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Kandavas novada vēstnesis
2011. GADA BUDŽETS
APSTIPRINĀTS

Tāpat kā lielākajā daļā Latvijas pašvaldību, arī Kandavas novada 2011. gada
budžets plānots ar samazinājumu – par
17% jeb 324780 latu attiecībā pret iepriekšējo gadu. Vissāpīgāk bija lemt par
budžeta samazinājumu izglītības iestādēm, jo izglītība Kandavas novadā ir viena no prioritātēm – Novada izglītības
iestāžu uzturēšanai pagājušogad tērēts
3145219 latu jeb 53% no budžeta kopapjoma. Samazinājums izglītībai gan paredzēts tikai 1,3% apjomā – ir svarīgi lai netiktu samazinātas algas pedagogiem un
neciestu izglītības kvalitāte, taču tas nozīmē mazākus līdzekļus attīstības projektiem un izglītības iestāžu renovācijai.
Neraugoties uz samazināto budžeta apjomu, tajā plānotas vairākas pozīcijas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un
perspektīvā palielinātu budžeta ieņēmumu daļu. Tiks turpināti no ERAF fondiem finansētie ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekti – pašvaldības budžetā paredzēts
atbilstošs līdzfinansējums. Tiks pabeigti Zantes un Kandavas
ūdenssaimniecības projekti un pagājušā gada nogalē deputāti apstiprinājuši arī Vānes un Cēres pagasta ūdenssaimniecības attīstības projektu tehniski ekonomiskos pamatojumus.
Tiks veikta vēl trīs pašvaldības ēku siltināšana novadā, kā arī
Talsu, Rūmenes, Zemītes un Priežu ielu rekonstrukcija.
Paralēli turpināsim strādāt, lai apzaļumotu un labiekārtotu novada teritoriju. Saskaņā ar domes lēmumu katru gadu
pilsētas labiekārtošanai paredzēts atvēlēt 10 000 Ls. Paredzēts, ka, piesaistot ESF līdzekļus, domē darbu uzsāks teritorijas plānotājs un arhitekte. Nākotnē plānojam izsludināt
konkursu uz pilsētas dārznieka vietu, kā arī piesaistīt ainavu
arhitektu.
Svarīgas pozīcijas, kam atvēlēts budžeta finansējums ir arī
kultūra un sports.
Tiks saglabāts finansējums dažādiem kultūras pasākumiem, pilsētas svētkiem, ģimeņu svētkiem, motokrosam un
kartingam, kā arī labiekārtošanas darbiem Abavas senlejas
teritorijā, tādējādi sekmējot tūrisma attīstību. Tās ir jomas,
kas veicina iebraucēju plūsmu Kandavā, attīsta uzņēmējdarbības vidi un pastarpināti rada budžeta ieņēmumus. Tiks
turpināti Kandavas muzeja renovācijas darbi - 2010.gadā ir
nomainīts Kandavas muzeja jumts, tiek mainīti muzeja logi
un durvis un plānota fasādes krāsošana Iepriekš minētie
darbi tiek finansēti no pašvaldības budžeta..
2011. gadā paredzēts piedalīties ERAF projektā par ielu
apgaismojumu uzlabošanu.
Bargās ziemas sekas būs jūtamas arī 2011. gada budžetā.
Sniega tīrīšanai šoziem iztērēti jau 114000 Ls, kas vairākas
reizes pārsniedz budžetā paredzēto apjomu. Speciālā budžeta līdzekļi, kurus valsts paredzējusi pašvaldības autoceļu
uzturēšanai 2011.gadā paliek 2010.gada līmenī, kaut gan teritorija ir palielinājusies. Neraugoties uz to, ceļu uzturēšana
būs viena no prioritātēm arī turpmāk, saprotot, cik tas svarīgi iedzīvotājiem un uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Papildus budžetā ceļu uzturēšanai pašvaldība paredzējusi 71 000
Ls. Vēlos pateikties visiem, kas iesaistījušies sniega tīrīšanā
pilsētā un novadā – pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem, ar
kuriem noslēgti līgumi par šiem darbiem. Pateicos arī sētniekiem, kuru darbs šajā ziemā ir ļoti smags.
Paldies!
Rolands Bārenis

