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AKTUALITĀTES
Apstiprināts
2012.gada budžets Par referendumu

Pašvaldībā gadu mija un janvāris iezīmējās
ar saspringtu darbu budžeta jomā, pie kura mēs
strādājām jau no novembra sākuma. Šī gada
budžets tika sastādīts saskaņā ar jaunām vadlīnijām, kuras noteikusi Finanšu ministrija. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šī gada budžets nedaudz mainījies - mums ir vairāk naudas, tādēļ
vairākām pašvaldības iestādēm budžets ir palielinājies. Pašvaldības policijai tas pieaudzis par
2000 LVL, Kultūras pārvaldei par 44060 LVL ,
Izglītības pārvaldei par 60000 LVL, novada sociālajam dienestam par 22430 LVL un Zantes ģimenes krīzes centram
par 1260 LVL. Pagājušā gadā esam veiksmīgi atmaksājuši daļu no aizdevumiem, kuri tika ņemti projektu īstenošanai, un šogad mēs varētu saņemt atpakaļ lielu daļu no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem.
Janvāra domes sēdē 2012. gada budžets tika apstiprināts. Priecēja
tas, ka šogad budžeta apstiprināšana noritēja raiti. Gribu teikt paldies
deputātiem, kuri to izprata un atbalstīja. Tas tikai pierāda to, ka visas iestādes, kuras strādāja pie budžeta sastādīšanas, bija nopietni pievērsušās
šim darbam , un arī laiks, lai kārtīgi apsvērtu visus plusus un mīnusus un
aprēķinātu, ko varam un ko nevaram atļauties, bija pietiekoši ilgs.
Esam ieplānojuši turpināt iesākto darbu projektu jomā, plānots realizēt vairākus jaunus projektus novada tālākai attīstībai. Noslēgusies
ūdenssaimniecības projekta pirmā kārta un šogad turpināsies darbi pie
otrās kārtas. Turpināsim labiekārtošanas darbus novadā. Šajā mēnesī
sāksies darbi pie novada muzeja renovācijas. Gribu ticēt, ka iedzīvotāji uz
novada svētkiem saņems ļoti skaistu muzeju. Sāksim brīvdabas estrādes
Ozolāji rekonstrukcijas darbus, lai arī estrāde iegūtu savu „otro elpu”.
Ir arī sāpīgas problēmas, kuras jārisina šogad. Nekvalitatīva darba rezultātā ir jānomaina Kandavas sporta halles jumts. Jau halles celtniecības
gaitā, tikušas pieļautas kļūdas, kuras nav ņemtas vērā sporta halli nododot ekspluatācijā un tagad šīs celtnieku neizdarības dēļ, lietus laikā jumts
vienmēr tek. Mēs lepojamies ar savu sporta halli, tāpēc ir jārada iespēja,
kā jumtu nomainīt.
Man ir prieks par to, ka mūsu lēmums – atbalstīt novada jaunās ģimenes ar bērniņu piedzimšanas pabalstu jau guvis atbalsi, janvārī piedzimuši četri bērni. Cerību vieš arī fakts, ka Matkules bērnudārzā mazuļu skaits
no sešiem pieaudzis līdz divdesmit četriem. Es domāju, ka pat šis nelielais
materiālais atbalsts attaisnosies, un demogrāfiskais stāvoklis mūsu novadā uzlabosies.
Ir vēl kāda lieta, ko vēlētos pieminēt. Mēs esam novērtējuši to, ka
mūsu novadā un Kandavā ir labi speciālisti daudzās jomās un, nodrošinot viņus ar darbu šeit, varam panākt, lai cilvēki nebrauktu prom, bet
paliktu strādāt Kandavā.
Aicinu novada iedzīvotājus aktīvi piedalīties rīkotajās aptaujās par
sava novada un pilsētas labiekārtošanu. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs. Ja
Jūs zināt kādu objektu, vai vietu, ko vēlētos redzēt savādāku un sakoptāku
un redzat izaugsmi šai vietai, lūdzu nekautrējieties un nāciet pie mums,
lai kopīgiem spēkiem padarītu mūsu pilsētu un novadu skaistāku.
Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Rolands Bārenis

jeb tautas
nobalsošanu

18.februārī notiks tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”,
iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru valsts valodu, nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu valoda un
ikvienam ir tiesības saņemt informāciju latviešu un krievu valodā. Tautas nobalsošanas zīmē būs jautājums
„Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu, kas paredz krievu
valodai noteikt otras valsts valodas
statusu?” Iespējamie atbilžu varianti
ir „Par” un „Pret”.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
tautas nobalsošanas dienā būs no
7.00- 22.00
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu
iecirknī, ir iespēja pieteikt balsošanu
savā atrašanās vietā. Balsošanu var
pieteikt no 2012.gada 8. līdz 18.februārim.
Kandavas novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
861. iecirknis – Kandavas Sporta
halle- Skolas iela 12, Kandava- no
plkst. 9.00- 13.00
862.iecirknis – Kandavas sociālās palīdzības centrs - Jelgavas iela
4a, Kandava – d.d. no plkst.13.00 –
17.00 ; s.sv.- no plkst.9.00 – 13.00
863.iecirknis – Cēres pagasta
pārvalde- „Silavas”, Cēres pagasts –
no plkst.8.00- 12.00
864.iecirknis – Matkules kultūras
nams- „Tūjas” Matkules pagastsd.d. no plkst.13.00- 17.00; s.sv.no plkst. 10.00- 14.00
865.iecirknis – Zemītes Tautas
nams - „Cerības” Zemītes pagastsno plkst.8.00 -12.00
880.iecirknis – Vānes pagasta
pārvalde-„Klintis”, Vānes pagasts-no
plkst.9.00- 13.00
882.iecirknis - Zantes kultūras nams- Skolas iela 6, Zante - no
plkst.8.00 – 12.00
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Celies, cilvēk!
Kandavas novada
politiski represēto
apvienības biedri
bija pulcējušies,
lai paustu savu aizstāvību
latviešu valodai
un aicinātu novada
un visas Latvijas ļaudis,
nepieļaut mūsu valodas
nolemšanu iznīcībai.
Apvienības sanāksmē tika
pieņemts aicinājums,
kura tekstu publicējam.
Celies, latvieti!
Daudz jau ir zaudēts,
bet vēl mums ir mūsu valoda.
Nu arī to grib atņemt.
Aizstāvēsim to!
Mūsu vienīgais ierocis ir
„pret” svešajai valodai
referendumā.
Celies, cilvēk,
un nāc ar savu „pret”!
Mēs visi vēlreiz varam!
Latvijas politiski represēto
apvienības Kandavas nodaļa

PAGASTU DZĪVE
19. janvārī Vānes un Matkules iedzīvotāji un Kandavas novada skolu
jaunatne piedalījās biedrības „Asociācija” Dzīvesprieks”” organizētajā
1991.gada janvāra barikāžu aizstāvju
atceres dienā.
Barikāžu aizstāvji no Vānes un
Matkules tikšanās reizē, ar saviem
stāstiem, atsauca atmiņā to dienu
gaisotni un sajūtas. Laiks bija nemīlīgs un drēgns, lija lietus un silts
zupas šķīvis un karsta tēja lieti noderēja gan klausītājiem gan stāstniekiem. Labu garastāvokli nodrošināja
arī kopīgi dziedātās dziesmas, kas vēl
vairāk saliedēja dalībniekus.
Pasākumā piedalījās „Dzīvesprieka” jaunieši un darbinieki, Vānes
pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni un
skolotāji. Barikāžu aizstāvju atceres
stāstus izstāstīja Gints Birkenšteins,

Vai mēs
atceramies?
17.februārī Kandavā viesosies kinorežisore Dzintra Geka un operators
Aivars Lubānietis, lai plkst. 11:00 Kandavas kultūras namā tiktos ar novada
skolu jaunatni. Tikšanās reizē būs iespēja noskatīties Dz. Gekas jaunāko filmu
„Stacija „Latvieši” 1937.”. Filmas varoņi
ir 1937.gada represijās cietušo pēcteči
Maskavā, Kemerovā, Krasnojarskas apgabalā un Latvijā. Kemerovas apgabalā
joprojām atrodas stacija „Latiši”.
Turpat kultūras namā plkst. 12.30
organizēta tikšanās ar iedzīvotajiem
un novada represēto apvienības biedriem, lai diskusijā pārrunātu šīs, latviešiem tik sāpīgās tēmas. Tiks demonstrēti fragmenti no filmām par Sibīriju.
Tieši ar savām filmām par Sibīrijas
izsūtījumu tēmu, Dzintra Geka ieguvusi plašāko atpazīstamību. Režisore
šim skarbajam tematam pievērsusies
tāpēc, ka viņas tēvs, nacionālās pretošanās dalībnieks, 20 gadus pavadījis izsūtījumā Sibīrijā. Dzintra Geka
desmit gadu laikā uzņēmusi vairākas
filmas par Sibīriju: „Sibīrijas bērni”
(2001), „Sibīrijas dienasgrāmatas”
(2002-2003), „Sveiciens no Sibīrijas”
(2004), „Reiz bija Sibīrija” (2005),
„600 stāsti...Mums bija tas jāizstāsta”
(2007), „...Igarka, Cerība un Taurenis”
(2008), „Stacija”Latvieši”1937.” (2011).

3.
AKTUALITĀTES
Izsūtījums un Sibīrija ir vārdi, kas
skar gandrīz katras latviešu ģimenes
sirdis un jūtas, jo maz ir to ģimeņu,
kuru senčiem izsūtījums gājis secen.
Pēdējos gadsimtos latvieši no savas
dzimtenes devušies prom uz visām
debess pusēm, tikuši izsūtīti par pretošanos varai, devušies pasaulē labākas dzīves meklējumos, izceļojuši
karu un revolūciju vajāti.
Ir vēl mūsu vidū cilvēki, kurus šīs
represijas skāra pavisam personīgiviņi paši bija izsūtījumā. Tā kā no
pēdējām represijām 1949.gadā pagājuši jau 62 gadi, tad visi šie cilvēki
toreiz vēl bija bērni. Tomēr tās dienas no viņu atmiņas nav pagaisušas.
Tikšanās ar Dzintru Geku un mūsu
novada represētajiem varētu būt īpaši interesanta un izglītojoša jaunajai
paaudzei, lai palīdzētu viņiem izprast
tās sarežģītās peripetijas un notikumus, kas skāra mūsu tautiešus toreiz
– tajās tālajās dienās, padarot viņus
par nodevējiem un ienaidniekiem
vai vēl briesmīgāk - slepkavām citu
tautu un pašu tautiešu acīs. Vai mēs
atceramies? Vai izprotam? Mums ir
iespēja atrast atbildes uz saviem jautājumiem šajā tikšanās reizē.
Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vānē atceras barikāžu dienas

Jānis Savickis, Guna Ošiniece, Arnolds Leščanovs un Juris Neimanis. Savās atmiņās par 1991. gada
janvāra notikumiem dalījās arī Vānes pamatskolas skolotājas Sarmīte
Stengrevica, Daina Olšteina, Dzintra
Lastovska, Solveiga Zilberte, Ausma
Pileniece un Ilze Kalnarāja.
Laiks, ko pavadījām kopā bija

svētīgs ne tikai jaunajai paaudzei, bet
arī pieaugušajiem.
Šis mazais Latvijas vēstures atceres brīdis mūs visus saliedēja un lika
aizdomāties par šī laika vērtībām.
Biedrības „Asociācija Dzīvesprieks”
kultūras darba organizatore
Laima Baumane
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„Jautājums nav apspriežams - ir jāiet un jādara”
Šo ilggadējās Zemītes pagasta pārvaldnieces Vilmas Gržibovskas iemīļoto frāzi zina un bieži atkārto daudzi
zemītnieki. Tā bija mutē arī jaunajai
pagasta pārvaldniecei Ritai Diduhai,
kad sarunājos ar abām dāmām par,
kā viņas pašas izteicās „pagājušiem un
šiem laikiem”.

Vilma Gržibovska Zemītes pagasta
sekretāres amatā nostrādājusi krietnu
laiku- divdesmit gadus.
Ar kādām izjūtām atceraties to laiku pirms 20 gadiem, kad sākāt strādāt
šajā darbā?
„1991.gadā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Zemītes ciema padomes
vietā izveidojās Zemītes pagasta padome, kurā mēs bijām trīs darbinieki- pagasta priekšnieks Voldemārs Vectīrelis,
sekretāres amatu ieņēmu es, grāmatvede bija Baiba Daņiļēviča. - stāstīja Vilma Gržibovska - Darbs bija jauns un
nezināms, mainījās arī darba kārtība,
pienākumu bija daudz vairāk kā ciema
padomes laikos. Mācījāmies, braucām
uz kursiem un sapulcēm uz rajonu.
Salīdzinot tos laikus ar šiem laikiem,
atceros, ka toreiz nebija datoru, visu
rakstījām ar rakstāmmašīnām caur
kopējamiem papīriem, ja ielaidām
kļūdu, nācās pārrakstīt visu dokumentu. Priekšniekam vienmēr darba gaitā,
radās jaunas idejas un papildinājumi,
tā nu nācās tik klabināt uz mašīnas,
pārrakstot visu atkal no jauna.
Un kad kļuvāt par Zemītes pagasta
pārvaldnieci?
„Šo datumu atceros labi. Tas bija
1997.gada 17.oktobrī, kad pievienojāmies jaunizveidotajam Kandavas novadam. Kādu gadu vēl uz vietas Zemītē bijām vairāki darbinieki, atbildīgā
sekretāre, sociālā darbiniece, vēlāk es
pārvaldē paliku viena. Toreiz jau mani
gan nesauca par pagasta pārvaldnieci,
bet par atbildīgo sekretāri. Kā smejas,

