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Kā pastkartē senā- pāri sniegotiem kokiem,
Uz mijkrēšļa samta spīd pilnmēness,
Un zvaigznes ar egli sadodas rokās
Un pasauli pretī brīnumam nes....

11.decembra pēcpusdienā Promenādē pulcējās lieli un mazi Kandavas
ļaudis, lai kopīgi sagaidītu pilsētas
egles zaros priecīgi iemirdzamies simtiem lampiņu, liecinot, ka Ziemassvētki un Jaunais gads vairs nav aiz
kalniem.
Šogad egli savai pilsētai dāvināja
kandavniece Skaidrīte Šneidere. Tā trīsdesmit gadus bija augusi pie viņas mājas un nu Promenādē ar savu kuplumu
un krāšņumu priecē vietējos un pilsētas
viesus.
Kandavas iedzīvotājus, tuvojoties
svētkiem, sveica Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts.
Viņš sacīja, ka šis laiks pirms Ziemas-

svētkiem – adventa laiks, ir miera un
pārdomu laiks. „Tas ir laiks, kad mēs
gaidām gaismu. Līdzīgi kā šobrīd , kad
mēs gaidām iemirdzamies šo svētku
egli. Bet gaisma nevar atnākt, ja mēs
neprotam to ieraudzīt.” Priekšsēdētājs
aicināja ieskatīties līdzcilvēkos, ieraudzīt gaismu viņos un sev apkārt, gaismu
sevī pašā. Viņš sacīja, ka jūtas priecīgs
un gandarīts, ka Kandavas novada ļaudis ir kļuvuši saliedētāki un draudzīgāki.
To varot just ikdienā – gan domes darbā, gan tiekoties ar cilvēkiem pilsētā un
pagastos. „Tā arī ir gaisma - kopība un
vēlme kaut ko darīt kopā, jo vienīgi tā
mēs spēsim pārvarēt negatīvo , atrisināt
problēmas un nonākt pie kopīga rezul-

tāta.” Priekšsēdētājs vēlēja visiem iedzīvotājiem priecīgus tuvojošos svētkus –
katrā sētā, katrā mājā, katrā ģimenē.
Ar vārdiem –„lai mums visiem kopā
viss izdodas un lai top gaisma!”, viņš aicināja Skaidrīti Šneideri iedegt pilsētas
egli. Kad milzīgajā eglē iedegās spožo
lampiņu krelles, uzgavilēja visi- gan pieaugušie, gan bērni. Pēc koncerta, kopā
ar sniegavīriem mazie devās rotaļās un
dejās, visi cienājās ar novada domes
sarūpētajām piparkūkām un priecājās
par lielajām sniegpārslām, kas negaidot
sāka snigt. Šis sniegs gan bija mākslīgs,
bet cerams, Ziemassvētkos un gadu mijā
sagaidīsim īstu sniegu!
Dagnija Gudriķe
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Ziemassvētki un gadu mija ir
laiks, kad izvērtējam padarīto. Šī
sasaukuma dome strādā salīdzinoši
neilgu laiku, tikai pusgadu, līdz ar
to, daudzi no šajā gadā padarītajiem
darbiem ir sākti jau iepriekšējo sasaukumu laikā.
Mēs cenšamies plānot darbus,
lai katrs lēmums būtu pārdomāts un

finansiāli pamatots. Tiek meklētas
jaunas,
efektīvākas
pārvaldības
formas pašvaldības uzņēmumos,
arī finanšu piesaistei un projektu
realizācijai ir vajadzīga sistēmiska
pieeja.
Kā viens no būtiskiem notikumiem aizvadītajā gadā, ir piedalīšanās
konkursā „Eiropas Gada pašvaldība”
un nominācijas „Pašvaldība integrācijai un iekļaušanai” iegūšana. Uzvara konkursā ir daudzu novada cilvēku vairāku gadu garumā ieguldītais
darbs, kas nesis augļus.
Šogad ar Eiropas fondu atbalstu
novadā tikuši īstenoti vairāki lielāka
un mazāka apjoma projekti. Kā pirmo gribu nosaukt tranzītielu sakārtošanas projektu Kandavas pilsētā.
Tika izdarīts liels darbs, izbūvējot
ceļa posmu no Lielās ielas krustojuma ar luksoforu, pāri Abavas tiltam,
līdz Zemītes ielas galam, rotācijas apli
Zemītes un Jelgavas ielas krustojumā
un gājēju ietves. Rezultātā esam ieguvuši sakārtotu, mūsdienām atbilstošu

ceļa posmu pilsētā. Rekonstrukciju
piedzīvoja Zemītes tautas nams, kas
atkal vēra durvis apmeklētājiem novembra vidū, ticis nomainīts jumta
segums, rekonstruēta apkures sistēma un veikts iekštelpu remonts. Rudenī Kandava ieguva vizuāli glītus
ziņojumu stendus un afišu stabus,
bet novada muzejā tika izveidota
un atklāta pastāvīgā ekspozīcija „Ar
zirgu uz Kandavas tirgu”.
Atklājot pilsētas egli, jau sacīju,
un gribu vēlreiz atkārtot, ka galvenais, ko gribu vēlēt novada iedzīvotājiem ir gaisma un miers- miers
katrā mājā, miers mūsos pašos. Noliksim savas rūpes un ikdienas darbus malā un pievērsīsimies saviem
mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem, kas
ir mums līdzās, uzmanības viņiem
nekad nebūs par daudz! Baudiet
Ziemassvētku mieru, lai jums gaiši
Ziemassvētki un Laimīgs Jaunais
gads!
Normunds Štoferts
Kandavas novada
domes priekšsēdētājs

RAGINSKU ĢIMENE PIEDALĀS ZIEMASSVĒTKU EGLES
IEDEGŠANĀ PIE VALSTS PREZIDENTA
Turpinot iepriekšējos gados iedibināto tradīciju, 5.decembrī, Valsts
prezidents Andris Bērziņš un Dace
Seisumas kundze kopā ar 17 ģimenēm no Latvijas pilsētām un novadiem iededza Ziemassvētku egli pie
Melngalvju nama. Pasākumā piedalījās arī mūsu novadnieki - Raginsku
ģimene no Cēres pagasta.
Egles iedegšanas pasākumā piedalījās ģimenes, kuras ar savu dzīvesveidu, uzskatiem un rīcību ir pelnījušas
tikt īpaši godinātas. Tās pēc Valsts prezidenta aicinājuma izvirzīja Latvijas
Pašvaldību savienība, izvērtējot visu
Latvijas pašvaldību iesniegtos priekšlikumus. Ģimenēs ir no diviem līdz 11
bērniem, tajā skaitā aizbildnībā esoši
un audžubērni.
Ilona Raginska pastāstīja, ka uzaicinājums piedalīties Ziemassvētku
egles iedegšanā pie Valsts prezidenta
Andra Bērziņa, viņu ģimenei bija liels
pagodinājums. Viņa teica lielu paldies tiem cilvēkiem, kuri rakstot labus
vārdus par viņu ģimeni, izvirzīja šim
skaistajam pasākumam. Uz Rīgu Raginsku ģimene devās pilnā sastāvā -abi
vecāki Ilona un Juris, visi 11 bērni un
arī divi mazdēliņi. „Pasākums bija ļoti
skaists, sirsnīgs, jutāmies tur kā mājās, bija padomāts par katru, lai gan

Raginsku ģimene kopā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu
un viņa kundzi Daci Seisumu.
bērns, gan pieaugušais justos labi un
mājīgi. Priecājāmies par skaisto koncertu, prezidenta un viņa kundzes Daces Seisumas sirsnību un vienkāršību.
Prezidents augstu novērtēja audžuģimeņu ieguldījumu un mēs jutāmies

aizkustināti. Šis notikums mums paliks vienmēr skaistā atmiņā!” - sacīja
Ilona Raginska.
Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste
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APBALVOJUMUS SAŅEM NOVADA ĻAUDIS
Valsts svētku svinīgajā pasākumā
apbalvojumus saņēma Kandavas novada ļaudis, kurus apbalvošanai bija
izvirzījuši darba kolektīvi, individuālie iesniedzēji, uzņēmumi un iedzīvotāju konsultatīvās padomes.
Kandavas novada Pateicības saņēma:
Alise Zuļķe -Par ilggadīgu un apzinīgu darbu Profesionālās izglītības
kompetenču centrā „Kandavas Valsts
lauksaimniecības tehnikums”
Ilona Lazdāne -Par aktīvu iesaistīšanos projektu īstenošanā un jaunās
paaudzes audzināšanā
Agris Riba- Par ieguldīto darbu
zemnieku saimniecības „Strautiņi”
medību nozares attīstībā un izaugsmē,
popularizējot Kandavas novada vārdu
Latvijā un ārpus tās robežām
Edvīns Balodis- Par ieguldījumu
un atbalstu Abavas senlejas un Kandavas novada tūrisma attīstībā
Aija Švāne -Par sekmīgu Zantes
ģimenes krīzes centra darba organizēšanu un vadīšanu un ieguldījumu
audžuģimeņu kustības attīstībā Kandavas novadā
Skaidrīte Jurēvica -Par ilggadīgu
un apzinīgu darbu Latvijas Sarkanā
Krusta Kandavas novada komitejā un
rūpēm par iedzīvotāju veselību
Guntis Gulbis -Par kultūras, sporta un sabiedrisko pasākumu organizēšanu Grenču ciemā Zemītes pagastā
un Kandavas novadā.
Kandavas novada Goda nosaukumus saņēma:
Gada uzņēmējs Guntars Indriksons - Par ilggadīgu darbu un ieguldījumu Kandavas novada uzņēmējdarbībā un jaunu darba vietu radīšanā
novadā.

Pirms apbalvojumu saņemšanas kopā ar domes priekšsēdētāju
Normundu Štofertu.
Gada lepnums Elza Gulbe -Par
augstiem sasniegumiem valsts, Eiropas un pasaules mēroga čempionātos
akadēmiskajā airēšanā, godam nesot
pasaulē Kandavas novada vārdu.
Gada labdaris Ivars Marašinskis
-Par nesavtīgu darbu ikdienā uzturot
Kandavas pilsētu un novadu sakoptu
un tīkamu novada iedzīvotājiem un
viesiem, kā arī par personīgo atbalstu
Kandavas tēla izveidē.
Gada sabiedriskais darbinieks
Silvija Tiltiņa -Par ieguldījumu Kandavas novada Izglītības pārvaldes izveidošanā, izglītības iestāžu tīkla no-

stiprināšanā novadā un aktīvu sabiedrisko darbību.
Goda pilsonis Ērika Klauberga
-Par ieguldījumu Kandavas Mākslas
skolas izveidē, pašaizliedzīgo darbu
vadot skolu un popularizējot tās vārdu
ārpus Latvijas robežām.
Pateicības Latvijas Sarkanā Krusta 95. gadadienā par aktīvu darbību
Latvijas Sarkanā Krusta Kandavas novada komitejā tika pasniegtas Dainai
Siļķei, Maijai Jēcei, Ingai Junkurēnai,
Mudītei Ozolai, Diānai Lapiņai, Rotai Eižvertiņai, Genovefai Ķezberei
un Dzidrai Āboliņai.
Dagnija Gudriķe

KANDAVAS NOVADA JAUNIEŠI SAŅEM AWARD BALVAS
6.decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā notika starptautiskās
Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmas Award apbalvošanas pasākums, kurā apbalvojumus saņēma arī mūsu novada
jaunieši.
Programmu Award 1956.gada Lielbritānijā dibinājis Edinburgas hercogs,
un šobrīd tā darbojas jau 140 valstīs
visā pasaulē. Latvijā programma darbojas no 2006.gada un tās patronese

ir Vaira Vīķe- Freiberga. Programmas
mērķis ir palīdzēt jauniešiem atklāt savus talantus un pilnveidoties dažādās
jomās. Programmai Award ir bronzas,
sudraba un zelta līmeņi, katrā līmenī
jaunieši pilnveidojas četrās jomās- apgūst jaunas prasmes, veic brīvprātīgo
darbu, sporto un dodas piedzīvojumu
ceļojumā. Programmā var piedalīties
ikviens jaunietis vecumā no 14 līdz 25
gadiem. Šogad apbalvojumi tika pasniegti 67 Latvijas jauniešiem, tostarp

četriem no mūsu novada.
Zelta Award apbalvojumus saņēma
Viktorija Selezena, Kristīne Beniuša,
Dagnija Morica un Zita Vaivoda. Ar
Pateicības rakstu tika apbalvota jauniešu centra vadītāja Jana Kašlaja.
Tiekoties ar Janu pēc apbalvojumu
saņemšanas, viņa pastāstīja par katras
jaunietes devumu, piedaloties Award
programmā.
„Zita Vaivoda ir kandavniece un
turpinājums 4.lpp.
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Award programmā iestājusies no pašiem pirmsākumiem, kad mācījās 8.
klasē. Kopumā jauniete ir darījusi ļoti
daudz brīvprātīgos darbus sabiedrības labā; gan piedalījusies koncertu
organizēšanā, gan sakopusi apkārtni.
Zita, piedaloties Award programmā,
ir ieguvusi spēju nepadoties. Dalība
Award jaunieti iedvesmo sasniegt savus mērķus arī tad, ja kādreiz nepaveicas. Praktiskā pieredze, ko jaunietis
gūst no Zelta ekspedīcijas, plānojot un
veicot vairāk nekā 90 kilometrus un
trīs naktis dzīvojot teltīs, dod jaunietim pārliecību par savām spējām. Zitas
izaugsme ir acīmredzama. Šobrīd viņa
spēj apvienot darbu ar mācībām, pēc
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas
beigšanas.
Arī Kristīne Beniuša jau 10 gadus ir
kandavniece un, tāpat kā Zita, Award
programmā iestājās 8.klasē. Kristīne
ar ļoti apzinīga, akurāta jauniete, kura
visus darbus veica ar milzīgu atbildību. Jauniete ir šuvusi Ziemassvētku
maisiņus Kandavas diakonijā un veidojusi apsveikumus. Kristīne apzinīgi
uzstāda mērķus un īsteno tos. Kristīne
Zelta projekta ietvaros ir veidojusi dizainus Award plakātiem. Šobrīd Kristīne mācās Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskolā, taču nezaudē saikni ar jauniešu centru.
Viktorija Selezena Award programmā iesaistījusies 10.klasē, un ļoti
mērķtiecīgi sasniegusi Zelta pakāpi.
Viņa ļoti prasmīgi plānoja un īstenoja

