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11. lpp. >

Valsts svētkos 
pasniegti 

apbalvojumi novada 
iedzīvotājiem

Sagaidot Valsts svētkus, 
Kandavas novada domes 
sēdē š. g. 29. oktobrī 
tika nolemts piešķirt 
apbalvojumus 13 novada 
iedzīvotājiem. Apbalvojumi 
tika pasniegti Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
102. gadadienā 18. novembrī 
individuālā ceremonijā 
Kandavas kultūras namā. 

Kandavas novada  
Goda Pilsonis 

Zigurds Megnis – Kandavas pagasta 
“Dālderi”, novada pensionāru biedrības 
priekšsēdētājs

Zigurds Megnis kā aktīvs un sabied-
risks iedzīvotājs veicinājis Kandavas 
novada attīstību, gan regulāri izsakot 
priekšlikumus novada labiekārtošanā, gan 
veicinot patriotisko audzināšanu jaunat-
nei. Kopš 2009. gada vada Kandavas no-
vada pensionāru biedrību. Būdams pen-
sionāru biedrības priekšsēdētājs, Zigurds 
Megnis aktīvi iesaistījās par Kandavas no-
vada saglabāšanu, piedalījies administra-
tīvi teritoriālās reformas komisijas sēdēs, 
iesniedzot priekšlikumus un analītisku 
skaidrojumu par nepieciešamību saglabāt 
Kandavas novadu, ņemot vērā vēsturiskos 
faktus, novada veidošanos un iepriekšē-
jās reformas faktus. Laikā, kad izveidojās 
Kandavas novads Zigurds Megnis strā-
dājis par Būvvaldes vadītāju, bijis domes 
deputāts, brīvprātīgi piedalījies Kandavas 
Romas katoļu baznīcas celtniecībā, sa-
biedriskā kārtā bijis būvdarbu vadītājs. 
Atmodas laikā aktīvi iesaistījies Latvijas 
Tautas frontes darbībā. 

Kandavas novada  
Gada uzņēmējs 

Intars Graudēvics – Matkules pa-
gasts, zemnieku saimniecības “Dzērves” 
īpašnieks

Intars Graudēvics ir Matkules pa-
gasta zemnieku saimniecības “Dzērves” 
īpašnieks. Jau no bērnības darba tikumu 

ieguvis, strādājot savā tēva saimniecība 
“Sniķeri”, kas ir lielākā Matkules pagastā. 
Savu saimniecību izveidojis 2015. gadā, ap-
strādājot 230 ha zemes, audzējot graudau-
gus – kviešus, miežus un rapsi. Intara lauki 
ar sakopti, sekojot jaunākajām tehnoloģi-
jām. Viņš ir ne tikai paraugs saimniekoša-
nā, bet arī labs ģimenes tēvs un Matkules 
pagasta patriots. Vienmēr izpalīdz ar savu 
tehniku pagasta vajadzībām, šogad veica 
lielu darbu projekta “Dari pats” ietvaros ar 
savu tehniku nomainot veco ceriņu žogu 
pret gludu zālāju. 

Intars Graudēvics apbalvots nominā-
cijā “Kandavas novada Gada uzņēmējs” 
par savas zemnieku saimniecības attīstī-
bu, dodot darbu novada iedzīvotājiem, 
iesaistīšanos un atbalstu Matkules pagasta 
labiekārtošanā. 

Kandavas novada  
Gada Labdaris 

Gotfrīdu ģimene – Kandava, kafejnī-
cas “Pie Kristapa” saimnieki

Gotfrīdu ģimene ir Kandavas novada 
uzņēmēji jau daudzus gadus. Viņi īpaši 

“Latvijas saule man saujā 
 Un Kurzeme – azotē…” /I. Būmane-Lūse/

Zigurds Megnis saņēma apbalvojumu nominācijā “Kandavas novada Goda pilsonis” par ilggadēju un nesavtīgu darbu 
Kandavas novada attīstībā, labiekārtošanā un jaunatnes patriotiskajā audzināšanā, novada pensionāru biedrības vadīšanā un 
aktīvu iesaistīšanos kustībā par Kandavas novada saglabāšanu.

Turpinājums 2. lpp.
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Gada gaidītākie svētki ir 
Ziemassvētki. 

Neskatoties uz to, ka va-
karos agri paliek tumšs, un 

šobrīd ļaudīm nav iespēju pulcēties, 
šie svētki tik un tā paliek paši gaišākie. 
Pateicoties Ziemassvētku gaidīšanas 
laikam, pilsētas un pagasti kļūst pasa-
kaini skaisti – izgaismotās ielas, izro-
tātās eglītes, dekorācijas katrā skatlogā 
liek aizmirst ikdienas rūpes un iegrimt 
svētku atmosfērā. Šajā laikā ikvienam 
sirdī iedegas cerība un gaidas pēc Zie-
massvētku brīnuma, cilvēki kļūst lab-
sirdīgāki un priecīgāki. Tas ir lielisks 
laiks, lai paveiktu kādu labu darbu, 
iepriecinātu radiniekus, vecvecākus, 
tuvākos un tālākos draugus vai vien-
kārši uzdāvinātu garāmgājējam kādu 
piparkūku vai brīnumsvecīti. Tas ir īs-
tais brīdis, lai piepildītu savus un citu 
cilvēku sapņus, gūtu prieku no saņem-
šanas un dāvināšanas. 

Šajā grūtajā laikā, cenšamies būt 
radoši, un domājam, kā cilvēkus ie-
priecināt, kā ļaut kaut uz brīdi izrau-
ties no drūmajām domām, radot ie-
spēju baudīt koncertus attālināti, un 
nenobīties arī no satikšanās iespējām, 
kaut ar maskām, kaut pa divi metri vai 
attālināti.

Sagaidīsim klusus un mierpilnus 
Ziemassvētkus, bet Jauno gadu ar krāš-
ņām uguns puķēm virs Kandavas de-
besīm. Vēlēsim viens otram izturību, 
veselību un dzīvesprieku!

Inga Priede, Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja

AKTUALITĀTES
Cerību  
un gaismas 
gaidīšanas laiks! iesaistījās labdarības kustībā Covid-19 ār-

kārtas situācijas laikā šā gada pavasarī, 
sagatavojot un piegādājot pārtikas pakas 
vientuļajiem pensionāriem, daudzbērnu 
un trūcīgajām ģimenēm visā novadā. Rī-
koja akcijas, sniedza iespēju saņemt ap-
ģērbu un apavus. Ziemassvētkos saldas 
dāvanas tika nogādātas Kandavas novada 
pansijās. Tika rīkotas pateicības pēcpus-
dienas sponsoriem un ģimenēm, kas sa-
ņēma palīdzību un ziedoja līdzekļus paku 
sagatavošanai, pieaicinot vietējos mūziķus. 
Gotfrīdu ģimene atbalsta arī citus novadā 
rīkotos sporta un kultūras pasākumus gan 
materiāli, gan līdzdarbojoties.

Gotfrīdu ģimene apbalvota nominā-
cijā “Kandavas novada Gada labdaris” 
par iesaistīšanos labdarības kustībā, palī-
dzot vientuļiem pensionāriem, trūcīgām 
un daudzbērnu ģimenēm, līdzdalību dažā-
du pasākumu rīkošanā, atbalstot kultūras 
un sporta aktivitātes novadā. 

Kandavas novada  
Gada lepnums

Ieva Annija Stepiņa – Kandava, spor-
ta meistare šķēpmešanā

Kandavniece Ieva Annija Stepiņa ir 
Latvijas sporta meistare šķēpa mešanā. 
Viņai ir arī augsti sasniegumi citās viegl-
atlētikas disciplīnās. Latvijas Vieglatlētu 
savienība šogad Ievu Anniju izvirzīja ap-
balvošanai titulam “Gada vieglatlēte 2019” 
U-18 grupā un, pateicoties novadnieku 
atbalstam, balsojot par viņu, šo titulu arī 
ieguva. 

Ieva Eiropas Jaunatnes Olimpiādē ie-
guva 6. vietu šķēpa mešanā. 

Ieva Annija Stepiņa ir mūsu novada un 
Latvijas patriote, un nes Kandavas novada 
vārdu Eiropā un pasaulē. 

Ieva Annija Stepiņa apbalvota nomi-
nācijā “Kandavas novada Gada lepnums” 
par augstiem sasniegumiem šķēpmešanā, 
nesot Kandavas vārda atpazīstamību Lat-
vijā un pasaulē. 

Kandavas novada 
Pateicības

Vija Dembovska – Vānes pagasts, 
Vānes pagasta pensionāru biedrības 

“Vānes Mežrozīte” vadītāja

Vija Dembovska bijusi ilggadēja Vā-
nes pagasta priekšsēdētāja. Arī tagad, esot 
pelnītā atpūtā, nav vienaldzīga par to, kas 
notiek pagastā, ir uzņēmīga, neatlaidī-
ga un vērīga. Piedalās pagasta un nova-
da sabiedriskajā dzīvē. Darbojas Vānes 

konsultatīvajā padomē, jau septīto gadu 
vada pensionāru biedrību “Vānes Mež-
rozīte”. Ir Kandavas novada Kooperatīvās 
krājaizdevu sabiedrības valdē, revīzijas 
komisijā. 

Kā iesniegumā raksta Vānes pagasta 
konsultatīvā padome: “Paldies, Vija, par 
darbu, par sabiedriskajām aktivitātēm, par 
laipnu vārdu un trāpīgu izteikumu, par 
dzīvesprieku. Paldies, ka joprojām stāvi 
sardzē par mūsu pagastu!”

Vija Dembovska apbalvota ar Kanda-
vas novada Pateicību par mūža ieguldīju-
mu un aktīvu iesaistīšanos Vānes pagasta 
un Kandavas novada sabiedriskajā dzīvē. 

Ineta Feldmane – Kandava, 
uzņēmēja-konditore

Inetu Feldmani Kandavas novadā, un 
ne tikai šeit, atpazīst saistībā ar kafejnīcu 
“Ieviņa”. Viņa bija tās īpašniece, dvēsele un 
galvenā konditore. Inetas gardās kūkas un 
kūciņas, kā arī citus konditorejas izstrā-
dājumus iecienījuši gan Kandavas novada 
iedzīvotāji, gan tuvāki un tālāki viesi. Kan-
davas Tūrisma informācijas centrā tūristi 
bieži vien vēršas ar jautājumu: kur tās gar-
dās “Ieviņas” kūkas var nobaudīt? 

“Ieviņas” kūkas jau vairāk kā divdesmit 
gadus ir Kandavas novada zīmols, kuru 
atpazīst un kura dēļ ceļotāji brauc uz Kan-
davu. Ineta Feldmane ir apmācījusi jauno 
konditoru paaudzi, kas iegūtās zināšanas 
izmanto, veidojot savu biznesu. Ineta vien-
mēr ir atbalstījusi novada tūrisma pasāku-
mus, kafejnīcā atsaucīgi izvietojot tūrisma 
bukletus, pasākumu reklāmas un novada 
informatīvo izdevumu “Kandavas Novada 
Vēstnesis”. 

Ineta Feldmane apbalvota ar Kanda-
vas novada Pateicību par Kandavas vārda 
popularizēšanu ar zīmolu “Ieviņas kūkas” 
vairāk kā 20 gadu garumā un novada spor-
ta un kultūras pasākumu atbalstīšanu. 

Guna Krauce – Kandava, Kandavas 
Reģionālās vidusskola, aukle

Guna Krauce Kandavas Reģionālajā vi-
dusskolā strādā par auklīti skolas dienesta 
viesnīcā jau vairāk kā 35 gadus. Apbrīno-
jama ir Gunas bezgala lielā sirsnība, rūpes 
un mīlestība pret katru bērnu. Uzklausot 
katru, viņa prot atrisināt dažādas problē-
mas, kas samilzušas mājās vai skolā. Ļoti 
nozīmīgs Gunas ieguldījums ir labdarībā- 
rūpēs par bezsaimnieka kaķiem, nodroši-
not tiem pārtiku un aprūpi, kā arī vetārsta 
pakalpojumus. Guna izcīnīja atļauju un 
par saziedotajiem līdzekļiem tika uzbūvēta 
kaķu māja. Šis Gunas sirdsdarbs parāda, 
ka dzīvība viņai ir vērtība un nedrīkst paiet 
garām nelaimē nonākušam dzīvniekam. 

Guna ir lielisks piemērs jaunajai paau-
dzei. “Gribam teikt paldies Gunai par dar-
biem, kas šķiet ikdienišķi, bet ne vienmēr 
novērtēti”, - rakstīts kolēģu iesniegumā 
apbalvojumam. 

 Guna Krauce apbalvota ar Kandavas 
novada Pateicību par iejūtību, atbalstu, 
labestību pret bērniem savā darba vietā 
skolā un labdarību, rūpēm par mūsu četr-
kājainajiem draugiem. 

