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NOVADA GADA JAUNIETIS 2012

20. decembrī Kandavas jauniešu
centra zālē notika konkursa „Kandavas novada Gada jaunietis 2012” noslēguma pasākums.
Konkursu sadarbībā ar novada Izglītības pārvaldi organizēja jauniešu
centrs „Nagla”. Šoreiz mērķis nebija noskaidrot labāko mācībās, bet gan apzināt Kandavas novada aktīvos jauniešus,
veicinot viņu iesaistīšanos sabiedriskajā
dzīvē un brīvprātīgajā darbā un popularizēt jauniešu individuālos talantus un
iniciatīvu. Vērtēšanas kritēriji bija sekojoši: iesaistīšanās neformālajā izglītībā
un brīvprātīgā darba veikšana, darbība
izglītības iestādes pašpārvaldē, projektu izstrādē un īstenošanā, piedalīšanās
kultūras un sporta pasākumos vai to organizēšanā kā arī dalība starptautiskos
jauniešu projektos un vēl citas iniciatīvas. Jaunieši tika vērtēti trīs vecuma
grupās: no 13- 15 gadiem; no 16- 18
gadiem un 19- 25 gadiem.
Atsaucība bija negaidīti liela, pavisam tika iesniegti 17 pieteikumi. Grupā no 13-15 gadiem bija 3 pretendenti
(Sabīne Dreibe, Adrians Dumbrovskis,
Rihards Bārenis). Viskuplākā bija grupa
no 16- 18 gadiem– 12 pretendenti (Ieva
Ose, Rūta Laura, Lelde Strazdiņa, Zane
Sterķe, Vita Vorkale, Zelma Sergejeva,
Andis Dobkevičš, Visvaldis Pētersons,
Emīls Ripa, Maija Bezdelīga, Jurģis Raginskas, Aivars Kleins). Grupā no 19-25
gadiem anketas iesniedza 2 pretendenti
(Toms Prodaņuks un Andis Dēze).
Pēc pieteikuma termiņa iesniegšanas beigām jauniešu centrā „Nagla” tika
izveidota kompetenta žūrija 5 cilvēku
sastāvā, kas izvērtēja iesniegtos pieteikumus un izvirzīja labāko jaunieti katrā
vecuma grupā.
Konkursa organizatori bija aptaujājuši arī novada iedzīvotājus, uzdodot viņiem jautājumu- kādam jābūt Kandavas
novada Gada jaunietim- un uzfilmējot
iedzīvotāju atbildes. Šī prezentācija tika
demonstrēta apbalvošanas pasākumā.
Kā sacīja žūrijas komisijas priekšsēdētāja Jeļena Šnikvalde, žūrijai bija dots
grūts uzdevums, noskatoties pretendentu prezentācijas un izlasot pieteikumu anketas, izlemt, kurš pelnījis „Gada
jaunieša” titulu. Īpaši grūti tas bija gru-
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(no labās Toms Prodaņuks, Zelma Sergejeva un Rihards Bārenis).

pā no 16- 18 gadiem. Visi 12 jaunieši
bija labi, bet vismaz seši no viņiem izcili
labi. Katram žūrijas loceklim bija savs
favorīts, un tikai balsošanas rezultātā
noskaidrojās uzvarētājs.
Uzrunājot jauniešus, žūrijas komisijas pārstāve Zigita Kārkliņa teica paldies par to, ka viņi ļāvuši ielūkoties savu
pabeigto darbu bagātībā, sagatavojuši
tik daudzveidīgas prezentācijas un savilkuši kopā katrs savus dzīves plusus.
Kādā no prezentācijām bija izteikta ļoti
precīza atziņa, kuru Zigita citēja balvas
pasniegšanā:
“Mums ir tikpat daudz dienu nedēļā kā visiem pārējiem, tikpat garas ir šīs
dienas, bet mēs varam paveikt vairāk.”
Šos vārdus pilnībā var attiecināt uz visiem balvas pretendentiem. Zigita Kār-

kliņa vēlēja jauniešiem turpināt vairot
savas bagātības, turpināt mācīties un
izglītoties, turpināt darīt sev un citiem
tīkamus darbus, jo tās būs tās bagātības,
kas nekad nezudīs.
Titulu „Kandavas novada Gada
jaunietis 2012” ieguva Rihards Bārenis (grupa 13- 15 gadi), Zelma Sergejeva (16- 18 gadi) un Toms Prodaņuks
(19- 25 gadi). Pārējie pretendenti saņēma piemiņas balvas par piedalīšanos
konkursā.
Apbalvošanas ceremoniju ar dziesmām kuplināja Madara Kārņupa.
Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste
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LAI BALTĀ PASAULĒ BALTI MĒS
TURPINĀSIM IESĀKTO
Sveicu
visus
Jaunajā, 2013. gadā!
Iespējams, ka šis
gads nebūs iezīmīgs
ar lieliem, jauniem
projektiem,
taču
daudz ir paveikts
jau aizvadītajā gadā
un ir svarīgi pabeigt
iesāktos darbus. Ir
jāpabeidz Zīļu un
Lauku ielu asfaltēšana, ir jāsakārto
gājēju ceļš uz tehnikumu, kuru izmanto ļoti daudz cilvēku. Vajadzētu atjaunot arī tehnikuma stadiona infrastruktūru, jo 2013. gadā tur ir paredzēti daudzi
sporta pasākumi. Viens no lielākajiem pagājušogad bija ūdenssaimniecības rekonstrukcijas
projekts. Diemžēl mums nav izdevies atjaunot
pilnīgi visus ūdensvada un kanalizācijas tīklus.
Finansiālu apsvērumu dēļ visu projektā nevarēja iekļaut, taču tiks meklētas iespējas šo rekonstrukciju veikt arī tajās ielās, kur tas vēl nav izdarīts. Ir daudz paveikts arī ēku renovācijas jomā,
tai skaitā pagastos. Ir atjaunotas daudzdzīvokļu
mājas Valdeķos, Zantē un Zemītē. Ir atjaunots
Valdeķu kultūras nams. Mēs turpināsim rūpēties par pagastu infrastruktūru, jo Kandavas
novads nav tikai centrs. Šogad mēs turpināsim
atjaunot pašvaldības dzīvojamo fondu – tiks
remontēti atsevišķi pašvaldības īpašumā esoši
dzīvokļi, kuri šobrīd stāv tukši un vairākas ģimenes iegūs jaunas mājvietas.
Pagājušā gada pēdējās dienās tika apstiprināts 2013. gada budžets, kurā paredzēts papildus finansējums izglītībai vairāk nekā 100
tūkstošu latu apmērā. Līdzekļi ir paredzēti gan
vidusskolai, gan arī Vānes pamatskolai. Es vienmēr esmu teicis, ka Kandava ir koledžas novads
un ar to lepojos. Gribu uzteikt arī tehnikuma
vadību par aizvadītajā gadā paveikto. Esam apvienojuši Mūzikas un mākslas skolas un, turpinot aizsākto, viena no iecerēm ir jaunas izstāžu
zāles un bibliotēkas apvienošana, izvietojot tās
vecās sinagogas ēkā.
Es priecājos, ka Kandavas novads aug un
attīstās, es priecājos par jaunajām ģimenēm
un jaundzimušo skaita pieaugumu. Ceru, ka
pašvaldības sniegtais materiālais atbalsts jaundzimušo ģimenēm ir palīdzējis. 2012. gada
nogalē Kandavas novadā tika deklarēts simtais
pagājušogad dzimušais mazulis. Šāds jaundzimušo skaita pieaugums Kandavas novadā nav
reģistrēts jau sen. Tas nozīmē, ka novadam ir
nākotne un, ka cilvēki to labprāt sauc par savām mājām.
Laimi, veselību un saticību Jaunajā gadā!
Rolands BĀRENIS
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

