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30.oktobrī Kandavā notiks
pirmie Kafijas un Tējas svētki

Svētku ietvaros Kandavas nova-
da muzejs pārvērtīsies par Kafijas 
namu, kur notiks dažādi ar kafijas 
ražošanu, pagatavošanu un lietoša-
nu saistīti pasākumi- degustācijas, 
prezentācijas, vārīšanas, malšanas, 
zīlēšana kafijas biezumos, kafijas 
krūzīšu izstāde, karaliskā kafijas 
pauze ar princešu parādi u.c.

Kandavas kultūras nams šajā 
laikā darbosies kā Tējas nams, kurā 
varēs baudīt tēju krievu bufetē, 
austrumu harēmā, latviešu saimes 
namā ar amatu prasmes apguvi, liet 
sveces, mieloties ar medu, klausī-
ties Zāļu sievas gudrībās.

No pl.11.00 būs iespēja nogaršot 
cigoriņu, miežu un citu Latvijā au-
dzētu izejvielu kafiju un tēju. Iemācī-
ties pagatavot dzērienus, kā to darīja 
mūsu vecmāmiņas. Notiks seminā-
ri, amatnieku arodu demonstrējumi, 
izstādes un radošās darbnīcas.

Tā kā Kandava ir bagāta ar savu 
brīnišķo ozolu rotu un ozolzīlēm, 
tad Kafijas un tējas svētkos īpašā 
godā celsim ozolzīļu kafiju, kas būs 
pagatavota pēc dažādām receptēm.

Šī diena būs aizraujošs piedzī-
vojums visiem svētku dalībnie-
kiem. Vērošana no malas te nebūs 
vietā – īsto baudījumu sniegs aktī-
va līdzdalība- nogaršojot, aplūko-
jot, izmēģinot, izzinot, līdzdarbo-
joties neparastu produktu tapšanā.

Svētkos piedalīties ar savu pro-
dukciju tiek aicināti visi, kas Latvi-
jā ražo tējas vai kafijas produktus.

Pasākumu rīko Kandavas no-
vada Kultūras pārvalde, to iecerēts 
veidot kā ikgadēju tradīciju. 

Sīkāka informācija:
29168161, 63122786, e-pasts: 

kulturasparvalde@inbox.lv

Leonārija 
Gudakovska

Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja vietniece

Vēlēšanu bums ir pagājis. Politis-
kās aģitācijas un reklāmas apklusu-
šas. Izvēle ir izdarīta un dzīve turpi-
nās. Tāpat turpinās aizsāktie darbi.  

Ir sākusies jaunā gada pašvaldī-
bas budžeta apspriešana. Oktobra 
mēnesī rīkosim tikšanās ar iedzī-
votājiem visos pagastu centros. Ai-
cinu visus iedzīvotājus nākt un iz-
teikt savu viedokli, ierosinājumus. 
Plānosim un paveiksim darbus, 
kas svarīgi visiem novada iedzīvo-
tājiem!

Patiess prieks, ka tuvojoties ap-
kures sezonai, Kandavas pašvaldības 
iestādes ir tai gatavas – malka sagā-
dāta, apkure pieslēgta visā novadā. 

Domājot par pensionāriem, uz-
sākti ēkas siltināšanas darbi sociālajā 
dzīvojamā mājā Ķiršu ielā, Kandavā. 
Līdz ziemai plānots paveikt steidza-
mākos darbus, lai sociālās mājas ie-
mītniekiem būtu siltas telpas. 

Šobrīd Kandavas novada kultū-
ras pārvalde gatavojas jaunas tra-
dīcijas ieviešanai novadā – pirma-
jiem kafijas un tējas svētkiem, kas 
solās būt interesanti un aktivitātēm 
bagāti. Skolēni čakli piedalās zīļu 
vākšanas konkursā. Savukārt no-
vada pensionāri piedalās zīļu lobī-
šanā, lai sagatavotu tās kaltēšanai. 

Interesi par šiem svētkiem izrāda 
kafijas un tējas ražotāji un tirgo-
tāji no visas Latvijas. Tāpat notiek 
gatavošanās valsts svētkiem, kas 
strauji tuvojas.

Veiksmīgi norit projekts „Peda-
gogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos”, kura ietvaros, šajā at-
lases kārtā, 33 pedagogi sagatavos 
savu portfolio – dokumentu pake-
ti, kas apliecina viņu profesionālo 
izaugsmi, vienlaicīgi saņemot sti-
pendiju. Pavisam novadā finansē-
jums projekta kārtās tika piešķirts 
125 pedagogiem.

Ir noslēdzies konkurss „Sakop-
tākā sēta Kandavas novadā”, kas 
ilga divus mēnešus. Konkursa ko-
misija apciemoja un vērtēja īpašu-
mus visos novada pagastos un cen-
trā – Kandavā. Šīs nedēļas nogalē, 
Zemnieku balles laikā, Kandavas 
novada dome godinās sakoptāko 
sētu un īpašumu saimniekus.  

Vienlaicīgi Kandavas novada 
dome gatavojas Eiropas mazo paš-
valdību hartas jauniešu uzņem-
šanai. No 27. līdz 31. oktobrim 
Kandavu apmeklēs 30 jaunieši no 
13 Eiropas valstīm – Nīderlandes, 
Austrijas, Kipras, Dānijas, Ungā-
rijas, Itālijas, Luksemburgas, Lie-
tuvas, Maltas, Čehijas, Somijas 
un Polijas. Jaunieši piedalīsies arī 
kafijas un tējas svētkos, kuru laikā 
prezentēs pašu veidotu filmu par 
Eiropas jauniešu dzīvi.

Noslēgumā vēlos aicināt iedzī-
votājus - būsim aktīvi iesaistīsimies 
visos novada pasākumos un atbal-
stīsim tos, lai ar gaišām domām sa-
gaidītu Valsts svētkus!
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Kandavas novada domes sēde 

30.septembrī
• Dome sēdes sākumā deputāti 

balsoja par saistošo noteikumu un 
budžeta grozījumu apstiprināšanu. 
Turpmākā sēdes gaitā deputāti no-
lēma:

• Izteikt Kandavas novada do-
mes sēdes 27.05.2010. ( protokols 
Nr.5  39.§) lēmumu šādā redak-
cijā: „Piešķirt biedrībai „ Aba-
vas ielejas attīstības centrs”, reģ.
nr.50008072441 projekta iesnieg-
šanai Kandavas partnerības izslu-
dinātajā projektu konkursā Rīcī-
bas programmā Eiropas Zivsaim-
niecības fonda atbalsta ieviešanai 
Latvijā 2007.- 2013. gadam pasā-
kuma „Teritorijas attīstības stratē-
ģiju īstenošana” līdzfinansējumu 
projektam „Abavas vide” 1143,22 
LVL, kas ir 10% apmērā no projek-
ta kopsummas 11 432,20 un  pro-
jekta sagatavošanai un realizēšanai 
571,61 LVL, kas ir  5% apmērā no 
projekta kopsummas 11  432,20 
LVL  projekta atbalsta gadījumā”.

• Atļaut projekta atbalsta gadī-
jumā Kandavas novada kultūras 
pārvaldei 2011.gada budžetā plā-
not līdzfinansējumu Ls 3160,50 
apmērā projekta  „Skaņa priekam 
un dvēselei” iesniegšanai Lauku 
attīstības programmas LEADER 
pieejas īstenošanas 413. pasākumā 
„Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā”.

•  Piešķirt līdzfinansējumu 
2011.gadā 407,94 LVL biedrībai 
„Aktīvai Matkulei” projekta atbal-
sta gadījumā Kandavas Partnerī-
bas izsludinātajā attīstības stratē-
ģijā 2009.- 2013.gadam pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā” ietvaros.

•  Pamatojoties uz „Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas 
likuma” 32.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ja nekustamā īpašuma pir-
majā izsolē neviens nav pārsolījis 
izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli 
ar augšupejošu soli, kurā institūci-
ja, kas organizē nekustamā īpašu-
ma atsavināšanu, var pazemināt 
izsoles sākumcenu ne vairāk kā 
par 20 procentiem, 

1. Atsavināt Kandavas nova-
da domei piederošo nekustamo 
īpašumu „Mirtes” Zantes pagastā, 
Kandavas novadā, kadastra apzī-
mējums ..., pārdodot to otrreizējā 
atklātā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli;

2. Noteikt nekustamā īpašuma 
sākumcenu Ls 3120, izsoles da-
lības maksu Ls 60,50 ( tai skaitā 
PVN) un izsoles soli Ls 100.                                        

3. Uzdot Pašvaldības īpašumu 
atsavināšanas komisijai organizēt 
nekustāmā īpašuma atkārtotu Iz-
soli un apstiprināt Izsoles noteiku-
mus.

•  Izskatot SIA „Metrum” ie-
sniegto zemes ierīcības projektu 
īpašumā „Veči” Vānes pagastā, 
Kandavas novadā (nekustamā 
īpašuma kadastra Nr.  ....) un at-
bilstoši Zemes ierīcības likuma 
19.panta 2.punktā noteiktajam 
un 11.12.2007. Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcī-
bas projekta izstrādes noteikumi” 
10.9.punktā noteiktajam, deputāti 
nolēma:

1.Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu īpašuma „Veči” Vānes pa-
gastā, Kandavas novadā.

2.Jaunizveidotajam zemes īpa-
šumam ar kopējo platību 5,0  ha 
piešķirt adresi „Papardes”, Vānes 
pagasts, Kandavas novads. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: 0101- Zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

•  Pamatojoties uz Kandavas 
novada teritorijas plānojumu, kas 
pārapstiprināts 27.08.2009. kā 
Kandavas novada saistošie notei-
kumi  Nr.7 „Par teritorijas plāno-
jumiem”, Zemes ierīcības likuma 

8.panta 3.punktu, un 11.12.2007. 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.867 “Zemes ierīcības projek-
ta izstrādes noteikumi”, deputāti 
vienbalsīgi nolēma:

1.Atļaut uzsākt zemes ierīcības 
projekta izstrādi zemes vienību sa-
dalīšanai īpašumā “Ratnieki” Ze-
mītes pagastā, Kandavas novadā.

2.Apstiprināt darba uzdevumu 
zemes ierīcības projekta izstrādei.

• Pamatojoties uz likumu „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās da-
ļas 1.punktu un lai izpildītu liku-
ma „Par valsts un pašvaldību dzī-
vojamo māju privatizāciju” 51.pata 
nosacījumus, nolēma:

1.Uzdot SIA „Kandavas nam-
saimnieks” kā dzīvojamo māju, 
kas nodotas privatizācijai un kuru 
pārvaldīšanas tiesības nav nodotas 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai 
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai, pār-
valdītājai, parakstīt dzīvojamās 
mājas nodošanas-pieņemšanas 
aktu, saskaņā ar likuma „Par valsts 
un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” 51.pata nosacīju-
miem.

2.Uzdot SIA „Kandavas nam-
saimnieks” pēc attiecīgu dzīvoja-
mās mājas nodošanas-pieņemša-
nas aktu parakstīšanas, iesniegt 
Kandavas novada domes Kancele-
jā vienu apliecinātu kopiju.