man bija 18 pienākumi un 14 zīmogi.
Pieņēmu iedzīvotājus savā kabinetā, jo
uzgaidāmās telpas nebija, visi sēdēja
vienā telpā, gan jaunie vecāki ar zīdainīšiem uz rokas, bērni brēca, citi sarunājās, man vajadzēja koncentrēties un
rūpīgi bez kļūdām izrakstīt dzimšanas
apliecību, vai piemēram veikt notariālās darbības, vai iekasēt zemes nodokli. Es taču nevarēju paģērēt, lai visi
sēd klusu un nesarunājas. Arī lietvedība bija uz maniem pleciem. Darbu
apjoms bija liels.
Vēlāk Zemītē izveidojās komunālā
nodaļa, kuru vadīja Aivis Vilumsons,
grāmatvede bija Rita Tarnapoviča,
mums bija arī šoferis, atsevišķi darbojās zemes komisija, kurā strādāja
Emerita Šukste. Kandavas novads bija
pionieris- pirmais novads, kas izveidojās Latvijā, vēlāk, kad veidojās citi
novadi, no visas republikas brauca pie
mums skatīties un mācīties, kā strādāt.
Mums pašiem sākumā tādu gatavu recepšu nebija, visi kopīgi mācījāmies
sastrādāties, jāsaka- lauzām ceļu šajā
jomā.”
Vai ir kādi notikumi, kas spilgti iespiedušies atmiņā?
„Arī toreiz gan strādājām, gan
priecājamies visi kopā, - sarunā iesaistījās Rita Diduha,- ja reiz dzīvoji
Kandavas novadā, tad zināji, kas kurā
pagastā noticis. Es jau toreiz bibliotēkā
strādāju, man šajā darbā pavadīti trīsdesmit trīs gadi. Vienmēr esmu aktīva bijusi, visām pagasta norisēm līdzi
dzīvoju, visā iesaistījos. Tāpat kā tagad
visos pasākumos, kas notika novadā, iesaistījās arī pagasti. Turējāmies
kopā. Kādi mums republikas pļaušanas svētki Busēs bija, godalgotās vietas
republikā mūsu novadnieki izcīnīja.
Jau toreiz piedalījāmies republikas un
novada zemnieku sporta spēlēs.”
„Kad ap 1997. gadu pirmo datoru
ieguvu un nācās šo jomu apgūt, ak,
šausmas, tā likās īsta ķīniešu ābece,ar smaidu atcerējās Vilma Gržibovska, - Nemaz jau tik gludi negāja, bet,
kad apguvu, daudz vieglāk viss kļuva,
gan apjoma, gan atbildības ziņā. Tā tie
gadi paskrējuši. Piecus domes priekšsēdētājus esmu piedzīvojusi, ar visiem
sastrādājusies.”
Vai novada izveidošanos un Zemītes
pagasta pievienošanos tam, uzskatījāt
par pareizu lēmumu? Bijāt vinnētāji?
„Es biju ļoti priecīga, kad mēs pievienojāmies novadam,- savu atbalstu
novada izveidei sarunā pauda Rita Di-

duha,- pēc pievienošanās novadam,
daudz lielāku atbalstu saņēmām kultūras jomā. Atceros, kādā stāvoklī toreiz
pirms remonta bija bibliotēka, vēl vecās fotogrāfijas ir saglabājušās, var apskatīties, ar eļļas krāsām krāsota, krāsns dūmoja...Mans personīgs uzskats
ir, ka ja mēs nebūtu pievienojušies, tik
lielas pārmaiņas nebūtu notikušas. Ieguvām skaistu bibliotēku, daudz jaunu
grāmatu iepirka, ieguvām izremontētu
brīnišķīgu skolu Zemītes pilī, paši zemītnieki visus darbus paveica. Mēs bijām ieguvēji visās jomās. Arī tagad mēs
nedzīvojam slikti. Protams vienmēr
var labāk, un mums ir uz ko tiekties.”
Organizējot dažādus pasākumus,
kāda bija atsaucība no pagasta cilvēku
puses?
„Zemītē bija (un arī tagad ir) aktīvi
cilvēki, gan sportoja, gan kultūras dzīvē
piedalījās. Sākām rīkot konkursus par
sakoptāko sētu, atsaucība bija liela. Kad
2000. gadā gaidījām ciemos Latvijas
prezidenti Vairu Vīķi- Freibergu, uz
Zemītes skolas atklāšanu pilī, visu pēc
protokola vajadzēja izdarīt, drošību vajadzēja nodrošināt, nesmukākās vietas
notušēt, vītnes vijām, posām parku,
katram kāds darbs atradās, mūziku vēl
uzlikām, lai jautrāka strādāšana. Arī
vēlākos gados neesmu saskārusies ar
pagasta iedzīvotāju kūtrumu vai neatsaucību.- Vilma Gržibovska ar labu vārdu uzteica savus pagasta iedzīvotājus.
„Ja kādreiz kāds sāka atrunāties,
Vilma vienmēr stingri noteica, ka jautājums nav apspriežams, ir jāiet un jādara!”- atcerējās Rita Diduha.
„Vēlāk dažs labs atļāvās mani pašu
paķircināt, kad man darba prieks
kādreiz bija aptrūcies, ka nav ko atrunāties, jāceļas, jāiet un jādara, jo jautājums nav apspriežams. Tā šī mana
nejauši izteiktā frāze ļaužu atmiņā
iespiedusies. Ja arī, kas ne tā, jo manā
darbā bijuši arī smagi brīži, atmiņā
tomēr tas labais saglabājies, kam gan
sliktu atcerēties. Darba gadi piepildīti
bijuši. Viens nav karotājs, un es vienmēr ar saviem pagasta ļaudīm kopā
esmu bijusi.”- par pagasta pārvaldē
nostrādātajiem gadiem gandarīta bija
Vilma Gržibovska.
„Cilvēki mums ir atsaucīgi. Ja mums
jāparāda sava Zemīte, mēs ejam un rādām. Bijusi tikai ideja, tad darītāji atradīsies!”- sarunas nobeigumā sacīja jaunā pagasta pārvaldniece Rita Diduha.
Zemītē viesojās
Dagnija Gudriķe
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Tā dzīvojam Matkulē

Kādreiz, lai aizbrauktu uz Matkuli, vajadzēja ilgi meklēt ceļu, jo nebija
kārtīgas norādes, cilvēki maldījās, bieži
aizbraucot taisni uz Vāni. Vienīgā norāde uz Matkuli bija uz Kuldīgas šosejas pie Rendas. Jautājums par ceļa norāžu uzstādīšanu vairākkārt tika apspriests pagasta iedzīvotāju sapulcēs,
tomēr netika atrisināts un īstenojās
tikai pirms pāris gadiem. Tad arī beidzot ieguvām norādi pie Plostiem un
Pūcēm, un tagad cilvēkiem, kuri vēlas
atbraukt pie mums uz Matkuli, vairs
nenākas maldīties ceļa meklējumos.
Lai pagasts attīstītos un saglabātos, ir svarīgi, lai turpinātos paaudzes
un dzimtu bērni- mūsu darba turpinātāji. Tādēļ svarīgs ir arī bērnudārza
jautājums un tas, vai bērnudārzā ir
silti un mājīgi. Matkules bērnudārzs
kādreiz atradās vecajā muižas ēkā. Kā
jau vecas telpas ar bieziem mūriem,
tajās neiespīdēja saule, jo visapkārt
auga lieli koki. 2009.gadā atremontējām telpas pagastā, kuras ir gaišas un
saulainas, un uz tām pārvietojām bērnudārzu. Mūsu bērnudārzu apmeklē
pagasta un novada bērni. Prieks par
to, ka bērnu skaits ir pieaudzis, „dārziņu” apmeklē divdesmit četri bērni.
Trīspadsmit bērni ir vecumā no 5-6
gadiem, bet 11 bērni ir jaunāki.
Biedrība „Aktīvai Matkulei”, piedaloties Kandavas Partnerības un
Nīderlandes fonda izsludinātajos
konkursos un realizējot trīs projektus
ir izveidojuši daudzfunkcionālu aktīvās atpūtas laukumu. Šajos projektos
aktīvi līdzdarbojās pagasta jaunieši,
kuriem piebiedrojās arī bērnudārza
darbinieki un bērnu vecāki. Jauniešiem ir mērķis sporta laukumu vēl
labiekārtot un pilnveidot. Tagad zie-

mā jaunieši uz šī laukuma ir izveidojuši slidotavu. Ieceres jauniešiem ir
lielas un es ticu, ka viņi tās īstenos un
ieguvēji būsim mēs visi.
2009. gadā tika iesākti un 2010.
gadā pabeigti kultūras nama rekonstrukcijas darbi. Kultūras dzīve Matkulē allaž bijusi aktīva. Patreiz kultūras namā darbojas pieci mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. 2011.gada
rudenī uz saviem 15 darba gadiem atskatījās Matkules amatierteātris, kuru
no tā dibināšanas 1996.gadā, vada režisore Ilze Oliņa. Katru gadu kolektīvs iestudē vienu „pilnmetrāžas” komēdiju un pagājušā gada decembrī ir
ķēries pie jaunās pilnmetrāžas komēdijas „Jaunības grēki” iestudēšanas,
kuru droši vien ieraudzīsim pavasara
pusē. No 2008.gada Matkulē darbojas Eiropas Senioru deju kopa, kuru
vada Anita Kvedova. Pagājušā vasarā
kolektīvs piedalījās Starptautiskajā
Eiropas senioru deju grupu festivālā

5.
Vārkavā, bet šogad plānojis doties uz
Starptautisko Eiropas senioru deju
grupu festivālu Stokholmā. Jau sešus
gadus, no 2005.gada, pagastā Andras
Eimanes vadībā darbojas pirmskolas
bērnu tautisko deju pulciņš, kurš aktīvi piedalās pagasta un novada pasākumos. Pagājušā gada septembrī pie
mums tautas dejas atsākuši dejot arī
pieaugušie, nodibinājās vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs, kuru vada
Vija Ābele. Jau februārī šis kolektīvs
plānojis piedalīties Tukuma novada
sadancošanās pasākumā. Esam priecīgi, ka no pagājušā gada septembra,
kad uz pirmo mēģinājumu sanāca
Matkules dziedošie vīri, Aināra Oliņa
vadībā, mums ir arī vīru vokālais ansamblis. Vīri pirmās „ugunskristības’
piedzīvoja 18.novembrī valsts svētku
pasākumā, un aktīvi turpina koncertēt pagastā un novadā.
Ilgu laiku pie mums Matkulē problēma bija, godam izvadīt uz
mūža mājām savus aizgājējus, jo pagastā nebija savas kapličas. To bija
paredzēts uzbūvēt vēl esot toreizējam
kolhozam „1.Maijs”, pat akmeņus
celtniecībai saveda, bet tā arī palika
neuzcelta. 2010. gadā Lauksaimnieku
apvienības biedri Matkulē izstrādāja
projekta pieteikumu par kapličas izbūvi un, piesaistot ELFLA finansējumu, 2011.gadā tā tika uzbūvēta.
Šogad, piesaistot ELFLA finansējumu, esam plānojuši rekonstruēt
Dzirnavu ielu Matkulē, kam pēc projekta īstenošanas būs asfaltbetona
segums un vasarā putekļu mākoņi
pagasta centrā samazināsies. Tā soli
pa solim mūsu pagasts iegūst mūsdienīgākus vaibstus.
Matkules pagasta pārvaldniece
Dzidra Jansone

Atsaucoties uz laikraksta „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” 2012.g.7.februāra
numurā publicēto rakstu „Par budžetu, amata vietām, amatpersonu atalgojumu”, Kandavas novada dome informē,
ka minētajā rakstā ir publiskota nepatiesa informācija – redakcijas atgādinājums :”... atbilstoši algu klasifikatoram citu domes darbinieku un pašvaldības iestāžu
darbinieku algas tiek aprēķinātas proporcionāli domes priekšsēdētāja algām, tātad
acīmredzot tiks pārskatīts viss Kandavas novada domes amatu saraksts, attiecīgi
algas paaugstinot”. Tāpat nekorekta ir atsauce uz Ministru Kabineta noteikumiem.
Kandavas novada domes sēdē tika lemts tikai par domes priekšsēdētāja algas
paaugstināšanu. Savukārt attiecībā uz darbinieku algu paaugstināšanu nekādi lēmumi netika pieņemti. Principus pēc kādiem nosaka pašvaldības priekšsēdētāja
mēnešalgu un pašvaldības darbinieku mēnešalgas nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, piemēram 4.panta 6.daļa
nosaka pašvaldības iestādēs mēnešalgas apmēru atbilstoši amata novērtējumam,
tas ir pēc amata saimes, līmeņa un atbilstošas mēnešalgu grupas, nevis proporcionāli priekšsēdētāja mēnešalgai.
Ar šādu paziņojumu laikraksta „Tukuma Neatkarīgās Ziņas” redakcija ir dezinformējusi lasītājus.

6.
DOMES LĒMUMI
2012.gada 26.janvāra Kandavas
novada domes sēde

Kandavas novada domes sēdē tika
izskatīti 39 jautājumi un pieņemti sekojoši lēmumi.
Tika apstiprināti:
- 2011.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde;
- 2012.gada pamatbudžets un speciālais budžets( publicēts šajā avīzes
numurā);
- Kandavas novada sociāli ekonomiskā plāna izpilde 2011.gadā;
- Kandavas novada sociāli ekonomiskās attīstības plāns 2012.gadam:
- Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi Kandavas novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Kandavas novadā”;
- Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.3 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas novadā 2012.gadā”;
- Kandavas novada domes iekšējo
normatīvo aktu- grozījumi 2010.gada
31.marta Kandavas novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā, un noteikts, ka
grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada
26.janvāri;
- Kandavas novada domes iekšējie
noteikumi „Kārtība, kādā piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu” un noteikts, ka tie stājas spēkā ar 2012.gada
26.janvāri;
- grozījumi Kandavas novada domes pastāvīgi darbojošos komisiju sarakstā;
- Matkules sākumskolas nolikuma
grozījumi.
Nolēma atbrīvot Aivaru Daini
Freimani no Kandavas novada domes
pārstāvja pienākuma biedrībā „Abavas
ielejas attīstības centrs” šos pienākumus pilnvarot pildīt domes ainavu arhitektei Aigai Teterei.
Pieņēma zināšanai Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras
„Kandavas novada sociālais dienests”
direktora I. Leitarta atskaiti par darbu
2011.gada 4.ceturksnī.
Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar Tukuma novada domi par sadarbību tūrisma attīstības veicināšanā
Tukuma starpnovadu teritorijā 2012.
gadā, paredzot finansējumu 2000 LVL
no tūrisma infrastruktūras uzlabošanai paredzētajiem līdzekļiem.