AKTUALITĀTES

KANDAVĀ ATCERAS
BARIKĀDES

20.janvāra novakares rāmo sniegpārslu lidojumu Kandavā izgaismoja barikāžu atceres ugunskurs laukumā pie
novada domes. Ugunskura gaismā sarīkojuma apmeklētāji
varēja baudīt karstu tēju un sviestmaizes, atcerēties trauksmainās naktis, kuras tika vadītas uz barikādēm Rīgā 20
gadu senajos, pašu piedzīvotajos „laikmetu griežos”.
Dzintras Lindes spēlētā akordeona pavadībā skanēja latviešu leģionāru dziesmas, pie simboliski uzslietajām barikādēm varēja lasīt kādreiz tik populāros Atmodas laika
saukļus.
Cauri barikādēm spraucoties, ļaudis pulcējās Kandavas
kultūras nama mazajā zālē, kur tika aicināti pakavēties atmiņās par mūsu tautas 3.atmodas laika notikumiem.
Par savu barikāžu laika pieredzi klausītājiem stāstīja toreizējais Kandavas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs
Dainis Rozenfelds un barikāžu aktīvs līdzdalībnieks Zigurds Megnis.
Zantes vīru vokālā ansambļa (vad. Kristīne Elksnīte) izpildījumā skanēja dažādas latviešu dziesmas, bet Kandavas
internātvidusskolas, K.Mīlenbaha vidusskolas un Vānes
pamatskolas audzēkņi lasīja savus dzejoļus, ar kuriem aizvadītā gada nogalē piedalījās konkursā „Skaista mana tēvu
zeme”. Sarīkojumā izskanēja arī domas un atziņas no Kandavas novada Vānes pamatskolas skolēnu patriotiskās audzināšanas projekta „Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā”,
kuras pauduši 1991.gada barikāžu dalībnieki. Par skolēnu
radošo darbu klātbūtni šajā pasākumā jāpateicas Kandavas
novada Izglītības pārvaldei.
Dokumentālas liecības par barikāžu dienām pasākuma
dalībniekiem atgādināja fragmenti no Zigurda Kalmaņa
apkopotajiem kino materiāliem.
Šis sarīkojums aicina mūs kārtējo reizi atcerēties, ka „tautai, kurai nav pagātnes, nebūs arī nākotnes”. Mūsu pagātne
nenoliedzami ir ārkārtīgi bagāta, daudzveidīga, pamācoša.
Lai tikai mēs to spētu atcerēties un pienācīgi novērtēt...
„Ir labi apzināties, ka arī es piedalījos šajos vēsturiskajos
notikumos, kuros izšķīrās Latvijas nākotne.” (No Vānes
pamatskolas skolnieku patriotiskās audzināšanas projekta
anketām).
Ziedīte Začeste
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AKTUALITĀTES
Piešķirti papildus
līdzekļi sniega tīrīšanai
Sakarā ar sniegiem bagāto ziemu,
Kandavas novada dome papildus budžetā ceļu uzturēšanai piešķīrusi 71
tūkstoti latu. Likums gan nosaka, ka līdzekļi pašvaldību ceļu uzturēšanai tiek
piešķirti kā mērķdotācija no valsts budžeta, taču šis finansējums ir nepietiekams. Diemžēl, valsts lielāko slogu ceļu
uzturēšanas jomā uzlikusi uz pašvaldību pleciem. Kaut gan pašvaldību ceļu
kopgarums valstī kopumā ir daudzkārt
lielāks nekā valsts ceļu kopgarums, finansējums to uzturēšanai, nesalīdzināmi mazāks. Kandavas pašvaldībai tas ir
tikai 9300 latu mēnesī uz visu novadu.
Kandavas novada dome ir pieņēmusi
lēmumu, kas nosaka, ka prioritātes ceļu
uzturēšanas jomā ir skolēnu autobusu
maršruti,pagastu centri, Kandavas pilsētas ielas, kā arī palīdzība iedzīvotājiem ārkārtas situācijās. Tiek darīts viss
iespējamais, lai uzturētu novada ceļus
izbraucamus - papildus darbu iegulda
gan pašvaldība,gan SIA „Kandavas ceļi”.
SIA „Kandavas ceļi” valdes loceklis Ivars Marašinskis pauda viedokli, ka tādu
sniega daudzumu kā šoziem Latvija vēl
nebija piedzīvojusi – 2010. gada decembrī Kandavas novadā tikuši veikti darbi
par 58 tūkstošiem latu,bet 2011.gada
janvārī par 38 tūkstošiem latu. Izveidojās ārkārtas situācija, jo darbu apjoms
palielinājās pieckārt, bet valsts finansējums palika iepriekšējais. Uzņēmums
„ Kandavas ceļi” nereti strādājis divās
maiņās, attīrot ceļus ar frontālajiem iekrāvējiem. Ivars Marašinskis uzsvēra,
ka cer uz novada iedzīvotāju sapratni
šajā smagajā situācijā, jo tāda izveidojusies ne tikai mūsu pašvaldībā,bet visā
valstī.
Materiālu apkopoja
Kandavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
D.Gudriķe

2011.GADA 27.JANVĀRA KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE

Kā svarīgākos domes sēdē izskatīja
jautājumus par 2010.g.pamatbudžetu un
speciālo budžetu un sociāli ekonomisko
attīstības plānu un apstiprināja to izpildi.
Tika apstiprināts Kandavas novada sociāli
ekonomiskās attīstības plāns 2011.gadam
un Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.1 „2011.gada pamatbudžets
un speciālais budžets”.
Vēl tika pieņemti sekojoši lēmumi:
-par ERAF projekta „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība ”plānotās
aktivitātes „Dalība starptautiskā tūrisma
izstādē” īstenošanu, piešķirot Kandavas
novada Kultūras pārvaldei tiesības organizēt novada prezentāciju starptautiskajā
tūrisma izstādē Balttour 2011. Finansējumu noteikt 2500 LVL apmērā, atbilstoši
ERAF projekta ietvaros paredzētajām izmaksām;
-pieņemt zināšanai Kandavas novada
domes izpilddirektora Gunta Gelpera
ziņojumu par dienesta pārbaudes rezultātiem Kandavas novada pašvaldības policijā un izdotos rīkojumus „Par piezīmes
izteikšanu A.Dārzniecei”. Uzdots novērst
nepilnības, kuras konstatētas dienesta
pārbaudes laikā pašvaldības policijā. Nepilnības saistītas ar dokumentu noformēšanu un dokumentu apriti.
- uzdot SIA „Kandavas namsaimnieks”
valdes loceklim D.Rozenfeldam līdz 2011.
gada 14.februārim iesniegt Kandavas novada domē dokumentus, kas apliecina
apkures nodrošināšanu Zantē;
-nolēma sniegt Administratīvajai ra-

