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Rolands Bārenis 
Kandavas
novada domes 
priekšsēdētājs

Labdien septembrī!
Rudenīgā noskaņā ir pienācis 

septembris. Vējš sāk bārstīt dzel-
tenīgas koku lapas līdzīgi kā depu-
tātu kandidāti solījumus priekšvē-
lēšanu laikā. Lasot preses izdevu-
mus un dzirdot radio un televīzijā 
priekšvēlēšanu solījumus, rodas 
jautājums, vai solītāji tos visus spēs 
atcerēties un izpildīt. Atmiņā nāk 
teiciens – „visticamākā pazīme ne-
pildītam solījumam – vieglums, ar 
kādu tas tiek dots”. 

Atceros, kā pirms pusotra gada 
partijas deva solījumus kandav-
niekiem. Viens solīja noasfaltēt 
novada teritorijā ceļus tikai 35,35 
kilometru garumā, kāds plānoja 
pabeigt vēl neuzsākta slēgtā peld-
baseina būvniecību, kāds solīja no-
drošināt kontroli pār ievēlētajiem 
deputātiem, respektīvi, kontrolēt 
pats sevi un kolēģus, kāds solīja 
atvērt jaunu bērnudārzu, bet bēr-
nu skaits novadā saruka, vēl kāds 
pareģoja, ka 2011.gadā uzlabosies 
ekonomiskā situācija.... 

Tomēr pa vidu utopiskajiem 
solījumiem bija arī reāli izpildāmi 
darbi. Un liela daļa no tiem gada 
laikā jau ir paveikta. 

Rūpīgi plānojot un rīkojoties 
racionāli, kā saimniekam savā 
zemē pienākas, Kandavas novada 
dome ir uzsākusi jaunu projektu 
realizāciju. Šobrīd tiek siltinātas 
trīs pašvaldības ēkas – poliklīnika, 

Mākslas skola un ēka Zīļu ielā 2. 
Darbi mākslas skolā teju būs pa-
beigti, ir nosiltināti bēniņi, nomai-
nīti logi un durvis. Ir noslēgusies 
iepirkuma procedūra ūdenssaim-
niecības projektam, kurš tiks īste-
nots Kandavas pagastā, Jaudā. Pro-
jekta ietvaros Jaudā izbūvēs jaunas 
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas 
un nomainīs kanalizācijas notek-
ūdeņu trasi. Turpinās būvniecības 
darbi Zantē, kur arī tiek izbūvētas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
atdzelžošanas stacija, kā arī ūdens-
vadu un kanalizācijas trasi. Tāpat 
turpinās ūdenssaimniecības pro-
jekta īstenošana Kandavā.

Domājot par novada teritori-
ju vienmērīgu attīstību, Kandavas 
novada dome īsteno projektus visā 
novadā. Šogad uzsāksim piecu so-
ciālo dzīvojamo māju siltināšanu. 
2010.gadā plānots nosiltināt ēku 
Ķiršu ielā 10, Kandavā, savukārt 
2011. gadā siltināsim Zemītes pa-
gasta „Podiņus”, Zantes pagasta 
„Eglājus” un Aizdzires skolu Kan-
davas pagastā. Projekts noslēgsies 
2012.gadā ar siltināšanas pasāku-
miem Baznīcas ielā 1, Kandavā. 
Nākamos gados plānots siltināt arī 
Kandavas kultūras nama un bēr-
nudārza ēkas, kā arī Vānes pirm-
skolas grupas „Vārpiņa” ēku un 
Zantes kultūras namu. Projekta 
pieteikums sagatavots un iesniegts 
apstiprināšanai pagājušajā nedēļā.

Liels gandarījums ir par izvei-
doto sporta un atpūtas parku Vā-
nes centrā, kuru apmeklē ne tikai 
Vānes, bet arī novada iedzīvotāji 
un viesi.

Jau tuvākajā laikā uzsāks darbus 
Priežu ielā, kura tiks bruģēta. Sa-
vukārt septembra beigās plānojam 

Zemītes ielas rekonstrukciju. Pro-
jekta ietvaros tiks izbūvēta ietve, 
autobusu pietura un rekonstruēts 
apgaismojums.

Minētie projekti ir tikai nelie-
la daļa no darbiem, kas tiek veikti 
novadā. Kandavas novada domes 
plānošanas un attīstības nodaļas 
darbinieki ir iesnieguši apstiprinā-
šanai sešus projektus, kuri paredz 
satiksmes drošības uzlabojumus 
Kandavas novadā. Nozīmīgākais 
no projektiem ir plānots Lielajā ielā 
Kandavā, tā īstenošanas laikā veiks 
visu komunikāciju nomaiņu un ie-
las bruģēšanu, projekta kopējās iz-
maksas ~ 1000 000 latu. Turpmāk 
rekonstruējot citas ielas, arī tās tiks 
bruģētas, jo tas ir ekonomiski izde-
vīgāk. 

Šogad pilsētā izvietotie apska-
tes objekti pierādīja, ka tūrisma 
plūsma palielinās un interese par 
Kandavas novadu pieaug. Domā-
jot par tūrisma attīstību, plānojam 
izveidot arī Kandavas akmens tilta 
maketu un rekonstruēt Kandavas 
kultūrvēsturiskā mantojuma ob-
jektus. Šobrīd kultūras ministrijā 
iesniegts projekts, kura ietvaros 
plānota Pulvertorņa un viduslaiku 
pils pilsdrupu rekonstrukcija un 
restaurācija. Kultūrvēsturiskos ob-
jektus turpmāk varēs izmantot kā 
tūristu piesaistes vietu un atvērto 
koncertzāli.

Kandavas novadā darāmā bija, 
ir un būs daudz, jo mēs visi vēla-
mies redzēt Kandavas novadu sa-
koptu, skaistu un lepoties ar to. Tā-
pēc es jūs aicinu, izcīnīsim grūtāko 
cīņu – cīņu ar sevi pašu un kļūsim 
par saimniekiem savā zemē! Vēlē-
simies darīt, vēlēsimies strādāt, vē-
lēsimies sasniegt!
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26.augusta sēde
Kā vienu no pirmajiem jautāju-

miem sēdē izskatīja publiskās ap-
spriešanas rezultātus par iebrauk-
šanas maksas noteikšanu Kandavas 
pilsētā un Abavas senlejā.  

• Pamatojoties uz iedzīvotāju iz-
teikto viedokli un likuma „Par paš-
valdībām” 61.² pantu, deputāti vien-
balsīgi nolēma:

 1.Apturēt ieceri par iebraukša-
nas maksas ieviešanu Kandavas pil-
sētā un Abavas senlejā.

2.Uzdot kancelejai publicēt pub-
liskās apspriešanas par iebraukšanas 
maksas noteikšanu Kandavas pilsētā 
un Abavas  senlejā  rezultātus domes 
informatīvajā izdevumā „Kandavas 
Novada Vēstnesis” septembra izde-
vumā.

• Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, Izglītības likuma 17.panta 
trešās daļas 1.punktu un izglītības 
iestādes vadītājas A.Oses- Pelnēnas 
sniegto informāciju par logopēdisko 
grupu slēgšanu, Dome nolēma:

1. Atļaut Kandavas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādē „Zī-
ļuks” slēgt logopēdiskās grupas ar 
2010.gada 1.septembri.

2.Uzdot Kandavas pilsētas PII 
„Zīļuks” vadītājai A.Osei- Pelnēnai 
risināt jautājumu par logopēdisko 
grupu slēgšanu normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā, nodrošinot logo-
pēdu darbu pa vecumposmiem bēr-
niem ar valodas attīstības traucēju-
miem.