Jurģis Muska – Kandava, no-
vada Kultūras un sporta pārvaldes 

noformētājs-gaismotājs

Jurģis Muska kā noformētājs- gaismo-
tājs strādā Kandavas kultūras namā kopš 
2010. gada. Viņš ir sava darba fanātiķis un 
darbaholiķis. Vienmēr gatavs strādāt rado-
ši un tajā pašā laikā reāli- radošās idejas ir 
arī jārealizē. Jurģis izdara daudz vairāk kā 
ir prasīts viņa amata aprakstā. Viņš ir kā 
Kultūras un sporta pārvaldes “tehniskais 
direktors”. Brīvajā laikā Jurģis labprāt pār-
top par aktieri, piedaloties teātra izrādēs, 
vai vadot pasākumus. Darba kolēģi zina, 
ka pie Jurģa vienmēr var atrast savu prob-
lēmu praktisku risinājumu un atbalstu. 

Jurģis Muska apbalvots ar Kandavas 
novada Pateicību par radošu pieeju tiešajā 
darbā, aktīvu iesaistīšanos kultūras dzīvē 
un nesavtīgu atbalstu sabiedriskajās nori-
sēs novadā. 

Daiga Poška – Zantes pagasts, Kandavas 
novada Zantes pamatskolas skolotāja

Skolotāja Daiga Poška Zantes skolā 
strādā jau 40 gadus. Turpat Zantē beigu-
si pamatskolu, tad Tukuma 1. vidusskolu, 
Liepājas pedagoģisko institūtu un atgrie-
zusies Zantē kā skolotāja. Daiga izceļas ar 
augstu pienākuma apziņu, atbildības sajū-
tu un prasīgumu pret sevi un citiem, ir ļoti 
mērķtiecīga. Zantes pamatskola ir viņas 
vienīgā darba vieta. Skolotāja Daiga Poš-
ka ir pārliecināta, ka ar savu darbu padara 
pasauli daudz labāku, viņa ir skolas dvē-
sele, labprāt iesaistās ikvienā pasākumā, 
katrs skolēns tiek novērtēts kā personība, 
kas veido atbildīgu un uzņēmīgu jauno 
paaudzi. 

Daiga ir aktīva ne tikai skolā, bet arī 
ārpus tās. Viņa neapšaubāmi ir kultūras 
cilvēks, jau vairāk nekā 20 gadus darbojas 
Zantes amatierteātrī. Daigai piemīt dabas 
dots aktrises talants. Var tikai apbrīnot vi-
ņas nenogurstošo enerģiju, atsaucību un 
spēju dot prieku citiem. 

Daiga Poška apbalvota ar Kandavas 
novada Pateicību par ilggadēju ieguldī-
jumu jaunās paaudzes izglītošanā Zantes 
pagastā, aktīvu sabiedrisko darbību un ie-
saistīšanos pagasta kultūras dzīvē. 

Sākums 1. lpp.

Valsts svētkos pasniegti apbalvojumi novada iedzīvotājiem

Lai ticība labajam, 
cerība rītdienai
Un gaiša mīlestība ir 
kopā ar Jums ik solī,
Ik domā, ik darbā!

Miera pilnus 
Ziemassvētkus un 

gadu miju!
Kandavas novada dome
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Armands Priede – Zemītes pagasts, 
uzņēmējs

Armands Priede apbalvojumu ir pel-
nījis par sociāli pedagoģisko darbu ar Ze-
mītes pagasta vīriem un puišiem, kam ir 
grūti pašiem lemt un veidot savu iztikas 
nodrošinājumu. Viņš māca darba tikumu, 
palīdz cīnīties ar kaitīgiem ieradumiem, 
nodrošinot gan ar darba instrumentiem, 
gan darbu. 

Daudzus gadus Armands veltījis brīv-
prātīgā ugunsdzēsēja darbam, kopā ar 
kolēģiem glābjot daudzus īpašumus un 
cilvēku dzīvības no uguns nelaimes. Viņš 
ir stāvējis pie Latvijas neatkarības šūpuļa 
atmodas un barikāžu laikā. Ir sava pagasta 
un novada patriots. Ar savu mazo lauk-
saimniecības tehniku Armands ir nozī-
mīgs atbalsts visiem mazdārziņu īpašnie-
kiem zemes apstrādē, un ir vienīgais šādu 
pakalpojumu sniedzējs Zemītes ciematā. 

Armands Priede apbalvots ar Kan-
davas novada Pateicību par ieguldījumu 
Zemītes pagasta izaugsmē, atsaucību, pre-
timnākšanu un nenogurstošu brīvprātīgā 
ugunsdzēsēja pienākumu veikšanu. 

Agita Riekstiņa – Kandava, Kandavas 
Reģionālās vidusskolas skolotāja

Agita Riekstiņa ir skolotāja nu jau divu 
paaudžu kandavnieku un novada ģimeņu 
bērniem Kandavas Reģionālajā vidusskolā, 
kurā nostrādājusi trīsdesmit gadus. Īpašs 
Agitas sirdsdarbs ir sporta deju pamatu 
mācīšana ikvienam skolas bērnam, sā-
kumskolā gandrīz visi skolēni viņas vadībā 
apgūst pirmos soļus gan standartdejās, gan 
klasiskajās dejās. Krāšņas ir Agitas orga-
nizētās sporta deju sacensības, kas ir vie-
nas no gaidītākajiem skolēnu, vecāku un 
skolotāju svētkiem. Savā brīvajā laikā viņa 
mācījusi dejot arī kolēģiem un novada se-
nioriem. Skolotāja Agita vadījusi novada 
sākumskolas skolotāju metodisko apvie-
nību, veidojusi olimpiādes darbus, orga-
nizējusi novada skolēniem kopīgus pasā-
kumus un konkursus, piemēram, vēstuļu 
rakstīšanu novada domes priekšsēdētā-
jiem. Agita ir brīnišķīga audzinātāja, kopā 
ar audzēkņiem vienmēr piedalās talkās, 
viktorīnās, konkursos, veido plašas teātra 
izrādes, iesaistot sākumskolas skolēnus un 
skolotājas. Savā darbā vienmēr ir darījusi 
vairāk kā amats to prasa. Pašaizliedzība, 
nesavtība, atbildības sajūta, patiess skolo-
tājas talants, tās ir tikai dažas īpašības, kas 
raksturo skolotāju Agitu. 

Agita Riekstiņa apbalvota ar Kanda-
vas novada Pateicību par nozīmīgu ie-
guldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un 
inovatīvām idejām izglītības darbā Kanda-
vas novadā. 

Seila Šenberga –  
Kandava, Kandavas novada sociālā die-

nesta Montesori pedagogs

Seila Šenberga no 2015. gada strādā 
par Montesori pedagogu Kandavas nova-
da sociālajā dienestā. Darba biedri atzīst, 
ka viņiem ir paveicies, ka komandā ir tik 
zinoša, sirsnīga, zinātkāra, gudra speciā-
liste, kas savu darbu dara no sirds un ar 
mīlestību. “Apbrīnas vērta ir Seilas neno-
gurdināmība un individuālas pieejas atra-
šana katram bērnam. Spēja atrast kontaktu 
ar ikvienu un radīt vēlmi līdzdarboties, lai 
sasniegtu iespējami labāku rezultātu.” – tā 
par savu darba kolēģi raksta sociālā die-
nesta vadītāja un kolektīvs. “Seila ļoti lielu 
darbu iegulda sevis izglītošanā, jaunu pie-
eju un metožu ieviešanā savā darbā. 

Seila Šenberga apbalvota ar Kanda-
vas novada Pateicību par ieguldījumu 
strādājot ar bērniem Montesori program-
mā, radošu pieeju un jaunu metožu pielie-
tošanu sociālajā darbā. 

Regnārs Liepiņš – Kandava, uzņēmējs-
Kandavas pilsētas kurpnieks

Regnārs Liepiņš jau daudzus gadus ļoti 
godprātīgi veic kurpnieka darbu Kandavā, 
apkalpojot visus, kas ierodas viņa darb-
nīcā ar lūgumu salabot apavus, vai sniegt 
padomus par apavu kopšanu un valkāša-
nu. Kandavas ļaudis un arī novadnieki no 
citiem pagastiem, labprāt izmanto viņa 
pakalpojumus un ieklausās viņa dotajos 
padomos. 

Kā iesniegumā raksta aptiekas “Ozolā-
ji” darbinieces:” Mēs esam ļoti apmierinā-
tas ar kurpnieka Regnāra Liepiņa apzinīgo 
darbu. Droši vien maz ir tādu kandavnie-
ku, kuri nekad nav izmantojuši viņa palī-
dzību, kad apavi steidzami prasījušies pēc 
remonta. ”

Regnārs Liepiņš apbalvots ar Kanda-
vas novada Pateicību par ilggadēju, apzi-
nīgu un kvalitatīvu kurpnieka darbu Kan-
davas pilsētā. 

Informāciju sagatavoja  
Dagnija Gudriķe

Valsts svētkos pasniegti apbalvojumi novada iedzīvotājiem

Zantes pagasta pārvaldes Pateicības 
rakstu “Zantes lepnums 2020” par apzi-
nīgu pedagoģisko darbu Zantes pamat-
skolā un ieguldījumu jaunās paaudzes 
patriotisma audzināšanā saņēma Laila 
Šaicane.

Laila Šaicane ir Zantes pamatskolas 
skolotāja ar 21 gada pieredzi. Skolā māca 
sportu, Latvijas un pasaules vēsturi un 
sociālās zinības. Lailai piemīt centība un 
apzinība – sev uzticētos pienākumus veic 
ar lielu atbildības sajūtu. Skolēnos Laila 
ieaudzina patriotismu un mīlestību pret 
savu valsti, iegulda lielu darbu Lāčplēša 
dienas un represēto piemiņas pasākumos. 
Veiksmīgi sagatavo skolēnus novada un 
valsts vēstures olimpiādēm. Kolektīvā Lai-
la ir atsaucīga – nekad neatteiks palīdzību 
un ar saviem smiekliem ienes pozitīvu 
gaisotni jebkurā ikdienas situācijā. Kolēģi 
vairākkārt ir novērtējuši Lailas neizsīksto-
šo enerģiju un prasmi, nominējot viņu kā 
Gada skolotāju.

Pateicības rakstu “Zantes lepnums 
2020” saņēma arī skolotāja Elita Ose – 
par apzinīgu pedagoģisko darbu Zantes 
pamatskolā, ilggadēju un aktīvu līdzda-
lību Zantes pagasta kultūras dzīvē.

Elita Ose Zantes pamatskolā strādā 
kopš 1997. gada, māca vizuālo mākslu, 
mājturību un tehnoloģijas. Sešpadsmit 
gadus strādājusi par direktores vietnieci 
mācību darbā. Ikdienā Elita ir kā labais 
gariņš  – nepaies garām nepajautājusi “kā 
iet?”, uzmundrinās un uzsmaidīs. Skolēni 
bieži vien Elitu izvēlas kā uzticības perso-
nu, jo viņa prot atrast izeju pat no vissarež-
ģītākajām situācijām.

Elita vairāk kā 30 gadus piedalās Zan-
tes pagasta kultūras dzīvē, ir aktīva paš-
darbniece. Ar Elitu vienmēr ir patīkami 
sadarboties, viņa nekad neatteiks radošu 
padomu un palīdzību. Var tikai apbrīnot 
Elitas mieru, pacietību, toleranci, pozitī-
vismu un radošumu.

Pateicības rakstu “Zantes lepnums 
2020” par ilggadēju un apzinīgu darbu 
Zantes ģimenes atbalsta centrā saņēma 
Dace Krastiņa.

Dace Krastiņa ir viena no ilggadējām 
Zantes ģimenes atbalsta centra darbinie-
cēm. Savu darbu veic apzinīgi un kārtīgi, 
pret centra klientiem izturas ar sapratni un 
cieņu. Ir iemantojusi kolēģu atzinību un 
uzticību.

Par ilggadēju un apzinīgu darbu Zan-
tes pasta nodaļā Pateicības rakstu “Zantes 
lepnums 2020” saņēma Ruta Sadoviča. 

Jau 45 gadus pasts ir Rutas darba vieta. Ru-
tai patīk darbs pastā, jo nekad nav garlaicī-
gi un ik dienas var satikties un aprunāties 
ar Zantes pagasta ļaudīm. Ruta savus pie-
nākumus veic centīgi un ar lielu atbildības 
sajūtu. Iespējams, pateicoties Rutas mēr-
ķtiecībai un neatlaidībai Zantes pagastā 
joprojām ir pašiem sava pasta nodaļa, kas 
vairums lauku pagastos jau ir retums.

Par ieguldījumu un aktīvu līdzda-
lību Zantes pagasta norisēs Pateicības 
rakstu saņēma pagasta pārvaldes vadī-
tājs Jānis Kālis.