Par grāmatu ‘Zentenes pagasts” stāsta Mārīte Šmelte
(no labās).

22. decembrī Kandavas novada muzejā notika gada noslēguma
pasākums „Lai baltā pasaulē balti mēs”.
Sanākušie viesi tika iepazīstināti ar muzejā padarīto: D. Zvirbules
grāmatas „Abavas velns” prezentāciju, ūdeņu meklēšanu novadā Muzeju nakts laikā, darbu pie Kandavas vecpilsētas maketa, muzeja telpu
atklāšanu pēc remonta, Kandavas Mākslas galerijas atklāšanu III Kafijas
un tējas festivāla laikā, Lāčplēša dienas pasākumu, Kandavas novada
politiski represēto iedzīvotāju gada noslēguma pasākumu.
Pirmo reizi muzeja vēsturē sadarbības partneriem un atbalstītājiem
izsniedza Goda biedra kartes. Tādas šoreiz saņēma pieci Kandavas novada ļaudis: Ojārs Budžens (par Muzeju nakts brauciena finansēšanu),
Astra Dīriņa un Ilze Goldberga (par praktisku atbalstu remonta laikā),
Inta Haferberga un Pēteris Briedis (par ilggadēju sadarbību un atbalstu). Ar izsniegto karti tās īpašnieki varēs apmeklēt muzeja izstādes un
pasākumus par velti.
Pasākuma otrajā daļā bija tikšanās ar tikko iznākušās grāmatas
„Zentenes pagasts” vienu no autoriem– bijušo Zentenes pamatskolas
direktori Mārīti Šmelti. Diemžēl veselības stāvokļa dēļ nevarēja ierasties otrs autors- skolotājs Elmārs Šmelte. Zentenes pagasts dažādu reformu laikā ir bijis gan pie Talsu apriņķa, gan Tukuma rajona, bet desmit gadus tas ir atradies Kandavas rajona teritorijā. M. Šmelte pastāstīja
par grāmatas tapšanu, par fantastisko vietējo iedzīvotāju atsaucību un,
protams, atbildēja uz kandavnieku jautājumiem. Kārtības labad jāsaka, ka šī jau ir trešā grāmata, ko ir izdevis Zentenes pagasta patriots E.
Šmelte kopā ar saviem domubiedriem.
Savu skolotāju sveikt bija ieradusies dzejniece un Zemgales vidusskolas skolotāja Baiba Talce-Reinberga. Daudzus labus vārdus teica arī
laikraksta „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Inese Valtenberga,
kura bija skolniece gan Mārītei, gan Elmāram Šmeltēm. Atcerēties kopējo sadarbību un tikties bija ieradušās arī abas bijušās Pastariņa muzeja vadītājas Zaiga Bogdanova un Gunta Frišfelde. Pasākuma muzikālo
daļu nodrošināja Kandavas senioru ansamblis Dzintras Lindes vadībā.
Ināra ZNOTIŅA
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REKONSTRUĒS DEPO TORNI
Lai veicinātu tūrisma attīstību un pilsētas atpazīstamību Kandavas novada dome ir
iecerējusi veikt ugunsdzēsēju Depo torņa (Tirgus laukums 7) rekonstrukciju, pārveidojot to par pulksteņa torni.
Tirgus jeb Depo laukums Kandavā ir vēsturiskais pilsētas centrs, kurš šobrīd sāk zaudēt
savu pilsētas administratīvā centra statusu, jo lielāka cilvēku plūsma ir novērojama “jaunā
centra” daļā– pie veikaliem “Elvi”, “Maxima”, Abavas ielas rajonā. Vēsturiskā centra Tirgus
laukumā parasti notiek pilsētas svētku pasākumi, Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšana.
Šī vieta pievilina tūristus ar savu senatnīgo mazpilsētas garu. Lai padarītu vecpilsētu pievilcīgāku, viesiem un pašiem kandavniekiem tīkamāku, Kandavas novada dome jau ir izveidojusi Promenādi- vietu, kur pilsētniekiem un viesiem pulcēties, atpūsties un kopīgi svinēt
svētkus. Ugunsdzēsēju Depo torņa rekonstrukcija ir vēl viens solis Kandavas vecpilsētas
atjaunošanā. Torņa izbūve ar pulksteni un pulksteņa mehānismu iecerēts veikt esošā ugunsdzēsēju depo torņa apjomā, paaugstinot to ar torņa smailes jumta izbūvi. Šāda pulksteņa
izvietošana pilsētā atvieglotu
vietējo iedzīvotāju sadzīvi, uzlabotu pilsētvides arhitektonisko
risinājumu, kā arī radītu svarīgu elementu pilsētas pasākumu
norisē, piemēram, Jaunā gada
sagaidīšanā. Pulksteņa
torņa izbūve noteikti
uzlabotu ēkas arhitektonisko
izteiksmību
un atpazīstamību. Šāda
torņa rekonstrukcijas
Vīzija par to, kāds izskatīsies Depo tornis ar pulksteni.
ideja ir radusies jau 80to gadu beigās, kad visam Kandavas vēsturiskajam centram tika izstrādāts attīstības priekšlikums. Nesen domes arhīvā tika
atrasti materiāli ar depo torņa izbūves skicēm, pārveidojot to par pulksteņa torni. Šī ideja tika pieņemta par realizējamu.
Baiba BEĶERE
Kandavas novada domes būvvaldes vadītājas p.i., arhitekte