Pēc apbalvojumu saņemšanas.
Bonzas, Sudraba un Zelta ekspedīcijas. Viktoriju nebaida grūtības, viņa
spēj paveikt visu, ko ieplāno. Brīvprātīgajā darbā viņa palīdzējusi pensionētai skolotājai ziemas laikā ar pārtikas
sagādi. Viktorija labprāt strādā ar bērniem, gan tos mācot dejot, gan piedaloties nometnes organizēšanā. Viktorija šobrīd mācās Latvijas Universitātē
vēstures fakultātē.
Tāpat kā Viktorija, arī Dagnija
Morica Award programmā darbojas
no 10.klases un veiksmīgi to izpildī-

jusi līdz galam, iegūstot Zelta līmeni.
Dagnija ir ļoti pozitīva jauniete visas
grūtības uztver kā izaicinājumu. Dagnija Zelta projekta ietvaros brīvprātīgā darbā pirmsskolas izglītības iestādē
„Zīļuks” izdekorēja grupiņas telpas,
kopā ar Viktoriju palīdzēja darbos
pensionētai skolotājai. Šobrīd Dagnija Kandavā nedzīvo, viņa strādā un
nākamajā gadā plāno iestāties augstskolā.” Jana sacīja, ka ir gandarīta par
mūsu jauniešu sasniegumiem.
Dagnija Gudriķe

GODINA SAKOPTĀKO SĒTU SAIMNIEKUS
29. novembrī Valdeķu kultūras
namā Zemnieku- uzņēmēju ballē sumināja konkursa “Kandavas novada
sakoptākā sēta 2013” laureātus.
Pēc dažu gadu pārtraukuma, mūsu
novadā atkal atjaunota tradīcija vērtēt sakoptākās sētas. Augusta beigās
un septembra sākumā konkursa vērtēšanas komisija devās uz pagastiem
un Kandavas pilsētu, lai apskatītu un
fotografētu sakoptākās sētas un aprunātos ar to saimniekiem. Un tas nebūt
nebija viegls uzdevums, mūsu novadā
ir daudz sakoptu un skaistu īpašumu.
Tika apskatītas 65 sētas un no tām nominētas 23. Katrai sētai ir sava vienreizējā aura, un katra no šīm apciemotajām sētām ir pelnījusi atzinību un
uzslavu. Laureātiem Kandavas novada
domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts pasniedza atzinības rakstus, bet

Sakoptāko sētu īpašnieki pēc apbalvošanas.
domes priekšsēdētāja vietnieks Alfreds
Ķieģelis dāvināja vienu no Kandavas

novada simboliem- laimes pakavu ar
uzrakstu Sakoptākā sēta 2013.
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SAVĀ ZEMĪTĒ, SAVĀ LATVIJĀ
16.novembra vakarā Zemītes ļaudis priecīgi satraukti pulcējās tautas namā, lai svinētu svētkus- valsts
dzimšanas dienu un Zemītes tautas
nama atvēršanu pēc rekonstrukcijas.
Vakaru atklājot, tautas nama vadītāja Erodeja Kirillova sacīja, ka Zemītes ļaudīm un īpaši mākslinieciskās
pašdarbības kolektīviem šajā vakarā
ir dubults prieks, jo viņi svin ne tikai
Latvijas gadadienu, bet ir atkal atgriezušies mājās pēc gada projām būšanas,
kad pastāvīgas apmešanās vietas pašdarbniekiem nebija, jo viņu mājāstautas namā notika pārbūves darbi.
Apsveicot Zemītes ļaudis, Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Normunds Štoferts vēlēja viņiem vienotību, kurā ir spēks, un sveica visus ar
atgriešanos skaistajā un mājīgajā tautas namā pēc rekonstrukcijass darbu
pabeigšanas.
Tautas nama vadītāja dāvināja
„Zelta naglu” tiem cilvēkiem, kuri ieguldījuši lielu darbu, lai Zemītes tautas
nams atdzimtu jaunā izskatā un kvalitātē: Kandavas novada domei, būvuzņēmējam SIA „Procel”, būvuzraugam
Haraldam Rudukam, būvinspektoram
Staņislavam Gribustam, projekta vadītājai Intai Haferbergai, domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai

Erodeja Kirillova dāvina Zelta naglu cilvēkiem, kuri ieguldījuši darbu
Zemītes tautas nama atdzimšanā.
Gundai Cīrulei, Kandavas novada
Kultūras pārvaldei, Zemītes pagasta
pārvaldes vadītājai Ritai Diduhai, Zemītes pamatskolas kolektīvam, kas remonta laikā daudz izlīdzējis ar telpām.
Kandavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte Žačeste savā apsveikumā sacīja, ka priecājas par māju
sajūtu, kas atgriezusies tautas namā,

bet pagasta pārvaldes vadītāja Rita
Diduha, dāvinot tautas nama saimniecei Erodejai krūzi ar vitamīniemdažādiem augļiem, vēlēja, lai šī krūze
nekad nepaliek tukša, lai tajā vienmēr
būtu enerģija, kas nepieciešama kopjot
kultūras druvu Zemītē.
Dagnija Gudriķe

ZANTES KULTŪRAS NAMAM - 15
Novembrī dubulti svētki bija
Zantes pagastā, jo vienmēr laikā, kad
Latvija svin savu dzimšanas dienu,
svētki ir arī Zantes kultūras namam.
Tieši pirms 15 gadiem, 18.novembrī
Zantes kultūras nams vēra savas durvis apmeklētājiem.
Pasākuma pirmajā daļā Pateicības rakstus, pulksteni un nosaukumu
„Zantes lepnums 2013”, saņēma Zantes pagasta ļaudis:
Anita Gaile – par sasniegumiem
veicot pedagoģisko darbu Zantes pamatskolā un ieguldījumu Zantes 541.
mazpulka kustībā.
Mārtiņš Poškus - par darba tikumu un sasniegumiem darbojoties
Zantes 541.mazpulkā un atsaucību atbalstot kultūras nama pasākumus.
Eversonu ģimene - par vienotību
un sirdsdegsmi piedaloties motosportā un ieguldījumu Zantes pagasta atpazīstamībā.

turpinājums 6.lpp.
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Uldis Oliņš - par pašaizliedzīgu darbu zemessardzē, brīvprātīgo
ugunsdzēsēju kustībā un aktīvu piedalīšanos Zantes kultūras nama amatiermākslas kolektīvos.
Atklājot pasākuma otro daļu, Zantes kultūras nama 15.gadu jubilejas
svinības, kultūras nama vadītāja Egija
Lāce sacīja, ka katrs zantenieks labi
zina kultūras nama ēkas vēsturi. Tā ilgus gadus stāvējusi nepabeigta un nevienam nevajadzīga. Bet kādam cilvēkam, proti, toreizējai pagasta vadītājai
Silvijai Tiltiņai, bija iecere par šīs ēkas
likteni. Tika atrasti līdzekļi ēkas atjau-

nošanai un darbi sākās. Un tas notika
laikā, kad valsts mērogā kultūras nami
un klubi tika slēgti. Toreiz atvērt jaunu
kultūras namu bija sensācija par kuru
runāja visi un pat rakstīja avīzēs, saucot zanteniekus par dulliem.
„Toreiz, 1998.gada 18.novembra
vakarā, nodziedājuši atvadu dziesmu
vecajam klubiņam, ar svecītēm rokās
pa lukturīšiem izgaismotu ceļu, visi
nācām uz šejieni, lai vērtu durvis jaunajam namam,- atcerējās Egija Lāce,
piebilstot, ka tas bijis neaizmirstami
saviļņojošs brīdis.
Kandavas kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte Začeste jubilejas reizē

sveica Zantes amatiermākslas kolektīvu vadītājas Kristīni Elksnīti, Antru
Grundmani un Anitu Apini par viņu
ieguldījumu kultūras dzīves veidošanā
pagastā.
Dāvinot jubilejas torti patriotiskās krāsās, Kandavas novada domes
priekšsēdētājs Normunds Štoferts novēlēja zanteniekiem arī turpmāk tādu
pat sīkstumu un izturību, strādājot
kultūras jomā un visiem Zantes ļaudīm savā sirdī palikt īstiem pagasta,
novada un valsts patriotiem.
Dagnija Gudriķe

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 27.11.2013.
Kandavas novada domes sēdē deputāti izskatīja 54 jautājumus.
Attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalījās
deputāti I. Priede, V.V.Dreimanis, I. Lasis, N. Štoferts, S.Zvirgzdiņa.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Alfreds Ķieģelis iepazīstināja novada
domes deputātus ar jauno SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekli Egilu Barisu.
Nolēma nodot Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2014.-2033.gadam projektu publiskajai
apspriešanai un noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 09.12.2013. līdz
06.01.2014. Paziņojumu par Kandavas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
projekta publisko apspriešanu publicēt
pašvaldības mājas lapā www.kandava.lv
un pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Kandavas Novada Vēstnesis”.
Apstiprināja Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr.30 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtību Kandavas novadā 2014.gadā”.
Apstiprināja Kandavas novada domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumus.
Nolēma dibināt Kandavas Deju skolu, iecelt Andru Eimani Kandavas Deju
skolas direktora amatā un apstiprināt
Kandavas Deju skolas nolikumu.
Apstiprināja Kandavas novada domes iekšējo normatīvo aktu – grozījumus 2010.gada 31.martā apstiprinātajos
noteikumos „Kandavas novada domes
un tās iestāžu īpašumā, valdījumā un turējumā esošo transporta līdzekļu izmantošanas noteikumi”.
Nolēma uzdot Kandavas novada domes Juridiskās un personāla nodaļai sagatavot attiecīgus grozījumus Kandavas

novada domes padotībā esošo iestāžu
vadītāju darba līgumos, nosakot mēnešalgu EUR. Pamatojoties uz Euro ieviešanu 2014.gada 1.janvārī, noteica arī novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietnieka un izpilddirektora mēnešalgu
EUR.
Apstiprināja domes pastāvīgi darbojošās komisijas nosaukuma maiņu un
noteica, ka ar 27.11.2013. komisijas nosaukums ir„Arhīva pārvaldības ekspertu
komisija”. Apstiprināja Arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglamentu un
Kandavas novada domes Arhīva darbības noteikumus.
Atbrīvoja ar 2013.gada 2.novembri
Rolandu Neimani no darbības Dzīvokļu
komisijas sastāvā.
Apstiprināja domes pastāvīgi darbojošās komisijas nosaukuma maiņu
un noteica, ka ar 27.11.2013. komisijas
nosaukums ir „Nemateriālo ieguldījumu
un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas, un krājumu norakstīšanas
komisija”, kā arī apstiprināja komisijas
nolikuma grozījumus.
Apstiprināja par Kandavas novada
himnu „Dziesma Kandavai” (mūzikas
autors G.Birkenšteins, dziesmas teksta
autori Z.Kārkliņa, Z.Začeste, I.Oliņa,
G.Birkenšteins).
Apstiprināja Kandavas novada Kultūras pārvaldes darba plānu 2014.gadam
un atskaiti par darbu 2013.gadā.
Apstiprināja Kandavas novada domes noteikumu „Noteikumi par kārtību,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Kandavas novadā”
grozījumus.
Pieņēma zināšanai Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kan-

davas novada sociālais dienests” direktora I.Leitarta aprēķinus par nepieciešamo
papildus finansējumu 2014.gadā un nolēma uz decembra domes sēdi iesniegt
izvērstu informāciju par nepieciešamā
papildus finansējuma izlietojumu 2014.
gadā.
Pieņēma zināšanai Zantes ģimenes
krīzes centra direktores A.Švānes aprēķinus par nepieciešamo papildus finansējumu 2014.gadā.
Apstiprināja grozījumus Kandavas
novada domes sēdes 28.08.2013. (protokols Nr. 11 14.§) lēmuma „Par brīvpusdienu piešķiršanas kārtību Kandavas
novada izglītības iestādēs” un 2.punktu
izteikt šādā redakcijā “2.Sastādot 2014.
gada budžetu, izvērtēt iespēju paredzēt
finansējumu brīvpusdienām ar 2014.
gada 1.septembri visiem novada izglītības iestāžu 4.klases skolēniem” .
Noteica, ka Kandavas novada domes kārtējā sēde notiks š.g. 27.decembrī
plkst.10.00
Apstiprināja Kandavas novada pagastu iedzīvotāju konsultatīvo padomju
sastāvu.
Izskatīja 9 jautājumus, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem, kā arī
virkni citu jautājumu.
Domes sēdes protokols pieejams
mājas lapā www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība

Kārtējās komiteju sēdes
notiks 18.decembrī no
plkst.13:00
Domes sēde notiks
27.decembrī plkst. 10:00
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PAZIŅOJUMS PAR KANDAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2014.-2033.GADAM PROJEKTA
PUBLISKO APSPRIEŠANU
Kandavas novada dome informē, ka
pamatojoties uz 2013.gada 27.novembra
sēdes lēmumu „Par Kandavas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.2033.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.17 1.§),
publiskajai apspriešanai tiek nodots
Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2033.gadam
(turpmāk – Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija) projekts.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 09.12.2013. līdz 06.01.2014.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Kandavas novada domē
27.12.2013. plkst.15.00.
Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības ilgtermiņa
attīstības plānošanas dokuments, kurā
tiek noteikts novada attīstības redzējums
jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada

telpiskās struktūra, vērtējot novada teritorijas attīstību telpiski. Tās izstrādes
nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un citi normatīvie akti.
Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas instrumenti ir
Kandavas novada attīstības programma
2010.–2016.gadam, kurā tiek noteikti
darāmie darbi turpmāko 3 un 7 gadu
periodam, un Kandavas novada teritorijas plānojums 2011.–2023.gadam, kas,
savukārt, nostiprina stratēģijas idejas teritorijas pārvaldības līmenī. Plānošanas
dokumenta izstrādē par pamatu tika izmantota gan šajos plānošanas dokumentos paustās nostādnes, gan darba grupās
un tikšanās reizēs paustie viedokļi un
ierosinājumi.
Izstrādātais dokuments, pēc tā apstiprināšanas Kandavas novada domē,
būs hierarhiski nozīmīgākais plānošanas
dokuments, kas nosaka visu citu novada

attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums,
lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī
aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.
Aicinām iepazīties ar Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
projektu un sniegt rakstiskas atsauksmes
un priekšlikumus Kandavas novada domei līdz 2014.gada 6.janvārim personīgi,
nosūtot pa pastu (adrese: Dārza iela 6,
Kandava, Kandavas novads, LV-3120)
vai elektroniski (e-pasta adrese: dome@
kandava.lv). Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese;
juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas
un darbības vietas adrese.
Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veic Kandavas
novada pašvaldība sadarbībā ar SIA
„METRUM”.