Kandavas novada vēstnesis
Nolēma akceptēt paredzētās darbības – elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2.posma rekonstrukcijai.(plašāka informācija šajā
avīzes numurā)
Lēma Par AS „Latvenergo” dāvanu
karšu „Elektrības norēķinu karte- 500
kWh” izsniegšanas mērķa grupu kritēriju noteikšanu(plašāka informācija
šajā avīzes numurā).
Nolēma nodot SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” tehnisko projektu „Satiksmes drošības uzlabošana
Lielās un Talsu ielas posmā Kandavā”
un uzdot veikt iepirkumu;
Kandavas novada domei galvot
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” aizņēmumu 826 415,39 LVL apmērā projekta realizēšanai. Pašvaldības kapitāla daļas SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” – 100%; uzdot
Kandavas novada Finanšu nodaļai
sagatavot un iesniegt nepieciešamos
dokumentus Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
Pamatojoties uz Kandavas novada domes deputātu iesniegumu, tika
skatīts jautājums par domes priekšsēdētāja mēnešalgas apmēra noteikšanu
un nolemts, ka ar 2012.gada 1.februāri domes priekšsēdētāja mēnešalga ir
1500,- Ls pirms nodokļu nomaksas.
Tika skatīti 15 jautājumi, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem un zemes lietošanas tiesībām, kā arī virkne
citu jautājumu.
Domes sēdes protokols pieejams
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.
Kārtējās komiteju sēdes 16.02.2012.
no plkst.13:00.
Kārtējā domes sēde
23.02.2012. plkst.13:00

Par paredzētās darbības –
elektropārvades tīklu
savienojuma „Kurzemes loks”
2.posma rekonstrukcijas
akceptēšanu

Kandavas novada domes sēdē
26.01.2012., prot.Nr.1,13.§ pieņemts
lēmums „Par paredzētās darbībaselektropārvades tīklu savienojuma
„Kurzemes loks” 2.posma rekonstrukcijas akceptēšanu”.
Kandavas novada domē 2011.gada
28.decembrī saņemta akciju sabiedrības „Latvenergo” vēstule „Par paredzētās darbības uzsākšanas akceptēšanu”.
AS Latvenergo atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja norādījumam,
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pantam un 2011.gada

15.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.200 „Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība” 2.punktam iesniedza Kandavas novada domei iesniegumu un lūdza lemt par paredzētās
darbības akceptēšanu kā arī izsniegt
atļauju uzsākt paredzēto darbību.
Pamatojoties uz [....], noslēguma
ziņojumu un kompetentās institūcijas
atzinumu par noslēguma ziņojumu
vispusīgu izvērtējumu, kā arī ņemot
vērā ieinteresēto institūciju, pašvaldību un sabiedrības viedokli, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 14.punktu, likuma „Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 22.panta otro
daļu un 23.pantu, Ministru kabineta
2011.gada 15.marta noteikumu Nr.200
„Paredzētās darbības akceptēšanas
kārtība” 2. - 6.punktu,
Dome nolēma: Akceptēt akciju
sabiedrības „Latvenergo”, paredzēto
darbību – elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2.posma
rekonstrukcijas 1. un 2.alternatīvu,
nosakot, ka akciju sabiedrības „Latvenergo”, reģistrācijas Nr.40003032949,
var izvēlēties, kuru no divām alternatīvām realizēt.
Ar lēmuma saturu, lēmuma pamatojumu un informāciju par sabiedriskās apspriešanas procesu un pasākumiem, kas tiks veikti, lai novērstu vai
samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz
vidi, var iepazīties Kandavas novada
domes kancelejā Dārza ielā 6, Kandavā
un mājas lapā www.kandava.lv.

Par ciema robežu un tajos
ietilpstošo objektu noteikšanu
Kandavas novadā

Saskaņā ar Kandavas novada domes 30.11.2011. sēdes lēmumu „Par
Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam apstiprināšanu
un Kandavas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 19 „Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.
gadam „Grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”” Kandavas novadā izveidots jauns ciems Valdeķi ar noteiktu robežu,
likvidēts Rūmenes ciems, ar grozītām
un apstiprinātām ciema robežām, saglabāti esošie ciemi Cēre, Grenči, Matkule, Vāne, Zante un Zemīte.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta
pirmo daļu, ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto,
26.01.2012. Kandavas novada domes

Kandavas novada vēstnesis
sēdē tika pieņemts lēmums „Par ciema
robežu un tajos ietilpstošo objektu noteikšanu Kandavas novadā”, Kandavas
novada teritorijā Valdeķu apdzīvotajai teritorijai piešķir ciema statusu un
nosaukumu Valdeķi, saglabā ar grozītām ciema robežām iepriekš piešķirtos
ciema statusus Cēre, Grenči, Matkule,
Vāne, Zante un Zemīte, bet izslēdz no
ciema kategorijas Rūmenes ciemu.
Nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuriem ar 26.01.2012. Kandavas novada domes sēdes lēmumu
(prot. Nr. 1., 31.§) „Par ciema robežu
un tajos ietilpstošo objektu noteikšanu Kandavas novadā” piešķirtas vai
precizētas jaunās adreses, veicot darbības ar īpašumu, lūdzam griezties
Kandavas novada domē pēc lēmuma
izraksta 206. kabinetā (otrajā stāvā).
Lēmuma izrakstus var saņemt attiecīgajās pagasta pārvaldēs un Kandavas pagasta Valdeķu bibliotēkā.
Ar īpašumu sarakstu, kuriem ir
piešķirtas vai precizētas adreses var
iepazīties domes sēdes protokolā, kas
pieejams Kandavas novada domē 206.
kabinetā otrajā stāvā vai www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.
Tālrunis uzziņām: 63182031
S.Bērziņa

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr. 1
„2012.gada pamatbudžets un
speciālais budžets”

1.Apstiprināt 2012. gada pamatbudžetu ieņēmumos 6 951 823 LVL,
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 109
095 LVL, aizņēmumus no Valsts kases
projektu realizācijai 922 597 LVL un līdzekļu atlikumu uz gada beigām 17 894
LVL saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2.Apstiprināt 2012. gada pamatbudžetu izdevumos 7 730 853 LVL, aizdevumu pamatsummu atmaksu Valsts
kasei 234 768 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.1.un 1.1.
3.Nodrošināt pašvaldības iestāžu ikmēneša finansējumu 1/12 daļu
no gada finansējuma proporcionāli
saņemtajiem kopējiem budžeta ieņēmumiem, atskaitot mērķdotācijas un
iestāžu pašu ieņēmumus.
4.Uzskatīt maksājumus kredītu
pamatsummas un procentu atmaksai
Valsts kasei par primāriem.
5.Apstiprināt 2012. gada speciālo budžetu ieņēmumos 108 352 LVL,
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 19
653 LVL, izdevumos 128 005 LVL un
līdzekļu atlikumu uz gada beigām 0
LVL saskaņā ar pielikumu Nr.2.

(saistošie noteikumi pielikumā
Nr.1, apskatāmi Kandavas novada
domē, un mājas lapā www.kandava.lv)

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr.14
„Rakšanas darbu veikšanas
kārtība Kandavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.panta g)apakšpunktu, 43. panta
pirmās daļas 9.un 11. punktu, Aizsargjoslu likuma 35.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošajos noteikumos „Rakšanas darbu veikšanas kārtība Kandavas
novadā” (turpmāk – noteikumi) lietotie termini:
1.1. atļauja rakšanas darbu veikšanai – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt
rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā, atbilstoši Būvvaldē saskaņotam objekta novietnes plānam, būves metam
vai projektam. Atļauja rakšanas darbu
veikšanai nedod tiesības veikt būvdarbus, kuriem nepieciešama Būvatļauja;
1.2. avārija – iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kuru rezultātā nav iespējams ekspluatēt inženierkomunikācijas atbilstoši paredzētajam
mērķim vai tiek apdraudēta inženierkomunikāciju ekspluatācijas drošība;
1.3. darbu veikšanas projekts – uz
tehniskā projekta pamata izstrādāts detalizēts projekts atsevišķiem būvdarbu
cikliem vai speciālam darbu veidam;
1.4. defektu akts – dokuments, ko
sastāda avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem būves bojājumiem
un ko paraksta attiecīgo dienestu atbildīgās personas. Aktā jābūt fiksētiem
bojājuma vietai un laikam;
1.5. inženierbūve – transporta
būve (šosejas, ielas un ceļi, sliežu ceļi,
lidlauku skrejceļi, tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi, ostas, ūdensceļi,
dambji un citas hidrobūves), cauruļvadi, sakaru un elektroapgādes līnijas
(maģistrālie cauruļvadi, maģistrālie
sakaru un elektropārvades līnijas, vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi),
kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos (organizācijās);
sporta un apbūves būves;
1.6. inženierkomunikācijas – gāzes apgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, drenāžas, ārējo
pneimatisko atkritumu cauruļvadi, telekomunikāciju līnijas, elektroapgādes
līnijas un iekārtas;
1.7. izpildītājs – par rakšanas dar-

7.
bu izpildi atbildīgā fiziskā vai juridiskā
persona;
1.8. pasūtītājs – nekustāmā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai
to pilnvarotā persona, kuru uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, būvkomersants veic būvdarbus;
1.9. pazemes inženierkomunikāciju izpildshēma – digitālā formā (*.dgn;
*.dwg; *.dxf formātā) LKS 92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā izpildīts pazemes komunikāciju
horizontālās un vertikālās piesaistes
plāns, atbilstoši mēroga 1:500 precizitātes prasībām, kurā ir uzrādīti pazemes komunikāciju raksturojošie lielumi (augstuma atzīmes, diametri, tips),
un kuru ir izpildījusi mērniecībā un
būvniecībā sertificēta persona;
1.10. rakšanas darbi – darbi, kas
saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 centimetriem.
2. Šie noteikumi nosaka kārtību,
kādā Kandavas novada administratīvajā teritorijā veicami rakšanas darbi,
sarkano līniju robežās, atļaujas rakšanas darbu veikšanai saņemšanas kārtību un atbildību par rakšanas darbiem
bez atļaujas.
3. Noteikumi mērķis ir aizsargāt
inženierbūves un inženierkomunikācijas no patvaļīgiem rakšanas darbiem,
nodrošināt inženierbūvju un inženierkomunikāciju uzmērīšanu un to aktualizēšanu novada vienotajā topogrāfiskajā plānā un veicināt perspektīvās
tīklu shēmas izveidošanu un nodrošināt šo tīklu izpildshēmu izveidošanu
digitālā formā.
4. Šie noteikumi ir obligāti visām
fiziskām un juridiskām personām, kas
veic rakšanas darbus Kandavas novada administratīvajā teritorijā sarkano
līniju robežās.
5. Atļauju rakšanas darbu veikšanai (1.pielikums, turpmāk – atļauja)
izsniedz Kandavas novada domes izpilddirektors vai cita pilnvarota persona. Atļauja nedod tiesības veikt
būvdarbus, kuriem nepieciešama Būvatļauja.
6. Darba veicējam ir pienākums saņemt atļauju pirms darbu uzsākšanas
šādos gadījumos:
6.1. jebkuriem rakšanas vai šurfēšanas darbiem, inženierbūvju un inženierkomunikāciju sarkano līniju robežās neatkarīgi no rakšanas dziļuma;
6.2. rakšanas darbiem būvobjektu,
tai skaitā inženierkomunikāciju izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai
jebkurā teritorijā, ja rakšana notiek
turpinājums 8.lpp.

8.
turpinājums no 7.lpp.

Latvijas Republikas Aizsargjoslu likumā noteiktajos gadījumos objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās;
6.3. jebkuriem darbiem, kas saistīti
ar rakšanu pašvaldības īpašumā esošos objektos (labiekārtoti spēļu laukumi, parki, veloceliņi, autostāvvietas
u.tml.), vai pašvaldībai piekritīgās teritorijās vai teritorijās, kuru īpašnieks
saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informāciju nav noteikts.
7. Lai nodrošinātu inženierbūvju un inženierkomunikāciju un zaļo
zonu saglabāšanu, aizliegts:
7.1.patvarīgi rakt un uzbērt grunti, dzīt pāļus un tapas, veikt ģeoloģiskos urbumus un tamlīdzīgi, izstrādāt
grunti, sagādāt velēnas, planēt laukumus un nojaukt ēkas bez pazemes inženierkomunikāciju pieslēguma atvienošanas;
7.2.patvarīgi veikt jebkura veida
būvdarbus un zemes darbus;
7.3.patvarīgi aizņemt ielas, trotuārus, zaļās zonas, transporta būvju elementus, novietojot uz tiem sastatnes,
nožogojumus, būvmateriālus, dažādus
mehānismus un iekārtas;
7.4.uzlauzt jebkura veida inženierbūves segumu, izņemot avāriju likvidācijas darbus un gadījumus, kas īpaši
saskaņoti ar pašvaldību;
7.5.ar 6.punktā minēto darbu rezultātā izstrādāto grunti un būvgružiem piesārņot vai aizsprostot inženierbūves un zaļās zonas;
7.6.braukt pa ielām ar kāpurķēžu
tehniku vai citiem mehānismiem, kas
bojā brauktuves segumu.
II. Atļaujas saņemšanas kārtība
8. Atļauja ir jāsaņem, ja rakšanas
darbi tiek veikti 6.punktā minētajās
teritorijās.
9. Atļaujas saņemšanai darbu veicējam jāiesniedz Kandavas novada
būvvaldē iesniegumu (2.pielikums),
uzrādot šādus dokumentus, par kuru
uzrādīšanu Kandavas novada būvvaldes darbinieks izdara atzīmi pieņemtajā iesniegumā, ko ar savu parakstu
apliecina arī iesniedzējs:
9.1. līgums ar pasūtītāju, vai pasūtītāja izdota pilnvara, vai darba uzdevums darbu veikšanai objektā;
9.2. līgums vai akceptēts pasūtījums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja šos darbus neveic pats atļaujas
saņēmējs;
9.3. ja rakšanas darbu veicēju ir nozīmējusi juridiskā persona – juridiskās
personas izdots dokuments par atbildīgās personas norīkošanu rakšanas

