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I. IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI 

1. SAĪSINĀJUMI 

 
A/S    Akciju sabiedrība 
ATC    Automātiskā telefonu centrāle 
BĂLM   Bērnu un ăimenes lietu ministrija 
BJSS   Bērnu un jaunatnes sporta skola 
CSA    Cietie sadzīves atkritumi 
CSP   Centrālā statistikas pārvalde 
DUS    Degvielas uzpildes stacija 
DAP   Dabas aizsardzības pārvalde 
ES   Eiropas Savienība 
ERAF   Eiropas Reăionālās attīstības fonds 
EUR    Eiropas Savienības valūta eiro 
FMT   Fiksētais mobilais tīkls 
Ha   Hektārs 
IKP   Iekšzemes kopprodukts 
IK   Individuālais komersants  
IKT    Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas 
IP   Intertīkla protokols 
IT   Informācijas tehnoloăijas 
ĪADT   Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
kg   Kilogrami 
KSS    Kanalizācijas notekūdeĦu savākšanas sistēma 
LIZ   Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 
LM   Labklājības ministrija 
LR   Latvijas Republika 
LVL   Latvijas Republikas valūta lats 
LVĂMA                    Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra 
m   Metri 
m.g.   Mācību gads 
mg   Miligrami 
MK   Ministru kabinets 
MVU   Mazie un vidējie uzĦēmumi 
NACE   Ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Savienībā  
NAI                          NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas 
NMP   Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
NVA   Nodarbinātības valsts aăentūra 
NVO   Nevalstiskā(-s) organizācija(-s)  
NVS   Neatkarīgo valstu savienība 
pag.   Pagasts 
PII   Pirmsskolas izglītības iestādes 
PIPP   Publiskā interneta pieslēguma punkti 
PPPV                        PiesārĦotās un potenciāli piesārĦotās vietas  
PSIA   Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
PVD   Pārtikas veterinārais dienests 
RVP                  Reăionālā vides pārvalde 
SAI   Sadzīves atkritumu izgāztuve 
SAP                          Sadzīves atkritumu poligons 
SIA   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
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SVID   Analīzes matrica (stiprās, vājās puses, iespējas, draudi) 
VAS   Valsts akciju sabiedrība 
VID   Valsts ieĦēmumu dienests 
Vjl   Virs jūras līmeĦa 
VOAVA   Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aăentūra 
VRVP                        Ventspils reăionālā vides pārvalde 
VZD                          Valsts zemes dienests 
VVD   Valsts vides dienests 
Z, R, A, D  Debespuses – ziemeĜi, rietumi, austrumi, dienvidi 
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2. TERMINI 

 

Attīstības plānošana  
 

Principu, mērėu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrāde,
nolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt sabiedrības 
un teritorijas attīstību.1 
 

Attīstības programma Vidēja termiĦa plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās 
pašvaldības attīstības prioritātes. 
 

Bezdarba līmenis Nodarbinātības valsts dienestā reăistrēto un bezdarbnieku statusu 
ieguvušo īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, 
procentos. 
 

Bezdarbnieks Darba spējīgs, nestrādājošs Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, 
vai ārvalstnieks (bezvalstnieks), kurš saĦēmis pastāvīgas uzturēšanās 
atĜauju, ir darbspējas vecumā, kurš neveic uzĦēmējdarbību, meklē 
darbu un ir reăistrēts Nodarbinātības valsts dienestā pēc pamata 
dzīvesvietas un vismaz reizi mēnesī apmeklē šo dienestu. No 
2002. gada jūlija bezdarbnieka statusu var iegūt arī persona, kas 
saĦēmusi termiĦuzturēšanās atĜauju un ir LR pilsoĦa vai nepilsoĦa, vai 
arī pastāvīgās uzturēšanas atĜauju saĦēmušās personas laulātais. 
 

Bioloăiskā daudzveidība Dzīvo organismu formu dažādība visās vidēs, tai skaitā sauszemes, 
jūras un citās ūdens ekosistēmās un ekoloăiskajos kompleksos, kuru 
sastāvdaĜas tās ir. 
 

Brīvo darba vietu skaits Darba devēju reăistrētās (pieteiktās) brīvās darba vietas 
Nodarbinātības valsts dienesta filiālēs. 
 

Cilvēku resursi 
 

Cilvēku spēju kvantitāte un kvalitāte, kas pieejama, lai ražotu preces 
un sniegtu pakalpojumus. 
 

Dabas resursi Dabas daĜas, to skaitā zeme, augsne, zems dzīles, gaiss, ūdens, flora 
un fauna, kurām ir ekonomiska, sociāla vai kultūras vērtība. Izšėir 
atjaunojamos un neatjaunojamos dabas resursus. 
 

Darba meklētāji Personas, kas nestrādā un nav pagaidu prombūtnē no darba, aktīvi 
meklē darbu un tā atrašanas gadījumā ir gatavas sākt strādāt. 
 

Darbspējas vecums Iedzīvotāju vecums no 15 līdz 64 gadiem. 
 

Demogrāfiskā slodze 
 

Darbaspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits
vidēji uz 1000 personām darbaspējas vecumā. 
 

Dzimstības vispārējais 
koeficients 

Raksturo dzimstības intensitāti kopumā. Koeficients tiek aprēėināts, 
attiecinot visus gada laikā dzīvi dzimušos bērnus pret gada vidējo 
iedzīvotāju skaitu. Visbiežāk tas tiek izteikts kā dzimstība uz 1 000 
iedzīvotājiem. 

                                                 

1 Attīstības plānošanas sistēmas likums 
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Dzimumu līdztiesība Vīriešu un sieviešu loma sabiedrības attīstībā tiek atzīta par līdzvērtīgu, 

viĦiem tiek piešėirtas vienādas tiesības un vienāda atbildība, 
nodrošināta vienāda pieeja resursiem un to izmantošanas iespējas. 
Dzimumu līdztiesība nozīmē nodrošināt abiem dzimumiem vienlīdzīgas 
tiesības un iespējas. 
 

Dzīves kvalitāte Daudzdimensiju jēdziens, ko  nosaka virkne savstarpēji cieši saistītu 
aspektu, tai skaitā: informētība; izglītība; jaunrade, zinātne un 
pētniecība, inovācijas, spēja radīt un izmantot jaunas idejas; 
nodarbinātība; materiālā labklājība; apkārtējās vides aizsardzība; 
materiālo un enerăijas resursu izmantošana; infrastruktūras 
pakalpojumi – elektrības, gāzes, siltuma, ūdens piegāde, elektronisko 
sakaru, pasta, transporta, atkritumu apstrādes 
pakalpojumi; līdzsvarota reăionu attīstība; cilvēkresursi; veselība; 
sociālā drošība; mājoklis; ăimene; sabiedrības saliedētība; 
demokrātijas līmeĦa paaugstināšana; augošs tiesiskuma līmenis; 
fiziskā drošība; privātums; valsts pārvaldes modernizācija, 
iedzīvotājiem draudzīgi valsts pārvaldes pakalpojumi; ārējās 
attiecības; atvērtība; līdzdalība procesos, sava es nozīmība; 
izaugsmes stabilitāte; Latvijas identitātes saglabāšana; kultūra; 
latviešu valodas attīstīšana un funkcionālā pilnveidošana; brīvā laika 
izmantošana un iespējas. 
 

Dzīves līmenis Cilvēku materiālās labklājības līmenis, ko nosaka viĦu ienākumu 
lielums vai arī dažādu preču un pakalpojumu vienību patēriĦa 
daudzums. 
 

Dzīvojamais fonds Māja, dzīvoklis, viena vai vairāku istabu un palīgtelpu kopums 
kapitālā celtnē dzīvošanai visu gadu, neĦemot vērā, vai dotajā brīdī 
tās ir apdzīvotas vai nav apdzīvotas. Dzīvojamo fondu lieto kā 
vispārinātu statistikas vai citas uzskaites lielumu. 
 

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji Abu dzimumu personas, kas pārskata periodā piedāvā savu darbu 
materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai. Ekonomiski 
aktīvie iedzīvotāji sastāv no nodarbinātajiem un nestrādājošajiem 
iedzīvotājiem, kuri aktīvi meklē darbu (gan reăistrētie Nodarbinātības 
valsts dienestā, gan nereăistrētie). 
 

Ekonomiski aktīvi uzĦēmumi/ 
komercsabiedrības 

UzĦēmumi un uzĦēmējsabiedrības (komercsabiedrības), kas ražo 
produkciju vai sniedz pakalpojumus un nav pārtraukuši savu darbību. 
 

Ekonomikas profils   Teritorijas ilgtermiĦa ekonomiskās attīstības raksturojums, kas 
atspoguĜo tā ekonomiskās attīstības pamatu un ekonomiskās 
attīstības virzītājspēku perspektīvu. 
 

Iedzīvotāju dabiskais 
pieaugums 

Starpība starp noteiktā laika periodā dzimušo un mirušo skaitu. 
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir pozitīvs, ja dzimušo skaits pārsniedz 
mirušo skaitu, un negatīvs, ja mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu. 
 

Iedzīvotāju dabiskā 
pieauguma koeficients 

Starpība starp dzimstības vispārējo koeficientu un mirstības vispārējo 
koeficientu. 
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Ilgstošais bezdarbnieks Bezdarbnieks, kas darbu nevar atrast ilgāk nekā 12 mēnešus. 

 
Ilgtspējīga attīstība Sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota 

attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un 
ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides prasību ievērošanu, 
neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas, 
kā arī nodrošinot bioloăiskās daudzveidības saglabāšanu. 
 

Informācijas sabiedrība Sabiedrība, kuras locekĜi prot, var un viĦiem ir iespēja iegūt 
informāciju, saistīt to ar esošajām zināšanām un jauniegūtās 
zināšanas izmantot labklājības celšanai. 
 

Infrastruktūra Tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaĜa, kuru veido 
transporta, sakaru, enerăētikas, ūdenssaimniecības un citu tīklu un 
objektu sistēmas, kā arī mājokĜi un izglītības, veselības aizsardzības, 
kultūras, sporta un citi iedzīvotāju aprūpes objekti un to izkārtojums 
kādā teritorijā. 
 

Integrēta pieeja  
 

Pieeja attīstības plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko 
un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaĦotību starp visiem 
pārvaldes līmeĦiem (nacionālo, reăionālo, vietējo) un 
ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzĦēmējiem, nevalstiskajām 
organizācijām u.c.), izmantojot konkrētus (finanšu) instrumentus, lai 
sasniegtu noteiktos mērėus un prioritātes. 
 

Kapacitāte Jauda, spēja uzkrāties, spēja darboties. 
 

Kapitālieguldījumi vides 
aizsardzībai 

Kapitālieguldījumi iekārtu būvniecībai, kas aizsargā gaisu no 
piesārĦojošām vielām, izdevumi ražošanas un sadzīves notekūdeĦu 
attīrīšanas staciju būvniecībai, zemes aizsardzībai un racionālai 
izmantošanai u.c. vides aizsardzības pasākumiem. Integrētās 
investīcijas netiek ieskaitītas. 
 

Mazumtirdzniecība Pārtikas produktu, jaunu un lietotu nepārtikas preču, kā arī jaunu un 
lietotu automobiĜu pārdošana un automobiĜu degvielas 
mazumtirdzniecība. 
 

Metodoloăija  
 

Skaidrojošā, teorētiskā pamatojuma un metodoloăiskā sadaĜa, kurā 
atspoguĜota attīstības programmas izstrādes normatīvā bāze, 
plānošanas dokumentu hierarhija un aprakstītas attīstības 
programmas sastāvdaĜas. 
 

Mirstības vispārējais 
koeficients 

Raksturo mirstības intensitāti kopumā. Koeficients tiek aprēėināts, 
attiecinot gada laikā mirušo skaitu pret gada vidējo iedzīvotāju 
skaitu. Visbiežāk tas tiek izteikts kā mirstība uz 1 000 iedzīvotājiem. 
 

Monitorings Regulāra novērošana, vērtēšana un pārskats par rīcībām un 
pārmaiĦām attīstības programmas īstenošanā . 
 

Natura 2000 teritorijas Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto 
aizsargājamo teritoriju tīkls. 
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Mūžizglītība Jaunu zināšanu, arodu un prasmju apguve mūža garumā. 

 
Nodarbinātie iedzīvotāji Visas tās personas (15 un vairāk gadus vecas), kas pārskata nedēĜā 

veica jebkuru darbu vai nu par samaksu naudā vai arī par atlīdzību 
precēs vai pakalpojumos. Par nodarbinātajiem uzskata arī 
pašnodarbinātās personas uzĦēmējdarbībā, lauku saimniecībā vai 
profesionālajā praksē. Obligātajā militārajā dienestā iesauktie, kuri 
pārskata nedēĜā veica kādu darbu par samaksu vai atlīdzību, netiek 
uzskatīti par nodarbinātiem. Personas, kuras atrodas pagaidu 
prombūtnē no darba sakarā ar grūtniecības vai dzemdību 
atvaĜinājumu, kā arī bērna kopšanas atvaĜinājumā līdz 3 mēnešiem, 
uzskata par nodarbinātām, ja pēc atvaĜinājuma beigšanās personai 
ir garantija atgriezties iepriekšējā darba vietā. Nodarbināto skaitā 
ietver arī tās personas, kas strādā, lai iegūtu produkciju pašu 
patēriĦam, ja tas ir nozīmīgs iztikas avots personai vai tās ăimenei. 
 

Partnerība Indivīdu un/vai grupu sadarbība noteiktu mērėu sasniegšanai. 
 

Pastāvīgie iedzīvotāji Visi iedzīvotāji, kuru legālā dzīvesvieta ir attiecīgā administratīvā 
teritorija, ieskaitot tos, kas tautas skaitīšanas vai apsekojuma brīdī 
atradās pagaidu prombūtnē. 
 

Persona ar īpašām 
vajadzībām 

Persona, kura ir ieguvusi funkcionālus traucējumus, kĜūstot par 
personu ar draudošu invaliditāti vai persona, kurai invaliditāte ir 
iestājusies. 
 

Plānošanas reăions Latvijas teritoriāla vienība, kuru, savstarpēji vienojoties, izveido vietējās 
pašvaldības reăionālās attīstības plānošanai, koordinācijai un 
pašvaldību sadarbības nodrošināšanai. 
 

Projekts   Pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērėu sasniegšanai noteiktā 
laika periodā ar iepriekš noteiktiem finansiāliem, materiāliem un 
cilvēku resursiem. 
 

Prioritāte  Teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta 
priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm. 
 

Privātais sektors UzĦēmējsabiedrības ar valsts kapitāla daĜu līdz 50%, visu veidu 
uzĦēmējsabiedrības bez valsts kapitāla daĜas, individuālie uzĦēmumi, 
zemnieku saimniecības, piemājas un personīgās palīgsaimniecības, 
individuālajā darbā nodarbinātie. 
 

Publiskā pārvalde Valsts, reăionālā un vietējā pārvaldes līmeĦu institūciju kopums. 
 

Publiskā apspriešana  
 

Ar ārējo vai institūcijas normatīvo aktu noteikts laika periods, kura 
ietvaros sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus 
vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības 
aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās 
domas aptaujās) 2. 

                                                 

2 MK noteikumi „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 
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Rīcības plāns  
 

Attīstības programmas sadaĜa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu 
un investīciju plānu attīstības programmā noteikto uzdevumu 
īstenošanai. 

Sabiedriskais sektors Valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības ar valsts vai 
pašvaldību kapitāla daĜu 50% un vairāk; sabiedriskās organizācijas. 
 

Sabiedrības integrācija Indivīdu un grupu sadarbība un saprašanās kopīgas valsts ietvaros. 
Integrācijas mērėis ir veidot demokrātisku, saliedētu pilsonisku 
sabiedrību, kas balstās uz kopīgām pamatvērtībām. 
 

Sanācija PiesārĦotas vietas attīrīšana un atveseĜošana vismaz līdz tādai 
pakāpei, ka turpmāk cilvēku veselība vai vide netiek apdraudēta un 
attiecīgo teritoriju iespējams izmantot noteiktai saimnieciskai 
darbībai. 
 

Sinerăija Radoša enerăija, kas rodas iedarbojoties vairākām saistītajām pusēm, 
piemēram, idejas, risinājumi, iedvesma. 
 

Sociālās atstumtības riska 
grupas 

Cilvēku grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt 
pietiekamus ienākumus, saĦemt dažādus pakalpojumus un preces, 
kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā. 
 

Sociālais dialogs Sadarbības un konsultāciju mehānisms starp valsti, darba devējiem 
un darbiniekiem, lai saskaĦotu savstarpējās intereses ekonomikas un 
sociālas politikas jautājumos. Sociālais dialogs notiek nacionālā, 
reăionu, nozaru un komersantu līmenī. 
 

Sociālie partneri Darba devēju un darbinieku organizācijas un to apvienības, kas 
iesaistās sociālā dialogā un slēdz vienošanos. 
 

Stacionāro gaisa 
piesārĦojuma avotu izmeši 

PiesārĦojošo vielu daudzums pēc instrumentāliem mērījumiem vai 
nozares apstiprinātām metodikām, ieskaitot piesārĦojošās vielas, 
kuras izplūst gaisā tehnoloăisko iekārtu nehermētiskuma dēĜ. 
Individuālās apkures izmeši netiek ieskaitīti. 
 

Stratēăiskā daĜa  Attīstības programmas sadaĜa, kurā definē plānošanas 
reăiona/pašvaldības vidēja termiĦa prioritātes un izvirza uzdevumus 
to īstenošanai. 
 

Strādājošo skaits UzĦēmumos, uzĦēmējsabiedrībās un iestādēs strādājošie (izĦemot 
zemnieku saimniecībās, piemājas un personiskajās palīgsaimniecībās, 
individuālajā darbā nodarbinātos). 
 

Uzdevumi  Iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu 
sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi. 
 

Vīzija  
 

Lakonisks ilgtermiĦa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda 
teritorijas unikālās vērtības. 
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II. IEVADS  

 

Esošās situācijas analīzes mērėis ir noskaidrot pašvaldības attīstības tendences, problēmas un 
izaugsmes resursus. 

Esošās situācijas analīzē ir iekĜauta datu analīze par cilvēkresursu un ekonomisko attīstību, izglītību, 
transporta infrastruktūru, dabas resursiem un vides aizsardzību, komunālo saimniecību, 
sociālajiem pakalpojumiem un sabiedrisko drošību, veselības aprūpi, kultūrvidi un tūrismu, kas  
veikta iespēju robežās pēdējo piecu gadu dinamikā. 
 
Esošās situācijas analīzi noslēdz SVID analīze.  
 
Pamatojoties uz novada esošās situācijas analīzes un SVID analīzes ir noteikts novada 
ekonomikas profils jeb specializācija. 
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III. NOVADA ESOŠAS SITUĀCIJAS ANALĪZE 

 
 

1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES KOPSAVILKUMS 

 
TERITORIJA UN IEDZĪVOTĀJI 
 
Ăeogrāfiskā atrašanās vieta Kandavas novadam ir Kurzemes austrumu daĜa, robežojoties ar 
Zentenes, Pūres, Jaunsātu un Irlavas pagastiem Tukuma novadā, Viesatu pagastu Jaunpils 
novadā, Remtes, Gaiėu pagastiem Brocēnu novadā,  Šėēdes pagastu Saldus novadā, Kabiles 
pagastu Kuldīgas novadā, Abavas, Virbu, Strazdes, Balgales pagastiem Talsu novadā. 
 
Kopējā Kandavas novada platība ir 650,9 km2. Kandavas novadā ietilpst Kandavas pilsēta ar 
Kandavas, Zemītes, Matkules, Cēres, Vānes un Zantes pagastiem. No tiem lielākās platības >100 
km2 sastāda Kandavas pagasts (171,4 km2) un Vānes pagasts (166,1 km2). Salīdzinoši mazākas 
platības aizĦem Zemītes pagasta (98,2 km2 ), Zantes pagasta (96,1 km2), Matkules pagasta (63,6 
km2), Cēres pagasta (48,4 km2) un Kandavas pilsētas (6,0 km2)  teritorija. 
 
Kandavas novada administratīvais centrs ir Kandavas pilsēta, kas atrodas 97 km no Rīgas un 100 
km no Ventspils. 
 
2009. gadā Kandavas novadā dzīvoja 10 056 iedzīvotāji. 
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Kandavā 2008. gadā uz 1000 iedzīvotājiem tika reăistrēti 10,9 jaundzimušie un 13,94 mirušie, 
tādējādi dabiskā pieauguma saldo saglabājas negatīvs – 4,3. 
 
Zems dzimstības līmenis, negatīvs dabiskais pieaugums, nelabvēlīga iedzīvotāju vecumstruktūra 
(zems iedzīvotāju līdz darbaspējas vecumam īpatsvars), kā arī negatīvs migrācijas saldo iezīmē 
negatīvas demogrāfiskas situācijas attīstības tendences novadā. 
 
Kandavas novada iedzīvotāju skaita stabilizēšanai un jaunu iedzīvotāju piesaistei ir būtiski attīstīt 
ekonomiskās un sociālās infrastruktūras, un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību uz vietas 
teritorijā, un nodrošināt darba vietas novadā. 
 
NODARBINĀTĪBA 
 
Kandavas novadā saglabājas tendence darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvaram būt 
salīdzinošo augstam, 2008. gadā – 64,17% no pilsētas iedzīvotājiem. 
 
Uz 2009. gada 1. janvāri bezdarba līmenis Kandavas novadā sasniedza 4,2%. 
 
Galvenie nodarbošanās veidi Kandavas novadā ir lauksaimniecība, mežizstrāde, kokapstrāde, 
preču tirdzniecība un tūrisms. Pamatā iedzīvotāji ir nodarbināti (pašnodarbināti) zemnieku 
saimniecībās, dažādos uzĦēmumos Kandavas pilsētā un ārpus tās.  
 
Kandavas novadā bruto mēneša vidējā darba samaksa 2009.gadā sastādīja 396,73 Ls (valstī – 
456 Ls). 
 