Ik gadu Latvijas gadadienai veltītajā pasā-
kumā tiek pasniegti Zantes pagasta pārvaldes 
Pateicības raksti “Zantes lepnums” tiem laba-
jiem ļaudīm, ar kuru darbiem lepojamies. Šo 
tradīciju – Latvijas gadadienā pasniegt patei-
cības “Zantes lepnums” 10 gadu garumā uz-
turējis pārvaldes vadītājs Jānis Kālis. 

Egija Lāce

Latvijas valsts svētkos apbalvoti 
Zantes pagasta iedzīvotāji

Apbalvojumus saņem Matkules pagasta ļaudis
Latvijas Proklamēšanas 102. gadadienā apbalvojumus saņēma 
arī Matkules pagasta iedzīvotāji. 

Par atbalstu, atsaucību, aktīvu iesaistī-
šanos pagasta labiekārtošanā un citās akti-
vitātēs pateicības saņēma Jānis Graudēvics, 
Jānis Leimanis, Ivars Jirgensons, Ojārs Bu-
džens, Pēteris Ansons un Aira Kronberga.

Par atsaucību un palīdzību pagas-
ta kultūras nama saimniecības darbos 

apbalvojumus pasniedza Guntaram Bis-
trovam, Mārim Budženam un Oskaram 
Hmarņikam.

Paldies Jums par ieguldīto darbu un 
laiku!

Pagasta pārvaldes vadītāja  
Dzidra Jansone
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KĀRTĒJĀS PASTĀVĪGO KOMITEJU SĒDES NOTIKS Š. G. 21. DECEMBRĪ NO PLKST. 13.00, DOMES KĀRTĒJĀ SĒDE 29. DECEMBRĪ PLKST. 13.00

3. novembra domes ārkārtas sēdes lēmums
• Atbrīvot Induli Matīsu no Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amata 2020.gada 3.novembrī. Uzdot Izglītības pārvaldes vadītājai Jeļenai Šnikvaldei 

noteikt Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju līdz brīdim, kad konkursa kārtībā amatā tiks iecelts iestādes vadītājs.

Domes sēdē 26. novembrī pieņemtie lēmumi
Finanšu jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.26 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2020.gada 30.janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 1 “2020.gada pamatbudžets” 
( saistošie noteikumi publicēti Kandavas mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- budžets)

• Pamatojoties uz balsojumu: PAR – 1 ( G.Birkenš-
teins), PRET – 10 ( E.Bariss, R.Bērziņš, G.Cīrule, 
S.Ezeriņa, R.Fabjančiks, I.Freiberga, G.Indriksons, 
A.Lasis, I.Priede, K.Ševčuks), ATTURAS – 3,  ( 
I.Lasis, D.Puga, D.Rozenfelds), likuma “Par paš-
valdībām” 34.panta 3.un 4.daļu, lēmuma projekts 
par ieguldījumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība “PIEJŪRA””, reģ.Nr.40103233177, pa-
matkapitālā EUR 138  882,91 ilgtermiņa kreditoru 
saistību (primāri pret AS “SWEDBANK”) izpildei 
un saistību pret Valsts vides dienestu (dabas resursa 
nodokļa) izpildei, ir noraidīts.

• Nolēma projekta “Mūzikas instrumentu iegāde jau-
niešu brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināša-
nai” apstiprināšanas gadījumā piešķirt biedrībai “Es 
– tev, Tu - man” finansējumu 500,00 EUR. Domes 
līdzfinansējums tiks nodrošināts no 2021.gada bu-
džeta līdzekļiem. 

• Pamatojoties uz balsojumu: PAR – 2 ( I.Lasis, D.Ro-
zenfelds), PRET – 6 ( R.Bērziņš, G.Cīrule, I.Freiber-
ga, G.Indriksons, I.Priede, K.Ševčuks), ATTURAS – 
6 (E.Bariss, G.Birkenšteins, S.Ezeriņa, R.Fabjančiks, 
A.Lasis, D.Puga), likuma “Par pašvaldībām” 34.pan-
ta 3.un 4.daļu, lēmuma projekts par finansējuma 
ieguldījumu SIA „Tukuma slimnīca” pamatkapitālā 
3 pacientu novērošanas monitoru iegādei 1829,52 
EUR apmērā no 2020.gada pamatbudžeta līdzek-
ļiem, ir noraidīts.

• Nolēma dzēst SIA „UNIVERSE”, reģ. Nr.40003283523, 
nekustamo īpašumu: Jelgavas ielā 1J, Kandavā, Kan-
davas novadā, kadastra Nr. 9011 001 0796, Jelgavas 
ielā 1J, Kandavā, Kandavas novadā, kadastra Nr. 
9011 501 0060, Jelgavas ielā 1H, Kandavā, Kanda-
vas novadā, kadastra Nr. 9011 001 0794, Jelgavas 

ielā 1H, Kandavā, Kandavas novadā, kadastra Nr. 
9011 501 0061, Jelgavas ielā 1K, Kandavā, Kanda-
vas novadā, kadastra Nr. 9011 501 0068, Jelgavas 
ielā 1L, Kandavā, Kandavas novadā, kadastra Nr. 
90115010074, nodokļa pamatparādu kopsummu 
8324,24 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit 
četri euro 24 centi) apmērā par ēkām un zemi, kā arī 
ar to saistīto nokavējuma naudu. 

• Uzdot Kandavas novada domes Finanšu nodaļai 
izslēgt no grāmatvedības uzskaites šī lēmuma 1.pun-
ktā minētos prasījumus no SIA „UNIVERSE”, reģ. 
Nr.40003283523, par nekustamo īpašumu: Jelgavas 
ielā 1J, Kandavā, Kandavas novadā, kadastra Nr. 
9011 001 0796, Jelgavas ielā 1J, Kandavā, Kandavas 
novadā, kadastra Nr. 9011 501 0060, Jelgavas ielā 
1H, Kandavā, Kandavas novadā, kadastra Nr. 9011 
001 0794, Jelgavas ielā 1H, Kandavā, Kandavas no-
vadā, kadastra Nr. 9011 501 0061, Jelgavas ielā 1K, 
Kandavā, Kandavas novadā, kadastra Nr. 9011 501 
0068, Jelgavas ielā 1L, Kandavā, Kandavas novadā, 
kadastra Nr. 9011 501 0074, nodokļa pamatparādus 
un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, atzīstot kā 
pārējos izdevumus.

Komunālie jautājumi
• Pieņēma zināšanai darba grupas izstrādāto pašvaldī-

bas līdzdalības izvērtējumu SIA “Kandavas komunā-
lie pakalpojumi”. Saskaņā ar izvērtējuma rezultātiem, 
pašvaldība saglabā līdzdalību kapitālsabiedrībā. 

Attīstības un  
plānošanas jautājumi
• Nolēma piedalīties Tukuma novada ilgtspējīgas at-

tīstības stratēģijas 2022.-2042.gadam un Tukuma 
novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam 
izstrādē, sadarbojoties Tukuma, Kandavas, Jaunpils 
un Engures novadiem. Apstiprināja Tukuma no-
vada attīstības programmas 2022.-2028.gadam un 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2042.gadam 

izstrādes darba uzdevumus. Abu dokumentu izstrā-
des vadītāja- Tukuma novada domes Attīstības no-
daļas vadītāja Dace Zvagule. (atturas-3)

Izglītības, kultūras  
un sporta jautājumi 
• Apstiprināja Kandavas novada Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas direktora amata pretendentu atlases 
komisijas nolikumu. Izveidoja direktora amata pre-
tendentu atlases komisiju šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētāja domes priekšsēdētāja Inga Priede; 
komisijas priekšsēdētājas vietniece Izglītības pārval-
des vadītāja Jeļena Šnikvalde; komisijas locekļi - do-
mes izpilddirektors Egīls Dude, Kultūras un sporta 
pārvaldes vadītājas vietnieks Roberts Rozentāls, Iz-
glītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja, 
deputāte Signe Ezeriņa, Sporta padomes priekšsē-
dētājs, deputāts Dainis Rozenfelds un Kandavas 
Mākslas un mūzikas skolas direktore Maruta Balo-
de. Uzdeva komisijai līdz 2020. gada 27. novembrim 
izstrādāt skolas direktora amata pretendentu atlases 
konkursa nolikumu. Uzdeva komisijai līdz 2020. 
gada 18. decembrim veikt Bērnu un jaunatnes spor-
ta skolas direktora amata pretendentu atlasi. Domes 
sēdē 29.decembrī lemt par konkursā uzvarējušā pre-
tendenta iecelšanu amatā. (atturas-1) 

Sociālie un veselības 
aizsardzības jautājumi
• Nolēma izīrēt pašvaldības labiekārtoto vienistabas 

dzīvokli Ozolu ielā 11- 40, Kandavā, Kandavas no-
vadā ar kopējo 36,9 m2. Dzīvoklim Kandavas novada 
dome noteikusi speciālistam izīrējamās telpas statu-
su, dzīvokļa īres līgumu noslēdzot uz darba tiesisko 
attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz trim gadiem.

• Nolēma noteikt speciālistam izīrējamā dzīvokļa sta-
tusu, pašvaldības daļēji labiekārtotam trīs istabu dzī-
voklim Lielā ielā 23-1, Kandava, Kandavas novads ar 
kopējo platību 40,0 m2.

SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI

Kandavas  
novada domes 

saistošie noteikumi 
Nr. 25

“Grozījumi Kandavas novada domes 2019.gada 
29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par 
transporta nodrošināšanu vispārējās izglītī-
bas iestāžu un profesionālās ievirzes izglītī-
bas iestāžu izglītojamajiem Kandavas novada 
pašvaldībā””

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43.pan-
ta pirmās daļas 13.punktu, trešo daļu, Sabiedriskā 
transporta likuma 14.panta trešo daļu

Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos notei-
kumos Nr. 15 “Par transporta nodrošināšanu 
vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ie-
virzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Kandavas 
novada pašvaldībā” (turpmāk - noteikumi), kas 
apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 2019.
gada 29.augustā (protokols Nr.10 4.§), Kandavas 
Novada Vēstnesis, 2019, 11. nr. šādus grozījumus: 

1. Aizstāt noteikumu 3.4. punktā vārdus “Degvie-
las izdevumu apmaksa“ ar vārdiem “Transporta 
izmaksu kompensācija”.

2. Aizstāt noteikumu 7.punktā vārdu “Degvielas” 
ar vārdiem “Transporta izmaksu kompensācijas”.

3. Svītrot noteikumu 7.punktā vārdus “kas pār-
sniedz Noteikumu 5.punktā noteiktos attālu-
mus, turp un atpakaļ”.

4. Aizstāt noteikumu 8.punktā vārdu “degvielas” 
ar vārdiem “transporta izmaksu kompensācijas”.

5. Aizstāt noteikumu 9.punktā vārdu “degvielas” 
ar vārdiem “transporta izmaksu kompensācijas”.

6. Aizstāt noteikumu 10.punktā vārdu “degvielas” 
ar vāriem “transporta izmaksu kompensācijas”.

Kandavas novada dome 
izsludina nekustamā īpašuma 
(starpgabala) “Dīķmalas”,
Matkules pagasts, Kandavas novads ar 
kadastra numuru 9070 003 0215, sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9070 
003 0215 un kopējo platību 0,39 ha, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes 
starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem. 
Īpašuma nosacītā cena - 2000,00 euro, izsoles 
solis - 50,00 euro, izsoles nodrošinājums – 
200,00 euro. Izsoles datums – 2021. gada 
11. janvāris plkst. 11.00. Reģistrēšanās izsolei 
līdz 2021. gada 8. janvārim, plkst. 16.00.

Kandavas novada dome 
izsludina nekustamā īpašuma 
(starpgabala) “Zibeņi”,
Matkules pagasts, Kandavas novads ar 
kadastra numuru 9070 003 0209, sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9070 
003 0209 un kopējo platību 0,31 ha, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes 
starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem. 
Īpašuma nosacītā cena - 2000,00 euro, izsoles 
solis - 50,00 euro, izsoles nodrošinājums – 
200,00 euro. Izsoles datums - 2021. gada 
11. janvāris plkst. 11.20. Reģistrēšanās izsolei 
līdz 2021. gada 8. janvārim, plkst. 16.00.

IZSOLES

Kandavas novada dome rīko 
nekustamā īpašuma Talsu iela 8, 
Kandava, Kandavas novads, izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums Talsu iela 8, Kandava, 
Kandavas novads (kadastra numurs 
9011 001 0685) sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9011 001 0685, kopējo 
platību 466 m2.
Izsoles objekta sākumcena 2000,00 euro, 
izsoles solis – 100,00 euro, izsoles 
nodrošinājums – 200,00 euro. Izsole notiks 
2021. gada 11. janvāris, plkst. 11.30, 
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 
1. stāvā, sēžu zālē.