jona tiesai Kandavas novada domes viedokli par pagaidu noregulējuma piemērošanu SIA „Starteris” būvniecības ieceres
realizācijai, norādot, ka Kandavas novada
dome nepiekrīt cūkkopības kompleksa
„Krūtaiņi” būvniecībai Zantes pagastā.
-nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu
par E.Freibergas 2011.gada janvāra iesniegumu par izlīgumu administratīvajā
lietā uz domes sēdi 2011.gada februārī,
pieaicinot kartinga trases „Swedbank
Kartodroms Kandava” īpašniekus;
-nolēma iznomāt SIA „Karjers 96”zemes gabalu 18,5 ha platībā Cēres pagastā uz 12 gadiem, nosakot nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības un uzdot attīstības un plānošanas
daļai sagatavot nomas līgumu. Par atļaujas izsniegšanu lemt pēc nomas līguma
noslēgšanas;
-nolēma apstiprināt Kandavas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks”
nolikuma grozījumus, izslēdzot punktu
3.8,kas nosaka, ka PII „Zīļuks” pārraudzībā darbojas viena bērnu grupa, kas
neīsteno pirmskolas izglītības programmu, un noteikt, ka Kandavas PII „Zīļuks” nolikuma grozījumi stājas spēkā ar
2011.g.1.martu.
Tika lemts arī par jautājumiem,kas
saistīti ar nekustamajiem īpašumiem un
pieņemtas zināšanai domes priekšsēdētāja R.Bāreņa un domes izpilddirektora
G.Gelpera atskaites par paveikto janvāra
mēnesī.
Domes sēdes protokols pieejams
www.kandava.lv, sadaļā „Pašvaldība”

Motoparkā Kandava skijorings un ziemas motokross

Sestdien, 29.janvārī „Motoparks Kandava” trasē notika Kandavas kauss un
nacionālā čempionāta 5.posms skijoringā
un ziemas motokrosā. Uz sacensībām bija
ieradušies turpat 130 dalībnieku.
Lai gan mazliet putināja, visiem bija
kārtīgs cīņas spars un liela interese par
trasi, jo Kandavas trasē ir gan kalni, gan
arī daži nelieli lēcieni! Turklāt, kā zināms,
Kandavas trase skatītājiem ir īpaši draudzīga – ļoti piemērota sacensību vērošanai no dažādiem skatu punktiem un ar
labu pārskatāmību. Tādēļ tiešām bija, ko
redzēt...
Sacensību rezultāti:
MTK klasē uzvaras laurus plūca kopvērtējuma līderi Andrejs Bite/ Sandis Čalpa, LTK klasē - Dainis Gailis/ Oļegs Hatuļevs, RTK klasē - Toms Grīnbergs/ Aigars
Bitītis, MMK klasē kā pirmie finišēja Ainārs Vilciņš/ Gints Sermols, LMK klasē -

Intars Kvants/ Guntis Melderis, Veterānu
skijoringa klasē Andris Krieviņš/ Ivars
Bumburs. Savukārt motokrosa klasēs bija
šādi uzvarētāji: Kristers Drevinskis (Solo
Junior), Ričards Zālīte (Q 100), Lauris
Eizāns (Q 50), Leons Kozlovskis (Kross
bez radzēm), Renārs Vilnis (Kross ar radzēm), Deniss Bubonovs (Zelta mopēds),
Artūrs Bimbirulis (ATV ZEM 750cc),
Kaspars Puķītis (ATV VIRS 750cc), Gatis
Latūns (Q Open).
Materiāls pārpublicēts no www.mxparks.lv
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Kārtējā domes sēde 24.februārī plkst.13.00
Kārtējās komiteju sēdes 17.februārī.
Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas
sēde plkst.13.00
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas
sēde plkst.14.00
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst.15.00
Finanšu, plānošanas un novada attīstības komitejas
sēde plkst.16.00

DOMES LĒMUMI
Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr.32

„Grozījumi Kandavas novada domes 30.09.2010. saistošajos
noteikumos Nr.23 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Kandavas novadā”
Izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:
„11. Kandavas novada domes izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Kandavas novada domē.”.
Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.23 konsolidēto versiju skatīt
www.kandava.lv sadaļas „Pašvaldība” apakšsadaļā „Saistošie noteikumi”.

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr.33

„Grozījumi Kandavas novada domes 30.09.2010. saistošajos
noteikumos Nr.22 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
apmēru Kandavas novadā””
1. Svītrot noteikuma 1.punktā vārdus „tai skaitā, ja uz zemesgabala izvietoti tirdzniecības kioski, sakaru torņi u.tml. objekti”.
2. Svītrot noteikumu 2.un 3.1.punktā vārdus „papildus maksājot
ārējos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus (nodokļu u.c.)”.
3. Svītrot noteikumu 4. un 5.punktu.
Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.22 konsolidēto versiju skatīt
www.kandava.lv sadaļas „Pašvaldība” apakšsadaļā „Saistošie noteikumi”.