EKONOMIKA 
 
SaskaĦā ar Rīgas reăiona telpisko plānojumu Kandava ir pārvaldes, pakalpojumu, darījumu un 
ražošanas centrs un tūrisma centrs – vārti uz Kurzemes „Šveici” un Abavas senleju.  
 
Kandavas novadā 2008.gadā darbojās 543 ekonomiski aktīvo uzĦēmumu, kas ir par 21% jeb 141 
mazāk nekā 2007.gadā.  2008.gadā Kandavas novadā uzĦēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
bija 65 vienības.  UzĦēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem salīdzot ar 2005.gadu ir samazinājies par 
13 vienībām.   
 
Kandavas novadā kopš 2005. gada no jauna reăistrēto uzĦēmumu skaits ik gadu pakāpeniski 
samazinājies. 2009. gadā salīdzinājumā ar 2005. gadu vērojams samazinājums par 52%, kas 
liecina par dažādām iespējamām grūtībām potenciālajiem uzĦēmumu dibinātājiem – finanšu 
līdzekĜu trūkums, birokrātiskais slogs uzĦēmuma dibināšanai vai pat inovatīvu ideju trūkums un 
pasivitāte. Likvidēto uzĦēmumu skaits Kandavas novadā 2009. gadā salīdzinājumā ar 2005.gadu 
ir samazinājies par 57%, tomēr jāĦem vērā, ka 2007. gadā bija Ĝoti straujš likvidēto uzĦēmuma 
skaita palielinājums, kas galvenokārt ir saistīts ar ekonomikas lejupslīdi. 
 
Nozīmīgākās saimnieciskās darbības nozares Kandavas novadā uz 2009. gada sākumu ir 
lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, apstrādes rūpniecība, būvniecība, kā arī  
mazumtirdzniecība un automobiĜu remonts. 
 
TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 
 
Novadu austrumu – rietumu virzienā šėērso valsts galvenais autoceĜš A-10 Rīga - Ventspils (arī 
Eiropas TEN autoceĜš E22). Vienlaicīgi novadu šėērso reăionālie autoceĜi P130 Rīga –Kuldīga, P121 
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Tukums – Kuldīga un P109 Kandava – Saldus. Valsts galveno, reăionālo un vietējo autoceĜu 
kopējais garums sastāda 179,5 km, no tiem 58,3 km ar asfaltbetona segumu. 

DzelzceĜa satiksmi izmanto kravas pārvadājumu veikšanai - no Jelgavas un Rīgas uz Ventspils 
ostu. 
 
Kandavas novadu šėērso viens maăistrālais naftas vads – Polocka (pieslēgums no Krievijas) – 
Ventspils. 
Kandavas novadā ir izvērsts plašs ceĜu autotransporta tīkls, kas apdzīvotās vietas nodrošina ar 
nepieciešamo ceĜu infrastruktūru. 
 
Novada teritorijā nav attīstīts veloceliĦu tīkls.  
 
Kandavas novada teritoriju šėērso stratēăiskās nozīmes dzelzceĜa līnija Rīga/ Jelgava – Ventspils. 
DzelzceĜa garums pašvaldības teritorijā ir 10,5 km, to pārvalda VAS „Latvijas DzelzceĜš”. DzelzceĜa 
līnija  Rīga/ Jelgava - Ventspils  tiek izmantota kravu pārvadājumiem, galvenokārt ar Ventspils 
ostas darbību saistītajām tranzītkravām. 

Kandavas novadā ir labi attīstīts autoceĜu tīkls, kas nodrošina labas satiksmes iespējas. Pasažieru 
pārvadājumus ar autotransportu novada iedzīvotājiem nodrošina tranzīta un vietējie 
pārvadātāji.  

 
Tranzīta pasažieru pārvadātāji A/s „Nordeka”, A/s „Liepājas autobusu parks”, SIA „Saldus 
autobusu parks”, A/S „Talsu autotransports” un PSIA „Ventspils reiss” nodrošina pārvadājumus 
starpnovadu maršrutos. Vietējas nozīmes autopārvadājumus veic SIA „Tukuma Auto”. 
 
SaskaĦā ar pašvaldības sniegto informāciju, novadā ir laba satiksme starp Kandavas pilsētu un 
Tukuma pilsētu, kā arī citiem novadu centriem, bet sliktāka starp Kandavas pilsētu un pagastu 
centriem. Atsevišėos novada areālos ir nepietiekams nodrošinājums pasažieru pārvadājumiem ar 
autotransportu. 
 

Kandavas novadu nešėērso neviens maăistrālais gāzes vads.  
 
Telekomunikāciju pakalpojumus Kandavas novada teritorijā sniedz SIA „Lattelekom”, SIA 
„Latvijas Mobilais Telefons” un  SIA „TELE 2”, AS Telekom Baltija - Triatel telekomunikāciju 
operators, SIA „Bite Latvija“, SIA „IZZI”, bet ne visos pagastos ir pietiekams visu augstākminēto 
telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju tīkla pārklājums. 
 
Kandavas novada pašvaldībā ir izveidoti 7 Interneta pieslēguma punkti pagastu bibliotēkās. 
 
Kandavas pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmas apgādā ar ūdeni 3500 iedzīvotājus, 
izmantojot pazemes ūdeĦus. Centralizētās ūdens apgādes sistēmas garums ir 27,060 km. 
Pakalpojumu sniedzējs ir SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi". Kandavā ir 3 komunālās 
ūdensapgādes sistēmas un 2 privātas ūdensapgādes sistēmas (Valsts Kandavas 
lauksaimniecības tehnikums un SIA “Universe”). Centralizētā ūdensapgādes sistēma ir pieejama 
arī pagastu centru iedzīvotājiem. 
 
Iegūtā dzeramā ūdens attīrīšana tiek veikta ar dzidrinātajiem filtriem, taču pilsētai nav ūdens 
sagatavošanas stacijas. Piegādātajam ūdenim ir augsts dzelzs saturs no 1,18 mg/l līdz 3,8 mg/, 
kas pārsniedz ES un Latvijas standartus  (0,4 mg/l). Kandavas novada teritorijā kopumā ierīkoti 
105 ūdensapgādes urbumi. 
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Kandavas pilsētā centralizēta kanalizācijas sistēmas tīklu kopgarums ir 9500 m. Centralizēto 
kanalizācijas sistēmu izmanto apmēram 70% iedzīvotāju. Centralizēta kanalizācijas sistēma 
Kandavas novada teritorijā ārpus pilsētas ir tikai Matkules, Zemītes, Vānes, Zantes, Valdeėu un 
Cēres ciemu teritorijās. Centralizēto kanalizācijas sistēmu kopgarums ir 13,719 km. Kandavas 
novadā kopumā ir 15 notekūdeĦu savākšanas vietas. 
 
Kandavas novada pašvaldībām ir dažādi tehniskās siltumapgādes veidi: centralizēta 
siltumapgāde, lokālā apkure un individuālā apkure. No tām visplašāk pielietotas ir lokālā un 
individuālā apkure. Novada lauku teritorijā centralizēta siltumapgāde pieejama galvenokārt 
tikai pagastu administratīvo centru iedzīvotājiem.  Kandavas novadā kā kurināmo materiālu 
izmanto šėeldu un koksni, bet mazuts un šėidrais kurināmais netiek izmantots. 
 
Atkritumu apsaimniekošanu novadā šobrīd veic viens uzĦēmums - SIA “Kurzemes ainava”. 
Kandavas pilsētā atrodas 14 atkritumu dalītās vākšanas punkti, kur atsevišėi tiek novietotas PET 
pudeles un stikls, bet citās pašvaldībās – 6 atkritumu dalītās vākšanas punkti. 
 
Kandavā atrodas atkritumu šėirošanas-pārkraušanas stacija – speciāli ierīkota un aprīkota vieta, 
kur tiek nogādāti sadzīves atkritumi pirms transportēšanas uz atkritumu poligonu un atkritumi no 
dalītās atkritumu vākšanas punktiem pirms nodošanas pārstrādei. 

Kandavas novada elektroapgādi nodrošina PVAS „Latvenergo” Rietumu elektrisko tīklu novada 
nodaĜa. Kandavas novada teritoriju šėērso maăistrālā 110 kv elektrolīnija. 
 
ZEME, MĀJOKLIS UN KOMERCPLATĪBAS 
 
Kandavas novadā zemes kopplatība ir 67858,2029 ha, tai skaitā pašvaldībai piederošās zemes 
1102,8236 ha, no kurām apbūvētas ir 199,8086 ha un neapbūvētas - 903,015 ha zemes platības. 
Esošie pašvaldības 291 zemes gabali ir iznomāti lietošanai citām fiziskām un juridiskām personām. 
Kandavas novadā individuālo dzīvojamo māju apbūvi veido 622 zemes gabali, bet pašvaldībai 
neapbūvēti ir 565 zemes gabali. 
 
Kandavas novada kopējais dzīvojamai fonds veido 831 vienības, no kurām lielākā daĜa ir 
privātajam sektoram – 701, bet pašvaldības dzīvojamam fondam pieder 130 vienības. Salīdzinoši 
dzīvojamā fonda struktūrā dominē privātā sektora dzīvokĜu īpatsvars. Jaunu mājokĜu būvniecība 
pēdējo četru gadu laikā notikusi gan privātajam, gan pašvaldības sektoram, kur 2009.gadā 
Kandavas pilsētā tika nodota ekspluatācijā 30 dzīvokĜu māja. 
Esošais dzīvojamais fonds ir samērā nolietojies  (īpaši novadu ciemos). 
 
Kandavas novada teritorijā atrodas 40 komercobjekti ar kopējo platību  88315m2. 
 
IZGLĪTĪBA 
 
Novadā darbojas 5 pamatskolas, 2 vidējās mācību iestādes un 4 profesionālās ievirzes izglītības 
skolas, Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikums, kurā darbojas arī Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes filiāle, Vānes pagastā pirmskolas izglītības iestāde „VārpiĦa”, kura kopš 2010. gada 
janvāra pievienota Vānes pamatskolai, Kandavā pirmskolas izglītības iestāde „ZīĜuks” un 
pirmsskolas uzraudzības grupas Zantes, Zemītes, Matkules un Cēres pamatskolām. 
 
Novada un apkārtējo teritoriju cilvēkresursu attīstībai ievērojamu lomu ieĦem kvalitatīvs un 
pieejams izglītības pakalpojumu klāsts. ĥemot vērā, ka Kandavas novada ekonomiskās darbības 
galvenā specializācija ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un tūrisms, ir svarīga jaunu speciālistu 
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sagatavošana atbilstoši darba tirgus prasībām, ko spēj nodrošināt Valsts Kandavas 
lauksaimniecības tehnikums. 
 
VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLĀ APRŪPE 
 
Kandavas novadā veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina: Kandavas pilsētā -  neatliekamās 
medicīniskās palīdzības brigāde, sirds veselības kabinets un poliklīnika, kurā atrodas ārstu prakses, 
Vānē -  zobārsta prakse un ăimenes ārsta prakse, Zantē, Cērē un Zemīte -  ārsta palīgs, Matkulē – 
doktorāts. 
 
Kandavā ir izveidots Kandavas novada Sociālās palīdzības dienests. 2009.gadā centrā strādāja 
21 darbinieks, no kuriem 11 ir sociālie darbinieki un 10  no tiem ar augstāko profesionālo izglītību. 
Vidēji mēnesī centrs apkalpo 1012 klientus.   Lielākā daĜa no sociālās palīdzības saĦēmējiem kā 
atbalstu sociālajā jomā saĦem dažāda veida pabalstus. Kandavas novadā pilnībā vai daĜēji ir 
pieejami šādi pakalpojumi: 

- sociālie pabalsti; 
- veselības rehabilitācijas programmas; 
- mājas aprūpe; 
- konsultācijas, psiholoăiskais atbalsts u.c. 

 
Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušajiem bērniem pieejama Zantes ăimenes krīzes 
centrā. 
 
KULTŪRA 
 
Kandavas novadā ir  6 kultūras nami: Kandavas kultūras nams, Zemītes tautas nams, Vānes 
kultūras nams, Zantes kultūras nams, Valdeėu kultūras nams un Matkules kultūras nams, 7 
bibliotēkas un 2 muzeji. 

SPORTS 
 
Biedrība „SK „Kandava", kas dibināta 1996.gadā, organizē sporta pasākumus, treniĦnodarbības 
novadā, kā arī pārstāv novadu valsts un Kurzemes reăiona sporta pasākumos. 2003.gadā tika 
nodibināta Kandavas novada bērnu un jaunatnes sporta skola, kas nodrošina iespējas bērnu un 
jaunatnes fiziskai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, kā arī lietderīga brīvā laika 
pavadīšanai. Kandavas novada bērnu un jaunatnes sporta skola realizē vieglatlētikas un 
basketbola izglītības programmas. Ir uzbūvēta sporta halle Kandavā un sporta zāle Cērē, 
labiekārtoti sporta laukumi pie novada skolām, perspektīvā plānots būvēt sporta zāles arī pie 
citām pamatskolām. Sporta nodarbībām, treniĦiem un sacensībām var izmantot arī Valsts 
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma stadionu. 
 
TŪRISMS 
 
Kandavas novads ir iecienīta vieta atpūtai dabā. Iecienītākās atpūtas vietas tūrismam 
Kandavas novadā ir: 

- Kandavas pilsētas vēsturiskais centrs ar Kandavas novada muzeju, BruĦinieku un Kuršu 
pilskalniem un Pulvertorni; 

- Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikuma sporta komplekss; 
- Buses pilskalns Matkules pagastā; 
- RodeĜu un slēpotāju trase ar pacēlāju „Zviedru cepure” Matkules pagastā. 
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Lai pilnvērtīgāk attīstītu tūrisma sektoru, 2002. gadā aprīlī pašvaldība izveidoja Kandavas Tūrisma 
informācijas centru (Kandavas TIC). 2003. gadā tika izveidota Kandavas novada tūrisma 
padome, kuras mērėis ir līdzsvarotas un daudzveidīgas attīstības veicināšana un atbalstīšana 
tūrisma, vides aizsardzības un lauksaimniecības jomā novada teritorijā.  

KANDAVAS NOVADA SPECIALIZĀCIJA 
 
Kandavas pilsēta ir darījuma un ražošanas centrs, kas nodrošina sociālo, kultūras, sabiedrisko, 
komerciālo un finanšu pakalpojumu pieejamību. Pārējā Kandavas novada teritorijā nozīmīga ir 
lauksaimniecība, tūrisma un atpūtas industrija. 
 
Kandavas novads Latvijas līmenī ir pārvaldes, pakalpojumu, ražošanas un tūrisma centrs, 
savukārt Eiropas līmenī novads ir pozicionējams kā potenciāls tūrisma centrs. 
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2. NOVADA VĒSTURE 

 
Vēsturiski tagadējā Kandavas novada teritorija sāka formēties pēc Livonijas ordeĦa izveides - 13. 
gadsimta sākumā, bet jau agrākos laikos (3. g. tūkst. p.m.ē. - 2. g. tūkst. p.m.ē.) teritorija ir bijusi 
apdzīvota. Sākumā teritorijā dzīvoja lībieši, kurši un zemgaĜi. Kandavas vārds (Candowe) pirmo 
reizi rakstiski minēts 1230.gadā līgumā starp Austrumkursas deviĦu kungu novadiem un Rīgas 
Māras baznīcas doma kapitulu, ZobenbrāĜu ordeni, Rīgas rāti un krustnešiem. 1231.gada 
17.janvārī līgumā minēta Kandavas kuršu pils, 1245.gada kuršu padošanās līgumā vāciešiem 
minēta Vanemas (Vanēnijas) valsts, kurā ietilpa Kandava, un tās vietā tiek lietots nosaukums – 
Miera Kursa (Vredecuronia). 
 
No 1561.gada līdz 1795.gadam Kandavas novads ietilpa Kurzemes hercogistē. Kurzemes 
hercogistes laikā teritorijā tika dibinātas pulvera dzirnavas (Kandavā), darvas cepĜi (Kandavā, 
Grenčos), stikla ceplis (Grenčos). Tuvējā apkārtnē (Irlavā, Sātos) tika izveidotas etiėa un degvīna 
dedzinātavas, vadmalas austuve, kā arī vairākas linu austuves un citas manufaktūras, kas 
veicināja iedzīvotāju skaita pieaugumu un reăiona attīstību kopumā. Lauku teritorijā iedzīvotāji 
nodarbojās galvenokārt ar zemkopību. 
 
Pēc Kurzemes hercogistes pievienošanas Krievijai 1795.gadā Kandavas novada teritorija ietilpa 
Kurzemes guberĦā. 1795.gada 27.novembrī ar Krievijas carienes Katrīnas II rīkojumu tiek izveidots 
Tukuma apriĦėis.  
 
Pēc dzimtbūšanas atcelšanas un zemnieku brīvlaišanas 1817. gadā izveidojās pagasti ar 
zemnieku pašpārvaldes vienībām. 1819. gadā pilskungu iecirkĦi tika pārdēvēti par apriĦėiem un 
pagastu zemes atdalīja no muižas zemēm. Pēc 1866. gada pagastu centri veidojās atsevišėi – ar 
pagastnamiem, skolām un nabagmājām. Sākotnēji pastāvēja vairāki mazi pagasti, taču laika 
gaitā apriĦėi un pagasti vairākkārt tika dalīti un pārdalīti. 
 
1920. gadā, kad arī muižas zemes tika iekĜautas valsts zemes fondā, izveidojās divi apriĦėi: 
Tukuma un Talsu. Tukuma apriĦėī ietilpa Zemītes pagasts ar Zemītes muižu un Grenču pagasts 
(likvidēts 1965. gadā un daĜā pievienota Zemītes pagastam). Talsu apriĦėī ietilpa Matkules 
pagasts ar Matkules, Pedvāles, Kalnmuižas un Jaunsabiles teritorijām; Cēres pagasts ar Cēres, 
Oksles, Vecciema, Putnenes un Korăelciema teritorijām; Kandavas pagasts ar Kandavmuižas, 
Daigones, Aizdzires, Rūmenes, Mācītājmuižas un pilsētas teritorijām. 
 
1938.gadā Matkules pagasts tiek iekĜauts Tukuma apriĦėī. Šādās robežās pagasti palika arī pēc II 
Pasaules kara, kad tie tika pārdēvēti par ciemiem un tika uzsākta vienlaidus kolektivizācija. 
 
1950.gadā izveidoja Kandavas rajonu, kas sastāvēja no Aizdzires, Aizupes, Balgales, Cēres, 
Dzirciema, Jaunpagasta, Līgas, Matkules, Pūres, Strazdes, Vānes, Virbu, Zantes, Zemītes un 
Zentenes ciemiem, Kandavas un Sabiles pilsētām. 
 
1960.gadā likvidē Kandavas rajonu un lielākā daĜa ciemu tiek pievienota Tukuma rajonam. 
 
1996.gadā izveidojās Kandavas pilsēta ar lauku teritoriju, apvienojoties Kandavas pilsētai ar 
Kandavas un Cēres pagastiem.  
 
1997.gadā Kandavas pilsēta ar lauku teritoriju apvienojās ar Matkules un Zemītes pagastiem, 
veidojot Kandavas novada teritoriju. 
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SaskaĦā ar LR Administratīvi teritoriālās reformu likumu 2009.gadā Kandavas novads tiek 
paplašināts, pievienojot tam Vānes un Zantes pagastus. 
 
 
 

3. NOVADA FIZIOĂEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS 

 
Kandavas novads ietilpst Rīgas reăiona administratīvā teritorijā, kur tas atrodas reăiona rietumu 
daĜā.  
 

3. – 1. attēls 
Rīgas reăiona administratīvais iedalījums 

 

 
Avots: Rīgas plānošanas reăiona telpiskais plānojums, 2010.g. 

 
 
Ăeogrāfiskā atrašanās vieta Kandavas novadam ir Kurzemes austrumu daĜa, robežojoties ar 
Zentenes, Pūres, Jaunsātu un Irlavas pagastiem Tukuma novadā, Viesatu pagastu Jaunpils 
novadā, Remtes, Gaiėu pagastiem Brocēnu novadā,  Šėēdes pagastu Saldus novadā, Kabiles 
pagastu Kuldīgas novadā, Abavas, Virbu, Strazdes, Balgales pagastiem Talsu novadā. 
 
Kopējā Kandavas novada platība ir 650,9 km2. Kandavas novadā ietilpst Kandavas pilsēta ar 
Kandavas, Zemītes, Matkules, Cēres, Vānes un Zantes pagastiem. No tiem lielākās platības >100 
km2 sastāda Kandavas pagasts (171,4 km2) un Vānes pagasts (166,1 km2). Salīdzinoši mazākas 
platības aizĦem Zemītes pagasta (98,2 km2 ), Zantes pagasta (96,1 km2), Matkules pagasta (63,6 
km2), Cēres pagasta (48,4 km2) un Kandavas pilsētas (6,0 km2)  teritorija. 
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Kandavas novada administratīvais centrs ir Kandavas pilsēta, kas atrodas 97 km no Rīgas un 100 
km no Ventspils. 
 
Novada teritoriju šėērso starptautiskas nozīmes transporta koridors - valsts galvenais autoceĜš A 10 
(E 22) Rīga - Ventspils un dzelzceĜa līnija Rīga -Tukums-Ventspils. 

3.1. RELJEFA FORMAS, ĢEOLOĢISKĀ IZCELSME UN PAŠREIZĒJIE ĢEOMORFOLOĢISKIE PROCESI 

 
Kandavas novada reljefs ir daudzveidīgs, jo teritorijā ietilpst divu ăeomorfoloăisko rajonu daĜas: 
ZiemeĜkursas augstiene (IV) un Austrumkursas augstiene (V), (skat. Pielikumu Nr.1). Katram no 
šiem rajoniem ir atšėirīgi reljefa veidošanās apstākĜi un atkarībā no dažādām ăeoloăiskām 
īpatnībām un dabas faktoriem, šajos rajonos ir izdalīti vairāki dabas apvidi. Novada teritorijā var 
izdalīt vairākus dabas apvidus: ZiemeĜkursas augstienē – Vanemas pauguraine (2), bet 
Austrumkursas augstienē – Abavas senleja (1), Saldus pauguraine (3),Spārnenes viĜĦotais 
līdzenums (4).  
 