Kandavas novada dome rīko 
nekustamā īpašuma “Vējkalns”, 
Matkules pagasts, Kandavas novads, izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums „Vējkalns”, Matkules 
pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 
9070 003 0242) sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9070 003 0297, kopējo 
platību 2,45 ha, kur 2,17 ha ir lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme.
Izsoles objekta sākumcena 8000,00 euro, 
izsoles solis – 100,00 euro, izsoles 
nodrošinājums – 800,00 euro. Izsole notiks 
2021. gada 11. janvāris, plkst. 11.40, 
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 
1. stāvā, sēžu zālē.

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem. 
Pirmpirkuma tiesīgajām personām pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā 
reģistrācijas termiņā. Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads. 
Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.kandava.lv, sadaļā “Pašvaldība/Izsoles”. Norēķini par 
zemes starpgabala pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 63107370.

Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2021. gada 8. janvārim, plkst.16.00, personai, kura vēlas piedalīties 
izsolē jāiesniedz iesniegums un līdz izsoles dienai jāiemaksā Kandavas novada domes kontā izsoles 
nodrošinājuma nauda. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem var iepazīties www.kandava.lv. 

Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu 
sasniegumi konkursos

Izmaiņas “Naglā” turpinās

Attālinātajā mācību laikā pa-
vasarī Kandavas Mākslas un 
mūzikas skolas jauno māksli-
nieku darbi aizceļoja uz da-
žādiem konkursiem. Rudens 
pusē ir sagaidīti iepriecinoši 
rezultāti. 
Maruta Balode | KMMS direktore |

10. Starptautiskās bērnu un 
jauniešu mākslas izstādes 
“Vērtību sakta” konkursā
Maria Mārīte Hesa – ATZINĪBA 

 /skolotāja Linda Ekere/
Konkursā piedalījās 315 darbi, no 

kuriem žūrija atbalstījusi 176 labākos. 
Tajā bija deviņu valstu – ASV, Austrāli-
jas, Bulgārijas, Indijas, Izraēlas, Lietuvas, 
Somijas, Šrilankas un Latvijas pārstāvju 
veikums. Maria Mārīte Hesa piedalījās ar 
darbu “Mana vērtību sakta”. 

Izstādi atklāja 14.septembrī Esplanā-
dē Rīgā, pie Raiņa pieminekļa. Sākotnēji 
tā bija iekļauta XII Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku pasākumu 
programmā. Izstādes tēma ir bērniem 
un jauniešiem aktuālas vērtības, kas tiek 
apkopotas “saktā”, to vizuāli un asociatīvi 
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sniegt bērniem priekšstatu par dažāda-
jām mākslas un dizaina jomām.

Aizvadītajā mācību gadā skolēni no vi-
sām simts Latvijas mākslas skolām Valsts 
konkursa ietvaros risināja tēmu “Domāša-
na telpā un scenogrāfija”. Radošie uzdevu-
mi tika īstenoti tā dēvētajā “melnajā kastē”, 
ko scenogrāfi tradicionāli izmanto maketu 
veidošanā. Vasarā 350 maketu ekspozīcija 
bija skatāma E.Smiļģa Teātra muzeja izstā-
dē “Melnā kaste”. 

Septembra nogalē E.Smiļģa Te-
ātra muzejā, Rīgā notika laureā-

tu apbalvošana. Elizabetei Baibai 
Tīzenkopfai – ATZINĪBA!

II Starptautiskā bērnu un 
jauniešu šķiedrmākslas 
darbu konkursā “Skaņu 

palete”
Elizabete Baiba  

Tīzenkopfa – ATZINĪBA  
/skolotāja Ilze Baumane/

Konkursu organizēja Mārupes 
Mūzikas un mākslas skola.

Šī gada konkursa tēma bija “Skaņu 
atkusnis”. Konkursā varēja piedalīties ar 
darbi dažādās tekstiltehnikās. Elizabetes 
Baibas Tīzenkopfas darbs “Sakrālā stīga” 
bija veidots netradicionālā jauktā tehnikā. 
Darbs ieguva ATZINĪBU.

Paldies audzēkņiem un viņu skolotā-
jām Ilzei Baumanei, Ivetai Šmēlai un Lin-
dai Ekerei par ražīgo veikumu pavasara 
cēlienā! Cāļus skaita rudenī!

SKOLU DZĪVE

interpretējot, radot ekspozīcijas pilsētas 
un virtuālajā vidē. Virtuālā vidē izstāde 
skatāma mājas lapā www.vertibusakta.lv 

Izstādi/konkursu organizēja Rīgas 
dome un Māras Muižnieces Rīgas Mākslas 
skola. 

Fotokonkursā “ATKLĀJ MANI!”
Maria Mārīte Hesa – ATZINĪBA 

/skolotāja Linda Ekere/
Fotokonkursu pavasarī attālinātā 

mācību procesa laikā izsludināja fonds 
Vapramae-Vellavare-Vitipalu (Igaunija), 
to atbalstīja LEADER EESTI programma. 
Konkursa mērķis ir pamanīt un iemūžināt 
dabā pat vismazākos dzīvās vai nedzīvās 
dabas elementus. Visam bija jābūt fotogra-
fētam dabā Igaunijā vai Latvijā. Piedalīties 
varēja ikviens interesents trīs vecuma gru-
pās līdz 17 gadu vecumam.

 Attālinātajā mācību laikā ikviena ra-
došajai fantāzijai bija iespēja atklāties. 
Pamanīts un novērtēts ar Atzinības balvu 
tika Marias Mārītes darbs “Pavasaris”.

III Starptautiskā vizuālās mākslas 
konkursā “Mākslinieka Ģederta 

Eliasa mīklu minot”
Anna Luīze Putāne – ATZINĪBA

/skolotāja Iveta Šmēla/
Konkursā jaunie mākslinieki radīja 

darbus, kas veltīti tēmai “Lauku sadzīves 
aina”. Bērniem un jauniešiem vecumā 
no 7-18 gadiem bija iespēja izpaust savas 
prasmes glezniecības, grafikas, datorgrafi-
kas un fotogrāfijas tehnikā. Pavisam kopā 
tika iesūtīti 1087 darbi no 3 valstīm: glez-
nošanā-687, datorgrafikā- 57, fotogrāfijā- 
39, grafikā 304. Prieks, ka Annas Luīzes 
Putānes grafikas darbs “Saulainā dienā” 
novērtēts ar ATZINĪBU.

Valsts konkursā mākslā
Elizabete Baiba  

Tīzenkopfa – ATZINĪBA  
/skolotāja Ilze Baumane/

Valsts konkurss profesionālās ievir-
zes vizuāli plastiskās mākslas izglītības 
programmas audzēkņiem un labāko 
darbu izstāde notiek ik gadu. To rīko 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar 
mērķi paplašināt mācību saturu, kā arī 

Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu 
sasniegumi konkursos

Dažādu iemeslu – gan izsludinātā ārkārtas stāvokļa, gan jau-
natnes darbinieces Katrīnas Bernandes lēmuma dēļ, Kandavas 
Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Nagla” jopro-
jām tiek piedzīvotas dažādas izmaiņas.

Ilze Gotfrīda | jauniešu centra vadītāja |

Jauno darbinieci Katrīnu jaunieši jau 
paspēja ļoti iemīļot. Elastība, daudzpu-
sīgums un sapratne ir galvenās īpašības, 
kas raksturo viņu. Diemžēl darbiniece no 

novembra izlēmusi atstāt jauno amatu. 
Darbinieku kolektīvā, pēc divu mēnešu 
pārtraukuma, atgriezusies iepriekšējā jau-
natnes darbiniece – Laura Kristīne Anšan-
ce, lai kopā ar iestādes vadītāju Ilzi Gotfrī-
du īstenotu jaunatnes darbu. 

Lai arī novembrī valstī tika izsludināts 
ārkārtas stāvoklis un noteikti dažādi ierobe-
žojumi, Kandavā jaunatnes darbs turpinās, 
ievērojot visus epidemioloģiskās drošības 
pasākumus. Novembra ietvaros centrs ap-
meklētājiem bija atvērts ar iepriekšēju pie-
rakstu, lai tiktu novērsta cilvēku drūzmē-
šanās. Apmeklētāji izmantoja iespēju, lai 
individuāli tiktos ar darbiniekiem. Darbi-
nieki sniedza gan emocionālo atbalstu, gan 
atbalstu mācībās pēc jauniešu iniciatīvas. 
Paralēli jauniešiem tika piedāvātas iespējas 
piedalīties konkursos, izzinošās aktivitātēs, 

lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes. 
Aktuālākas palikušas aktivitātes svaigā 
gaisā – gan mierīgas pastaigas, gan dažā-
du uzdevumu izpilde. Īpaša iespēja centra 
apmeklētājiem novembrī bija iknedēļas 
krosa skriešana kopā ar iestādes vadītāju. 

Darbinieku prioritāte ir individuāla 
pieeja jauniešiem, kā arī svaigu jaunie-
šu interesēm atbilstošu ideju radīšana, lai 
aktualizētu jaunatnes darbu pilsētā un no-
vada pagastos. Ja netiks pieņemti krasāki 
ierobežojumi, gaidāms, ka decembris būs 
ļoti sirsnīgs un aktivitātēm bagāts mēnesis. 

Izmaiņas “Naglā” turpinās
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Kandavas novads 
2009–2018

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

2009. gada 30. jūlijā Kandavas nova-
da domes sēdē atceļ lēmumu par dienesta 
dzīvokļu statusa piešķiršanu astoņiem dzī-
vokļiem Kandavā, Apiņu ielā 6/8

2009. gada 1. augustā Kandavas slim-
nīca savu darbību vairs neatjauno. Esošos 
Kandavas slimnīcas pacientus pārvieto uz 
Tukuma un Irlavas slimnīcām

2009. gada 1. augustā Kandavas nova-
da administratīvajā teritorijā sāk darboties 
viena Kandavas novada būvvalde, tās vadī-
tāja – Antra Apine

2009. gada 1. augustā darbu sāk ap-
vienotie SIA „Kandavas komunālie pa-
kalpojumi” un SIA „Zemītes komunālie 
pakalpojumi”

2009. gada 1. augustā mednieku festi-
vāls „Minhauzens 2009” pulcē vairāk nekā 
2000 dalībnieku

2009. gada 1. septembrī Kandavas no-
vada administratīvajā teritorijā sāk darbo-
ties viena Kandavas novada dzimtsarakstu 
nodaļa, tās vadītāja – Velta Dronka

2009. gada 12. septembrī Kandavā 
oficiāli atklāj „Piejūras” atkritumu šķiro-
šanas staciju

2009. gada 12. oktobrī Kandavas 
evaņģēliski luteriskās draudzes paspārnē 
ēdnīcā „Kā mājās” sāk darboties zupas 
virtuve. Līdzekļus ēdiena gatavošanai dod 
brīvprātīgie ziedotāji no Latvijas, Dānijas, 
Vācijas, ASV, Šveices. 

2009. gada 29. oktobra Kandavas no-
vada domes sēdē nolemj iznomāt telpas 
Kandavā, Talsu ielā 11, ar kopējo platību 
117,8 m² Kandavas novada amatnieku 
biedrībai uz pieciem gadiem, nosakot no-
mas maksu Ls 0.10 m² (tai skaitā PVN)

2009. gada 5. novembrī atlikušais in-
ventārs no Kandavas slimnīcas ēkas, tāpat 
kā Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
brigāde, aizceļo uz Sociālā dienesta telpām

2009. gada 16. novembrī Apiņu ielā 
6/8 ekspluatācijā nodod 30 dzīvokļu dzī-
vojamo māju. Objekta svinīgā atklāšanā 
piedalās novada domes priekšsēdētājs 
Rolands Bārenis, priekšsēdētāja vietniece 
Leonārija Gudakovska (1945 – 2017), būv-
valdes vadītāja A. Apine u.c. Būvprojekta 
autors ir SIA „Projektu birojs „DACE”” 
vadītājs, arhitekts Andris Dēliņš, būvē bū-
vfirma „I.S.A.M”

2010. gada 20. janvārī Kandavas no-
vada muzejā Kandavas novada domes 
priekšsēdētājs R. Bārenis pasniedz barikā-
žu dalībnieku piemiņas zīmes 15 Kanda-
vas novada iedzīvotājiem par piedalīšanos 
Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. 
gada janvārī. Barikāžu piemiņas zīmes sa-
ņem: Ainārs Baumanis, Vilnis Engelbergs, 
Arnis Kačiks, Ilgonis Kalniņš, Edgars La-
sis, Guntis Rozenštams, Dzidra Rudzroga, 
Vilnis Rupeiks, Māra Vilemsone, Ziedonis 
Viļumsons, Rasma Zandberga, Uldis Grīs-
lis, Pēteris Krampītis, Oskars Kozulis un 
Jānis Millers 