Kandavas novada vēstnesis
darbu veikšanai, norādot objekta adresi un būvdarbu nosaukumu;
9.4. būvkomersanta reģistrācijas
apliecība vai sertifikāts par tiesībām
veikt inženierbūvju un inženierkomunikāciju izbūves un segumu atjaunošanas darbus;
9.5. darba zīmējums vai ar visām
ieinteresētajām organizācijām un īpašniekiem saskaņots un Kandavas novada Būvvaldē akceptēts projekts uz aktualizēta topogrāfiskā plāna, kas iekļauts
pašvaldības kopējā digitālajā kartē;
9.6. zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna (zemes
robežu plāna) kopija, kurā atzīmēta
paredzamo rakšanas darbu veikšanas
teritorija, ja nav tehniskā projekta.
9.7. saskaņota transporta kustības
shēma, ja rakšanas darbi saistīti ar satiksmes plūsmas ierobežošanu;
9.8. avārijas gadījumā – defektu akts.
10. Rakšanas darbu veikšana, inženierbūvju un inženierkomunikāciju
izbūve pieļaujama tikai atļaujā norādītajās robežās.
11. Ja rakšanas darbus paredzēts
veikt vairākos objektos, atļauja ir jānoformē atsevišķi katram objektam.
12. Atļaujā norādītie termiņi ietver
sevī arī atjaunošanas darbus.
13. Kandavas novada būvvalde nosaka prasības rakšanas darbu sagatavošanai un veikšanai, kuras ieraksta atļaujā.
14. Atļauja vai motivēts atteikums
izsniegt atļauju 5 (piecu) darba dienu
laikā tiek izsniegts katram rakšanas
darbam katram atsevišķam objektam
(inženierbūvei vai inženierkomunikācijai). Atļauju sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs
tiek izsniegts izpildītājam, bet otrs
eksemplārs paliek Kandavas novada
domē.
15. Atļaujas izsniegšana un pagarināšana 6.punktā minētajās teritorijās
ir maksas pakalpojums, par kuriem
tiek iekasēta maksa saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu „Maksas cenrādis par atļauju rakšanas darbu veikšanai”, izņemot šādus gadījumus:
15.1. darbu pasūtītājs ir Kandavas novada dome vai tās padotībā esošas iestādes, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrības.
15.2. inženierkomunikāciju avārijas likvidēšanai;
15.3. rakšanas darbu veikšanai
pasūtītājam piederošajā teritorijā līdz
sarkanajām līnijām.
16. Lēmums par atteikumu izsniegt
rakšanas atļauju apstrīdams Kandavas
novada domē.
III. Rakšanas darbu veikšanas

kārtība
17. Visus inženierbūvju un inženierkomunikāciju izbūves un seguma atjaunošanas darbus drīkst veikt
sertificētas juridiskas vai sertificētas
fiziskas personas. Citos rakšanas gadījumos, kad darbus saskaņā ar līgumu
veic juridiska vai fiziska persona bez
sertifikāta, atbildīgs par šo darbu veikšanu ir pasūtītājs.
18. Par darba izpildi atbild persona, kura ierakstīta atļaujā. Objektā
jābūt darbu veikšanas atļaujai un ar to
saistītai dokumentācijai.
19. Darbu izpildītājam jārūpējas,
lai vietas, kur inženierbūvēs un to tiešā
tuvumā tiek veikti rakšanas darbi, tiktu
apzīmētas ar atbilstošām ceļa zīmēm,
ierobežojošām un novirzošām ierīcēm
un nepieciešamības gadījumos tiktu
uzstādīti gājēju tiltiņi. Tumšajā diennakts laikā un nepietiekamos redzamības apstākļos jānodrošina šo vietu
redzamība ar gaismu atstarojošiem materiāliem vai arī ar signālugunīm.
20.Atbildīgajam par darbu veikšanu
visa darba cikla izpildes laikā (24 h diennaktī) jānodrošina gājēju un transporta
kustības drošību veicamo darbu zonā.
Rakšanas darbu vietā uz barjerām vai
plakāta jānorāda organizācijas nosaukums, tās telefona numurs, darbu vadītāja uzvārds un sertifikāta numurs, kura
veic rakšanas darbus.
21. Veicot rakšanas darbus, jāievēro normatīvo aktu prasības un drošības pasākumi.
22. Izpildot rakšanas darbus, aizliegts apbērt ar zemi komunikāciju
aku vākus, sadales skapjus, ģeodēziskos punktus, gūlijas, komunikāciju
atrašanās zīmes.
23. Ja veicot rakšanas darbus, tiek
atrastas apakšzemes inženierkomunikācijas, kas nav uzrādītas tehniskajos
dokumentos, darbi nekavējoties jāpārtrauc. Jāveic visi pasākumi, lai pasargātu atrastās apakšzemes inženierkomunikācijas pret bojājumiem, nekavējoties darba vietā jāizsauc attiecīgās
uzņēmuma (organizācijas) pārstāvis,
kura pārziņā ir attiecīgo inženierkomunikāciju nozare.
24. Mainoties darbu izpildītājam
vai atbildīgajai personai, kura uzrādīta
atļaujā, rakstiski jāinformē Kandavas
novada dome.
25.Izbūvējot inženierbūves un inženierkomunikācijas ievērot, ka :
25.1. tranšejas platumam jāatbilst
noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam būvprojektam;
25.2. asfaltbetona segums jāuzlauž,
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izgriežot trasi ar asfaltbetona griešanas
vai frēzēšanas iekārtām;
25.3. tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši noteikumiem, kas paredzēti darbu veikšanas projektā;
25.4. tranšejas un būvbedres jāaizber ar grunti, kāda paredzēta darbu
veikšanas projektā (ziemā – ar nesasalušu grunti), slāņos līdz 0,3m biezumā.
Katrs slānis jāsablīvē. Tranšejas un būvbedres jāaizber, ievērojot tehniskos noteikumus un darbu veikšanas projektu;
25.5.grunts blīvuma koeficentam
tranšejās un būvbedrēs jābūt ne mazākam par 0,95, ja būvprojektā nav noteikts citādi;
25.6. ja uzlauzts ielas asfaltbetona
segums vai bruģis, līdz seguma atjaunošanai tranšejas un būvbedres jāaizber ar grunti līdz šķembu pamatam,
pārējā daļa - ar šķembām līdz ielas seguma augšējai horizontālajai atzīmei.
25.7. kalto un apaļo akmeņu bruģis
jāatjauno ielai nodarīto bojājumu apmērā, lietojot darbu veikšanas atļaujā
noteiktās metodes un līdzekļus.
26. Ja paredzēts mainīt ielas akmens
bruģa segumu pret citu segumu, jāsastāda divpusējs akts (Kandavas novada
domes pilnvarota persona un Darbu
veicējs (pasūtītājs)) par izņemtā bruģakmens daudzumu. Aktā jānosaka, kam
bruģakmens nododams glabāšanai.
27. Veicot rakšanas darbus inženierbūvju un inženierkomunikāciju
aizsargjoslās, pirms tranšejas aizbēršanas jāsaņem inženierkomunikāciju
turētāja pārstāvja rakstiska piekrišana
tranšejas aizbērša28. 24 stundu laikā
pēc tranšejas un būvbedru aizbēršanas
rakšanas darbu veicējam (pasūtītājam)
liekā grunts un būvmateriāli jānovāc.
29. Laika posmā no 1.novembra
līdz 15. martam rakšanas darbu atļaujas darbiem pilsētas inženierbūvēm
un inženierkomunikācijām netiek izsniegtas, izņemot avārijas darbus, kā
arī darbus objektos, kuru būvniecība
atbilstoši plānotiem un saskaņotiem
termiņiem beidzas ziemā, vai tiek realizēti Eiropas Savienības fondu finansēti projekti.
IV. Avāriju likvidēšanas darbi
30. Par avārijas likvidācijas darbu izpildi inženierkomunikācijās un
inženierbūvju seguma atjaunošanu ir
atbildīga uzņēmums (organizācija),
kuras pārziņā ir pazemes inženierkomunikācijas.
31. Inženierkomunikāciju avārijas likvidēšana jāsāk nekavējoties pēc
avārijas signāla saņemšanas. To veic,
ievērojot inženierkomunikāciju eks-

pluatācijas noteikumus un avāriju
likvidēšana jāveic Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, un to veic, ievērojot inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumus.
32. Avārijas defektu akti jāiesniedz
Kandavas novada būvvaldē 24 stundu
laikā pēc darbu uzsākšanas, bet brīvdienās un svētku dienās – nākamajā
darba dienā.
33. Ja avārijas likvidēšana ir saistīta
ar inženierbūvju seguma uzlaušanu un
zemes darbiem, uz avārijas vietu obligāti jāizsauc to uzņēmumu (organizāciju) pārstāvji, kuru pārziņā ir pārējās
inženierkomunikācijas un darbi jāveic
viņu klātbūtnē.
V. Teritorijas elementu atjaunošana un garantijas
34. Rakšanas darbu veicējs inženierbūvju segumu, to aprīkojumu un labiekārtošanas elementus atjauno atbilstoši
saskaņotam objekta novietnes plānam,
būves metam vai projektam un atļaujā
norādītajām prasībām. Zaļā zona jāatjauno uzlabotā stāvoklī, paredzot melnzemes uzbēršanu un zāles iesēšanu.
35. Par visiem inženierkomunikāciju izbūves, remonta darbiem, ieskaitot arī avārijas likvidēšanas darbus un
seguma atjaunošanu atbildīgs ir darbu
izpildītājs.
36. Izjauktas ietves neatkarīgi no to
seguma veida atjauno ar esošo segumu, izņemot gadījumus, kad Kandavas
novada būvvalde saskaņo citu seguma
veidu.
37. Ielas brauktuves un laukumu
asfaltbetona segums jāatjauno ne tikai tranšejas vai būvbedres laukumā,
bet arī darbu procesā radušos seguma
deformācijas izplatīšanas joslās. Seguma atjaunošanas robežas precizējamas
Kandavas novada būvvaldē.
38. Ja atjaunojamā tranšejas josla
atrodas 1,5 m un tuvāk no brauktuves
malas (apmales), segums jāatjauno
līdz apmalei.
39. Inženierbūvēs ar uzlabotu
grunts segumu tranšejas būvbedres
joslā jāuzber 15 cm biezu šķembu vai
grants slāni, blīvuma koeficentam
tranšejās un būvbedrēs jābūt ne mazākam par 0,95.
40. Stādījumi, zālieni, aizsargstabiņi, norobežojumi u.c. jāatjauno visā
darba joslas platumā, kurā tie tika iznīcināti vai bojāti.
41. Atjaunotā inženierbūves seguma kvalitāti novērtē teritorijas apsaimniekotājs, atļaujā izdarot atzīmi par
darbu pieņemšanu.

9.
42. Atjaunotā inženierbūves seguma garantijas termiņam jābūt ne mazākam kā 24 mēneši. Ja minētajā termiņā
tiek konstatētas inženierbūves seguma
deformācijas, tiek sastādīts divpusējs
akts un atkārtota inženierbūves seguma
atjaunošana tiek veikta par tās juridiskās vai fiziskās personas līdzekļiem, kas
veikusi inženiertīklu izbūves vai avārijas likvidēšanas darbus.
43. Ja poligonometrijas punkti ir
rakšanas darbu tuvumā, tad pirms atļaujas noslēgšanas un objekta nodošanas tos dabā pārbauda Kandavas novada domes nozīmēta atbildīgā persona.
44. Ja poligonometrijas punkti tikuši iznīcināti rakšanas darbu gaitā,
tad atļaujas saņēmējs veic šo punktu
atjaunošanu par saviem līdzekļiem
atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas
likumam. Poligonometrijas punkta
atjaunošanas aktu iesniedz Kandavas
novada domes būvvaldē.
VI. Ģeodēziskā kontrole, izpildshēmu nodošana
45. Inženierkomunikāciju izbūves
gaitā pirms tranšejas aizbēršanas komunikācijas digitāli uzmēra un sagatavo
izpildshēmu. Izpildshēmu saskaņo ar
attiecīgo komunikāciju īpašnieku vai tā
atbildīgo pārstāvi. Izpildshēmai jāatbilst
noteiktām prasībām:
45.1. digitālā formā ar „Microstation” savietojamu failu veidā (*.dgn;
*.dwg; *.dxf formātā) vai uz digitālā
veidā sagatavota topogrāfiskā plāna,
uzrādot horizontālās piesaistes un vertikālās atzīmes (veidu norāda rakšanas
darbu veikšanas komisija pie atļaujas
izsniegšanas);
45.2. LKS-92 koordinātu sistēmā
un Baltijas augstumu sistēmā;
45.3. valstī apstiprinātiem topogrāfiskiem apzīmējumiem un līmeņu
sadalījumiem;
45.4. mēroga 1:500 precizitātei;
45.5. izpildshēmā jābūt parādītiem
poligonometrijas punktiem, ja tie ir
darba veikšanas teritorijā;
46. Objekta pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja uz izpildshēmas nav
juridiskas personas, kurai konkrētais
pārvaldes uzdevums ir deleģēts ar
deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes
iekārtas likuma noteiktajā kārtībā, apliecinājuma par objekta topogrāfiskā
materiāla savietošanu ar Kandavas novada digitālo karti.
47. Pēc izpildshēmu nodošanas
Kandavas novada domes izpilddirektors vai pilnvarotā persona izdara atzīmi atļaujā par darbu izpildi un shēmu
turpinājums 10.lpp.