3.Lēmumu par trīs logopēdisko 
grupu slēgšanu Kandavas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādē „Zī-
ļuks” ar 2010.gada 1.septembri nosū-
tīt Izglītības un zinātnes ministrijai. 

• Izskatot biedrības „Mēs par 
bērniem” iesniegumu ar lūgumu 
līdzfinansēt projektu iesniegšanai 
biedrības „Kandavas partnerība” 
izsludinātajā projektu konkursā, 
deputāti nolēma piešķirt biedrībai 
„Mēs par bērniem” (reģ.nr. ...) pēc 
projekta atbalsta biedrības „Kanda-

vas partnerība” izsludinātajā projek-
tu konkursā līdzfinansējumu LVL 
3750 apmērā (trīs tūkstoši septiņi 
simti piecdesmit latu) no 2011.gada 
pamatbudžeta līdzekļiem.

• Atbilstoši esošajai situācijai 
energoefektivitātes paaugstināša-
nas pasākumus nepieciešams veikt 
ēkām: Kandavas pilsētas PII „Zī-
ļuks” , Raiņa ielā 14, Kandavā, Kan-
davas kultūras nams, Lielā iela 28, 
Kandavā, „Vārpiņa”, Vānes pagastā 
un Kultūras nams Zantes pagastā.

Pamatojoties uz 21.06.2010. Mi-
nistru kabineta noteikumiem Nr. 
542 „Klimata pārmaiņu finanšu ins-
trumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sama-
zināšanai pašvaldību ēkās” noliku-
mu un likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu 
un 15. pantu, Dome nolēma uzdot 
Attīstības un plānošanas nodaļai līdz 
2010. gada 6. septembrim izstrādāt 
un iesniegt Latvijas Republikas Vi-
des ministrijā projekta pieteikumu 
„Energoefektivitātes paaugstināšana 
Kandavas novada pašvaldības ēkās” 
par kopsummu 511074,47 Ls, no-
drošinot līdzfinansējumu 16% ap-
mērā (81771,92 Ls) no pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumiem 2011. 
gadā.

• Viens svarīgākajiem sēdes lē-
mumiem bija saistīts ar SIA „Kan-
davas komunālie pakalpojumi” sa-
gatavotajiem ūdens un kanalizācijas 
tarifiem. Debatēs par tarifiem izsa-
kās deputāti I.Lasis, L.Gudakovska, 
A.Petrevica, N.Štoferts un SIA 
„Kandavas komunālie pakalpojumi” 
prokūrists E.Ruņģis.

Atbilstoši debatēs paustajiem vie-
dokļiem, SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” jāmeklē risinājumi, lai 
nepieļautu tik lielus ūdens zudumus, 
kas arī ietekmē tarifu kāpumu. Ja ap-
stiprināšanai tiek iesniegti vienotie 
tarifi novadā, tad salīdzinoši tarifu 
kāpums Kandavas pilsētā ir mazāks 
nekā pagastos. 

Atklāti balsojot: PAR – 4 
(I.Bambis, R.Bārenis,A.D.Freimanis, 

L.Gudakovska), PRET – 4, 
(V.V.Dreimanis, S.Horste, I.Priede, 
N.Štoferts), ATTURAS –    5,  
(O.Budžens, I.Bambis, G.Indriksons, 
I.Lasis, A.Petrevica), Lēmums par 
SIA „Kandavas komunālie pakal-
pojumi” izstrādāto vienotā ūdens 
un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 
projekta Kandavas novadā iesnieg-
šanu Sabiedrisko pakalpojumu Re-
gulatorā, netiek pieņemts.

• Pamatojoties uz likumu „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās da-
ļas 18. punktu, 78. pantu un Mi-
nistru kabineta 1994. gada 7. jūnija 
noteikumiem Nr. 110 „Par kārtību, 
kādā pašvaldības izmanto nekusta-
mā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, 
iesniegtajiem iesniegumiem un ne-
kustamo īpašumu pirkuma līgumu 
kopijām, Dome nolēma:

1.Atteikties no pirmpirkuma tie-
sībām uz nekustamo īpašumu „Lāči”, 
Vānes pagasts, Kandavas novads. 

2.Atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu 
„Dzintari”, Kandavas pagasts, Kan-
davas novads.

3. Atteikties no pirmpirkuma tie-
sībām uz nekustamo īpašumu „Le-
jaspriedes”, Zemītes pagasts, Kanda-
vas novads.  

4. Atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu 
„Mazgrenči”, Zemītes pagasts, Kan-
davas novads.

• Sēdē izskatīja jautājumu par 
apkures sezonas nodrošināšanu 
Kandavas novadā. Pamatojoties uz 
SIA „Kandavas namsaimnieks” val-
des locekļa D.Rozenfelda sniegto 
informāciju par veiktajiem un plā-
notajiem darbiem, lai nodrošinātu 
apkures sezonu,

Atklāti balsojot: PAR – 12 
(A.Aleksīns, I.Bambis, R.Bārenis, 
O.Budžens, V.V.Dreimanis, 
A.D.Freimanis, L.Gudakovska, 
G.Indriksons, I.Lasis, A.Petrevica, 
D.Rozenfelds, N.Štoferts), PRET 
– 0, ATTURAS –    2,  (S.Horste, 
I.Priede), Dome nolēma:

1.Pieņemt zināšanai SIA „Kan-
davas namsaimnieks” valdes locekļa 
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D.Rozenfelda sniegto informāciju 
par veiktajiem darbiem apkures se-
zonas nodrošināšanai Kandavas no-
vadā.

2.Uzdot domes izpilddirektoram 
G.Gelperam veikt kontroli par SIA 
„Kandavas namsaimnieks” apkures 
sezonas nodrošināšanu Kandavas 
novadā.

• Izskatot jautājumu par SIA 
„Kandavas namsaimnieks” sagata-
votajiem apkures tarifiem Kandavā 
(katlu mājas  Ozolu iela 6A, Dārza 
iela 1, Kūrorta iela 7A, Ķiršu iela 10), 
Vānes, Zemītes un Zantes pagastos. 
Deputāti atklāti balsojot: PAR – 10 
(A.Aleksīns, I.Bambis, R.Bārenis, 
O.Budžens, V.V.Dreimanis,L.Gu-
dakovska, I.Lasis, A.Petrevica, 
D.Rozenfelds,  S.Tiltiņa), PRET –  1, 
(A.D.Freimanis), ATTURAS –  4,  
(S.Horste, G.Indriksons, I.Priede, 
N.Štoferts) nolēma:

Noslēgusies publiskā apspriešana 
par iebraukšanas maksas noteikša-
nu Kandavas novadā, kas notika no 
2010.gada 26.aprīļa līdz 31.jūlijam. 
Rezultāti tika izskatīti 26.augusta 
domes sēdē un pieņemt lēmums ne-
ieviest iebraukšanas maksu novadā.

Aptaujas rezultāti:  
Atbildot uz jautājumu, vai atbal-

stāt iebraukšanas maksas noteikša-
nu Ls 0,50 apmērā Kandavas pilsētā 

Zantes pagastam jauns
pārvaldnieks

Ar šā gada 1.septembri Zantes 
pagasta pārvaldē darbu sāks jauns 
pārvaldnieks Jānis Kālis. 