3.Uzdot kontroli par lēmuma 
izpildi veikt Kandavas novada do-
mes izpilddirektoram G.Gelperam.

• Pamatojoties uz normatīva-
jiem aktiem, deputāti nolēma:

1.Piešķirt galvojumu 362 LVL 
apmērā uz 13 gadiem Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu fa-
kultātes Komunikācijas zinātnes 
studiju programmas  pilna laika ( 
klātienes )1.kursa studentei Klin-
tai Bravlanskai  studiju kredīta sa-
ņemšanai.

2.Uzdot domes izpilddirekto-
ram G.Gelperam noslēgt līgumu 
ar Klintu Bravlansku.

•  Pamatojoties uz likuma „Par 
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pašvaldībām” 15.panta pirmās da-
ļas 11.punktu, Ieroču aprites liku-
ma 41.panta trešo daļu, Ministru 
kabineta 2003.gada 14.oktobra no-
teikumu Nr.565 „Kārtība, kādā iz-
sniedzama atļauja šautuvju (šauša-
nas stendu) izveidošanai un darbī-
bai, un šautuvju (šaušanas stendu) 
izmantošanas kārtība” 7.punktu, 
deputāti nolēma: 

Izsniegt licenci uz 5 gadiem līdz 
2015.gada 1.oktobrim z/s „Strauti-
ņi” otrās kategorijas šautuves (šau-
šanas stenda) darbībai.

•  Pamatojoties uz ģerboņa ski-
ču izvērtēšanas komisijas pieņem-
to lēmumu 28.09.2010. un Ideju 
konkursa par Kandavas novada 
ģerboņa skiču izveidi nolikuma 
4.3.punktu, ka komisijai ir tiesības 
noraidīt visus piedāvājumus un iz-
sludināt jaunu konkursu vai izvē-
lēties citādu ģerboņa skiču projek-
ta izveides risinājumu,

1. Noraidīt visus sešus Kanda-
vas novada skiču piedāvājumus un 
izsludināt jaunu konkursu.

2.Uzdot skiču izvērtēšanas ko-
misijas sekretārei S.Viļumai saga-
tavot atbildi par konkursa rezultā-
tiem un nosūtīt skiču autoriem.

•  Domes sēdes noslēguma de-
putāti pieņēma lēmumus par da-
žāda veida aizņēmumiem. Tika 
nolemts:

- Ņemt aizņēmumu no Valsts 
kases 116 958,82 LVL ar atmaksas 
termiņu 15 gadi ar kredīta devēja 
noteikto procentu likmi ar atlikto 
maksājumu uz 1 gadu pašvaldības 
ēku energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas Kandavas novadā īsteno-
šanai.

- Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomi akceptēt aizņē-
muma 116  958,82 LVL ņemšanu 
no Valsts kases.

- Ņemt aizņēmumu no Valsts 
kases 90 000 LVL ar atmaksas 
termiņu 5 gadi ar kredīta devēja 
noteikto procentu likmi malkas 
iegādei apkures sezonas nodroši-

nāšanai pašvaldībai piederošajās 
katlu mājās.

- Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomi akceptēt aizņē-
muma 90 000 LVL ņemšanu no 
Valsts kases.

- Ņemt aizņēmumu no Valsts 
kases 90 000 LVL ar atmaksas ter-
miņu 5 gadi un ar kredīta devēja 
noteikto procentu likmi, pašval-
dības iestāžu apkures sezonas no-
drošināšanai.

- Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomi akceptēt aizņē-
muma 90 000 LVL ņemšanu no 
Valsts kases.

- Ņemt aizņēmumu no Valsts 
kases 65  480,65 LVL ar atmaksas 
termiņu 10 gadi ar kredīta devēja 
noteikto procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 1 gadu pašvaldības 
ēku energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas Kandavas novadā īsteno-
šanai.

- Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomi akceptēt aizņē-
muma 65 480,65 LVL ņemšanu no 
Valsts kases.

Aizņēmuma atmaksu garantēt 
no Kandavas novada domes pa-
matbudžeta līdzekļiem.

Domes sēdes protokols pieej-
ams www.kandava.lv sadaļā Paš-
valdība.

Nākamās komiteju sēdes 21.ok- 
tobrī:

Vides aizsardzības un komu-
nālo jautājumu komitejas sēde 
plkst.13.00;

Sociālo lietu un veselības aizsar-
dzības komitejas sēde plkst.14.00;

Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas sēde plkst.15.00;

Finansu, plānošanas un no-
vada attīstības komitejas sēde 
plkst.16.00

Nākamā domes sēde  28.ok-
tobrī plkst.13.00

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr.22

„Par neapbūvēta zemesgabala 
nomas maksas apmēru

Kandavas novadā”
1. Saistošie noteikumi nosaka 

neapbūvēta zemesgabala nomas 
maksu zemesgabaliem ar apbūves 
tiesībām vai bez apbūves tiesībām, 
tai skaitā, ja uz zemesgabala izvie-
toti tirdzniecības kioski, sakaru 
torņi u.tml. objekti, vai zeme tiek 
nodota pagaidu lietošanā mazdār-
ziņu vai sakņu (ģimenes) dārzu ie-
rīkošanai Kandavas novadā.

2. Neapbūvēta zemesgabala ar 
apbūves tiesībām nomas maksu gadā 
nosaka 6% apmērā no Valsts zemes 
dienesta noteiktās zemesgabala ka-
dastrālās vērtības, papildus maksājot 
ārējos normatīvajos aktos noteiktos 
maksājumus (nodokļu u.c.).

3. Neapbūvēta zemesgabala bez 
apbūves tiesībām nomas maksu 
gadā nosaka: 

3.1. lauksaimniecībā izmantoja-
mai zemei - 3 % apmērā no Valsts ze-
mes dienesta noteiktās zemesgabala 
kadastrālās vērtības, papildus mak-
sājot ārējos normatīvajos aktos no-
teiktos maksājumus (nodokļu u.c.);

3.2. mazdārziņu vai sakņu (ģi-
menes) dārzu ierīkošanai izmanto-
jamai zemei -5 % apmērā no Valsts 
zemes dienesta noteiktās zemesga-
bala kadastrālās vērtības, papildus 
maksājot ārējos normatīvajos aktos 
noteiktos maksājumus (nodokļu 
u.c.).

4. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45.panta noteiktajā kārtībā.

5.Šajos saistošajos noteikumos 
noteiktā zemes nomas maksas no-
teikšanas kārtība neapbūvētiem 
zemesgabaliem neattiecas uz jau 
noslēgtajiem neapbūvētas zemes 
nomas līgumiem. Attiecībā uz 
tiem, sakarā ar nomas maksas no-
teikšanu, tiek piemērotas normatī-
vo aktu normas, kas bija spēkā uz 
to noslēgšanas brīdi.
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Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.23

„Par kārtību, kādā tiek 
izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai 

Kandavas novadā”
1. Saistošie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā Kandavas novadā 
tiek izsniegta atļauja pašu ražotā 
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai no 
savā īpašumā vai valdījumā eso-
šajos dārzos un dravās iegūtajiem 
produktiem vai savvaļā augošiem 
augiem, neizmantojot spirtu vai 
citu saražotos alkoholiskos dzērie-
nus.

2. Atļauju vīna, raudzēto dzērie-
nu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Kandavas novadā (turp-
māk - Atļauja) izsniedz Kandavas 
novada domes izpilddirektors (At-
ļaujas paraugs pielikumā).

3. Lai saņemtu Atļauju, komer-
santam Kandavas novada domes 
Kancelejā  jāiesniedz:

3.1. ar komersanta atbildīgās 
amatpersonas parakstu un zīmogu 
apstiprināts iesniegums, kurā jāno-
rāda:

3.1.1. komersanta nosaukums 
un juridiskā adrese;

3.1.2. komersanta reģistrācijas 
apliecības kopija;

3.1.3. saražojamo alkoholisko 
dzērienu sortiments un apjoms, 
un/vai absolūtā alkohola dau-
dzums;

3.1.4. ražošanas vieta (adrese);
3.2. ražošanas vietas lietošanas 

tiesību apliecinoša dokumenta ko-
pija.

4.Kandavas novada domes iz-
pilddirektors izskata iesniegumu 
Atļaujas saņemšanai un Adminis-
tratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā pieņem lēmumu par At-
ļaujas izsniegšanu vai atteikumu 
izsniegt Atļauju.

5. Kandavas novada domes iz-
pilddirektors atsaka izsniegt Atļau-
ju, ja:

5.1. komersants nav iesniedzis 
visus saistošo noteikumu 3.punktā 
minētos dokumentus;

5.2. komersants Atļaujas sa-
ņemšanai sniedzis nepatiesas zi-
ņas;

5.3. ražošanu plānots veikt 
vietā, kas nav pielāgota (nav no-
drošināta atbilstoša ventilācija, at-
kritumu savākšana, kanalizācijas 
novadīšana u.tml.) un neatbilst tās 
izmantošanas mērķim;

5.4. ražošanu plānots uzsākt 
vietā, kas atrodas:

5.4.1. izglītības iestāžu, kultūras 
iestāžu un ārstniecības iestāžu, po-
licijas, karaspēka daļu vai citu mili-
tāro formējumu ēkās un teritorijā;

5.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts 
vai pašvaldības iestādes;

5.4.3. daudzdzīvokļu (divdzī-
vokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;

5.5. alkoholisko dzērienu ražo-
šana norādītajā vietā būtiski ap-
draud sabiedrisko kārtību un citu 
personu tiesību aizsardzību.

6. Kandavas novada domes iz-
pilddirektors ar motivētu lēmumu 
ir tiesīgs atcelt izsniegto Atļauju, ja:

6.1. komersants Atļaujas sa-
ņemšanai sniedzis nepatiesas zi-
ņas;

6.2. ražošana tiek veikta telpās, 
kas nav pielāgotas un neatbilst to 
izmantošanas mērķim;

6.3. izbeigta attiecīgā ražošana 
Atļaujā norādītajā vietā;

6.4. alkoholisko dzērienu ražo-
šana Atļaujā norādītajā vietā būtis-
ki apdraud sabiedrisko kārtību un 
citu personu tiesību aizsardzību.

7. Lēmumu par Atļaujas atcel-
šanu Kandavas novada domes iz-
pilddirektors pieņem desmit darba 
dienu laikā pēc 6.punktā minēto 
apstākļu konstatēšanas un par to 
nekavējoties rakstveidā paziņo At-
ļaujas saņēmējam.

8. Atļauja tiek izsniegta bez 
maksas uz noteiktu laiku, bet ne 
ilgāk kā uz 3 gadiem.

9. Šo saistošo noteikumu prasī-
bu izpildes kontroli veic Kandavas 
novada domes  izpilddirektors.

10. Kandavas novada domes iz-
pilddirektors ir atbildīgs par saisto-
šo noteikumu izpildes novērošanu.

11. Kandavas novada domes 
izpilddirektora izdoto adminis-
tratīvo aktu vai faktisko rīcību var 
pārsūdzēt Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā Admi-
nistratīvā procesa likumā noteikta-
jā kārtībā.