Kandavas novada domes sēdē 2010.gada 30.decembrī
(protokols Nr. 12 2.§)

Kandavas novada domes Saistošie noteikumi Nr.25
„Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā”
I Vispārīgie jautājumi
1. Kandavas novada domes saistošie noteikumi „Par pašvaldības
nodevām Kandavas novadā”, turpmāk tekstā – noteikumi, nosaka
Kandavas novada pašvaldības nodevu objektus, likmes, nodevu
maksāšanas kārtību un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai, kurām piešķirti atvieglojumi.
2. Noteikumi tiek piemēroti visā Kandavas novada pašvaldības
teritorijā juridiskām un fizikām personām.
II Pašvaldības nodevas, to likmes, maksāšanas kārtība un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai
kurām piešķirti atvieglojumi
3.Kandavas novada dome (turpmāk tekstā - dome) nosaka pašvaldības nodevas Kandavas novadā.
4.Nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu:

Nodevas objekts
4.1.Pirmreizēji Domes lēmumi, to izraksti, protokola
izraksti (adresātam)
4.2.Atkārtoti izsniegti domes lēmumi un rīkojumu apliecinātas kopijas:
4.2.1.fiziskām personām
4.2.2.juridiskām personām

Likme
Ls/viens
eksemplārs
bez
maksas
1,00
3,00

4.3. Izziņas (par deklarēto un faktisko dzīves vietu,
ģimenes sastāvu, par zemes izmantošanu, nodokļu no- 0,50
maksu, par zemes lietošanas tiesībām, tirgum par produkcijas realizāciju u.c. vienkāršāka satura izziņas)
4.4.Izziņas akcīzes nodokļa saņemšanai, par nekustamā
2,00
īpašuma apgrūtinājumiem, par atbilstību Teritoriālā
plānojuma nosacījumiem, būvvaldes izziņas u.c.
4.5. Raksturojumi, rekomendācijas

2,00

4.6. Izziņas vai izraksti no domes arhīva dokumentiem

2,00

4.7. Citi domes izstrādāti dokumenti

2,00

4.8.Civilstāvokļa akta reģistrācijas apstiprinoša izziņa
vai izraksts no reģistra:
4.8.1.ja zināms precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas
vieta (no arhīva);
2,00
4.8.2.ja nav zināms precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta (no arhīva)
3,00
4.9. Nekustamā īpašuma apliecinošie dokumenti:
4.9.1.izziņa un pielikums par nekustamā īpašuma piederību:
4.9.1.1. fiziskām personām
2,00
4.9.1.2. juridiskām personām
5,00
4.10.Pieņemšanas komisijas akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā:
4.10.1. fiziskām personām, izņemot, par 4.10.1.1. punktā minētiem objektiem;
4.10.1.1. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošana, t.sk.ar
funkcijas maiņu, ēku fasāžu renovācija;
4.10.2.juridiskām personām, izņemot par 4.10.2.1.,
4.10.2.2., 4.10.2.3. un 4.10.2.4.punktā minētiem objektiem:
4.10.2.1.dzīvokļu un ēku telpu pārplānošana, t.sk. ar
funkcijas maiņu, ēku fasāžu renovācijai:
4.1.10.2.2. inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija;
4.1.10.2.3. teritorijas labiekārtošana, žoga izbūve;
4.1.10.2.4. ēku vai būvju nojaukšana

20,00
10,00
50,00
20,00
20,00
20,00
10,00

4.11.Agrāk pieņemtā būvobjekta pieņemšanas komisijas
akta apliecinātas kopijas:
4.12.1. fiziskām personām;
1,00
4.12.2. juridiskām personām
5,00
4.12. Atļaujas (orderi) darbu izpildei
pilsētas teritorijā:
4.12.1. fiziskām personām;
4.12.2. juridiskām personām

3,00
6,00

4.13. Izziņas par nodokļu parādu neesamību Kandavas
novada domes budžetā (izņemot nekustamā īpašuma
nostiprināšanai Zemesgrāmatā):
4.13.1. fiziskām personām;
1,00
4.13.2. juridiskām personām
2,00

4.14. Noteikumu 4.punktā noteiktās nodevas maksāšanas kārtība
un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi ir:
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4.14.1.nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras
saņem attiecīgos dokumentus;
4.14.2.nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas. Nodevu iekasē Kandavas novada domes darbinieks,
kas izsniedz dokumentu;
4.14.3.no nodevas tiek atbrīvotas:
4.14.3.1. valsts pārvaldes institūcijas;
4.14.3.2. trūcīgās personas;
4.14.3.3.bezdarbnieki par Valsts nodarbinātības dienestam iesniedzamajiem dokumentiem;
4.14.3.4.politiski represētas personas;
4.14.3.5.pensionāri un invalīdi par dokumentiem sociālo jautājumu kārtošanai;
4.14.3.6. visas personas par dokumentiem uzturlīdzekļu, adopciju, aizgādnības, aizbildniecības un pensijas jautājumu kārtošanai;
4.14.3.7. kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai un iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;
4.14.3.8. fiziskas un juridiskas personas, kas noformē atļauju (orderi) neatliekamu avārijas darbu novēršanai;
4.15. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā.
5. Nodeva par īslaicīgas reklāmas (visu veidu īslaicīga informācija, kuras eksponēšanas laiks nav ilgāks par 1 mēnesi – afišas, sludinājumi u.c. informatīvi materiāli) izvietošanu publiskās vietās:
Nodevas objekts

Likme Ls

5.1. Reklāmu, afišu un citu informatīvo materiālu
izvietošana vietās, kas saskaņotas ar pašvaldību
uz laiku līdz 1 mēnesim