10.
turpinājums no 8.lpp.

nodošanu.
48. Pazemes inženierkomunikāciju
ģeodēzisko kontroli veic Kandavas novada būvvalde. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse.
VII. Atbildība par šo noteikumu
pārkāpšanu
49. Rakšanas darbu veikšana bez
atļaujas vai pēc atļaujā norādītā termiņa tiek uzskatīta par patvaļīgu. Ja tiek
konstatēta patvaļīga rakšanas darbu
veikšana vai arī rakšanas darbus veic
nereģistrēts būvkomersants vai fiziska
persona bez sertifikāta, atbildīgs par šo
rakšanas darbu veikšanu ir pasūtītājs
un izpildītājs.
50. Par patvaļīgu rakšanas darbu veikšanu, saistošajos noteikumos
minēto prasību neievērošanu vai izpildshēmu nenodošanu var uzlikt
naudas sodu: fiziskajām personām līdz
250, - latiem, bet juridiskajām personām līdz 1000, - latiem.
51. Administratīvo pārkāpumu
protokolu par šo noteikumu neievērošanu sastāda Kandavas novada Būvvaldes amatpersonas vai Kandavas novada pašvaldības policija.
52. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem,
izskata Kandavas novada Administratīvā komisija.
53. Naudas soda piemērošana un
samaksa neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas un nepieciešamības izpildīt šo noteikumus.
(Ar pielikumiem Nr.1;Nr.2; Nr.3
var iepazīties mājas lapā
www.kandava.lv un
Kandavas novada domes kancelejā)

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr. 17
„Par administratīvo atbildību
Kandavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
16.punktu un 43. panta pirmās daļas
4., 7. un 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
– noteikumi) nosaka administratīvo
atbildību par saistošo noteikumu prasību neievērošanu un sabiedriskās kārtības pārkāpšanu Kandavas novadā.
2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām.
3.Administratīvais sods par saistošo noteikumu pārkāpumu uzliekams
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā paredzētajā procesuālajā kār-
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tībā, ievērojot Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktos soda
uzlikšanas pamatprincipus.
4. Noteikumu izpildi kontrolēt un
administratīvo pārkāpumu protokolus
ir tiesīgi sastādīt Kandavas novada pašvaldības policijas darbinieki (turpmāk
– Pašvaldības policija).
5. Administratīvo sodu par noteikumu pārkāpumu var uzlikt:
5.1. Kandavas novada Administratīvā komisija;
5.2. Pašvaldības policijas darbinieki.
6. Noteikumu 5. punktā minēto
amatpersonu vai institūcijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt augstākai
amatpersonai vai pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Par Kandavas novada domes
saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Kandavas novada domes budžetā.
II. Teritorijas apbūves, apsaimniekošanas un uzturēšanas noteikumu pārkāpumi
8. Ielas un ēkas nosaukumu, ēku
un dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanas noteikumu neievērošana:
8.1. par ielas un ēkas nosaukuma,
ēkas un dzīvokļu numuru plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās vietās un
kārtībā – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 50 (piecdesmit) latiem;
8.2. par ielas nosaukuma, ēkas
numerācijas un korpusa numerācijas
plāksnes neuzturēšanu kārtībā - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 20 (divdesmit) latiem.
9. Ēku, būvju un teritorijas neuzturēšanu kārtībā:
9.1. par ietvju, iebrauktuvju, grāvju, caurteku un zālāju nesakopšanu, tai
skaitā, zāles nenopļaušanu (ja tās garums
apdzīvotās vietās un administratīvajās
teritorijās pārsniedz 15 cm, izņemot teritoriju, kura tiek izmantota lauksaimniecības vajadzībām), lapu nesagrābšanu
– fiziskām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 20 (divdesmit)
latiem, bet juridiskām – no 10 (desmit)
līdz 50 (piecdesmit) latiem;
9.2. par ēku, būvju vai žogu bojāšanu
ar dažādiem uzrakstiem un/vai zīmējumiem – uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;
9.3. par ēku, būvju un žogu neuzturēšanu kārtībā, radot draudus
cilvēku dzīvībai un veselībai – uzliek
naudas sodu fiziskām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem no 10
(desmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem,

bet juridiskām – no 100 (simts) līdz
200 (divsimt) latiem;
9.4. par ēku fasāžu un to elementu
neuzturēšanu kārtībā, neremontēšanu, nekrāsošanu – fiziskām personām
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 50 (piecdesmit) latiem, bet
juridiskām – no 20 (divdesmit) līdz
200 (divsimt) latiem;
9.5. par ēku un būvju jumtu, dzegu,
notekcauruļu, balkonu un lodžiju neattīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām
vietās, kur tas var apdraudēt gājēju
un transportlīdzekļu drošību – uzliek
naudas sodu fiziskām personām no 10
(desmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem,
bet juridiskām – 20 (divdesmit) līdz
200 (divsimt) latiem;
9.6. par ēku un būvju jumtu, dzegu,
notekcauruļu, balkonu un lodžiju attīrīšanu no sniega, nogāžot sniegu un
ledu uz ietvēm, ielām vai pagalmiem,
ja netiek atbilstoši nožogotas bīstamās
vietas vai veikti citi atbilstoši drošības
pasākumi – uzliek naudas sodu no 5
(pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;
9.7. par pilnīgi vai daļēji sagruvušu
būvju un būvju, kas bojā ainavu, nesakārtošana – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 5 (pieciem) līdz 200
(divsimt) latiem, bet juridiskām – no
200 (divsimt) līdz 1000 (tūkstoš) latiem.
10. Speciāli ierīkotu bērnu rotaļlaukumu vai citu publisku atpūtas vietu postīšana – uzliek naudas sodu no 5
(pieciem) līdz 200 (divsimt) latiem.
III. Sabiedrisko apstādījumu ierīkošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumu pārkāpumi
11. Sabiedrisko apstādījumu lietošanas pārkāpumi:
11.1. par sakņu dārzu ierīkošanu sabiedriskajos apstādījumos – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;
11.2. par ziedu plūkšanu, apstādījumu izbradāšanu, koku un to zaru
laušanu vai citādu bojāšanu (paziņojuma norāžu piestiprināšana, iegriezumu izdarīšana, sulu tecināšana u.tml.)
sabiedriskajos apstādījumos – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 30 (trīsdesmit) latiem;
11.3. par patvaļīgu darbību veikšanu, kuru rezultātā tiek bojāti vai iznīcināti koki, krūmi, zemsega, puķu stādījumi un mazās arhitektūras formas
– uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 5 (pieciem) līdz 200 (divsimt)
latiem, bet juridiskajām personām – no
simt līdz tūkstoš latiem.
12.Par būvniecības un remontdarbu veikšanu bez iepriekšējas apstādī-
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jumu nožogošanas un aizsardzības –
uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz
30 (trīsdesmit) latiem.
IV. Pārkāpumi reklāmas sfērā
13.Svītrots noteikumu 13. punkts saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu (reģ.
Nr. 3-12-1/39 06.01.2012.), jo administratīvā atbildība par kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā ir
paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.13 pantā.
14.Svītrots noteikumu 14. punkts saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu (reģ.
Nr. 3-12-1/39 06.01.2012.), jo administratīvā atbildība par kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā ir
paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.13 pantā.
V. Sabiedriskās kārtības noteikumi un citi pārkāpumi
15. Par neierašanos uz Kandavas
novada Administratīvās komisijas sēdi
bez attaisnojoša iemesla – uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 10 (desmit) latiem.
16. Naktsmiera traucēšana:
16.1. par skaņu ierakstu atskaņošanas aparatūras lietošanu uz ielām, citās
sabiedriskās vietās, dzīvokļos vai balkonos, kā arī jebkuru citu rīcību (izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Kandavas novada domi), kas rada troksni
un traucē iedzīvotāju mieru laikā no
plkst. 23.00 – 06.00 – uzliek naudas
sodu no 5 (pieciem) līdz 25 (divdesmit
pieciem) latiem;
16.2. par šā punkta pirmajā daļā
paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā – uzliek naudas
sodu no 20 (divdesmit pieciem) līdz
100 (simt) latiem.
17. Par nepilngadīgo atrašanos pēc
plkst. 23.00 izklaides iestādēs vai uzņēmumos (restorānos, bāros, kafejnīcās,
klubos, diskotēkās, datorsalonos u.c.),
kur tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni
– uzliek naudas sodu juridiskās personas vadītājam, vai pasākuma organizētājam no 25 (divdesmit pieciem) līdz
200 (divsimt) latiem.
18. Ielu, laukumu un citu sabiedrisko vietu piegružošana:
18.1. par ielu, ceļu, laukumu vai
citu sabiedrisko vietu un apstādījumu
piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, papīriem, saulespuķu sēnalām u. tml.) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50
(piecdesmit) latiem;
18.2. par spļaušanu uz ielām, kā arī
par dabisko vajadzību kārtošanu uz

ielām, pagalmos un citās sabiedriskās
vietās – uzliek naudas sodu no 10 (desmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem;
18.3. par taras, malkas, būvmateriālu, metāllūžņu un citu priekšmetu
glabāšanu uz ietvēm, ielām, kā arī citās koplietošanas vietās (izņemot tam
speciāli norādītās vietās) – uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 20 (divdesmit) latiem;
18.4. par atkritumu izgāztuvju izveidošanu tam neparedzētās vietās –
uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz
20 (divdesmit) latiem;
18.5. par veļas izžaušanu balkonos
vai lodžijās redzamā vietā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 25 (divdesmit pieciem) latiem.
19. Mehānisko transportlīdzekļu
lietošanas pārkāpumi:
19.1. Svītrots noteikumu 19.1.punkts
saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu
(reģ.Nr. 3-12-1/39 06.01.2012.), jo administratīvā atbildība par transporta līdzekļa novietošanu zaļajā zonā vai citās
tam neparedzētās vietās ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 panta devītajā daļā.
19.2. par mehānisko transportlīdzekļu mazgāšanu zaļajā zonā, daudzdzīvokļu māju pagalmos, uz ielām,
laukumiem, ietvēm, gājēju celiņiem
un citās vietās, kur tas nav paredzēts,
vai pie ūdenstilpnēm – uzliek naudas
sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;
19.3. Svītrots noteikumu 19.3 .punkts
saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu
(reģ.Nr. 3-12-1/39 06.01.2012.), jo administratīvā atbildība par braukšanu
vietās, kur nav tā paredzēta, ir noteikta
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.7 panta astotajā daļā.
20. Atkritumu un ugunskuru dedzināšana:
20.1. par sadzīves atkritumu dedzināšanu –izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 20
(divdesmit) latiem;
20.2. par ugunskuru dedzināšanu
sabiedriskajos apstādījumos (izņemot
ugunskuru kurināšanu tam paredzētajās vietās) – uzliek naudas sodu no 5
(pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem.
21. Uzrakstu, izkārtņu, apgaismes
elementu un reklāmas bojāšanu:
21.1. par uzrakstu, izkārtņu un
reklāmas bojāšanu – uzliek naudas
sodu no 5 (pieciem) līdz 20 (divdesmit) latiem;
21.2. par ielu, namu un afišas sta-
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bu apgaismes spuldžu bojāšanu, afišas
un reklāmas stendu bojāšanu – uzliek
naudas sodu līdz divdesmit pieciem
latiem.
22. Neatļauta Kandavas novada,
Kandavas pilsētas un pagastu simbolikas izmantošanu:
22.1. par necieņas izrādīšanu pret
Kandavas novada, Kandavas pilsētas
un pagastu simboliku – uzliek naudas
sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;
22.2. Svītrots noteikumu 22.2. punkts
saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu
(reģ.Nr. 3-12-1/39 06.01.2012.), jo administratīvā atbildība par nelikumīgām
darbībām ar autortiesību un blakustiesību objektiem, kā arī par autortiesību un
blakustiesību objektu nelikumīgu izmantošanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.8 pantā.
23. Citi sabiedriski pārkāpumi:
23.1. par atrašanos sabiedriskās vietās ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā
dzēriena iepakojumu, izņemot speciāli
atļautās vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas
– uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz
50 (piecdesmit) latiem;
23.2. par lamāšanos ar neķītriem
vārdiem un piedauzīgu izturēšanos uz
ielām, transportā, kāpņu telpās un citās sabiedriskās vietās – uzliek naudas
sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;
23.3. par uzmākšanos ar zīlēšanu,
pareģošanu, buršanu, ar preču (reliģiskās literatūras, kosmētikas u. tml.)
un citu lietu piedāvāšanu, izņemot
ar atļauju, uz ielas vai citās publiskās
vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 100
(simt) latiem;
23.4. par nodarbošanos ar ubagošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 20
(divdesmit) latiem;
23.5. par mazo arhitektonisko formu un vides objektu bojāšanu vai lietošanu neatbilstoši mērķim – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
no 5 (pieciem) līdz 200 (divsimt) latiem;
23.6. par peldēšanos strūklakās un
vietās, kur tas aizliegts – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5
(pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;
23.7. par dzīvnieku peldināšanu
un veļas mazgāšanu ūdenstilpnēs un
vietās, kur tas aizliegts – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5
turpinājums 12.lpp.

12.
turpinājums no 11.lpp.

(pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;
23.8. par nekorektu izturēšanos
pret amatpersonu vai amatpersonas
aizskaršana, sakarā ar viņa dienesta
darbību vai sabiedriskā pienākuma
pildīšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz
100 (simt) latiem;
23.9. par klaiņojošo suņu, kaķu
un citu dzīvnieku barošanu uz ielas,
pagalmos, kāpņu telpās un citās publiskās vietās – izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz
50 (piecdesmit) latiem;
23.10. par sava mājas (istabas)
dzīvnieka ekskrementu nesavākšanu apdzīvotu vietu teritorijā – uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no
5 (pieciem) līdz 250 (divsimt piecdesmit) latiem.
24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Kandavas novada
domes 2006. gada 25. maija saistošie
noteikumi Nr. 8 „Par administratīvo
atbildību Kandavas novadā”.

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr. 3
„Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanas kārtību
Kandavas novadā 2012.gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 46.pantu un likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
otrās daļas 9.¹punktu, 9.panta otro
daļu un pārejas noteikumu 40. un
41.punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas un aprēķināšanas kārtību Kandavas novadā 2012.gadā attiecībā uz
nekustamā īpašuma nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojumu Kandavas
novadā, dzīvojamo māju palīgēku, ja
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, nodokļa parādu piedziņas termiņiem un nodokļa aprēķināšanu par
vidi degradējošām, sagruvušām vai
cilvēku drošību apdraudošām būvēm.
2. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību Kandavas novadā 2012.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru
un nosacījumus (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
3. Dzīvojamo māju palīgēkas, ja pa-
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līgēkas platība nepārsniedz 60 m2, izņemot garāžas, Kandavas novadā netiek
apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli.
4. Ja nodokļa maksātājam nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa
par gadu ir mazāka kā 20 lati, administratīvā akta — maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža.
5. Kandavas novada administratīvajā teritorijā esošu vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi papildus likumā „Nekustamā īpašuma nodokli” 3.pantā noteiktajam apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā no
būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtī6. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr. 19
Par vienreizēja pabalsta
piešķiršanu ģimenei sakarā ar
bērna piedzimšanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistoši noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka kārtību kādā tiek
piešķirts vienreizējais pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
(turpmāk – pabalsts).
2. Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu
materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos
12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas
ir Kandavas novada administratīvajā
teritorijā.
4. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura
ar Kandavas novada Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk
– pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts
nav izmaksāts bērna vecākiem.
5. Pabalsts tiek piešķirts vienas minimālās mēnešalgas apmērā par katru
jaundzimušo bērnu.
II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
6. Lai saņemtu pabalstu pabalsta
pieprasītājs vēršas Kandavas novada
domē un raksta iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, iesniegumā norādot
norēķina konta numuru uz kuru pārskaitīt piešķirto pabalstu.

redakcija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam (.Nr. 171e/1968)
7. Ja bērna (-u) piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna (-u) piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā un tam nav pievienots tulkojums
latviešu valodā), nepieciešams pievienot
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
apliecinātu tulkojumu valsts valodā.
8. Pabalsts pieprasāms 6 mēnešu
laikā no bērna piedzimšanas dienas.
9. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
mēneša laikā izskata pabalsta pieprasītāja iesniegumu, pieņem lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to
piešķirt un par pieņemto lēmumu rakstveidā paziņo pabalsta pieprasītājam.
10. Pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas 2 darba dienu
laikā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
sagatavo rīkojuma projektu par pabalsta izmaksu un iesniedz izpilddirektoram parakstīšanai.
11. Pabalstu izmaksā Kandavas
novada dome 10 darba dienu laikā no
noteikumu 9. punktā minētā lēmuma
par pabalsts piešķiršanas pieņemšanas
dienas, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Pabalsts tiek
izmaksāts no Kandavas novada domes
budžeta līdzekļiem.
redakcija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam (.Nr. 171e/1968)
12. Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti pabalsta pieprasītāja vainas dēļ,
pabalsta pieprasītāja pienākums ir
labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu.
Ja pabalsta pieprasītājs nepamatoti saņemto pabalstu labprātīgi neatmaksā,
pabalsta summu piedzen Kandavas
novada dome, ceļot prasību tiesā.
13. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai
nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.
III. Noslēguma jautājumi
14. Svītrots noteikumu 14. punkts
saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu
(reģ.Nr. 3-12-1/330 09.02.2012.).
15. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai ir tiesīgi iesniegt pabalsta pieprasītāji, kuriem bērns (-i) dzimis (-uši) no
2012. gada 1. janvāra.
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Dabas motīvs kā dāvana
Galerijā „Vējspārns” apskatāma gleznotājas Olitas Gulbes - Ģērmanes
darbu izstāde. Olita Gulbe galerijā ar savām gleznām viesojas otro reizi.
Gleznotāja piedalījusies arī vairākos starptautiskajos plenēros, kuri katru pavasari notiek Kandavā, tādēļ var teikt, ka Kandavas publikai viņa ir
pazīstama.