Iepriekš Zantes pagasta pārval-
des vadītāja bija Gunta Zonberga. 
Pēc G.Zonbergas atlūguma iesnieg-
šanas, Kandavas novada domes va-
dība respektēja lūgumu un pieņēma 
lēmumu par jauna pārvaldnieka 
pieņemšanu darbā. Pēc Kandavas 
novada domes izpilddirektora Gun-
ta Gelpera domām J.Kālis ir piemē-
rota kandidatūra pārvaldes vadītāja 
amatam. „Pieņemot darbā jaunu 
pārvaldnieku, Kandavas novada 
dome plāno aktivizēt darbu Zantes 
pagasta pārvades darbā” – tā notiku-
šo komentē G.Gelpers.

Jānis Kālis - Zantes pagasta ie-
dzīvotājs un Zantes pagasta depu-
tāts (no 2005. līdz 2009.gadam) ir 
pieņemts darbā uz trīs mēnešu pār-
baudes laiku.  

Gunta Zonberga turpinās darbu 
Zantes pagasta pārvaldē un pildīs 
kasieres pienākumus.

1. Apstiprināt sekojošu apkures 
tarifu projektu bez PVN:

1.1. Kandavā, Ozolu ielā 6A   
 34,18 Ls / MWh;

1.2. Kandavā, Dārza ielā 1   
 34,18 Ls / MWh;

1.3. Kandavā, Kūrorta ielā  7A  
 34,18 Ls / MWh;

1.4. Kandavā, Ķiršu ielā 10   
 37,04 Ls / MWh;

1.5. Vānē    
 27,55 Ls / MWh;

1.6. Zemītē     
 18,19 Ls / MWh;

1.7. Zantē     
 27,46 Ls / MWh

2. Uzdot SIA „Kandavas nam-
saimnieks” iesniegt dokumentus ap-
kures tarifu apstiprināšanai Sabied-
risko pakalpojumu Regulatorā.

Domes sēdes protokols pieejams 
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.

Nākamās komiteju sēdes 23. 
septembrī:

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 ko-
mitejas sēde plkst.15.00;

Finansu, plānošanas un novada 
attīstības komitejas sēde plkst.16.00

Nākamā domes sēde  30.sep-
tembrī plkst.13.00

Kandavas novada deputātu pie-
ņemšanas laiki:

20.septembrī  Matkules pagasta 
pārvaldē plkst. 17:00 - 19:00 Inga 
Priede (SCP), Solvita Horste (PS), 
Guntars Indriksons (JL), Normunds 
Štoferts (JL), O.Budžens (SCP).

un Abavas senlejas teritorijā, uzstā-
dot maksas automātus pie Kandavas 
pagrieziena un Plostiem, saņemtas 
šādas atbildes

Jā: 18; Nē: 306; Vienalga: 1
Savukārt uz lūgumu sniegt vie-

dokli, kas, Jūsuprāt, būtu jādara, lai 
piesaistītu papildus finansējumu no-
vada ceļu uzturēšanai, biežāk paus-
tie viedokļi: 

Nr.
p.k. Viedoklis Skaits

1. Nav formulēts 198
2. Jāpiesaista Eiropas struktūrfondu līdzekļi 14
3. Lietderīgāk un saimnieciskāk jāizlieto esošais finansējums  11
4. Jāattīsta  ražošana un tūrisms, jārada jaunas darba vietas  27

5. Jārod iespēja iegūt līdzekļus no  ikgadējas transporta līdzekļu 
nodevas, jāizveido novada ceļu fonds 7

6. Jāsamazina deputātu algas 2
7. Jāsamazina domes administratīvais aparāts un darbinieku algas 9
8. Jāpiesaista līdzekļi ziedojumu veidā 2
9. Jāatrod līdzekļi no domes budžeta 4
10. Jāpanāk lielāks valdības finansējums 4
11. Jāierīko  maksas stāvlaukumi 7

12. Jāpaaugstina Cēres grants karjera izmantošanas maksa un daļa 
līdzekļu jānovirza ceļu uzturēšanai 4

Nolemts neieviest iebraukšanas maksu novadā
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ZZS ierosina atjaunot 

konsultatīvās padomes 
Kandavas novada pagastos

Pēc pašvaldības vēlēšanām 
pagājušā gada jūlijā, pašreizējais 
Kandavas novada domes deputātu 
sasaukums atcēla pagastu konsul-
tatīvo padomju darbu. 

Kandavas novada ZZS deputāti, 
izvērtējot situāciju pagastos nonā-
ca pie secinājuma, ka nepieciešams 
atjaunot konsultatīvās padomes un 
nolēma aicināt Kandavas novada 
domi atjaunot konsultatīvo pa-
domju darbu novada pagastos, tā-
dējādi veicinot informatīvās saik-
nes izveidi starp domi un novada 
iedzīvotājiem.

Kandavas novada domes 
ZZS deputāti

Plāno atjaunot Kandavas 
viduslaiku pils pilsdrupas un 

Pulvertorni
Kandavas novada dome uzsāks 

sociālekonomiski nozīmīgu kul-
tūras mantojuma objektu atjau-
nošanu. Attīstības un plānošanas 
nodaļa izstādājusi un iesniegusi 
Latvijas Republikas Kultūras mi-
nistrijā projekta pieteikumu „Kul-
tūras mantojuma objektu Kanda-
vas viduslaiku pils pilsdrupas un 
Pulvertornis atjaunošana” par kop-
summu LVL 1 252 677,56, Kanda-
vas novada dome nodrošinās līdz-
finansējumu 16% apmērā ( LVL 
200 428,41).

 

SIA „Kandavas namsaimnieks”
galvenie pasākumi lai uzsāktu 
un nodrošinātu 2010/2011 ga- 
da apkures sezonas uzsākšanu 

Kandavas novadā
1. Apkures katlu, ēku un pārē-

jo iekārtu inventarizācija, uzskaite, 
novērtēšana un attiecīgu līgumu 

parakstīšana līdz 20. augustam at-
bild D. Rozenfelds.

2. Katlumāju veco: nolietoto 
katlu demontāžu Ozolu ielā 6a, 
Kurorta ielā 7a un Dārza ielā 1, 
ēku siltināšana un malkas nojumes 
jumta remonti līdz 10. septem-
brim. Atbildīgs: J. Čupriks; A. Vi-
lumsons; I. Petkevičš.

3. Kurināmā iepirkumi, cenu 
aptaujas un pieņemšana no iedzī-
votājiem. Atbild visi darbu vadītāji 
pagastos. Līdz 01. oktobrim – 50% 
no kopējā apjoma

Līdz 01. janvārim – 30%
Līdz 01. februārim – 20%
4. Turpināt malkas sagādi Mus-

tenes cirsmā, Grenčos, Vānes pa-
gastā ceļmalas, kopumā 800 m³. 
Atbildīgs J. Čupriks; A. Vilumsons; 
I. Petkevičs.

5. Organizēt atsevišķu apkuri-
nāmo platību apsekošanu. Atbild J. 
Čupriks; A. Daniševska, pārējiem 
darba vadītājiem līdz 01. oktobrim.

6. Tarifu sagatavošana apstip-
rināšanai. Atbild: G. Kotāne. Līdz 
23.augustam.

7. Organizēt iedzīvotāju kopsa-
pulces par jaunajiem tarifiem un 
atbildību par telpu siltināšanu no 
augusta līdz 1 oktobrim, atbild: A. 
Daniševska.

8. Pamatdarbības virzieni pirms 
apkures un apkures periodā: 

•	 samaksu par apkuri iekasēs 
pats siltuma ražotājs.