KANDAVAS NOVADĀ DEKLARĒTS 100.JAUNDZIMUŠAIS

Knētu - Bērzkalnu ģimeni sveic domes priekšsēdētājs R. Bārenis

Decembra nogalē Kandavas novadā
tika deklarēts 100. jaundzimušais bērniņš
2012.gadā.
Tas ir zēns, kuram dots vārds Toms.
Toms Knētu- Bērzkalnu ģimenē ir otrais
bērns, brālim Kristam ir jau seši gadi. Mazais Toms ģimenē ir ļoti gaidīts bērns, par
viņa piedzimšanu priecājās brālis, vecākimamma Līga un tētis Justs un vecvecāki.
Apsveicot jauno ģimeni, Kandavas novada
domes priekšsēdētājs Rolands Bārenis uzsvēra, ka pēdējos piecos gados šāds jaundzimušo bērnu skaits novadā nav fiksēts un vēlēja Tomam augt lielam, veselam un stipram
viņa ģimenei par prieku.
Ar 2012.gada 1.janvāri Kandavas novadā deklarētajiem bērniem Kandavas novada
dome piešķir vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu 200 latu apmērā. Knētu- Bērzkalnu ģimenei šis apstāklis gan nebija izšķirošais, jo viņi otro bērniņu bija gaidījuši jau
ilgi, un priecājās par to, ka laimīgas sagadīšanās dēļ, Toms tika deklarēts kā novada
simtais bērniņš pagājušajā gadā.
Dagnija GUDRIĶE
Kandavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
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KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 27.12.2012.
Kandavas novada domes sēdē decembrī tika izskatīti 30
jautājumi.
Tika apstiprināti sekojoši Kandavas novada domes
saistošie noteikumi:
-Nr. 16 „Grozījumi Kandavas novada domes 26.01.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 1 „2012.gada pamatbudžets un
speciālais budžets” (pret- S.Horste, G.Indriksons);
-Nr. 18 „2013.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
(balsojot: pret - S.Horste, G.Indriksons, D.Rozenfelds);
-Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtību Kandavas novadā 2013.gadā”.
Tika apstiprināts:
Kandavas novada sociāli ekonomiskais attīstības
plāns 2013.gadam (balsojot: pret-S.Horste, G.Indriksons,
D.Rozenfelds);
grozījumi Kandavas novada domes 26.01.2012. iekšējos
noteikumos „Kārtība, kādā piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu” (pret- D. Rozenfelds);
grozījumi Kandavas novada domes sniegto maksas pakalpojumu cenrādī;
grozījumi Zantes ģimenes krīzes centra sniegto maksas
pakalpojumu cenrādī;
Kandavas internātvidusskolas nolikums (ar 2013.gada
1.janvāri tiek ieviesta centralizēta grāmatvedības uzskaite visās Kandavas novada pašvaldības izglītības iestādēs un pārējo
novada izglītības iestāžu nolikumi tika apstiprināti jau 2012.
gada novembra domes sēdē).
Tika izskatīts jautājums par līdzfinansējumu projekta pieteikumam „Ziņojumu stendu izgatavošana un uzstādīšana”
un nolemts Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu biedrībā „Kandavas Partnerība”,
apstiprināt projekta „Ziņojumu stendu izgatavošana un uzstādīšana” kopējās izmaksas 13 607,14 LVL, no kurām publiskais finansējums 10 121,01 LVL (90% no attiecināmām izmaksām), Kandavas novada domes finansējums 3486,13 LVL
(10% no attiecināmajām izmaksām un pievienotās vērtības
nodoklis).
Tika skatīts jautājums par aizņēmuma ņemšanu projekta „Brīvdabas estrādes „Ozolāji” rekonstrukcija” īstenošanai
un nolemts, ņemt aizņēmumu no Valsts kases 401957 LVL ar
atmaksas termiņu 20 gadi, ar kredīta devēja noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 1 gadu, brīvdabas estrādes
„Ozolāji” rekonstrukcijai (pret- S. Horste, D. Rozenfelds, G.
Indriksons; atturas- A. Petrevica).
Tika izskatīts Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā
mantojuma fonda iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu Kandavas pilsētas ģerboņa restaurācijai un nolemts piešķirt finansējumu 1000 Ls Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fondam par Kandavas pilsētas ģerboņa
restaurāciju un uzdots izpilddirektoram G.Gelperam noslēgt
līgumu uz diviem gadiem ar Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fondu par finansējumu 500 Ls gadā.
Tika apstiprināta Kandavas novada pašvaldības sabiedrības veselības stratēģija „Veselīgs cilvēks – veselā novadā”
2013.–2021.gadam, veselības veicināšanas programma un sabiedrības veselības veicināšanas darba plāns 2013.- 2021.gadam. Veselības stratēģijas mērķis ir uzlabot Kandavas novada
iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves
gadījumu skaitu. Ar minētajiem dokumentiem var iepazīties
mājas lapā www.kandava.lv, sadaļā Pašvaldība. Plānošanas

dokumenti.
(balsojot: atturas D. Rozenfelds)
Tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem (par nekustamo īpašumu iegādi, atsavināšanu rīkojot izsoli, pārdošanu par brīvu cenu, nekustamo īpašumu
sadalīšanu, zemes vienības daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, zemes ierīcības projektu apstiprināšanu u.c.). Pieņemts
zināšanai Pašvaldības mantas un īpašumu atsavināšanas un
iznomāšanas izsoles komisijas 2012.gada 13.decembra lēmums par konkursa „Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršanai zemes vienībā „Karjers”, Cēres
pagastā, Kandavas novadā (pret- S. Horste, D.Rozenfelds, G.
Indriksons).
Tika skatīta virkne vēl citu jautājumu. Domes sēdes protokols pieejams www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.