Novada teritorijas ziemeĜu daĜā no ziemeĜrietumiem iesniedzas ZiemeĜkursas augstienes dabas 
apvidus Vanemas pauguraine, kuras pakāje uz robežas ar Engures līdzenumu atrodas ~25 m vjl., 
bet robeža ar Abavas senleju – 60 – 80 m vjl. augstumā. Liela virsas augstuma amplitūda ir arī 
garenvirzienā. Augstākā vieta ir Cēres apkaimē, kur 100 m vjl. pārsniedz Sudmalkalns (106 m vjl.). 
 
Lielāko novada teritorijas daĜu aizĦem Austrumkursas augstienes dabas apvidi, kuru virsmu 
saposmo Abavas un Slocenes senlejas ar atzariem. Novada centrālajā un dienvidu daĜā 
iestiepjas Spārenes viĜĦotais līdzenums, kurā reljefa absolūtais augstums ir līdz 110-120 m vjl. 
Pārsvarā esošajā viegli viĜĦotajā morēnas līdzenumā izšėir vairākus areālus ar noteiktu mezoformu 
grupām. 
 
Lielākās atšėirības vērojamas R-A virzienā. Rietumos starp Zantes marginālo grēdu un Viesatām ir 
viegli viĜĦots pamatmorēnas līdzenums. Spārenes viĜĦotā līdzenuma vidusdaĜā ir 2-2,5 km platais 
ZZR-DDA virzienā stieptais Augšabavas pazeminājums, kam kā glaciodepresijai un ledāja 
kušanas ūdeĦu noteces ielejai bijusi liela nozīme apvidus reljefa veidošanā leduslaikmeta beigu 
posmā. Virsmas absolūtais augstums pazeminājumā samazinās līdz 55 m vjl. Uz rietumiem no 
Augšabavas pazeminājuma ap Viesatām mijas glaciotektoniskās izspieduma ieplakas un ledāja 
izspieduma un sabīdījuma pauguri (dauguĜi). Pauguru relatīvais augstums 5-7 m, retāk 12-17 m.  
 
Novada DR iestiepjas Austrumkursas augstienes Saldus pauguraine. Reljefa augstums ir no 85 m – 
98 m. Meridionāli stiepjas LutriĦu (Saldus rajonā) un Zantes paugurgrēda, starp kurām atrodas 
Saldus – Amulas limnoglaciālais pazeminājums. Visaugstākais ir Ėīėerkalns SmiltiĦkalna masīvā pie 
Zantes – 155,3 m vjl. Zantes paugurgrēda paceĜas 30-50 m virs apkārtējās teritorijas. To veido Z-D 
virzienā orientētas grēdas un iegareni pauguri. LutriĦu paugurgrēdā mezomorfu relatīvais 
augstums ir mazāks, it īpaši Z daĜā. Starp Vāni un Sabili tā pāriet pamatmorēnas līdzenumā, kam 
vieglu viĜĦojumu piešėir morēnu vāli. 
 
Kā robežjosla starp Austrumkursas un ZiemeĜkursas augstienēm ir Abavas senleja, kas ietver 
Abavas ieleju no Irlavas līdz Virbupei, Imulas un Amulas lejteces kanjonveida ielejas. Tajā ietilpst 1 
līdz 1,5 km platā terasētā Abavas senieleja, kā arī citas mazākas, neterasētas ielejas. Augstienes 
pamatā ir asimetrisks pamatiežu pacēlums, ko veido dažāda vecuma augšdevona un jaunākie 
paleozoja un mezozoja nogulumieži – dolomītmerăeĜi, dolomīti, smilšakmeĦi, aleirolīti un māli.  
 
Vissenākie pamatieži atsedzas Abavas senlejā, Imulas un Amulas lejtecē. Pamatiežus sedz 
kvartāra, galvenokārt ledāja un tā kušanas ūdeĦu nogulumi, vietām māli un alerīti. To biezums 
vidēji 20 m. Teritoriju pamatā aizĦem dažādas ăenēzes lēzeni, viĜĦoti līdzenumi, kuros paceĜas arī 
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atsevišėi morēnu pauguri, kēmi, osi, drumlini, gar Amulas un Imulas upi sastopami limnoglaciālie 
līdzenumi. Pauguraines un kāpu reljefu veido smilšaini, mālaini un morēnas nogulumi. Vietās, kur 
izplatīti smilts nogulumi, ainavā dominē galvenokārt meži. Bet mālaino un morēnas nogulumu 
izplatības vietās ir vērojamas lauku ainavas, tajā skaitā nelielu salu veidā meža masīvu vidū. 
Gandrīz visā ielejas garumā Abava iegrauzusies devona iežos. Tie nereti atsedzas stāvāko gravu 
krastos ielejas nogāzē un upes gultnē. 
 
Kvartāra nogulumu biezums ielejā reti pārsniedz 5 – 7 m. To sastāvā dominē aluviālie nogulumi – 
dažādgraudaina smilts ar grants un oĜu piemaisījumu vai starpkārtām, kas tieši pārklāj devona 
iežus. Avotu izplūdes vietās dažviet sastopamas saldūdens kaĜėiežu iegulas. Kalcija karbonātu 
saturošo pazemes ūdeĦu izplūšanas vietās virspusē sastopami avotkaĜėieži. To veidošanās ir 
sākusies tikai pēcleduslaikmetā un turpinās arī mūsdienās.  
 
Sastopami ir gan irdenie kaĜėieži - miltveida kaĜėieži, gan arī to cietie un porainie paveidi, 
piemēram, šūnakmens. Vislielākā kaĜėiežu atradne - Čužu purva avotkaĜėieži, atrodas Abavas 
kreisajā krastā pie Kandavas. Tā ir viena no lielākajām šāda veida atradnēm Latvijā. Atradnes 
platība ir 70 hektāri, avotkaĜėiežu slāĦa biezums sasniedz 1,8 metri, bet to krājumi ir 1,4 miljoni 
kubikmetri. Ievērojama atradne ir arī Imulas Staburags jeb Kauėu kalns, kurš ir arī iecienīts tūristu 
apskates objekts. KaĜėiežu biezums šeit sasniedz 8,3 metrus, no kuriem liela daĜa ir šūnakmens. 
 
Zemes virsmas augstākais pacēlums ārpus ielejas ir starp Kandavu un Sabili (80m virs jūras līm.). 
Abavas senleja veido robežu starp Austrumkurzemes un ZiemeĜkurzemes augstienēm. Abavas 
ieleja kopā ar Vašleju un Slocenes augšteci veido ăenētiski un morfoloăiski vienotu sistēmu, kas 
aizĦem zemes virsas pazeminājumus starp ZiemeĜkursas un Austrumkursas augstienēm. Tā ir 25 – 
30 m, Kandavas apkārtnē pat 45 m dziĜa ar stāvām, gravu un mazo upju saposmotām nogāzēm, 
kurās izsekojami 12 – 15 dažāda augstuma un vecuma terašu fragmenti. Ielejas platums parasti 
mainās no 1 – 3 km, bet Kandavas, Sabiles apkārtnē, kopā ar upes senajām gultnēm un ar tām 
saistītām deltām, tās platums palielinās līdz 6 – 8 km. Abavas ieleju sistēma izveidojās ledus 
laikmeta beigu posmā vairākos etapos. Sākumā to veidoja ledāja kušanas ūdeĦi, kas no 
aprimušā un pasīvā ledus laukiem augstienē, kā arī no sprostezeriem, noplūda Ventas baseinā, 
izveidojot augstākās terases. Zemākās terases (II - VI) veidojušās Baltijas ledus ezera 
pastāvēšanas laikā. Tā izceĜas kā samērā dziĜa iegrauzta reljefa forma (līdz 45 - 50 m) uz 
apkārtējo līdzenumu un viĜĦoto līdzenumu fona. Tas rada lielus ainavu kontrastus - kā vizuāli 
telpiskos, tā arī ekoloăiskos. 
 

3.2.  INŽENIERĢEOLOĢISKO APSTĀKĻU RAKSTUROJUMS 

 
Kandavas novadā, veikti plaši dažādu derīgo izrakteĦu meklēšanas un izpētes darbi, kuros pētīti 
jaunākie zemes slāĦi. Kandavas novada teritorijas ăeoloăiskā uzbūve ir salīdzinoši sarežăītāka. 
Turklāt, vissarežăītākais slāĦkopu sagulums un daudzveidīgākais to sastāvs ir visvecākajiem 
veidojumiem - kristāliskajam pamatklintājam, kas ieguĜ lielā dziĜumā, un jaunākajiem - kvartāra 
sistēmas nogulumiem, kuri veido zemes garozas pašus augšējos slāĦus. SlāĦkopu sagulumu 
dažviet, it īpaši dziĜākajos zemes slāĦos, sarežăī arī disjunktīvie traucējumi (tektoniskie lūzumi), pa 
kuriem atsevišėas slāĦkopas pārbīdītas kā vertikālā, tā arī, iespējams, horizontālā virzienā. 
 
SaskaĦā ar reăionālajām rajonēšanas shēmām, Latvijas rietumu teritorija iekĜaujas Baltijas 
sineklīzes robežās, kura ir Austrumeiropas platformas – lielas reăionālas nozīmes ăeoloăiskas 
struktūras sastāvdaĜa. Sineklīzei, salīdzinot ar valsts austrumu reăioniem, raksturīgs lielāks 
nogulumsegas biezums un pilnīgāks tās stratigrāfiskais griezums. Pēc iežu vecuma, sastāva un 
saguluma apstākĜiem un fizikālajām īpašībām vertikālajā griezumā te iezīmējas trīs krasi atšėirīgi 



Kandavas novada attīstības programma 

1.daĜa: Esošās situācijas analīze  

 

 

22 

kompleksi: apakšējais – kristāliskais pamatklintājs, vidējais - zemkvartāra nogulumu sega un 
augšējais – kvartāra veidojumi.  
 

3.3. PAŠREIZĒJO ĢEOLOĢISKO PROCESU RAKSTUROJUMS 

 
Kandavas novadā, līdzīgi kā visā Latvijas teritorijā ir plaši izplatīti upju ăeoloăiskās darbības 
(erozijas un akumulācijas) un pārpurvošanās procesi. Nogāžu noārdīšanās un gravu veidošanās 
procesi raksturīgi tikai ZiemeĜkursas un Austrumkursas augstieĦu teritorijām. 
 
Upju ăeoloăiskā darbība norisinās ielejās un gultnēs. Vietās, kur upju gultnes meandrē vērojami 
t.s. gultnes procesi. To darbības rezultātā norisinās irdenā materiāla, kas veido palienes, 
noskalošana un pārvietošana pa upi uz leju, kur tas tiek akumulēts kādā citā upes ielejas daĜā. Šis 
process izpaužas kā krastu noārdīšana (sānu erozija), visai ievērojami mainot upju šėērsprofilus. 
 
Minētais process dažreiz norisinās visai intensīvi. Vietās, kur ieleju nogāzes ir stāvas, palu un 
virspalu terases izveidotas vāji, dažviet vērojama gultnes erozija. Šī procesa darbības rezultātā 
notiek gultnes padziĜināšanās un garenprofila izlīdzināšanās. 
 
Šie upju ăeoloăiskās darbības procesi vislabāk redzami lielāko upju ielejās. Mazāko upīšu un 
strautu gultnes lielākoties ir iztaisnotas melioratīvo darbu veikšanas laikā pagājušā gadsimtā. Bieži 
to ietekmē arī bebru darbība. 
 
Pārpurvošanas procesu izpausmes vērojamas reljefa pazeminājumos, kur zemes virspusē 
atsedzas ūdeni vāji caurlaidīgi nogulumi. Līdz ar to šajos iecirkĦos ūdens notece ir apgrūtināta 
vai nenotiek vispār. Procesa iedarbībai lielākoties ir pakĜautas starppauguru, nevienmērīgas 
akumulācijas ieplakas un reljefa pazeminājumi upju palienēs.  
 
Pārpurvošanās procesi noris Ĝoti lēnām, un to darbība novērojama arī mūsdienās. Dažviet 
neapdomīgi veiktu celtniecības darbu rezultātā, kuras laikā tiek traucēta notece, veidojas 
pārmitri apstākĜi, sākās minerālgrunts pārpurvošanās, turpinās kūdras uzkrāšanās un purvu 
augšana gan horizontālā, gan vertikālā virzienā. Vidējie kūdras uzkrāšanās tempi nenosusinātos 
purvos ir aptuveni 1 mm/gadā. 

3.4.  KLIMATISKIE APSTĀKĻI 

 
Lielākajā novada teritorijā klimats raksturojams kā mēreni vēss un vidēji mitrs. Klimatu zināmā 
mērā ietekmē ZiemeĜkursas un Austrumkursas augstienes un atšėirīgais novada reljefs  Sausāks 
klimats ir augstieĦu zemākajās vietās, kur tiek kavētas gaisa masu brīva nokĜūšana.  
 
Gada vidējā temperatūra novadā svārstās no 5,5oC teritorijas rietumos līdz 8oC novada 
austrumos. Janvāra vidējā temperatūra novadā ir no -4oC līdz -5oC, nedaudz siltāks ir Abavas 
senlejās teritorijā: -3,7oC.  Jūlija vidējā temperatūra novadā sasniedz 15oC līdz 17oC, bet Abavas 
senlejas teritorijā: +17,3oC. Mikroklimatiskās atšėirības veidojas atkarībā no ielejas krastu nogāžu 
ekspozīcijas un augstuma virs Abavas līmeĦa. Pozitīvo temperatūru summa veăetācijas periodā 
ir no 1850ºC līdz 2000ºC. 
 
NokrišĦu daudzums sasniedz 600 – 750 mm gadā, visvairāk nokrišĦu izkrīt gada siltajā periodā.  
 
Bezsala periods ilgst no 130 – 140 dienām teritorijas rietumu daĜā līdz 150-160 dienām rajona 
austrumos. Lielākajā novada teritorijā pastāvīga sniega sega veidojas decembra otrajā pusē un 
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nokūst marta otrajā pusē, tās vidējais biezums ~20 cm. Sniegs saglabājas 68-89 dienas, pēdējos 
gados vēl mazāk. Bieži sniega sega ir plāna, nepastāvīga, ko veicina biežie atkušĦi. 
 
Pirmās rudens salnas vērojamas oktobra beigās, bet pēdējās pavasara salnas - aprīĜa beigās, 
maija sākumā. 

3.5. AUGSNES ĪPATNĪBAS  

 
Augsnes īpatnības lielā mērā nosaka vietas ăeoloăiskā izcelsme, pamatiežu sastāvs un tur 
notiekošie ăeomorfoloăiskie procesi. Pauguraines, kas Kandavas novadam ir raksturīgas, reljefu 
veido smilšaini, mālaini un morēnas nogulumi.  
 
Spārnenes viĜĦotajā līdzenumā izplatītas velēnu podzolaugsnes un erodētās velēnu 
podzolaugsnes. Austrumu daĜā ir velēnu karbonātaugsnes, bet vājāk drenētajās vietās - velēnu 
glejaugsnes. Abavas un citu upju ieleju palienēs izveidojušās palienes augsnes.  
 
Saldus pauguraine atrodas Austrumkursas augstienes un līdzenumu augšĦu apakšrajonā, kur 
izplatītas velēnu podzolaugsnes un velēnu glejaugsnes. Aptuveni puse pauguraines teritorijas 
augsnes ir iekultivēta. 
 
Vanemas paugurainē saposmotā reljefa ietekmē pacēlumos pārsvarā ir erodētās 
podzolaugsnes, bet ieplakās - velēnu glejaugsnes, kā arī kūdrainās purvu augsnes. ViĜĦotajās 
teritorijās izplatītas velēnu podzolaugsnes un pseidoglejotās augsnes. Dažos pacēlumos uz 
smilšainiem cilmiežiem sastopamas arī tipiskās podzolaugsnes. 
 
Vietās, kur izplatīti smilts nogulumi, ainavā dominē galvenokārt meži. Bet mālaino un morēnas 
nogulumu izplatības vietās ir vērojamas lauku ainavas, tajā skaitā nelielu salu veidā meža masīvu 
vidū. 
 
Lielas teritorijas lauksaimniecības izmantojamās zemes un meža zemes aizĦem velēnu 
podzolaugsnes. Vāji velēnpodzētās augsnes sastāvu veido irdena vai saistīga smilts un mālsmilts. 
Priežu mežos pārsvarā sastopamas tipiskais podzols un tipiski podzola glejotās augsnes. Pārsvarā 
podzolētās augsnes ir veidojušās uz augu barības vielām nabadzīgākiem cilmiežiem. Vietās, kur ir 
apgrūtināta organisko vielu sadalīšanās, sastopamas trūdainā podzolētā gleja augsne. Vietās, 
kur zemes virskārtai tuvumā atrodas karbonātieži: dolomīti, dolomītmerăeĜi, sastopamas barības 
vielām bagātākas augsnes. Uz velēnu karbonātaugsnēm dabiskos apstākĜos sastopamas 
platlapju audzes, bet teritorijā ar piemērotu reljefu intensīvi tiek izmantotas lauksaimniecībā. 
 
Abavas senlejas posmā starp Kandavu un Sabili raksturīgas aluviālās augsnes, kas tiek kultivētas. 
Stipri atšėirīgā reljefa dēĜ lauksaimniecībā izmantojamās un vietām arī meža zemēs novērojama 
augsnes erozija. Upju nogāžu noskalošanās rezultātā nogāzēm raksturīga iezīme ir avoti, tajā 
skaitā arī kalcija karbonātu saturošu pazemes ūdeĦu izplūšana virszemē. Dažādus komponentus 
saturošas aluviālās augsnes ir plaši atrodamas Abavas un citu upju palienēs. Pateicoties 
augstam organisko vielu saturam un karbonātu klātbūtnei, augsnes ir Ĝoti auglīgas. Ielejas 
nogāzes virspalu terases ir klātas ar smilts nogulumiem, tāpēc uz tipiski podzolētām vai velēnu 
podzolētām augsnēm ir izplatīti priežu meži. Tīrumos pamatā sastopamas velēnu vāji un vāji 
podzolētās augsnes, nelielās platībās sastopamas arī velēnu karbonātu augsnes. 
 

3.6. DABAS RESURSI 

 
Meži 
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Kandavas novada kopējā platība ir 64827 ha, bet mežu zemju īpatsvars ir 44% (28824,9 ha) no 
novada kopplatības (skat.3.6.-1.attēlu). Vānes pagastā mežu zemju īpatsvars ir vislielākais – 
47,8% no pagasta kopējās platības. 40-50% meža zemju platības ir vēl Zemītes, Kandavas un 
Cēres pagastos, bet 30-40% no pagasta kopplatības – Matkules un Zantes pagastos.  

 
3.6.-1.attēls 

Zemes sadalījums pēc zemes izmantošanas veidiem (uz 01.01.2010.) 
 

44%

44%

4% 2%2%2%1%1%

Lauksaimniecībā izmantojama zeme Meži

Pārējās zemes CeĜi

Pagalmi Zem ūdeĦiem

Purvi Krūmāji

  
Avots: Pašvaldības dati 

Pēc LR likumdošanas, meža zemju izmantošanā dominē divu veidu teritorijas: īpaši aizsargājamās 
un mežistrādei pakĜautās mežsaimnieciskās. Lielākajā daĜā teritorijas mežs tiek izmantots 
saimnieciskām vajadzībām, tomēr salīdzinoši daudz Kandavas novada mežos ir noteiktas  
mikroliegumu teritorijas – 19, no tām Kandavas pagastā atrodas 6, Vānes pagastā – 5, Zemītes 
pagastā - 2 un Zantes pagastā – 6 mikrolieguma teritorijas. 
 
Mežaudzēs procentuāli lielāko daĜu aizĦem skujkoki – 60,4%, bet lapu koki – 39,6%. Procentuāli 
lielākā koksnes krāja ir priedei (46,9%), bērzam - (25,2%) un eglei - (16,12%). 
 
Kandavas novada teritorijā mežus apsaimnieko divu veida apsaimniekotāji: valsts un 
privātīpašnieki. Kandavas novada valsts mežu zemju galvenais apsaimniekotājs ir VAS „Latvijas 
valsts meži” Tukuma virsmežniecība, pašvaldību īpašumā esošās mežu zemes apsaimnieko 
vietējā pašvaldība. VAS „Latvijas Valsts meži” saskaĦā ar 24.09.1999. LR MK rīkojumu Nr.453 „Par 
valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” izveidošanu”, 03.07.2000. LR ZN rīkojumu Nr.212 „Par 
VAS „Latvijas Valsts meži” valdījumā esošo valsts zemju un citu zemju pārvaldīšanu”, kā arī, 
pamatojoties uz 2000.gada 3.janvārī noslēgto „Līgumu par valsts mežu nodošanu 
apsaimniekošanā” starp Valsts mežu dienestu un VAS „Latvijas Valsts meži”, rīkojas kā valsts meža 
īpašuma pārvaldītājs un apsaimniekotājs. 
 
Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas izmantojamas koksnes resursu izmantošanai un 
aizsardzībai, gan rekreācijai, gan dabas vērtību aizsardzībai, gan meža infrastruktūras 
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izveidošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža resursu izmantošanu un 
saglabāšanu.  
 
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

Kandavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars sastāda 44,17% (28633,8 ha) no 
kopējās platības. Vairāk kā 50% no pašvaldības teritorijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
aizĦem Zantes un Matkules pagastos. No kopējās teritorijas 40-50% lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi aizĦem Vānes, Zemītes, Cēres un Kandavas pagastos.  
 
Kandavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemju lielāko īpatsvaru sastāda aramzemes –
24330,4 ha, ganības –2931,9 ha, pĜavas –1098,7 ha, bet 272,8 ha – augĜu dārzi (skat. 3.6.-2.attēlu). 
 

3.6.-2.attēls 
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījums (uz 01.01.2010.) 