1,00

5.2. Noteikumu 5.punktā noteiktās nodevas maksāšanas kārtība un
nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai, kurām piešķirti atvieglojumi ir:
5.2.1. nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras izvieto
reklāmu, afišu un citu informatīvo materiālu publiskās vietās.
5.2.2. No nodevas tiek atbrīvotas:
5.2.2.1. juridiskas personas, ja ar izvietoto vizuālo informāciju publiskā ārtelpā un vietās (t.sk. ēku fasādes) informē par tās veikto darbību un minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās
personas komercdarbības veikšanas vietas;
5.2.2.2. kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai un iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;
5.2.2.3. fiziskas un juridiskas personas, kuras reklamē labdarības
pasākumus un pasākumus, kuri nav saistīti ar komercdarbību.
5.3. Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms reklāmu, afišu un
citu informatīvo materiālu izvietošanas publiskās vietās. Nodevu
iekasē Kandavas novada domes darbinieks, vai bezskaidras naudas
norēķinu veidā pārskaitot uz rēķinā norādīto pašvaldības norēķinu
kontu.
5.4. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām maksu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
un domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem.
5.5. Personas, kuras izvieto reklāmu un citus informatīvos materiālus par saviem finanšu un tehniskajiem līdzekļiem uzstādītos un
uzturētās konstrukcijās, pirms tam minēto darbību saskaņo novada būvvaldē.
5.6. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā.
6.Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu pašvaldībai piederošajos parkos, skvēros un laukumos:
Nodevas objekts

Likme Ls

6.1.Izklaidējoša rakstura pasāku- 10,00 Ls/viens pasākums
mu sarīkošana pieaugušajiem

6.4.Noteikumu 6.punktā noteiktās nodevas maksāšanas kārtība un
nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai, kurām piešķirti atvieglojumi ir:
6.4.1.nodeva maksājama pirms izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanas;
6.4.2. no nodevas atbrīvotas pašvaldības finansētās iestādes, kas
rīko minētos pasākumus un bezmaksas ( labdarības) pasākumu
organizētāji;
6.4.3. nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās maksātāji ir personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura
pasākumus publiskās vietās Kandavas novada teritorijā;
6.5. Nodevas iekasēšanu veic dome, slēdzot līgumu ar katru pakalpojuma sniedzēju;
6.6. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā.
7. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Kandavas novadā:
Nodevas objekts

Likme Ls

7.1. Pašaudzēta lauksaimniecības produkcija, 2,00 Ls/gadā
puķes un savvaļas augi, ogas, sēnes u.c.
0,50 Ls /mēnesī
7.2. Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti un lietišķās mākslas vai daiļamatniecības izstrādāju- 5,00 Ls/gadā
mi
7.3. Pārtikas preces gadatirgos un izbraukuma
tirdzniecības vietās:
7.3.1. pašražotas;
1,00 Ls/ reize
7.3.2. rūpnieciski ražotas
3,00 Ls/ reize
7.4. Tirdzniecība ar rūpniecības precēm tirgos
un ielu tirdzniecības vietās:
7.4.1. pašražotas;
1,00 Ls/reize
7.4.2.Latvijā ražotas;
3,00 Ls/ reize
7.4.3. importētas
5,00 Ls/ reize
7.5. Tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem
5,00 Ls/reize
tirgos un ielu tirdzniecības vietās

7.6. Noteikumu 7.punktā noteiktās nodevas maksāšanas kārtība
un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai, kurām piešķirti atvieglojumi ir:
7.6.1. nodeva iekasējama par katru tirdzniecības vietas izmantošanu publiskās vietās par gadu/mēnesi/reizi;
7.6.2. nodeva pilnā apjomā nomaksājama pirms tirdzniecības uzsākšanas;
7.6.3. nodevu par tirdzniecību tirgos iekasē dome tirgus norises
vietā;
7.6.4. ja tirdzniecības vietā viens maksātājs vienlaikus tirgojas ar
vairākiem produkcijas veidiem, pašvaldības nodeva tiek iekasēta
tikai par viena veida produkciju, kurai noteikta lielāka samaksa;
7.7.No nodevas samaksas, kas uzskaitītas 7.punktā tiek atbrīvoti 1.
un 2.grupas invalīdi.
7.8.Atļauju par tiesībām veikt tirdzniecību publiskās vietās izsniedz
domes Finanšu nodaļa.
7.9.Ja tirdzniecība 7.1. punktā plānota mazāk par vienu mēnesi,
maksa tiek iekasēta mēneša nodevas apmērā.
7.10.Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā.
8.Nodeva par Kandavas pilsētas vai Kandavas novada simbolikas
izmantošanu:
Nodevas objekts

Likme Ls

8.1. Kandavas pilsētas vai novada ģerboņa izmanto- 1,00
šana reklāmās, preču zīmēs, suvenīru ražošanai vai
citiem mērķiem līdz 100 eksemplāriem

6.2. Maksas atrakcijas vieta

1,00 Ls/viena atrakcijas vieta

8.2.Kandavas pilsētas vai novada ģerboņa izmanto- 5,00
šana reklāmās, preču zīmēs, suvenīru ražošanai vai
citiem mērķiem virs 100 eksemplāriem

6.3. Cirka viesizrādes vieta

5,00 Ls

8.3. Noteikumu 8.punktā noteiktās nodevas maksāšanas kārtība

6.