Kārtējās komiteju sēdes notiks
24.janvārī no plkst. 13:00
Domes sēde notiks 31.janvārī plkst.13:00
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18
„2013.gada pamatbudžets un speciālais budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu.

1.Apstiprināt 2013. gada pamatbudžetu ieņēmumos
5 852112 LVL, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 2003 LVL,
aizņēmumus no Valsts kases projektu realizācijai 818609 LVL
un līdzekļu atlikumu uz gada beigām 222 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt 2013. gada pamatbudžetu izdevumos
6 335526 LVL, aizdevumu pamatsummu atmaksu Valsts kasei
336976 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.1.1.
3. Apstiprināt 2013.gada speciālo budžetu ieņēmumos
120881 LVL, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 1428 LVL,
izdevumos 122309 LVL un līdzekļu atlikumu uz gada beigām
0 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.2

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

„Par koku ciršanu ārpus meža Kandavas novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža
izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu un samaksas kārtību par koku ciršanu Kandavas
novada teritorijā.
2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai
tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai
nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai
zemesgrāmatā.
4. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus
meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, ie-
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vērojot Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumus
Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk
– MK Noteikumi).
II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
5. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Kandavas
novada pašvaldībā izskata Kandavas novada domes izveidota
Vides aizsardzības komisija.
6. Vides aizsardzības komisija izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem un to ainavisko nozīmīgumu un
pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus
meža vai par atteikumu izsniegt atļauju atbilstoši MK Noteikumu 13. un 15. punktam.
7. Vides aizsardzības komisijas lēmumu var apstrīdēt
Kandavas novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.
8. Pēc šo saistošo noteikumu 6.punktā minētā lēmuma
pieņemšanas Vides aizsardzības komisija izsniedz Koku ciršanas atļauju (1.pielikums), kas ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.
III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
9. Publiskā apspriešana rīkojama, ja paredzēta veselo, zaļojošo koku ciršana publiski pieejamos objektos, ar to
saprotot - sabiedrības ērtības, veselības un labklājības labā
apzaļumotas un labiekārtotas teritorijas, kas brīvi pieejamas
sabiedrībai un ietver parku, mežparku un skvēru stādījumus.
10. Publisko apspriešanu par koku ciršanu ierosina pēc
Vides aizsardzības komisijas iniciatīvas.
11. Publiskās apspriešanas rīkošanas kārtība noteikta
Kandavas novada domes nolikumā. Paziņojums par koku ciršanas sabiedrisko apspriešanu jāievieto Kandavas novada domes informatīvajā izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis”.
12. Paziņojumā ietver šādas ziņas: ierosinātājs (fiziskas
personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums,
adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis), prezentācijas pasākuma vietu un laiku, (prezentācijas pasākumam jānotiek otrajā nedēļā pēc publiskās apspriešanas sākuma).
13. Publiskai apspriešanai nepieciešamos nociršanai paredzēto koku aprakstus, plānus un foto fiksācijas sagatavo ciršaPielikums Nr.1

1

2

Skaits
4

Kopā
Atļauja izsniegta ________________________________
( datums)
Atļauja derīga vienu gadu
Vides aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo un ceturto
daļu un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 19.4 apakšpunktu

Izdarīt 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” (turpmāk – noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar jaunu 2.4.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„2.4. viena vieglā automašīna, kas izgājusi tehnisko apskati un ir vecāka par 8 (astoņiem) gadiem”.
2. Papildināt noteikumus ar jaunu 2.5.apakšpunktu šādā
redakcijā: „2.5. īpašumā esošās apdzīvojamās platības, kurās
dzīvo pirmās un otrās pakāpes (šķiras) radinieki.”
3.Papildināt noteikumu 3.punktu aiz vārda „komercdarbībai” ar vārdiem „arī netiek uzskatīts par īpašumu par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktajiem”.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 46.pantu un likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹punktu, 3.panta 1.4
daļu, 9.panta otro daļu un pārejas noteikumu 401. punktu

(adrese)
Koka stumbra
diametrs (cm),
1,3m augstumā no
sakņu kakla
3

„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””

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību
Kandavas novadā 2013.gadā”

(kam)

Koka suga

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Kandavas novada Vides aizsardzības komisija
KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr._____

Zemes gabala adrese

nas ierosinātājs un iesniedz tos Vides aizsardzības komisijai.
14. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Vides aizsardzības komisija pieņem lēmumu par koku ciršanas
atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt koku ciršanas atļauju.
IV. Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība par koku
ciršanu
15. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu
saistībā ar koku ciršanu Kandavas novada teritorijā pēc MK
Noteikumu III nodaļas.
16. Par koku ciršanu ārpus meža Kandavas novada teritorijā par dabas daudzveidības samazināšanu noteikts zaudējumu atlīdzības koeficients – 0.

/ __._______/

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas un aprēķināšanas kārtību Kandavas novadā
2013.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 vie-
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nam 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 atbilstoši 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 2013.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 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.