12. Saistošie noteikumi pub-
licējami informatīvajā izdevumā 
„Kandavas Novada Vēstnesis” un 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.24

„Par kārtību, kādā pašvaldība  
sniedz palīdzību dzīvojamās 

mājas renovācijai un
 restaurācijai dzīvojamās mājas 

īpašniekam (īpašniekiem) vai 
dzīvokļu īpašniekiem”

I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk 

tekstā – noteikumi) nosaka kārtī-
bu, kādā Kandavas novada dome 
(turpmāk tekstā – pašvaldība) 
sniedz palīdzību dzīvojamās mājas 
renovācijai un restaurācijai dzīvo-
jamās mājas īpašniekam (īpašnie-
kiem) vai dzīvokļu īpašniekiem.

2. Pašvaldība saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldības palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta 
otro daļu sniedz palīdzību dzīvo-
jamās mājas īpašniekam (īpašnie-
kiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, 
piešķirot finansējumu šādiem mēr-
ķiem: 

2.1. par valsts nozīmes kultūras 
pieminekli atzītas dzīvojamās mā-
jas restaurācijai;

2.2. dzīvojamās mājas renovāci-
jai, ja tās tehniskais stāvoklis nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai 
vai veselībai; 

2.3. tādas dzīvojamās mājas 
renovācijai, kurā jālikvidē terora 
akta, avārijas, stihiskas nelaimes 
vai citas katastrofas sekas; 
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2.4. energoefektivitātes pasāku-
mu veikšanai dzīvojamā mājā; 

2.5. dzīvojamai mājai piesaistītā 
zemesgabala labiekārtošanai.

3.Pašvaldības palīdzība energo-
efektivitātes pasākumiem atbilstoši 
Kandavas novada domes budžetā 
šim nolūkam paredzēto līdzekļu 
apmēram tiek piešķirti šo notei-
kumu II nodaļā noteiktajiem mēr-
ķiem un noteiktajā apmērā.

II. Palīdzības dzīvojamās mā-
jas īpašniekam (īpašniekiem) vai 
dzīvokļu īpašniekiem sniegšanas 
gadījumi un palīdzības apmēri

4. Pašvaldības palīdzība par 
valsts nozīmes kultūras pieminekli 
atzītas dzīvojamās mājas restaurā-
cijai atbilstoši Kandavas novada 
domes budžetā šim nolūkam pa-
redzēto līdzekļu apmēram tiek pie-
šķirta par valsts nozīmes kultūras 
pieminekli atzītas dzīvojamās mā-
jas restaurācijas īstenošanas nolū-
kos 10% no restaurācijas projekta 
kopējām atbalstāmajām izmak-
sām, bet ne vairāk kā Ls 4 uz vienu 
dzīvojamās mājas kopējās platības 
kvadrātmetru, indeksējot minēto 
summu ik gadu ar būvniecības iz-
maksu indeksu iepriekšējā gadā.

5. Pašvaldības palīdzība par 
valsts nozīmes kultūras pieminekli 
atzītas dzīvojamās mājas restaurā-
cijai pasākumu veikšanai var tikt 
sniegta dzīvokļu īpašniekiem, ja 
iestājušies visi minētie apstākļi:

5.1. dzīvojamai mājai ir noteikts 
valsts nozīmes kultūras pieminekļa 
statuss;

5.2. vienai personai pieder ne 
vairāk kā 25% no dzīvojamā mājā 
esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

5.3.Ir jābūt sertificēta speciālis-
ta slēdzienam par dzīvojamās mā-
jas restaurācijas nepieciešamību;

5.4. dzīvojamās mājas kop-
īpašumā esošās daļas pārvaldīša-
nai un apsaimniekošanai izveidota 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai 
Civillikumā noteiktajā kārtībā no-
slēgts savstarpējs līgums par mājas 
kopīpašumā esošās daļas pārvaldī-
šanu un apsaimniekošanu;

5.5. šo noteikumu 24.punktā 
minēto dokumentu iesniegšanas 
brīdī attiecīgās dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku apsaimnieko-
šanas maksas un pārējo ar dzīvokļa 
lietošanu saistīto maksājumu pa-
rāds nepārsniedz 15% no kopējās 
aprēķinātās summas par dzīvoja-
mo māju;

5.6. dzīvokļu īpašniekiem, kas 
pārstāv vismaz 51% no kopējā dzī-
vojamās mājas dzīvokļu īpašuma, 
kopsapulcē balsojot “par”, ir pie-
ņemts lēmums veikt par valsts no-
zīmes kultūras pieminekli atzītas 
dzīvojamās mājas restaurāciju un 
apmaksāt ar renovācijas īstenošanu 
saistītos izdevumus.

6.Pašvaldības palīdzība dzīvo-
jamās mājas renovācijai, ja tās teh-
niskais stāvoklis normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā atzīts par bīs-
tamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, 
atbilstoši Kandavas novada domes 
budžetā šim nolūkam paredzē-
to līdzekļu apmēram, īstenošanas 
nolūkos līdz 95% no renovācijas 
projekta kopējām atbalstāmajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 25 
000 uz vienu dzīvojamo māju.

7.Pašvaldības palīdzība dzī-
vojamās mājas renovācijai, ja tās 
tehniskais stāvoklis normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā atzīts par 
bīstamu cilvēku dzīvībai vai vese-
lībai pasākumu veikšanai var tikt 
sniegta dzīvokļu īpašniekiem, ja 
iestājušies visi minētie apstākļi:

7.1. ir normatīvajos aktos no-
teiktu institūciju (amatpersonu) 
slēdziens (atzinums), ka dzīvoja-
mās mājas tehniskais stāvoklis nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai 
vai veselībai;

7.2. vienai personai (izņemot 
pašvaldību) pieder ne vairāk kā 
25% no dzīvojamā mājā esošajiem 
dzīvokļa īpašumiem;

7.3.dzīvojamā mājā ir vismaz 
viens Pašvaldības dzīvoklis;

7.4. dzīvojamās mājas kop-
īpašumā esošās daļas pārvaldīša-
nai un apsaimniekošanai izveidota 

dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai 
Civillikumā noteiktajā kārtībā no-
slēgts savstarpējs līgums par mājas 
kopīpašumā esošās daļas pārvaldī-
šanu un apsaimniekošanu;

7.5. šo noteikumu 24.punktā 
minēto dokumentu iesniegšanas 
brīdi attiecīgās dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku apsaimnieko-
šanas maksas un pārējo ar dzīvokļa 
lietošanu saistīto maksājumu pa-
rāds nepārsniedz 15% no kopējās 
aprēķinātās summas par dzīvoja-
mo māju;

7.6. dzīvokļu īpašniekiem, kas 
pārstāv vismaz 51% no kopējā dzī-
vojamās mājas dzīvokļu īpašuma, 
kopsapulcē balsojot “par”, ir pie-
ņemts lēmums veikt dzīvojamās mā-
jas renovāciju sakarā ar to, ka tās teh-
niskais stāvoklis normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu 
cilvēku dzīvībai vai veselībai un da-
ļēji apmaksāt ar rekonstrukcijas īste-
nošanu saistītos izdevumus.

8.Pašvaldības palīdzība tādas 
dzīvojamās mājas renovācijai, kurā 
jālikvidē terora akta, avārijas, sti-
hiskas nelaimes vai citas katastro-
fas rezultātā, paredzētais līdzekļu 
apmērs tiek piešķirts katrā gadīju-
mā atsevišķi par to lemjot domei.

9. Pašvaldības palīdzība dzīvo-
jamās mājas renovācijai, kurā jālik-
vidē terora akta, avārijas, stihiskas 
nelaimes vai citas katastrofas sekas 
pasākumu veikšanai var tikt snieg-
ta dzīvokļu īpašniekiem, ja iestāju-
šies visi minētie apstākļi:

9.1. ir normatīvajos aktos no-
teiktu institūciju (amatpersonu) 
slēdziens (atzinums), ka dzīvojamā 
māja cietusi terora akta, avārijas, 
stihiskas nelaimes vai citas katas-
trofas seku rezultātā;

9.2. dzīvojamās mājas kop-
īpašumā esošās daļas pārvaldīša-
nai un apsaimniekošanai izveidota 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai 
Civillikumā noteiktajā kārtībā no-
slēgts savstarpējs līgums par mājas 
kopīpašumā esošās daļas pārvaldī-
šanu un apsaimniekošanu;
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9.3. dzīvokļu īpašniekiem, kas 
pārstāv vismaz 51% no kopējā dzī-
vojamās mājas dzīvokļu īpašuma, 
kopsapulcē balsojot “par”, ir pie-
ņemts lēmums veikt dzīvojamās 
mājas renovāciju sakarā ar kurā 
jālikvidē terora akta, avārijas, sti-
hiskas nelaimes vai citas katastro-
fas sekām un daļēji apmaksāt ar re-
konstrukcijas īstenošanu saistītos 
izdevumus.

10. Pašvaldības palīdzība ener-
goefektivitātes pasākumiem at-
bilstoši Kandavas novada domes 
budžetā šim nolūkam paredzēto 
līdzekļu apmēram tiek piešķirta šā-
diem mērķiem:

10.1. dzīvojamās mājas ener-
goaudita veikšanai 50% no dzī-
vojamās mājas energoaudita iz-
maksām, bet ne vairāk kā Ls 250, 
indeksējot minēto summu ik gadu 
ar būvniecības izmaksu indeksu ie-
priekšējā gadā;

10.2. dzīvojamās mājas renovā-
cijai energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanas nolūkos 10% no reno-
vācijas projekta kopējām atbalstā-
majām izmaksām, bet ne vairāk 
kā Ls 7 uz vienu dzīvojamās mājas 
kopējās platības kvadrātmetru, in-
deksējot minēto summu ik gadu ar 
būvniecības izmaksu indeksu ie-
priekšējā gadā.

11. Pašvaldības palīdzība ener-
goefektivitātes pasākumu veikša-
nai var tikt sniegta dzīvokļu īpaš-
niekiem, ja iestājušies visi minētie 
apstākļi:

11.1. dzīvojamās mājas kopējā 
dzīvokļu platība ir lielāka par 300 
m2 un tajā esošo nedzīvojamo telpu 
platība nepārsniedz 25% no dzīvo-
jamās mājas kopējās platības;

11.2. vienai personai (izņemot 
pašvaldību) pieder ne vairāk kā 
25% no dzīvojamā mājā esošajiem 
dzīvokļa īpašumiem;

11.3. dzīvojamā māja ir pie-
slēgta Pašvaldības centralizētajai 
siltum apgādei un tajā ir ierīkots 
siltummezgls ar siltumenerģijas 
patēriņa skaitītāju;

11.4. dzīvojamās mājas kop-
īpašumā esošās daļas pārvaldīša-
nai un apsaimniekošanai izveidota 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai 
Civillikumā noteiktajā kārtībā no-
slēgts savstarpējs līgums par mājas 
kopīpašumā esošās daļas pārvaldī-
šanu un apsaimniekošanu.