85%

10%

4% 1%

Aramzeme Ganības PĜavas AugĜu dārzi

 
Avots: Pašvaldības dati 

 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes vidējais novērtējums Kandavas novada lauku 
teritorijās: Matkules, Vānes, Zemītes, Cēres un Kandavas pagastos ir 38 – 45 balles/ha. 
Lauksaimniecības izmantojamās zemes kvalitātes vidējā vērtība mazāka kā 38 balles/ha ir Zantes 
pagastā (skat. Pielikumu Nr.2). 
 
Kandavas novadā meliorēto zemju īpatsvars pagastos sastāda no 60-70% no lauksaimniecībā 
izmantojamām zemēm. Daudzām meliorācijas sistēmām nepieciešama atjaunošana, jo to 
stāvoklis pasliktinās, meliorētām lauksaimniecības zemēm aizaugot. Arvien vairāk samazinās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana ražošanā un līdz ar to palielinās arī 
lauksaimniecības zemju dabiskā transformācija – aizaugšana, pārpurvošanās, apmežošanās. 
Augsts neapsaimniekoto lauksaimniecības zemju īpatsvars ir Zantes pagastā (59,2%), pārējos 
Kandavas novada pagastos lauksaimnieciskajā ražošanā netiek izmantoti 10-20% no 
lauksaimniecības zemēm. 
 
Pazemes un virszemes ūdeĦi 
 
Ūdensteces un ūdenstilpnes 
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Pēc Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras datiem, Kandavas novada teritorija 
sadalās šādos sateces baseinos: 
Pirmās pakāpes (Lielbaseini) sateces baseini: 

1. Venta  (kods 36) 
2. Lielupe (kods 38) 

Otrās pakāpes (Apakšbaseini) sateces baseini: 
1. Abavas upe (kods 362) 
2. Engures ezers (kods 376). 

 
Novadā atrodas lielākā dabas parka „Abavas senleja” iekšējā ūdenskrātuve Abavas upe, kurā 
ietek Imulas, Amulas un Vēdzeles upes. Bez šīm ūdenstecēm novadā ir plaša gravu un avotu 
sistēma, kurām bieži sastopami mākslīgi veidoti dīėi. 
 
Kandavas novada teritorijā šobrīd nav un nav arī plānots veikt intensīvu zivsaimniecību, 
motorizēto ūdens braucamrīku izmantošanu ūdenstilpnēs un ūdenstecēs. 
 
Abava - Ventas labā pieteka. Kopējais garums 129 km. Baseina platība 2042 km2. Gada notece 
~ 0,66 km3. Kritums 47 m (0,36 m/km). Abava sākas Spārnenes viĜĦotajā līdzenumā, Lestenes-
Ēnavas purvā, kurā ir vairāki ezeri, piemēram, Bautēhs, Brandavu ezers, Lestenes ezers. Pēdējo 
(54 m vjl.) var uzskatīt par Abava teces sākumu. Purvaini krasti un iztaisnota gultne upei ir vēl aiz 
Irlavas. Gar Vecsātiem un Jaunsātiem Abava tek pa dziĜāku ieleju. Pie Pūres, pagriežoties uz R, 
Abava sāk stipri līkumot un turpina tecējumu pa Abavas senleju. Vietām ieleja paplašinās līdz 2,5 
km, upes krastos plašas palieĦu pĜavas. 20 m un vietām 30 m augstie ielejas krasti turpinās gar 
Sabili un Rendu. Šajā posmā bieži vērojamas terases. Vairākās vietās krastos ir nobrukumi, kur 
atsedzas devona smilšakmeĦi un dolomīti: Amulas, Elejas, Ogres, Stipinu u.c. svītas. Krastu 
nogāzēs daudzviet ir avoti, kas nereti izgrauzuši dziĜas gravas, kurās izveidojušās alas, piemēram, 
Abavas Velnala, Māras kambari. Augštecē Abava ir 10—20m plata, 0,5-1 m dziĜa (Jaunsātu 
posmā vietām līdz 4m). Līdz Sabilei straumes ātrums 0,1 —0,3 m/s. Lielākais kritums un vairākas 
krāces ir lejpus Sabiles. Straumes ātrums krācēs liels -parasti 1,5-2,5 m/s, vietām līdz 3 m/s (Abavas 
rumbā). Lejtecē Abavas platums palielinās līdz 30-40 m, dziĜums līdz 2-2,5 m. Stāvie, nobrukušie 
krasti ledus iešanas laikā bieži tiek izskaloti.   
 
KrāšĦo ainavu un īpatnējās floras dēĜ senlejai posmā no Kandavas līdz Rendai (t.s. Kurzemes 
„Šveicei”), iekĜaujot arī kreisā krasta pieteku Amulas, Imulas un Ivandes lejteces, noteikts 
aizsargājamā dabas objekta statuss (Abavas ieleja). Abava baseinā ir 64 nelieli ezeri 3,55 km2 
kopplatībā; mežainums ~50%. Abavas krastos ir vairāki pilskalni. 
 
Abavas lielākā pieteka Kandavas novadā ir Amula.  
Amula - Abavas kreisā pieteka. Tās garums ir 55 km, baseina platība - 198km2, gada notece - 
0,05 km3, kritums - 76 m (1,4 m/km). Amula sākas Austrumkursas augstienes Saldus paugurainē, 
netālu no Remtes ezera. Augštecē un vidustecē Amulas kritums ir neliels (0,4-0,6 m/km), bet ~10 
km garajā lejtecē, kur Amula pa augstienes nogāzi ieplūst Abavas senlejā, kritums ir liels (vid. ~2 
m/km, vietām 3—5 m/km). Visā garumā Amula līkumo pa dziĜu ieleju. Tās augštecē atrodas 
mitras palienes, krastu kraujas apaugušas ar krūmiem un kokiem. Amula krastos ir dziĜas un 
avotainas sāngravas, dažās no tām ierīkotas ūdenskrātuves un dzirnavezeri. Amulai ir 21 pieteka 
un to kopējais garums ir 60 km. Uz rietumiem no Amulas paralēli tek Imula, ko lejtecē no Amulas 
šėir tikai dažu simtu metru attālums. Amulas lejtecē ir Ĝoti stāvi, 25 m augsti krasti ar dolomītu un 
smilšakmeĦu atsegumiem, galvenokārt Kalnamuižas apkaimē (Kalnamuižas kraujas), kur kreisā 
krasta nobrukumos atsedzas augšdevonam raksturīga slāĦkopa - Amulas svīta; augstāk pie 
CimmermaĦiem ir Elejas svītas atsegums. Šajā posmā upe ir sekla, straumes ātrums liels (2 - 3m/s), 
gultnē izskalotas dolomīta atlūzas un granīta laukakmeĦi. Amulas lejtece ietilpst Abavas ielejas 
kompleksajā dabas liegumā. 
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Imula - Abavas kreisā pieteka. Tās garums ir 52 km., baseina platība - 263km2, gada notece 0,06 
km3,kritums 74,8 m (1,44 m/km). Imula iztek no Melnezera (107,1 m vjl.) Saldus apkaimē un tālāk 
pa Austrumkursas augstienes Saldus pauguraini. Jau sākumā Imula mežainā apvidū tek samērā 
augstos (~20 m) krastos pa šauru ieleju. No Gaiėiem līdz Variebai upei labajā pusē ir 15 km garš 
atzars, kas veido it kā 1-1,5 km platu, samērā blīvi apdzīvotu salu, pa kuru iet Vānes-Saldus ceĜš. 
Imula un atteka tek pa dziĜu gravu, to krastos ir tīrumi. Posmā no Variebas līdz Vānei Imulas ieleja 
paplašinās līdz 1km, upe līkumo pa plašām palienu pĜavām. Lejpus Vānes Imulas ieleja atkal 
sašaurinās, krasti ir augsti. Matkules posmā Imula pietuvojas Amulai dažu simtu metru attālumā, 
un abas pietekas pa krāšĦām un dziĜām gravām ieplūst Abavas senlejā. Pie ietekas Abavā 
augšpus Sabiles tās ir tikai nepilna puskilometra attālumā viena no otras. Imulas relatīvais kritums 
augštecē ir 1,6m/km, vidustecē - 0,6 m/km, lejtecē - līdz 2,5 m/km, bet pēdējā kilometrā pat 
7m/km. Imulas augštecē un lejtecē ir dzirnavezeri.  
 
Lielākās pietekas: kreisā krastā - Dzīvene (Gaiėu upe; 6 km), BuĜĜupe (30 km), Sārcene (Kulpju upe; 
9km), Briežupīte (12 km); labā krastā - Dimžava (17 km). Upi šėērso Sabiles - Vānes un Vānes - 
Saldus ceĜš. Imulas lejtece iekĜauta Abavas ielejas kompleksajā dabas liegumā, lejpus Matkules 
(Buses) pilskalna Imulas ielejas krastā ir aizsargājamo kaĜėiežu masīvs Kauka kalns.  
Rumbulīte, Rumbula, Rambulis, BriĦėupe - Abavas kreisā pieteka. Tās garums ir 10km, kritums ~60 
m (6 m/km). Rumbulīte sākas uz rietumiem no Matkules, pie Rendas ceĜa. Augštecē Rumbulīte ir 
grāvis, vidustecē met plašākus līkumus, bet, nolaižoties Abavas senlejā starp BriĦėiem un Pedvāli, 
apjož TempĜa kalnu un, tāpat kā tās pieteka Pidole, līkumo pa dziĜām gravām, kuru nogāzes tiek 
veidotas par Pedvāles brīvdabas mākslas kompleksa daĜu. No BriĦėu dīėa līdz Rumbulītes ietekai 
lejpus Sabiles tilta >2km garā posmā upes kritums ir 30 m. Pār upei sniedzes daudzi tiltiĦi, bet tās 
krastos atrodas parks. 
 
Pazemes ūdeĦu resursi un aizsargātība 
 
Kandavas novada teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daĜā. Nogulumiežu 
segas biezums novada teritorijā sasniedz aptuveni 1100 - 1200 m. Aktīvās ūdens apmaiĦas 
(saldūdens) zona, kuras biezums ir ap 350 m, ieguĜ virs Narvas svītas ūdens necaurlaidīgiem 
slāĦiem. Litoloăiski viendabīgie ūdens saturošie slāĦi, kurus vienu no otra atdala ūdeni vāji 
caurlaidīgi slāĦi (sprostslāĦi), veido ūdens horizontus. Blakus ieguĜošie un hidrauliski saistītie ūdens 
horizonti tiek apvienoti ūdens horizontu kompleksos. SaldūdeĦu zonu veido monoklināli, ar 
slīpumu dienvid dienvidrietumu virzienā, iegulošie augšdevona Elejas - Žagares ( D3 el -žg), 
PĜaviĦu - Amulas (D3 pl-aml) un vidus - un augšdevona Arukilas - Amatas (D2-3 ar-am) kompleksi 
un tos pārklājošie kvartāra nogulumi, kuros izplatīti bezspiediena ūdeĦi jeb gruntsūdeĦi. 
 
Kvartāra nogulumi sastopami praktiski visā novada teritorijā, izĦemot upju ieleju dziĜo iegrauzumu 
iecirkĦus, kur zemes virsmā atsedzas pirmskvartāra nogulumi. Kvartāra nogulumu biezums mainās 
no 0,5 līdz 60 m. Novada teritorijas lielākā daĜā nogulumu virskārtu veido morēnas smilšmāls un 
mālsmilts. Šajos iecirkĦos sastopami tikai sporādiskie gruntsūdeĦi (smilts lēcās) un to resursi ir 
niecīgi. 
 
Novada teritorijā izplatīti aluviālo, limnoglaciālo un fluvioglaciālo nogulumu ūdens horizonti. 
 
Aluviālie nogulumi sastopami Abavas, Imulas, Amulas terasēs un palienēs kā arī mazāko upju 
palienēs. Alūviju veido galvenokārt dažāda raupjuma smilts, bet sastopama arī smilts-grants, 
aleirīts, smalka smilts ar dūĦu un organikas lēcām. Tā biezums parasti ir 1 – 3 m, Abavas ielejā līdz 
4 – 5 m. 
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Limnoglaciālie nogulumi sastopami galvenokārt reljefa pazeminājumos, teritorijās rietumos no 
Cēres, ziemeĜrietumos no Kandavas, rietumos un ziemeĜos no Zemītes. Pārsvarā limnoglaciālos 
nogulumus veido smalka, aleirītiska smilts, aleirīti, retāk – māli. To biezums mainās no 1 – 2 m līdz 5 
– 10 m. Tā kā aluviālo un limnoglaciālo nogulumu biezums ir niecīgs šo horizontu ūdeĦus novada 
teritorijā praktiski neizmanto ūdensapgādē. 
 
Fluvioglaciālie nogulumi salīdzinoši nelielās platībās sastopami rietumos no Cēres, Matkules 
apkārtnē, dienvidos no Zemītes. To sastāvā dominē dažādgraudaina smilts un grants. 
Fluvioglaciālo nogulumu biezums ir Ĝoti mainīgs - no dažiem decimetriem līdz 5 – 7 m. Sakarā ar 
nelieliem ūdens resursiem ūdens horizontu izmanto reti. 
 
Pēc ėīmiskā sastāva kvartāra nogulumu ūdeĦi ir hidrogēnkarbonātu kalcija – nātrija vai kalcija – 
magnija tipa saldūdeĦi ar mineralizāciju 0,2 – 0,4 g/l. Novada teritorijā dominē mālaini kvartāra 
nogulumi, bet smilšaino, ūdeni saturošo, nogulumu biezums ir neliels.  
 
GruntsūdeĦu resursi ir Ĝoti ierobežoti, un tie daudzviet neaizsargāti no piesārĦojuma. Šie apstākĜi 
Ĝauj kvartāra nogulumos sastopamos ūdeĦus izmantot atsevišėu zemnieku saimniecību un nelielu 
objektu ūdens apgādes vajadzībām.  
 
Novada teritorijā zemkvartāra nogulumu virsmā atsedzas vairāku augšdevona horizontu ieži: no 
Žagares (D3 žg) - Zemītes pagasta dienvidos līdz Salaspils ( D3 sl) - Cēres pagasta ziemeĜos. 
 
Pirmais no zemes virsmas pirmskvartāra nogulumu ūdens komplekss (Elejas – Žagares) izplatīts 
tikai novada dienvidu daĜā. Komplekss iekĜauj sevī Elejas, Jonišėu, Kursas, Akmenes svītas, kuras 
veido dolomīti un kaĜėakmeĦi ar mālu starpslāĦiem un Mūru, Tērvetes, Sniėeres, Žagares svītas, 
kuras pārsvarā veido smalkgraudaini smilšakmeĦi. Novada teritorijā šī kompleksa biezums mainās 
no 2 līdz 53 m, efektīvais biezums11 vidēji ir 15 m. Ūdens statiskie līmeĦi ieguĜ līdz 22 m dziĜumam. 
Urbumu debiti parasti ir 2 -5 l/sek., jeb 170 - 450 m3/diennaktī, īpatnējie debiti mainās no 0,3 līdz 
1,0 l/sek. Kompleksa ūdeĦi pieder hidrogēnkarbonātu magnija - kalcija tipa saldūdeĦiem ar 
mineralizāciju 0,4 - 0,5 g/l. Tikai 5 ekspluatācijas urbumi ierīkoti uz šo kompleksu, pie kam uz tā 
apakšējiem – Jonišėu –Akmenes horizontiem. No tiem darbojas tikai 3 urbumi (Nr. 9035, 9041 un 
9889). 
 
DziĜāk ieguĜ PĜaviĦu - Amulas ūdens komplekss, kurš izplatīts visā novada teritorijā. Tā griezumu 
veido dolomītu, merăeĜu, smilšakmeĦu, aleirolītu un mālu slāĦu mija. Novada teritorijā kompleksa 
kopējais biezums mainās no 30 līdz 113 m un tas no ziemeĜiem palielinās dienvidrietumu virzienā. 
Efektīvais biezums ūdens kompleksa lielākajā daĜā sasniedz 20 – 50 m. Ūdens statiskie līmeĦi ieguĜ 
līdz 50 m dziĜumam. Urbumu debiti mainās no 2 līdz 5 l/sek.,bet īpatnējie debiti svārstās no 0,03 
līdz 1,0 l/sek. Kompleksā galvenokārt sastopami hidrogēnkarbonātu kalcija – magnija saldūdeĦi 
ar mineralizāciju 0,3 – 0,6 g/l. Tā ūdeĦi ir mēreni cieti vai cieti, kopējais dzelzs daudzums mainās 
no 0,05 līdz 2,1 mg/l. Ūdens apgādei šo kompleksu novadā izmanto diezgan bieži (uz to ierīkoti 
ap 30 % no visiem ekspluatācijas urbumiem), bet tas iekĜauj sevī arī Amulas un Salaspils svītu iežus 
ar ăipšakmens iegulām. Ăipšu šėīšanas rezultātā aktīvās apmaiĦas zonā veidojas hidroėīmiska 
anomālija, un atsevišėos iecirkĦos PĜaviĦu - Amulas ūdens komplekss satur ūdeĦus ar 
mineralizāciju lielāku par 1,0 g/l un paaugstinātu (līdz 1158 mg/l) sulfāta koncentrāciju, kas 
pārsniedz dzeramā ūdens kvalitātei izvirzītās prasības (norma – līdz 250 mg/l). 
 
No 40 līdz 175 m dziĜumam ieguĜ bieza smilšakmeĦu slāĦkopa, kuru aleirītu un mālu starpslāĦi 
sadala Amatas, Gaujas, Burtnieku un Arukilas ūdens horizontos. Novada teritorijā šī kompleksa 
kopējais biezums ir ap 250 m. SmilšakmeĦi pārsvarā sastopami Gaujas – Amatas horizontos – 60 - 
70% no griezuma. Zemāk iegulošo Arukilas - Burtnieku horizontu nogulumi ir mālaināki un mazāk 
produktīvi. Jāatzīmē, ka ūdensapgādes urbumi no Arukilas – Amatas kompleksa ūdeni pārsvarā 
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iegūst no tā augšējās daĜas – Gaujas horizonta vai Gaujas un Amatas horizontiem kopā. Šo 
horizontu biezums novada teritorijā sasniedz 140 m, bet efektīvais biezums vidēji ir ap 100 m. 
Ūdens statiskie līmeĦi ieguĜ līdz 68 m dziĜumam, vietām urbumi nedaudz arī fontanē. Urbumu 
debiti ir no 2 līdz 10 l/sek., īpatnējie debiti līdz 3 l/sek. Kompleksā dominē hidrogēnkarbonātu 
kalcija - magnija saldūdeĦi ar mineralizāciju 0,3 – 0,6 g/l, kopējo cietību no 5 līdz 9 mg ekv/l un 
dzelzs saturu no 0,05 līdz 5,0 mg/l. Atsevišėās vietās kompleksa horizontos novērota paaugstināta 
mineralizācija līdz 0,8 g/l, kas saistīta ar palielinātu sulfāta saturu (250 - 400mg/l, kuru veido 
augstāk iegulošā PĜaviĦu - Amulas ūdens kompleksa sulfātus saturošo ūdeĦu pieplūde). 
 
Kandavas novadā centralizētas ūdensapgādes vajadzībām vislabāk izmantot Gaujas – Amatas 
ūdens horizontu, kurš izplatīts visā tā teritorijā. Šim horizontam raksturīgs liels ūdens daudzums 
(sevišėi Gaujas horizonta apakšējiem slāĦiem). Tas ir labi aizsargāts no virszemes piesārĦojuma.  
 
Iespējams izmantot arī PĜaviĦu - Amulas ūdens kompleksu, kurš ieguĜ tuvāk zemes virsmai un arī ir 
izplatīts visā novada teritorijā. JāĦem vērā arī, ka atsevišėos apvidos (Kandavā un tās apkārtnē, 
Matkulē u.c.) kompleksa ūdeĦos ir paaugstināts sulfātu saturs, bet tā kopējā mineralizācija 
pieaug līdz 2,0 g/l. Ūdens daudzums PĜaviĦu - Amulas kompleksā ir mazāks kā Arukilas - Amatas 
kompleksā. 
 
Pārējo ūdens nesošo horizontu loma, risinot ūdensapgādes jautājumus, ir samērā maznozīmīga. 
Elejas – Žagares ūdens kompleksu (tieši Jonišėu-Akmenes horizontus) iespējams izmantot tikai 
novada dienvidrietumu daĜā - Zemītes un Zantes pagastos (pārējā novada teritorijā šie nogulumi 
nav konstatēti) nelielu objektu, ar ūdens patēriĦu diennaktī < 500 litriem.  
 
Novada ūdensapgādē var izmantot arī kvartāra horizontu ūdeĦus, jo tiem ir laba kvalitāte 
(sausne 0,2 - 0,3 g/l, cietība 4,0 - 5,6 mg ekv/l, dzelzs saturs 0,1 - 0,8 mg/l), bet izmantojot šos 
horizontus jāĦem vērā, ka ūdens krājumi tajos nav lieli. Vēl nopietns šėērslis šo ūdeĦu plašai 
izmantošanai ir tas, ka tie ieguĜ tuvu zemes virspusei un tādēĜ ir vāji aizsargāti no virszemes 
piesārĦojuma. 
 
Purvi  
 
Kandavas novadā purvu īpatsvars salīdzinoši ir neliels – 0,76% (492,2 ha) no novada kopējās 
platības.  
 
Kandavas novadā lielākais ir Čužu purvs, kam ir noteikts dabas liegums. Tas atrodas Kandavas 
pagasta teritorijā, 1,5 km uz dienvidiem no Kandavas pilsētas centra un 0,7 km uz rietumiem no 
autoceĜa Kandava - Zemīte. Tā platība ir 148,1 ha. Čužu purvs ietilpst īpaši aizsargājamā 
kultūrvēsturiskā teritorijā „Abavas upes ieleja”, kas ir iekĜauta Pasaules pieminekĜu fonda (WMF) 
100 apdraudēto pieminekĜu sarakstā. Čužu purvs ir iekĜauts CORINE biotopu sarakstā, kas ietver 
īpaši vērtīgus biotopus Latvijā. Čužu purvs ir vienīgā dabiskā pēcleduslaikmeta rožu dzimtas auga 
– krūma čužas {Pettlaphylloides fruticosa) augšanas vieta Latvijā. 51% lieguma teritorijas aizĦem 
skujkoku un jauktie meži, 22% - krūma čužu audze, 4,6% - sūnu purvs, 19,2% - pĜavas. Ar avotiem 
saistīta Čužu saldūdens kaĜėiežu atradnes veidošanās, tā saucamie „Čužu sērūdeĦu avoti” ar 
21,4 ha platību. Čužu purvs atrodas valsts aizsardzībā kopš 1927.gada. 
 