INFORMĀCIJA

PAR IZMAIŅĀM SEB
KONSULTĀCIJU CENTRA
DARBĀ
Kā ziņots iepriekš, līdz ar SEB konsultāciju centra Kandavā pārveidi par klientu pašapkalpošanās centru, sākot ar
2013.gada janvāri, SEB konsultāciju centram būs mainīts darba laiks, taču bezskaidras naudas pakalpojumus klientiem būs
iespējams veikt tāpat kā līdz šim.
Janvārī konsultāciju centrs strādās divas reizes nedēļā
- otrdienās un piektdienās no plkst. 9-17 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.30-13.30, februārī reizi nedēļā - otrdienās no plkst. 9-17 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.
12.30-13.30, bet sākot ar martu, bankas speciālistu klātienes
konsultācijas Kandavā būs pieejamas, ņemot vērā klientu pieprasījumu.
Darba laika izmaiņas neietekmēs bezskaidras naudas pakalpojumu pieejamību un klientiem tāpat kā līdz šim SEB
klientu pašapkalpošanās centrā Kandavā katru dienu no
plkst. 6.00-23.00 būs iespējams veikt visus bezskaidras naudas pakalpojumus.
SEB bankas filiāļu tīkla vadītājs Viktors Toropovs: „Ar
Ibankas palīdzību iespējams izdarīt gandrīz visu, ko var bankā – saņemt informāciju par jebkurām operācijām kontā,
veikt maksājumus, kontrolēt norēķinu kontu un kredītu statusu, noguldīt naudu depozītā, atvērt vērtspapīru kontu un
veikt darījumus ar ieguldījumu fondiem, pieteikties bankas
pakalpojumiem, tanī skaitā pensiju 2. un 3. līmenim, kā arī
saņemt informāciju par saviem noslēgtajiem kredītu, noguldījumu un dzīvības apdrošināšanas līgumiem.”
Savukārt, ja nepieciešams izņemt skaidras naudas līdzekļus no sava norēķinu konta, tad gan latos, gan santīmos, to iespējams saņemt tirdzniecības vietās pie kases. Šādā gadījumā
skaidras naudas izmaksa tiek veikta kopā ar pirkumu.
SEB bankas filiāļu tīkla vadītājs Viktors Toropovs: „Brīdī,
kad tiek veikts maksājums par pirkumu ar SEB bankas karti,
klientam ir jānosauc summa, ko viņš vēlas izņemt. Šī skaidrās
naudas summa tiks pieskaitīta pirkumam un atspoguļosies
čekā, kur atsevišķi būs norādīta pirkuma summa un atsevišķi - izņemtā nauda. Tirdzniecības vietas, kuras sniedz šādus
pakalpojumus atrodamas interneta mājas lapā: www.naudasizmaksa.lv”.
Jautājumu gadījumā SEB bankas klienti ir aicināti sazināties ar bankas speciālistiem sev ērtākajā veidā – rakstot
Twitter vai Facebook profilā SEB_Latvia, sūtot jautājumus pa
e-pastu info@seb.lv, zvanot SEB Klientu centra speciālistiem
darba dienās no plkst. 8:00 līdz 20:00 bez maksas, izmantojot Skype (pēc lietotājvārda SEB_Latvia) vai pa tālruni 8777
(maksas zvans).
Papildu informācija:
Kristīne Martinsone, SEB bankas ārējās komunikācijas
projektu vadītāja – 67779719, 26102288, kristine.martinsone@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
www.seb.lv, Twitter/SEB_Latvia, Twitter/SEBekonomisti,
YouTube/SEBlatvija, Skype/SEB_Latvia
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KO SLĒPA PULVERTORŅA
PAGRABS?

Agra Dzeņa foto.

Agra Dzeņa foto.

Priekšmeti no senās Kandavas podnieka cepļa:
keramikas fragmenti un starplikas.
Dzelzs priekšmeti: dzirkles, pakavs, nazis.
No 24. jūlija līdz 15. septembrim ar Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstu notika Kandavas senākās ēkas – Pulvertorņa
pagraba iztīrīšana no būvgružu aizbēruma. Darbu veica pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistījušies novada iedzīvotāji
arheologa Mārtiņa Lūsēna uzraudzībā.
Šo darbu mērķi bija noskaidrot pagraba sienu un ēkas pamatu tehnisko stāvokli, lai būtu iespējams lemt par pagraba
tālāko izmantošanu plānotās Pulvertorņa rekonstrukcijas ietvaros, kā arī pārbaudīt hipotēzi par 2003. gadā torņa ziemeļu
sienas pamatos atrastajai arkai līdzīgas konstrukcijas iespējamo atrašanos pretējās – dienvidu sienas pamatos. Ja šī hipotēze apstiprinātos, būtu pierādīts, ka cauri tornim senatnē
tecējis strauts, kas darbinājis šaujampulvera dzirnavas.
Jau darbu sākumposmā atklājās, ka pagrabs tornī ierīkots
ēkas būvēšanas laikā, par ko liecināja siju ligzdas cokola augšdaļā. 60 cm biezā, ar mūsdienu atkritumiem jauktā būvgružu
virskārta, domājams, bija veidojusies kopš 20. gadsimta piecdesmitajiem gadiem, kad tornis vairs netika apdzīvots. Ēkas
iekšējās būvkonstrukcijas sabruka un tika izvāktas ap 1989.
gadu, kad tornim uzklāja jaunu dakstiņu jumtu.
Nākamo būvgružu slāni veidoja rupja smilts, kas bija
jaukta ar kaļķu javas gabaliem, holandiešu tipa dakstiņu un
ķieģeļu lauskām. Slānī atradās arī daudzi lieli laukakmeņi gan
ar javas paliekām, gan bez tām. Šāds aizbērums gandrīz nemainīgs turpinājās līdz izraktajam 2,1 m dziļumam. Būvgružu kārtas apakšējā daļā atrastais dzelzs dzirkļu fragments un
durvju rokturis ļāva šo kārtu datēt ar 17.gs. beigām – 18.gs.
sākumu. Tas atbilst rakstīto avotu ziņām: 17.gs. otrajā pusē
Pulvertornis izdega, un tā mūri stāvēja neizmantoti līdz aptuveni 1790. gadam, kad tornis tika pārbūvēts par Kandavas
pilskunga tiesas cietumu. Būvgružu kārta acīmredzot veidojusies, pagrabam aizbrūkot laikā, kad ēka netika izmantota.
Būvējot cietumu, pagraba daļa nav iztīrīta un atjaunota, bet
pirmais stāvs ierīkots cokola līmenī tieši virs būvgružiem. To
arī apstiprina fakts, ka 19.gs. sākuma cietuma aprakstos un
plānā pagrabs nav minēts.
Ir atrastas liecības, ka daļa no torņa iekšējās platības līdz
cietuma ierīkošanai kādu laiku tomēr tikusi izmantota. Apmēram 2,5 m no telpas dienvidu sienas 80 - 90 cm dziļumā