Kandavas novada vēstnesis

9.2.1. Fiziskām personām:
9.2.1.1. individuālām dzīvojamām
ēkām, dārza mājiņām;
9.2.1.2. saimniecības ēkām, garāžām,
u.c. palīgēkām;
9.2.1.3. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu;
9.2.1.4. ēku fasāžu renovācijai;
9.2.1.5. inženiertehniskām būvēm;
9.2.1.6. publiskām ēkām, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām;
9.2.1.7. sporta un atpūtas būvēm, teritoriju labiekārtošanai, ēku vai būvju
nojaukšanai;
9.2.1.8. rūpnieciskās ražošanas objektiem, noliktavām
9.2.2. Juridiskām personām:
9.2.2.1. jebkāda veida būvniecībai,
izņemot punktos 9.2.2.2., 9.2.2.3.,
9.2.2.4., 9.2.2.5., 9.2.2.6. minētai būvniecībai;
9.2.2.2. ēku fasāžu renovācijai;
9.2.2.3. inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai;
9.2.2.4. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās
konstrukcijas, t.sk. ar funkcijas maiņu;
9.2.2.5. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk. ar funkcijas maiņu;
9.2.2.6. teritoriju labiekārtošanai un
ēku vai būvju nojaukšanai

Saņemot būvat- ļauju

Pēc pozitīva būvvaldes
atzinuma (plānošanas
un arhitektūras
uzdevums) saņemšanas

Pilna nodevas likme Ls

Nodevas objekti

un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai, kurām piešķirti atvieglojumi ir:
8.3.1. nodevas par Kandavas pilsētas vai novada simbolikas izmatošanu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto Kandavas simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem
mērķiem;
8.3.2. nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms simbolikas izmantošanas un to iekasē Kandavas novada dome;
8.3.3. no nodevas tiek atbrīvotas kapitālsabiedrības, kurās visas
kapitāldaļas pieder pašvaldībai un iestādes, kuras veic pašvaldības
autonomās funkcijas.
8.4.Personas, kuras vēlas izmantot pašvaldības simboliku, raksta
domei iesniegumu saskaņojuma saņemšanai par tiesībām izmantot pašvaldības simboliku.
8.5.Saskaņojumu izsniedz Domes arhitekts.
8.6.Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā.
9. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu:
9.1. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskas un juridiskās personas, kuras, saskaņojot būvniecību, Latvijas Republikā
spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saņem no domes
Būvvaldes būvatļauju.
9.2. Par būvatļaujas saņemšanu tiek noteiktas šādas nodevas ēku un
būvju jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai vai restaurācijai:

20,00

8,00

12,00

10,00

4,00

6,00

10,00

4,00

6,00

10,00
5,00

4,00
2,00

6,00
3,00

40,00

16,00

24,00

10,00

4,00

6,00

25,00

10,00

15,00

50,00

20,00

30,00

15,00
25,00

6,00
10,00

9,00
15,00

15,00

6,00

9,00

35,00

14,00

21,00

10,00

4,00

6,00

9.3. Par būvatļaujas pārreģistrēšanu
(pārreģistrētas būvatļaujas
saņemšanas gadījumos, kad
mainās pasūtītājs, būvētājs,
būvuzņēmējs vai zemesgabala
īpašnieks) ; tiek noteiktas šādas
nodevas:
9.3.1. fiziskām personām;
5,00
9.3.2. juridiskām personām
10,00

5,00
10,00

9.4. saskaņā ar īpašo būvniecības
kārtību- par citas institūcijas
izsniegtās būvatļaujas reģistrāciju
būvvaldē tiek noteiktas šādas
nodevas:
9.4.1. fiziskām personām;
2,00
9.4.2. juridiskām personām
5,00

2,00
5,00

9.5. par būvatļaujas atkārtotu
izsniegšanu (oriģināla
pazaudēšanas, anulēšanas
gadījumā tiek noteiktas šādas
nodevas:
9.5.1. fiziskām personām;
9.5.2. juridiskām personām

5,00
10,00

5,00
10,00

9.6. Noteikumu 9.2, 9.3, 9.4., 9.5. punktā noteiktās nodevas maksāšanas kārtība un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai, kurām piešķirti atvieglojumi ir:
9.6.1. Ja tiek veikta būvniecība, kurai nepieciešamas vairākas punktā 9.2. minētās atļaujas, nodevas maksas apmērs tiek noteikts
pēc lielākās nodevu maksas likmes;
9.6.2. Ja pasūtītājam būvatļauja nepieciešama 24 (divdesmit četru)
stundu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža un tas saskaņots ar
Kandavas novada būvvaldi, 9.2.punktā noteiktās pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksā trīskāršā apmērā.
9.6.3. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājama,
saņemot pozitīvu pašvaldības atzinumu (Plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai Būvju nojaukšanas uzdevumu) par būvprojektēšanu, bet atlikušie 60% saņemot būvatļauju. Ja būvniecības
saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja netiek izsniegta, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.
9.7. Ziņas par būvējamo objektu pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz persona, kas pasūtījusi būvniecības darbus un kura ir
atbildīga par sniegto ziņu pareizību.
9.8. No nodevu samaksas, kas uzskaitītas 9.punktā atbrīvo:
9.8.1.nestrādājošos pensionārus un 1.,2. grupas invalīdus;
9.8.2. kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai un iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;
9.8.3. valsts pārvaldes institūcijas;
9.8.4. juridiskās personas, kuras veic būvdarbus pēc domes pasūtījuma.
9.9. Pirms būvatļaujas saņemšanas jāuzrāda dokuments par nodevas apmaksu pilnā apmērā.
9.10. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā.
III. Nobeiguma jautājumi
11. Saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas informatīvajā izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis”.
12.Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2004.gada
29. janvārī apstiprinātie Kandavas novada domes saistošie noteikumi „Par Kandavas novada pašvaldības nodevām”.

7.