KANDAVAS DEJU SKOLA JAUNĀ KVALITĀTĒ
Kandavas novada domes sēdē
27.novembrī deputāti izskatīja jautājumu par Kandavas Deju skolas dibināšanu.
2013. gada 16. oktobrī Kandavas novada domē tika saņemts Kandavas Deju
skolas vadītājas Andras Eimanes iesniegums ar lūgumu oficiāli nodibināt Kandavas Deju skolu un iecelt tās vadītāju uz
esošās materiāli tehniskās bāzes un līdz
šim izmantoto telpu pamata. Lūgums
tika pamatots ar nepieciešamību izstrādāt programmu un iesniegšanu licencēšanai, kā arī skolas akreditācija.
Andra Eimane pastāstīja, ka Kandavas deju skola tika nodibināta 1994. gadā

uz deju kolektīva bāzes, ietverot dejot
gribētājus no 4 līdz 18 gadiem. Deju
skolas galvenais uzdevums ir dot saviem
dejotājiem pēc iespējas plašākas iespējas
iepazīt un apgūt dažādus deju žanrus,
ļaujot sevi pierādīt ne tikai latviešu dejā,
bet apgūstot arī ritmiku, klasiskās dejas
pamatus, raksturdeju, džeza un moderno deju, gūstot ieskatu vēsturiskajā dejā.
Pašreiz Deju skola ir Kandavas novada
Kultūras pārvaldes struktūrvienība, kas
realizē interešu izglītības programmu.
Tika pieņemts lēmums izveidot
Kandavas Deju skolu, kā profesionālās
ievirzes skolu, par skolas direktori deputāti vienbalsīgi apstiprināja Andru
Eimani.

Andra Eimane

INFORMĀCIJA „ECO BALTIA VIDE” KLIENTIEM PAR
AKTUĀLAJIEM JAUNUMIEM 2014.GADĀ
„Eco Baltia vide” informē, ka trafaretajiem sadzīves atkritumu maisiem tiks pagarināts derīguma termiņš un tajos ievietotie atkritumi tiks savākti arī 2014.gadā (līdz brīdim, kad mainīsies atkritumu noglabāšanas tarifs). Tāpat vēlamies darīt zināmu, ka sadzīves atkritumu konteiners, grafikā paredzētajā dienā, tiks iztukšots līdz pulksten 24.00, tāpēc lūdzam konteinerus
šajā laika periodā novietot pieejamā vietā. Sadzīves atkritumu jaunos tukšošanas grafikus izsūtīsim 2014. gada pirmajos trīs
mēnešos. Līdz jauna grafika saņemšanai, lūdzam ievērot tādu konteineru tukšošanas regularitāti, kāda bija noteikta 2013.
gadā.
Pateicamies „Eco Baltia vide” klientiem par sadarbību!
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PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PRECIZĒŠANU
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas izteiktajiem iebildumiem, tiek precizēti domēs sēdēs 25.09.2013. un 30.10.2013.
apstiprinātie saistošie noteikumi:
1. Saistošie noteikumi Nr.24
„Grozījumi Kandavas novada
domes 27.10.2011. saistošajos
noteikumos Nr.14 „Rakšanas
darbu veikšanas kārtība Kandavas novadā”, izsakot maksas cenrādi par atļauju rakšanas darbu
veikšanai šādā redakcijā:
1. Atļauja rakšanas darbu veikšanai, kur pasūtītājs ir fiziska
persona EUR 7,00 (bez PVN);
2. Atļauja rakšanas darbu veikšanai, kur pasūtītājs ir juridiska
persona EUR 35,00 bez PVN);
3. Atļaujas rakšanas darbu
veikšanai termiņa pagarināšana
EUR 14,00 (bez PVN).
2.Saistošie noteikumi Nr.13
„Grozījumi Kandavas novada
domes 27.05.2010. sasitošajos
noteikumos Nr.9 „Par Kandavas
novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un to cenrādi”,
izsakot noteikumu 13.punktā –
5,69 EUR un 14.punktā – 9,96
EUR.
3.Saistošie noteikumi Nr. 27
„Grozījumi Kandavas novada
domes 29.05.2008. saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības pabalstu Kandavas novada
iedzīvotājiem”, izsakot noteikumu 2.2.2. punktā pabalstu par
pirts apmeklējumu 5 EUR un
2.7.1. punktā pabalstu bērniem
pārtikas un drēbju iegādei 29
EUR no 2014.gada 1.janvāra.
4.Saistošie noteikumi Nr.18
„Grozījumi Kandavas novada
domes 30.06.2011. saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par pašvaldības palīdzību vēsturisku
būvgaldniecības izstrādājumu
atjaunošanai vai restaurācijai,
balkonu atjaunošanai vai restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma
atjaunošanai un jumta seguma
nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Kandavas pilsētas vēsturiskais centrs”
teritorijā esošajām ēkām, kā arī
Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Kandavas novadā”,
izsakot noteikumu 20.1. punktu
šādā redakcijā: „20.1.vēsturisku
būvgaldniecības izstrādājumu
atjaunošanai vai restaurācijai līdz 50% no būvizstrādājuma
tāmes, bet ne vairāk kā EUR
284,57 (divi simti astoņdesmit
četri euro un 57 centi) uz vienu

būvgaldniecības
izstrādājuma
komplektu, neietverot būvgaldniecības uzstādīšanas un
montāžas darbu izmaksas;” un
20.2.punktu sekojošā redakcijā:
„20.2. balkonu atjaunošanai vai
restaurācijai – līdz 50% no balkonu atjaunošanas tāmes, bet
ne vairāk kā EUR 426,86 (četri
simti divdesmit seši euro un 86
centi) uz vienu izstrādājuma
komplektu, neietverot balkonu
uzstādīšanas un montāžas darbu
izmaksas;”
5.Saistošie noteikumi Nr.17
„Grozījumi Kandavas novada
domes 28.04.2011.saistošajos
noteikumos Nr. 3
„Par īpašumiem, kurus neņem
vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam”, izsakot noteikumu tiesiskā pamatoja daļu: „Ministru
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu”
19.3.apakšpunkts.”.
Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr. 29
„Par Kandavas novada
simbolikas izmantošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 7.punktu un 43. panta
trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk- Noteikumi) nosaka Kandavas novada simbolikas aprakstu,
tās lietošanas, izgatavošanas un
izmantošanas kārtību, kā arī atbildību par Noteikumu neievērošanu.
2. Kandavas novada simbolika
ir:
2.1. Kandavas novada ģerbonis;
2.2. Kandavas pilsētas ģerbonis;
2.3. Kandavas novada karogs;
2.4. Kandavas pilsētas karogs.
3. Kandavas novada simbolikas
attēliem jāatbilst simbolu heraldiskajam aprakstam, kas apstiprināts Valsts Heraldikas komisijā,
kā arī pamatā jāsakrīt ar attēliem
noteikumu pielikumos.
II. Simbolikas apraksts
4. Kandavas novada ģerboņa
heraldiskais apraksts (1. pielikums):
4.1. sarkanā laukā meža kuilis
dabiskās krāsās, zem tā seši zelta klinšrozītes ziedi ar melnām
kauslapām (3/2/1);
4.2. ģerboņa krāsas ir: sarkanaPantone 186C, zelta- Pantone
873C, melna- Pantone Black;

4.3. ģerboņa melnbaltā versija ir kontūrzīmējums (2. pielikums).
5. Kandavas pilsētas ģerboņa
heraldiskais apraksts (3. pielikums):
5.1. sudraba laukā zaļš ozola
zars ar 3 lapām un 3 zelta zīlēm;
5.2. ģerboņa krāsas ir: zaļaPantone 341C, zelta- Pantone
873C, sudraba- Pantone 877 C,
melna- Pantone Black;
5.3. ģerboņa melnbaltā versija ir kontūrzīmējums (4. pielikums).
6. Kandavas novada karoga apraksts (5. pielikums):
6.1. Kandavas novada karogs ir
taisnstūra formas audums ar platuma un augstuma attiecību 1:2;
6.2. karogs izgatavojams šādos
lielumos 100cm x 200 cm;
6.3. karoga zeltainbaltzeltaino
vertikālo svītru attiecība ir 1:2:1;
6.4. karoga vidū uz baltā fona ir
attēlots Kandavas novada ģerbonis šādā lielumā 58 cm x 50 cm;
6.5. galda karodziņa maksimālie izmēri- 14 x 28 cm, tā proporcijas un apraksts atbilst Kandavas
novada karoga proporcijām un
aprakstam.
7. Kandavas pilsētas karoga apraksts (6. pielikums):
7.1. Kandavas pilsētas karogs ir
taisnstūra formas audums ar platuma un augstuma attiecību 1:2;
7.2. karogs izgatavojams šādos
lielumos 100cm x 200 cm;
7.3. Karoga vidū uz sudraba
fona ir attēlots pilsētas ģerboņa
simbols- ozolzars ar 3 zīlēm un
3 lapām šādā lielumā 75 cm x 70
cm;
7.4. galda karodziņa maksimālie izmēri- 14 x 28 cm, tā proporcijas un apraksts atbilst Kandavas
pilsētas karoga proporcijām un
aprakstam.
III. Simbolikas lietošanas nosacījumi
8. Kandavas novada simboliku
lieto šajos noteikumos un citos
normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos un kārtībā, garantējot
pienācīgu cieņu pret tiem.
9. Ģerboņa lietošana:
9.1. Kandavas novada pašvaldībai ir ekskluzīvas tiesības izmantot Noteikumu 2.1. un 2.2.
apakšpunktos minētos ģerboņus
(turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi- Ģerbonis), kā arī tā atsevišķu elementu attēlus;
9.2. Ģerboni attēlo: Kandavas novada pašvaldības zīmogā,
pašvaldības iestāžu zīmogos,
uz pašvaldības iestāžu un uzņēmumu veidlapām, uz domes
deputātu un pašvaldības darbi-