•	 iedzīvotāji, kuri piegādās 
malku līdz sezonas uzsākšanai, ne-
piedalās malkas sastrādē un krau-
šanā

•	 ēku un dzīvokļu siltināšanas 
darbus, pēc aprēķiniem veic pats 
siltuma ražotājs – kā jauns pakal-
pojuma veids.

•	 tiek pētīts jautājums par gāzes 
apkures iespējām Ķiršu ielas katlu-
mājā

•	 tiks nomainīta siltuma trase 
Ozolu ielā, 60 metru garumā.

•	 Iegādāties un uzstādīt sil-
tuma skaitītājus Zantes un Vānes 
katlumājās.

•	 tiek veikti aprēķini par rudzu 
graudu un rapšu atsiju izmantoša-
nu apkurē. Atbild: G. Kotāne.

•	 tiks likvidēta katlumāja Zīļu 
ielā 2 un apkures sistēma būs pie-
vienota Ozolu ielas katlumājai. At-
bild: J. Čupriks.

•	 jāveic dūmvada remonts Val-
deķu katlumājai. Atbild: A. Vilum-
sons

•	 ar šā gada 6.septembri uzsākt 
avansa iekasēšanu no iedzīvotā-
jiem 50Ls apmērā.

•	 jāmaina spiedkatls Zemītes 
kultūras nama katlumājai. Atbild: 
A. Vilumsons

•	 jāizbūvē malkas nojumes pie 
Vānes un Zantes katlumājām.At-
bild: J.Petkevičs; V. Uss.

•	 Uzstādītie ūdens skaitītāji 
Zemītes, Grenču un Vānes katlu-
mājās. Atbild: A. Vilumsons; V. Uss

9. Ar masu mēdiju palīdzību 
regulāri informēt siltuma saņēmē-
jus, atbild A. Daniševska.

10. Regulārs un abpusēji saplā-
nots darbs ar māju apsaimniekotā-
jiem.

11. līdz 01.10. tiks pabeigta visu 
dūmvadu tīrīšana. Atbild: J. Ču-
priks

Veicot aprēķinus par mūsu pār-
valdījumā nodotajām katlumājām 
secināju sekojošo:

- vislielākos zudumus – 30%, 
sastāda nekvalitatīvs kurinātāja 
darbs un zemas kvalitātes kurinā-
mais;

- Salīdzinoši ar iepriekšējo se-
zonu, kopumā apkures tarifs ir sa-
mazinājies pat līdz 10%;

- Ar katru dzīvokļa īpašnieku 
ir noslēgts līgums.

Aicinu visus dzīvokļa īpašnie-
kus šā gada septembrī iemaksāt Ls 
50 avansā – kurināmā iegādei.

Lai izlīdzinātos lielais ziemas 
maksājums, turpmāk pēc apkures 
sezonas beigām, aicināsim īrnie-
kus veikt iemaksu 30% apmērā no 
vidējās ziemas mēneša maksas.

Ceru uz kopīgu sapratni,
Dainis Rozenfelds
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Kandavas novada domes 

īsteno ēku siltināšanas 
projektus

Kandavas novada dome 2010. 
gada aprīlī izstrādāja un iesniedza 
BEMVA projekta pieteikumu „So-
ciālās dzīvojamās mājas „Baznīcas 
iela 1” Kandavas novadā siltum-
izturības uzlabošanas pasākumi”. 
2010. gada jūnija beigās tika sa-
ņemts pozitīvs lēmums par pro-
jekta Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/002 
apstiprināšanu un 2010. gada sep-
tembrī tika noslēgta vienošanās Nr. 
L-SMS-10-0017 starp Valsts aģen-
tūru „Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūra” un Kandavas novada 
domi par projekta „Sociālās dzīvo-
jamās mājas „Baznīcas iela 1” Kan-
davas novadā siltumizturības uz-
labošanas pasākumi” īstenošanu. 
Projekta mērķis ir veikt dzīvoja-
mās mājas „Baznīcas iela 1”, Kan-
davas novadā renovācijas un re-
konstrukcijas pasākumus, tādejādi 
palielinot ēkas energoefektivitāti, 
ceļot tās kvalitāti. Darbus plānots 
pabeigt 2012. gada septembrī. 
Projekta kopējais finansējums 
sastāda 123897.13 LVL , kurā ir 
ietvertas arī būvuzraudzības, au-
toruzraudzības, tehniskā projekta 
un energoaudita sagatavošanas  iz-
maksas. Projekts tiek finansēts no 
Eiropas Reģionālā attīstības fon-
da (75%), un pašvaldības budžeta 
līdzfinansējuma (25%).

Kandavas novada dome 2010. 
gada aprīlī izstrādāja un iesniedza 
BEMVA projekta pieteikumu „So-
ciālās dzīvojamās mājas „Aizdzires 
skola” Kandavas novadā siltum-
izturības uzlabošanas pasākumi”. 
2010. gada jūnija beigās tika sa-
ņemts pozitīvs lēmums par pro-

jekta Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/029 
apstiprināšanu un 2010. gada sep-
tembrī tika noslēgta vienošanās Nr. 
L-SMS-10-0018 starp Valsts aģen-
tūru „Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūra” un Kandavas novada 
domi par projekta „Sociālās dzīvo-
jamās mājas „Aizdzires skola” Kan-
davas novadā siltumizturības uz-
labošanas pasākumi” īstenošanu. 
Projekta mērķis ir veikt dzīvoja-
mās mājas „Aizdzires skola”, Kan-
davas novadā renovācijas un re-
konstrukcijas pasākumus, tādejādi 
palielinot ēkas energoefektivitāti, 
ceļot tās kvalitāti. Darbus plānots 
pabeigt 2011. gada novembrī. 
Projekta kopējais finansējums 
sastāda 107453.82 LVL , kurā ir 
ietvertas arī būvuzraudzības, au-
toruzraudzības, tehniskā projekta 
un energoaudita sagatavošanas  iz-
maksas. Projekts tiek finansēts no 
Eiropas Reģionālā attīstības fon-
da (75%), un pašvaldības budžeta 
līdzfinansējuma (25%).

Kandavas novada dome 2010. 
gada janvārī izstrādāja un iesnie-
dza Ziemeļkurzemes Lauku atbal-
sta dienestā projekta pieteikumu 
„Sporta aktivitāšu veicināšana Kan-
davā” Nr. 10-08-L32100-000030 
2010. gada martā tika saņemts po-
zitīvs lēmums LEM2 par projekta 
apstiprināšanu. Projekta mērķis 
ir sekmēt pilnvērtīgu sporta un 
fizisko aktivitāšu nodrošināšanu, 
publiskās infrastruktūras kvali-
tātes uzlabošanu un apdzīvotības 
saglabāšanos Kandavas novadā. 
Cenu aptaujas rezultātā 2010.gada 
21. jūnijā tika noslēgts līgums ar 
būvdarbu veicēju SIA „Armostil”, 
kurš saskaņā ar projektu un no-
slēgto līgumu, rekonstruē sporta 
zāles grīdu un uzstāda basketbo-
la grozus un elektronisko tablo, 
kā arī rekonstruē sporta stadionu 
un futbola laukumu. Darbus bija 
plānots pabeigt 2010. gada au-

gustā, taču laika apstākļu dēļ tie 
tiks pabeigti 2010.gada septembrī. 
Projekta kopējais finansējums sa-
stāda 87312.13 LVL , kurā ir ie-
tvertas arī būvuzraudzības, auto-
ruzraudzības izmaksas. Projekts 
tiek finansēts no Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (90%), un paš-
valdības budžeta līdzfinansējuma 
(10%).