12. Papildus 11.punktā  minē-
tajam pretendentam ir jāatbilst šā-
dām prasībām:

12.1. pretendējot uz pašvaldības 
palīdzību energoaudita veikšanai:

12.1.1. šo noteikumu 22.punktā 
minēto dokumentu iesniegšanas 
brīdī attiecīgās dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku apsaimnieko-
šanas maksas un pārējo ar dzīvokļa 
lietošanu saistīto maksājumu pa-
rāds nepārsniedz 15% no kopējās 
aprēķinātās summas par dzīvoja-
mo māju;

12.1.2. dzīvokļu īpašniekiem, 
kas pārstāv vismaz 51% no kopējā 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašu-
ma, kopsapulcē balsojot “par”, ir 
pieņemts lēmums veikt dzīvojamās 
mājas energoauditu un apmaksāt 
ar energoaudita izstrādāšanu un īs-
tenošanu saistītos izdevumus;

12.2.pretendējot uz pašvaldības 
palīdzību dzīvojamo māju renovā-
cijai energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanas nolūkos:

12.2.1. šo noteikumu 24.punktā 
minēto dokumentu iesniegšanas 
brīdi attiecīgās dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku apsaimnieko-
šanas maksas un pārējo ar dzīvokļa 
lietošanu saistīto maksājumu pa-
rāds nepārsniedz 15% no kopējās 
aprēķinātās summas par dzīvoja-
mo māju;

12.2.2. dzīvokļu īpašniekiem, 
kas pārstāv vismaz 51% no kopējā 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašu-
ma, kopsapulcē balsojot “par”, ir 
pieņemts lēmums veikt dzīvojamās 
mājas renovāciju un apmaksāt ar 
renovācijas īstenošanu saistītos iz-
devumus.

13. Pašvaldības palīdzība dzī-
vojamai mājai piesaistītā zemes-
gabala labiekārtošanai atbilstoši 

Kandavas novada domes budžetā 
šim nolūkam paredzēto līdzekļu 
apmēram tiek piešķirta  līdz 10% 
no renovācijas projekta kopējām 
atbalstāmajām izmaksām.

14. Pašvaldības palīdzība dzī-
vojamai mājai piesaistītā zemes-
gabala labiekārtošanai pasākumu 
veikšanai var tikt sniegta dzīvoja-
mai mājai piesaistītā zemesgabala 
domājamo daļu kopīpašniekiem, ja 
iestājušies visi minētie apstākļi:

14.1. dzīvojamai mājai piesaistī-
tā zemesgabala labiekārtošana ne-
pieciešama, lai novērstu ārējo inže-
nierkomunikāciju avāriju (ūdens-
vada un kanalizācijas vada plīsumi 
u.tml.) seku novēršanu;

14.2. dzīvojamās mājas kop-
īpašumā esošās daļas pārvaldīša-
nai un apsaimniekošanai izveidota 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai 
Civillikumā noteiktajā kārtībā no-
slēgts savstarpējs līgums par mājas 
kopīpašumā esošās daļas pārvaldī-
šanu un apsaimniekošanu;

14.3. dzīvokļu īpašniekiem, kas 
pārstāv vismaz 51% no kopējā dzī-
vojamās mājas dzīvokļu īpašuma, 
kopsapulcē balsojot “par”, ir pie-
ņemts lēmums veikt dzīvojamai 
mājai piesaistītā zemesgabala lab-
iekārtošanu un daļēji apmaksāt ar 
rekonstrukcijas īstenošanu saistī-
tos izdevumus.

III. Reģistrācijas kārtība paš-
valdības palīdzības saņemšanai

15. Iesniegumu (pielikumā) 
Kandavas novada domei pašval-
dības līdzfinansējuma saņemšanai 
energoauditam iesniedz dzīvoja-
mās mājas dzīvokļu kopīpašnieku 
pilnvarotā persona vai pārvaldītājs, 
pievienojot šādus dokumentus:

15.1. dzīvokļu īpašnieku kop-
sapulces protokola izrakstu, kurā 
ierakstīts lēmums veikt kādu no 
noteikumos 2.punktā paredzēta-
jām darbībām, ko līdzfinansē paš-
valdība un apmaksāt to daļu, kuru 
nesedz no pašvaldības pieprasītā 
palīdzība;

15.2. izziņu, kurā norādīti aprē-
ķinātie maksājumi par apsaimnie-
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košanu un samaksātie maksājumi 
par pēdējiem 12 mēnešiem, ja tāda 
nepieciešama saskaņā ar  noteiku-
mu II. nodaļā minētajām prasībām;

15.3. izziņas no pamatpakalpo-
jumu (siltumapgāde, ūdensapgāde, 
kanalizācija, sadzīves atkritumu 
izvešana) sniedzējiem, kurās no-
rādīti aprēķinātie maksājumi par 
pamatpakalpojumiem un samak-
sātie maksājumi par pēdējiem 12 
mēnešiem, ja tāda nepieciešama 
saskaņā ar  noteikumu II. nodaļā 
minētajām prasībām;

15.4. Valsts zemes dienesta iz-
ziņa par mājā esošo dzīvokļa īpa-
šumu skaitu un īpašniekiem kopiju 
(uzrādot oriģinālu) vai citu dzīvok-
ļa īpašumu apliecinošu dokumentu 
kopijas (uzrādot oriģinālus);

15.5. dzīvojamās mājas kadas-
trālās uzmērīšanas lietas (tehniskās 
inventarizācijas lietas) kopiju vai 
dzīvojamās mājas tehniskās pases 
kopiju, kas satur informāciju par 
mājas kopējo dzīvojamo platību, ja 
tāda informācija nav pašvaldības 
rīcībā;

15.6. pilnvarotās personas pār-
stāvības tiesības apliecinošus do-
kumentus;

15.7. ja pilnvarotā persona ir ju-
ridiska persona - Valsts ieņēmumu 
dienesta izsniegtu izziņu, kas iz-
dota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms 
iesnieguma iesniegšanas un kas 
apliecina, ka pilnvarotai personai 
(juridiskai personai) nav nodokļu 
vai valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu;

15.8. dokumentus, kas aplieci-
na energoauditu veicošās personas 
kvalifikāciju:

15.8.1. pabeigta augstākā izglī-
tība enerģētikas un/vai būvniecī-
bas jomā;

15.8.2. pieredze energoauditu 
veikšanā vismaz 1 gada garumā, ie-
sniedzot pozitīvas atsauksmes par 
vismaz vienu konkrētās personas 
veikto energoauditu un tā rezultā-
tiem;

15.9. sertificēta būvinženiera 
apstiprinātu kopējo renovācijas 

darbu izmaksu aprēķinu, atsevišķi 
izdalot atbalstāmo darbu izmaksas;

15.10. energoaudita atskaiti;
15.11. Kandavas novada Būv-

valdes saskaņojumu (atbilstoši 
saistošajos noteikumos „Kandavas 
novada teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos” noteiktajam) 
renovācijas darbiem;

15.12.Valsts ieņēmumu dienes-
ta izsniegtu izziņu, kas izdota ne 
agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnie-
guma iesniegšanas un kas aplieci-
na, ka pilnvarotajai personai nav 
nodokļu vai valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligāto iemaksu parādu;

15.13. attiecīgu kompetento in-
stitūciju (amatpersonu) slēdzienu 
(atzinumu).

16. Pretendentu atbilstību šo 
noteikumu II. nodaļā, kā arī piln-
varotās personas atbilstību no-
teikumos minētajām prasībām 
izvērtē Kandavas novada domes 
Finanšu nodaļa. Pamatojoties uz 
Finanšu nodaļas atzinumu, Kanda-
vas novada domes izpilddirektors 
10 dienu laikā no iesnieguma sa-
ņemšanas dienas pieņem vienu no 
lēmumiem:

16.1. par iesnieguma reģistrē-
šanu pašvaldības līdzfinansējuma 
programmas reģistrā, ja iesnie-
gums un tam pievienotie doku-
menti atbilst šo noteikumu prasī-
bām;

16.2. par atteikumu reģistrēt 
iesniegumu pašvaldības līdzfi-
nansējuma programmas reģistrā, 
ja iesniegums un tam pievienotie 
dokumenti neatbilst šo noteikumu 
prasībām vai sniegtas nepatiesas 
ziņas;

16.3. par iesnieguma atstāšanu 
bez virzības, nosakot termiņu trū-
kumu novēršanai, kas nav īsāks par 
10 dienām.

IV. Iesniegumu izvērtēšanas 
un lēmumu pieņemšanas kārtība

17.Iesniegumu izvērtē un ietei-
kumu Kandavas novada domei par 
piešķiramo pašvaldības palīdzības 
apjomu pieņem Kandavas nova-
da domes Finanšu, plānošanas un 

novada attīstības komiteja (turp-
māk – komiteja).

18. Iesniegumu izvērtēšana no-
tiek reģistrācijas secībā. Komiteja 
katram pretendentam piešķiramo 
pašvaldības līdzfinansējuma daļu 
latos nosaka, pamatojoties uz at-
balstāmo izmaksu aprēķinu, ne-
pārsniedzot noteikumu II. nodaļā 
noteiktos līdzfinansējuma apjo-
mus.

19. Ja komitejai vērtējot iesnie-
gumus, rodas šaubas par izmaksu 
atbilstību vidējām tirgus izmak-
sām, tā ir tiesīga pieprasīt pilnva-
rotajai personai sniegt paskaidro-
jumus, kā arī pieaicināt ekspertu 
atzinuma sniegšanai. Gadījumā, ja 
izmaksu atbilstība netiek pierādīta, 
Komiteja ir tiesīga tās izslēgt no at-
balstāmām izmaksām līdzfinansē-
juma aprēķināšanai.

20. Ja komitejas atbalstīto ie-
sniegumu kopējais līdzfinansēju-
ma apmērs pārsniedz attiecīgajam 
gadam pašvaldības budžetā pa-
redzēto, pretendents pašvaldības 
līdzfinansējumu var saņemt pir-
mām kārtām (atbilstoši reģistram), 
tiklīdz līdzekļi budžetā tiek iedalīti.

21. Lēmumu par palīdzības pie-
šķiršanu pieņem Kandavas novada 
dome, par to rakstiski paziņojot 
pilnvarotajai personai, kā arī pub-
licējot elektroniski Kandavas no-
vada mājas lapā visu pretendentu 
reģistru.

V. Palīdzības piešķiršanas un 
pārskaitīšanas kārtība

22. Ja iesniegums palīdzības sa-
ņemšanai ir atbalstīts, Kandavas no-
vada domes Finanšu nodaļā iesniedz:

22.1. līguma kopiju par attiecī-
gu darbu veikšanu, ko līdzfinansē 
pašvaldība, sakarā ar palīdzības 
sniegšanu;

22.2. darbu samaksas doku-
mentu kopijas;

22.3. atskaiti, kas apliecina ar 
palīdzības sniegšanu saistīto darbu 
pilnīgu izpildi.