Olita Gulbe un Maira Veisbārde (priekšplānā)
rudzupuķu laukā

Daži biogrāfiski fakti.
Olita Gulbe dzimusi 1953.gadā
Tukumā. 1975. gadā viņa beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratoru nodaļu, 1983.gadā Latvijas
Mākslas akadēmijas Monumentālās
glezniecības nodaļu. Savu diplomdarbu Olita Gulbe izstrādājusi pie
profesora Induļa Zariņa. Izstādēs
Olita piedalās no 1974.gada, kopš
1995.gada viņa ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre, 2003.gadā
saņēmusi apbalvojumu „Jūrmalas
gada mākslinieks 2003”. Ar izstādēm
viesojusies Rīgā, Jūrmalā, Kuldīgā,
Madonā, Tukumā, Liepājā un arī
aiz robežām – Somijā un Dānijā.
Viņas darbi atrodas privātkolekcijās
Latvijā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā,

Dānijā, Francijā, Holandē, Izraēlā,
Amerikas Savienotajās Valstīs, Ķīnā
un vēl citur.
Izstādē apskatāmi vairāki darbi,
kas tapuši pagājušās vasaras plenērā
Kandavā. Toreiz, kad braucām gleznot rudzupuķes pie Rūmenes, bija
apmākusies, auksta un vējaina diena, pamalē draudīgi staigāja melni
lietus mākoņi. Bet ar kādu sajūsmu
mākslinieki „kā raibi taureņi salidoja” milzīgajā rudzupuķu laukā, un
cik dažādi attēlots šis lauks pēc tam
parādījās viņu darbos. Tā bija tāda
laimes un neviltota prieka sajūta.
Atceros, kā Olita sastingusi autobusa
durvīs, nekustīgi vērās rudzupuķu
laukā līdz pašam apvārsnim, sakot,
ka tas ir kas vienreizējs. Kamēr citi
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fotografējās, iebriduši zilajā laukā
līdz vidum un jau ķērās pie molbertu uzstādīšanas un skicēšanas, Olita
staigāja gar lauka malu, sevī iegrimusi un koncentrējusies.
Olita glezno tikai no dabas. ”Es
tā ilgi stāvu un koncentrējos,- stāsta pati māksliniece,- skatos dabā un
tveru motīvu, kas mani uzrunās.
Piemēram, šo gleznu „Ūdens” es stāvēju un zīmēju stundas sešas.” „Ūdenī stāvēji?!”, -dzīvesbiedri labsirdīgi
paķircināja pazīstamais gleznotājs
Andrejs Ģērmanis. Abu radošo dvēseļu tandēms dzīvē un glezniecībā
ilgst jau daudzus gadus. „Taču nē,atsmēja Olita,- stāvēju ūdens malā.
Tā bija tāda reize, kad man viss
viegli padevās. Piemēram, ar darbu „Saule ūdenī” ne tik viegli gāja,
kādas trīs stundas nostāvēju pie tās
upītes, ilgi koncentrējos, zīmēju, tad
atvedusi mājās, vēl diezgan daudz
piestrādāju. Kad es ieraugu kādu dabas motīvu, kas mani uzrunā, es to
kā dāvanu uztveru. Galvenais ir tas,
ka man to gribas gleznot.”
Visi mākslinieces darbi ir nopērkami. Pati Olita stāsta, ka tos patur
pie sevis tikai uz laiku, divus, trīs
gadus, bet vēlāk „laiž tautās”. „Ir jau
tādi darbi, kas man īpaši mīļi, no kuriem grūti šķirties. Bet ko tad es viņus kraušu kaudzē, vai?! Un, lai cik
tas nebūtu prozaiski, jāēd taču arī ir.
Ir tādi darbiņi, kurus es izjūtu pat tā
kā muzikāli, piemēram „Veltījums
Emīlam Dārziņam”. Gleznojot šo
darbu Emīla Dārziņa dzimtajās vietās, bija tāda sajūta, it kā viegla melodija virmotu gaisā un komponista
gars turpat lidinātos. Man gribējās
visu tā pludināt, nu kā „Melanholiskajā valsī”, tā viegli, viegli, netverami, tas bija īpašs brīdis,”- atceras
māksliniece.
Olitas darbos pat vismazākajai
niansei ir ļoti liela nozīme. Viņas
otai ir tāds netverams vieglums,
augsta profesionalitāte, kura uzrunā,
sasilda, valdzina vēl un vēl...
Ar mākslinieci sarunājās
Dagnija Gudriķe
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8.februārī Kandavas pilsētas bibliotēkā notika kandavnieces Hertas Ļebedevas
dzejas grāmatiņas „Vīgriežu
pļavā” atvēršanas svētki.
Par sevi grāmatas ieskaņā
Herta Ļebedeva ir rakstījusi:
„Es pieteicu sevi pasaulei
1938. gada ziemā kā neplānots brēkulis, tomēr paliku
pasaulei piederīga kopā ar
visiem man tuvajiem - abiem
brāļiem un māsu, arī māmiņa
izdzīvoja. Tēvs pēc dabas bija
lustīgs, dzīvi „tvēra viegli” tāpēc viss dzīves smagums gūlās
uz mātes pleciem. Tādi toreiz
bija laiki no 1940.-1945. gadam, drīz sekoja miera laiks,
ļoti grūts periods... Mana gaišā bērnības zeme bija Uguņciems. Bērnībā atceros sakoptību jebkurā lauku sētā,
ērberģī vai pirtiņā. Visur ziedēja pieticīgās parastās puķes
kliņģerītes, margrietiņas vai
dārza kumelītes...Cilvēki bija labi un
izpalīdzīgi.”
Par šīm gaišajām bērnības atmiņām Hertas kundze runāja arī tikša-
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Es krāju atmiņas

nās reizē bibliotēkā ar lasītāju kluba
dalībniekiem un draugiem.
„Vīgriežu pļava” ir otrā grāmatiņa, kura pieder Hertas kundzes

spalvai. 2005. gadā ar Talsu
Valsts ģimnāzijas atbalstu
iznāca grāmatiņa par viņas
bērnības un jaunības gadiem
Uguņciema, Sārcenes un
Vandzenes pusē „Bērnības
atmiņas nepazūd”. Arī tikko
iznākusī dzejoļu grāmatiņa
„Vīgriežu pļavā” dienas gaismu ieraudzījusi pateicoties
draugu atbalstam. Hertas
kundze bija priecīga, ka viņu
sveikt grāmatas atvēršanas
svētkos ieradies arī kultūras
nama senioru vokālais ansamblis, kurā viņa pati kādreiz dziedājusi.
„Tā kā mans mūžs iet uz
norieta pusi, gribu atstāt šo
grāmatiņu par piemiņu bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, arī radiniekiem
un draugiem. Cilvēkam ir
dota izvēle- krāt naudu vai
atmiņas. Es krāju atmiņas.”tikšanās reizē sacīja Herta Ļebedeva.
Dzejas pasaulē ieskatījās
Dagnija Gudriķe

Patiesi un gandrīz patiesi stāsti

Tā varētu teikt par pēdējo mūsu
novadnieces Daces Zvirbules iznākušo grāmatu „Abavas velns”. Tajā
dažādi nostāsti, teikas un pasakas
savijas kopā ar skaudrajām Pirmā

pasaules kara strēlnieku kara gaitām un stāstu par vienu varenu sievieti Līnu Čanku-Freidenfeldi. Līnā
Čankā jeb Lincē laikam gan bija
apvienojies viss sievietes spēks un
izmisums, jo kā gan savādāk viņa
būtu varējusi izturēt un pārnākt no
kara gan ar ievainojumiem, gan apbalvojumiem. Līna Čanka ir viena
no dažām latviešu sievietēm, kura
par nopelniem kara laukā apbalvota
ar Lāčplēša Kara ordeni un diviem
Jura krustiem. Savus nopelnus viņa
labi apzinājās un prata aizstāvēt, jo
vēlāk nekautrējās ierasties pie Raiņa
un prasīt sev Rendas muižas centru...
To viņa arī dabūja, bet vai tāpēc bija
laimīgāka?
Grāmatā starp dokumentāliem
notikumiem Abavas velns šiverē un
skatās, ko vēl vērtīgu varētu izdarīt.
Viņš „ielien senajā akā un meklē pa-

zemes eju uz Abavu, kā Laipās šūpojas trošu tiltiņā un visbeidzot ilgi noņemas, cenzdamies pārbīdīt Kurzemes-Zemgales robežlīniju kuršiem
par labu. Kad līnija nekustas, Abavas
velns iedomājas izraut KurzemesZemgales robežstabu, vislabprātāk
viņš to aiznestu uz Jaunpils-Lestenes
ceļa caurteku, kur sākas Abava, lai
visa viņa upe būtu Kurzemē...”Blakus
šim drastiskajam velnam D. Zvirbules grāmatā nostājas gluži reālas kara
ainas, lasītas un uzklausītas kara dalībnieku, viņu radu un draugu atmiņās. Un te parādās karš visā tā postā
un nežēlīgumā. „Pelēka un dubļaina
masa brien uz savu pirmo kauju, uz
savu pirmo slaktiņu, no kura atpakaļ
daudzi vairs nebridīs. Vairs nevar
izšķirt, kurš no pelēkajiem stāviem
ir Līnas Čankas augums, pazudis ir
katrs „es” ir tikai pelēki, pelēki stāvi,
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paredzēti izvēršanai kaujas iekārtā,
izvēršanai dzīvās, elpojošās asiņu
ķēdēs. Pelēkais pārņem visu, visas
neskaitāmās krāsas Latvijas mežos,
gravās, pļavās, upēs, ezeros un pakalnos, visus neskaitāmos tēlus tautas dziesmās, pasakās, teikās un nostāstos.”
Autore pati šo grāmatu sauc par
mīlestības grāmatu dzīvībai. Jā, pārāk daudzi ir aizgājuši bojā nejēdzīgajos karos, kuros ir ierauti pilnīgi
nevainīgi cilvēki. Un ne tikai abos
pasaules karos, bet arī nesenā pagātnē un šodien. Un kurai mātei nesāp
sirds par savu lolojumu?!
Kā Līna Čanka, tā arī Dace Zvirbule ir saistītas gan ar Rendu, gan
Kandavas novadu. Dace Zvirbule,
dz. Akermane, pirmos savus dzīves
gadus ir pavadījusi Kandavas pagasta „Druviņās”, un par šo laika pos-

mu viņai ir saglabājušās vislabākās
atmiņas. Tiekoties ar lasītājiem novada muzejā viņa rādīja savas bērnu
dienu fotogrāfijas un atcerējās toreiz
satiktos ļaudis. Skolā Dace mācījās
Zemītē. Šobrīd dzīve viņu ir nolikusi
pie saviem vecākiem Rendā un devusi iespēju strādāt Kuldīgas novada
laikrakstā „Kurzemnieks”.
„Abavas velns” Dacei Zvirbulei ir
trešā grāmata. Pirmā grāmata „Man
nav laika” iznāca 2005. gadā. Tā ir
grāmata par cilvēku savstarpējajām
sarežģītajām attiecībām un mēģinājumiem tās atrisināt. Grāmatas varoņu darbība brīžiem risinās Kandavas
novadā, te autore atkal ir atnākusi
„Druviņu” sētā, kura sen vairs viņai
nepieder.
Otrā D. Zvirbules grāmata iznāca 2008. gadā. Tas ir dokumentāls
darbs „Kad Ieva ir Ādams” un stāsta

Vējspārns – vieta,
kur dzīvo vējš

(Turpinājums, sākums
„Kandavas Novada Vēstneša”
janvāra numurā)

Savdabīgākā Lielās ielas daļa ved
augšup pa Abavas senlejas stāvo nogāzi. Domājams, tieši šī ielas daļa
saistāma ar asociāciju, kas Kandavai
veidojusies ar zirgu pātagošanu jeb
„kandavošanu”, jo stāvajā nogāzē,
sevišķi pēc lietavām, ar pajūgu nebija iespējams uzbraukt, nepaskubinot
zirgu ar pātagu.
Tautā šī ielas daļa saukta par Vējspārnu - ne jau tādēļ, ka tur vienmēr
svilpo vējš, bet gan tādēļ, ka ielas
kreisajā pusē, uzkalniņā blakus vēl

mūsdienās esošajai mūra rijai Lielā
ielā 53a, atradās vējdzirnavas. Tomēr
vējš Kandavas pakalnos svilpo vienmēr un nosaukt Vējspārnu par vietu,
kur dzīvo vējš ir pat romantiski.
Kandavas vējdzirnavu dzirnavnieki minēti jau 18. gadsimta astoņdesmito gadu baznīcas grāmatās,
tomēr pirmā pārliecinošā liecība par
dzirnavu atrašanos minētajā vietā ir
Kandavas miesta 1858. gada plāns.
V. S. Štafenhāgena 1861. gada gravīrā
redzams, ka vējdzirnavas bija būvētas
tā dēvētajā staba konstrukcijā. Dzirnavu korpusa nesošā konstrukcija
bija vertikāls stabs. Atbilstoši valdo-