Plānotie būvdarbi 
vecpilsētas teritorijā

Kandavas novada dome š.g. 
3. martā noslēgusi vienošanos ar 
Valsts aģentūru „Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūra” par 
projekta „Kandavas vecpilsētas 
centra daļas atjaunošana un tūris-
ma infrastruktūras attīstība” (Lī-
gums Nr. L-PPA-10-0015; projekta 
Nr.PPA/3.4.2.1.1/09/02/006) īste-
nošanu. Projekta gaitā pārmaiņas 
skars laukumu, ko ierobežo Talsu, 
Ūdens, Baznīcas ielas un Kanda-
vas luterāņu baznīcai piederošais 
zemesgabals Kandavā, pārveidojot 
to par labiekārtotu teritoriju, kas 
kalpos kā atpūtas, brīvā laika pa-
vadīšanas vieta un sākumposms 
tūristiem, kuri apmeklē novadu, lai 
iegūtu informāciju par Kandavas 
kultūrvēsturisko attīstību un par 
apskates objektiem un aktīvās at-
pūtas vietām novadā.

Projekta aktivitātes paredz, ka 
būvdarbi notiks zemes vienībās ar 
šādām adresēm:

Talsu ielā 7A, Kandavā, 
Talsu iela 7, Kandava,
Talsu iela 5, Kandava,
Tirgus laukums 9, Kandava,
Tirgus laukums 11, Kandava,
Ūdens iela 1, Kandava,
Baznīcas iela 4, Kandava,
Baznīcas iela 2, Kandava. 

Šobrīd, saskaņā ar noslēgto lī-
gumu, SIA „Arhitektūra un vide” 
izstrādā tehnisko projektu. 
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Vānē jauna atpūtas vieta
3.septembrī, atkāja jaunu atpūtas vietu Kanda-

vas novadā - parku Vānes pagasta centrā. Atkāša-
nas pasākumā piedalījās teju visi Vānes bērni un 
viņu vecāki. 

Atklājot parku, Vānes pagasta pārvaldes vadī-
tāja Daina Priede klātesošajiem pastāstīja tā tap-
šanas vēsturi un lielu paldies teica bijušajai Vānes 
pagasta padomes priekšsēdētājai Vijai Dembov-
skai, kura ir šīs idejas aizsācēja. Tāpat liels paldies 
tika teikts Kandavas novada domes kolektīvam, 
būvniekiem un domes priekšsēdētājam Rolandam 
Bārenim par idejas realizēšanu. Pateicības vārdi 
tika veltīti arī atklāšanas pasākuma sponsoriem, 
vietējiem Vānes pagasta iedzīvotājiem, kas bija 
sarūpējuši cienastu. Arī pati Vānes pagasta pār-
valdes vadītāja Daina Priede cienāja klātesošos ar 
pašas ceptiem pīrādziņiem. 

Projekts „Parka labiekārtojums zemesgabalā 
„Spāres” Vānes pagastā” tapis pateicoties Kandavas 
novada domes attīstības un plānošanas nodaļas 
darbinieku aktīvam darbam un Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja Rolanda Bāreņa atbalstam. 

Teritorija Vānes centrā tagad ir sakopta, iz-
veidoti divi rotaļu laukumi, dabas taka ar vairā-
kām atpūtas vietām, kā arī pulcēšanās laukums ar 
ugunskura vietu kopīgu pagasta svētku svinēšanai. 

Būvdarbus projekta ietvaros veica SIA „Ale-
jaD”, tehnisko projektu izstrādāja SIA „Legāts”. 
Parka izveides kopējās izmaksas ir Ls 112 215,51, 
Ls 28 749,43 no kopējās summas finansēja Kanda-
vas novada dome.  
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„Motoparks KANDAVA” at-
rodas Kandavas novadā, 2km no 
Kandavas centra. Šis ir vērienīgā-
kais motokrosa projekts pēdējo 
gadu laikā, kur tiek izveidots viss 
nepieciešamais īstam motobrau-
cējam un motomīlim! Motoparka 
veidotāju mērķis ir, papildus Latvi-
jas un Baltijas mēroga sacensībām 
dažādās motokrosa disciplīnās, 
panākt Eiropas čempionāta pos-
ma motokrosā norisi parkā 2012.
gadā un Pasaules čempionāta nori-
si 2014. gadā. Papildus, motoparks 
tiek veidots kā daudzpusīga visse-
zonas treniņu bāze ar dažādām at-
pūtas iespējām.

Šobrīd jau ir izveidota klasiskā 
motokrosa trase, kāda līdzīga nav 
neviena Latvijā un pat Baltijā, jo 
tās dizainu veidojis Spāņu moto-
krosa trašu profesionāls dizaineris 
sadarbībā ar divkārtējo Latvijas 
Čempionu MX1 klasē Mārtiņu 
Aleksandroviču, kurš jau 20 gadus 
kā profesionālis brauc motokrosā, 
no tiem 5 gadus ir stabili startējis 
visos Eiropas čempionāta posmos, 
tādējādi pārzinot arī prasības Eiro-
pas līmeņa trasēm.

Paralēli klasiskā motokrosa 
trasei ir izveidota SUPERKROSA 
trase, kādu ierasts redzēt Ameri-
kā ziemas motokrosa sezonā, kur 
tiek izcīnīts Amerikas superkro-
sa čempiona tituls vairāku posmu 
garumā visos Amerikas reģionos! 
Šobrīd Latvijā, izņemot Kandavu, 
tādas trases vēl nav nekur. Papildus 
ir uzbērts arī motokrosa frīstaila 

nosēdiens, kur jau tuvākajā laikā 
tiks uzstādīta arī rampa. Šeit jaunie 
Latvijas motokrosa frīstailisti varēs 
sākt trenēties veikt dažādus trikus 
ar motokrosa motociklu!.Līdz šim 
veikto darbu finansēšanai un tūris-
ma attīstībai motoparkā un tā ap-
kārtnē ir arī apstiprināts projekts 
atbalsta saņemšanai no Eiropas Sa-
vienības fondu līdzekļiem. 

Lai motoparku izveidotu mēr-
ķiem atbilstošā līmenī, plānots uz-
stādīt visām trasēm automātisko 
laistīšanas iekārtu, kāda pagaidām 
Latvijā ir tikai Ķeguma trasei, kur 
Pasaules Čempionāta posms notiek 
jau otro gadu. Papildus, konsultē-
joties ar šosejas motociklu triku 
meistariem, plānots izveidot asfal-
tētu laukumu, kur varētu notikt arī 
Eiropas Čempionāts Stuntfighter 
disciplīnā! Protams, neizpaliks arī 
dušas, tualetes, darbnīca ar viesnī-
cu, kur atbraukušie sportisti varēs 
palikt pa nakti un arī pieremontēt 
savus braucamos; speciāli aprīkota 
motociklu mazgātuve, kempinga 
vietas ar elektropieslēgumu kat-
rai komandai! Netiks aizmirsts arī 
par enduro braucējiem un laika 
gaitā paredzēts izveidot arī viņiem 
2 dažāda garuma apļus: 25 km un 
60km, garākā apļa distances vidū 
būs iespēja arī pārlaist nakti kādā 
eksotiskā vietā. Ziemas gadalaikam 
tiks sagatavota, laicīgi nolīdzinot un 
sasaldējot, daļa klasiskās trases un 
visa superkrosa trase treniņiem ar 
ziemas radzēm, kā arī braukšanai ar 
sniega motocikliem.