23. Pēc 22.punktā minēto doku-
mentu saņemšanas 20 dienu laikā 
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pretendentam piešķirtās palīdzības 
apjoms tiek pārskaitīts uz pilnva-
rotās personas norādīto norēķinu 
kontu.

24. Ja iesniegums palīdzības sa-
ņemšanai dzīvojamās mājas reno-
vācijas, restaurācijas veikšanai vai 
dzīvojamai mājai piesaistītā zemes-
gabala labiekārtošanai ir atbalstīts, 
Kandavas novada domes Finanšu 
nodaļā iesniedz:

24.1. līguma kopiju par reno-
vācijas, restaurācijas vai labiekār-
tošanas darbu veikšanu (uzrādot 
oriģinālu);

24.2. renovācijas darbu samak-
sas dokumentu kopijas (uzrādot 
oriģinālus);

24.3. renovācijas, restaurācijas 
vai labiekārtošanas darbu nodoša-
nas - pieņemšanas aktu (uzrādot 
oriģinālu), kas apliecina konkrēta-
jā līgumā paredzēto darbu pilnīgu 
izpildi.

25. Pēc 24.punktā minēto doku-
mentu saņemšanas 20 dienu laikā 
pretendentam piešķirtās palīdzības 
apjoms tiek pārskaitīts uz pilnvarotās 
personas norādīto norēķinu kontu.

26. Gadījumā, ja starp iesniegu-
mā norādītajām un saskaņā ar šo 
noteikumu 22. un/vai 24. punktu 
iesniegtajos dokumentos uzrādī-
tajām atbalstāmām izmaksām tiek 
konstatētas atšķirības, pašvaldības 
palīdzības apjoms nevar būt lielāks 
par sākotnēji piešķirto.

27.Rekonstrukcijas, restaurā-
cijas un labiekārtošanas pasākumi 
jāveic un palīdzības saņemšanai 
nepieciešamie dokumenti Finanšu 
nodaļā jāiesniedz ne vēlāk kā 12 
mēnešu laikā no Kandavas nova-
da domes lēmuma pieņemšanas 
dienas, ja palīdzība piešķirta šo 
noteikumu 2.punktā un II. nodaļā 
minēto darbību veikšanai, izņe-
mot energoaudita veikšanai, kas 
ir jāveic 6 (sešu) mēnešu laikā no 
Kandavas novada domes lēmuma 
pieņemšanas dienas.

28. Ja noteikumu 27. punktā 
minētais netiek veikts norādītajā 
laikā, palīdzības saņēmējs ar Kan-
davas novada domes  lēmumu tiek 
izslēgts no reģistra vai pārcelts uz 
tā beigām.

VI. Atbalstāmās izmaksas
29. Atbalstāmās izmaksas  ir 

energoaudita veikšanas izmaksas, 
kurās ietilpst energoauditora darba 
alga, transporta izdevumi, atskaites 
sagatavošanas un termografiskās 
analīzes izmaksas.

30. Dzīvojamo māju renovāci-
jai, restaurācijai  un labiekārtošanai 
atbalstāmās izmaksas ir šādas:

30.1. ārdurvju bloku, logu at-
jaunošana un/vai nomaiņa koplie-
tošanas telpās;

30.2. ārējo sienu siltināšana;
30.3. norobežojošo konstrukciju 

(pagraba un bēniņu vai pēdējā stāva 
griestu) pārseguma siltināšana;

30.4. karstā ūdens un apkures 
sistēmas cauruļvadu izolācija;

30.5. citi šajos noteikumos ne-
minētie, bet energoaudita atskaitē 
minētie pasākumi, kas rada būtis-
ku enerģijas ietaupījumu ēkā;

30.6.restaurācijas darbu izmak-
sas;

30.7. sanitāro mezglu izbūves 
izmaksas;

30.8.būvuzraudzības un auto-
ruzraudzības izmaksas;

30.9. labiekārtošanas darbu iz-
maksas;

30.10.iekšejo ūdens un kana-
lizācijas sistēmu avārijas seku no-
vēršana;

31. Šo noteikumu ietvaros ne-
tiek segtas:

31.1. kārtējās uzturēšanas iz-
maksas;

31.2. apgrozāmo līdzekļu iegā-
des izmaksas;

31.3. operatīvais līzings;
31.4. samaksa par aizdevuma 

vai līzinga izskatīšanu, noformēša-
nu un rezervēšanu, procenta mak-
sājumi, soda procenti, maksa par 
finanšu transakcijām;

31.5. izmaksas, kas saistītas ar 
projekta sagatavošanu, t.sk. konsul-
tāciju pakalpojumi un tamlīdzīgi;

31.6. izmaksas, kas nav noteik-
tas kā atbalstāmās;

31.7. izmaksas, kuras radušās 
pirms šo noteikumu spēkā stāša-
nās datuma, izņemot energoaudita 
izmaksas (energoaudita izmak-
sas var tikt segtas, ja energoaudits 
ir veikts ne agrāk kā vienu gadu 
pirms šo noteikumu spēkā stāšanās 
datuma).

32. Līdzfinansējuma saņēmē-
jam pēc Kandavas noada domes 
izpilddirektora pieprasījuma ir 
pienākums informēt Kandavas no-
vada domi par renovācijas, restau-
rācijas vai labiekārtošanas darbu 
gaitu.

33. Šo noteikumu ietvaros Kan-
davas novada domes lēmumu Ad-
ministratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā.

VII. Nobeiguma jautājumi
34. Saistošie noteikumi  stājas 

spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.26 

„Par pabalsta apmēru 
audžuģimenēm 

Kandavas novadā”
1. Saistošie noteikumi nosaka 

pabalsta audžuģimenē ievietotā 
bērna uzturam un pabalsta apģēr-
ba un mīkstā inventāra iegādei ap-
mēru Kandavas novadā.

2. Pabalsta izmaksu nodrošina 
Kandavas novada domes pašval-
dības aģentūra „Kandavas novada 
sociālais dienests” no pabalstiem 
paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

3. Pabalstu audžuģimenēm pie-
šķir normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

4. Pašvaldība izmaksā audžuģi-
menē ievietotam bērnam norma-
tīvajos aktos noteiktos pabalstus 
sekojošā apmērā:
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4.1. pabalstu bērna uzturam Ls 

90 apmērā mēnesī vienam bērnam;
4.2. pabalstu apģērba un mīks-

tā inventāra iegādei Ls 100 apmērā 
gadā vienam bērnam. Pašvaldība 
ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba 
un mīkstā inventāra iegādei man-
tiskā veidā.

5. Par nepilnu mēnesi pabalsta 
apmērs tiek noteikts proporcionāli 
dienu skaitam.

6. Ievietojot bērnu audžuģime-
nē, Pabalstu bērna uzturam  iz-
maksā Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūra „Kandavas 
novada sociālais dienests” vienu 
reizi mēnesī saskaņā ar savstarpēji 
noslēgto līgumu.

7.Ievietojot bērnu audžuģi-
menē, Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūra „Kandavas 
novada sociālais dienests” nekavē-
joties pēc Kandavas novada Bāriņ-
tiesas lēmuma saņemšanas izmak-
sā audžuģimenei pabalstu apģērba 
un mīkstā inventāra iegādei Ls 50. 
apmērā. Otru maksājumu no pa-
balsta apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei izmaksā pēc sešiem mēne-
šiem. Bērniem, kuri audžuģimenē 
dzīvo vairāk par gadu, pabalstu ap-
ģērba un mīkstā inventāra iegādei 
izmaksā katru gadu divās daļās ik 
pēc sešiem mēnešiem.

8. Audžuģimenēm ir pienā-
kums sniegt pašvaldībai pārskatu 
par pabalsta apģērba un mīkstā in-
ventāra iegādei izlietojumu.

9. Pārskatu par saņemtā pabal-
sta apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei izlietojumu audžuģimenes 
iesniedz Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūrā „Kandavas 
novada sociālais dienests” vienu 
reizi sešos mēnešos. Pārskata for-
mu nosaka Kandavas novada do-
mes pašvaldības aģentūra „Kanda-
vas novada sociālais dienests”.

10. Saistošie noteikumi pub-
licējami informatīvajā izdevumā 
„Kandavas Novada Vēstnesis” un 
stājas spēkā 2010.gada 1.novembrī.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.27
 „Grozījumi  Kandavas novada domes 28.01.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.1
  „2010. gada pamatbudžets un speciālais budžets ””

Pamatojoties uz piešķirto  mērķdotāciju pamata  un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu, 5-6 gadīgo apmācības pedagogu  darba samaksai,  inte-
rešu izglītības  programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām  iemaksām no 2010. gada 1.septembra  līdz  
2010. gada  31. decembrim  sadali, un atbilstoši  likuma „Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 2. punktam, izdarīt grozījumus:

1. Ieņēmumu daļā:
1.1. Mērķdotācija Kandavas novada pamata un vispārējās vidējās iz-

glītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināša-
nas iemaksām

ieņēm.
kods nosaukums apstiprināts izmaiņas precizēts

18.620
Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 230 048 106 792 336 840

18.620 Cēres pamatskola 43 760 21 404 65 164
18.620 Matkules pamatskola 38 640 5 780 44 420
18.620 Vānes pamatskola 40 520 22 616 63 136
18.620 Zantes pamatskola 43 800 22 380 66 180
18.620 Zemītes pamatskola 45 880 26 524 72 404
18.620 Kandavas internātskola   736 736

18.620 Izglītības pārvalde-
nesadalīts atlik.   3 404 3 404

18.620 Mērķdotācija ped.darba 
samaksai 442 648 209 636 652 284

1.2. Mērķdotācija Kandavas novada pamata un vispārējās vidējās iz-
glītības iestāžu 5-6 gadīgo apmācības  pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksām

ieņēm.kods nosaukums apstiprināts izmaiņas precizēts

18.620 PII „Zīļuks” 26 900 14 586 41 486

18.620 Cēres pamatskola 2 912 2 695 5 607
18.620 Matkules pamatskola 2 912 1 542 4 454
18.620 Vānes pamatskola 6 750 1 634 8 384
18.620 Zantes pamatskola 4 136 3 200 7 336
18.620 Zemītes pamatskola 2 912 2 115 5 027

18.620 Izglītības pārvalde-
nesadalīts atlik. 2 502 2 502

18.620 Mērķdotācija 5-6 gad.
apmācībai 49 024 25 772 74 796

1.3. Mērķdotācija Kandavas internātvidusskolai pedagogu darba sa-
maksai, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzturēšanas izde-
vumiem

ieņēm.kods nosaukums apstiprināts izmaiņas precizēts

18.620 Kandavas 
internātvidusskola 620518 281 478 901 996

18.620 Mērķdotācija KIVS 620518 281 478 901 996
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ieņēm.kods nosaukums apstiprināts izmaiņas precizēts
18.620 Kandavas internātvidusskola 7 951 2 549 10 500
18.620 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola 9 960 3 620 13 580
18.620 Cēres pamatskola 1 864 904 2 768
18.620 Matkules pamatskola 1 840 844 2 684
18.620 Vānes pamatskola 1 960 784 2 744
18.620 Zantes pamatskola 2 200 1 088 3 288
18.620 Zemītes pamatskola 2 560 1 836 4 396
18.620 Izglītības pārvalde-nesadalīts atlik.  0 2 542 2 542
18.620 Mērķdotācija interešu izglītībai 28 335 14 167 42 502