15.
par vēlēšanos mainīt savu dzimumu.
Te autore balstās uz ciešu sadarbību
ar ārstu Viktoru Kalnbērzu un viņa
veiktajām dzimumu maiņas operācijām.
Arī pašlaik Dace Zvirbule turpina iesākto rakstniecības darbu. Tas
atkal būs „gabaliņš no Rendas dzīves” un stāstīs par dažādiem jautriem atgadījumiem un nostāstiem
par rendeniekiem 20. gadsimta 30.
gados. Daži neparasti atgadījumi pasākuma laikā smīdināja un priecēja
arī tikšanās dalībniekus novada muzejā. Jaunā grāmata cer dienas gaismu ieraudzīt jau šogad, tad varēsim
Daci Zvirbuli atkal gaidīt uz tikšanos
pie mums muzejā.
Kandavas novada
muzeja krājuma glabātāja
Ināra Znotiņa

VĒSTURE
šajam vējam, viss dzirnavu korpuss
tika pagriezts ar ārpusē esošo sviru.
Staba konstrukcijas vējdzirnavas, kā
arī modernākās holandiešu tipa vējdzirnavas ar grozāmo “galvu”, dabā
apskatāmas Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā. Iespējams, Kandavas vējdzirnavas gājušas bojā lielajā 1870. gada ugunsgrēkā, jo vēlākos
dokumentos vairs netiek pieminētas.
Vējspārnā 19. gadsimta otrajā pusē atradās vairums latviešiem
piederošo gruntsīpašumu. Vairākas
Vējspārna ēkas nogāzē būvētas divos
līmeņos: vispirms nogāze izlīdzināta
ar puspagrabu vai pagrabu, virs kura
celts ēkas galvenais stāvs.
Gandrīz visas vēsturiskās ēkas,
kas atrodas Vējspārnā ir privātīpašums un tikai trīs to tām (Lielā iela
38, Lielā iela 44 un Lielā iela 51) pieder pašvaldībai.
Lielās ielas 38
ēkas celtas
19.gadsimta beigās. 1853.gadā
gruntsgabala īpašnieks bija Gailītis, no 1863.-1912. gadam vācietis
kokvirpotājs Eduards Šteins. 1894.
gadā uz gruntsgabala atradās mūra
dzīvojamā ēka ar koka piebūvi un
mūra ērbeģis.1900.gadā te atradusies L.Šneidera koloniālpreču tirgotava.1943. gadā ēkā atradies Kandavas rajona agronomiskais birojs, bet
1985.gadā – sieviešu konsultācija.
turpinājums 16.lpp.

16.
turpinājums no 15.lpp.

Interesanta ir ēka Lielā ielā 43.
Šī divstāvu mūra dzīvojamā un iestāžu ēka ar puspagrabu un mūra
kūts celtas ap 1900.gadu. 1912.gadā
īpašnieks bija Fricis Blumbergs. Te
atradās Kandavas iecirkņa miertiesa. 20.gadsimta divdesmitajos gados līdz pat 1934.gadam ēkā atradās
Kandavas pilsētas valde. 1935.gadā Kandavas virsmežniecība. Kandavas
rajona pastāvēšanas laikā (no 1950.-

SPORTS
Sports ir, bija un būs nozīmīgs
faktors cilvēku dzīvē. Fiziskās aktivitātes ir ieguvums ikviena cilvēka veselībai. Aktīvi nodarbojoties ar sportu cilvēka organismā izdalās laimes
hormons, bet laime savukārt sniedz
enerģiju tālākiem mērķiem. Ja ir milzīga apņemšanās un gribasspēks, tad
jebkurā laikā un vecumā var sasniegt
virsotni, gan sportā, gan karjerā.
Tad nu sumināšu mūsu novada
sportistus, kuri guvuši panākumus
aizvadītā gada sezonā.
Kā pirmo gribu minēt airēšanu
un Elzu Gulbi (trenere Elita Krūmiņa), kura sevi pierādījusi vairākās
starptautiskajās sacensībās: Eiropas junioru čempionāts -1.vieta ; Pasaules junioru čempionāts- 3.vieta;
Baltijas valstu čempionāts- 1.vieta
; Starptautiskā regate „Draudzība”
divas reizes izcīnīta 4.vieta; Starptautiskās sacensības „Alfa” Tallinā1.vieta (uz airēšanas ergometriem).
Sacensības Latvijā: LR ziemas
čempionāts -2.vieta; „LAF Kausa”
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1960. g.) ēkā atradās rajona laikraksta redakcija (kā redakcijas ēka tā
saglabājusies ļaužu mutēs), tipogrāfija, veselības aizsardzības nodaļa un
izglītības nodaļa. 1997.gadā īpašuma tiesības atjaunotas V.Blumberga
meitai.
Lielā iela 53a ir privātīpašums.
Mūra rija celta 19.gadsimta otrajā
pusē un tā ir Kandavas vējdzirnavu
vieta. Kandavas vējdzirnavu melderi
minēti jau 18.gadsimta otrajā pusē.

Citas ēkas šai vietā nav saglabājušās.1863.gadā īpašnieks bija Georgs
Žeugats, starp iedzīvotājiem minēts vācietis, dzirnavnieks Gustavs
Zaltovskis.Uz gruntsgabala atradās
mūra un koka dzīvojamās ēkas, pildrežģa saimniecības ēka un atstatus
esošas koka dzirnavas. Līdz mūsdienām šīs ēkas īpašnieki vairākkārt
mainījušies, uz doto brīdi īpašums
pieder mantiniekiem.
Lielajā ielā 54 ēkā, kas celta ap
1901.gadu dzīvojis Kandavas skroderis Pēteris Oldenburgs. Mūsdienās
māja pieder viņa mantiniekiem.
Lielajā ielā 55, vienstāva mūra
dzīvojamā ēkā ar piebūvi un kūti,
kas būvēta ap 1880.gadu, atradusies
mūra smēde. Tātad šeit strādājis kalējs, un pie viņa smēdē droši vien
apkalti visi Vējspārna stāvuma dubļos pakavus pazaudējušie zirgi.
Tā ar leģendām, kas savijušās ar
patiesību, mēs varam saistīt katru
vēsturisko namu Kandavā. Ir taisnība, ka no leģendām, kam pamatā
patiesi notikumi, dzimst vēsture.
Agris Dzenis
Kandavas novada
muzeja vēsturnieks

Sporta sasniegumi
2010./2011.gada sezonā
izcīņas 2. un 3.kārtā - 1.vieta;„LAF
Kausa ” izcīņas kopvērtējums- 1.vieta; sezonas atklāšanas sacensības1.vieta; Jūrmalas atklātais čempionāts- 1.vieta; LR Kausa izcīņas
sacensības-1.vieta; LR čempionāts
junioriem A-1.vieta; Latvijas Jaunatnes Olimpiāde- 1.vieta; LR čempionāts -1.vieta; LR čempionāts sprintā- 1.vieta; LR čempionāts MIX komandām- 1.vieta; „LR ziemas kauss”
1.kārta- 1.vieta; MSĢ-SASS Vecgada
balva-1.vieta.Visas sacensības un
godalgotās vietas nenosaucu.
Intervija ar Elzu bija lasāma
„Kandavas Novada Vēstneša” septembra numurā.
Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma audzēknis Reinis
Kindzulis pasaules čempionātā jauniešiem WPC versijā svara stieņa
spiešanā guļus kļuva par pasaules
čempionu, uzstādot jaunu Latvijas
rekordu.

Basketbolā SK „Kandava” vīriešu
komanda ieguva 1.vietu 2010/2011.g.
Rietumu līgas sezonā, komandas sastāvā startēja: J.Bambis, A.Dobkevičs,
M.Bērziņš, Ģ.Bērziņš, E.Viļumsons,
G.Brikovs, E. Ķilps, R.Surgofts, M. Grosfogelis, A.Balsers, G.Puite, R.Vilkaušs,
A.Rudzītis; treneris Ivars Bambis.

17.
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Volejbolā SK „Kandava” vīriešu komanda 2010/2011.g. Rietumu
līgas sezonā ieguva 3.vietu. Komandā spēlēja Ģ.Bērziņš, G.Bērziņš,
N.Kacēvičs, A.Kacēvičs, E.Krūmiņš,
R.Šplīts, V.Dūniņš, A.Baumanis; treneris Andis Bērziņš.
SK „Kandava” sieviešu komanda 2010./2011/g. sezonā ieguva
2.vietu Tukuma atklātajā čempionātā un 1.vietu Rietumu vasaras līgas čempionātā volejbolā. Komandas sastāvā spēlēja: E.Matiļēviča,
K.Matiļēviča,
L.Roze,
S.Roze,
G.Grunte, trenere Līga Roze.
Labi sasniegumi SK „Kandava”
pagājušā sezonā bija arī futbolā
(treneris Igors Zaļevskis). Tukuma
rajona čempionātā futbolā telpās
1.līgā, SK „Kandava” ieguva 1.vietu
(rezultatīvākais spēlētājs R.Krūmiņš,
labākais aizsargs I.Zaļevskis);
Tukuma rajona čempionātā futbolā telpās 2.līgā SK „Kandava” ieguva 2.vietu (rezultatīvākais spēlētājs I.Zaļevskis); Tukuma atklātajā
čempionātā SK „Kandava” ieguva
3.vietu.
Orientēšanās sportā Latvijas
sprinta kausa posmā Dižstendē
S55 grupā 2.vietu izcīnīja Inese Vēciņa, V65 grupā Ivars Vēciņš 3.vietā.
Tautas seriāla „Silva” kopvērtējumā
S50 grupā 1.vietā Anita Dundure,
S60 – otrajā vietā Inese Vēciņa, S21
– 3.vietā Dace Rudēvica.
Kandavas BJSS sasniegumi
vieglatlētikā: Viktors Delerts -

2.vieta 300m skriešana LR ziemas
čempionātā „C” grupā (treneris
A.Gross) ; Sandija Balande – Balode – 1.vieta lodes grūšanā LR ziemas
čempionātā „B” grupā un 2.vieta
diska mešanā un lodes grūšanā „B”
grupā (treneris A.Gross) ; Ivo Mirzojans -1.vieta 1000m soļošanā LR
ziemas čempionātā „C”grupā (trenere E.Juhņēviča); Danute Nagle –
1.vieta 2000m soļošanā LR ziemas
čempionātā soļošanā „B ”grupā (trenere E.Juhņēviča), Krista Rudēvica
– 2.vieta 2000m soļošanā LR ziemas čempionātā soļošanā „B” grupā
(trenere E.Juhņēviča); Atis Treilons
3.vieta 600m skriešanā LR ziemas
čempionātā jauniešiem (treneris
A.Gross) ; Raivis Garoza – 3.vieta lodes grūšanā LR ziemas čempionātā
„C” grupā (treneris A.Gross), Linda
Batņa – 1.vieta 5000m skriešanā un

Par Latvenergo dāvanu kartēm
No 01.02.2012. Kandavas novada sociālās palīdzības dienests turpina izsniegt AS Latvenergo dāvanu kartes „Elektrības
norēķinu karte- 500kw”. I. projekta kartes paredzētas trūcīgām
ģimenēm ar bērniem, kas nav saņēmušas divas iepriekšējās
projekta kartes un daudzbērnu ģimenēm, kas nav pieteikušās
2400kw atlaižu projektā. Ar novada domes 26.01.2012. sēdes
lēmumu, kartes var saņemt arī tās novada mājsaimniecības,
kuru kopējie ienākumi nepārsniedz 90 – 150 Ls robežas uz vienu personu un mājsaimniecības, kurās ir vientuļie pensionāri.
Tiek dalītas arī jaunās Latvenergo dāvanu kartes, tās izsniedz ģimenēm ar bērniem, ja viņi nav saņēmuši iepriekšējās 2 kartes, vai daudzbērnu ģimenēm, ja viņi nav pieteikušies
2400Kw atlaižu programmai, kā arī audžu ģimenēm, aizbildņu
ģimenēm un ģimenēm ar bērniem invalīdiem.Ja Jums ir pārvietošanās grūtības, lūdzam sazināties ar tuvāko sociālo darbinieku vai zvanīt uz novada sociālās palīdzības dienestu, telefons
63182063 vai 29171921.
Kandavas novada sociālās palīdzības dienests

2. vieta 3000m skriešanā pieaugušo
republikas čempionātā. Šobrīd Linda pārstāv SK Metrons, Rīgā.
Basketbolā: Dita Rozenberga –
2.vieta LR čempionātā RTU/MERKS
sastāvā, LR U-20 izlases dalībniece,
EČ 10.vieta 2011.gadā; Ilze Gotfrīda – LR U-20 izlases dalībniece,
EČ 10.vieta 2011.gadā; Guntars un
Aigars Strāķi – LR čempioni basketbolā, amatieru līgā, komandas LSPA/
VEF sastāvā.
U-15 zēni SJBL LR čempionāta 2.divīzīja 1.vieta (treneris
B.Hadaņonoks)
U-14 zēni SJBL LR čempionāta
2.divīzija 2.vieta (treneris A.Bambis)
Lai visiem novadniekiem, kuri ar
sportu uz „tu” tikpat labi veicas šogad!
Materiālu apkopoja
Egita Grundmane