Latvijā un pat Ziemeļeiropā lī-
dzīgas komplektācijas motoparks 
nav atrodams, kur būtu iespējams 
nodarboties ar tik daudziem moto-
sporta veidiem nodarboties vienā 
vietā un tādā līmenī ar visām ērtī-
bām! Trases ģeogrāfiskā atrašanās 
vieta ļauj ērti nokļūt gan pa Eiro-
pas nozīmes autoceļu E22 no aus-
trumiem un rietumiem, tajā skaitā 
no starptautiskās lidostas „Rīga”, kā 
arī, izmantojot prāmju kustību no 
Ventspils vai Rīgas.

Atbraucot trenēties uz „Moto-
parks KANDAVA” (http://www.
mxparks.lv/) tiek piedāvāta gan 
klasiskā motokrosa trase, gan su-
perkrosa trase, kā arī papildus 
var izmantot Kandavas Swedbank 
kartinga trasi (http://www.kar-
todroms.lv/) un Kandavas valsts 
lauksaimniecības tehnikuma spor-
ta bāzi (stadions, atklātais baseins 
ar tramplīnu, basketbola un futbo-
la laukumi) un ZS „Strautiņi” šau-
tuvi un naktsmītnes.

Katrs motobraucējs, gan profe-
sionālis, gan amatieris, atbraucot 
uz „Motoparku KANDAVA”, ne-
gribēs vairs doties prom, un gaidīs 
iespēju šeit ātrāk atgriezties! 

Biedrība
„Motoparks KANDAVA”
Zīļu iela 4A, Kandava 
Kandavas novads, LV3120
NMR kods 40008161540
Tel.22189120; www.mxparks.lv

Jaunums novadā – Motoparks Kandava
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1.septembris novadā
sagaidīts godam

Saposušies skolēni, asteru un gladiolu ziedi, smai-
doši skolotāji, kas sagaida audzēkņus – tā iesākas 
jaunais mācību gads novada skolās un bērnudārzos.

Latvijas valsts himnai un skolas zvanam skanot 
novada skolās sākās 1.septembris. Skolu audzēkņus 
uzrunāja skolu direktori, Izglītības pārvaldes dar-
binieki un domes vadības pārstāvji. Jaunākie skolu 
audzēkņi, tika sveikti ar dāvaniņām, kuras sagādāja 
skolu vadība, izglītības pārvalde un sponsori. Paš-
valdība 1. klases audzēkņiem, mācību gaitas uzsākot, 
tradicionāli dāvināja skolas somu.

Novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Til-
tiņa intervijā preses pārstāvjiem atzinās, ka jutusies 
patīkami pārsteigta par skolotāju darbīgumu un ra-
došo pieeju, pošot skolas jaunajam darba cēlienam. 
“Ik darbiņš, kas ieguldīts klašu labiekārtošanā, ik 
otas triepiens telpu mājīguma radīšanai - viss darīts, 
tēlaini sakot, ar “bitītes čaklumiņu,” ar labu gribu un 
no visas sirds,” tā skolotāju veikumu raksturoja no-
vada S. Tiltiņa. Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā 
ar mērķtiecīgu līdzdalību dažādos projektos, rekons-
truēts skolas sporta laukums un labiekārtota darb-
mācības klase zēniem. Jau iepriekšējā mācību gadā 
vidusskolā tika ieviesta jauna sistēma - e-klase, kas 
dod iespēju vecākiem sekot līdzi sava bērna mācību 
procesam, atzīmēm, kavējumiem. Līdz šim vidus-
skolā e-klasei bija reģistrējušies 335 skolēnu vecā-
ki, kas ir 72% no skolēnu kopskaita. bet, lai sistēmu 
pilnveidotu, dators būtu nepieciešams katrā klasē un 
tā arī ir vēl nerealizētā skolas iecere.

Kandavas internātvidusskolā, rūpējoties par au-
dzēkņu drošību, ierīkoti dūmu detektori, bet skolas 
telpās un internāta korpusā rekonstruēti vairāki sa-
nitārie mezgli. Tomēr, tā kā skolu par savām otrajām 
mājām sauc daudz audzēkņu, lai radītu mājīguma 
sajūtu, būtu nepieciešams remonts arī internāta is-
tabiņās.

Zemītes pamatskolā šogad izveidota korekcijas 
klase, kas dos iespēju 9. klases skolēniem atsevišķus 
mācību priekšmetus, apgūt padziļināti. Skolā ievies-
ta «Mykoob» programma, līdz ar to skolotāji ierastos 
skolas žurnālus vairs nelietos, bet visa informācija 
par skolēnu sekmēm, kavējumiem, pārbaudījumiem 
un uzdoto mācību vielu būs pieejama elektroniski. 
Šīs skolas bažas - bērnu kopējais skaits. Bet vēlme 
- rast iespēju vairāk naudas atvēlēt mācību līdzekļu 
iegādei.

Matkules skolu tika reorganizēta un līdz ar to - iz-
devās skolu saglabāt, dodot iespēju te mācīties 1. līdz 
4. klašu skolēniem. Skola iekārtota ēkas divos stāvos, 
gaiši izkrāsotās telpās, bet skolas ēkas 3. stāvs pielā-
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Lai palīdzētu jaunajiem komer-
santiem veidot drošus darba aps-
tākļus darbiniekiem, Latvijas Darba 
devēju konfederācija (turpmāk – 
LDDK) ir izstrādājusi informatīvu 
materiālu „Darba aizsardzība uzņē-
mumā. Palīgs jaunajiem komersan-
tiem”, kas tapis ar ESF līdzfinansētā 
projekta „Darba attiecību un darba 
drošības normatīvo aktu praktiska 
piemērošana nozarēs un uzņēmu-
mos” atbalstu. 

Materiāls satur plašu informāciju 
par darba aizsardzību, tās reglamen-
tējošiem normatīvajiem aktiem 17 
uzņēmējdarbības nozarēs, kā arī par 
iespējamajiem darba vides riskiem, 
to novērtēšanu un novēršanu. Tas ir 
bezmaksas materiāls, kas pieejams 
gan elektroniskā, gan drukātā for-
mātā. 

Latvijā veiktie pētījumi par dar-
ba drošību uzņēmumos  parāda, ka 
daudzos uzņēmumos darba dro-
šības jautājumiem joprojām ne-
tiek pievērsta pienācīga uzmanība. 
Latvijā ik gadu notiek vairāki simti 
nelaimes gadījumu, no kuriem daži 
desmiti ir ar smagākām sekām, kas 
ietekmē turpmākās darba spējas. 
Pateicoties dažādām Valsts darba 
inspekcijas kampaņām un LDDK 
konsultācijām šajos jautājumos, ne-
laimes gadījumu skaits reglamentē-
tajās vai bīstamajās nozarēs ir sama-
zinājies. Tomēr nelaimes gadījumi 
darba vietās visbiežāk notiek tieši 
mazajos un vidējos uzņēmumos, 
kuri nepievērš pietiekoši lielu uzma-
nību darba drošībai. LDDK mērķis, 
radot šo informatīvo materiālu, bija 
izskaidrot darba drošības norma-
tīvo aktu piemērošanas nozīmi un 
procesu mazajiem un vidējiem uz-
ņēmumiem laikā, kad jaunais uz-
ņēmējs sāk veidot drošu darba vidi 
saviem darbiniekiem.