18.620 Pavisam mērķdotācija 1 140 525 531 053 1 671 578

struktūrvien.
kods nosaukums

EKK
 kods apstiprināts izmaiņas precizēts

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 189 839 86 060 275 899
VSAOI pedagogiem 1200 40 209 20 732 60 941
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola kopā 230 048 106 792 336 840

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 35 263 17 249 52 512
VSAOI pedagogiem 1200 8 497 4 155 12 652
Cēres pamatskola kopā 43760 21 404 65 164

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 31 668 4 658 36 326
VSAOI pedagogiem 1200 7 630 1 122 8 752
Matkules pamatskola kopā 39 298 5 780 45 078

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 46 402 18 225 64 627
VSAOI pedagogiem 1200 11 178 4 391 15 569
Vānes pamatskola kopā 57 580 22 616 80 196

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 41 284 18 035 59 319
VSAOI pedagogiem 1200 9 946 4 345 14 291

Zantes pamatskola kopā 51 230 22 380 73 610

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 37 467 21 375 58 842
VSAOI pedagogiem 1200 9 026 5 149 14 175
Zemītes pamatskola kopā 46 493 26 524 73 017

09.210

Atalgojums 1100 317020 139831 456851
VSAOI 1200 76200 34475 110675
Komandējumi 2100 200 200
Pakalpojumi 2200 67235 36298 103533
Krājumi, materiāli u.c. 2300 183975 67610 251585
Nodokļu maksājumi 2500 200 200
Pamatlīdzekļi 5200 12500 4000 16500
Kandavas internātvidusskola kopā 657330 282214 939544

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 0 2 743 2 743

VSAOI pedagogiem 1200 0 661 661

Izglītības pārvalde kopā 0 3 404 3 404

09.210 Kopā mērķdotācija 1  125 739 491 114 1 616 853

1.4. Mērķdotācija Kandavas novada pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu interešu izglītības 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas iemaksām

2. Izdevumu daļā:
2.1. Mērķdotācija Kandavas novada pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām
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struktūrvien. Kods nosaukums EKK kods apstiprināts izmaiņas precizēts

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 24 178 11 754 35 932
VSAOI pedagogiem 1200 5 825 2 832 8 657
PII „Zīļuks” kopā 30 003 14 586 44 589

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 2 347 2 172 4 519
VSAOI pedagogiem 1200 565 523 1 088
Cēres pamatskola kopā 2 912  2 695 5 607

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 2 347 1 243 3 590
VSAOI pedagogiem 1200 565 299 864
Matkules pamatskola kopā 2 912 1 542 4 454

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 5 440 1 317 6 757
VSAOI pedagogiem 1200 1 310 317 1 627
Vānes pamatskola kopā 6 750  1 634 8 384

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 3 333 2 579 5 912
VSAOI pedagogiem 1200 803 621 1 424
Zantes pamatskola kopā 4 136 3 200  7 336

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 2 347 1 704 4 051
VSAOI pedagogiem 1200 565 411 976
Zemītes pamatskola kopā 2 912 2 115 5 027

09.210

Atalgojums pedagogiem 1100 2 016 2 016
VSAOI pedagogiem 1200 486 486
Izglītības pārvalde2502 kopā 2 502 0 2 502

09.210 Kopā  5-6gad. apmāc. 52 127 25 772 77 899
     

struktūrvien. kods nosaukums EKK kods apstiprināts izmaiņas precizēts

09.510

Atalgojums pedagogiem 1100 8 026 2 917 10 943
VSAOI pedagogiem 1200 1 934 703 2 637
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola kopā 9 960 3 620 13 580

09.510

Atalgojums pedagogiem 1100 1502 729 2 231
VSAOI pedagogiem 1200 362 175 537
Cēres pamatskola kopā 1864 904 2 768

09.510

Atalgojums pedagogiem 1100 1 483 680 2 163
VSAOI pedagogiem 1200 357 164 521
Matkules pamatskola kopā 1 840 844 2 684

09.510

Atalgojums pedagogiem 1100 1 579 632 2 211
VSAOI pedagogiem 1200 381 152 533
Vānes pamatskola kopā 1 960 784 2 744

09.510

Atalgojums pedagogiem 1100 1 773 877 2 650
VSAOI pedagogiem 1200 427 211 638
Zantes pamatskola kopā 2 200  1 088 3 288

09.510

Atalgojums pedagogiem 1100 2 063 1 480 3 543
VSAOI pedagogiem 1200 497 356 853
Zemītes pamatskola kopā 2 560 1 836 4 396

09.510

Atalgojums pedagogiem 1100 6 412 2 054 8 466
VSAOI pedagogiem 1200 1 539 495 2 034
Kandavas internātvidusskola kopā 7 951 2549 10 500

09.510

Atalgojums pedagogiem 1100 0 2 048 2048
VSAOI pedagogiem 1200 0 494 494
Izglītības pārvalde kopā 0 2 542 2 542

09.510 Kopā mērķdot. int. izglīt. 28335 14 167 42 502
Pavisam mērķdotācija  1 206 201 531 053 1 737 254

2.2. Mērķdotācija Kandavas novada pamata un vis-
pārējās vidējās izglītības iestāžu 5-6 gadīgo apmācības  

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas iemaksām

2.3. Mērķdotācija Kandavas novada pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu interešu izglītības 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas iemaksām
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Turpmāk pašvaldības saistošo noteikumu 

projekti būs pieejami internetā
Ar 2010.gada 1.oktobri ir stājušies spēkā grozījumi 

likumā „Par pašvaldībām”, kas paredz atsevišķus gro-
zījumus attiecībā uz pašvaldību lēmumu pieejamību, 
saistošo noteikumu publiskošanu un spēkā stāšanos, 
un uzliek par pienākumu turpmāk pašvaldību saisto-
šajiem noteikumiem sagatavot paskaidrojuma raks-
tus. Saistošos noteikumu projektus un tiem pievieno-
to paskaidrojuma rakstu turpmāk tiks publicēti www.
kandava.lv sadaļas „Pašvaldība” apakšsadaļā „Saisto-
šie noteikumi”. 

Kandavas novada dome aicina 
iedzīvotājus uz tikšanos

Kandavas novada domes vadība aicina iedzīvotājus 
uz sanāksmēm, lai uzklausītu priekšlikumus un iero-
sinājumus par nākamā gada novada domes budžeta 
sastādīšanu. 

Konsultatīvās iedzīvotāju sapulces notiks:

Zantes kultūras namā 14.oktobrī plkst. 16:00

Vānes kultūras namā 14.oktobrī plkst. 14:00

Cēres pagastā pārvaldē 19.oktobrī plkst. 14:00

Matkules pagasta pārvaldē 19.oktobrī plkst. 16:00

Zemītes pagasta pārvaldē 20.oktobrī plkst. 14:00

Valdeķu kultūras namā 20.oktobrī plkst,. 16:00

Uzklausīšanas sanāksme par 
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 

ūdenssaimniecības tarifa projektu
2010. gada 20. oktobrī plkst. 11:00 Kandavā, Dār-

za ielā 6, domes sēžu zālē, Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija (Turpmāk tekstā-Komisija) rīko 
uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Kandavas komunā-
lie pakalpojumi”iesniegto ūdenssaimniecības pakal-
pojumu tarifa projektu Kandavas novadā.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa tele-
fonu vai e-pastu līdz š.g. 19. oktobrim (kontaktper-
sona Oskars Osis, tel. 67873195; oskars.osis@sprk.
gov.lv).  

Iepazīties ar SIA „Kandavas komunālie pakalpo-
jumi” iesniegto tarifu projektu var Komisijas mājas 
lapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: licences, tarifi/
ūdensapgāde un kanalizācija/tarifi/ iesniegtie tarifu 
projekti.

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā
 un Kandavas internātvidusskolā

Lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu (ķīmija, 
bioloģija, fizika) un matemātikas apguves iespējas un 
radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu un 
tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, 2008. gadā Kandavas 
novada dome izstrādāja projektu „Kvalitatīvai dabas-
zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodro-
šināšana Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un 
Kandavas internātvidusskolā”. 2009. gadā tika veikta 
dabaszinātņu un matemātikas kabinetu renovācija, 
kā arī šie kabineti tika aprīkoti ar jaunām mēbelēm. 
Šā gada augustā Kandavas novada domes noslēdza ie-
pirkuma līgumu par digitālās informācijas apstrādes 
sistēmas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas 
skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai. Veik-
tais pasūtījums tiks piegādāts šā gada novembra mē-
nesī. Kā arī septembra mēnesī tika veikts pasūtījums 
ierīcēm pētnieciskajai darbībai un nodrošināšanai ek-
sperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā, 
bioloģijā un fizikā, kā arī laboratorijas piederumiem 
un traukiem ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kas tiks piegādāti 
līdz gada beigām.

Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālā un at-
tīstības fonda (85%), valsts budžeta dotācijas pašvaldī-
bām (6%), kā arī Kandavas novada domes līdzfinansē-
juma 9% apmērā.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības fi-
nansiālu atbalstu no Eiropas Reģionālā attīstības fon-
da un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par 
šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kandavas novada 
dome, un tā nevar tikt uzskatīta par Eiropas Kopienas 
vai Latvijas valsts viedokli.

Tiek īstenoti sociālo māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi

Kandavas novada dome š.g. 16. augustā noslē-
gusi vienošanos ar Valsts aģentūru „Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Sociālās 
dzīvojamās mājas Ķiršu ielā 10, Kandavā, siltumno-
turības uzlabošanas pasākumi”, projekta identifikā-
cijas Nr.  SMS/3.4.4.2.0/10/02/031, vienošanās Nr. 
L-SMS-10-0005. 

Projekta mērķis ir veikt sociālās dzīvojamās mājas 
Ķiršu iela 10, Kandavā, renovācijas un rekonstrukcijas 
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pasākumus, tādējādi palielinot ēkas energoefektivitā-
ti, ceļot tās kvalitāti un pielāgojot sociālo dzīvojamo 
māju personu ar kustību traucējumiem vajadzībām.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 147 732,44, attie-
cināmās izmaksas Ls 146 185,37, no tiem Eiropas Re-
ģionālā fonda finansējums 75% un pašvaldības budže-
ta līdzfinansējums ir 25%.

Tiek īstenoti sociālo māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi

Kandavas novada dome š.g. 16. augustā noslēgu-
si vienošanos ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra” par projekta „Sociālās dzīvoja-
mās mājas „Podiņi” Zemītes pagastā, Kandavas nova-
dā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, projekta 
identifikācijas Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/024, vienoša-
nās Nr. L-SMS-10-0006. 