nepilnu 3 kvadrātmetru platībā bija saglabājies 10 cm biezs,
blīvs māla slānītis, kam sekoja 5 – 10 cm bieza kūdrainas
melnzemes starpkārta, bet zem tās atradās 5 cm biezs kaļķu
javas slānis. Tā kā melnzeme varēja veidoties no mēsliem,
iespējams, šajā vietā atradusies kūtiņa vai aploks. Būvgružu
slāni atrasti samērā daudzi mājdzīvnieku kauli, kas neizmantotajās torņa drupās varēja nonākt kā pārtikas atkritumi.
Visvairāk atradumu koncentrējās torņa dienvidaustrumu
stūrī: glazētās keramikas trauku fragmenti, neglazēti krāsns
podiņi ar gludu virsmu, kā arī podnieku cepļos trauku apdedzināšanas procesā lietoti māla trijkājīši un rievotas māla
starpliku plāksnes, kas datējami ar 19.gs. beigām - 20.gs. sākumu. Ievērību izpelnās neliela, melni glazēta zirdziņa figūra
– rotaļlieta vai dekors. Šie atradumi liecina, ka tuvumā atradusies podnieka darbnīca.
Starp dienvidu sienu un apvalkdūmeni atklāta 2,00 x 1,35
m liela ķieģeļu un laukakmeņu konstrukcija ar ķieģeļu klonu,
kas varētu būt kāpņu vietas pamatne. Visticamāk, šīs kāpnes
vedušas uz torņa otro stāvu.
Pagrabs tika iztīrīts līdz 2,1 m dziļumam, mērot no cokola
augšas. Dziļāka rakšana bija bīstama torņa un apvalkdūmeņa
pamatu sliktā stāvokļa dēļ. Arka dienvidu sienā netika konstatēta, tādēļ jādomā, ka tā tikusi izbūvēta tikai ziemeļu sienas
pamatos un saistāma ar konstrukcijas radīto slodžu izlīdzināšanu kalna nogāzē. Tomēr tika konstatēts, ka arī dienvidu un
rietumu sienas būvētas uz būvgružu slāņa, kas datējams ar 17.
gadsimtu. Tas vēlreiz apstiprina secinājumu, ka tornis būvēts
Kurzemes hercogistes laikā, nevis kopā ar Livonijas ordeņa
pili.
Kaut gan nav atrasti strauta caurteces pierādījumi, izrakumu rezultāti un rakstīto avotu ziņas liecina, ka Pulvertornis ir
Kurzemes hercogu būvēts arsenāls. Arsenāli 17. gadsimtā tika
izmantoti gan kā šaujampulvera un ieroču noliktavas, gan karavīru dzīvesvieta. Šāda tipa ēkas Kurzemes hercogistes teritorijā citur nav saglabājušās.
Jauni atradumi vēl iespējami torņa pamatu nostiprināšanas darbos, kas būs nepieciešami, atjaunojot šo unikālo ēku
– cerams, jau tuvākajā nākotnē.
Agris DZENIS
Kandavas novada muzeja vēsturnieks
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KĀ LAI NERAKSTA
Pagājušā gada nogalē pie lasītājiem nonāca kandavnieka Viestura Valda Dreimaņa medniekstāsti
„Brīnišķīgais mežs”.
Mežinieks un mednieks Viesturs Valdis Dreimanis uzbur neaizmirstamu meža un medību ainavu,
trāpīgi, ar humoru raksturo medījamo dzīvnieku,
medības un medniekus. Grāmata veidota sadarbībā
ar SIA „ Briežu Dārzs Strauti”.
Savas grāmatas ievadā Viesturs raksta:
„Laiks skrien vēja spārniem. Daudzi interesanti
medību piedzīvojumi pašam jau aizmirsušies. Tādēļ
arī jāraksta, lai saglabātu šo dienu spilgtākos notikumus mūsu sekotājiem, medību tradīciju turpinātājiem.
Mednieki aizies, bet paliks stāsti. Stāsti par izciliem,
gudriem vīriem, stāsti par neaizmirstamiem notikumiem un, protams, par medībām un makšķerēšanu.
Varētu jau arī nerakstīt, bet kā tad nākamās paaudzes
uzzinās, kā esam medījuši, cik daudz dzīvnieku bijis,
kā veicies. Kad mūsu pašu vairs nebūs šajā saulē, kad
medīsim citos medību laukos, kāds varbūt pārlasīs šīs
rindas un sapratīs mūs. Vēl labi atceros tos laikus, kad
visā mežsarga apgaitā dzīvas bija palikušas tikai divas
cūcenes. Tās tad arī taupījām. Sataupījām. Nu jau gadus desmit varam medīt uz nebēdu. Rukšu pietiek, arī
cita medījuma netrūkst. Ja pats neesi slinks un glups,
tad no meža – barotāja- ar tukšam rokām nepārnāksi.
Arī pie sienas goda vietā būs ko piekārt. Latvijas dzīvo dabu var saglābt tikai mednieks, jo viņš iet mežā
un zina, kas kur ir un cik daudz. Viņš saprātīgi regulē
medījamo dzīvnieku skaitu, piebaro zvērus, kad tas nepieciešams, cīnās ar lielajiem plēsējiem, arī ar bebriem.
Cilvēks dabā ir tik tālu iemaisījies, ka nu jau bez cilvēka iejaukšanās vairs nevar. Līdzsvars ir izjaukts un
tikai mednieks ir spējīgs to noturēt saprātīgās robežās.
Dod, Dievs, mums saprātīgus un pārtikušus medniekus! Ne pūku, ne spalvu!”
Man kā lasītājai bija interesanti šo grāmatu lasīt,
jo daudzus no minētajiem medniekiem pazīstu vaigā
un satieku ikdienā. Grāmatā ir arī plašs fotogrāfiju
klāsts, ir skaisti dabas skati un dzīvnieku fotogrāfijas, kurās var just Viestura īpašo attieksmi pret mežu
un dabu.
Dagnija GUDRIĶE