Aizsargājamās dabas teritorijas 
 
Pēc LVĂMA datu bāzes Kandavas novadā atrodas 11 valsts izveidotās īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas (ĪADT): 1 dabas parks, 2 dabas liegumi, 8 dabas pieminekĜi. Kandavas novada 
viss īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saraksts, kategorija, atrašanās vieta, platība, laiks no kura  
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teritorija ir iekĜauta aizsardzībā un tiesību akti, kas nosaka šo teritoriju aizsardzību, ir atrodams 
Pielikumā Nr.3.  

3.6.-1.tabula   
Kandavas novada īpaši aizsargājamās teritorijas 

 
Kategorija Skaits Platība (ha) 

Dabas parks 1 14933 
Dabas liegums 2 176 

Dabas piemineklis 8 26,3 
Avots: LVĂMA  

Novadā ir noteiktas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - Natura 2000 teritorijas:  
– Dabas parks Abavas senleja; 
– Dabas pieminekĜi – Langsētas klints, Kalnmuižas krauja, Imulas dolomītu klints, 

Abavas Velnala un CimmermaĦa krauja, kas atrodas Abavas senlejā;  
– Dabas liegumi - Matkules meži un Čužu purvs; 
– Mikroliegums – „Maitiėu avoti” (skat.3.6.-3.attēlu). 

3.6.-3.attēls 
Bijušā Tukuma rajona īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

 

 

Avots: DAP 
Pēc VRVP datiem, daudzām aizsargājamajām dabas teritorijām vēl nav izstrādāti dabas 
aizsardzības plāni. Teritorijas, kurām ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni, ir redzamas 3.6.-2. 
tabulā. Dabas lieguma „Čužu purvs” plāns ir izstrādāts, bet nav apstiprināti individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Tā kā plānam ir tikai ieteikuma, bet ne likuma spēks, tad 
bieži vien dabas aizsardzības plānā paredzētos pasākumus nedrīkst realizēt, ja tie ir pretrunā ar 
LR MK 22.07.2003. noteikumiem Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi”.  

3.6.-2.tabula   
ĪADT Kandavas novadā, kurām ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns  

ĪADT 
nosaukums 

Pašvaldība Platība Piezīmes 

Abavas 
senleja*  

Kandavas 

novads 

14 933 ha, t.sk., 

arī Kuldīgas, 

Dabas parka „Abavas senleja” dabas 
aizsardzības plāns (DAP) apstiprināts ar Vides 
ministra 04.11.2005. rīkojumu Nr.356.  
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ĪADT 
nosaukums 

Pašvaldība Platība Piezīmes 

Talsu un 

Ventspils 

novados  

DAP darbības termiĦš dabas parkam 
„Abavas senleja” ir pagarināts līdz 
2013.gada 31.decembrim saskaĦā ar vides 
ministra 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.2 
„Par dabas aizsardzības plāna darbības 
termiĦa pagarināšanu”. 
MK 2008.gada 3.marta noteikumi Nr. 133 

„Dabas parka “Abavas senleja” individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Čužu 
purvs 

Kandavas 

novads 

1434 ha Dabas lieguma „Čužu purvs” DAP 
apstiprināts ar Vides ministra 04.11.2005. 
rīkojumu Nr.356. 

Avots: DAP 
 

Dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības vēsture sākās 1927. gadā, kad valsts 
aizsardzībā tiek Ħemta krūma čužas (Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz) vienīgā dabiskā 
atradne republikā Čužu purvs (131,2 ha platībā). No 1957. gada aizsargāta tiek Abavas upes 
senleja no Kandavas līdz Rendai. 1977. gadā tika izveidots kompleksais dabas liegums „Abavas 
upes ieleja”. Kompleksā dabas lieguma platība ir 6697 ha. Kompleksā dabas lieguma mērėis ir 
teritorijas ainavisko vērtību, dabas un kultūras pieminekĜu daudzveidības, reto augu sugu, kā arī 
nozīmīgu rekreācijas resursu aizsardzība. Teritorija veidota Abavas ielejas aizsardzībai. Teritorijā ir 
izcila biotopu daudzveidība, tajā skaitā Ĝoti reti sastopami, piemēram, kaĜėaini purvi ar devela 
grīsli, kadiėu audzes kaĜėainās pĜavās u.c. Teritorija ir ar izcilu ainavisko vērtību - upes ielejas 
ainavas, pĜavu un nogāžu ainavas, kā arī ăeomorfoloăiskām vērtībām. Dabas parkā ietilpst 
tādi ăeoloăiskie objekti kā SudmaĜu ūdenskritums, Imulas dolomīta klintis, Kalnamuižas kraujas, 
CimmermaĦu krauja, Īvandes ūdenskritumi, Muižarāju klintis, Langsēdes klintis un Abavas 
Velnala.  
 
1999. gada MK noteikumos Nr.83 „Par dabas parkiem” dabas parka „Abavas senleja” 
aizsargājamajai teritorijai tika noteikts dabas parka statuss un tā kopējā platība tika paplašināta 
līdz 14 837 hektāriem. Kandavas novadā dabas parka teritorija aizĦem 6240,95ha jeb 16,2% no 
novada kopplatības. Dabas parkam „Abavas ieleja” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kurā 
dabas parkā „Abavas ieleja” ir izdalītas 2 funkcionālās zonas: dabas lieguma zonas un dabas 
parka neitrāla zona. Dabas liegumu zonā ietilpst dabas liegums „Čužu purvs”, bet dabas parka 
neitrālajā zonā atrodas parka pārējā teritorija Kandavas pilsētas apkārtnē un tās galvenā 
funkcija ir rekreācijas resursu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana. Dabas lieguma zonā ietilpst 
visa dabas parka teritorija, izĦemot stingrā režīma (mikroliegumu) zonu, dabas lieguma zonu un 
neitrālo zonu.  
 
Dabas liegums „Čužu purvs” atrodas Kandavas pagasta teritorijā, 1,5 km uz dienvidiem no 
Kandavas pilsētas centra un 0,7 km uz rietumiem no autoceĜa Kandava - Zemīte. Abavas senlejā 
uz upes kreisā krasta terases 38-43 m v.j.l. Tā platība ir 148,1 ha. Čužu purvs ietilpst īpaši 
aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā „Abavas upes ieleja”, kas ir iekĜauta Pasaules pieminekĜu 
fonda (WMF) 100 apdraudēto pieminekĜu sarakstā. Čužu purvs ir iekĜauts CORINE biotopu 
sarakstā, kas ietver īpaši vērtīgus biotopus Latvijā. Čužu purvs ir vienīgā dabiskā 
pēcleduslaikmeta rožu dzimtas auga – krūma čužas (Pettlaphylloides fruticosa) augšanas vieta 
Latvijā. 51% lieguma teritorijas aizĦem skujkoku un jauktie meži, 22% - krūma čužu audze, 4,6% - 
sūnu purvs, 19,2% - pĜavas. Ar avotiem saistīta Čužu saldūdens kaĜėiežu atradnes veidošanās, tā 
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saucamie „Čužu sērūdeĦu avoti” ar 21,4 ha platību. Čužu purvs ietilpst īpaši aizsargājamā 
kultūrvēsturiskā teritorijā "Abavas upes ieleja".  
 
Čužu purvs un sēravoti un dziednieciskās dūĦas izmantoti ārstniecībā. Lieguma teritorijā 1902. 
gadā atvēra dziedinātavu Kupcis, pašlaik no tās saglabājušies tikai pamati. Teritorijas 
dienvidaustrumu daĜā, z/s "Ėuėi" īpašumā, atrodas kaĜėu cepĜa drupas. Tas piederējis z/s „Ėuėi” 
īpašniekam un trīsdesmitajos gados netālu esošie kaĜėakmens ieži tikuši izmantoti kaĜėu ieguvei. 
Krūma čužas audzes dienvidu daĜā atrodas ceĜš, kas šėērso audzi un izbeidzas pie Abavas upes. 
30. gados tas tika izmantots koku transportam līdz upei. 
 
Čužu purvs atrodas valsts aizsardzībā kopš 1927. gada. Līdz 1934. gadam aizsargājamās dabas 
teritorijas nosaukums bija „Kandavas sēravotu mežs” ar platību 14, 5 ha. No 1934. gada līdz 1977. 
gadam tās platība bija 40 ha un tajā ietilpa arī vienīgā dabiskā krūma čužas atradne Latvijā. 
1957.gadā teritorija tika apstiprināta arī kā ăeoloăisks dabas aizsardzības objekts - Kandavas 
sēravoti un Čužu saldūdens kaĜėu nogulas 70 ha platībā. Tam bija izšėiroša nozīme unikālā dabas 
objekta saglabāšanā, jo piecdesmito gadu sākumā jau tika uzsākta saldūdens kaĜėu 
izmantošana lauku kaĜėošanai. Izmantoto karjeru kopplatība ir aptuveni 3 ha. Tikai 1977.gadā 
131,2 ha platībā tika izveidots botāniskais liegums visas ekoloăiskās sistēmas saglabāšanai.  Pēc 
Kandavas pagasta padomes 1996.gada 29.jūnija lēmuma (prot. Nr.6., 4§) un slēdziena par 
botāniskā lieguma „Čužu purvs” platības samazināšanu, kopplatība no 131,2 ha tika samazināta 
līdz 83,5 ha platībai. 
 
Dabas liegums „Matkules meži” atrodas Matkules pagastā. SaskaĦā ar MK noteikumiem Nr.266 
no 2004.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20, 20.§), grozījumi MK 1999.gada 15.jūnija noteikumus Nr.212 
“Noteikumi par dabas liegumiem”, Kandavas novada Matkules pagasta tiek noteikts dabas 
liegums “Matkules meži”, ar kopēju platību 80,77ha. Teritorija iekĜauta Natura 2000 teritoriju skaitā. 
Teritorijas dabas vērtības saistītas ar nozīmīga Eiropas nozīmes biotopu - purvaino priežu-egĜu 
mežu aizsardzību. Teritorijā sastopami arī boreālie meži. Dabas liegums „Matkules meži” ir dabisko 
mežu biotopu koncentrācijas vieta, kur ligzdo melnais stārėis.  
 
 Īpaši aizsargājamie dabas pieminekĜi: 
 

1) Aizsargājamie dendroloăiskie stādījumi: 
 „Cēres parks” - Cēres pagastā. 
SaskaĦa ar MK noteikumiem Nr. 131, no 2001.gada 20.martā (prot. Nr. 12, 10.§), par 
aizsargājamiem dendroloăiskajiem stādījumiem, noteikts dabas piemineklis -aizsargājamais 
dendroloăiskais stādījums „Cēres parks”, Kandavas novada Cēres pagastā, ar kopēju platību 
3,9ha. 
 

2) Ăeomorfoloăiskie dabas pieminekĜi: 
MK noteikumi Nr. 175 “Noteikumi par aizsargājamiem ăeoloăiskajiem un ăeomorfoloăiskajiem 
dabas pieminekĜiem” no 2001.gada 17.aprīĜa Kandavas novada teritorijā nosaka 6 
aizsargājamus objektus - Abavas Velnala, Velna acs avots, Imulas dolomīta klintis, Kalnmuižas 
kraujas, Langsēdes klintis, CimmermaĦa krauja. Papildus šiem valsts nozīmes (dabas) 
pieminekĜiem, novadā atrodas vietējās nozīmes piemineklis - Velnakmens. 
 

Abavas Velnala – sufozijas ala augšdevona Ogres svītas smilšakmeĦos zem dolomītu slāĦkopām. 
Tā atrodas Abavas sāngravā. Pie tās atsedzas Ogres svītas pilnīgākais griezums Kurzemē. 
Smilšakmenī atrastas bruĦu zivju fosilijas. Velnalas garums ir 7 m, maksimālais augstums 1,6 m, 
grīdas laukums 7 m2. Alai ir Ĝoti šaura ieeja. 
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Velna acs avotā izplūst sērūdeĦradi saturošs ūdens, ko agrāk lietoja dziedniecībā. Tā atrodas 
starp Čīmu mājām un Abavu. SāĜu daudzums ūdenī tuvu piesātinājumam - līdz 1700 mg uz litru. 
Avots izgulsnē saldūdens kaĜėiežus. 
 

Imulas dolomīta klintis - vairāku atsegumu virkne, kuros atsedzas Elejas un Jonišėu svītas dolomīti. 
Atsegumu apakšējā daĜā ir 2 m bieza Elejas svītas augšdaĜas mālu, domerītu un smilšakmeĦu 
slāĦkopa. Augstāk ieguĜ ap 5 m bieza Jonišėu svītas raibkrāsainu lēcveida un viĜĦoti slāĦotu 
dolomītu slāĦkopa. Dolomītos ir daudz labi saglabājušos slēdzenes brahiopodu (spiriferīdu, 
kamarotēhiju un atirīdu) kodolu un nospiedumu. Atsegums kreisajā krastā, iepretī Zīlēm, ir 
augšdevona Famenas stāva Jonišėu svītas hipostratotips. 
 

Kalnmuižas kraujas - divi lieli stratigrāfiski un paleontoloăiski nozīmīgi atsegumi Amulas kreisajā 
krastā, kuros atsedzas augšdevona Ogres, Stipinu, Amulas un Elejas svītas galvenokārt dolomīti. 
 

 Langsēdes klintis - ievērojams augšdevona nogulumu atsegums Kurzemē. 
  
CimmermaĦa krauja - atsegumu virkne: Elejas svītas apakšējās daĜas (māls, aleirolīts un domerīts) 
stratotips, zemāk atsedzas Jonišėu svītas dolomīts ar formācijas tipisku jūras organismu atliekām. 
 
3) Aizsargājamas alejas:  
Rūmenes aleja - saskaĦā ar MK noteikumiem Nr. 888 „Par aizsargājamām alejām” no 2005.gada 
Kandavas novada Kandavas pagastā noteikts dabas piemineklis – aizsargājamā aleja 1ha 
platībā. 
 
LVĂMA apkopo mikroliegumus raksturojošo informāciju un to uzglabā īpaši aizsargājamo sugu 
un biotopu mikroliegumu datu bāzē. LVĂMA pēc Valsts vides dienesta, Valsts meža dienesta, 
Valsts zivsaimniecības pārvaldes, dabas aizsardzības pārvaldes un īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju administrāciju vadītāju pieprasījuma izsniedz mikroliegumu raksturojošo informāciju. Sugu 
un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību, mikroliegumu izveidošanas kārtību 
regulē LR 2000.gada 16.martā izdotais likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” un saskaĦā 
ar šo likumu izdotie Ministru kabineta noteikumi. Likums nosaka, ka īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu sarakstos tiek iekĜautas apdraudētas, izzūdošas vai retas sugas un biotopi.  
 
Kandavas novadā ir noteiktas 19 mikroliegumu teritorijas, no tām Kandavas pagastā atrodas 6, 
Vānes pagastā – 5, Zemītes pagastā - 2 un Zantes pagastā – 6 mikrolieguma teritorijas. 
Vienlaicīgi Zantes pagastā mikroliegums – „Maitiėu avoti” ar Vides ministrijas rīkojumu Nr.102 no 
2004.gada 13.aprīĜa iekĜauti Latvijas Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 
sarakstā. 
 

Kandavas novadā saskaĦā ar LVĂMA datu bāzi ir reăistrēti 80 īpaši aizsargājamie koki – 53 
dižkoki un 27 potenciāli dižkoki. Visvairāk reăistrēto dižkoku sugas ir parastais osis (Fraxinus 
excelsior L.) un parastais ozols (Quercus robur L.) Pārējie īpaši aizsargājamie dižkoki ir egles, 
kĜavas, skābarži un liepas. DaĜa dižkoku ir veco muižu un baznīcu parku teritorijās. Visvairāk 
dižkoku atrodas Zemītes pagastā – 20, attiecīgi Vānes pagastā - 11, Zantes pagastā – 11, 
Kandavas pagastā – 6, Cēres pagastā -2, Kandavas pilsētā – 2 un Matkules pagastā -1 dižkoks. 
 
Ainavas 
 
Kandavas novadā vērojama liela ainavu daudzveidība, ko nosaka teritorijas ăeogrāfiskais 
novietojums (novads ietilpst divos ăeomorfoloăiskajos rajonos) un  teritorijas vēsturiskā attīstība. 
 
Galvenie ainavas veidojošie elementi ir reljefs, mežu masīvi, lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes (tīrumi, pĜavas, ganības u.c.), purvi, un pārmitrās teritorijas, kultūrvēsturiskie un dabas 
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aizsardzības objekti, lineārie ainavu elementi (ceĜi, dzelzceĜš, gaisvadu elektrolīnijas, meliorācijas 
grāvji u.c.), apdzīvotās vietas (pilsēta, ciemi un viensētas). Ekoloăiskā struktūra veido integrētu 
dabisko un antropogēnās ietekmes teritoriju sistēmu, kas nodrošina gan tipisko, gan unikālo 
ainavu saglabāšanu, kā arī sekmē dabas elementu aizsardzību. 
 
No dabas faktoriem kā spēcīgākais jāatzīmē reljefs, tā formas un nogulumu sastāvs, kas kopumā 
nosaka galveno ainavu morfoloăisko tipu veidošanos un teritoriālo izplatību. Kandavas novadā 
pēc Latvijas ainavu rajonēšanas shēmas (izstrādājis K.Ramans, 1990.g.) izdalāmi pieci 
ainavapvidi, kas ietekmē novada ainavas dažādību: 

- Talsu – Tukuma pauguraine; 
- Viduslatvijas ielieces āraines ar Abavas senleju; 
- Saldus-Variebas dziĜleju un mežāru apvidus; 
- Austrumkursas (Lielauces – Zantes) pauguraine; 
- Augšabavas apvidus. 

 
Kandavas novada Attīstības programmā kā nozīmīgākie dabas elementi apskatīti virszemes 
ūdeĦi (upes) un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kur īpaša nozīme novada tālākai attīstībai 
varētu būt Abavas ielejai. Gar ielejas augšējo lūzuma līniju veidojas vislabākie skatupunkti, no 
kuriem mazāk vai vairāk pārskatāma Abavas ieleja, bet attālāk no tās malas dominē 
tradicionālās līdzenumu ainavas. Tikai Abavas pieteku ieleju tīkls var liecināt par to, ka tuvumā 
atrodas dziĜāka erozijas bāze (pati Abavas upe). Abavas ielejā un tās tuvumā nav konstatētas 
īpaši bīstamu mūsdienu ăeoloăisko procesu izpausmes, kas varētu radīt dabīgās vides 
degradāciju. Līdz ar to var atzīmēt, ka tieši Abavas ieleja ir ievērojams dabas resursu mantojums 
ar bagāta floru un faunu, kā arī dažādiem ăeoloăiskiem veidojumiem. Tai ir plašas, bioloăiski 
dažādas teritorijas kā, piemēram, meži, purvi, dabīgās pĜavas, dabīgās ganības, upes, dīėi, strauti 
un avoti. Abavas ainavām piemīt izcila estētiskā vērtība, bioloăiskā un zinātniskā daudzveidība, 
kas saistītas ar civilizācijas vēsturi. 
 
Derīgie izrakteĦi 
 
Kvartāra sistēmas veidojumos sastopami tādi nozīmīgi derīgie izrakteĦi kā grants, smilts, māls, 
saldūdens kaĜėieži, sapropelis un kūdra. No minētajiem derīgajiem izrakteĦiem Kandavas novadā 
ir smilts - grants un kūdras atradnes.  
 
Pēc MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.449 „Zemes dzīĜu izmantošanas licenču un bieži sastopamo 
derīgo izrakteĦu atĜauju izsniegšanas, kā arī ăeoloăiskās informācijas izmantošanas vispārīgā 
kārtība” derīgo izrakteĦu krājumu izpētei, ieguvei un uzskaitei tiek piemērota derīgo izrakteĦu 
krājumu klasifikācija, kas nosaka vienotas prasības to iedalīšanai kategorijās atbilstoši ăeoloăiskās 
izpētes detalizācijai: 

- A kategorijā jeb izpētītos krājumos; 
- N kategorijā jeb novērtētos krājumos; 
- P kategorijā jeb prognozētos krājumos. 

 
Vienā atradnē iespējami kā A, tā N kategorijas krājumi, bet teritorijas ar prognozētajiem 
krājumiem sauc par perspektīvajiem laukumiem (laukiem).  
 
Smilts un grants  
 
Kandavas novada  teritorijā atklāta un izpētīta viena no lielākajām un nozīmīgākajām smilts - 
grants atradnēm valstī- Cēre, kura ar MK 08.07.1997. lēmumu Nr.238 iekĜauta valsts nozīmes 
derīgo atradĦu sarakstā. Smilts – grants un smilts ieguves atradnes atrodas arī Zantes pagastā 
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„Lāsītes”, kur iegūtais smilts – grants un smilts apjomi ir salīdzinoši nelieli, un Kandavas pagastā 
„Kurzemnieki”, kur no 2005.gada darbība nav notikusi. 
 