Kandavas novada vēstnesis
ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Projekti

(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)

2011. gada janvārī, tāpat kā visās Latvijas skolās, arī Kandavas
novada skolās uzsācies Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 4. posms.
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju
un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos,
īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās izglītības
iestāžu pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros, nodrošinot jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju; zināšanu un prasmju pilnveidi profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības
un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un ieviešanu, t. sk. nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas
ieviešanā.
ESF projekta ietvaros pedagogi var iesaistīties trīs aktivitātēs:
1. aktivitātē var iesaistīties pedagogi, kuri strukturālo reformu
rezultātā var zaudēt darbu izglītības iestādē, un projekts piedāvā iespēju apgūt pārkvalifikācijas kursu programmu citā nozarē;
2. aktivitātē var iesaistīties pedagogi, kuri strukturālo pārmaiņu

rezultātā ir nonākuši vai nonāks jaunos darba apstākļos izglītības
iestādē, bet paredzēto pienākumu veikšanai viņiem nav nepieciešamās kvalifikācijas- projekts piedāvā apgūt profesionālās pārkvalifikācijas kursus;
3. aktivitātē var iesaistīties pedagogi, kuri strādā vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādēs un vēlas izvērtēt savu profesionālo
darbību skolā.
Projekts iesākās 2009.gadā. Kopējais projekta finansējums Latvijā ir Ls 20 000 000. Katram Latvijas novadam ir kvotas, Kandavas
novadam piešķirtais finansējums: Ls 106158. Projekta īstenošanas
ilgums -30 mēneši.
Kandavas novadā projekta pirmajos 3 posmos no 2009. gada
1. decembra līdz 2010. gada 31. decembrim ir atbalstīti 125 novada
pedagogi.
2011. gada janvārī uzsācies projekta 4. posms. Kandavas novadā
šajā posmā ir atbalstīti 63 pedagogi.
Lai izdodas realizēt savas ieceres, izvērtējot un pilnveidojot savu
pedagoģisko darbību!
Vēsma Grugule, projekta eksperte

PASĀKUMI KANDAVAS
NOVADĀ

FEBRUĀRIS

Kultūra un izklaide
5. februārī
10:00 Kandavas novada amatniecības centra nodarbība - tapošana uz “grābekļa”.
Līdzi jāņem gaiša, pūkaina vienkrāsaina
dzija. Dalības maksa Ls 3.00. Lūgums pieteikties iepriekš pa tālr. 26497800 Kandavas novada muzeja telpās
8. februārī
9:00 Meteņdiena Kandavas pilsētā.
12:30 - 14:00 Par drošu internetu tavā bibliotekā. Diskusiju tiešraide. Zantes bibliotēkā
12. februārī
10:00 Darbnīca “Tapošana”. Līdzi jāņem
dzija (vēlams vienkrāsaina, gaiša), tapošanai grābeklis (var būt parastais siena grābeklis vai tapošanas grābeklis, daži grābekļi būs nodrošināti arī uz vietas). Dalības
maksa: Ls 3.00.Zemītes Tautas namā
20:00 Valentīndienas koncerts “La Petite
Paris”, piedalās Diāna Pīrāgs, akordeonists
Marko Ojala un pavadošais sastāvs, ieejas
maksa Ls 3.00, pie galdiņiem - Ls 5.00.
Vietas pie galdiņiem tikai pēc iepriekšējas
pieteikšanās, biļešu cenā ietilpst Valentīndienas pārsteigums.
22:00 DISCO, DJ ZUDINSH. Kandavas
kultūras namā. Ieeja: Ls 1.50
22:00 Mīlestības balle. Ieeja: pirmās 50 biļetes - Ls 1.50; pārējās - Ls 2.00. Vānes kultūras namā

MARTS

22:00 Valentīndienas ballīte visu paaudžu
mīlētājiem. Ieeja: Ls 2.00. Zantes kultūras
namā
18. februārī
10:00 Vinnija Pūka dzimšanas diena - veltījums grāmatas autoram Alanam Milnam.
Zantes bibliotēkā
11:00 - 15:00 Latvijā ražotu dīvānu, gultu
un matraču tirdzniecība. Zantes kultūras
namā
19. februārī
15:00 Saldus kultūras centra amatierteātra
izrāde. Vānes kultūras namā
21:00 Mīlestības balle. Matkules kultūras
namā
22:00 Atpūtas vakars ar grupu “Klaidonis”.
Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana. Ieejas maksa līdz 15. februārim
- Ls 3,50; pēc 15. februāra un pasākuma
laikā - Ls 4,00. Tālr. 63126037 Valdeķu kultūras namā
23. februārī
10:00 Multiplikācijas filma “Pepija Garzeķe”. Vānes kultūras namā
25. februārī
10:00 Pirmsskolas vecuma dziedātāju koncerts “Cālis 2011”. Skatītājiem ieeja Ls 1.00.
Zemītes Tautas namā
26. februārī
12:00 Cēres amatierteātra izrāde A.Banka
“Sausā lapa”. Cēres pamatskolā
19:00 Koncerts “Mūzikas krāsas”, RIČI un
ANNA DRIBAS, jauna šovprogramma.

Kandavas kultūras namā. Ieeja: Ls 3.00,
4.00, 5.00. Biļešu iepriekšpārdošana.
27. februārī
11:00 Multfilmas bērniem “Jautrie lācīši”.
Ieeja bez maksas. Zantes kultūras namā
9. martā
Čellistu trio “Melo M” koncerts. Kandavas
kultūras namā
12. martā
Bērnu rīts. Kandavas kultūras namā
Pasākums sievietēm. Kandavas kultūras
namā
Balle vai diskotēka. Kandavas kultūras
namā
Atpūtas vakars. Valdeķu kultūras namā
23. martā
Teātris “Tāda es esmu”, ar aktrisi Zani
Daudziņu. Režisors Juris Rijnieks. Kandavas kultūras namā
25. martā
15:00 Piemiņas pasākums represēto piemiņas vietā Vānes pagastā.
Atceres brīdis komunistiskā terora upuru
piemiņai Zantē. Pie Piemiņas akmeņa
26. martā
Kandavas novada vokālo ansambļu sadziedāšanās. Kandavas kultūras namā

Izstādes
1. - 18. februāris
Mākslas Akadēmijas tekstilnodaļas 2. kursa studentes Daces Pugas gleznu izstāde.