INFORMĀCIJA
Par deputātu pieņemšanām
Ar iedzīvotājiem tiksies novada domes
deputāti Normunds Štoferts, Inga Priede,
Solvita Horste un Guntars Indriksons.
Kandavas novada domes sēžu zālē
13. februārī plkst. 17:00
Cēres pagasta pārvaldē
15.februārī plkst. 17:00
Vānes pagasta pārvaldē
20.februārī plkst. 17:00
Zantes pagasta pārvaldē
22.februārī plkst. 17:00
Zemītes pagasta pārvaldē
27. februārī plkst. 17:00
Matkules pagasta pārvaldē
29.februārī plkst. 17:00
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
K U LT Ū R A U N I Z K L A I D E
10. februārī
19:00 Zemītes amatierteātra izrāde B. Jukneviča
”Ak, šī jaukā lauku dzīve”.
Ieeja: Ls 1,00, skolēniem Ls 0,50.
Kandavas kultūras namā
19:00 Stunda sev pašām: Dekoratīvā kosmētika
“Mary Kay”. Matkules kultūtras namā
22:00 Valentīndienas diskotusiņš.
Zantes kultūras namā.
11. februārī
11:00 Filcēšanas nodarbība.
Amatniecības centrā (Kandavas novada muzeja 2.stāvā)
11:00 - 13:00 Tematiskā darbnīca “Vaska sveču liešana un sveču dekupāža ar salveti”.
Zemītes tautas namā
16:00 Zemītes amatierteātra izrāde B.Juknevičas
“Ak, šī jaukā lauku dzīve”.
Zemītes tautas namā
18:00 Senioru deju kolektīva “Kandavnieks” - 15 gadu
jubilejas pasākums. Valdeķu kultūras namā
22:00 Mīlestības balle.
Ieeja: pirmās 50 biļetes - Ls 1,50; pārējās Ls 2,00.
Vānes kultūras namā
22:00 Jauniešu ballīte “Paradīzes tūre”.
Kandavas kultūras namā.Spēcīga skaņa un gaismas,
Go-go dejotāju konkurss, jautrs fotogrāfs, specefekti.
Ieeja: Ls 3,00 (līdz 23:00); Ls 3,50 (pēc 23:00).
22:00 “Balle no sirds” - spēlēs Gints Birkenšteins.
Ieeja: Ls 2.00. Matkules kultūras namā
14. februārī
19:00 Cēres amatierteātra viesizrāde A.Bankas komēdija “Sausā lapa”. Zantes kultūras namā
14. - 17. februārim
Mīlestības dienas. Matkules kultūras namā
15. februārī
17:00 Latviešu un citu tautu virtuve (pankūkas).
Amatnieku biedrības telpās.
19:00 “Rokasspiediena attālumā” - brāļu Ata un Jāņa
Auzānu jaunā koncertprogramma.
Kandavas kultūras namā. Ieeja: Ls 3,00 - 4,00.
16. februārī
10:00 Multiplikācijas filma “Vāģi -2”.
Vānes kultūras namā
17. februārī
10:00 Mazo dziedātāju un dejotāju koncerts
“Cālis - 2012”. Zemītes tautas namā
11:00 un 12:30 Dokumentālā filma “Stacija - latvieši
1937.” Tikšanās ar režisori Dzintru Geku un operatoru Aivaru Lubānieti. Ieeja: bez maksas.
Kandavas kultūras namā
19:00 Ikmēneša zolītes vakars.
Matkules kultūras namā

18. februārī
20:00 Dobeles amatierteātra viesizrāde “Visi radi
kopā”. Ieeja: Ls 1.00, skolēniem - Ls 0,50.
Matkules kultūras namā
21. februārī
14:00 Meteņdienas pasākums “Slaidi laidu ap meteni”,
ar folkloras kopu “Vācelīte”. Zantes skolas parkā
22. februārī
17:00 Tautastērpu darbnīca (krekla šūšana).
Amatnieku biedrības telpās.
Zemītes pamatskolas pasākums “Ritmikas diena”.
Zemītes tautas namā
23. februārī
Vīru dienas. Kandavas kultūras namā
24. februārī
19:00 Vīriem Vīriešu dienā - vīru pārsteigums!
Ļoti īpašs apsveikums Matkules vīriem!!!
Matkules kultūras namā
25. februārī
11:00 - 13:00 Tematiska rokdarbu darbnīca.
Zemītes tautas namā
11:00 Ziemas atpūta visiem slēpotājiem, nūjotājiem,
slidotājiem. Matkulē
13:00 Novada pensionāru “Sniega balle”.
Dalības maksa: Ls 1,50.Vānes kultūras namā
29. februārī
17:00 Rokdarbi (adītas zeķes pie tautas tērpa).
Amatnieku biedrības telpās.
3.martā
Puķu nakts – Deju kolektīvu tikšanās –
Matkules kultūras namā
10.martā
Zemītē danci vedu – VPTD kolektīvu sadraudzības
pasākums – Zemītes tautas namā.
Atpūtas vakars – Valdeķu kultūras namā
Sieviešu dienas pasākums.
Amatniecības biedrības telpās.
I Z S T Ā D E S
1. - 25. februāris
Jurģa Muskas mākslas darbu izstāde.
Matkules kultūras nama foajē
1. - 13. februāris
Izstāde “Angļu rakstniekam Čarlam Dikensam - 200”.
Matkules pagasta bibliotēkā
Līdz 27. februārim
Izstāde “Kur tu esi ziema?”.
Matkules kultūras nama foajē
1. - 29. februāris
Melitas Kunkulbergas rokdarbu izstāde.
Matkules pagasta bibliotēkā
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1. - 29. februāris
Kandavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
“Melni baltā rotaļa”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
1. - 29. februāris
Sveču izstāde.
Vānes pagasta bibliotēkā
1. - 29. februāris
Literārā izstāde “Bijušajam ārlietu ministram
Zigfrīdam Anna Meirovicam - 125”.
Vānes pagasta bibliotēkā
Līdz 29. februārim
Foto izstāde “Kandava - toreiz un tagad”.
Kandavas novada muzejā
Kandavas novada pamatskolu audzēkņu domrakstu
konkursam “Mans vectētiņš, vecmāmiņa pastāstīja...”
iesniegto darbu izstāde.
Kandavas novada muzejā
6. - 29. februāris
Literārā izstāde “Mārai Zālītei - 60”.
Vānes pagasta bibliotēkā
Literārā izstāde “Skaidrītei Kaldupei - 90”.
Vānes pagasta bibliotēkā
7. - 15. februāris
Literārā izstāde
“Dziedātājam Mārtiņam Freimanim - 35”.
Cēres bibliotēkā
9. - 22. februāris
Izstāde “Dzejniecei Mirdzai Ķempei - 105”.
Valdeķu bibliotēkā
No 10. februāra
Literārā izstāde “Aktrisei Elzai Radziņai - 95”.
Cēres bibliotēkā
10. - 17. februāris
Jubilejas izstāde “Aktrisei Elzai Radziņai -95”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
10. - 25. februārī
Izstāde “Vienkārši sirds” - Agneses Užānes kolekcija.
Matkules pagasta bibliotēkā
No 13. februāra
Toma Šlisera darbu izstāde.
Vānes kultūras namā
13. - 29. februāris
Izstāde “Latviešu dzejniecei Mārai Zālītei - 60”.
Matkules pagasta bibliotēkā
Izstāde “Rakstniecei un dzejniecei
Skaidrītei Kaldupei - 90”.
Matkules pagasta bibliotēkā
Līdz 15. februārim
Olitas Gulbes-Ģērmanes gleznu izstāde.
Klusās dabas un ainavas.
Galerijā “Vējspārns”.

17. - 24. februāris
Jubilejas izstāde “Dzejniecei un dramaturģei Mārai
Zālītei - 60”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
Jubilejas izstāde “Aktrisei Baibai Indriksonei - 80”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
18- 28. februārim
Izstāde “Dzejniecei, dramaturģei Mārai Zālītei -60”.
Valdeķu bibliotēkā
No 20. februāra
Andreja Ģērmaņa gleznu izstāde. Ieeja: Ls 0,50/ 0,30.
Galerijā “Vējspārns”
20. - 28. februāris
Medību trofeju izstāde.
Valdeķu kultūras namā
20. - 29. februāris
Literārā izstāde
“Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei - 90”.
Cēres bibliotēkā
24. - 29. februāris
Jubilejas izstāde
“Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei - 90”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
SPORTS
13. februārī
Zemītes pamatskolas pasākums Valentīna dienai
“Draudzīgās stafetes”.
Zemītes tautas namā
18:30 Kandavas čempionāts basketbolā.
Spēlē: BJSS - VKLT.
Kandavas sporta hallē
15. februārī
17:00 Kandavas čempionāts basketbolā vīriešiem.
BJSS - VKLT. Kandavas sporta hallē
18:15 Kandavas čempionāts basketbolā vīriešiem.
Kandava 86 - Walterclan. Kandavas sporta hallē
19:30 Kandavas čempionāts basketbolā vīriešiem.
Futbolisti - Baloni. Kandavas sporta hallē
18. februārī
14:00 Rietumu līga basketbolā vīriešiem.
S /K Kandava - Lapmežciems.
Kandavas sporta hallē
22. februārī
18:30 Kandavas čempionāts basketbolā vīriešiem.
BJSS - Baloni. Kandavas sporta hallē
19:45 Kandavas čempionāts basketbolā vīriešiem.
Futbolisti - Walterclan. Kandavas sporta hallē
28. februārī
9:00 Zemgales novada skolu sacensības basketbolā
1998./1999. g. dz. Kandavas sporta hallē
8.martā
Skolas ritmikas diena.
Zemītes tautas namā.
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Dzīvo tā, lai tava dzīve
Tā kā sudrabota stīga
Apvij mūža ietās takas,
Tavu vārdu, smieklus tavus.
		

(H. Ļebedeva)

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās jubilejās
februāra jubilārus!

Valija Veinberga, Jānis Zimņiks, Frīda Grīnhofa,
Valda Biruta Akere, Zigfrīds Cinis, Alberts Feldmanis,
Rita Sūna, Ārija Alsberga, Zinaīda Rone, Irma Klevinska,
Inta Freimane, Ilze Jansone, Liene Guste Guļevska,
Arnis Dauģelis, Aina Štāle, Vija Stelpa, Jēkabs Jakabsons,
Liena Reinberga, Juris Krecers, Inese Šenberga,
Romualds Poudžunas, Alberts Kupčs,
Genadijs Gorohovs, Ilmārs Ozols
Kandavas novada pensionāru biedrība

INFORMĀCIJA UN SLUDINĀJUMI
Aicinājums nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Kandavas novada dome aicina visus nekustamā īpašuma
nodokļu maksātājus līdz 2012. gada 1. martam samaksāt
uzkrātos NĪN parādus. Pretējā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma nauda tiks piedzīta ar pašvaldības
lēmumu bezstrīdus kārtībā, atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”
Kandavas pilsētas bibliotēkas darba laiki 2012. gadā:
Pirmdien no plkst. 10:00 – 16:00
O.,T.,C.,P. no plkst. 10:00 – 17:00
Sestdien no plkst. 10:00 – 14:00
Svētdiena - brīvdiena
Katra mēneša 2. trešdiena – spodrības diena lietotājus neapkalpo.
Bibliotekāres aicina lietotājus
laikus atgriezt paņemtās grāmatas!
Vānes pagasta pensionāru biedrība „Vānes Mežrozīte”
aicina piebiedroties Vānes pensionāriem „Sniega ballē”
Vānes kultūras namā 25.februārī plkst. 13:00
Dalības maksa Ls 1,50
Līdzi ņemiet labu garastāvokli un mazu groziņu.
Pieteikties līdz 15.februārim, telefons 26151106 Sarmīte

Novada stipro ģimeņu svētki

Kandavas novada dome kopīgi ar Kultūras pārvaldi vēlas
atsākt senu tradīciju – rīkot novada stipro ģimeņu svētkus,
aicinot uz tiem laulātos pārus, kuriem šajā gadā aprit nozīmīgas kāzu gadskārtas: sudraba, zelta un dimanta kāzas, kā
arī 30 un 40 gadu kāzu jubilejas.
Stipro ģimeņu kāzu gadskārtu atzīmēšana notiks pagastu
un novada svētku ietvaros.
Aicinām pieteikties līdz š.g. 30.aprīlim Kandavas novada domē pie Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas, telefons
63107374, vai sabiedrisko attiecību speciālistēm, telefons
63107362, kā arī pagastu pārvaldēs.

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
janvārī reģistrēti 6 jaundzimušie
Dita, Elīza, Evelīna Marta,
Samanta, Gustavs, Rinalds

SVEICAM VECĀKUS!

Kandavas novada dome

Stārķis atlidojis!

Kā jau rakstījām „Kandavas Novada Vēstneša” augusta numurā, 2011.gada 28.jūlija Kandavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par vienreizēja pabalsta
piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu vienas minimālās mēnešalgas apmērā novadā deklarētām ģimenēm,
sākot ar 2012.gada 1.janvāri.
Priecīgais notikums ir noticis!
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
pirmie novada bērniņi - puisīši Rinalds no Matkules
pagasta un Gustavs no Kandavas, meitenītes Elīza no
Zemītes pagasta un Evelīna Marta no Kandavas, kuru
vecāki saņems šo vienreizējo pabalstu vienas minimālās
mēnešalgas apmērā sakarā ar bērniņa piedzimšanu. Visi
jaundzimušie bērniņi saviem vecākiem ir pirmie bērni.

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

Piektdienās no plkst.15.00 - 17.00 biedrības
“Kandavas Partnerība” telpās (Talsu ielā 11, Kandavā)
ir pieejamas konsultācijas par LEADER projektiem. Iepriekš pieteikties pa e-pastu: intaha@inbox.lv
vai tel.28390394 (Inta Haferberga).

Kandavas novada domes informatīvais izdevums
„Kandavas Novada Vēstnesis” iznāk reizi mēnesī
no 10.- 15. datumam, to varat saņemt sekojošas vietās
Kandavas pilsētā:
Kandavas novada domē, pilsētas bibliotēkā, novada
sociālās palīdzības dienestā, „Narvesen” avīžu kioskā,
veikalos -Maxima, Elvi, Savieši(Jaunkandavā), Rūjas
(Jaunkandavā), Rūjas (Liepās), Saltums (Ozolu ielā),
Pils (Ozolu ielā); kafejnīcā Ieviņa, ziedu veikalā Linda.
Pagastos: pagastu pārvaldēs(izdala pa pagastu pagasta pārvaldnieki) un bibliotēkās.

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā janvārī reģistrēti mirušie:
Austra Batņa (1916.) Kandava
Nelda Geneviča (1921.) Kandava
Ronalds Ķilps (1975.) Kandava
Zigmunds Piņķis (1950.) Kandava
Gunārs Vectēvs (1945.) Matkules pagasts
Valija Drūnese (1937.) Zemītes pagasts
Koļa Kleins (1966.) Zemītes pagasts
Verners Pļavarājs (1940.) Zemītes pagasts
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