Cēres atradne atrodas Kandavas novada Cēres pagastā, 9 km uz ZA no Kandavas, ZiemeĜkursas 
augstienes dienvidu nogāzē. Šī atradne ir liela smilts un grants iegula, kura veidojusies ledāja 
kušanas rezultātā (fluvioglaciālie nogulumi). Produktīvās slāĦkopas biezums iegulā mainās 4,2 - 
11,8 m robežās (vid. 11,7 m), bet segkārtas biezums nepārsniedz 4,6 m (vid. 2,0 m). Raksturīgi, ka 
produktīvo slāĦkopu vidēji ap 50% veido grants un akmeĦi. Smilts-grants atradnei „Cēre” kopējo 
platība ir  93,3 ha un novērtētie krājumi - ap 12 400 tūkst m3 grants. Šo granti var izmantot betona 
ražošanā, ceĜu būvē un remontā. Licenci smilts – grants ieguvei izsniedz LVĂMA. 2008.gadā 
licences tika izsniegtas VAS „Latvijas autoceĜu uzturētājs”, SIA „Šlokenbeka” un SIA „Kubs E”. 
Kopējais izvesto smilts – grants daudzums 2008.gadā sastādīja 443 tūkst. m3, kas, salīdzinoši, ir 
ievērojami lielāks kā iepriekšējos gados. VAS “Kurzemes ceĜi” 2005. gadā karjerā ieguvusi 28,79 
tūkst. m3, bet 2006.gadā – 61,18 tūkst. m3 smilts – grants materiāla (skat. 3.6.-3.tabulu). 

3.6.-3.tabula 
Smilts-grants un smilts valsts nozīmes atradnes krājumi un ieguve, tūkst. m3 

Atradne, 
iecirknis 
 

UzĦēmējsabiedrība
, izmantošanas 
licences numurs un 
izsniedzējs 

Derīgā 
izrakteĦa 
izmantošan
a 

Izpētes 
veicējs un 
gads, 
akceptētie 
krājumi 

Krājumi 
2006.g. 

Ieguv
e 
2007.
g. 

Ieguve 
2008.g. 

CĒRE 
Kandavas 
novads 

VAS "Latvijas 
autoceĜu uzturētājs"  
Licence Nr. 8/86 vp 
2006.12.28.-
2007.04.15. 
Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un 
meteoroloăijas 
aăentūra 

Būvniecībai 
CeĜu būvei 
un 
remontam 

ĂP KĂIE 
1968 
Latgiprodort
rans 1981 
VGD 2004 
 
Smilts-grants 
A - 14 
159.60 
N - 6 016.50 
Smilts  
A - 138.30 
N - 0.00 

12 624.95 
6 016.50 

 
138.30 

0.00 

61.18 
0.00 

 
0.00 
0.00 

443.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

Avots: VRVP, LVĂMA 
Kūdra 
 
Kandavas novadā kūdras ieguvei sagatavotas platības (kūdras ieguves lauki) ir atradnē Vānes 
(Stulbais-Kalves) purvs Nr. 10373 (701). Kūdru iegūst ZS “Brīvzemnieki”, SIA “Pinsdrup Latvia” un SIA 
“Ēnavas”. 2008.gadā kūdras ieguvi veica SIA “Pinsdrup Latvia”. Kūdru pārsvarā eksportē uz 
Rietumeiropu, kur tās krājumi ir praktiski izsmelti. Kūdras ieguves apjomi ir atkarīgi ne tikai no 
pieprasījuma, bet arī no klimatiskajiem apstākĜiem. 

3.6.-4.tabula 
Kūdras atradnes krājumi un ieguve, tūkst. t ar mitrumu 40% 

 
Atradne 
atradnes 
iecirknis 
 

UzĦēmējsabiedrība
, izmantošanas 
licences numurs un 
izsniedzējs 

Derīgā 
izrakteĦa 
izmantošana 

Izpētes 
veicējs un 
gads, 
akceptētie 
krājumi 

Krājumi 
2006.g. 

Ieguv
e 
2007.
g. 

Ieguve 
2008.g. 
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VĀNES 
(Stulbais- 
Kalves) purvs 
Šėēdes 
pagasts 
Vānes 
pagasts 

SIA "Pindstrup 
Latvia" Licence Nr. 
8/92 
1999.04.22.-
2018.04.30. 
Valsts ăeoloăijas 
dienests 

Lauksaimniec
ībā 

LVMPI 1962 
 

 
 
A - 1 483.00 
N - 726.00 1 024.30 

0.00 
13.86 
0.00 

11.00 
0.00 

Avots: VRVP, LVĂMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. IEDZĪVOTĀJI UN NODARBINĀTĪBA 

 



Kandavas novada attīstības programma 

1.daĜa: Esošās situācijas analīze  

 

 

37 

4.1. IEDZĪVOTĀJI 

 
Statistikas dati liecina, ka 2009. gadā Kandavas novadā dzīvoja 10 056 iedzīvotāji. Iedzīvotāju 
blīvums uz 1 km2 2009.gadā bija 15,5. 
 
Pēdējo piecu gadu laikā Kandavas novadā ir vērojama tendence iedzīvotāju skaitam 
samazināties, 2004. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, iedzīvotāju skaits samazinājies par 425 
cilvēkiem. 

4.1.-1.grafiks 
Iedzīvotāju skaits Kandavas novadā 2004.- 2009.gadā 

 

 
Avots: CSP 

 
Kandavas novadā pēdējo trīs gadu laikā iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītājs saglabājas 
negatīvs un tam ir tendence pasliktināties.  Kandavā 2008. gadā uz 1000 iedzīvotājiem tika 
reăistrēts 9,1 jaundzimušais un 13,4 mirušie, tādējādi dabiskā pieauguma saldo saglabājas 
negatīvs – 4,3. Salīdzinot ar 2006. un 2007. gadu rādītājs ir pasliktinājies.  

4.1.-2.grafiks 
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Kandavas novadā 2006.-2008.gadā 

 
Avots: CSP 

 
Kandavas novada dabiskās kustības izmaiĦas veidojušās iedzīvotāju mirstības pieauguma 
rezultātā, tomēr vienlaikus novadā pieaugusi arī dzimstība, tādējādi nedaudz uzlabojot 
iedzīvotāju dabiskā pieauguma līmeni, īpaši 2006.gadā.  
Kandavas novada iedzīvotāju skaita izmaiĦas ietekmējusi ne tikai iedzīvotāju dabiskā kustība, 
bet arī starpvalstu un iekšzemes migrācija.  
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Kā liecina statistikas dati Kandavas novadā ir vērojams pieaugošs negatīvs iedzīvotāju ilgtermiĦa 
migrācijas saldo, kas nozīmē, ka iedzīvotāji pamet novadu. Kā viens no iemesliem ir iedzīvotāju 
došanās peĜĦā uz Rīgu vai ārvalstīm. 
 

4.1.-3.grafiks 
Iedzīvotāju ilgtermiĦa migrācijas saldo Kandavas novadā 2006. – 2008. gadā 

 

 
Avots: CSP 

 
Vērtējot iedzīvotāju struktūru, statistikas dati liecina, ka 2009.gadā no kopējā iedzīvotāju skaita 
48,21% (4848) bija vīrieši, bet 51,79%  (5208) - sievietes.  
 
Laika posmā no 2003.gada līdz 2007.gadam ir vērojama bērnu un jauniešu skaita negatīva 
tendence. Ar 2007.gadu bērnu un jauniešu skaits pamazāk pieaug un, kā redzams 4.1.-4.grafikā, 
2010.gadā Kandavas novadā ir 661 bērns un 1484 jaunieši. 

4.1.-4.grafiks 
Bērnu un jauniešu skaits Kandavas novadā 2003.-2010.gadā 

 

 
 

Avots: Kandavas novada pašavaldība 
 
Kandavas novadā saglabājas tendence darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvaram būt 
salīdzinoši augstam, 2010. gadā – 67,46% no pilsētas iedzīvotājiem. 
 

4.1.-1. tabula 
Iedzīvotāju vecumstruktūra Kandavas novadā 2006.-2010.gadā 
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Avots: Kandavas novada pašvaldība 

 
Zems dzimstības līmenis, negatīvs dabiskais pieaugums, nelabvēlīga iedzīvotāju vecumstruktūra 
(zems iedzīvotāju līdz darbaspējas vecumam īpatsvars), kā arī negatīvs migrācijas saldo iezīmē 
negatīvas demogrāfiskas situācijas attīstības tendences novadā. 
 
ĥemot vērā esošo tendenci iedzīvotāju skaita samazinājumam, un pieĦemot, ka turpmākos 
desmit gadus situācija nemainās (vidēji gadā iedzīvotāju skaits samazinās par 85 iedzīvotājiem), 
var prognozēt, ka uz 2020.gadu Kandavas novadā varētu palikt tikai 9200 iedzīvotāju. 
 
Kandavas novada iedzīvotāju skaita stabilizēšanai un jaunu iedzīvotāju piesaistei ir būtiski attīstīt 
ekonomiskās un sociālās infrastruktūras un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību uz vietas teritorijā 
un nodrošināt darba vietas novadā. 

4.2. NODARBINĀTĪBA UN BEZDARBS 

 
Kandavas novadā  2008. gadā darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars bija 68,67 % no pilsētas 
iedzīvotājiem. 
 
Galvenie nodarbošanās veidi Kandavas novadā ir lauksaimniecība, mežizstrāde, kokapstrāde, 
preču tirdzniecība un tūrisms (skat. Pielikums nr.6 un nr.7). Pamatā iedzīvotāji ir nodarbināti 
(pašnodarbināti) zemnieku saimniecībās, dažādos uzĦēmumos Kandavas pilsētā un ārpus tās. 
Sakarā ar lauksaimniecības darbiem, Kandavas novadā ir vērojama sezonāla rakstura darba 
piedāvājumi. No marta mēneša līdz oktobra mēnesim lauksaimniecībā darbs tiek nodrošināts, 
savukārt rudenī pārsvarā daudzus atbrīvo uz četriem ziemas mēnešiem un pieĦem darbiniekus 
atkal darbā pavasara pusē. Tas nozīmē, ka nepieciešams risināt sezonalitātes radīto bezdarba 
problēmu, rast nodarbinātību šajos mēnešos. 
 
SaskaĦā ar Valsts nodarbinātības dienesta sniegto informāciju uz 2010. gada 30. aprīli bezdarba 
līmenis Kandavas novadā sasniedza 12,7% jeb 828 bezdarbnieki attiecībā pret darbspējas 
iedzīvotāju skaitu novadā. Kandavas pilsētā uz 2010.gada 30.aprīli bija 253 bezdarbnieki. 
 
Lielākās riska bezdarba grupas novadā ir: 

- Daudzbērnu ăimeĦu māmiĦas; 
- MāmiĦas, kurām ir bērni līdz 3 gadu vecumam; 
- Cilvēki pirmspensijas vecumā (58 – 62); 
- Cilvēki bez invaliditātes, bet ar lokāliem veselības traucējumiem; 
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- Invalīdi ar kustību traucējumiem un garīgo nespēju. 

4.3. DARBA ALGAS LĪMENIS 

 
Kandavas novadā bruto mēneša vidējā darba samaksa 2009.gadā sastādīja 396,73 Ls (valstī – 
456 Ls). 
 
Apskatot vidējo darba samaksas apjomu 2009. gadā publiskajā sektorā Kandavas novadā, tad 
strādājošie valsts pārvaldē saĦēma 533, 93 Ls, izglītībā – 411,23 Ls, veselības un sociālās aprūpes 
sektorā – 286,31 Ls, mākslas un izklaides sektorā – 311,10 Ls. 

4.3.-1.grafiks 
Bruto mēneša vidējā darba samaksa Kandavas novadā 2007.-2009.gadā 

 
Avots: CSP 

 
Salīdzinot bruto mēneša vidējā darba samaksu Kandavas novadā ar valstī bruto mēneša vidējo 
darba samaksu, to apjoms ir ievērojami zemāks. Tā piemēram, valstī vidēji 2008.gadā bruto 
mēneša vidējā darba samaksa valsts pārvaldē bija 683 Ls, izglītībā – 485 Ls, veselības un sociālās 
aprūpes sektorā – 487 Ls un mākslas un izklaides sektorā – 437 Ls. 
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5. EKONOMISKĀ SITUĀCIJA 

 

5.1. EKONOMISKI AKTĪVIE UZŅĒMUMI 

 
Kandavas novadā 2008.gadā darbojās 543 ekonomiski aktīvo uzĦēmumu, kas ir par 21% jeb 141 
mazāk nekā 2007.gadā.  2008.gadā Kandavas novadā uzĦēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
bija 65 vienības.  UzĦēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem salīdzot ar 2005.gadu ir samazinājies par 
13 vienībām.   
 
2008.gadā visvairāk ekonomiski aktīvo uzĦēmumu atrodas Kandavas pilsētā (111) un Kandavas 
pagastā (103), pēc tam seko Vānes pagasts (103), Zemītes pagasts (55), Zantes pagasts, 
Matkules pagasts (52) un Cēres pagasts (35). 
 
Taču salīdzinot ar 2007.gadu ekonomiski aktīvo uzĦēmumu skaits ir samazinājies visos pagastos un 
Kandavas pilsētā, lielākais uzĦēmumu skaits samazinājums vērojams Kandavas pilsēta – 27%, 
Zemītes pagastā – 25%, pārējos pagastos 17% robežās. 
 
Kandavas novadā nav lielu uzĦēmumu (virs 250 darbinieku; apgrozījums >50 milj. EUR), ir tikai – 
mikro (1-9 darbinieku; apgrozījums ≤2 milj. EUR), mazo (10-49 darbinieku; apgrozījums ≤10 milj. 
EUR) un vidējo (50-249 darb.; apgrozījums ≤50 milj. EUR) uzĦēmumu. Vislielākais uzĦēmumu skaits 
Kandavas novadā pēc uzĦēmumu klasifikācijas ir mirkro uzĦēmumi – 2007. gadā 648 un 2008. 
gadā 510 uzĦēmumi (skatīt 5.1.-1. tabula).  
 

5.1.-1. tabula 
Kandavas novadā reăistrētie uzĦēmumi pēc to klasifikācijas 2007.-2008. gadā 

 

2007.gads 2008.gads 

  
  

Mikro 
uzĦēmum

i 

Mazie 
uzĦēmum

i 

Vidējie 
uzĦēmum

i 

Mikro 
uzĦēmum

i 

Mazie 
uzĦēmum

i 

Vidējie 
uzĦēmum

i 
Cēres pagasts 40 2 0 33 2 0 

Kandavas pagasts 124 8 1 102 8 1 

Kandavas pilsēta 165 20 1 116 18 1 

Matkules pagasts 62 1 0 52 0 0 

Vānes pagasts 123 1 0 103 0 0 

Zantes pagasts 61 2 0 51 1 0 

Zemītes pagasts 73 0 0 53 2 0 

Kandavas novadā 
kopā 

648 34 2 510 31 2 

Avots: CSP 
 
SaskaĦā ar Lursoft statistikas datu bāzes datiem, Kandavas novadā kopš 2005. gada no jauna 
reăistrēto uzĦēmumu skaits ik gadu pakāpeniski samazinājies. 2009. gadā salīdzinājumā ar 2005. 
gadu vērojams samazinājums par 52%, kas liecina par dažādām iespējamām grūtībām 
potenciālajiem uzĦēmumu dibinātājiem – finanšu līdzekĜu trūkums, birokrātiskais slogs uzĦēmuma 
dibināšanai vai pat inovatīvu ideju trūkums un pasivitāte. Jāatzīmē, ka arī likvidēto uzĦēmumu 
skaits Kandavas novadā 2009. gadā salīdzinājumā ar 2005.gadu ir samazinājies par 57%, tomēr 
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jāĦem vērā, ka 2007. gadā bija Ĝoti straujš likvidēto uzĦēmuma skaita palielinājums, kas 
galvenokārt ir saistīts ar ekonomikas lejupslīdi. 
 
 
 
 
 

5.1. -1.grafiks 
Reăistrēto un likvidēto uzĦēmumu skaits Kandavas novadā 2005.-2009.gadā 

 

 
Avots: Lursoft 

 
Nozīmīgākās saimnieciskās darbības nozares Kandavas novadā uz 2009. gada sākumu ir 
lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, apstrādes rūpniecība, būvniecība, kā arī 
vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un automobiĜu remonts (skatīt 5.1.-2. tabulu). 

5.1.-2. tabula 
Galvenās uzĦēmējdarbības nozares Kandavas novadā 2007.-2009.gadā 

 
UzĦēmumu skaits 

UzĦēmējdarbības nozare 2007.gads 2008.gads 2009.gads 
Lauksaimniecība, mežsaimniecība 
un zivsaimniecība 225 197 178 

 Ieguves rūpniecība un karjeru 
izstrāde 1 2 2 

Apstrādes rūpniecība 27 25 18 

Būvniecība 16 13 8 

Vairumtirdzniecība un 
mazumtirdzniecība; automobiĜu un 
motociklu remonts 41 37 22 

Transports un uzglabāšana 3 4 2 

Izmitināšana un ēdināšanas 
pakalpojumi 9 6 7 

Finanšu un apdrošināšanas 
darbības 2 2 2 

Operācijas ar nekustamo īpašumu 3 4 1 
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Profesionālie, zinātniskie un tehniskie 
pakalpojumi 2 1 1 

Administratīvo un apkalpojošo 
dienestu darbība 4 3 0 

Veselība un sociālā aprūpe 0 1 1 

Māksla, izklaide un atpūta 2 2 1 

Citi pakalpojumi 5 6 4 

Kopā: 340 303 247 

Avots: CSP 
 
Pēdējo trīs gadu laikā Kandavas novadā 60% uzĦēmumu pēc uzĦēmējdarbības formas ir 
zemnieku saimniecības, 32% - komercsabiedrības un 8 % no ekonomiski aktīvajiem uzĦēmumiem 
– individuālie komersanti (skatīt 5.1.-3. tabulu). 
 

5.1.-3. tabula 
Galvenās uzĦēmējdarbības formas - Individuālais komersants, komercsabiedrība, zemnieku 

saimniecība Kandavas novadā 2008. - 2009. gadā 
 

UzĦēmumu skaits Vieta 

2008.gads 2009.gads 

Kandavas pilsēta 71   62 
Kandavas novads 70   83 
Cēres pagasts 18   14 
Matkules pagasts 30   22 
Vānes pagasts 49   26 
Zantes pagasts 38   21 
Zemītes pagasts 27   19 

Kopā: 303   247 
Avots: Kandavas novada uzĦēmējdarbības atbalsta centrs 

 
Individuālie komersanti savus pakalpojumus piedāvā lielākoties vairumtirdzniecības/ 
mazumtirdzniecības, automobiĜu un motociklu remonta sfērā apmēram 40% un lauksaimniecībā 
apmēram 22%, pārējie IK reăistrēti tādās jomās kā apstrādes rūpniecība, elektroenerăija, 
atkritumu apsaimniekošana, būvniecība, transports un uzglabāšana, izmitināšana un ēdināšanas 
pakalpojumi u.c. Lielākā daĜa IK atrodas Kandavas pilsētā. 
 
Aptuveni 25% komercsabiedrību darbojas tirdzniecībā, 22% - apstrādes rūpniecībā, 14% - 
lauksaimniecībā, 12% - būvniecībā, 6% - izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sfērā. Uz 
2009. gada salkumu 54% no visiem komersantiem atrodas Kandavas pilsētā, Kandavas pagastā 
– 21%, Zantes pagastā – 8%, Vānes pagastā – 6%, Zemītes pagastā – 5%, savukārt Matkules un 
Cēres pagastos pa 2% komercsabiedrību. 
 
No Kandavas novadā reăistrētām zemnieku saimniecībām saskaĦā ar Centrālās statistikas 
pārvaldes datiem uz 2009. gada sākumu tikai pa 1 % darbojas tādās sfērās, kā apstrādes 
rūpniecība un tirdzniecība, savukārt 97% zemnieku saimniecību nodarbojas ar lauksaimniecību, 
mežsaimniecību un zivsaimniecību. No šīm zemnieku saimniecībām 26% ir Kandavas novadā, 
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19% - Vānes pagastā, 17% - Zantes pagastā, 15% - Matkules pagastā, 12% - Zemītes pagastā, 9% 
- Cēres pagastā un tikai 2% - Kandavā. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. EKONOMIKAS PROFILS/SPECIALIZĀCIJA 

 
 

SaskaĦā ar Rīgas reăiona telpisko plānojumu Kandava ir pārvaldes, pakalpojumu, darījumu un 
ražošanas centrs un tūrisma centrs – vārti uz Kurzemes „Šveici” un Abavas senleju.  
 
Novada teritorijas vides resursi nodrošina Ĝoti labas attīstības iespējas lauksaimniecībai, īpaši 
bioloăiskajai lauksaimniecībai un mazāk izplatītām tradicionālās lauksaimniecības nozarēm, 
meža nozarei, pārstādei, rekreācijas industrijai un tūrisma pakalpojumiem. 
 
Kandavas pilsēta ir darījuma un ražošanas centrs, kas nodrošina sociālo, kultūras, sabiedrisko, 
komerciālo un finanšu pakalpojumu pieejamību. Pārējā Kandavas novada teritorijā nozīmīga ir 
lauksaimniecība, tūrisma un atpūtas industrija. 
 
Ilgtspējīgai un stabilai novada attīstībai ir būtiski cilvēkresursi, kas ir konkurētspējīgi darba tirgū. 
Tāpēc ievērojamu lomu novada attīstībai ieĦem izglītības kvalitāte un izglītības pakalpojumu 
pieejamība.  
 
Kandavas novads Latvijas līmenī ir pārvaldes, pakalpojumu, ražošanas un tūrisma centrs, 
savukārt Eiropas līmenī novads ir pozicionējams kā potenciāls tūrisma centrs. 
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7. INFRASTRUKTŪRA 

 

7.1. TRANSPORTA UN SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA 

 
Kandavas novadā ir samērā labi attīstīts autotransporta tīkls, kas apdzīvotās vietas nodrošina ar 
nepieciešamo ceĜu infrastruktūru. Novada austrumu – rietumu virzienā šėērso valsts galvenais 
autoceĜš A-10 Rīga - Ventspils (arī Eiropas TEN autoceĜš E22). Vienlaicīgi novadu šėērso reăionālie 
autoceĜi P130 Rīga – Kuldīga, P121 Tukums – Kuldīga un P109 Kandava – Saldus. Valsts galveno, 
reăionālo un vietējo autoceĜu kopējais garums sastāda 179,5 km., no tiem – 58,3 km asfaltēti. 