LDDK ģenerāldirektore Elīna 
Egle: „Mēs ceram, ka jaunais mate-
riāls būs noderīgs palīgs un ceļve-
dis jaunajiem uzņēmējiem soli pa 
solim izprast darba drošības nozī-
mi un pilnveidot darba vidi, kā arī 

dos iespēju esošajiem uzņēmumiem 
sakārtot darba vidi. Kā atzīst uzņē-
mumi, kuriem ir laba prakse darba 
drošības jautājumos, tad investīcijas 
darba drošībā viennozīmīgi ir eko-
nomiski izdevīgs lēmums, jo, cīno-
ties ar sekām, tiek radīta negatīva 
vide darba kolektīvos un neefektīvi 
patērēti uzņēmuma resursi.” 

Visiem komersantiem materiāls 
bez maksas ir pieejams Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras, Valsts ieņēmu-
mu dienesta un Valsts darba inspek-
cijas reģionālajās nodaļās, biznesa 
inkubatoros, bibliotēkās, augstsko-
lās un LDDK reģionālajās filiālēs 
visā Latvijā vai pasūtot to pa pastu 
gadījumos, kad tuvumā nav pieeja-
ma izplatīšanas vieta. Materiāls ir 
izdots 12 000 eksemplāros. Tas tiks 
atjaunots un izdots katru gadu līdz 
2013.gadam. 

Vairāk informācijas par materiā-
lu „Darba aizsardzība uzņēmumā. 
Palīgs jaunajiem komersantiem”, tā 
izplatīšanas vietām un pasūtīšanu 
var atrast LDDK mājas lapā www.
lddk.lv vai SIA „Comperio” mājas 
lapā www.comperio.lv . 

Pielikumā saraksts ar materiāla 
izplatīšanas vietām un materiāla sa-
turs.  

Informācijai:
Materiāls tapis Eiropas Sociālā 

fonda līdzfinansētā projekta „Dar-
ba attiecību un darba drošības nor-
matīvo aktu praktiska piemērošana 
nozarēs un uzņēmumos” ietvaros. 
Jaunais materiāls ir izstrādāts ciešā 
sadarbībā ar LR Labklājības minis-
trijas un tās pakļautībā esošo iestāžu 
speciālistiem, kā arī ar SIA „Compe-
rio” un SIA „DDV” ekspertu līdzda-
lību. 

Kandavai tuvākā vieta kur sa-
ņemt materiālu:

Valsts ieņēmumu dienests, Tu-
kums, Pasta iela 25, LV3101 
tālr.: 63107173

Tukuma Biznesa un inovāciju in-
kubators, Tukums, Melnezera iela 1, 
LV310, tālr.: 67315457

gots dienesta viesnīcas vajadzībām, 
kurā var apmestie ap 30 cilvēku. 
Bērnu skaits un interešu izglītība, 
- tāds ir Matkules skolas kolektīva 
galvenās rūpes.

Vānes pamatskolā kosmētiskais 
remonts veikts visās telpās, kā arī 
atjaunoti sanitārie mezgli. Ar jau-
niešu biedrības iniciatīvu un finan-
sējuma piesaistīšanu ar projektu 
palīdzību, basketbola laukumā ie-
klāts jauns segums. Vānes pamat-
skolā ļoti vajadzētu rekonstruēt 
skolas ēkas apkures sistēmu - ierī-
kojot centralizētu apkuri.

Cēres pamatskola iesaistījusies 
6-gadīgo skolēnu aprobācijā jeb, 
citiem vārdiem runājot, mācīties 
bērni sāk jau šajā vecumā un no-
vada mērogos, Cēre ir vienīgā, kur 
tiek īstenota sešgadīgo apmācība. 
6-gadīgo audzēkņu vajadzībām ie-
kārtotas 2 telpas. Bet Cēres skolai 
rūp - sporta zāles grīdas defekti, 
kurus vajadzētu novērst. 

Zantes pamatskolas kolektīvs, 
līdztekus ikdienas mācību proce-
sam, īpašu vērību velta vides izglī-
tībai un Zante ir vienīgā Ekoskola 
novadā. Zantenieki aktīvi iesaistās 
dažādos starptautiskos projektos, 
organizē nometnes gan savā skolā, 
gan apmeklē sadraudzības partne-
rus ārpus valsts robežām. Skolas 
klašu telpās un vestibilos mājīgā-
ku atmosfēru radītu cits grīdas se-
gums - tāda ir zantenieku vēlme.

Savas ieceres Izglītības pārval-
dei paudušas arī novada radošās 
skolas un pirmsskolas izglītības 
iestādes. Piemēram, Mākslas un 
Mūzikas skolu direktori ļoti vēlē-
tos plašu zāli, kur pašiem pulcēties, 
kur izstādes un koncertus rīkot. 
Vānes bērnudārzā vajadzētu sakār-
tot apkures jautājumu, bet Kanda-
vas bērnudārzā «Zīļuks» - salabot 
santehnikas mezglus pagrabstāvā, 
veikt ēkas siltināšanu.

Ieceru ir daudz, bet naudas to 
īstenošanai ir tik, cik ir, - uzsvēra S. 
Tiltiņa, informējot preses pārstāv-
jus, tomēr neskatoties uz visu, sko-
lotāji paveikuši daudz, pierādot, ka 
jebkura darba rezultāts neizpaliek, 
ja vien tas darīts ar patiesu vēlmi 
rūpēs par mūsu jauno paaudzi.

Bezmaksas darba aizsardzības rokasgrāmata 
jaunajiem uzņēmējiem
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Sludinājumi   

Sludinājumi   

Rolands Bārenis un Leonārija 
Gudakovska ielūdz Jūs
15.oktobrī plkst. 20:00 

Valdeķu kultūras namā uz

Zemnieku balli!
Pasākuma laikā tiks godināti 

sakoptāko sētu īpašnieki!
Būs arī orķestris! 

Tālrunis informācijai: 29206599 
(L.Gudakovska)

Kandavas novada domes 
priekšsēdētājs uz sarunu aicina 

Kandavas novada 
lielākos uzņēmējus. 

Uzņēmēji tiks gaidīti
29.septembrī plkst. 17:00 

Kandavas novada domes sēžu 
zālē. Uz tikšanos!

17.septembrī 17:00 
Kandavas kultūras namā 

Tikšanās ar labklājības ministru 
Uldi Auguli – apaļā galda diskusija 

par sociālajām tēmām.
Pasākumu rīko „Latvijas Avīze” 

sadarbībā Kandavas novada domi

Kandavas novada pensionāru 
biedrība
informē

Kandavas novada pensionāru 
biedrība (KNPB) atgādina, ka tai 

nav saistoši 2010.gadā starp 
Latvijas Pensionāru Federāciju un 

dažādām politiskām 
organizācijām parakstītās

vienošanās, saprašanās 
memorands vai cita veida 

vienošanās. Neviena Kandavas 
novada pensionāru izvēle 

gaidāmajās Saeimas 
vēlēšanās netiek ierobežota.
 Ceru, ka Kandavas novada 

pensionāri izdarīs 
pareizo izvēli!

KNPB valdes priekšsēdētājs
Zigurds Megnis

Jauna izstāde Kandavas novada muzejā
Kandavas novada muzejs septembra mēnesī aicina uz jaunu izstādi, 

kurā skatāmas Ingemāras Treijas - Čivles gleznas un Uģa Daiņa kera-
mika.

No 2010. gada 5. septembra līdz 18. septembrim visā Latvijā nori-
sināsies  “Dzejas dienas 2010”. Dzejas dienu ietvaros Kandavas novada 
muzejā 10.septembrī 14.00 notiks dzejas dienas pasākums, kurā savu 
jauno dzejoļu grāmatu „Zalkša bezgalība” prezentēs Sarma Upesleja. 
Pasākumu ar dziesmām kuplinās Anita Stikāne. Gaidām ciemos visus 
dzejas un dziesmu mīļotājus. 