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
18. janvārī
13:00 Barikāžu dienu atcerei veltīts pasākums, sadarbībā ar Zantes pamatskolu. Zantes kultūras
namā
19. janvārī
18:00 4. Vislatvijas “Sadanču”
sadancis. Vānes kultūras namā
20 janvārī
plkst.18.00 Grenču centrā aizdegsim barikāžu aizstāvju atceres ugunskuru. Aicinām piedalīties novada iedzīvotājus, līdzi
ņemt groziņu.
22. janvārī
13:00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena “Saldie ēdieni”. Zantes
kultūras namā
16:00 Atbalsta seminārs audžu
ģimenēm. Pasākums organizēts
sadarbībā ar Zantes ģimenes
krīzes centru. Semināru vadīs
psiholoģe Gita Veisa. Zantes
kultūras namā
16:00 Keramika –Amatniecības
centrā
23. janvārī
19:00 Teātra izrāde “Kailie brieži”. Ieeja: Ls 5,00; Ls 6,00; Ls
7,00; Ls 8,00. Biļešu iepriekšpārdošana - tālr. 63182040. Kandavas kultūras namā.
24.janvārī
16:00 Keramika- Amatniecības
centrā
26. janvārī
12:00 Zolītes turnīrs. 2.kārta.
Zantes kultūras namā.
12:30 Galda spēļu diena. Zantes
kultūras nama mazajā zālē.
17:00 Auto orientēšanās brauciens pēc savas Jaungada dāvanas. Matkulē. Pieteikties pa telefonu 29198283 (Agnese). Dienas
noslēgumā - seno plašu atskaņošanas vakars
30. janvārī
15:00 Radoša darbnīca - Vakarēšana. Vānes pagasta bibliotēkā
17:00 Tautastērpa darināšanas
darbnīca- Amatniecības centrā
5.februārī
16:00 Keramika- Amatniecības
centrā
6.februārī
17:00 Pārsteigumu dāvanas Valentīndienā- Amatniecības centrā
7.februārī
16:00 Keramika- Amatniecības
centrā

Galerijā “Vējspārns”
3. - 31. janvāris
Literāra jubilejas izstāde Rūdolfam Blaumanim - 150. Vānes
pagasta bibliotēkā
Literāra jubilejas izstāde “Mārtiņam Zīvertam - 110”. Vānes pagasta bibliotēkā
2. - 31. janvāris
Izstāde “Es ieskatos nākotnē”.
Matkules pagasta bibliotēkā
4. - 20. janvāris
Literāra jubilejas izstāde “Latviešu rakstniekam Rūdolfam
Blaumanim - 150”. Valdeķu bibliotēkā
4. - 25. janvāris
Literāra jubilejas izstāde “Latviešu dramaturgam Mārtiņam
Zīvertam - 110”. Valdeķu bibliotēkā
8. janvāris - 7. februāris
Kandavas Mākslas un mūzikas
skolas audzēkņu darbu izstāde
“Ziemas noskaņas”. Kandavas
Mākslas galerijā.
7. - 31. janvāris
Literāra jubilejas izstāde rakstniekam Rūdolfam Blaumanim
- 150. Zantes pagasta bibliotēkā
12. - 18. janvāris
Jubilejas izstāde “Dzejniekam,
filozofam Robertam Mūkam 90”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
14. - 21. janvāris
Literāra jubilejas izstāde “Latviešu dzejniekam un filozofam
Robertam Mūkam - 90”. Zemītes pagasta bibliotēkā
14. - 31. janvāris
Tematiska izstāde mazajiem lasītājiem - grāmatas no sērijas
“Lasītprieks”. Matkules pagasta
bibliotēkā
Literāra izstāde - “1991. gada
barikāžu aizstāvjus atceroties”.
Vānes pagasta bibliotēkā
Literāra jubilejas izstāde “Ilzei
Kalnārei - 95”. Vānes pagasta
bibliotēkā
14. janvāris - 15. februāris
Tematiska izstāde “No iesācēja līdz profesionālim”. Ziemas
sporta veidi katram. Zantes pagasta bibliotēkā
18. - 25. janvāris
Jubilejas izstāde “Valodniekam
Kārlim Mīlenbaham - 160”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
18. - 25. janvāris
Tematiskā izstāde “1991. gada
Barikāžu laiku atceroties”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
IZSTĀDES
30. janvārī
Visu mēnesi
Talsu Krūmu mākslas grupas 15:00 Radoša darbnīca - Vakagleznu izstāde. Ieeja bez maksas. rēšana. Vānes pagasta bibliotēkā

9.