DzelzceĜa satiksmi izmanto kravas pārvadājumu veikšanai - no Jelgavas un Rīgas uz Ventspils 
ostu. 
 

Kandavas novadu šėērso viens maăistrālais naftas vads – Polocka (pieslēgums no Krievijas) – 
Ventspils. 
 

7.1.1.  AUTOTRANSPORTS 

Kandavas novadā ir izvērsts plašs ceĜu autotransporta tīkls, kas apdzīvotās vietas nodrošinātas ar 
nepieciešamo ceĜu infrastruktūru. 

Kandavas novada teritorijā autoceĜu struktūru veido 4 autoceĜu grupas: 
– Valsts autoceĜi; 
– Vietējo pašvaldību autoceĜi un ielas; 
– Māju un uzĦēmumu ceĜi; 
– Mežu ceĜi. 

 
Kopējais valsts autoceĜu garums Kandavas novadā ir 179,5 km, no tiem 32,5 % (58,3 km) ar 
asfaltbetona segumu. Kopumā autoceĜu tīkls ir labi attīstīts. Pagastu teritoriju šėērso: 

- Valsts galvenais autoceĜš (A10 Rīga - Ventspils); 
- Reăionālais autoceĜš (P130 Rīga –Kuldīga, P121 Tukums – Kuldīga, P109 Kandava - Saldus); 
- Vietējais autoceĜš (V1433 Kandava – Jaunpagasts - Mazsproăi, V1434 PievedceĜš 

Kandavas stacijai, V1445 Tukums - Kandava, V1474 Plosti-Pūces, V1261 Matkule- Renda, 
V1402 Stende – Sabile - Pūces, 1463 Zemīte-Kukšas, V1462 Zemīte-Jaunsāti, V1478 
Aizstrauši-StarpiĦas, V1461 Grenči-Skārdi, V1431 Kandavas stac.- Oksle-Dursupe, V1393 
Cēre – Pilsarāji - Gobas, V1435 Līgas-Zentene-RideĜi, V1432 Cēre- Pilsarāji-Balgale), V1430 
Vāne –Saldus, V1402 Stende – Sabile - Pūces V1459 Aizupe – AlkšĦi – Strutele - AuziĦas 
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V1474 Plosti - Pūces V1487 Varieba – Aizputes meŃniecība V – 1486 Zante – Dziru 
dzirnavas. 

 
Pašvaldību autoceĜi novadā, galvenokārt, savieno pagastu apdzīvotās vietas savā starpā, kā arī 
ar valsts autoceĜiem, to kopējais garums - 341 km, ar asfaltbetona segumu – 4,9km. Pašvaldības 
autoceĜi pēc to nozīmīguma ir sadalīti 3 grupās: 

- “A” grupas pašvaldības autoceĜi - nodrošina satiksmi starp apdzīvotajām vietām vai 
savieno apdzīvotās vietas ar augstākas nozīmes autoceĜu tīklu, to kopējais garums 
novadā ir 215,05 km, no tiem 3,7 km ir asfaltēti. 

- “B” grupas pašvaldības autoceĜi - nodrošina piebraukšanu ne mazāk kā 3 viensētām vai 
zemnieku saimniecībām, kurās patstāvīgi visu gadu dzīvo cilvēki. “B” grupas pašvaldības 
autoceĜu kopējais garums novadā ir 98,85km, no tiem 1,2km ir asfaltēti. 

- ”C” grupas pašvaldības autoceĜi - nodrošina piebraukšanu pie īpašumiem, kuros cilvēki 
patstāvīgi nedzīvo vai kas nodrošina piebraukšanu pie mazāk kā 3 viensētām vai 
zemnieku saimniecībām. ”C” grupas pašvaldības autoceĜu kopējais garums novadā ir 
27,1km.  

 
Meža ceĜi galvenokārt savieno meža nogabalus ar pašvaldību vai valsts ceĜiem valsts zemēs. Visi 
meža ceĜi nodoti VAS „Latvijas valsts meži” valdījumā. Meža ceĜi ir ar grunts vai grants segumu, un 
to uzturēšanai tiek iedalīts finansējums VAS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanas plāna 
ietvaros.  
 

Esošais ceĜu tīkls pilnīgi nodrošina nepieciešamās saites starp ciemiem un novada centru un 
jaunu pašvaldības ceĜu ierīkošana pagastu teritorijā nav nepieciešama. Jaunu ceĜu ierīkošana 
nepieciešama vienīgi līdz ar Kandavas pilsētas jauno dzīvojamo teritoriju apgūšanu. Vienlaicīgi 
Kandavas pilsētas ainavas uzbūve nosaka ielu tīklu attīstību, jo palielinās kustības intensitāte un 
risks apgrūtinātai autovadītāju redzamībai pilsētas centrā. Ar mērėi novērst šo problēmu, tika 
noasfaltēta daĜa no paredzētā satiksmes tranzīta ceĜa ārpus pilsētas centra.  
 

Aktuāla problēma ir saistīta ar pašvaldības ceĜu seguma kvalitātes uzlabošanu. Tā kā šos ceĜus 
izmanto arī mežizstrādē un derīgo izrakteĦu izstrādē apkalpojošais transports, tad grants seguma 
stāvoklis ceĜiem atsevišėos laika periodos ir pasliktinājies. Pašvaldību autoceĜi ar grants segumu 
tiek uzturēti, regulāri profilējot grants virskārtu un veidojot ceĜa škērsprofilu. Uzturēšana tiek veikta 
periodiski.  

Pašvaldību autoceĜi ar melno segumu tiek uzturēti lielākoties veicot neatliekamos remontdarbus, 
kā arī asfaltējot atsevišėus posmus no jauna. Pašvaldībā perspektīvā plānots visos pagasta 
centros veikt grants ceĜu seguma maiĦu ar asfaltbetonu. 2009.gadā tika noasfaltēta Skolas iela 
Cēres pagastā, bet 2010.gadā plānots asfaltēt atsevišėus posmus Vānē un Kandavā. 
Perspektīvā nepieciešama asfaltbetona ceĜa izveide ceĜa posmos: Kandava – Brocēni, Matkules 
skola – Sabile un Cēre – Kandavas pagrieziens. 
 
Novada teritorijā nav attīstīts veloceliĦu tīkls.  

7.1.2. DZELZCEěA TRANSPORTS 

 
Kandavas novada teritoriju šėērso stratēăiskās nozīmes dzelzceĜa līnija Rīga/ Jelgava – Ventspils. 
DzelzceĜa garums pašvaldības teritorijā ir 10,5 km, to pārvalda VAS „Latvijas DzelzceĜš”. DzelzceĜa 
līnija  Rīga/ Jelgava - Ventspils  tiek izmantota kravu pārvadājumiem, galvenokārt ar Ventspils 
ostas darbību saistītajām tranzītkravām. 
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No 2008.gada septembra tika atjaunoti pasažieru pārvadājumi, bet 2010.gadā tie tika 
pārtraukti. DzelzceĜa stacija „Kandava” atrodas 6 km no Kandavas pilsētas. Pašlaik dzelzceĜa 
līniju izmanto tikai tranzīta kravu pārvadājumiem. 
 

7.1.3. SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

 

Kandavas novadā ir labi attīstīts autoceĜu tīkls, kas nodrošina labas satiksmes iespējas. Pasažieru 
pārvadājumus ar autotransportu novada iedzīvotājiem nodrošina tranzīta un vietējie 
pārvadātāji.  

Tranzīta pasažieru pārvadātāji A/s „Nordeka”, A/s „Liepājas autobusu parks”, SIA „Saldus 
autobusu parks”, A/S „Talsu autotransports” un PSIA „Ventspils reiss” nodrošina pārvadājumus 
starprajonu maršrutos. Tranzīta maršruti tiek veikti nacionālas un reăionālas nozīmes maršrutos:  

- Rīga – Kandava - Kuldīga; 
- Rīga – Tukums – Kandava - Roja; 
- Rīga – Kuldīga - Virka; 
- Rīga - Kuldīga – Liepāja; 
- Rīga – Kuldīga – Priedaine; 
- Rīga – Tukums – Kandava – Kuldīga; 
- Rīga – Tukums – Kuldīga – Pāvilosta; 
- Rīga – Talsi – Dundaga; 
- Rīga – Stende – Talsi; 
- Talsi – Kandava – Saldus; 
- Talsi- Kandava – Kuldīga – Liepāja; 
- Ventspils – Tukums – Rīga; 
- Ventspils – Talsi – Rīga; 
- Ventspils – Rīga; 
- Kandava – Saldus; 
- Ventspils – Jelgava. 

Vietējas nozīmes autopārvadājumus veic SIA „Tukuma Auto” maršrutos: 
- Tukums - Pūre – Kandava; 
- Tukums – Brizule – Kandava; 
- Tukums – Zante – Kandava. 

 

SaskaĦā ar pašvaldības sniegto informāciju, novadā ir laba satiksme starp Kandavas pilsētu un 
Tukuma pilsētu. Atsevišėos novada areālos (Matkules, Cēres un Vānes pagastos) ir nepietiekams 
nodrošinājums pasažieru pārvadājumiem ar autotransportu no pagastu centra uz Kandavas 
pilsētu. Sabiedriskais transports grūtāk pieejams iedzīvotājiem Zantes pagastā (ar Tukuma pilsētu) 
un novadā esošajiem ciemu un pārējiem pagastu iedzīvotājiem, kuri nedzīvo valsts galveno 
autoceĜu un reăionālo autoceĜu tuvumā. Visvairāk grūtības tas sagādā skolēniem, tāpēc 
lielākajā daĜā pašvaldības tiek veikti skolēnu pārvadājumi, ko nodrošina Kandavas novada 
Izglītības pārvalde un skolu  autotransports, kā arī citu pakalpojuma sniedzēju  autobusi.  

7.2.  TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

 

Kandavas novadā uz valsts nozīmes autoceĜiem ir 8 tilti. To kopējais brauktuves laukums ir 620,28 
m2.  Uz vietējās pašvaldības autoceĜiem ir 8 tilti ar kopējo brauktuves laukumu  906 m2. No visiem 
16 tiltiem 3 tilti atrodas uz reăionālajiem autoceĜiem, 5 – uz vietējiem autoceĜiem, 7 - uz A grupas 
pašvaldību autoceĜiem un 1 - uz B grupas pašvaldības  autoceĜa. 
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Pēc novada pašvaldību sniegtās informācijas,  Kandavas novadā 4 ir degvielas uzpildes stacijas 
(DUS): DUS un gāzes uzpildes stacija Kandavas pilsētā, Vānes pagastā pie reăionālā autoceĜa 
P121 Tukums – Kuldīga, Zemītes pagastā pie reăionālā autoceĜa P121 Tukums – Kuldīga un P109 
Kandava – Saldus krustojuma, Zantes pagastā pie reăionālā autoceĜa P109 Kandava – Brocēni.  

 
Kandavas novadu (Zemītes, Matkules un Vānes pagastus) šėērso viens maăistrālais naftas vads – 
Polocka pieslēgums no Krievijas) - Ventspils  16,8 km garumā. CauruĜvadu tehniskais koridors ir 25 
m platumā, kas sastāv no jēlnaftas cauruĜvada Polocka – Ventspils (Ø720 mm) ar jaudu 16 milj. 
t/gadā un naftas produktu cauruĜvada Disna – Ventspils (Ø530 mm) ar jaudu 6 milj. t/gadā. Abi 
cauruĜvadi ierīkoti 8 metru attālumā viens no otra. CauruĜvadu uzturēšanu nodrošina Latvijas – 
Krievijas kopuzĦēmums „LatRosTrans”. Šai teritorijai ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas. 

Minētajam maăistrālajam naftas vadam ir neliela nozīme novada attīstībā, jo tas tiek izmantots 
Ventspils pilsētas ostas terminālā. IzĦēmums ir nelegālās pieslēgšanās iespējamība, kas var radīt 
augsnes un virszemes ūdeĦu potenciālo piesārĦojumu draudus ar naftas produktiem novada 
teritorijā.  

Kandavas novadu nešėērso neviens maăistrālais gāzes vads.  

7.3.  ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI 

 
Telekomunikāciju pakalpojumus Kandavas novada teritorijā sniedz SIA „Lattelekom”, SIA 
„Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „TELE 2”, AS Telekom Baltija - Triatel telekomunikāciju operators, 
SIA „Bite Latvija“, SIA „IZZI”. 
 
Mobilā tīkla operatori Kandavas novadā ir SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „TELE 2”, SIA „IZZI”, 
SIA „Bite Latvija”, AS Telekom Baltija - Triatel telekomunikāciju operators, bet ne visos pagastos ir 
pietiekams visu augstākminēto telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju tīkla pārklājums. 
Atsevišėās novada vietās (īpaši Matkules un Zemītes pagastos), kuras ir attālinātas no centra, 
kurā ir uzstādīta bāzes stacija vai raidītājs, kā arī vietās, kuras atrodas ieplakās, ir grūtības ar 
mobilo sakaru uztveramības zonas nodrošināšanu.  

 
Vadošais fiksēto telekomunikāciju tīkla operators Kandavas novadā ir SIA „Lattelecom”, 
izmantojot automātiskās telefona centrāles (ATC), maăistrālo starpcentrāĜu vara kabeĜu, optiskās 
šėiedras kabeĜu tīklu (gaisvadu un pazemes) un sadales gaisvadu un pazemes kabeĜu tīklu.  

7.4. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS 

 
Interneta pieslēgumu Kandavas novadā nodrošina SIA  „Lattelekom” un vietējie Kandavas 
novada uzĦēmumi, izmantojot radio apraides iespējas. Pašvaldības teritoriju šėērso tālsatiksmes 
sakaru kabelis 5,6 km garumā.  2004. gadā Phare „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”  
projekta „Etniskā integrācija vietējā sabiedrībā – sapratne, dialogs un līdzdalība” ietvaros 
izveidotie 7 Interneta pieslēguma punkti pašvaldību pakalpojumu centros, muzejā un tūrisma 
informācijas centrā un “Trešā tēva dēls” projekta ietvaros visās novada bibliotēkās. 
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8. PAKALPOJUMI 

 

8.1. ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA 

 
Kandavas pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmas apgādā ar ūdeni 3500 iedzīvotājus, 
izmantojot pazemes ūdeĦus. Centralizētās ūdens apgādes sistēmas garums ir 27,060 km. 
Pakalpojumu sniedzējs ir SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi". Dzeramā ūdens apgādei tiek 
izmantoti pazemes ūdeĦi, ko iegūst 3 urbumos. Kandavā bez 3 komunālām ūdensapgādes 
sistēmām ir 2 privātas ūdensapgādes sistēmas (Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikums 
un SIA “Universe”). 
 
Iegūtā dzeramā ūdens attīrīšana tiek veikta ar dzidrinātajiem filtriem, tomēr pilsētai nav ūdens 
sagatavošanas stacijas. Kandavas komunālās ūdensapgādes sistēmās kā tilpnes ūdens 
uzglabāšanai kalpo Centra sistēmas ūdenstornis ar tvertni, kuras tilpums ir 40 m3 un Liepas 
sistēmas ūdenstornis ar tilpumu (kātam un tvertnei kopā) 82 m3. 
 
Piegādātajam ūdenim ir augsts dzelzs saturs no 1,18 mg/l līdz 3,8 mg/, kas pārsniedz ES un 
Latvijas standartus  (0,4 mg/l). Maăistrālam ūdensapgādes tīklam nepieciešama rekonstrukcija, 
kas arī ir paredzēta: 2010.gadā 1.kārtas, bet  2012.gadā – 2.kārtas rekonstrukcija.   
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Lielākajā daĜā Kandavas novada blīvi apdzīvotās vietās ir ierīkotas centralizētās ūdensapgādes 
sistēmas, to kopējais garums ir 17,524km (skat. 8.1.-1.tabulu).  

8.1.-1.tabula 
 

Centralizēta ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas garums (m) un pakalpojuma sniedzējs 
uz 01.02.2010. 

Nr.p.k. Vieta 
Ūdens 

apgādes 
Kanalizācijas 

sistēmas Pakalpojuma sniedzējs  
    garums (m) garums (m)    

1. Kandavas pilsēta 22870 9210 
SIA "Kandavas komunālie 
pakalpojumi"  

2. Abavas iela 36 160 210 
SIA "Kandavas komunālie 
pakalpojumi"  

3. „Rožkalni” 3950 0 
SIA "Kandavas komunālie 
pakalpojumi"  

4. 
Apdzīvota vieta 
Jauda 1 80 80 

SIA "Kandavas komunālie 
pakalpojumi"  

                 Kandavas novads  

5. 
Apdzīvota vieta 
Valdeėi 860 520 

SIA "Kandavas komunālie 
pakalpojumi"  

6. Cēres pagasts 3090 800 
SIA "Kandavas komunālie 
pakalpojumi"  

7. Zemītes pagasts 3700 4233 

Līdz 31.03.2010. SIA "Zemītes 
komunālie pakalpojumi", bet no 
01.04.2010. SIA "Kandavas 
komunālie pakalpojumi"  

8. 
Zemītes pagasts 
ciems "Grenči" 349 481 

Līdz 31.03.2010. SIA "Zemītes 
komunālie pakalpojumi", bet no 
01.04.2010. SIA "Kandavas 
komunālie pakalpojumi"  

9. Matkules pagasts 4825 3880 
SIA "Kandavas komunālie 
pakalpojumi"  

10. Zantes pagasts 2400 2300  Kandavas novada dome  

11. Vānes pagasts 2300 1505 
SIA "Kandavas komunālie 
pakalpojumi"   

Avots: Pašvaldības dati 
 

Vairumā pagastu ar monocentrisku apdzīvojuma struktūru centralizēta ūdensapgāde pieejama 
tikai pagastu  centru  iedzīvotājiem (Vānes, Zantes, Matkules, Zemītes un Cēres pagastos). 
Centralizēti Iegūtais ūdens galvenokārt izmantots komunālajām un sadzīves vajadzībām.  

 
Kandavas novada teritorijā kopumā ierīkoti 105 ūdensapgādes urbumi. Urbumu dziĜums ir 
atšėirīgs: no 23 līdz 340m, kur dziĜākais urbums (340m) atrodas Zantes pagastā. Daudzi urbumi, kas 
atrodas ārpus Kandavas ir sliktā stāvoklī un lielu daĜu no tiem arī neizmanto. Urbumu esošā 
statusa iedalījums: 50 – darbojās, 34 – netiek izmantoti, 10 – nepieciešams tamponēt, 3- likvidēti, 2 
– atrodas rezervē, 6 – statuss nav zināms. 
 
Kandavas pilsētā centralizēta kanalizācijas sistēmas tīklu kopgarums ir 9500 m. Centralizēto 
kanalizācijas sistēmu izmanto apmēram 70% iedzīvotāju. Maăistrālais kanalizācijas tīklam, tāpat 
kā ūdensvada tīklam, nepieciešama rekonstrukcija, kas arī tiek plānota sākot ar 2010.gadu.  
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Centralizēta kanalizācijas sistēma Kandavas novada teritorijā ārpus pilsētas ir tikai Matkules, 
Zemītes, Vānes, Zantes, Valdeėu un Cēres ciemu teritorijās. Centralizēto kanalizācijas sistēmu 
kopgarums ir 13,719 km. Kandavas novadā kopumā ir 15 notekūdeĦu savākšanas vietas. Divas 
atrodas Kandavas pilsētā - no attīrīšanas ietaisēm ūdeĦi tiek novadīti Abavas upē. Bioloăiskās 
attīrīšanas iekārtām 1998.gadā tika veikta rekonstrukcija, lai Abavas upes labā krasta 
notekūdeĦus novadītu uz attīrīšanas iekārtām. Tās gaitā zem upes gultnes izbūvēja 790 m garu 
spiedvadu. Attīrīšanas iekārtu tehniskais stāvoklis ir labs, kas ir atbilstošs attīrīto notekūdeĦu 
normatīvajām prasībām. Matkules pagastā notekūdeĦu savākšanas vieta atrodas Matkules 
ciema attīrīšanas ietaises vietā, no kurienes attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti Imulas upē. Zemītes 
pagastā notekūdeĦu savākšanas vieta atrodas Zemītes ciema attīrīšanas ietaises vietā un pēc 
tam attīrītie notekūdeĦi novadīti Vēdzeles upē. Cēres pagastā lokālā attīrīto notekūdeĦu 
savākšanas vieta atrodas Cēres ciemā un attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti DraudziĦu dīėī. Vānes 
un Zantes ciemā notekūdeĦu savākšana notiek bioloăiskajās attīrīšanas iekārtās. 

8.2. SILTUMAPGĀDE 

 
Kandavas novada pašvaldībām ir dažādi tehniskās siltumapgādes veidi: centralizēta 
siltumapgāde, lokālā apkure un individuālā apkure. No tām visplašāk pielietotas ir lokālā un 
individuālā apkure.  
 
Kandavas pilsētā siltumapgāde tiek nodrošināta ar katlumāju palīdzību, par kurināmo izmantojot 
malku vai ogles. Siltumapgādi Kandavas pilsētā nodrošina vairākas nelielas katlumājas - Dārza 
ielā, Ėiršu ielā, Kūrorta ielā, Valteru ielā, Jelgavas ielā un Ozolu ielā, kā arī atsevišėās 
daudzdzīvokĜu mājās un skolās ir ierīkotas katlumājas. 
 
Novada lauku teritorijā centralizēta siltumapgāde pieejama Zantes un Vānes ciemos, kā arī 
atsevišėas katlumājas ir daudzdzīvokĜu mājās Matkules un Zemītes ciemā. Kandavas novadā kā 
kurināmo materiālu izmanto šėeldu un koksni, bet mazuts un šėidrais kurināmais netiek izmantots. 
Maăistrālais gāzes vads nešėērso Kandavas novadu, tāpēc gāzes apkure netiek izmantota.  
 
Lielākai daĜai patērētāju ir vietējā apkures sistēma, kur kā kurināmo izmanto koksni vai šėeldu. Šo 
patērētāju izmantotais kurināmais nav iekĜauts datu bāzē, tāpēc informācija nav pieejama. 
 