nieku apliecībām, vizītkartēm,
uz pašvaldības apbalvojumiem
un citiem pašvaldības oficiāliem
dokumentiem, kā arī izvieto uz
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izkārtnēm, dienesta telpās un
pašvaldībai piederošiem transporta līdzekļiem, iespieddarbos
un uz reprezentācijas materiāliem, informatīvajā izdevumā
„Kandavas Novada Vēstnesis” un
citos pašvaldības atļautos gadījumos;
9.3. novada pašvaldības iestādes drīkst lietot Ģerboni to rīkotajos pasākumos;
9.4. Ģerbonis ir izmantojams
arī pašvaldības finansiāli atbalstītu citu personu rīkoto publisku
pasākumu reklāmās, ja tas ir saskaņots ar pašvaldību;
9.5. lietojot Ģerboņus, neatkarīgi no izmēriem, tiem precīzi
proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam Ģerboņa paraugam;
9.6. Ģerboņa attēlu drīkst lietot
dekoratīvos nolūkos, garantējot
tam cieņu. Lietojot Ģerboņa attēlu dekoratīvos nolūkos, jānodrošina šo noteikumu 9.5. punkta
nosacījumi. Ja Ģerboņa attēlu
lieto dekoratīvos nolūkos, tam
saglabājas Kandavas novada simbolikas statuss.
10. Karoga lietošana:
10.1. Karogs paceļams:
10.2. patstāvīgi – mastā pie
Kandavas novada domes administrācijas ēkas un Kandavas novada pagastu pārvalžu ēkām;
10.3. pēc brīvas gribas - valsts
svētkos un atceres dienās kopā ar
Latvijas valsts karogu, tam labajā
pusē, skatoties virzienā pret ēkas
fasādi, pašvaldības izsludinātajos
publiskajos pasākumos, tautas,
reliģiskajos, ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos,
garantējot tam cieņu;
10.4. sēru dienās karogs lietojams tādā kārtībā, kāda noteikta
Latvijas valsts karogam;
10.5. telpās karogu lieto tam
īpaši paredzētā goda vietā. Ja to
lieto kopā ar Latvijas valsts karogu- no tā labajā pusē;
10.6. Kandavas novada karogu un Kandavas pilsētās karogu
(turpmāk – karogs) aizliegts lietot:
10.6.1. pie ēkām, kas ir avārijas
stāvoklī, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kam tiek remontēta
fasāde (izņemot Kandavas novada domes administrācijas ēku);
10.6.2. citās nepiemērotās vietās (piemēram, pie saimniecības
ēkām, nesakoptās teritorijās) un
nepiemērotos apstākļos;
10.6.3. ja karogs bojāts, nekva-
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litatīvi izgatavots vai izbalējis
10.7. proporcionāli samazinātu
galda karogu sarunu, konferenču
un citu oficiālu tikšanos laikā novieto uz galda pa labi tās Kandavas novada amatpersonas priekšā, kura vada sarunas;
10.8. karogu drīkst izvietot novadā esošu publisko un privāto
institūciju un privātpersonu telpās un teritorijās;
10.9. karoga attēlu drīkst lietot
dekoratīvos nolūkos, garantējot
tam cieņu. Šajā gadījumā tam
saglabājas Kandavas novada simbola statuss;
10.10. uz karoga masta un kāta
izgatavošanu attiecas Ministru
kabineta noteiktās prasības.
11. Aizliegts lietot Ģerboņu un
karogu attēlus kā preču un pakalpojuma zīmi.
IV. Simbolikas izmantošana
komerciālos nolūkos
12. Kandavas novada simboliku drīkst izmantot komerciāliem
mērķiem juridiskas un fiziskas
personas atribūtikas, suvenīru
rūpniecības, pārtikas sadzīves
u.tml. priekšmetu noformēšanā
un ražošanā, nosaukumos vai
noformējumos, t.sk. internetā,
tikai ar Kandavas novada domes
rakstisku atļauju (7. pielikums).
Par Kandavas novada simbolikas
izmantošanu, saskaņā ar 2010.
gada 30. decembra Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 25 „Par pašvaldības
nodevām Kandavas novadā” ir
jāmaksā pašvaldības nodeva
13. Bez saskaņošanas novada
simboliku drīkst izmantot gadījumos, kad to atveido ierobežotā
apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i.,
personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos
un arhīvos, kā arī informatīviem
mērķiem.
14. Novada simboliku reklāmās, izkārtnēs, plakātos, sludinājumos un citos informatīvos
materiālos var izmantot tikai ar
Kandavas novada domes rakstisku atļauju.
15. Lēmumu par Kandavas
novada simbolikas izmantošanu
sagatavo Kandavas novada Būvvalde, pamatojoties uz saņemto
iesniegumu. Lēmumu paraksta
un atļauju izsniedz Kandavas novada domes izpilddirektors. Izpilddirektora pieņemto lēmumu
var apstrīdēt Kandavas novada
domes Administratīvo aktu strīdus komisijā.
16. Atļaujas saņemšanai par
Kandavas novada simbolikas izmantošanu komerciālos nolūkos
pašvaldībā jāiesniedz:
16.1. iesniegums, kurā norādīts
izmantošanas mērķis un informācija par tiražēšanas apjomiem;
16.2. juridiskām personām
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reģistrācijas apliecības kopija,
fiziskām personām- Valsts ieņēmuma dienesta izsniegta saimnieciskās darbības reģistrācijas
apliecība, ja persona reģistrējusies kā saimnieciskās darbības
veicējs;
16.3. izstrādājuma skice vai
etalona paraugs;
16.4. izmantošanas mērķa apraksts.
17. Atļauja ir izsniedzama katram Ģerboņa attēla izmantošanas veidam atsevišķi.
18. Atļauja saņemama pēc pašvaldības nodevas nomaksas. Šo
noteikumu 13. punktā noteiktajos gadījumos pašvaldības nodeva nav jāmaksā.
19. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizācijā izstrādājumus ar Kandavas novada
simboliku, jāpieprasa no ražotāja
pašvaldības atļaujas kopija, kam
jāatrodas glabāšanā tirdzniecības
uzņēmumā.
20. Lietojot novada un pilsētas
ģerboni un karogu, neatkarīgi no
izmēriem, tiem precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam
etalonparaugam.
V. Atbildība par simbolikas
lietošanu
21. Par Kandavas novada simbolikas izmantošanas un lietošanas noteikumu pārkāpšanu,
necieņas izrādīšanu vai simbolikas zaimošanu vainīgās personas
saucamas pie atbildības likumā
un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
22. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgā persona tiek sodīta
administratīvi ar brīdinājumu
vai naudas sodu līdz Ls 100.
23. Ja persona pēc administratīvā soda uzlikšanas turpina
neatļauto darbību, pārkāpējam
administratīvo sodu piemēro atkārtoti- divkāršā apmērā.
24. Administratīvā naudas
soda uzlikšanas pamats ir sastādīts administratīvais pārkāpuma
protokols.
25. Protokolu ir tiesīgi sagatavot Kandavas novada pašvaldības policijas darbinieki.
26. Par šo noteikumu pārkāpumiem administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumu
pieņem Kandavas novada domes
Administratīvā komisija.
27. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo no noteikumu
pildīšanas un nodarīto zaudējumu atlīdzības.
VI. Noslēguma jautājums
28. Kandavas novada un pilsētas ģerboni saturošus priekšmetus, ja tādi izgatavoti līdz šo
saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bez saskaņošanas
ar novada pašvaldību atļauts izmantot (realizēt) līdz 2014. gada

1. janvārim.
29. Noteikumu 22.punktā noteiktais naudas sods līdz EUR
142 stājas spēkā no 2014.gada
1.janvāra.
Paskaidrojuma raksts
Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 29 „Par
Kandavas novada simbolikas
izmantošanu”
Projekta satura izklāsts:
Saistoši noteikumi noteiks
Kandavas novada simbolikas
aprakstu, tās lietošanas, izgatavošanas un izmantošanas kārtību,
kā arī atbildību par Noteikumu
neievērošanu.
2. Projekta nepieciešamības
pamatojums:
2013. gada 24. oktobrī Valsts
prezidenta pagaidu rezidencē
Melngalvju namā, notiekošajos
Ģerboņu svētkos Kandavas novads saņēma oficiālo apliecinājumu ģerboņa saskaņojumam.
Saņemot oficiālo apliecinājumu
ģerboņa saskaņojumam Kandavas novada domei ir nepieciešams izdot saistošos noteikumu
par Kandavas novada simbolikas
izmatošanu.
3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu:
Saistošo noteikumu izdošanas
īstenošanai nav nepieciešams
veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
Saistošie noteikumi veicinās
Kandavas novada simbolikas izmantošanu gan uzņēmēju, gan
fizisko personu vidū.
5.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām:
Saistošie noteikumi šo jomu
neskar.
6.Konsultācijas ar privātpersonām:
Kandavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojošās
un darbojošās privātpersonas
tika aicinātas līdz 2013.gada
29.oktobrim iesniegt Kandavas
novada domes Kancelejā savus
priekšlikumus vai iebildumus
par Kandavas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.29
„Par Kandavas novada simbolikas izmantošanu”.
Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr. 30
„Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas novadā 2014.
gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli”

9.

1.panta otrās daļas 9.¹punktu,
3.panta 1.4 daļu, 9.panta otro
daļu un pārejas noteikumu 401.
punktu
1. Saistošie noteikumi „Par
nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību Kandavas
novadā 2014.gadā” ( turpmāk
– Saistošie noteikumi) nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas un aprēķināšanas
kārtību Kandavas novadā 2014.
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. Šajos Saistošajos noteikumos
lietotie termini:
2.1. sagruvusi būve – ēka vai
būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk.,
ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir
daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš
paredzētajai funkcijai;
2.2. vidi degradējoša būve – ēka
vai būve, kas atbilst vienam no
šādiem kritērijiem:
2.2.1. cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk.,
ugunsgrēkā, plūdos u.c.) atjaunojama iepriekš paredzētajai
funkcijai ēka vai būve, kas gada
laikā nav atjaunota;
2.2.2. īpašnieka, valdītāja vai
lietotāja darbības vai bezdarbības
dēļ ēka vai būve vizuāli zaudējusi
savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē novada ainavu;
2.2.3. pamesta būvniecības
stadijā ilgāk par gadu (nav atjaunota būvatļauja), tai nav veikta
konservācija un tā ir pieejama
nepiederošām personām.
2.3. cilvēku drošību apdraudoša ēka vai būve – ēka vai būve,
kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir atklātas ailas, kas ir
pamesta būvniecības stadijā un
nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā vai tajā
ir nedrošas konstrukcijas, kas var
nokrist, apgāzties vai iebrukt,
tādējādi radot apdraudējumu
cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;
2.4. būvei piekritīga zeme –
zemes gabals vai tā daļa, kura
noteikta proporcionāli būvju
apbūves laukumiem, ņemot vērā
būvju izvietojumu zemesgabalā,
kā arī būvju apbūves laukumam
nepieciešamo zemes platību atturpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

bilstoši normatīvajam apbūves
blīvumam, ievērojot piekļuvei un
apsaimniekošanai nepieciešamo
zemesgabala platību.
3. Dzīvojamo māju palīgēkas
(to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai, izņemot garāžas, ar
nodokli netiek apliktas.
4. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas,
nekustamā īpašuma nodokļa
apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis,
atsevišķi par katru zemes vienību Kandavas novadā 2014.gadā
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam
taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru un nosacījumus
(neņemot vērā atvieglojumus)
vairāk kā par 25 procentiem.
5. 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.
6. Vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu
būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības, ja nodokļa
aprēķinātā summa būvei saskaņā
ar likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktā vai
3.panta pirmās daļas 2.punktā
noteikto likmi ir mazāka.
7. Maksāšanas paziņojumu par
būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku
drošību apdraudoša, pašvaldība
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nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad
administratīvais akts par būves
klasificēšanu attiecīgajā kategorijā un būvei piekritīgās zemes
platības noteikšanu ir kļuvis
neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā
administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums,
pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
8. Nekustamā īpašuma nodoklim par būvi piemēro likumā
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 1.punktā b) apakšpunktā vai 3.panta
pirmās daļas 2.punktā noteikto
likmi, sākot ar nākamo mēnesi
pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu 6.punktā minētā būves
statusa atcelšanu stāšanās spēkā.
9. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Paskaidrojuma raksts Kandavas novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 30 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas
novadā 2014.gadā”
1. Projekta satura izklāsts:
Saistošie noteikumi noteiks
nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas un aprēķināšanas
kārtību Kandavas novadā 2014.
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. Projekta nepieciešamības
pamatojums:
2012.gada 1.janvārī spēkā stājās
likums „Grozījumi likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli”. Ar
minēto likuma spēkā stāšanos
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
9.¹punktu ir noteikts, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus ar kuriem nosaka, ka ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas,
ja palīgēkas platība pārsniedz 25
m², izņemot garāžas. Tāpat minētā likuma 9.panta otrajā daļā ir
noteikts, ka, pieņemot saistošos
noteikumus, ir tiesīga noteikt
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu,
kas nepārsniedz septiņus gadus
no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 punktu ir noteikts, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvi apliek
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja
to ir noteikusi pašvaldība savos
saistošajos noteikumos, kurus
tā publicē līdz pirmstaksācijas
gada 1.novembrim, no lielākās
turpmāk minētās kadastrālās
vērtības: būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības; būves kadastrālās vērtības. Lai rosinātu
šādu būvju īpašniekus, valdītājus sakārtot vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvi, pašvaldības
saistošajos noteikumos papildus

jau noteiktajam nekustāma īpašuma nodoklim ir nepieciešams
noteikt, ka par šādām būvēm
papildus tiek noteikts nekustamā
īpašuma nodoklis 3% apmērā no
būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
Ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 40.² punktu ir noteikts,
ka pašvaldībai, izdodot saistošos
noteikumus [..] ir tiesības 2014.
gadā piemērot nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojumu zemei
vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā
arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu:
Saistošo noteikumu izdošanas
īstenošanai nav nepieciešams
veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām:
Saistošie noteikumi šo jomu
neskar.
5. Konsultācijas ar privātpersonām:
Kandavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojošās un darbojošās privātpersonas tika aicinātas līdz 2013.gada 25.novembrim iesniegt Kandavas novada
domes Kancelejā savus priekšlikumus vai iebildumus par Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.30 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtību Kandavas novadā 2014.
gadā” projektu.

PASMAIDU, UN EJU TĀLĀK!
Intervija ar Kandavas novada Goda
pilsoni 2013, Kandavas Mākslas un Mūzikas skolas pedagoģi Ēriku Klaubergu.
Goda pilsoņa nosaukums ir augsts
līdzcilvēku novērtējums. Kā tu pati vērtē savu dzīvi?
- Ir grūti tā uzreiz tev atbildēt. Es neesmu nožēlojusi nekā no tā, kas bijis, negribētu otru iespēju dzīvi sākt no jauna,
tāpat atkal pieļautu kļūdas, justos vainīga
par kaut ko izdarītu vai neizdarītu. Bet
par nodzīvoto mūžu man jāpateicas saviem vecvecākiem un vecākiem, jo viņi
mani tādu ir izaudzinājuši, ļoti lolojuši
un vienmēr atbalstījuši. Vēlāk darba dzīvē ļoti daudz palīdzējuši mani kolēģi. Es
taču nedzīvoju viena, es dzīvoju kopā ar
citiem cilvēkiem šajā pasaulē. Par kopā
pavadītiem darba gadiem manī ir tāds
skaists gandarījums, tas dod spēku un
enerģiju nepagurt turpmāk. Nenovecot

man palīdzējuši mani skolēni, arī no viņiem esmu daudz mācījusies. Tagad, kad
esmu tikai pedagoģe, es varu vairāk izvēlēties, kurā jomā darboties, jo esot direktorei, man vienmēr pietrūka laika sev,
lai radoši darbotos. Man ļoti patīk zeme,
darbošanās ar to, ravējot un stādot puķes,
tas mani ļoti uzlādē. Arī katrs cilvēka pateiktais labais vārds, palīdz un stiprina.
Saņemot apbalvojumu tu sacīji, ka
esi savā dzīvē daudz kļūdas izdarījusi,
vai tu šodien esi gatava kādu no savām
kļūdām arī publiskot?
- Man liekas, ka viena no manām kļūdām ir bijusi tā, ka esmu piekritusi strādāt vadošajos amatos. Ar dažādiem solījumiem esmu pierunāta. Bērnībā es sapņoju, ka būšu skolotāja, vai strādāšu kādā
jomā, kas saistīta ar mākslu. Ar mākslu
man neizdevās, jo notika nelaimes gadījums, kas sapnim pārvilka svītru. Mana
pirmā darbaudzinātāja Aina Zommere,