2010. gadā bijušajā Kandavas slimnī-
cas ēkā atklāj Kandavas ģimeņu namu

2010. gadā Kandavā Bruņinieku pils-
kalna pakājē uzstāda viduslaiku bruņinie-
ku pils maketu. Tā autors ir kandavnieks 
Zigmunds Piņķis (1950 – 2012)

2010. gada 9. februārī Kandavā durvis 
ver Sirds veselības kabinets, kurā var izmē-
rīt asinsspiedienu un veikt citas medicīnis-
kā manipulācijas

2010. gada 1. aprīlī lielāko joku sagādā 
Kandavas novada dome, kas visā pilnībā 
sabiedriskai apspriešanai gatavojas nodot 
jautājumu par iespējamo iebraukšanas 
maksu Kandavā

2010. gada 11. aprīlī Kandavas nova-
da amatnieku biedrība „Pūralāde” piedalās 
15. Starptautiskajā tekstila, apģērbu, ādas 
izstrādājumu un ražošanas iekārtu izstādē 
„Intertextil Balticum 2010”. Tajā piedalās 
84 dalībnieki no 11 valstīm. Kandavnieces 
tērpu skatē demonstrē lina tērpu kolekciju, 
ko gatavojušas pašas biedrības dalībnieces

2010. gada 23. aprīlī Kandavas K. Mī-
lenbaha vidusskolas 12. klases skolēni kopā 
ar Kandavas novada domes vadību iestāda 
15 ozolus. Ozolu stādīšana turpinās arī 24. 
aprīlī, talkas dienā, kad Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs R. Bārenis kopā ar 
domes vadību, domes darbiniekiem un 
iedzīvotājiem SIA „Kandavas namsaim-
nieks” uzraudzībā stāda ozolus Pūzurgra-
vas ielā

2010. gada 4. maijā Kandavas kultūras 
nams organizē ziedu sveicienu „Ziedošā 
Kandava” par godu Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 
20. gadadienai. Ziedu veido margrietiņas 

formā, veidošanu uztic floristei Baibai 
Kronbergai

2010. gada 15. maijā Kandavas nova-
da muzejā notiek Muzeju nakts pasākums, 
kura moto ir „Par tīru pasauli”. Muzejā 
tas norisinās ar nosaukumu „Zaļi dzīvot, 
Balti domāt. ” Iecerētā nūjošana pa Kan-
davu izpaliek lielā lietus dēļ. Toties muzejā 
ikviens var piedalīties radošajā darbnīcā 
„Dāvanas visiem, arī sev”, kur gatavo da-
bīgo kosmētiku

2010. gada 27. maija Kandavas no-
vada domes sēdē par Kandavas novada 
domes aģentūras „Kandavas novada So-
ciālais dienests” direktoru apstiprina Intu 
Leitartu 

2010. gada 29. un 30. maijā Kandavā 
notiek Kandavas novada svētki, kuru lai-
kā aktīvi darbojas gan Kandavas novada 
pašdarbnieki, gan novada skolu skolēni ar 
izstādēm un koncertu; notiek arī sacen-
sības kartingu trasē, darbojas amatnieku 
biedrības veikals „Pūralāde”, bet otrā dienā 
peldošo objektu brauciens pa Abavu

2010. gada 10. jūnijā Kandavas no-
vada deputāti vienojas par jauna ģerboņa 
nepieciešamību Kandavas novadam

2010. gada 1. jūlijā par Kandavas no-
vada Kultūras pārvaldes vadītāju sāk strā-
dāt Ziedīte Začeste 

2010. gadā no 5. jūlija Kandavas no-
vada dome izsludina ideju konkursu „Par 
Kandavas novada ģerboņa skiču izveidi”. 
Konkurss paredzēts līdz 13. septembrim

2010. gadā 8. jūlijā Kandavā risi-
na apkures jautājumu. Šo pienākumu 
no SIA „Universe” pārņem „Kandavas 
namsaimnieks”

2010. gadā 12. jūlijā Kandavā, Zīļu 
ielā 2, atver brīvā laika dienas centru jau-
niešiem „Nagla”

2010. gada 16. jūlijā pirmo reizi Kan-
davas Swedbank kartodromā notiek īpašas 
sacensības kartingā – „Kandavas dāmu 
kauss”. Tajā piedalās 30 dāmas no Kan-
davas, Rojas, Tukuma un Talsiem. Pirmo 

Kandava simts gados (1918–2018)
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vietu izcīna Elīna Ozola, 2. vietu – Lienīte 
Zaļevska, 3. vietu – Elīna Džeriņa. Visas 
no Kandavas

2010. gada 26. jūlijā Valsts eksprezi-
dente Vaira Vīķe-Freiberga kopā ar kungu 
apmeklē Kandavas novada domi, pēc šīs 
vizītes viņa dodas uz K. Mīlenbaha vidus-
skolu, lai tiktos ar starptautiskās jauniešu 
nometnes „Award” 2010 dalībniekiem

 2010. gada 29. jūlijā Latvijas nacio-
nālā mantojuma monētu kolekcija papildi-
nās ar jaunu – Kandavas – monētu. To kā 
suvenīru var iegādāties Kandavas tūrisma 
informācijas centrā, cena – trīs lati.

2010. gada 11. septembrī Kandavā sāk 
svinēt ielu svētkus. Kā pirmā ir Saules iela. 
Ielas 11 namu iemītnieki rāda un stāsta par 
sevi un namu vēsturi. Visas ielas garumā 
skan skaistas melodijas Lijas Dunskas un 
pārējo dalībnieku izpildījumā

2010. gada 19. septembrī, atklājot jau-
no motokrosa trasi „Motoparks Kandava”, 
te notiek Battery Superkausa lielās balvas 
izcīņas fināls, kurā piedalās arī Kandavas 
komanda „Kandava Moto-x”

2010. gada 23. oktobrī Kandavas no-
vada muzejam bijušā Kandavas vidussko-
las direktora Jāņa Grīnberga (1904 – 1982) 
meitas dāvina K. Mīlenbaha pamatskolas 
karogu, kuru visu šo laiku glabājušas savās 
mājās. Karoga meta autors ir zīmēšanas 

skolotājs Georgs Veinbergs (1911 – 1974), 
to izšuvušas aizsardzes Zelma Briede 
(1900 – 1982) un Valija Zandberga (prec. 
Krūmiņa, 1911 – 1994)

2010. gada 30. oktobrī Kandavā notiek 
pirmie Kafijas un tējas svētki. Pasākumā ir 
iesaistīts gan Kandavas kultūras nams, gan 
novada muzejs. Kultūras nams pārtop par 
Tējas namu, bet muzejā var baudīt ozolzīļu 
kafiju, arī dabīgo pupiņu kafiju un Alīdas 
kafiju, kā arī pie zīlnieces zīlēt kafijas bie-
zumos. Noslēgumā „Čaklākā zīļu vācēja” 
titulu un Zemītes amatnieka Ivo Immer-
maņa darināto ceļojošo kausu ar rotkaļa 
Viestura Jēkabsona metāla gravīrām sa-
ņem Kandavas internātvidusskola. Otrajā 
vietā- Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola, 
bet trešajā vietā – Cēres pamatskola.

2010. gada 17. novembrī oficiāla-
jā ceremonijā Briselē Kandavas novada 
dome saņem Eiropas Komisijas apbalvo-
jumu „Golden Stars 2010” (Zelta zvaigzne 
2010) par aktīvu darbību Eiropas mazo 

pašvaldību hartas projektā „Multi Annual 
Project Meetings”. Šī projekta ietvaros no 
28. līdz 31. oktobrim jaunieši tikās Kan-
davā, kur apmeklēja Kandavas izglītības 
iestādes

2011. gada janvārī darbu sāk Kanda-
vas novada Kultūras pārvaldes amatniecī-
bas centrs. Tas darbojas Kandavas novada 
muzeja telpās Talsu ielā 11, vadītāja – Aiva 
Valdmane

2011. gada 29. janvārī „Motoparks 
Kandava” trasē notiek Kandavas kausa un 
nacionālā čempionāta 5. posms skijoringā 
un ziemas motokrosā. Uz sacensībām ie-
rodas 130 dalībnieki

2011. gadā no 1. marta līdz 10. jū-
nijam noris pirmā tautas skaitīšana pēc 
iestāšanās Eiropas Savienībā (ES). Pirmo 
reizi līdz 12. martam anketas var aizpildīt 
tiešsaistes režīmā internetā. Kandavas no-
vadā ir 8885 iedzīvotāji

2011. gada 15. maijā Kandavas nova-
da muzejā Muzeju nakts ietvaros pulcējas 

visu Kandavas novada pagastu pārstāvji, 
lai prezentētu savus labos kaimiņus, jo tie-
ši tāds ir šī gada Muzeju nakts moto. Bet 
vēsturnieks Agris Dzenis visus interesen-
tus izvadā pa vecpilsētu un parāda mazpa-
zīstamus pagalmus un iebraucamās sētas

2011. gada 17. maijā Kandavā plāno 
apvienot Mūzikas un Mākslas skolas

2011. gadā no 13. līdz 19. jūnijam 
Kandavā notiek starptautiskais gleznotāju 
plenērs, kuru ar Kandavas novada domes 
atbalstu organizē galerijas „Vējspārns” va-
dītāja Ilzīte Grīnberga. Plenērā piedalās 
mākslinieki no Kandavas, Jūrmalas, Tal-
siem, Rīgas, kā arī no Dānijas

2011. gadā no 2. līdz 5. jūnijam Kan-
davā risinās novada svētki ar nosaukumu 
„Lustīga dzīvošana”. Tie sākas ar Lustīgo 
busiņu, kurš apciemo visas novada bib-
liotēkas, 3. jūnijā turpinās ar zinātnisko 
konferenci „Vēsture pūš pīlītes. Noturīgi 
meli” novada muzejā un vakarā noslēdzas 
ar pašmāju rokoperu „Abavas teiksma”. 
4. jūnijā visa pilsēta priecājas par seniem 
mocīšiem un automobiļiem, uzstājas lieli 
un mazi pašdarbnieki, notiek tirgošanās 
un dažādas jautrības, diena noslēdzas ar 
Gundara Lintiņa jubilejas koncertu Ozo-
lāju estrādē, bet pēdējā, noslēguma dienā, 
visus aicina dievkalpojums Kandavas lute-
rāņu baznīcā

2011. gada 9. jūlijā Kandavā norisinās 
pirmais triatlons. Tajā piedalās 10 sportisti

2011. gada 23. jūlijā Kandavas Swed-
bankn kartodromā otro gadu pēc kārtas 
notiek Kandavas Dāmu kauss kartingā. 
Tajā piedalās 28 dāmas. Pasākumu orga-
nizē R. Bārenis un motoparks „Kandava”, 
balvas sarūpē sporta klubs „Kandava”. 
Sacensībās pirmo vietu iegūst L. Birkenš-
teina, otro vietu izcīna E. Ozola, bet trešo 
vietu – Diāna Ivanova 

2011. gada 30. jūlijā Kandavā septīto 
gadu pēc kārtas notiek Vislatvijas audžu-
ģimeņu salidojums. Tajā piedalās vairāk 
nekā 7000 dalībnieku

2011. gada vasarā vācu filmu studija 
„Angels film Production” filmē reklāmas 
klipu. Tajā piedalās ne viens vien Kandavas 
un novada iedzīvotājs. Pēc filmēšanas vēl 
kādu laiku ļaudīs neizpratni vieš „Vējspār-
nā” redzamie koši krāsotie nami

2011. gada 11. augustā Kandavā pēc 
tuvējo māju iedzīvotāju lūguma veselības 
valsts inspekcija mēra, kādu troksni rada 
kartinga trase. Negaisa dēļ mērījumus ne-
izdodas iegūt

2011. gada 10. septembrī Kandavā 
svin Skolas ielas svētkus. Tie sākas lau-
kumā pie K. Mīlenbaha vidusskolas ar 
Kandavas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieces L. Gudakovskas apsveikumu un 
kopīgu lapegles, iestādīšanu skolas birzītē 
un turpinās visas ielas garumā

2011. gada 29. oktobrī Kandavā notiek 
2. Kafijas un tējas svētki. Kandavas nova-
da muzejā piedāvā ozolzīļu, Tukuma un 
Melno kafiju, interesenti spēlē spēli „Spēks 
no ozolzīles”, kinozālē rāda dokumentā-
lās filmas par Kandavu, kā arī var apskatīt 
„Spoku pagrabu”, plaša programma ir arī 
kultūras namā, kur ir gan ķīniešu virtu-
ves burvestības, zīlētava, rotaļlietu izstāde, 
darbojas Burtu meitiņas saldā kafejnīca 
un var baudīt Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikuma audzēkņu gatavotos kārumus. 
Noslēgumā apbalvo konkursa „Čaklākais 
zīļu vācējs Kandavas novadā” laureātus. 
Pasākumā piedalās arī kafejnīcas „Kafijas 
pauze”, „Pils”, „Ieviņa”, „Kandava”, „Mežāži”

2011. gada 15. novembrī Kandavā at-
klāj jaunizveidoto Promenādi. Tā top ar 
ERAF finansējumu, valsts budžeta dotā-
cijām un pašvaldības līdzfinansējumu. Te 
ir divi rotaļu laukumi, amatnieku pagalms, 
septiņi tiltiņi un vidū skulptūra – Dižā 
Ozolzīle, kuras autors ir Valtis Barkāns.

