembrim
Inese Šliseres - Vindules piemiņas izstāde.
Galerijā “Vējspārns”.
Ieeja: Ls 0,50.
Līdz 26. novembrim
Ināra Švarca fotogrāfiju personālizstāde
“Mana Baltā Dimensija”.
Vānes kultūras namā
1. - 30. novembris
Senu radioaparātu izstāde no
Ivara Cīruļa privātkolekcijas.
Vānes bibliotēkā

16.
2. - 13. novembris
Gadskārtu tradīcijām veltīta izstāde
“Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem”.
Kandavas novada galvenajā bibliotēkā
No 5. novembra līdz 10. decembrim
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
ceļojošā vēsturiskā izstāde
“Pēc zemes, taisnības un gaismas”
no cikla “Latvieši pasaulē”.
Kandavas novada muzejā
8. - 16. novembris
Lāčplēša dienai veltīta izstāde
“Ko varu vēl tev, Tēvzeme,
Par sirdi vairāk dot”.
Kandavas novada galvenajā bibliotēkā
8. - 30. novembris
Literārā izstāde
“Amerikāņu rakstniecei
Margaretai Mičelai - 110”.
Vānes bibliotēkā
8. - 30. novembris
Literārā izstāde
“Mārtiņa dienas tradīcijas latviešu folklorā”.
Vānes bibliotēkā
8. - 30. novembris
Literārā izstāde
“Kā piedzima Latvija?”
(veltīta Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai).
Vānes bibliotēkā
9. - 20. novembris
Interešu grupas “Čaklās rokas”
gatavoto rotaslietu izstāde.
Cēres bibliotēkā
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15. - 23. novembris
Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai
veltīta izstāde
“Lai vienmēr Latvijai mēs
gaišas dienas skaitām”.
Kandavas novada galvenajā bibliotēkā
15. - 24. novembris
Izstāde “Manai Latvijai”.
Valdeķu bibliotēkā
15. - 30. novembris
Literārā izstāde
“Rakstniekam Markam Tvenam - 175”.
Vānes bibliotēkā
15. - 30. novembris
Literārā izstāde
“Režisoram un rakstniekam
Andrejam Miglam - 70”.
Vānes bibliotēkā
No 17. novembra
Zantenieku fotoizstāde
“Šī Dieva zemīte...”.
Zantes kultūras namā
No 18. novembra
Fotoizstāde “Saules ielas svētki”
fotogrāfa redzējumā.
Galerijā “Vējspārns”
No 26. novembra līdz 10. decembrim
Adventes laikam veltīta izstāde
“Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā,
Balts miers lai mums cerēt un ilgoties liek”.
Kandavas novada galvenā bibliotēka
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