mani ievadīja skolotājas darbā Aizdzires
pamatskolā 1969.gadā. Tas bija ļoti darbīgs un aktīvs pedagoģiskais darbs. Bija
ļoti labi skolēni un aktīvi vecāki, ar kuriem kopā bija interesanti un gūta laba
dzīves pieredze. Skoliņu likvidēja, es biju
izvēles priekšā, jāizvēlas kāds no vadošajiem amatiem rajona skolās. Klusībā
noraudājos un piekritu kļūt par direktora vietnieci mācību darbā 1.-4.klasēm
jaunajā Kandavas vidusskolas ēkā 1978.
gadā.
Iespējams, ja nebūtu piekritusi, tava
dzīve būtu izveidojusies pavisam savādāka! Bet vai tā būtu labāka? Kas to
zina? Ne velti paruna saka, ka nekas
mūsu dzīvē nenotiek tāpat vien, nejauši, bet viss ir pakārtots.
- Jā, kas to zina. Ja nebūtu tos punus
dabūjusi, varbūt būtu pusceļā palikusi,
nevirzītos uz priekšu un neizvērtētu savu
rīcību. Nav taču tādu cilvēku, kas nekļū-
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dās, kam dzīve iet taisni kā pa diedziņu.
Es kļūdos, eju tālāk, atkal kļūdos, mainos…
Man liekas, ka cilvēks, kurš spēj savas
kļūdas atzīt, vien jau ir kaut kas lielāks,
varbūt tieši tāpēc ir šis līdzcilvēku novērtējums. Vai tev šis novērtējums ir
svarīgs, vai tu daudz klausies apkārtējo
runās par sevi?
- Man nepatīk, ja mani slavina, bet ļoti
cenšos slavināt savu kolēģu padarīto darbu. Nepatīk būt uzmanības centrā, nekad
neesmu gribējusi būt slavenība. Padomijas laiks mums bija iemācījis darīt visu,
neprasot par to samaksu. Vai tad mēs
strādājām tikai tad, kad par to maksāja,
mēs gājām ar entuziasmu, metāmies visā
iekšā, bijām oktobrēni, pionieri, vai tad
nelietības strādājām?! Nē taču! Mēs darījām daudzas labas lietas. Mūs jau skolas
laikā pieradināja pie darba, iemācīja būt
atbildīgiem, cienīt vecākus cilvēkus.
Man liekas, ka tu esi māksliniece savā
dvēselē. Vai interese uz mākslu un neordinārs skatījums uz lietām un apkārtējo pasauli tev bija jau no bērnības?
- Jā, es domāju, ka jā. To bija pamanījis
mans skolotājs Georgs Veinbergs. Viņš
bija gan mans zīmēšanas skolotājs, gan
vēlāk kolēģis. Mēs ļoti labi sapratāmies
un es nekad neaizmirsīšu, ka rīkojot savu
personālizstādi, viņš tajā ielika arī manus
darbiņus. Toreiz es vēl biju skolniece,
mani darbi bērnišķīgi un šis fakts mani
ļoti pagodināja. No Georga Veinberga es
ļoti daudz mācījos, ne jau tikai to māksliniecisko, bet arī cilvēcisko pieeju un pedagoģisko inteliģenci. Viņš, Aina Zommere un mana vidusskolas darbaudzinātāja Ārija Dravniece, man ļoti daudz
iemācīja, esmu pateicīga viņiem par to.
Tas, kāds cilvēks būs pieaudzis, lielā
mērā ir atkarīgs no tā, kādas saknes viņam ir ieliktas bērnībā. Kādu tu atceries savu bērnību?
- Ļoti saulainu. Uzaugu kopā ar brālēniem un māsīcu. Labi atceros mūsu
nedarbus, interesantos piedzīvojumus.
Mani vecvecāki un vecāki prata visus latviešu gadskārtu svētkus skaisti svinēt. Kā
Jāņiem gatavojāmies, kā ķekatās gājām,
Lieldienas ar šūpošanos, spilgti atmiņā
palikusi tieši gatavošanās šiem lielajiem
notikumiem. Tagad viss ir savādāk, un
nevar vairs atgriezt toreizējās izjūtas.
Nav vairs mana lielā saimes galda, klona
grīdas, kas jāberž kamēr tīri balta, kalmes
jāsmalcina, kā Jaunsudrabiņa darbos, viss
ir savādāk. Manā bērnībā tas viss bija. Kā
mēs bērni gaidījām, kamēr maizes krāsnī maizīte izcepas, lai katrs savu riku ar
sviestiņu apziestu karstu saņemtu. Tāpat
ganos esmu gājusi. Dzīvojot šodien, bērniem ir pavisam savādāka bērnība.
Vai Kandavas Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršana tev bija pārsteigums?
- Jā, ļoti liels! Es to ļoti pārdzīvoju.
Vai tad tiešām nav kāds cits, kas šo nosaukumu pelnījis vairāk par mani. Kad

Dainis Rozenfelds man piezvanīja un
sacīja, ka esmu izvirzīta apbalvošanai
uz Latvijas dzimšanas dienas svinībām,
mēģināju viņu atrunāt, lai tomēr pārdomā, izvirza kādu citu. Tā bija viņa ideja
izveidot Kandavā mākslas skolu. Un atkal mani pierunāja! Skolu dibināja 1992.
gadā. Lielu darbu ielikām. Tā māja, kur
tagad mākslas skola, toreiz jau kādu laiku stāvēja tukša visiem vējiem. No nulles
visu veidojām un visvairāk mani biedēja
saimnieciskie darbi. Labi, ka Staņislavs
Klindžāns piekrita nākt par saimnieku. Viņš šajā darbā bija neaizvietojams,
punktuāls, pēc viņa pulksteni varēja pārbaudīt. Visur bija klāt, visu zināja. Mēs
bijām vieni no pirmajiem Latvijā, kas ierīkoja modernu apkures katlu. Ēka savu
laiku nokalpojusi un atjaunošana jāsāk
no pamatiem. Divdesmit gadus šajā darbā biju direktore. Pašai liekas, ka par maz
izdarīju. Vairāk vajadzēja, bet vienmēr
tie ierobežotie līdzekļi, gan toreiz, gan tagad. Šo apbalvojumu ne es viena, bet viss
mākslas skolas kolektīvs ir pelnījis. Man
apkārt vienmēr ir bijuši labi, atsaucīgi un
gudri cilvēki! Tas ir visu nopelns!
Tomēr arī ar šiem ierobežotajiem
līdzekļiem esi daudz izdarījusi. Kandavas Mākslas skolas vārds zināms ne
tikai Latvijā, bet arī aiz robežām.
- Jau ar pirmajiem gadiem uzņēmāmies organizēt visu republikas mākslas
skolu divu dienu semināru. Palīdzēja
mums Kandavas internātskola, kultūras
nams un mūzikas skola. Visiem, kam lūdzām palīdzību, atbalstīja. Tā šie semināri mūsu skolā guvuši atsaucību un ir jau
kā tradīcija katru gadu. Paldies visiem
uzņēmējiem un sabiedrībai par atbalstu
šajos un citos pasākumos. Ārzemju viesi,
kuri ieradās Kandavas novadā vienmēr
tika aicināti apmeklēt mākslas skolu. No
viņiem saņēmām ļoti atzinīgus vārdus.
Brauca ciemoties, apgūt pieredzi un radīt
sadarbības iespējas no Latvijas vispārizglītojošām skolām un mākslas skolām.
Kādas iedibinātas tradīcijas Mākslas

skolai bija?
- Mums bija izveidojusies ļoti laba sadarbība ar galerijas „Vējspārns” vadītāju
Ilzīti Grinbergu. Katru gadu Ziemassvētkos notika mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde, kurā katrs bērns, kas mācījās
mūsu skolā, izstādīja kādu savu darbiņu.
Skolas izlaidumi notika kultūras namā
un pēc izlaiduma „Vējspārnā” svinīgi
tika atklāta absolventu darbu izstāde.
Piedalījāmies Mākslas dienās Kandavā,
apgleznojām pilsētas dažādus objektus,
organizējām bērnu izstādes novada iestādēs. Esam piedalījušies republikas un
starptautiskās izstādēs, iegūstot godalgotas vietas. Jau vairākus gadus mākslas
skola organizē Kandavas novada vizuālās
mākslas olimpiādes, jo es esmu novada
vizuālās mākslas metodiskās apvienības
vadītāja. Ļoti atsaucīgi ir novada skolu
pedagogi un skolu direktori. Paldies visiem!
Kā tu raugies uz patriotismu, par šo
tēmu pēdējā laikā domājam un runājam daudz? Ko gribētu novēlēt saviem
novadniekiem tuvojoties Ziemassvētkiem un gadu mijai?
- Tad man jāatgriežas pie tā, ko sacīju
sākumā, darīt savu tiešo darbu , bet pēc
tam vēl daudz strādāt sabiedriskā kārtā. Lepojos ar mākslas skolu, Kandavas
novadu un Latviju – tas ir mans patriotisms. Vecāki mūsos bija ieaudzinājuši
cieņu pret skolotājiem, pret pieaugušajiem, un mīlestībai bija atgriezeniskā
saite, kā es pret tevi, tā tu pret mani. Visvairāk es vēlu cilvēkiem labestību. Lai cik
man arī būtu grūti, vienmēr ir kāds, kam
iet vēl grūtāk, simtreiz grūtāk, kas gaida
labu vārdu, palīdzību, sapratni. Tāpēc
saņemies, es sev saku, un uz priekšu! To
es visiem novēlu. Pasmaidi, pasaki labu
vārdu un ej tālāk!
Intervēja Dagnija Gudriķe
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NOSKAIDROTI KONKURSA KANDAVAS PATRIOTS – 2013
UZVARĒTĀJI
28.novembrī Kandavas novada
domē viesojās konkursa „Kandavas
novada patriots-2013” dalībniekiskolēni no visām novada skolām.
Minēto konkursu, sagaidot Latvijas
valsts dibināšanas 95.gadadienu, organizēja Kandavas novada sākumskolas
metodiskā apvienība, bet tā idejas autore bija metodiskās apvienības vadītāja Agita Pētersone. Konkursa laikā visu
novada skolu pirmo četru klašu skolēni
rakstīja vēstules Kandavas novada domes priekšsēdētājam Normundam Štofertam, izstāstot savas idejas un domas,
par to, ko viņi darītu un kā rīkotos,
ja būtu novada domes priekšsēdētāja
amatā.
Satiekoties ar skolēniem novada
domes sēžu zālē, domes priekšsēdētājs
Normunds Štoferts sacīja, ka konkursa
finālam izvirzītās 69 vēstules viņš izlasījis ar lielu interesi un visas bērnu domas bijušas patiesas un vērtīgas.
Sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Agita Pētersone aicināja
skolēnus droši uzdot priekšsēdētājam
jautājumus, kas viņus interesē, nākt sasveicināties, paspiest roku vai veiksmei
pieskarties priekšsēdētāja pogai. Sākumā bērni bija bikli un tikai pamazām
atraisījās. Tad jautājumi bira no visām
pusēm, cits par citu interesantāki- kādas priekšsēdētājam bija sekmes skolā,
kuri bija viņa mīļākie mācību priekšmeti, vai viņam patika iet uz skolu, ko
viņš darīja brīvajā laikā, vai priekšsēdētāja darbs ir grūts un vai uz darbu viņš
nāk ar prieku.
Bērni kopā ar domes priekšsēdētāju
un skolotājiem apskatīja domi un sapulcējās uz konkursa svinīgo noslēgumu priekšsēdētāja kabinetā. Liels bija
priekšsēdētāja pārsteigums, ka kabinetā pietika vietas visiem sešiem desmitiem bērnu un arī viņu skolotājām.
Pasniedzot balvas, domes priekšsēdētājs sacīja, ka jebkurš no 69 vēstuļu
autoriem ir uzvarētājs un cienīgs būt
Kandavas novada patriota godā. Katrā
vēstulē ir kas vērtīgs, ievērības cienīgs,

Kandavas novada patriots 2013 - Loreta Čabovska.
un bijis ļoti grūti izvēlēties pašu lielāko
uzvarētāju, tas bijis grūts un atbildīgs
uzdevums. Priekšsēdētājs vēl un vēlreiz
pārlasījis vēstules, lai pieņemtu pareizu
lēmumu.
Balvas saņēma septiņi konkursa dalībnieki: Marta Luīze Šmēla -Kandavas
internātvidusskolas 3a klases skolniece; Mārcis Gūtšmits -Cēres pamatskolas 3.klases skolnieks; Ance Diduha
- Zemītes pamatskolas 1.klases audzēkne; Elīza Oliņa -Zantes pamatskolas
1. klases audzēkne: Eduards Vītiņš no
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas 4
a klases un Ilze Janstoviča Vānes pamatskolas 1. klases skolniece. Galveno
balvu – Atzinības rakstu un iespēju
fotografēties Kandavas novada domes
priekšsēdētāja krēslā, ieguva Matkules
sākumskolas 4. klases audzēkne Loreta
Čabovska.
Lūk, Loretas Čabovskas vēstule novada domes priekšsēdētājam:
„Labdien, cienījamais Kandavas
novada domes priekšsēdētāj!
Mani sauc Loreta Čabovska, man ir
10 gadi un es mācos Matkules sākumskolas 4.klasē. Es apgūstu mūzikas prasmes Kandavas mūzikas skolā klavierspēlē. Vēlos, lai man ātrāk ir 18 gadu. Tad

es gribētu kļūt par modeli. Kad kļūšu
modele, tad būšu slavena un nesīšu godu
un slavu savai dzimtajai valstij Latvijai.
Kad būšu sapelnījusi daudz naudu, es to
varēšu ziedot bērniem, kuriem ir veselības traucējumi. Man tik ļoti gribētos, lai
visi bērni ir veseli un laimīgi.
Es labprāt iepazītos ar Jūsu darbu un
darba vietu, jo maz par to zinu.
Ja es būtu Kandavas novada domes
priekšsēdētāja, es vienu reizi gadā Latvijā, Kandavas novada domē, vienu dienu
pirms Latvijas dzimšanas dienas svinībām rīkotu atvērto durvju dienu. Es tā
darītu, lai bērni, kuri nezin, kāds ir Jūsu
darbs, var to redzēt un iepazīt. Es priecātos, ja būtu iespējams realizēt manu
ideju. Es kopā ar ģimeni varētu iepazīt
Jūsu darbu un darba vietu.
Novēlu Jums, lai laba veiksme darbā
un, lai viss izdodas kā vēlaties! Latvijai
novēlu daudz labu un jauku cilvēku kā
Jūs!
Uz tikšanos!
Loreta
06.11.2013.”
Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

NOVADNIEKUS PIEMINOT UN GODINOT
Novembrī Kandavas novada muzejā notika atceres pasākumi, kas
saistīti ar 11.novembri, jo šajā dienā
notikuši vairāki vēsturiski un valstiski svarīgi notikumi.