VĒSTURE
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Galerijā “Vējspārns”
Kandavas kultūras namā no 7.decembra aicinām apskatīt Kandavas 
Mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļas bijušo absolventu 
noslēguma darbu izstādi.

Zantes kultūras namā līdz 30. decembrim 
apskatāma Veltas Kociņas gleznu izstāde “Ainavas”. 

Saņēmām novadnieka Jāņa 
Emsiņa vēstuli, kurā viņš da-
lās atmiņās par pirmo gokartu 
jeb kartingu būvi Kandavas 
tehnikumā. Iepazīstinām  
ar vēstuli. 

Lasot Kandavas tehnikuma absol-
ventu biedrības “Senleja” 1997. gadā 
izdoto grāmatu “Kandavas Tehnikums” 
secināju, ka tajā par kartinga sporta 
veida sākumu tehnikumā ir pieļautas 
neprecizitātes. 

Grāmatā teikts, ka pirmo gokartu 
(kartings ir sporta veids ar mikro auto-
mobiļiem- gokartiem) uzbūvējis skolotājs 
Laimonis Tropiņš. Tas nav pareizi. Arī es 
visu neatceros, bet dažas lietas varu pre-
cizēt. Pirmo gokartu uzbūvēja “ražotāju” 
virpotājs Jēkabs Krūmiņš. Mācību vir-
potava atradās turpat blakus – tajā par 
virpošanas skolotāju (meistaru) strādāja 
Sergejs Semēvics. Otru gokartu uzbūvēja 
kalšanas skolotājs (meistars) Ivars Grun-
dmanis. Es gan nezinu, kāpēc viņš pats 
nebrauca sacensībās, bet ar viņa būvēto 
gokartu vēlāk sacensībās brauca palīg-
saimniecības “Žagariņi” šoferis Fricis 
Lagzdiņš. Abi šie gokarti bija 175 kub/
cm (ielas motociklu “Kovrovec” standar-
ta motori, kuri, protams, tika ievērojami 
uzlaboti).

Audzēkņu kartinga pulciņu nodibinā-
ja jau 1964. gadā un to vadīja Laimonis 
Tropiņš. Viņa vadībā tad arī uzbūvējām 

divus 125 kub/cm gokartus. Tos būvējām 
1964./65. mācību gadā. Pulciņā darbojos 
es, šo rindu autors, Jānis Emsiņš, mani 
kursa biedri – Andris Vējkājs un citi. Īsti 
neatceros visus uzvārdus, bet man liekas, 
ka tie bija Ludvigs Šankovs, Andris Bikse, 
Pēteris Slavinskis. 

Atmiņas par kartinga sporta sākumu Kandavas lauksaimniecības tehnikumā

Ziemassvētku saldumi pirmsskolas vecuma bērniem!
Kandavas novada sociālais dienests aicina Kandavas novadā deklarētos pirmsskolas vecuma 
bērnus saņemt saldos Ziemassvētku sveicienus:

 Kandavā 26.12. plkst. 15.00–16.00 Promenādē
 Matkulē 27.12. plkst. 15.00–16.00 pie KN
 Cērē 22.12. Plkst. 12.00–13.00 Cēres tirgus laukumā
 Valdeķos 20.12. plkst. 15.00–16.00 pie KN
 Zemītē 23.12. plkst. 15.00–16.00 pie tautas nama
 Zantē 18.12. plkst. 11.00–12.00 pie KN
 Vānē 19.12. plkst. 12.00–13.00 atpūtas parkā „Spāres”

Lai saņemtu Ziemassvētku paciņu, vecākiem jādodas pie sava pagasta sociālā darbinieka 
(Kandavā uz sociālo dienestu) pēc kupona dāvanas saņemšanai. Par saņemšanas laikiem lūdzam 
interesēties pie pagastu un pilsētas sociālajiem darbiniekiem.

Gadu mija Promenādē
31. decembrī no plkst. 23.30 Kandavas promenādē 
uz lielā ekrāna varēsiet vērot mūsu novada ārvalstu 
sadarbības partneru apsveikumus un novada domes 
priekšsēdētājas Ingas Priedes Jaungada uzrunu 
novada iedzīvotājiem. Gadu mijā debesīs virs Kandavas 
uzziedēs uguns puķes jeb svētku salūts! 

25. decembrī plkst. 16.00 Kandavas novada Facebook 
kontā tiks pārraidīts muzikāls sveiciens novada iedzīvotājiem – 
Ziemassvētku koncerts, grupas “Miera vējos” akustiskā programma. 
Pēc 25. decembra koncertu varēs noskatīties Kandavas novada 
Youtube kanālā. 

Kandavas novada dome dāvinās iedzīvotājiem  
novada kalendārus
Tāpat kā citus gadus, arī šogad Kandavas novada dome dāvinās novada iedzīvotājiem nākamā 
gada kalendārus “Kandavas novads 2021”. 
Kalendārā redzēsiet novada gleznainākās vietas, ko foto mirkļos iemūžinājuši novada fotogrāfi un 
dzejas rindās apdziedājuši mūsu novada dzejnieki.
Sīkāka informācija sekos mājaslapā www.kandava.lv
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Atmiņas par kartinga sporta sākumu Kandavas lauksaimniecības tehnikumā

Motorus (ielas motociklu “Minsk”125 
kub/cm standarta motori) motorollera rite-
ņus, ķēdes, zobratus mums deva DOSAAF 
(dobrovoļnoje obščestvo soģeistvija armiji, 
aviaciji i flota – brīvprātīga organizācija sa-
darbībai ar armiju, aviāciju un floti). Pārējo 

visu skolotāja L. Tropiņa vadībā gatavojām 
paši, tai skaitā gokarta rāmi, sēdekli, stūres 
mehānismu, asis, vārpstu u. c. Pārbūvējām 
arī motorus – izslīpējām lielākas ieplūdes 
un izplūdes lūkas, uzstādījām magneto aiz-
dedzi, no veciem virzuļiem mācību smēdē 

atlējām sagataves un izvirpojām jaunas, 
lielākas motoru galvas, lai uzlabotu motoru 
dzesēšanu. Daudz palīdzēja virpotājs Krū-
miņš, virpošanas skolotājs Semēvics, kal-
šanas skolotājs Grundmanis, metināšanas 
skolotājs Arsenijs Čabajs. 

1965. gadā gokartus pabeidzām un sā-
kām trenēties un braukt sacensībās. Kar-
tinga trases Kandavā vēl nebija. Trenējā-
mies uz Kandavas – Sabiles ceļa. Skolotājs 
Tropiņš brauca pa priekšu ar savu “Zapo-
rožec” ar ieslēgtiem uguņiem. Uz sacensī-
bām mūs veda palīgsaimniecības šoferis 
Fricis Lagzdiņš ar GAZ-51 kravas mašīnu. 
Viņš pats arī piedalījās sacensībās 175 kub/

cm klasē. Gokartus saslējām kravas kastes 
malās pie bortiem, paši sēdējām vidū uz 
dēļu soliem.

Sacensības notika Rīgā toreizējā Kom-
jaunatnes krastmalā (tagad 11. novembra 
krastmala), arī Skultē, Smiltenē, Talsos u.c. 
vietās.

Mēs, diemžēl, nepārstāvējām Kandavas 
tehnikumu, bet Tukuma DOSAAF, jo viņi 
bija mūsu tehniskie nodrošinātāji, kaut arī 
bijām Kandavas tehnikuma audzēkņi un 
darbinieki.

Tajā laikā kartingu sports bija ļoti labi 
attīstīts Rīgā un Smiltenē (8. CBR). 

Jānis Emsinš

Pie paša būvētā gokarta ar Nr. 75, šī raksta autors Jānis Emsiņš

Top gokarts

Novembra sākumā 
Austrijas pilsētā Zalcburgā 
notika Professional Darts 
Corporation jeb PDC Pasaules 
kauss šautriņās. Pirmo reizi 
tajā piedalījās arī Latvijas 
valstsvienība, ko pārstāvēja 
pazīstamais šautriņu metējs 
Madars Razma un bijušais 
kandavnieks  
Jānis Mustafējevs.

Dagnija Gudriķe

Kā iepriekš medijos ziņots, mūsu 
valstsvienības starts bija ļoti daudzsološs. 
Pirmās kārtas spēlē latvieši spraigā duelī 
ar 5:4 pārspēja Honkongu, pateicoties tieši 
Jāņa veiksmīgajai spēlei un iekļūstot otrajā 
kārtā. Otrajā kārtā mūsējie cīnījās ar Beļģi-
jas izlasi un zaudēja ar 0:2.

Sazinājos ar Jāni un viņš piekrita nelie-
lai neklātienes sarunai par savu ceļu šaut-
riņu sportā. 

Vēlētos, lai tu pastāsti par to, kā sāki 
nodarboties ar šautriņu mešanu. Kas bija 
tas, kas ieinteresēja šajā sporta veidā?

– Kad pirmoreiz uzzināju par šautriņu 
mešanu, jau dzīvoju Anglijā, tomēr pirmo 
reizi šautriņas rokās paņēmu brīvdienās 
viesojoties Latvijā, Tukuma pusē. Draugs 
uzaicināja pie sevis mājās pamēģināt un... 
aizrāva! Kad atgriezos Anglijā, sāku in-
teresēties, kur var iegādāties mērķi un 
šautriņas. Visvairāk šautriņās uzrunāja tā 
sāncensība, kas bija starp mani un manu 
pretinieku. Vienmēr gribēju uzvarēt.

Šobrīd jau es saprotu, ka spēle notiek 
starp mani un mērķi, nevis pret pretinieku, 
bet tas jau ir cits stāsts… Protams, motivā-
ciju deva arī tas, ka uz manu interesi atsau-
cās un ar padomiem neskopojās Latvijas 
vadošais šautriņu metējs Madars Razma.

Cik ilgi jau to dari, kādi ir tavi 
panākumi?

– Šautriņas sāku spēlēt pirms divar-
pus gadiem. Par savu lielāko panākumu 
noteikti varu uzskatīt nokļūšanu PDC pa-
saules kausā, kas jau no paša sākuma bija 
viens no maniem sapņiem šautriņās. Bet 
turpinu trenēties un zinu, ka mani lielākie 
panākumi vēl tikai sekos.

Pastāsti, kā nokļuvi PDC Pasaules 
kausa izcīņā Austrijā, kādi bija Latvijas 

un personīgie sasniegumi?
– Es personīgi PDC pasaules kausā 

nokļuvu pateicoties rezultātiem Ziemeļ-
valstu (PDC Nordic & Baltic) tūres pos-
mos, bet Latvija kā rezerves komanda 
tur nokļuva pateicoties Madara Razmas 
profesionāļu licencei un Latvijas šautri-
ņu metēju aktivitātēm Ziemeļvalstu tūrē. 
Neilgi pirms pasaules kausa, par nestar-
tēšanu turnīrā paziņoja Singapūra, kuru 
aizstāja Portugāles komanda, savukārt, 
pēdējā brīdī problēmas ar ceļošanu radās 
Ķīnas komandai un līdz ar to mums bija 
tā iespēja un gods turnīrā aizstāt viņus. 
Nevaru apgalvot, ka izdarījām visu ko va-
rējām, it sevišķi 2. kārtā pret beļģiem, bet 
apzinoties visus apstākļus, ar ko mums 

bija jāsaskaras kaut vai tikai ceļā uz Zalc-
burgu, uzvara pār Hongkongas komandu 
1. kārtā ir vērtējama tikai un vienīgi pozi-
tīvi! Personīgi varu priecāties par saviem 
dubultajiem pirmajā spēlē, bet, kopumā 
ņemot, Austrijā spēlēja komanda, nevis es 
un Madars.

Tu esi no Kandavas, vismaz tā rakstīts 
tavā FB profilā, bet šobrīd taču nedzīvo 
Kandavā?

– Dzimis un audzis esmu Kandavā, 
bet pirms pieciem gadiem pārcēlos uz An-
gliju. Šobrīd ir grūti pateikt un negribas 
īsti prognozēt konkrētu laiku, bet noteik-
ti ir doma kādu dienu atgriezties atpakaļ 
Latvijā.

Kur dzīvo un strādā šobrīd?
– Kopš pārcelšanās uz Angliju dzīvoju 

St. Helens pilsētā, kura atrodas starp Li-
verpūli un Mančestru. Pagaidām strādāju 
uzņēmumā, kurš ir izdevīgs gan manai ģi-
menei, gan karjerai šautriņās.