SPORTS

2012.GADA SPORTA APSKATS
2012.gads Kandavas novadā un pilsētā pagājis ļoti aktīvs
un sportisks. Sportoja lieli un
mazi ne tikai pilsētā, bet arī
pagastos.
Ziemas – pavasara sezona
tika aizvadīta basketbolā, jo tika
noskaidrotas labākās komandas
Kandavas čempionātā un Rietumu līgā. Kā arī Rietumu līgas
volejbola komandas. Tagad mēs
varam lepoties ar savu hokeja
laukumu, kur tika aizvadītas arī
pirmās hokeja spēles.
Sākoties vasaras sezonai, kā
vieni no pirmajiem bija Cēres
sporta svētki, kur visi, kas noguruši no garās ziemas un pavasara, varēja veiksmīgi atklāt vasaras iestāšanos.
Ik katru gadu lielu prieku
Sieviešu basketbola komanda ar treneri Jāni Bambi.
sagādā mazākie sportisti, šogad
tika aizvadīta jau 10. pirmsskolas vecuma bērnu Olimpiāde, kas kopā sapulcēja visa novada
pirmsskolas vecuma bērnus.
Kā viens no vasaras centrālajiem pasākumiem bija Kandavas novada dalība Latvijas III olimpiādē Liepājā. Kandavas
komanda tika pārstāvēta ar šādiem sporta veidiem – volejbols
sievietes, basketbols vīrieši/sievietes, futbols vīrieši, burāšana,
vieglatlētika, airēšana. Augstākos sasniegumus ieguva sieviešu basketbola komanda, kas ieguva augsto II. vietu un airētāja
Elza Gulbe, kura ieguva zelta medaļu 2km distancē un sudraba medaļu 1 km distancē.
Kā noslēdzošais vasaras sezonas pasākums bija Kandavas
novada sporta svētki un J.Lūša kausa izcīņa šķēpa mešanā.
Pagājušā rudens viens no lielākajiem pasākumiem bija
Ziemassvētku novusa turnīrs.
orientēšanās sacensības „Kandava 50”, kas norisinājās Kandavā pulcējot dažāda vecuma dalībniekus.
Rudens un ziemas sezona kā ierasts iesākās ar galda spēlēm un sporta spēlēm (basketbols, volejbols, futbols), kurās
labākās komandas tiks noskaidrotas 2013.gadā.
Pirms Ziemassvētkiem, kā jau katru gadu norisinājās
Ziemassvētku turnīrs, kur spēkiem mērojās volejbolisti, basketbolistes, novusa spēlētāji, zolītes spēlētāji un riču – raču
meistari.
2012.gada noslēdzošais pasākums bija Starptautiskais
basketbola turnīrs „Kandava cup”, kuru jau vairākus gadus
organizē Ivars Bambis. Pārstāvētas tika vairākas valstis, protams, arī Latvija. Dalību turnīrā ņēma arī vairākas Kandavas
komandas.
Daudz laba darba ir izdarīts aizvadītajā gadā.
2013.gadu novēlam panākumiem bagātu un
ļoti sportisku!
Bērnu Olimpiskā diena.
Egita GRUNDMANE

10.

KANDAVAS NOVADA VĒSTIS

Mīlēsim sevi, kad steidzīgais laiks,
Dienu pinekļos pinas,
Mīlēsim sevī to gaismu, kas skan,
Mūsu sirdspukstu dejā!
S. Upesleja

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās janvāra jubilārus!
Ieva Bunģe, Vera Balode, Alvīne Kadiķe,
Mirdza Berga, Milda Jantone, Alvīne Besere,
Vija Lejiņa, Malvīne Štemmere,
Biruta Akevica, Visvaldis Zupāns,
Ansis Frišfelds, Valija Freiberga,
Jānis Stepiņš, Pēteris Krievāns, Zina Blūma,
Rasma Birkentāle, Ārija Nagle, Līvija Šulca,
Rasma Pilipāviča, Vilis Liepiņš,
Voldemārs Vectīrelis, Janīna Bogdanaite,
Ilga Plezere, Valija Smirnova
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

SLUDINĀJUMI

Kandavas novada sociālās palīdzības dienests informē,
ka turpinās Latvenergo dāvanu karšu izsniegšana. Kartes
izsniedz ģimenēm ar bērniem, ja viņi nav saņēmuši iepriekšējās 2 kartes, vai daudzbērnu ģimenēm, ja viņi nav pieteikušies
2400 Kw 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.
Amatniecības centrā Talsu ielā 11 Kandavā varat iegādāties vietējo amatnieku darinājumus.

PAZIŅOJUMS

Kandavas novada dome rīkotajā konkursā „Zemes nomas
un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršanai zemes vienībā „Karjers”, Cēres pagastā, Kandavas novadā (kadastra apzīmējums 9044 003 0032)” (turpmāk – Konkurss) smilts – grants
ieguvei, saskaņā ar Kandavas novada domes Pašvaldības mantas un īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas izsoles komisijas
2012. gada 13. decembra lēmumu par uzvarētāju tiek atzīts personu apvienība SIA „Haut, EURO SKANDI AUTO”.

2013.GADA JANVĀRIS

Kandavas novada
dzimtsarakstu nodaļā
decembrī reģistrēti
3 jaundzimušie

Agnese, Kristers
Kondrāts, Toms

Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

“Zīļukam”
35 gadi
Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks” laikā no 18. līdz 22. februārim atzīmēs savu 35. gadu
jubileju.
Nedēļas ietvaros no plkst. 9.00 - 11.00 tiks rīkotas atvērto durvju dienas, kad ikviens ir mīļi aicināts un gaidīts
vērot bērnudārza ikdienas dzīvi.
20. februārī plkst. 10.00 īpaši tiek aicināti bijušie kolēģi, lai baudītu svētku koncertu bērnu ansambļa izpildījumā un pie kafijas tases kopā dalītos atmiņās.
Dzīve ir ēna, dzīve ir gaiss!
Zinu, tik vienīgais
Acumirklis bij’ skaistākais,
Visuskaistākais!
/Aspazija/
Sīkāka informācija pa tālruni 63182061 vai 29116750
(vadītāja)

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
decembrī reģistrēti mirušie:
Klāra Adsone
(1929.) Kandava
Lauma Lubāne
(1938.) Kandava
Edvīns Ozoliņš
(1938.) Kandava
Jānis Saliņš
(1953.) Kandava
Erna Silkalne
(1913.) Kandava
Nikolajs Solovjovs (1933.) Kandava
Aleksandra Ģērmane (1951.) Kandavas pagasts
Milda Līna Aizupe (1924.) Matkules pagasts
Ainars Balgalvis
(1958.) Vānes pagasts
Helēna Ābele
(1934.) Zantes 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 82028, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrāfija UNIVERSUMS A”