1919. gadā Latvijas armija atbrīvoja Rīgu no bermontiešiem. Un tieši 11.
novembrī tika pieņemts lēmums dibināt Lāčplēša Kara ordeni. Ar šo ordeni
divdesmitajos gados apbalvoja daudzus

drošsirdīgus cilvēkus, kuri cīnījās par
neatkarīgu Latviju. Viņu vidū ir arī ar
Kandavas novadu saistīti ļaudis.
Tāpēc tikšanās reizē muzejā atcerējāmies un pieminējām Lāčplēša Kara
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ordeņa kavalierus: pulkvežleitnantu,
latviešu jātnieku vienību dibinātāju Arnoldu Artumu-Hartmani un Vili Širšonu no Aizupes pagasta, Aleksandru
Baltaisvilku, Vili Gelbi, Kārli Štālu un
Aleksandru Timmermani no Zemītes pagasta, kapteini un Cēres pagasta
jaunsaimnieku Kārli Jēkabsonu, Cēres
pagasta skolas pārzini, pulkvežleitnantu Jāni Briedi, pulkvežleitnantu Jāni
Valdi Bekmani no Kandavas pagasta
Daigones, Kārli Mateusu no Grenču
pagasta. Kā viena no trim apbalvotajām
sievietēm bija arī Līna Čanka-Freidenfelde, kura kādu laiku dzīvoja Matkules
pagastā.
Tāpat pieminējām arī brīvības cīņu
dalībniekus: pulkvežus Ansi un Frici Birkenšteinus no Kandavas pagasta
„Kažociņiem”, Latvijas armijas virsnieku Kārli Augustu Briedi, ar visu četru
pakāpju Jura Krusta ordeņiem apbalvoto Heinrihu Briedi, kapteini, ērģelnieku
Ervīnu Leonardu Dauguli, pulkvedi
Žani Magnusu Jomertu no Grenču pagasta, Tukuma-Talsu apriņķa priekšnieku Aleksandru Kārkliņu no Kandavas, kapteini Žani Krūzi no Matkules
pagasta, virsleitnantu, zemessargu bataljona adjutantu Sergeju Lagzdiņu un
Jāni Reinsonu no Cēres pagasta, pulkvežleitnantu Eduardu Strausu no Vānes
pagasta.
Šajā dienā Kandavas novada muzejā atzīmējām arī Latvijas Tautas frontes
dibināšanas 25.gadadienu. Saistībā ar
šo jubileju biedrība „Vēsturiskā atmiņa”
izdevusi grāmatu „LTF Tukuma rajonā.
Cerētais un sasniegtais”, kuras sastādī-

Grāmatas Tautas Frontes aktīvistiem pasniedza Vilis Seleckis.
šanā arī es ņēmu dalību. Atceroties atmodas laiku un Latvijas Tautas frontes
dibināšanu, savu skatījumu grāmatā
„Tas bija brīnums, ko mēs paveicām” ielicis publicists un vēsturnieks Vilis Seleckis. Abu grāmatu prezentācijā piedalījās biedrības „Vēsturiskā atmiņa” valdes priekšsēdētājs Andris Miezītis un
grāmatas redaktore Linda Lūse, kā arī
vēsturnieki un publicisti Juris Celmiņš
un Vilis Seleckis. Ar dziesmām pasākumu kuplināja Matkules vīru ansamblis
Aināra Oliņa vadībā. Pasākuma noslēgumā tā vadītāji teica paldies tiem at-

modas laika aktīvistiem, kuri grāmatas
tapšanas laikā, kad tika apkopoti materiāli, nāca uz muzeju un sniedza atmiņas, fotogrāfijas un dokumentus par
savu dalību visos notikušajos procesos.
Šajā dienā veicināšanas balvu saņēma arī konkursa par mājvietām vienīgie dalībnieki Anna Griķe un Andris
Jansons no Cēres pagasta „Balklāviem”.
Paldies visiem, kuri atrada laiku un
ar savu klātbūtni kuplināja muzeja pasākumu!
Kandavas novada muzeja
krājuma glabātāja
Ināra Znotiņa

NAGLĀ ATVĒRTA JAUNIEŠU FOTOSTUDIJAS IZSTĀDE
Kandavas jauniešu centrā Nagla
līdz Ziemassvētkiem ir apskatāma
Ināra Švarca vadītās jauniešu foto un
filmu studijas izstāde „Rudens pilsētā”.
Izstādes atklāšanā Inārs Švarcs sacīja, ka lai gan dabā lapu kokos vairs nav
un iestājies gada tumšākais laiks, izstādē redzamajās bildēs sārtie un dzeltenīgie toņi dod to patīkamo sajūtu, ļaujot
atcerēties, cik skaists un daudzkrāsains
šogad bija rudens. Rudens ir attēlots
jauniešu fotogrāfijās pat tur, kur to it kā
nevar saskatīt.
Miķelis Kārkliņš, kurš ir viens no
izstādē redzamo fotogrāfiju autoriem,
uzsvēra, ka kā jau dziesmā ir teikts, nāk
rudens apgleznot Latviju, un viņam ļoti
gribētos, lai rudens ir garāks nekā ziema, jo tas ir siltāks un patīkamāks. Rudenī daba pamazām dodas pie miera,

lai ziemā uzkrātu spēkus nākamajai plaukšanai pavasarī.
Jaunos māksliniekus sveica Kandavas
novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija
Tiltiņa, sakot, ka viņai
ļoti patikušas Miķeļa pieminētās Māras
Zālītes dzejas rindas,
papildinot tās arī tālāk, jo mums Latvija ir
visskaistākā, tik un tā.
Arī izstādes dalībnieku darbos ir jūtams šis
patriotisms, šī mīlestība uz savu zemi, atklājot fotogrāfijās tās
skaistumu.
„Ja cilvēks dod otram, tad viņš ir
bagāts,- sacīja Silvija Tiltiņa, - un jūs

protat dot, tātad esat bagāti!”
Izstādē apskatāmas mūsu jauniešū
Miķeļa Kārkliņa un Madaras Vītolas
fotogrāfijas.
Dagnija Gudriķe
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SATIKŠANĀS VĒJSPĀRNĀ

Mākslinieces Indra Krecere un Lia Kiršteine.
Kandavas kultūras nama izstāžu zālē „Vējspārns” apskatāma divu
Kandavas mākslinieču Indras Kreceres un Lias Kiršteines gleznu izstāde
„Satikšanās”.
Izstādes atklāšana bija svētki visiem Kandavas mākslas mīļotājiem.
Vējspārna saimniece Ilzīte Grinberga
sacīja, ka izstādi radījušas divas brīnišķīgas, talantīgas un ļoti strādīgas būtnes – Lia un Indra
„Gleznā galvenais nav sižets,- sacīja Ilzīte,- galvenais ir tas, kā tu proti
uzgleznot gaismu. Lai glezna uzrunā.”
Viņa arī iepazīstināja izstādes apmeklētājus ar abām māksliniecēm.
Lia Kiršteine nāk no Valdemārpils. Viņa beigusi Talsu 1.ģimnāziju
un pēc tam absolvējusi Viļņas Valsts
Universitātes Dabaszinātņu fakultāti ar
specialitāti- inženierģeoloģija. Paralēli
mācījusies zīmēšanas- gleznošanas studijā pie scenogrāfa V.I. Lukjanska. No
1991.gada viņa strādā Kandavas tehnikumā par mākslinieci. Lias izstādes notikušas Tukumā, Rīgā, Kandavā. Darbi
pārdoti ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā,
ASV un Zviedrijā.
Indra Krecere ir dzimusi rīdziniece, mācījusies Rīgas lietišķās mākslas
vidusskolā, interjera dizaina nodaļā.
Deviņdesmito gadu sākumā pārcēlusies uz dzīvi Kandavā. Strādājusi Valsts

lauksaimniecības tehnikumā par dekoratori- noformētāju, Kandavas Mākslas
skolā par pasniedzēju, bijusi Kandavas pilsētas māksliniece, strādājusi arī
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā par
vizuālās mākslas skolotāju.
No 2002.- 2007.gadam viņa studēja Latvijas Valsts Universitātē vizuālās
mākslas un mākslas vēstures pedagoģijas fakultātē. No 2008.gada dzīvo gan
Latvijā, gan Itālijā, periodiski rīkojot
izstādes un gleznojot. Ziemeļitālijā notikušas trīs Indras izstādes. Dzīves vieta
Itālijā – Pjemonta pie Alpu kalniem,
pēdējos gados- Roma.
Sarunā ar Indru gleznošanas virzieniem, māksliniece pastāstīja, ka gleznās
ataino ziedus, kluso dabu, savas filozofiskās idejas, dažādas figurālas kompozīcijas un portretus. Izteiksmes stilā
viņa izmantojot tradicionālās klasiskās
glezniecības tradīcijas un viņas iecienītākie glezniecības stili ir reālisms, akadēmiskums, art deko stils. Indra uzsvēra, ka pēdējā laika iecienītākais izpētes
objekts viņai esot cilvēks, figūra, portrets vēsturiskā aspektā un ar literāru ievirzi. To viņas izstādes darbos varēja ievērot arī skatītāji. Indra aicināja apskatīt arī albūmus ar gleznu fotogrāfijām,
lai gūtu plašāku ieskatu viņas mākslā.
Uz jautājumu, kas viņu iedvesmo radīt
brīnišķīgos darbus, Indra atbildēja, ka

viņu iedvesmojot ļoti daudzas lietas vēsture, mākslas vēsture, kultūras mantojums, cilvēku attiecības un to visādās
peripetijas, literārais mantojums, grāmatas, opermūzika, iedziļināšanās ezoterikā, un protams, Itālija, viņas sapņu
zeme jau no bērnības. Indra sacīja, ka
aizbraucot uz Itāliju viņa ieguvusi dzīvei otro elpu.
Lia pēc savas būtības ir noslēgtāka
būtne, viņa tik ātri neatklājas, ir noslēpumaināka, klusāka, toties viņas darbi
runā paši par sevi, vieglums, caurspīdīgums, gaisma, netveramība, sirreālisms, tajā pat laikā filigrāni izzīmētas
līnijas, smalks gleznojums. Kad jautāju,
kur savām gleznām iedvesmu rod Lia,
viņa, viegli pasmaidot, atbildēja, ka
viņu iedvesmojot vērojums un doma,
galvenokārt daba.
„Gleznotāja Olita Gulbe par sevi
teikusi, ka viņa esot īsta dabiste. Un
man liekas, ka es arī esmu dabiste,- sacīja Lia- tikai to dabu es savos darbos it
kā izmainu savā redzējumā.”
Jautāta, kā viņa iegūst gleznās dabiskumu, caurspīdīgumu un vieglumu,
Lia atbildēja, ka tā vienkārši esot tāda
tehnika, smalka pāreja. Šajā satikšanās
reizē ar skatītājiem, bija vairāki atklāsmes brīži, kuros mākslinieces ļāva nedaudz dziļāk ieskatīties savā dvēselē.
Dagnija Gudriķe
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SIA KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI INFORMĒ
Cienījamie iedzīvotāji!
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Kandavas un novada iedzīvotājiem atgādina, atsaucoties uz Kandavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 par Kandavas novada
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju un
aizsardzību,
1.8. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kopā ar Kandavas novada Pašvaldības policiju līdz 2014.gada 31.decembrim veic to nekustamo īpašumu, pie kuru jaunizbūvētajiem,
rekonstruētajiem kanalizācijas tīkliem ir izbūvētas pieslēguma vietas, izvedamo notekūdeņu tilpumu hermētisko pārbaudi. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka konkrētajā objektā ir neatbilstība normatīvo aktu un vides prasībām, kā
rezultātā kanalizācijas notekūdeņi iesūcas zemē, konkrētā
nekustamā īpašuma īpašniekam ir jānodrošina izsmeļamās
bedres atbilstība normatīvo aktu un vides prasībām vai par
saviem līdzekļiem jāpieslēdzas pie centralizētā kanalizācijas
tīkla.
Lūdzam nekustamā īpašuma īpašniekiem, neatlikt Kandavas
domes saistošo noteikumu izpildi uz pēdējo brīdi – pieslēdzoties pie centralizētā kanalizācijas tīkla vai sakārtojot izsmeļamās bedres atbilstoši normatīvo aktu un vides prasībām.
Saudzēsim vidi, kurā dzīvojam!