Kādi nākotnes plāni?
– Daudz kas būs atkarīgs no Covid-19 

pandēmijas attīstības kā Anglijā, tā arī cit-
viet Eiropā un pasaulē. Bet noteikti plānoju 
doties uz nākamo PDC kvalifikācijas skolu 
Vācijā. Tiesa, rezultāts tur nebūs primārais 
un galvenokārt došos meklēt jaunu piere-
dzi. Tiklīdz viss atgriezīsies vecajās sliedēs, 
tā noteikti plānoju piedalīties PDC Nordic 
& Baltic tūres posmos un Eiropas tūres 
kvalifikācijas turnīros, kuri notiks Skandi-
nāvijas valstīs. Protams, turpināšu regulāri 
startēt lokālajos turnīros Anglijā, kuri šo-
brīd ir mani galvenie treniņu turnīri.

Ko gribētu novēlēt kandavniekiem 
un pats sev?

– Pirmkārt, veselību šajā grūtajā lai-
kā! Bet kopumā – noteikti noticēt saviem 
sapņiem un nepadoties pie pirmajām 
grūtībām.

Noticēt sapņiem un nepadoties pie pirmajām grūtībām
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Kandavas novadā uz 2020. gada 25. novembri bija 838 aktīvi 
uzņēmumi, no kuriem 272 ir sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību (pārsvarā mazbudžeta), 467 zemnieku saimniecības, 
37 individuālie komersanti, 46 individuālie uzņēmumi, 
9 kooperatīvās sabiedrības un pa vienai akciju sabiedrībai un 
ārvalstu komersanta filiālei.

Iveta Pāža  
| Uzņēmējdarbības konsultante |

Lielākā daļa uzņēmumu ir mazie, kuru 
īpašnieki ir pašnodarbinātas personas, kā arī 
mūsu novadā ir pietiekoši daudz personu, 
kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības 
veicēji vai arī ir patentmaksas maksātāji. 
Visus uztrauc jautājums- kā viņu darbību 
ietekmēs nākošgad paredzētās nodokļu iz-
maiņas. Tiks būtiski mainīta mikrouzņē-
mumu nodokļa(MUN) maksāšanas kārtība. 
MUN maksāšanas režīmu varēs izmantot 
tikai pats mikrouzņēmuma īpašnieks un par 
MUN maksātāju nevarēs kļūt PVN maksā-
tājs, tāpat šo statusu nevarēs iegūt sabied-
rības ar ierobežotu atbildību. No nākamā 
gada 1. janvāra MUN likme apgrozījumam 
līdz 25 000 eiro gadā būs 25 %, bet, ja pār-
sniedz šo summu, nodokļa likme būs 40% 
apmērā. Izmaiņas paredz, ka minimālās so-
ciālās iemaksas no 1.07.2021. būs 170 eiro 
mēnesī, ja ienākumi pārsniegs valstī noteik-
to minimālo algu- 500 eiro, bet līdz 500 eiro 
ienākuma saņēmējiem būs jāveic VSAOI 
maksājums 10% apmērā no minimālās algas 
un iemaksu objekta starpības ar noteikumu, 
ka katru mēnesi VID būs jāiesniedz progno-
zētie nākošā mēneša ienākumi.

Aptaujājot Kandavas novada pašno-
darbinātās personas, kas strādā dažādās 
nozarēs, viedokļi bija līdzīgi – mūsu valdī-
ba ir stipri tālu no tautas un tās interesēm 
un liekas, ka viņi strādā ar mērķi, lai laukos 
cilvēku paliktu arvien mazāk un jaunieši 
būtu spiesti meklēt darbu ārzemēs. Daudzas 
piemājas saimniecības, kas reģistrējušās 
kā saimnieciskās darbības veicēji ar dažām 
govīm un piemājas dārzu, spēj nodrošināt 
savu ģimeni ar līdzekļiem, lai iztiktu un iz-
skolotu bērnus bez pabalstu prasīšanas paš-
valdībai, bet viņu eksistence ar šīm nodokļu 
izmaiņām ir apdraudēta. Lauksaimniecības 
preču veikala īpašniece maksā visus valstī 
noteiktos nodokļus un ir spiesta plānot savu 
ienākumu un izdevumu plūsmu, jo vasa-
ras un ziemas mēnešos tie krasi atšķiras, 
otra darbinieka pieņemšana darbā nodokļu 

sloga dēļ būs apgrūtināta. Arī rokdarbnie-
kiem nav regulāru ienākumu, īpaši tagad, 
kad Covid-19 dēļ, tirgus ir ierobežots. Ir 
prieks, ka tiek meklētas dažādas iespējas 
pārdot savu preci un tieši mazie uzņēmēji 
ir tie, kas visātrāk var reaģēt reorganizējot 
un pārkārtojot savu darbu atbilstoši situāci-
jai. Par darbību nākošajā gadā ir jautājums, 
kāda izvērtīsies paredzētā nodokļu reforma 
un kā varēs atrast risinājumu. 

Frizieri, kuru darbība šajā ārkārtas situ-
ācijā nav apturēta, izteica izbrīnu par likuma 
pieņēmēju neprofesionalitāti - nav paskaid-
rots, kāpēc nevar strādāt manikīres un kos-
metoloģes no kurām daudzām tas ir vienī-
gais iztikas avots. Kā frizieri, tā rokdarbnieki 
pārsvarā ir patentmaksas maksātāji, bet vi-
ņus 2021. gadā arī sagaida lielas izmaiņas, 
jo valdība ir paredzējusi atcelt patentmaksas 
maksāšanas režīmu, saglabājot samazinātās 
patentmaksas maksāšanas režīmu pensio-
nāriem un personām ar 1. un 2. grupas inva-
liditāti. Tiesa, pārejas noteikumi paredz, ka 
ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim 
patentmaksu režīmu varēs piemērot mak-
sātāji, kas jau veikuši patentmaksu maksāju-
mus līdz 2020. gada 31. decembrim.

Līdz ar izmaiņām, esošie patentmaksas 
maksātāji turpmāk varēs izvēlēties vai reģis-
trēt citu alternatīvu saimniecisko darbību, 
kas noteikta ar citiem saimnieciskās darbī-
bas nosacījumiem, vai piemērot vispārējo 
nodokļu maksāšanas režīmu.

Līdz ar šīm nodokļu politikas izmaiņām, 
vairāki mūsu novada mazie uzņēmēji 2021.
gadā plāno mainīt savas uzņēmējdarbības 
formu vadoties no valdības pieņemtajiem 
nodokļu grozījumiem, piemeklējot savam 
darbības veidam atbilstošāko, bet ir tādi, 
kuri savu uzņēmējdarbību beigs.

Iespējams, ka vīrusa Covid-19 izplatība 
valstī ir ietekmējusi uzņēmumu veidošanas 
un likvidēšanas statistiku Kandavas no-
vadā 2020.  gadā, jo līdz 25.  novembrim ir 
reģistrēti tikai 11 uzņēmumi (visi SIA), bet 
likvidēti 22 uzņēmumi. Salīdzinājumā ar 
2019.  gadu  – reģistrēti 23 uzņēmumi, bet 
likvidēti 27 uzņēmumi.

Kandavas novada dome aicina jauniešus vecumā  
no 15 līdz 29 gadiem iesaistīties projekta  
“PROTI un DARI!” īstenošanā!

Silva Ivuškāne | Kandavas novada domes 
attīstības un plānošanas nodaļas projektu 
vadītāja |

Ja tu nemācies, nestrādā, neapgūsti 
arodu un neesi reģistrēts Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, 
tad projekta programmas vadītājs sastā-
dīs tieši tev un tavām interesēm atbilstošu 
programmu.

Šī ir iespēja piedalīties jauniešu pras-
mju un motivācijas attīstīšanas projektā, 
ar kura palīdzību veiksmīgi izvēlēties savu 
izglītības virzienu, atrast savām vēlmēm 
piemērotu profesiju un darba vietu. Ei-
ropas Sociālā fonda finansētais projekts 
“PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 
ir unikāls ar to, ka katram projektā iesais-
tītam jaunietim tiek sniegts individuāls, 
tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz 
jaunieša prasmēm, interesēm, iespēja-
miem attīstības virzieniem un vajadzībām, 
jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasā-
kumu programma, piedāvājot piemērotus 
atbalsta pasākumus. 

Jaunieši savu individuālo pasākumu 
programmu īstenošanas procesā apgūst 
amatniecības prasmes Kandavas nova-
da amatnieku biedrībā, apmeklē dažādus 
kursus prasmju un interešu pilnveidoša-
nai, gūst pieredzi līdzdarbojoties jauniešu 
centra „Nagla” ikdienas un svētku aktivi-
tātēs, tiek noskaidroti nākotnes profesiju 

virzieni pie karjeras konsultanta, gūst psi-
hologa atbalstu un iesaistās daudzās citās 
aktivitātes. 

Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jaunie-
šiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi 
palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt 
savu dzīvi. 

Vairāk par projektu: 
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas 

jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti 
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata 
meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģen-
tūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garanti-
jas projektu pasākumos vai Nodarbinātības 
valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos no-
darbinātības vai preventīvajos bezdarba sa-
mazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

Projekta finansējuma saņēmējs ir Jau-
natnes starptautisko programmu aģen-
tūra (JSPA) un projektu īsteno sadarbībā 
ar pilsētu vai novadu pašvaldībām vai 
pašvaldību apvienībām (sadarbības part-
neri), kas projekta īstenošanā iesaista paš-
valdību stratēģiskos partnerus (valsts un 
pašvaldību institūcijas, biedrības, nodibi-
nājumi, jauniešu centri, sociālie partneri 
un uzņēmēji). Kandavas novada dome ir 
viens no JSPA sadarbības partneriem. Pro-
jekta īstenošanas laiks ir līdz 2021. gada 
31. decembrim.

Novada uzņēmēju  
viedokļi par paredzētajām 
nodokļu izmaiņām

Aicinām piedalīties projektā 
“Proti un dari!”
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6. novembrī Dimanta 
kāzu jubileju atzīmēja 
Velta un Fricis Feldmaņi 
no Kandavas. 

Dagnija Gudriķe

Nozīmīgajā laulības jubilejā 
abus gaviļniekus sveica Kanda-
vas novada domes priekšsēdētā-
ja Inga Priede un Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Maija Zariņa.

Raugoties Dimanta kāzu pāra naskajās 
kustībās un apsviedīgajās izdarībās, nemaz 
negribējās ticēt, ka Veltas kundzei jau as-
toņdesmit piecas, bet Fricim astoņdesmit 
četras gadskārtas aiz muguras.

Laiks īstajā kāzu dienā pirms sešdes-
mit gadiem, 1960.gada 6.novembrī, bijis 
lietains un kāzu otrā diena apmēram tāda 
pati, bet kāzas svinējuši kārtīgi-veselas trīs 
dienas, draugu jaunuzceltajā mājā, kas vēl 
nav bijusi pabeigta, bet sienas un grīda bi-
jusi. Kā nu tur gājis, tā gājis, visu jau nemaz 
vairs neatceroties, bet tie bijuši pavisam 
citi laiki. Tomēr par to, ka īstā pusīte at-
rasta pareizi, abi gaviļnieki bija pārliecināti 
arī pēc sešdesmit gadiem, tādēļ viņu “jā” 
vārdi 2020.gada 6.novembrī skanēja droši 
un pārliecināti. Fricis vien sirsnīgi iesmēja, 
ka Veltiņa varētu šad tad neaizmirst viņam 
brokastis uztaisīt. 

Draudzība aizsākusies tālajā 
1954.  gadā, kad Fricis mācījies Kandavas 
tehnikumā, tad armijas gadi un, kad no ar-
mijas atgriezies, vēl pēc pāris gadiem kāzas 
svinētas. Iepazinušies kādā ballē, Velta at-
braukusi no prakses Cēsīs un aizgājusi uz 
balli Ozolājos. Tad nu Fricis uz vienu deju 
uzlūzis un tā dzirkstelīte starp viņiem iz-
skrējusi. Fricis ilgus gadus bijis muzikants, 

dziedājis estrādes ansamblī kopā ar Zie-
doni un Mārīti Lindēm. Velta savukārt 
deju kolektīvā dejojusi. Toreiz lustīgi dzī-
vojuši, daudz draugu bijis, varbūt ne tik 
turīgi bijuši, bet tas nav traucējis par dzīvi 
priecāties.

Par jautājumu, kāda ir viņu laimīgās 
kopdzīves recepte, kuru parasti uzdodam 
pāriem, kas laulībā nodzīvojuši piecdes-
mit un vairāk gadus, dimanta pāris sāka 
sirsnīgi smieties. Veltas kundze sacīja, ka 
kaut kā jau nobakstījuši tos gadus esot, 
bet Fricis solījās uz šo jautājumu atbildēt 
rakstiski pēc trim dienām, jo tik sarežģīts 

jautājums neesot viegli un uzreiz atbil-
dams. Būšot valsts noslēpumos jāiedziļi-
nās un tā tālāk. Horoskopa zīmes viņiem 
abiem esot diezgan nesaderīgas -Lauva un 
Auns. Lauva vienmēr grib paturēt pēdējo 
vārdu, bet Auns ir spītīgs, kā jau Auns.