Projekta mērķis ir veikt sociālās dzīvojamās mājas 
„Podiņi” Zemītes pagastā, renovācijas un rekonstruk-
cijas pasākumus, tādējādi palielinot ēkas energoefek-
tivitāti, ceļot tās kvalitāti un pielāgojot sociālo dzīvo-
jamo māju personu ar kustību traucējumiem vajadzī-
bām.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 135  320,67, no 
tiem Eiropas Reģionālā fonda finansējums 75% un 
pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 25%.

Tiek īstenoti sociālo māju siltumnoturības
 uzlabošanas pasākumi

Kandavas novada dome š.g. 16. augustā noslēgusi 
vienošanos ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra” par projekta „Sociālās dzīvojamās 
mājas „Eglāji” Zantes pagastā, Kandavas novadā, sil-
tumnoturības uzlabošanas pasākumi”, projekta identi-
fikācijas Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/046, vienošanās Nr. 
L-SMS-10-0007. 

Projekta mērķis ir veikt sociālās dzīvojamās mājas 
„Eglāji” Zantes pagastā, renovācijas un rekonstrukci-
jas pasākumus, tādējādi palielinot ēkas energoefekti-
vitāti, ceļot tās kvalitāti.

Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši, – līdz 
2012. gada 15. augustam.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 90 502,80, no tiem 
Eiropas Reģionālā fonda finansējums 75% un pašval-
dības budžeta līdzfinansējums ir 25%.

Kandavas novada BJSS vieglatlēti izcīna
pavisam 11 medaļas

17. septembrī Valmierā notika starptautiskas šķēp-
mešanas sacensības “Smiltene - Valga Javelin Cup 
2010” un vieglatlētikas sezonas noslēguma sacensības, 
kurās sekmīgi startēja Kandavas novada BJSS vieglat-
lēti , izcīnot pavisam 11 medaļas.

Šķēpmešanas sacensībās “D” gr. zēniem 2.vietu ar 
rez.32,70m.izcīnīja Deivids Rozenfelds , 3.vietu ar rez. 
29,41m.izcīnīja Aivis Reinis. 

“D” gr.meitenēm 3.vietu ar rez.15,27m.izcīnīja 
Dana Marta Grauzermane.

“C” gr.meitenēm 2.vietu ar rez.33,85m.izcīnīja 
Sandija Balande-Balode.

Vieglatlētikas sezonas noslēguma sacensībās “D” 
gr. zēniem tāllekšanā nepārspēts mūsu labākais tālle-
cējs Valts Baumanis rez.4,15m.

Lodes grūšanā “D” gr.1.vietu izcīnīja Raivis Garoza 
sasniedzot labu rez.10,85m., 3.vietā Jurģis Pušmucāns 
ar rez.7,55m.

“C” gr.zēniem uzvaru 300m.skrējienā izcīnīja Vik-
tors Delerts ar rez.46,60. Šajā grupā 1000m.skrējienā 
1.vietu izcīnīja Ivo Kleinbergs ar rez.03:25,3.

“C“ gr.meitenēm 1.vietu lodes grūšanā izcīnī-
ja Sandija Balande-Balode ar rez.12,76m. Vēl 200m.
skrējienā “D” gr.zēniem 3.vietu izcīnīja talantīgais  
Kristaps Ķilps ar rez.33,90.

Vēl sacensībās piedalījās Kristīne Birziņa, Anita 
Štrausa, Lolita Lindemane, Krista Dankere, Agnese 
Agapova, Baiba Bite, Līva Besikirska, Alise Fjodoro-
va, Roberts Rozentāls, Agris Sirvids, Ulvis Kleinbergs, 
Edgars Selezens, Andžejs Kovaļevskis. Audzēkņu tre-
neri Andrejs Gross, Elvīra Juhņeviča, Indulis Matīss.

Karoga suminājums
Pirms 74 gadiem -1936.gada 6.septembrī - ar Kār-

ļa Mīlenbaha vārdu darbu uzsāk Kandavas sešgadī-
gā pamatskola. Jaunas, modernas skolas atklāšana ir 
notikums visas Latvijas dzīvē. Arī Valsts prezidents 
Kārlis Ulmanis atsūta apsveikumu : „No sirds ap-
sveikdams Kandavas jaunā skolas nama iesvētīšanas 
svinību dalībniekus, ar prieku novēlu, lai jaunās celt-
nes sienās arvienu valdītu centības un saskaņas gars, 
kas vestu Kandavas lauku un pilsētas jaunatni jo stip-
ru dzīvē un darbā par mūsu dzimtās zemes gaišāku 
un laimīgāku nākotni”.

„1938.gadā Zelmas Briedes vadītās Kandavas 
aizsardzes nolēma izšūt un dāvināt savai pamatsko-
lai karogu. Zīmēšanas skolotājs Georgs Veinbergs 
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uzzīmēja karoga metu, ko 1938.gada 12.septembrī 
apstiprināja toreizējais izglītības ministrs Jūlijs Auš-
ķāps. Karoga kreisajā stūri bija iestrādāts neliels valsts 
karogs, bet skolas nosaukums- „Kandavas Milenbac-
ha pamatskola” – aptvēra atvērtu grāmatu ar vārpām. 
Otrajā pusē bija devīze – „ Iesim gaišus baltus ceļus, 
augsim lieli Latvijai”, kurā starp abām rindām bija 
iestrādāta aizsargu organizācijas nozīme virs divām 
ozolu lapām. Padomju okupācijas laikā karogs dažu 
„kaitīgu” simbolu dēļ nebija izmantojams, tādēļ tas 
ilgstoši bija „pazudis”. Tikai Atmodas laikā atklājās, ka 
karogu Rīgā saglabājusi bijušā direktora Jāņa Grīnber-
ga ģimene”, tā laikrakstā „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” 
2001. gadā rakstīja vēsturnieks un muzeja dibinātājs 
Viktors Vītols.

Karogu aizsardzes skolai uzdāvina 1939.gadā. Brī-
numskaisti izšūto skolas karogu šoruden mēs – Pēte-
ris Briedis, Kandavas represēto apvienības vadītājs, 
kura māte Zelma Briede bija viena no karoga šudinā-
tājām un Kandavas muzeja vadītāja Sarma Anģēna, 
pārvedām mājās uz Kandavu. Direktora J.Grīnberga 
vidējā meita Baiba ar prieku to dāvāja Kandavas no-
vada muzejam, bet karoga svinīgā pasniegšana notiks 
23.oktobrī 13:00 novada muzeja pasākumā „ Karo-
ga suminājums”.

Mīļi tiek aicināti visi novadnieki, kuri savas sko-
las gaitas vadījuši vecajā skoliņā, kuri atceras sko-
las direktoru Jāni Grīnbergu (skolas direktors no 
1940. – 1950. gadam), kuri labprāt tiktos ar direktora 
trim meitām Maiju, Baibu un Andru – karoga glabā-
tājām( kas solījušās pie mums atbraukt). Kā arī visi 
citi interesenti, kas vēlas ieraudzīt jaunatgūto skolas 
karogu, kurš ir tik rūpīgi glabāts, ka izskatās kā nesen 
darināts. 

Sarma Anģēna

Mūžībā aizgājis „Busu” māju un pilskalna 
saimnieks - Kārlis Busenbergs

/22.11.1928. – 30.09.2010./

„Busu” māju un pilskalna mantinieks un saimnieks 
jau sestajā paaudzē” – tā allaž Kārlis ar sevi iepazīsti-
nāja ciemos atbraukušos tūristus, kuri viesojās viņa 
senču mājās Matkules pagasta „Busēs”. Neiztrūkstoši 
sekoja stāstījums par dzimtas vēsturi, kura aizsākusies 
tai tālajā 1767.gadā, kad mājās sāk saimniekot Ansis 
(1767.-1813.) un Trīne (1772. - ...).

Kārlis bija viesmīlīgs saimnieks, savas dzimtas vēs-
tures pētnieks un lielisks stāstnieks, apveltīts ar labu 
atmiņu. 

„Dzīvodams un strādādams lauku sētā kopā ar 
iepriekšējās paaudzes ļaudīm, savos jaunības gados 
daudz ko mācījos un ievēroju, kā ritēja dzīve Imulas 
krastos „Busēs” un tuvākā apkārtnē. Pats Busu pils-
kalns jau nezudīs, bet notikumi, kas risinājās ap to lai-
ku ritējumā var pagaist, tādēļ vēlos atzīmēt ievēroja-
mākos no tiem”, tā rakstīja Kārlis, piesakot savu dalību 
Vides ministrijas rīkotajā konkursā par 50 populārā-
kajiem Latvijas dabas mantojuma objektiem. Un viņa 
mīļais Buses pilskalns iekļūst piecdesmitniekā!

Dzimtas mājās viņam bija lemts dzīvot līdz 20 gadu 
vecumam1949.gada Māras dienai – 25.martam...Nā-
kamais dzīves posms 8 gadu garumā turpinās izsūtīju-
mā Tomskas apgabala Krivošeinas rajona Ištanas cie-
ma Jegorovas sādžā. Par šo laika posmu Kārlis, Kan-
davas novada muzeja mudināts, 2005.gadā uzraksta 
atmiņu stāstījumu „Aiz restēm lopu vagonos uz „gaišo 
nākotni” Sibīrijā”. Ar viņa līdzdalību top Piemiņas is-
taba muzejā visiem novada represijās cietušajiem ie-
dzīvotājiem. 

1962.gadā beidz Priekuļu LMT, tad seko darba gai-
tas Zemītē, Tukumā, Ādažos.

Mūža pēdējo desmitgadi Kārlis atgriežas un saim-
nieko dzimtajās „Busēs”, kā vien mācēdams un spē-
dams kopjot un popularizējot Busu pilskalnu.
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Kandavas novada muzejam bija lieliska un cie-
ša sadarbība ar Kārli Busenbergu visus šos 10 gadus. 
Muzeja krājumā nodoti vērtīgi materiāli un fotogrāfi-
jas. Neiztrūkstoša bija viņa klātbūtne visās Represēto 
apvienības valdes sēdēs, kā arī katru gadu 14.jūnijā un 
25.martā muzeja rīkotajos pasākumos pie Piemiņas 
akmens represētajiem novadniekiem, kur teica zīmī-
gus vārdus un neaizmirsa atdot godu novadniekiem, 
kuri neatgriezās no Sibīrijas.

Kārlis nu aizgājis pa mūža taku, bet ieejot Piemi-
ņas istabā muzejā, kur izsūtīto sarakstos ierakstīts 
viņa vārds, uzlūkojot viņa atstātās daudzās fotogrāfi-
jas, pārlasot viņa atmiņu stāstījumu un pētot sastādīto 
senču dzimtas koku , mēs allaž viņu atcerēsimies. 

Muzeja darbinieku vārdā 
Sarma Anģēna

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
septembrī reģistrēti mūžībā aizgājušie 

novada iedzīvotāji:

Inese Ozola (1936.) Kandava
Jānis  Duka  (1941.) Zantes  pagasts

Lūcija Bergmane (1921.) Zemītes  pagasts

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka 
Kandavas novada dome,

Kandavas novada 
pensionāru biedrības padome

Ja paliek ābele, ko iestādīju,
Un vārds, ko kādam teicu mierinot,
Lai godīgs darbs bez skaļuma ir vainags
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Kārļa Busenberga 

piederīgajiem.