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” vēršas pie tiem
Kandavas pilsētas un novada iedzīvotājiem, kuri vēl līdz šim
nav noslēguši līgumus par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu, lūdzam vērsties SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” birojā pēc adreses – „Robežkalni”, Kandavas
pagasts, Kandavas novads līdz 2014.gada 31.janvārim, lai noslēgtu pakalpojuma līgumus.
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” vēlas atgādināt, ka
savlaicīga saņemto ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksa ļaus ietaupīt papildus izdevumus Jūsu budžetā, kas
rastos soda sankciju vai turpmākā pakalpojuma saņemšanas
pārtraukšanas gadījumā!
Tāpat vēlamies atgādināt, ka uzņēmuma uzskaitē ir nesamaksāti parādi par īri, kopīpašumu apsaimniekošanu un
citiem sniegtajiem pakalpojumiem. Lūdzam nomaksāt šos
parādus, jo apsaimniekotāja maiņa neatbrīvo no iepriekšējo
parādu samaksas!
Ja radušās grūtības norēķinos par ūdens un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu, lūdzam vērsties mūsu birojā pēc adreses – „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads vai
informēt administrāciju pa tālruni – 63126188 vai 63126072,
lai kopīgi rastu risinājumus apmaksas veikšanai!
Ar cieņu,
valdes loceklis E. Bariss

REINIM KINDZULIM DIVAS ZELTA MEDAĻAS
26.oktobrī, Čehijas galvaspilsētā
Prāgā norisinājās WPC pasaules čempionāts svara stieņa spiešanā guļus un
spēka trīscīņa.
Šajās sacensībās piedalījās mūsu
novada iedzīvotājs Reinis Kindzulis no
Vānes. Reinis septiņu sportistu konkurencē, savā svara kategorijā (līdz 110kg)
un vecuma grupā (juniori U-23), laboja
pats savu pasaules rekordu svara stieņa
spiešanā guļus, uzrādot rezultātu 234,5
kg. Tādejādi viņš laboja pasaules rekordu par 1,5 kg , aiz sevis atstādams
tādas valstis kā Ungārija un Krievija, kuru sportisti ieguva attiecīgi 2.un
3.vietu. Arī absolūtajā vērtējumā Reinis
ieguva 1.vietu.
5.decembrī, Somijas pilsētā Tamperē tika aizvadīts GPA pasaules čempionāts svara stieņa spiešanā guļus, kur
Reinis Kindzulis savā svara kategorijā
(līdz 110kg) un vecuma grupā (U-23)
arī izcīnīja zelta medaļu uzspiežot 235
kg un, aiz sevis atstājot Somijas sportistu (160kg), kurš ieguva 2.vietu un
Brazīlijas sportistu (155kg), kurš palika
trešais, kā arī absolūtajā vērtējumā Reinis ieguva godpilno 1.vietu.
Reinis pašlaik startē U-23 vecuma
grupā, bet ja viņš startētu jau nākošajā

Reinis Kindzulis uz goda pjedestāla Tapmerē
vecuma grupā (open 23-33 g.v.), tad
arī šajā grupā Reinis ar savu rezultātu
būtu līdera godā.
Sveicam sportistu ar augstajiem sa-

sniegumiem un novēlam izturību, kā
arī labus panākumus turpmāk!
Egita Grundmane
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PASĀKUMI

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KANDAVAS NOVADA PASĀKUMI
DECEMBRIS
PASĀKUMI
15. - 28. decembris
Ziemassvētku Dāvantirgus. Kandavas
Mākslas galerijā un Kandavas novada
muzejā
15. decembrī - īpaša programma - radošās darbnīcas, mūzika, karsti dzērieni,
dāvanu saiņošana u.c.
18. decembrī
12:00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem. Cēres pamatskolā
17:00 Radošā darbnīca “Uztaisi sev dāvanu pats”. Kandavas novada amatniecības centrā
Bērnudārza egle. Zemītes tautas namā
14:00 Kandavas novada represēto apvienības gada noslēguma pasākums.
Kandavas novada muzejā
19. decembrī
Zemītes pamatskolas egle. Zemītes tautas namā
14:00 Vānes pamatskolas Ziemassvētku eglīte. Vānes kultūras namā
20. decembrī
11:00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem. Zantes kultūras
namā
13:00 Tematisks pasākums “ Klāt Ziemassvētku laiks”. Cēres pagasta bibliotēkā
21. decembrī
11:00 Vānes pirmsskolas vecuma bērnu
Ziemassvētku eglīte “Re, kur rūķi!” Vānes kultūras namā
12:00 Mazo Matkules bērnu eglīte.
Matkules kultūras namā
13:00 Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte. Valdeķu kultūras namā
18:00 Kandavas Deju skolas Ziemassvētku uzvedums “80 dienās apkārt
zemeslodei”. Ieeja: Ls 2,00/EUR 2,85;
bērniem līdz 12 gadiem Ls 1,00/ EUR
1,42. Kandavas kultūras namā
18:00 Ziemassvētku zēnu koru koncerts kopā ar Matkules mūzikas skolas
bērniem. Matkules kultūras namā
22. decembrī
15:00 IV Adventes koncerts “Gaismas
tuvošanās”. Piedalās - solisti Mārtiņš
Grunte, Laima Grauda, Ance Feldmane, Gunta Menģele, Aiga Dūniņa un
Kandavas Deju skolas dejotāji. Ieeja bez maksas. Kandavas kultūras namā.
15:00 Adventes koncerts – Kandavas
katoļu baznīcā ( dievkalpojuma laikā)
15:00 Ziemassvētku koncerts. Valdeķu

kultūras namā
20:00 Ziemassvētku koncerts “Balts
gaišums mirdz no svecītēm”. Vānes
kultūras namā
22:00 Ziemassvētku balle Vānes kultūras namā
23. decembrī
12:00 Pasākums audžuģimenēm - Deju
skolas uzvedums. Kandavas kultūras
namā
24. decembrī
10:00 Ģimeņu dievkalpojums ar Svētdienas skolas bērniem- Kandavas
ev.lut. baznīcā
19:00 Ziemassvētku priekšvakara
dievkalpojums. ( jauktais koris „Kandava”) -Kandavas luterāņu baznīcā
25. decembrī
10:00 Ziemassvētku dievkalpojums(
saksofoniste Līva Birkenšteina)-Kandavas luterāņu baznīcā
21:00 Ziemassvētku groziņu vakars.
Zemītes tautas namā. Spēlē Gints un
Ojārs no Matkules. Ieeja: Ls 2,50/ EUR
3,56.
26. decembrī
13:00 Ziemassvētku pasākums “Dim,
dim, dim Kandavā - Ziemassvētku noskaņā”. Kandavā
13:00 Kandavas Deju skolas Ziemassvētku uzvedums “80 dienās apkārt zemeslodei”. Kandavas kultūras namā
15:00 Ziemassvētku koncerts Dzied tenors Guntars Ruņģis- Kandavas ev. lut.
baznīcā
16:30 Liepājas cirka priekšnesumi un
uguns žonglēšanas paraugdemonstrējumi. Kandavas Promenādē.
18:00 Madaras Celmas un draugu koncerts – ieeja 1,-ls- Kandavas kultūras
namā
Ziemassvētku Dāvantirgus. Īpaša
programma - radošās darbnīcas, mūzika, karsti dzērieni, dāvanu saiņošana
u.c. Kandavas Mākslas galerijā, Kandavas novada muzejā, Amatniecības centrā
27. decembrī
10:00 Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Zemītes tautas namā
11:00 Radošā darbnīca bērniem “Gardais cepumiņš” - Vecgada cepumu veidošana, cepšana, rotāšana, garšošana
un citas interesantas nodarbes. Zantes
kultūras namā
13:00 Koncerts - eglīte pensionāriem.
Zemītes tautas namā
14:00 Brīvdienās ar grāmatu – lasāmstunda bērniem ”Viena maza piparkūka ”. Zantes pagasta bibliotēkā

28. decembrī
12:00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem. Kandavas kultūras
namā
18:00 Ziemassvētku eglīte. Ieeja: Ls
2,00/ EUR 2,85. Kandavas kultūras
namā
21:00 Vecgada balle. Spēlē grupa “2
A”. Ieeja: Ls 2,50/ EUR 3,56. Pieteikties
līdz 15. decembrim (mob. 28765684
(Brigita), tālr. 63182040 (Kandavas
kultūras nama kase)). Valdeķu kultūras
namā
22:00 Vecgada balle. Spēlē muzikants
Andris no Tukuma. Ieeja: Ls 2,50/
EUR 3,56. Galdiņus rezervēt iepriekš pa
tālr. 26239843. Cēres sporta hallē
29. decembrī
12:00 Multfilma bērniem “Mamuta
Ziemassvētki”. Zantes kultūras namā
16:00 Cirks 3D “Nākotnes cirks”. Ieeja:
Ls 2,50/ EUR 3,56. Kandavas kultūras
namā
30. decembrī
14:00 Brīvdienās ar grāmatu – lasāmstunda bērniem ”Viena maza piparkūka ”. Zantes pagasta bibliotēkā
31. decembrī
23:45 Jaunā gada sagaidīšana. Kandavas Promenādē
31. decembrī (2013) /1.janvārī (2014)
00:30 Jaungada balle - spēlē “Ilūzija” .
Ieeja 2,- Ls ( 2,85 eiro) Kandavas kultūras namā
SPORTS
19. decembrī
18:00 Kandavas čempionāts zolītē.
Kandavas sporta hallē
25. decembrī
10:00 “Ziemassvētku turnīrs” - volejbols, zolīte, riču - raču, komandu cīņa
novusā. Kandavas sporta hallē
26.decembrī
18:00 Kandavas čempionāts zolītē-noslēguma kārta.
27. - 30. decembris
Starptautisks turnīrs basketbolā (4 vecuma grupās). Kandavas sporta hallē
IZSTĀDES
Visu mēnesi
Ainas Liepas tekstila gleznas. Kandavas novada muzejā.
Izstāde - Rakstniekam, scenāristam
Andrim Kolbergam - 73 (1938.). Zantes pagasta bibliotēkā
Tematiska izstāde - Viss par eiro ieviešanu Latvijā! Zantes pagasta bibliotēkā

PASĀKUMI
Lasītāju iesaistīšana LNB akcijā “Grāmatu draugu ķēde”. Zantes pagasta bibliotēkā
Lias Kiršteines un Indras Kreceres darbu izstāde. Kandavas kultūras namā izstāžu zālē “Vējspārns”.
1. - 30. decembris
Apskatāma Zantes kultūras nama 15
gadu jubilejai veltītā izstāde “Tēvu
zeme stūru stūriem”. Zantes kultūras
nama mazajā zāle
2. - 20. decembris
Izstāde - „Ziemas rītā sarma krīt” - Iedzīvotāju pašdarināti rotājumi: adventes
vainagi, svečturi, dekori u.c. Zemītes
pagasta bibliotēkā
Līdz 24. decembrim
Foto izstāde “Rudens pilsētā”. Kandavā, Jauniešu centrā “Nagla”
2. - 24. decembris
Tematiska izstāde “No Adventes līdz
Ziemassvētkiem”. Matkules pagasta
bibliotēkā
2. - 31. decembris
Rokdarbu izstāde - Zigrīdas Ozoliņas
“Romantiskais pergaments”. Vānes pagasta bibliotēkā
6. - 28. decembris
Izstāde - Ziemassvētku kartiņas. Matkules kultūras namā
9. - 31. decembris
Literārā izstāde veltīta Ziemassvētkiem. Vānes pagasta bibliotēkā
Literārā izstāde- Aktierim Edgaram
Liepiņam - 85. Vānes pagasta bibliotēkā
Literārā izstāde- Rakstniekam Andrim
Kolbergam - 75. Vānes pagasta bibliotēkā

KULTŪRA
Literārā izstāde- Edvartam Virzam 130. Vānes pagasta bibliotēkā
11. - 25. decembris
Izstāde - rakstniekam Atim Skalbergam - 75. Kandavas pagasta bibliotēkā
Valdeķos
13. - 20. decembris
Jubilejas izstāde “Rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam - 75”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
13. - 21. decembris
Literārā izstāde “Aktierim Edgaram
Liepiņam - 85”. Cēres pagasta bibliotēkā
16. - 24. decembris
Tematiska izstāde “Ziemassvētku gaidās”. Matkules pagasta bibliotēkā
16. - 26. decembris
Izstāde bērniem - Ziemassvētki sabraukuši. Kandavas pagasta bibliotēkā
Jubilejas izstāde “Aktierim Edgaram
Liepiņam 85” Kandavas pilsētas bibliotēkā
16. - 30. decembris
Izstāde “Āksts un traģiķis” - aktierim
Edgaram Liepiņam 85 (1928-1995).
Matkules pagasta bibliotēkā
Izstāde “Rakstniekam Andrim Kolbergam 75”. Matkules pagasta bibliotēkā
20. - 28. decembris
Jubilejas izstāde “Dzejniekam Edvartam Virzam - 130”(1883 - 1940). Kandavas pilsētas bibliotēkā
Tematiska izstāde “Nāk Ziemassvētku
tālās zvaigznes mirdzums”. Kandavas
pilsētas bibliotēkā
20. - 29. decembris
Izstāde - Režisorei, skatuves mākslas

17.

pedagoģei Mārai Ķimelei - 70. Kandavas pagasta bibliotēkā Valdeķos
Izstāde - Rakstniekam Andrim Kolbergam - 75. Kandavas pagasta bibliotēkā Valdeķos
21. decembrī
Izstāde - Rakstniekam, scenāristam
Andrim Kolbergam – 75 (1938.). Zemītes pagasta bibliotēkā
Izstāde - Dzejniecei Ilgai Bērzai – 80
(1933.). Zemītes pagasta bibliotēkā
26. decembrī
Izstāde - Rakstniekam Rihardam Valdesam – 125 (1888. – 1942.). Zemītes
pagasta bibliotēkā
27. decembrī
Izstāde - Dzejniekam Edvartam Virzam – 130 (1883. – 1940.). Zemītes pagasta bibliotēkā
28. decembrī
Izstāde - Dzejniekam, rakstniekam
Antonam Slišānam – 65 (1948.). Zemītes pagasta bibliotēkā
29. decembrī
Izstāde - Rakstniekam Albertam Sprūdžam – 105 (1908. – 1944.). Zemītes
pagasta bibliotēkā
KANDAVAS NOVADA PASĀKUMI
2014
JANVĀRIS
4. janvārī
22:00 Jaunā gada karnevāls. Zantes
kultūras namā
Matkules amatierteātra izrāde “Cilvēciņa Ziemassvētki”. Valdeķu kultūras
namā
Sekojiet informācijai
www.kandavaskultura.lv