 Dimanta pāris gan smēja, ka viņi brī-
nišķīgi sadzīvojot kopā par spīti visām zī-
mēm un horoskopiem. 

 Nopozēt bildei avīzē, abi ilgi bija pie-
runājami, jo ko tad nu vecus cilvēkus vairs 
fotografēsi un avīzē liksi, bet par saturu 
runājot, Fricis atzina, ka dažkārt avīzē arī 
taisnību nodrukājot.

Pašā Kandavas viducī pie 
Promenādes, evanģēliski lu-
teriskās draudzes namā dzī-
vo Kandavas novada vecākā 
iedzīvotāja Alīse Lauva. 

Dagnija Gudriķe

Savas vedeklas mīļi aprūpēta 29.no-
vembrī sirmā māmuliņa sagaidīja savu 
104. dzimšanas dienu. Jubilejas reizē, ie-
vērojot visus valstī noteiktos ierobežoju-
mus, viņu sveica Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Priede.

Alīse Lauva (dzimusi Zariņa), pie-
dzima Sibīrijā 1916. gada 29. novembrī. 
Alīse divpadsmit bērnu ģimenē piedzima 
kā desmitais bērns, pavisam bija seši brā-
ļi un sešas māsas. Latvijā Alīses ģimene 
atgriezās, kad meitenei bija septiņi gadi, 
atgriezās vien septiņi no divpadsmit 
bērniem, viens brālis krita karā, pārē-
jie nomira dažādu slimību dēļ. Ģimene 
apmetās uz dzīvi Bārbelē, vēlāk dzīvoja 
pie vecākā brāļa Raunā. Tur, strādājot 

pienotavā, iepazīts vīrs Aleksandrs un 
piedzimuši četri dēli. 

Kara beigās ģimene bēga uz Kurzemi, 
pa ceļam saplīsa rati un tā viņi nokļuva 
Zūru pagastā, bet 60. gados vīrs uzcēla 
māju Kandavā, kur Alīse arī nodzīvojusi 
lielāko daļu savas dzīves, iekopusi skaistu 
puķu dārzu. Desmit gadus Alīse mitinā-
jās pie radiem Tukumā, bet šobrīd atkal 
dzīvo Kandavā pie vedeklas Veras. Visus 
četrus dēlus, Alīse jau pārdzīvojusi. Ir 
trīs mazbērni, pieci mazmazbērni un trīs 
mazmazmazbērni. 

2017.gada vasarā Alīse piedalījās pir-
majā Latvijas simtgadnieku salidojumā 
Rundāles pilī, 2018. un 2019. gadā 2.  un 
3.  simtgadnieku salidojumā, viņas dzīves 
stāsts uzņemts arī dokumentālajā filmā 
“100 gadi esības vējos”.

Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2020. gada 31. oktobra līdz  

27. novembrim reģistrēti 7 jaundzimušie:
Justīne, Estere, divas Sofijas, Rebeka Rūta, 

Fēliks un Aleksis

SVEICAM VECĀKUS!

Sēru vēstis
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2020. gada 31. oktobra līdz  
27. novembrim reģistrēti mirušie: 

Buiķis Arvīds (1947) Kandava
Dukāte Ilze (1952) Sabile, Talsu novads
Jansons Ivars (1977) Kandavas pagasts

Koškins Māris (1942) Kandava
Koženova Zelma (1921) Sabile, Talsu novads
Kretova Zuzanna (1941) Sabile, Talsu novads

Kuple Skaidrīte (1943) Kandava
Prūse Lonija (1937) Kandava

Rukmanis Ervīns (1928) Kandavas pagasts, 
Salma Gunta (1937) Kandava

Starka Līga (1985) Cēres pagasts

Decembrī

Smaragda kāzās
sveicam: 

Līviju un Jēkabu Jakobsonus
Lūciju un Ilmāru Barovskus.

Apsveikums 
Kandavas novada 

iedzīvotājiem 
Ziemassvētkos!

Šis ir laiks, kad gaismas loki liecas,
Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz,
Vien mazliet pretī jāpasniedzas,
Lai labestību mūsu sirdīs redz!

Sagaidot Ziemassvētkus un gadu 
miju, vēlam visiem veselību, saticību, 
sirds siltumu un vēlmi dalīties tajā ar 
līdzcilvēkiem!

Latvijas Sarkanā Krusta  
Kandavas novada komiteja

Kandavniecei Alīsei Lauvai – 104 gadu jubileja

Par kopdzīves recepti ilgi būs jādomā
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Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, 

kas saistīti ar pašvaldības darbu varat, sūtot jautājumus: elektroniski – liga.supstika@kandava.lv 
vai pa pastu – Sabiedrisko attiecību nodaļai, Dārza ielā 6, Kandava, LV-3120

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 12 (188). 
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 3700. Bezmaksas. Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa, 
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120, tālr.: 63107362, e-pasts: info@kandava.lv. 
Iespiests: “Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004. Izplatīšanu veic: 
VAS “Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr. 000702741. Izdevuma elektroniskā versija: www.kandava.lv

Kandavas novada Izglītības pārvalde (reģ.Nr. 90000050886)
izsludina konkursu uz

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
direktora amatu

Prasības pretendentam (-ei):
1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā pedagoģiskā izglītība sporta 

jomā un sporta trenera kvalifikācija.
2. Iepriekšēja pedagoģiskā (trenera) vai vadības darba pieredze profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestādē ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā.
3. Pieredze sporta turnīru, sacensību un nometņu rīkošanā.
4. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas ES svešvalodas zināšanas 

sarunvalodas līmenī (t.sk. angļu valodā).
5. Prasme plānot, organizēt un koordinēt iestādes darbību.
6. Prasme konfliktu risināšanā, labas komunikāciju prasmes, psiholoģiska noturība stresa 

situācijās.
7. Spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības. Spēja patstāvīgi darboties, pieņemt 

lēmumus un uzņemties atbildību.
8. Prasme strādāt ar mūsdienu sakaru un informācijas tehnoloģijas līdzekļiem. Zināšanas un 

prasmes darbā ar datorprogrammām, zināšanas lietvedībā.
9. Autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija). 

Pretendentam (-ei) jāiesniedz sekojoši pieteikuma dokumenti:
• pieteikums Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amata vakancei;
• nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
• īss dzīves un darba gaitu apraksts – Pieteikumu un CV anketu (var izdrukāt pie konkursa 

nolikuma www.kandava.lv) ar obligātu norādi uz svešvalodu prasmēm un prasmēm strādāt 
ar datorprogrammām vai datu bāzēm, tās nosaucot, un pieredzi sporta pasākumu rīkošanā, 
vai aizstāt ar Europass CV formu.

• pretendenta sagatavots Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas turpmākās 
darbības un attīstības redzējums (tajā skaitā problēmas un to risinājumi);

• B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
• pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina 

pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Piedāvājam:
• atbildīgu darbu vadošā amatā;
• iespējas pilnveidot savas profesionālās 

zināšanas un pieredzi;

• mēnešalgu 1168,00 EUR
• atvaļinājuma pabalstu, dodoties ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājumā.

Pieteikumu, CV un citus nolikumā norādītos dokumentus, kas apliecina atbilstību Kandavas novada 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amatam izvirzītajām prasībām, var nosūtīt pa pastu, 
adresējot Kandavas novada Izglītības pārvaldei, Zīļu ielā 2, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 
vai iesniedzot personīgi Kandavas novada Izglītības pārvaldē, Zīļu ielā 2, Kandavā. Uz aploksnes 
jānorāda „Konkursam Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amata 
vakancei”, vai nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz e-pastu: 
izglitibas.parvalde@kandava.lv ar norādi “Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
direktora amata vakancei”.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 15. decembra plkst.12.00. Papildus informācijai tālrunis: 
63126520; e-pasts izglitibas.parvalde@kandava.lv .
Ar Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amata pretendentu atlases un 
izvērtēšanas konkursa nolikumu var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.
lv un Kandavas novada Izglītības pārvaldes mājas lapā www.knip.lv sadaļā “Vakances”. Lūdzam 
ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!

DPD šī gada 25. novembrī Kandavā Kūrorta ielā 1 (pie veikala 
“Vītoli”) uzstādīja jaunu Paku Skapi. 

Tas jau ir pieejams visiem pilsētas ie-
dzīvotājiem un tās viesiem, nodrošinot ie-
spēju sev ērtākajā laikā saņemt un nosūtīt 
sūtījumu. 

Līdz šim Kandavas iedzīvotājiem vienī-
gais DPD Paku Bode punkts bija pieejams 
degvielas uzpildes stacijā “VIRŠI” Kanda-
vā, Abavas ielā 4, kurā ir iespēja sūtījumus 
saņemt, bet kopš 25.novembra Kandavā 
ir ērti pieejams Paku Skapis, kurā sūtīju-
mus var ne tikai saņemt, bet arī nosūtīt. 
Tas ir ikvienam pieejams ērtākajā laikā, jo 

darbojas 24/7. Pakas noformēt nosūtīšanai 
iespējams DPD pašapkalpošanās portālā. 

DPD Paku Skapju tīkls ir savienots ar 
Pickup tīkliem Baltijā un Eiropā, paverot 
iespējas saņemt un nosūtīt pakas Pickup 
tīklā ne tikai Latvijā, bet arī uz ārzemēm. 
DPD Paku Skapjos ir iespējams nosūtīt arī 
XS izmēra pakas – to sūtīšanas cenas ir iz-
devīgākas kā S izmēra pakām. 

Atgādinām, ka Kandavā, Abavas ielā 
4A pie tirdzniecības centra “Maxima X” 
atrodas arī “Omniva” pakomāts. 

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Biedrība “Kūrorta 2 nams” 
sadarbībā ar 
Lauku atbalsta 
dienestu īstenojusi 
projektu Nr.20-08-
AL14-A019.2203-000013
„Rotaļlaukuma izveide pie 
Kūrorta 2 daudzdzīvokļu 
mājas” 
Projekta mērķis ir izveidot rotaļu laukumu pie 
Kūrorta 2 nama, labiekārtojot piemājas teritoriju 
un radot aktīvas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas bērniem un jauniešiem. Projekta 
ietvaros uzstādīts rotaļu komplekss Panda 
un divi āra trenažieri. Būvdarbu veicējs SIA 
“Kandavas Ceļi” un SIA “GoPlay”.
Projekta kopējās izmaksas 13250.66 EUR, 
publiskais finnsējums 11925.59 EUR un BDR 
“Kūrorta 2 nams” līdzfinansējums 1325.07 EUR.

Kandavas iedzīvotājiem ir pieejams ērts un 
uzticams sūtījumu piegādes risinājums

Izraudzīta Kandavas lielā egle
26. novembrī Kandavas novada domes izpilddirektors Egīls 
Dude devās izraudzīt lielo egli, kas greznos pilsētas promenādi 
Ziemassvētkos un gadu mijā. 
Šogad svētku egli pašvaldībai dāvina mežizstrādes uzņēmuma SIA 
“Loreka” valdes locekle Zanda Lorence, kuras īpašumā Kandavas pagastā 
atrodas izraudzītā teju 20 metrus garā un 40 gadus vecā meža skaistule. 
Izpilddirektors norādīja, ka iepriekš tikušas apskatītas arī pašvaldības 
īpašumā esošās egles, bet tām ir grūti vai pat neiespējami piekļūt 
ar smago tehniku. “Kuplas un skaistas egles atrodamas, piemēram, 
Zemītes pagasta mežos,” viņš sacīja. 
Arī šogad egles rotāšana uzticēta māksliniecei- dizainerei Baibai 
Jirgenai kura pastāstīja, ka jau labu laiku norit aktīvs darbs pie pilsētas 

un egles Ziemassvētku dekoru izveides. Baiba atklāja, ka promenādē pie egles tiks izvietota svētku 
pastkastīte, kurā, cits citam nosūtot pašu gatavotus apsveikumus un vēstules, izglītības iestāžu 
darbinieki un audzēkņi varēs iepriecināt svētkos savus kolēģus un klases biedrus. 
Svarīgi – uz aploksnes jānorāda precīzs adresāta vārds, uzvārds, skola un klase! Līga Šupstika

Valsts Asinsdonoru centrs informē, 
ka 17. decembrī no plkst.10.00 līdz 13.00  
Kandavas novada sociālā dienesta telpās notiks Donoru diena.
Būsiet laipni gaidīti! Katra donora atsaucība  
ir ļoti svarīga, lai kopīgi palīdzētu visiem pacientiem,  
kam tas ir nepieciešams! 