8.

Kandavas novada vēstnesis

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
“Tīrs dzintars!” varam secināt.

Sirsnīgi sveicam dzīves
nozīmīgajās jubilejās:
Ieva Buņģe, Boļeslavs Trubačs, Alvīne
Kadiķe, Marta Lietiņa, Ilmārs Kronbergs,
Mirdza Kuģe, Vilma Strazde, Vera Balode,
Imants Balodis, Ludmila Hanberga, Gaida
Ozola, Lilija Vilcāne, Sofija Lāce, Viesturs
Hāferbergs,ŅinaBirkmane,IrēnaKubdance,
Maiga Saulēviča, Irēna Janukoviča, Juris
Skujiņš, Līvija Borka, Sofija Hoņavko,
Bogdans Suleimanovs, Biruta Koroševska,
Svetlana Butkevica, Guntis Šmelds, Alma
Arķe, Vilma Kamerāde.
Kandavas novada pensionāru biedrība,
Kandavas novada dome

Galerijā “Vējspārns” (Kandavas
kultūras namā)
1. - 28. februāris
Kandavas Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde “Es esmu mazs, mazs
meža rūķītis”. Kandavas pilsētas
bibliotēkā
4. - 14. februāris
Jubilejas izstāde “Rakstniekam
Andrievam Niedram - 140”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
7. - 21. februāris
Izstāde “08.02. - trimdas rakstniekam Gunaram Janovskim - 95”.
Matkules bibliotēkā
Izstāde “08.02. - rakstniekam Andrievam Niedram - 140”. Matkules
bibliotēkā
7. - 28. februāris
Kandavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Valdeķu kultūras
namā, bibliotēkā
8. - 15. februāris
Jubilejas izstāde “Rakstniekam Jānim Grotam - 110”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
9. - 28. februāris
Literārā izstāde “Jurim Zvirgzdiņam
- 70”. Vānes bibliotēkā
10. - 28. februāris
Literārā izstāde “Andrim Jakubānam - 70”. Vānes bibliotēkā
14. - 21. februāris
Valentīndienai veltīta izstāde. Matkules bibliotēkā
14. - 22. februāris
Gadskārtu tradīciju svētkiem - Meteņiem veltīta izstāde “Metenīša

vakarā Sēžos brāļa kamanās”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
Tematiska izstāde veltīta Valentīna
dienai “Sirds sadeg neparasti”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
15. - 28. februāris
Cēres pamatskolas skolēnu zīmējumu izstāde. Cēres bibliotēkā
21. - 28. februāris
Literārā izstāde “Mūsdienu rakstnieki bērniem - Jurim Zvirgzdiņam
- 70”. Zantes bibliotēkā
23. - 26. februāris
Izstāde “Vīriešu vaļasprieki”. Galerijā “Vējspārns” (Kandavas kultūras
namā)
1. - 11. marts
Brigitas Putniņas šūto žabo izstāde.
Vānes bibliotēkā
Kontaktinformācija un precizējumi
www.kandava.lv sadaļā Afiša

Sports
Februārī turpināsies Kandavas
novada čempionāts basketbolā.
Norises vietas:
Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas sporta zāle
Kandavas Sporta Halle
Kandavas Internātvidusskolas
sporta zāle
Kandavas Valsts
Lauksaimniecības tehnikuma
sporta zāle
Sīkāka informācija
www.kandava.lv

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
decembrī un janvārī reģistrēti mirušie:
Helēna Valaine
Dzintra Zandele
Ilga Dambe
Edmunds Auseklis
Terēza Barkoviča
Vera Lāce
Jānis Veiss
Alberts Ronis
Pēteris Zariņš
Adele Heidingere
Viktors Obrickis
Dainis Bergmanis

(1929.)
(1945.)
(1931.)
(1971.)
(1934.)
(1922.)
(1941.)
(1924.)
(1941.)
(1935.)
(1964.)
(1965.)

Kandava
Kandava
Kandavas pagasts
Cēres pagasts
Cēres pagasts
Matkules pagasts
Matkules pagasts
Vānes pagasts
Vānes pagasts
Zantes pagasts
Zantes pagasts
Zemītes pagasts

Uģis Cecers
Dainis Špērs
Velta Apine
Imants Šplīts
Vanda Eglīte
Aivars Haselbaums
Ivars Kerns
Zinaida Vanaga(

(1972.)
(1952.)
(1925.)
(1931.)
(1918.)
(1940.)
(1974.)
1942.)

Zemītes pagasts
Zemītes pagasts
Kandava
Kandava
Kandava
Vānes pagasts
Vānes pagasts
Zemītes pagasts

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka
Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

Dārza iela 6, Kandava, Tukuma rajons, LV-3120, tālr. 631 82028; fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
Kandavas novada domes informatīvais izdevums. Par publicētās informācijas saturu atbild Kandavas novada dome.
Metiens 3000 eks. Maketēts un iespiests SIA „Tipogrāfija Universums A“