AINAS LIEPAS DARBU IZSTĀDE NOVADA MUZEJĀ
27. novembrī Kandavas novada muzejā notika tikšanas ar tekstilnieci,
floristi un dzejnieci Ainu Liepu.
Tiekoties ar izstādes apmeklētājiem,
Ainas kundze pastāstīja par savu dzimto pusi un bērnību. „Esmu dzimusi
1935.gada 21.decembrī, netālu no Kandavas , kuru sauc arī par mazo Kurzemes Šveici. Skaistā Kandava un gājiens
katru dienu uz skolu pāri Abavas vecajam akmens tiltam, kurš savieno abas
Kandavas puses, veidoja manī skaistuma izjūtu.” Pasākuma laikā apmeklētāji
iepazinās ar viņas darba un dzīves gaitām, uzzināja, kā top savdabīgās tekstila glezniņas un floristikas darbi.
Šobrīd Aina Liepa dzīvo Dobeles novada Kaķenieku pagastā. Pēdējos gados
viņa sākusi rakstīt dzejoļus. 2013.gadā
izdotajā Dobeles literātu biedrības

dzejas un īsprozas almanahā „Spārni
-2013” un Jelgavas Latviešu biedrības
Dzejnieku kluba „Pieskāriens” dzejas
izdevumā „Zemgales vācelīte” iekļauti
arī Ainas Liepas dzejoļi.
„Dzejas lasīšana bija kā plāksteris melnajās dienās. 2008.gadā Biruta Laijere
aicināja mani būt ne tikai klausītājai,
bet pamēģināt arī pašai rakstīt. Tā arī
iesāku vārsmošanu. Darbojos arī Dobeles literārajā biedrībā „Spārni”, sacīja
Ainas kundze.
Ieskatam dažas Ainas Liepas dzejas rindas:
„Lai laba doma nedienas brīdī,
Kā zibens zibsnis gaiša atlido
Un iededz gaismu sirds vistumšākajā
stūrī”.
Sarma Anģēna
Kandavas novada muzeja vadītāja

Aina Liepa izstādes atklāšanā
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Pateicība

Sirsnīgs paldies Jums, sirmais kungs, kas, 11.decembrī Rīgas
autoostā iedevāt man ceļa naudu. Lai Jums un Jūsu mīļajiem
laba veselība. Siltus un mīļus Ziemassvētkus, pārticīgu un
laimīgu Jauno gadu! Sanita
P.s. Zinu tikai to, ka izkāpāt Kandavas autoostā, tādēļ pateicību ievietoju Kandavas novada avīzē, ar cerību, ka tā Jūs sasniegs. Ja piezvanīsiet uz Kandavas novada domi un atstāsiet
savus kontaktus, es varēšu Jums naudu atdot! Sanita Avota

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” biroja
un kases „Robežkalnos”, Kandavas pagasts, Kandavas novads
darba laiks decembrī - svētku dienās:
23.12.2013. – 8.00 – 12.00 13.00 - 17.00
24., 25., 26.12.2013. - brīvs
27., 28.12.2013. - 8.00 – 12.00 13.00 - 16.00
30., 31.12.2013. – brīvs
Skaidrās naudas nomaiņas( lati pret euro) iespējas Kandavas novadā
Kandavas pilsēta - AS „ SEB banka”izmaksu automāts, Swedbank AS izmaksu automāts, AS „ SEB banka” iemaksu/ izmaksu automāts, Kandavas pasta nodaļa Kandavā Abavas
ielā 2 ; Cēres pasta nodaļa, Vānes pasta nodaļa, Zantes pasta
nodaļa. Zemītes un Matkules pasta nodaļās iedzīvotāji aicināti iemaksāt latus Latvijas Pasta norēķinu kontā.

Būs pieejams atbalsts tūrisma
aktivitāšu veicināšanai

No 2014.gada 2. janvāra līdz 2014.gada 31.janvārim tiek izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana
pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Kopējais
pieejamais publiskais finansējums pasākumā ir 890 000
EUR.
Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās
aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un
infrastruktūru. Tiks atbalstītas dažādas aktivitātes, piemēram, peldvietu labiekārtošanu, atpūtas taku un tiltiņu, rotaļlaukumu, atrakciju, veloceliņu izveidi un labiekārtošanu, sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju
celtniecību, kas ietilpst esošā vai plānojamā tūrisma pakalpojumā u.c.
Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums ir astoņi mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un apmācību tēmas ir
atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā “ES atbalsts”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (Zemkopības ministrijas ēkas 2.stāva foajē, Republikas laukumā
2, Rīgā) vai elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).
Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
Lauku attīstības daļa
Tālrunis: 67027873
Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000

Kandavas novada SIA „Kandavas namsaimnieks” biroja „Robežkalnos”, Kandavas pagasts, Kandavas

novads darba laiks svētku dienās:
23.12.2013. – 8.00 – 12.00 13.00 - 17.00
24., 25., 26.12.2013. - brīvs
27., 28.12.2013. - 8.00 – 12.00 13.00 - 16.00
30., 31.12.2013. - brīvs

Kandavas novada sociālā dienesta un bāriņtiesas darba laiks 2013.gada nogalē:
23.decembris no 8:00 – 14:00
27.decembris no 8:00 – 14:00
30.decembris no 8:00 – 14:00
Pabalstu kase gada beigās nestrādās, pēdējā darba diena
20.decembrī.

SIA “Tukuma Auto” informē

Sakarā ar svētku brīvdienām un darba dienu pārcelšanu
decembra mēnesī tiek veiktas sekojošas izmaiņas maršrutu
kustības sarakstā:
š.g. 23. 25.,26.,29.,30.decembrī un 2014.gada 1.janvārī
maršruta autobusi kursēs pēc svētdienas grafika.
š.g. 24.decembrī un 31.decembrī maršruta autobusi kursēs
pēc sestdienas grafika.
š.g. 28.decembrī (tiek pārcelta darba diena no pirmdienas,
30.decembra) maršruta autobusi kursēs pēc otrdienas (mācību brīvlaika) grafika.
Kandavas novada muzejā var iegādāties biedrības “Vēsturiskā atmiņa” izdoto grāmatu “LTF Tukuma rajonā. Cerētais un sasniegtais”. Grāmatā ir arī nodaļa par mūsu novadu
- „Atmodas laika aktivitātes Kandavas novadā”.

19.

AKTUALITĀTES

DĀVANTIRGUS NOVADA MUZEJĀ
Trešajā Adventē Kandavas novada muzejs viesmīlīgi vēra durvis Dāvantirgum, kurā kandavnieki un pilsētas viesi varēja iegādāties dāvanas Ziemassvētkiem
un gadu mijai, kuras darinājuši pašu un blakus novadu čaklie meistari.
Šāds pasākums teju divu nedēļu garumā Kandavā tiek
sarīkots jau otro gadu. Pagājušo gadu Dāvantirgū piedalījās ap 40 meistaru ar 1500 pašu rokām darinātu dāvanu
klāstu. Šogad sarūpēts vismaz 2500 dāvanu, kuras gatavojuši vairāk nekā 70 amatnieki, mākslinieki, rokdarbnieki un vienkārši radoši ļaudis. Dāvantirgū piedalās
Kandavas, Talsu un Tukuma novadu amatnieki, sevišķi
čakli bijuši Vānes pagasta meistari.
Novada muzejs svētdien mudžēja kā darbīgs bišu
strops, katrs te varēja atrast dāvanu pats sev, saviem mīļajiem, tuviniekiem un draugiem, dāvanas bija katrai
gaumei un katram vecumam. Pirms vai pēc dāvanu iegādes, visi varēja cienāties ar kafiju, iegādāties karstvīnu vai
kādu uzkodu un traktierī „Pie melnā kuiļa” sveču gaismā
baudīt cienastu mūzikas pavadībā.
18.decembrī plkst. 17:00 kandavnieki mīļi aicināti uz nodarbību „Uztaisi sev dāvanu pats”, bet 26.decembrī Dāvantirgū atkal būs īpaša programma ar eņģeļu un piparkūku darbnīcu un dažādiem pāsteigumiem.
Dagnija Gudriķe
Nāk Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību, gaismu dvēselē krāj.
/K. Apšukrūma/

Gaišu, līksmu, siltuma un
mīlestības pilnu Ziemassvētku
noskaņu un sirdsmieru svētkos!

„Kandavas namsaimnieks” kolektīvs

Zelta laikus gaidīt velti,
Tie aiz mūžības ir celti.
Tukša tāda cerība!
Bet ik katru brīdi saprast,
Dzīves zeltu rakt un atrastTā ir īsta gudrība!
(M.Kaudzīte)

Jaunajā gadā veselību, izturību un
veiksmi visās dzīves jomās Jums

novēl Kandavas novada
pensionāru padome

Lai Ziemassvētku gaišais
starojums pavada
Jūs Jaunajā 2014. gadā!

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
kolektīvs

Foto no Dāvantirgus atklāšanas Trešajā Adventē.

Sportiskiem panākumiem un
veiksmēm bagātu 2014.gadu!

Sporta klubs “Kandava”

Mīļus un gaišus Ziemassvētkus!
Veselību un veiksmi Jaunajā gadā

Matkules pagasta pārvaldes vārdā
Dz. Jansone

Šajos skaistajos Ziemassvētkos
un Jaunajā gadā visiem
laimīgiem būt!

Zemītes pagasta pārvaldes vārdā
Rita Diduha

Lai daudz mēs labu darbu padarām,
Lai sirdsmierā un saticībā dzīvojam!

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu
Jauno gadu!

Cēres pagasta pārvaldes vārdā Maija Jēce

Baltus, mierīgus, saticības pilnus,
ar jaukiem notikumiem saistītus
Ziemassvētkus ģimenes un
draugu lokā, un Laimīgu Jauno
gadu visiem Kandavas novada
iedzīvotājiem

Zantes pagasta pārvalde.

Trīs baltas patiesības iet pa gadu takām.
Pirmā- labestība katrā vārdā, ko viens otram
sakām, blakus- godīgums starp mums, un
ja vēl pienākums nāks līdz, tad balti un mīļi
Ziemassvētki būs!
Vānes pagasta pārvaldes vārdā
Daina Priede

Visiem novada iedzīvotājiem
paldies par sadarbību un sapratni.
Ziemassvētku un Jaunā gada
gaidās vēlu gaišu prieku un mieru
katrā mājā!

Kandavas novada pašvaldības policijas
kolektīva vārdā Ailona Dārzniece

Mums visiem miers ir kādreiz vajadzīgs,
Gan tev, gan man, gan visiem rītiem arī.
/J.Sirmbārdis/

Klusus un mīļus Ziemassvētkus,
Laimīgu Jauno gadu!

Kandavas novada bāriņtiesa

20.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Lai gaišas domas ar jums kopā būtu
Un ikdienā no tām jūs spēku gūtu!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās decembra jubilārus!
Milda Kalnmeiere, Ilga Zlaugotne,
Elmārs Grīnbergs, Elmārs Ķevics,
Velta Krecere, Ivars Meilands, Zenta Bogdanova,
Ruta Vīnberga, Staņislavs Širins, Anna Legzdiņa,
Sigurds Priede, Rita Eižvertiņa,Marija Fībiga,
Ina Neimane, Lilija Tauriņa, Vilnis Jēkabsons,
Vizma Dzintare, Roberts Leja, Aivars Rūtens,
Edgars Insbergs, Marija Raginska, Mirdza Zerne,
Osvalds Finkenšteins, Dzidra Zariņa, Rita Ruģele
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Kandavas novada dome aicina darbā
Sabiedrisko attiecību menedžeri
(uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam:
- vēlama augstākā izglītība sociālo zinātņu jomā,
- var būt pēdējo kursu students (-e);
- vēlama profesionālā darba pieredze sabiedrisko attiecību
jomā;
- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
- vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
- labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
- teicamas komunikācijas prasmes;
- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
- pamatzināšanas fotografēšanā un fotogrāfiju apstrādē;
Piedāvājam:
- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
- konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
- iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas un pieredzi.
Jūsu CV, pieteikuma vēstuli, izglītības dokumentu kopijas
un eseju par tēmu „Idejas un ieteikumi Kandavas novada un
pašvaldības tēla veidošanai” ar norādi „Sabiedrisko attiecību
menedžeris” lūdzam iesniegt līdz 2014.gada 3.janvārim Kandavas novada domē personīgi 202.kabinetā, vai pa pastu: Dārza
ielā 6, Kandava, Kandavas novads LV-3120, vai elektroniski
e-pasta adrese dome@kandava.lv, tālrunis 63182028.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz
pārrunām.

2013.GADA DECEMBRIS

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
novembrī reģistrēti
6 jaundzimušie
Estere, Alekss, Daniels,
Gustavs, Ralfs, Valters

Sveicam vecākus!Kandavas novada dome
Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli.
Un tici – tas ir Tavā varā –
Nest gaismu, kā to sveces dara…
Kaut mazliet žēl,
ka gads ir atkal galā,
Jaunais nāk.
Lai laimes daudz,
Lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!

Gaišu noskaņu bagātus Ziemassvētkus!
Ticību sev, savam ceļam un veiksmei
Jaunajā 2014.gadā!
Kandavas novada Izglītības pārvaldes vārdā –
vadītāja Silvija Tiltiņa

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
novembrī reģistrēti mirušie:
Vitolds Greckis
Regīna Jakubovska
Jānis Staško
Marija Šabliko
Žanis Ievkalns
Valdis Jansons
Aldona Vilka

(1948.) Kandava
(1942.) Kandava
(1954.) Kandava
(1919.) Kandava
(1931.) Matkules pagasts
(1936.) Matkules pagasts
(1928.) Laucienes pagasts

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrāfija UNIVERSUMS A”