Kandavas Tūrisma 
informācijas centra kolektīvs

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 oktobrī svin dzīves nozīmīgās jubilejas:

Kate Kinstlere, Jūlija Mantaja, Emma Pīlāga, Alvīne Dobelmane, 
Alma Pinka, Franciska Murāne, Anna Kovbasko, Alberts Grāpis, 
Mirdza Grunte, Biruta Andersone, Visvaldis Važa, Laura Kalniņa, Ilga Kalniņa, 
Adele Heidingere, Mudrīte Apene, Biruta Rācenāja, Lidija Bruce, Andris Babris, 
Zinaida Klāsone, Aivars Haselbaums, Ivars Lagzdiņš. 

Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

Līdzjūtības   

Sveicam!   
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PASĀKUMI OKTOBRĪ   

SPORTA
23.oktobrī  plkst. 11:00. 
LJBL - LR čempionāts basketbolā zēniem
Kandavas BJSS -Dobele

23.oktobrī plkst. 16:00.
Rietumu līgas spēle basketbolā vīriešiem
S/K Kandava - Jūrmalas SS/Sloka (ar biļetēm)

24.oktobrī plkst. 14:30.
LJBL -LR čempionāts basketbolā meitenēm
Kandavas BJSS-Pārdaugava (Rīga)

TALSU TEĀTRA KOPA

Arturs Rubenis
USA Cleveland

“Es jau redzu,
tev ir cits”

komēdija 3 cēlienos

Zemītes tautas namā
16. oktobrī, plkst.18:00

 Cena: Ls 1,-

ZEMĪTES TN

SESTDIEN 

16. OKTOBRĪ PLKST.:11.00 

AICINA VISUS UZ 

KLŪDZIŅU SAULĪŠU PĪŠANAS 
NODARBĪBU

NODARBĪBU VADA:
Aija Kārņupa

Dalības maksa nodarbībā par klūdziņu 
materiālu: 0.50 Ls

VISI  LAIPNI AICINĀTI!

Kultūras pasākumi Kandavas novadā oktobrī
Datums Laiks Pasākums Norises vieta

Kandava

1.10.- 31.10. Darba laikā Ingemāras Treijas gleznu un Uģa Daiņa 
keramikas izstāde

Kandavas novada 
muzejs

03.10. 10.00-14.00 Baptistu draudzes dievkalpojums Kandavas 
kultūras nams

05.10. 10.30 Pierīgas Kultūras un sporta pārvaldes vizīte 
Kandavā

Kandavas 
kultūras nams

08.10. 18.00–21.00 Baptistu draudzes labdarības pasākums Kandavas 
kultūras nams

09.10. 14.00 Biedrības “Es gribu dzīvot” labdarības 
koncerts

Kandavas 
kultūras nams
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10.10. 10.00–14.00 Baptistu draudzes dievkalpojums Kandavas 
kultūras nams

16.10. 13.00
„Karoga suminājums”- svinīga K.Mīlenbaha 
pamatskolas karoga (1939.g.) dāvināšana 
muzejam

Kandavas novada 
muzejs

16.10. 19.00–03.00 Diskotēka,  DJ Zudinsh Kandavas 
kultūras nams

17.10. 10.00–14.00 Baptistu draudzes dievkalpojums Kandavas 
kultūras nams

19.10. 19.00 Latviešu kino “Medības” DVD Kandavas 
kultūras nams

21.10. 19.00

Koncerts – Franciska Tancera dzeja mūzikā, 
piedalās Ģirts Ķesteris, 
ieeja 4.- Ls, grupām no 10 cilvēkiem 3. – Ls. 
Biļešu iepriekšpārdošana

Kandavas 
kultūras nams

22.10. Evaņģēliski luteriskās baznīcās pasākums – 
“Pāru vakars”

Kandavas 
kultūras nams

23.10. 18.00 Spoku vakars bērniem (no 6 gadu vecuma). 
Ieeja Ls 0.50

Kandavas 
kultūras nams

24.10. 10.00–14.00 Baptistu draudzes dievkalpojums Kandavas 
kultūras nams

24.10. 14.00
Ineses Šliseres – Vindules piemiņas izstāde 
“Pārtrauktais lidojums” atklāšana. Izstāde 
turpinās līdz 12. novembrim

Kandavas 
kultūras nams

28.-31.10.

Eiropas jauniešu tikšanās Kandavā. 
Piedalīsies pārstāvji no Austrijas, Dānijas, 
Nīderlandes, Itālijas, Kipras, Luksemburgas, 
Ungārijas, Maltas, Rumānijas, Čehijas, 
Somijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas.

Kandava

30.10. 11.00 1. Kafijas un Tējas svētki Kandavā

Kandavas 
kultūras nams

Kandavas novada 
muzejs

31.10. 10.00–14.00 Baptistu draudzes dievkalpojums Kandavas 
kultūras nams

Līdz 20.10. Ināra Švarca fotoizstāde Galerija 
“Vējspārns”
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Cēre

05.10.-29.10. Darba d. 8.00-
17.00

Kandavas mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde

Cēres pagasta 
pārvalde

12.10. 12.00 Tematisks pasākums jaunāko klašu 
skolēniem „Iepazīsim bibliotēku” Cēres bibliotēka

12.10. 19.00
Tematiska pasākums 
Cēres amatierkolektīvu dalībniekiem 
„Jauno sezonu uzsākot”

Cēres skolā

Vāne

6.10. 10.00 Kino bērniem “Princese un varde” Vānes kultūras 
nams

6.10.- 14.10 Varžu izstāde - kolekcija Vānes kultūras 
nams

15.10 13.00 Kino bērniem “Princese un varde” Vānes kultūras 
nams

16.10. 22.00 Rudens balle Vānes kultūras 
nams

Zemīte

01.10. - 31.10. Jolantas Brigeres personālizstāde -
“Klusā daba” fotogrāfijās.

Zemītes 
bibliotēka

01.10. - 31.10.
Veronikas Ragauskas rokdarbu izstāde 
(adītas un no floristikas materiāliem 
veidotas gleznas, dekoratīvi spilventiņi)

Zemītes 
bibliotēka

1.10.-03.10. Telpās darbojas vēlēšanu iecirknis 
(nodarbību telpa) Zemītes TN

09.10. 16.00 Pasākums „Zemītes talanti”- 
uzstājas bērni un jaunieši

Zemītes tautas 
nams

16.10. 11.00 Tematiskā nodarbība „Klūdziņu saulītes” 
vada Aija Kārņupa 

Zemītes tautas 
nams

22.10.
13.00-15.00

15.30-
19.00

Skolas popiela un bērnu diskotēka
Popiela bērnu dārzam un 1.-4. klasei
Popiela un diskotēka 5.-9. klašu skolēniem 
(Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar 
Zemītes skolu un skolēnu pašpārvaldi)

Zemītes tautas 
nams
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27.10. 17.00-20.00
No 21.00-08.00

Pasākums bērniem un jauniešiem „Helovīni 
nāk”
Bērnu un jauniešu iniciatīvu  grupas „Ko 
darīt kad nav ko darīt” slēgtais pasākums ar 
nakšņošanu.

Zemītes tautas 
nams

Zante

29.09.- 10.10. Izstādes “Zantes rekorddārzenis 2010” un 
„Rudens ziedu izstāde” .

Zantes KN mazā 
zāle

7.-30.10. Jaunieguvumu izstāde Zantes bibliotēka

10.10. 18.00 Dueta „SANDRA” koncerts „Tā viņa teica”. 
Ieeja: Ls 2,-

Zantes kultūras 
nams

11.- 23.10. Izstāde par Antru Liedskalniņu. Zantes bibliotēka

14.10. 19.00 Z.Zundes komēdijas „Trīs grašu omlete” 
apmeklējums. Tukuma KN

16.10. 11.00 Multfilma bērniem. Ieeja bez maksas. Zantes kultūras 
nams

18.10.-30.10.
Karikatūru zīmēšanas konkurss, veltīts 
Žanim Ezītim Zantes bibliotēka

19.10. 14.00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena „Rudentiņš 
bagāts vīrs”.

Zantes kultūras 
nams

23.10. 22.00 DISKOTUSIŅŠ. Spēlēs: DJ TroksnīC.  Ieeja: 
pirmo stundu Ls 1,00; pēc tam Ls 1,50.

Zantes kultūras 
nams

27.10. Lasīšanas seminārs par bērnu žūrijas 
kolekciju. Zantes bibliotēka

Valdeķi

1.10.- 16.10. Rudens veltes Valdeķu 
bibliotēka

1.10.- 31.10. 9.00- 17.00 Kandavas novada skolu skolēnu darbu 
izstāde

Valdeķu kultūras 
nams

15.10. 20.00 Zemnieku balle Valdeķu kultūras 
nams

16.10. 13.30 Lietoto apģērbu tirdzniecība

23.10. Atpūtas vakars
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Matkule

1.10. 14.00
Kandavas novada Skolotāju dienas 
atzīmēšana. 

Matkules kultūras 
nams

15.10. 20.00
Koncerts “Tā viņa teica” dueta „Sandra” 
jaunā albuma prezentācija. Pl. 22.00 -balle.

Matkules kultūras 
nams

23.10. 13.00
Matkules pensionāru klubiņa “Atvasara” 5 
gadu jubilejas atzīmēšana.

Matkules kultūras 
nams

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, 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“

NOVEMBRĪ    

I  Z S  T Ā D E S 

1. - 12. novembris
Ineses Šliseres - Vindules piemiņas izstāde 
“Pārtrauktais lidojums”. 
Galerijā “Vējspārns”

1. - 12. novembris
Maijas Egles fotogrāfiju izstāde 
“Krāsu spēles gadalaikos”. 
Galerijā “Vējspārns” 

11. novembrī -... 
Lāčplēša dienai veltīta izstāde. 
Kandavas bibliotēkā, Matkules bibliotēkā, 
Vānes bibliotēkā, Cērē

P A S  Ā K U M I
10. novembrī 
Mārtiņdienas gadatirgus. 
Vānē, Matkulē

Mārtiņdienas senie danči. 
Kandavā

11. novembrī 
Pasākumi veltīti Lāčplēša dienai. 
Kandavas kultūras namā, 
Zemītes Tautas namā, 
Zantes kultūras namā, 
Cērē

18. novembrī 
Latvijas Republikas
proklamēšanas 
gadadienai veltīts 
pasākums. 
Kandavā, Zemītē, 
Zantē, Vānē, 
Matkulē, Cērē

20. novembrī 
21:00 Balle ar grupu “Tutti Frutti”. 
Valdeķu kultūras namā. 
Ieeja: iepriekšpārdošanā Ls 2.00, 
balles vakarā Ls 3.00.

28. novembrī
Pirmās Adventes koncerts. 
Kandavas kultūras namā