17.septembrī plkst. 11:00 – 13:00 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas zālē

Tikšanās ar Latvijas Olimpiskās komitejas 
vadītāju Aldoni Vrubļevski.

Pasākumu rīko „Latvijas Avīze” sadarbībā 
Kandavas novada domi



Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus,
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd,
Veselību, kas ir visa mīļa,
Dzīvesprieks lai garām neaizslīd!

Apsveicam novada pensionārus,
kuri septembrī svin dzīves nozīmīgās jubilejas:

Žanis Beseris, Ernests Rullis, Austra Batņa, Anna Rasiņa, Rūdolfs Valdmanis, 
Milda Rulle, Mirdza Šmite, Irma Graudiņa, Ilgvars Akmeņkalns,
Lidija Mincenberga, Valija Zute, Daina Sproģe, Žanis Jirgensons, Ivars Ēdolfs, 
Jānis Rudzītis, Jānis Dronka, Leonīds Šteinbergs, Antons Gailums, 
Voldemārs Mundiciems.

Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome
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Mēs klusi paliekam šajā krastā,
Vējš šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņā būs.

        (N.Dzirkalne)

Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī esam 
kopā ar Daini Arbidānu,

māti mūžībā pavadot.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” kolektīvs

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
augustā reģistrēti mūžībā aizgājušie 

novada iedzīvotāji:

Viktors  Brauns (1954.) Kandava
Velta  Veinberga (1927.) Kandava

Gustavs  Volbergs (1920.)  Kandava
Alma  Šterna-Eihentāle (1922.) Kandavas pa-

gasts
Jevgenija  Arbidane  (1932.) Matkules pagasts

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka 
Kandavas novada dome,

Kandavas novada pensionāru biedrības padome

9.oktobrī 
Kandavā notiks

Latvijas sprinta kausa orientēšanās
noslēguma posms

Pasākumu rīko: biedrība „Orientēšanās klubs 
„Ziemeļkurzeme”” sadarbībā ar Latvijas Orien-

tēšanās federāciju
Piedalīties tiek aicināti ne tikai orientēšanās 

lietpratēji, bet jebkurš interesents bez 
ierobežojumiem – „Tautas klasē”

(bez dalības maksas un laika kontroles). 
Starts- kartes izsniegšanas laiks tiks precizēts.

Sacensību laiks: aptuveni 12.30 – 15.00
Sacensību centrs: Sporta halle

Sacensību apvidus robeža: Ozolu, Saules, Sko-
las, Ķiršu, Dārza, Pils, Abavas, Kūrorta ielas, 

brīvdabas estrāde „Ozolāji” 
Satiksmes ierobežojumi: Skolas iela

Sacensību dalībniekiem aizliegts šķērsot: kartē 
apzīmētas puķu dobes un stādījumus, privāt-

īpašumus, bīstamas teritorijas
Sacensību galvenais atbalstītājs:

Kandavas novada dome
Informācija: pa tālr. 29469013 vai 

www.okzk.lv

Sludinājumi   

Sveicam!   

Līdzjūtības   
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Dārza iela 6, Kandava, Tukuma rajons, LV–3120, tālr. 631 82028; fakss 631 82027, e–pasts: dome@kandava.lv
Kandavas novada domes informatīvais izdevums. Par publicētās informācijas saturu atbild Kandavas novada dome.

Metiens 3000 eks. Maketēts un iespiests SIA „Tipogrāfija Universums A“

Pasākumi Kandavas novadā   
S E P T E M B R I S

Izstādes
No 1. - 6. septembrim
Dāliju izstāde. Vānes kultūras namā

1. - 30. septembris
Uģa Daiņa keramika un Ingemāras Treijas gleznas. 
Kandavas novada muzejā

4. - 20. septembris
Izstāde “Zilā kalna Marta un ķoniņi”. Papildus infor-
mācija pa mobilo telefonu 29493691
(Kandavas kultūras nama vadītāja Lija Dunska). 
Kandavas kultūras namā

Pasākumi
14. septembrī
18:30 Kandavas novada čempionāts futbolā 7x7 otrais 
riņķis, 5. kārta. Spēlē: Ozolāji - Galdnieki. 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sporta laukumā

17. - 18. septembrī
Baltijas čempionāts kartingā 6. posms. Kartingu trasē 
“Swedbank kartodroms” Kandavā

18. septembrī
14:00 Kandavas novada čempionāts futbolā 7x7 ot-
rais riņķis, 5. kārta. Spēlē: Radiņi un Draugi - Juniors. 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sporta laukumā

14:00 Kandavas novada čempionāts futbolā 7x7 otrais 
riņķis, 5. kārta. Spēlē: Pūre Jaunsāti - Walter Clan. 
Pūres sporta laukumā

14:00 Kandavas novada čempionāts futbolā 7x7 otrais 
riņķis, 5. kārta. Spēlē: Zante - Zaļais Serviss. Zantes 
sporta laukumā

19. septembrī
12:00 Motokrosa Battery Superkauss  “Kandavas Lie-
lā balva” čempionāta fināls. Piedalās klases: MX 7+; 
MX 13+; MX 30+; KVADRI; KVADRI PRO; MX 
PRO. Fanu skrējiens pēc pirmā iebrauciena. Ieeja: 
Ls 3,-; pensionāriem un bērniem līdz 12 gadiem bez 
maksas. Bezmaksas autostāvvieta. Kontaktpersona: 
Mārtiņš Aleksandrovičs mob. 29904055. Moto-X 
Kandava trasē

25. septembrī
14:00 Kandavas novada čempionāts futbolā 7x7 
otrais riņķis, 6. kārta. Spēlē: Juniors - Ozolāji. 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sporta laukumā

15:15 Kandavas novada čempionāts futbolā 7x7 
otrais riņķis, 6. kārta. Spēlē: Walter Clan - Radiņi un 
Draugi. Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 
sporta laukumā

16:30 Kandavas novada čempionāts futbolā 7x7 otrais 
riņķis, 6. kārta. Spēlē: Zaļais Serviss - Pūre Jaunsāti. 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sporta laukumā

17:45 Kandavas novada čempionāts futbolā 7x7 otrais 
riņķis, 6. kārta. Spēlē: Galdnieki - Zante. Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas sporta laukumā
Pēc pēdējās spēles notiks Kandavas novada futbola 
čempionāta apbalvošanas ceremonija!

26. septembrī
Miķeļdienas gadatirgus. Kandavas Vecpilsētas 
laukumā, Zantē

29. septembrī
Miķeļdienas pasākums. Cērē

19:00 Latvju danči Rudens saulgriežos ar folkloras 
kopas “Talsi” piedalīšanos. Viesu namā “Imulas”. 
Ieeja par ziedojumiem

O  K  T  O  B  R  I  S

Pasākumi
9. oktobrī
Orientēšanās sacensības Kandavā. 
Sīkāka informācija: www.okzk.lv. 

15.oktobrī plkst. 20:00 
Zemnieku balle. Valdeķu kultūras namā. 
Sīkākā informācija: 29206599

28. - 31.oktobrī
Eiropas jauniešu tikšanās Kandavā. Piedalīsies 
pārstāvji no Austrijas, Dānijas, Nīderlandes, 
Itālijas, Kipras, Luksemburgas, Ungārijas.

 31. oktobrī
Helovīnu pasākums Zemītes Tautas namā