Organizācijas, kas kurināmo izmanto gan siltuma vai elektroenerăijas ražošanai, gan 
tehnoloăiskajiem procesiem, un sniedz atskaites par patērēto kurināmā veidu un daudzumu, ir 
iekĜautas LVĂMA datu bāzē, bet Kandavas novadā par 2008.gadu atskaiti iesniegusi tikai viena 
organizācija. (skatīt 8.2.-1.tabulā).  

 
8.2.-1.tabula 

Kurināmā izlietojums organizācijās 2008.g. 
 

Kurināmais (tonnas) Organizācija 
Nosaukums, adrese Kurināmā 

veids 
Kop

ā 
Sēra 

saturs 
Kopā*K

n 
Valsts Kandavas Lauksaimniecības tehnikums – 
Mācību centrs 
Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 

Šėelda 
(307c)  

1150 0 0,3 

Avots: LVĂMA 

8.3.  ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

 



Kandavas novada attīstības programma 

1.daĜa: Esošās situācijas analīze  

 

 

52 

Vietējie vai centralizētas savākšanas sistēmas operatori novadā apkalpo apmēram pusi no 
novada iedzīvotājiem, tomēr iedzīvotāju skaits, kam pieejami vietēji centralizētie atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumi, būtiski atšėiras vietējo ciemu starpā, ko ietekmē attālums no 
pagastu centra. Atkritumu apsaimniekošanu novadā šobrīd veic 1 uzĦēmums SIA “Kurzemes 
ainava”. 
 
Kandavas novadā 2009.gada 23.decembrī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.16 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu”, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.  Noteikumos 
atsevišėi atrunātas sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas prasības. Atkritumi 
galvenokārt tiek savākti konteineros. Savākšanas biežums Kandavas pilsētā ir 5 reizes nedēĜā, bet 
pagastos savākšanas biežums ir noteikts ne retāk kā 1 reizi mēnesī. Atkritumu savākšanas 
biežumu ietekmē līguma nosacījumi, ko iedzīvotājs slēdz ar atkritumu apsaimniekošanas 
uzĦēmumu, un izmantojamo konteineru tilpums. 
 
Atkritumu apsaimniekotājs SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” ES KF 
līdzfinansētā projekta “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reăionā, Latvijā” ietvaros ir 
izveidojusi Kandavas novadā 20 dalītos atkritumu vākšanas punktus no kuriem Kandavas pilsētā 
atrodas 14 atkritumu dalītās vākšanas punkti, kur atsevišėi tiek novietotas PET pudeles un stikls, 
bet pārējā novada teritorijā 6 atkritumu dalītās vākšanas punkti.  
 
Kandavā, Daigones ielā 20 atrodas atkritumu šėirošanas-pārkraušanas stacija – speciāli ierīkota 
un aprīkota vieta, kur tiek nogādāti sadzīves atkritumi pirms transportēšanas uz atkritumu 
poligonu un atkritumi no dalītās atkritumu vākšanas punktiem pirms nodošanas pārstrādei. 

8.4. ELEKTROAPGĀDE 

 

Kandavas novada elektroapgādi nodrošina PVAS „Latvenergo” Rietumu elektrisko tīklu rajona 
nodaĜa. Kandavas novada teritoriju šėērso maăistrālā 110 kv elektrolīnija. 

Kandavas  pilsētas teritorijā  atrodas augstsprieguma sadales apakšstacija. Pārējā novada 
teritorijā atrodas virszemes un pazemes zemsprieguma tīkli ar 0.4 - 20 kV spriegumu un 
transformatoru apakšstacijas, kuras nodrošina elektroapgādi visā novada teritorijā.  

8. 5.  ZEME, MĀJOKLIS UN KOMERCPLATĪBAS 

 
Kandavas novadā zemes kopplatība ir 67858,2029 ha, tai skaitā pašvaldībai piederošās zemes 
1102,8236 ha, no kurām apbūvētas ir 199,8086 ha un neapbūvētas - 903,015 ha zemes platības. 
Esošie pašvaldības 291 zemes gabali ir iznomāti citām fiziskām un juridiskām personām lietošanai. 
Kandavas novadā individuālo dzīvojamo māju apbūvi sastāda 622 zemes gabali, bet 
pašvaldībai neapbūvēti ir 565 zemes gabali. 
 
Kandavas novada kopējais dzīvojamai fonds sastāda 831 vienības, no kurām lielākā daĜa ir 
privātajam sektoram – 701, bet pašvaldības dzīvojamam fondam pieder 130 vienības. Salīdzinoši 
dzīvojamā fonda struktūrā dominē privātā sektora dzīvokĜu īpatsvars. Jaunu mājokĜu būvniecība 
pēdējo četru gadu laikā notikusi gan privātajam, gan pašvaldības sektoram, kur 2009.gadā 
Kandavas pilsētā tika nodota ekspluatācijā 30 dzīvokĜu māja (skat. 8.5.-1.tabulu).   

8.5.-1.tabula 
Būvniecības pārskats Kandavas novadā 

 
PieĦemts ekspluatācijā (skaits) Būves 

2007.gads 2008.gads 2009.gads 
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Ēkas kopā 24 14 15 
Dzīvojamās mājas 10 7 11 
Viena dzīvokĜa mājas 9 7 8 
Divu un vairāku dzīvokĜu mājas - - 1 
DzīvokĜu pārbūve agrāk uzceltajās 
divu un vairāku dzīvokĜu mājās 

1 - 2 

Nedzīvojamās ēkas 14 7 5 
Avots: LR Centrālās statistikas pārvalde 

 
Aktīvāka būvniecība novadā ir bijusi 2007.gadā un 2009.gadā. 2007.gadā no 24 ekspluatācijā 
pieĦemtajām ēkām 21 ir bijusi jaunbūve. 2007.gadā ekspluatācijā nodoto objektu kopējā 
platība sasniedza 5778 m2 ar kopējo būvniecības izmaksu 2 213 834 Ls, no tiem valsts un 
pašvaldības līdzekĜi – 593 097 Ls. Attiecīgi dzīvojamās mājas platības – 1893m2 ar būvniecības 
izmaksām – 522 000Ls. Valsts un pašvaldības līdzekĜi tika izlietoti nedzīvojamo ēku būvniecībai. 
 
Salīdzinoši 2009.gadā ekspluatācijā nodoto dzīvojamo māju skaits bija lielāks par 2007.gadu, tai 
skaitā arī kopējā platība bija lielāka – 3908m2, jo Kandavas pilsētā tika uzcelta 30 dzīvokĜu māja 
ar kopējo platību 2055m2. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja Ls 1 691 062, no kurām lielākā 
daĜa (Ls 1 028 562) bija izlietots 30 dzīvokĜu celtniecībai. 
 

MājokĜu un dzīvojamās vides kvalitāte, salīdzinot ar pārējo Rīgas reăionu, nav augsta. 
Daudzstāvu ēkas ar vairākiem dzīvokĜiem atrodas Kandavas pilsētā  un bijušajos saimniecību 
centros. Esošais dzīvojamais fonds ir samērā nolietojies  (īpaši novadu ciemos). 
 

Kandavas novada teritorijā atrodas 40 komercobjekti ar kopējo platību  88315m2. Noteiktā  
nomas maksa ir salīdzinoši zema, kas varētu sekmēt novadā uzĦēmējdarbības attīstību: 

- Nedzīvojamām telpām Kandavas novadā, kuras izmanto komercdarbībai Ls 1,00m2 
mēnesī; 

- Nedzīvojamām telpām Kandavas pilsētā, kuras izmanto ražošanai Ls 0,50m2 mēnesī; 
- Nedzīvojamām telpām Kandavas novadā (pagastos), kuras izmanto ražošanai Ls 0,15m2 

mēnesī; 
- Nedzīvojamām telpām Kandavas novadā kurās neveic saimniecisko darbību 0,10m2 

mēnesī. 
 

8.6. KAPSĒTAS 

 
Kandavas novadā ir 25 atvērtas un daĜēji atvērtas kapsētas un 1 kapliča, kas celta 1997.gadā. 
Ikdienas kapsētu uzturēšanas darbus veic iedzīvotāji kopā ar Kandavas novada pašvaldības 
uzĦēmumiem.  

Kandavas pilsētas kapos strādā algots cilvēks, kas veic kapu apkopšanu: tīra centrālos celiĦus, 
pĜauj un sagrābj zāli, grābj lapas, ziemā tīra sniegu, vienlaicīgi arī apkopj ilgstoši nesakoptās kapu 
kopiĦas. Kandavas novadā kapu uzturēšana notiek par pašvaldības līdzekĜiem, bet kapu vietu 
ierādīšana ir pakalpojums. Gan Kandavas pilsētā, gan novadā pagastos ir vismaz divas 
kapsētas, to skaits, nosaukums un platība doti  8.6.-1.tabulā. 

8.6.-1.tabula 

Kandavas novada atvērtās un daĜēji atvērtās kapsētas  

Kapsētu atrašanās vieta Kapsētu nosaukums Platība (ha) 
Kandavas kapsēta 9,6 Kandavas pilsētā 
Kandavas evaĦăēliski luteriskās - 
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draudzes kapsēta 
AndziĦu kapsēta 0,7 
KorăeĜciema kapsēta 1,1 
Raibāju kapsēta - 
Rēzes kapsēta - 

Cēres pagastā 

Vecciema kapsēta 0,9 
Cikundes kapsēta 0,7 
Elku kapsēta 1,2 
Kalnmuižas kapsēta 1,18 
KreiĜu kapsēta, 1,3 
Mežmuižas kapsēta 0,2 
Priedulu kapsēta 0,4 
ĖikuĜu kapsēta 0,4 

Kandavas pagastā 

Vimbužu kapsēta 1,1 
Dzirmuižas kapsēta 0,5 
Matkules kapsēta 2,3 

Matkules pagastā 

Sviluma kapsēta 0,4 
Aizupes kapsēta, 5,3 Vānes pagastā 
Variebas kapsēta 6,2 
SmiltiĦu kapsēta 1,0 
Jaundziru kapsēta 3,2 

Zantes pagastā 

Izsvintēnu kapsēta 1,9 
Kanduru kapsēta - Zemītes pagastā 
Pavārkalna kapsēta 3,9 

Avots: Pašvaldības dati 
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9. SOCIĀLĀ SITUĀCIJA 

 

9.1. IZGLĪTĪBA 

 
Novadā darbojas 5 pamatskolas, 2 vidējās mācību iestādes un 4 profesionālās ievirzes izglītības 
skolas, Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikums ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
filiāli, Vānes pagastā pirmskolas izglītības iestāde „VārpiĦa”, kura kopš 2010. gada janvāra 
pievienota Vānes pamatskolai, Kandavā pirmskolas izglītības iestāde „ZīĜuks” un pirmsskolas 
uzraudzības grupas Zantes, Zemītes, Matkules un Cēres pamatskolām. Informāciju par Kandavas 
novada skolu interešu izglītības pulciĦiem skatīt Pielikumā nr.8. 

9.1.1. VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA 

 
Kandavas novadā pirmsskolas izglītības programmas realizē četras iestādes Kandavas novadā, 
kā arī vairākas bērnudārzu grupas pie pamatskolām un rotaĜu un attīstības centri.  
 
Pirmsskolas izglītības iestāde “ZīĜuks”  
 

PII „ZīĜuks” ir pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, kas  darbojas jau kopš 1978. gada 6. 
janvāra. Tiek piedāvātas trīs licenzētas mācību programmas: 

- Vispārīgā pirmsskolas izglītības programma; 
- 5- 6 gadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma; 
- Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem. 

PII ”ZīĜuks” ir nodarbināti 25 pedagogi, trīs  valodas attīstības skolotāji, divi mūzikas skolotāji, sporta 
skolotāja un 19 tehniskie darbinieki. 

2008. /2009. mācību gadā iestādē darbojas 13 grupas, tai skaitā trīs grupas bērniem ar valodas 
traucējumiem. Bērnudārzu apmeklē 250 bērni. 2007.gadā PII “ZīĜuks”  apmeklē 242 bērni. (2006. 
gadā – 204 bērni, 2005. gadā – 176 bērni, 2004. gadā – 169 bērni). 

Bērnu rotaĜu un attīstības centrs „Saules šūpulītis”  
 
Bērnu rotaĜu un attīstības centrs "Saules šūpulītis" ir PII "ZīĜuks" filiāle, kas darbojas kopš 2007. gadā 
janvāra. Centrs izveidots ar LR Bērnu ministrijas finansiālu atbalstu un Kandavas novada domes 
līdzfinansējumu.  
 
Centrs piedāvā iespēju ăimenēm bez maksas atstāt pirmskolas vecuma bērnus audzinātāju 
uzraudzībā līdz četrām stundām dienā. Centra telpas ir pieejamas arī bērniem ar īpašām 
vajadzībām. 
 
 „Saules šūpulītī” regulāri notiek radošas nodarbības vecākiem kopā ar bērniem un izglītojošas 
lekcijas vecākiem.  
 
Vānes pirmsskolas izglītības iestāde „VārpiĦa” 
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Kopš 2010. gada janvāra pievienota Vānes pamatskolai. Bērnu dārzu 2009.gadā apmeklēja 53 
bērni. Bērnu dārzā strādā 6 pedagogi. 
 
Zantes pamatskolas pirmskolas izglītības iestāde 
 
2009.gadā to apmeklēja 32 bērni, 2008. gadā – 23, 2007. gadā – 21, bet 2006. un 2005. gados – 
16 bērni. Bērnu dārza telpas netiek pilnībā noslogotas, jo vietas paredzētas 43 bērniem. Ar 
bērniem strādā 3 pedagoăiskie darbinieki, to skaits kopš 2005. gada nav mainījies. Ziemas 
mēnešos bērnudārzs pilda arī patversmes funkcijas, jo pagastā ir ăimenes, kurās nespēj bērniem 
nodrošināt elementārās dzīvībai nepieciešamās prasības (ēdiens, apkure u.t.t.). 
 
Papildus pirmsskolas izglītības iestādēm darbojas nelielas bērnudārzu grupas pie Zemītes, 
Matkules un Cēres pamatskolām. Taču  neskatoties uz to, novadā kopumā vēl ir pāri par 80 
bērniem, kuriem nepieciešama vieta bērnudārzā. 
 
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola  
 
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola īsteno divas licencētas  izglītības programmas: 

- Pamatizglītība; 
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā  virziena izglītības programma; 

 
2009./2010.mācību gadā kopējais izglītojamo skaits ir 480 (2008./2009. m.g. – 490 un 2007./2008. 
m.g. – 550), tajā skaitā: 

- Pamatizglītības programmu apgūst – 385 (attiecīgi 401 un 444), 
- Vidējās izglītības programmu apgūst – 95 (attiecīgi 89 un 106). 

 
Izglītojamo skaits 2009./2010. mācību gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo samazinājies nedaudz, t.i. 
par 2,4%, savukārt salīdzinājumā ar datiem no 2007./2008. mācību gada – samazinājums ir par 
12,72%. 
 
Skolā 2009./2010. mācību gadā stādā 43 pedagogi, savukārt 2008./2009. m.g. un 2007./2008. 
m.g. – 48 pedagogi. Skolotāju skaits uz 2009./2010. mācību gadu samazināts par 10%. 
 
Skola piedāvā padziĜinātu angĜu valodas apguvi sākumskolā un vidusskolā. Sadarbībā ar SIA 
„Latvijas UzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” skola piedāvā projekta „Esi līderis” 
programmu „Komerczinības vidusskolēniem”. 
 
Kandavas internātvidusskola  
 
Internātvidusskola īsteno divas izglītības programmas:  

- Vispārējās pamatizglītības (1. – 9. klase) programma – latviešu mācībvalodā dienas 
skolām; 

- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma latviešu 
mācībvalodā dienas skolām. 

 
2009. / 2010.mācību gadā kopējais izglītojamo skaits 404 (2008./2009. m.g. – 401 un 2007./2008. 
m.g. – 447), tajā skaitā: 

- Pamatizglītības programmu apgūst – 331 (attiecīgi 337 un 355), 
- Vidējās izglītības programmu apgūst – 73 (attiecīgi 64 un 92). 

 
Izglītojamo skaits 2009./2010. mācību gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo nav būtiski mainījies, 
savukārt salīdzinājumā ar datiem no 2007./2008. mācību gada – samazinājies par 9,6%. 
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Skolā 2009./2010. mācību gadā stādā 51 pedagogs, savukārt 2008./2009. m.g. – 58, bet 
2007./2008. m.g. – 63. Skolotāju skaits samazināts ik gadu pakāpeniski attiecīgi par 7,9% 2008. 
gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu un par 12% 2009. gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu. 
 
Vānes  pamatskola  
 
Vānes pamatskola īsteno pamatizglītības programmu. Iespējams apgūt divas svešvalodas: 
angĜu, krievu. Vānes pamatskola akreditēta līdz 2012.gada 25. janvārim. 
2009./2010. mācību gadā skolā mācās 96 izglītojamie. Salīdzinot ar diviem iepriekšējiem mācību 
gadiem, skolēnu skaits ir samazinājies par 25 izglītojamiem.  
 
2009./2010. mācību gadā skolā strādāja 13 pedagogi. 
 
Vānē, Aizupē izveidots jauniešu bāreĦu apmācības centrs „Dzīvesprieks”, kas piedāvā 2-4 gadu 
ilgu mācību programmu. Centrā piedāvā apgūt arodapmācību - šuvēja un drēbnieka arodu, 
traktorista, autovadītāja, celtnieka, lauksaimnieka, galdnieka, metālapstrādes speciālista, 
pavāra profesiju, kā arī apgūt datora un biroja programmu. Centrs veic sociālo rehabilitāciju un 
sniedz  psihologa konsultācijas.  
 
Zantes pamatskola  
Skola īsteno piecas licenzētas izglītības programmas: 

- Vispārējās pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programma; 
- Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā pirmsskolas izglītības programma; 
- Pirmsskolas izglītības programma; 
- Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām 

mācībās, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē; 
- Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri 

integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē. 
 
Zantes pamatskolā 2009./2010. mācību gadā mācās 94 skolēni, 2008./2009. m.g. – 101 skolnieks, 
2007./2008. m.g. – 90 skolnieki. 2009./2010. m.g. skolnieku skaits salīdzinoši ar iepriekšējo mācību 
gadu samazinājies par 6,9%. 
 
Skolā 2009./2010. mācību gadā stādā 12 pedagogi, savukārt 2008./2009. m.g. – 15, bet 
2007./2008. m.g. – 14. Skolotāju skaits samazināts 2009./2010. m.g. salīdzinājumā ar iepriekšējo 
par 20%, jeb par 3 pedagogiem. 
 
Kandavas Mūzikas skola  
 
Kandavas Mūzikas skola īsteno šādas izglītības programmas: 
- Klavierspēle – mācību ilgums 8 gadi 
- Vijoles spēle – mācību ilgums 8 gadi 
- Akordeona spēle – mācību ilgums 6 gadi 
- Flautas spēle – mācību ilgums 6 gadi 
- Saksofona spēle – mācību ilgums 6 gadi 
- Trompetes spēle – mācību ilgums – 6 gadi 

 
2007./ 2008. mācību gadā skolā mācās 98 audzēkĦi un strādā 12 pedagogi, līdzīgi arī 2008./ 
2009.m.g., kad skolēnu skaits ir par vienu mazāk, bet skolotāju skaits nemainīgs. Savukārt 2009./ 
2010.m.g. samazinās skolotāju skaits – 8, bet palielinās  audzēkĦu skaits 100.  
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Kandavas novada Bērnu un Jaunatnes sporta skola  
 
Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības 
iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas vieglatlētikā un basketbolā. 
Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas dibinātājs ir Kandavas novada dome. 
 
Pašreiz skolā darbojas 263 audzēkĦi, sporta skolā strādā 10 treneri un 19 tehniskie darbinieki.  
 
Kandavas Mākslas skola   
 
Mākslas skola ir Kandavas novada domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde 
profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu īstenošanai. Skolā 2007. /2008. mācību gadā 
mācās 135 skolēni, strādā 8 pedagogi.   Nepieciešama informācija: cik skolotāju, cik skolēnu vai 
skolēnu skaits pieaug vai samazinās pēdējo 3 gadu laikā. 
 
Pamatpriekšmeti - zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati. Pēc izvēles var 
apgūt šādus priekšmetus: keramika; ādas apstrāde; tekstilmāksla; noformēšana; datorgrafika; 
kokapstrāde; porcelāna apgleznošana.  
 
Regulāri notiek bērnu darbu izstādes ne tikai Kandavā, bet arī Rīgā, Tukumā, Kuldīgā, kā arī 
ārzemēs. Skola  piedalās starptautiskajās bērnu mākslas izstādēs Japānā, Polijā, Zviedrijā.  

9.1.2. PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA 

 
Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikums  (VKLT) 
Tehnikums piedāvā iegūt vidējās pakāpes profesionālo izglītību, kas dod iespēju iegūt trešā 
līmeĦa profesionālo kvalifikāciju, šādās izglītības programmās: 
- Lauku tūrisma pakalpojumi. Kvalifikācija – lauku tūrisma speciālists; 
- Lauksaimniecības tehnika. Kvalifikācija – lauksaimniecības tehnikas mehāniėis; 
- Lauksaimniecība. Kvalifikācija – lauku īpašumu apsaimniekotājs; 
- Autotransports. Kvalifikācija – automehāniėis; 
- Enerăētika. Kvalifikācija – elektrotehniėis; 
- Ēdināšanas serviss. Kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists; 
- Viesnīcu serviss. Kvalifikācija – viesnīcu pakalpojumu speciālists. 

 
Tehnikumā katru gadu mācās vidēji 600 audzēkĦi (2007. gadā bija 584 audzēkĦi, 2008. gadā – 
635 audzēkĦi, savukārt 2009. gadā - 630 audzēkĦi). 2008. un 2009.gada audzēkĦu skaitu sastāda 
Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikuma audzēkĦi un izglītības programmas 
„Lauksaimniecības tehnika” neklātienes izglītojamie. 2008.gadā izglītības programmas 
„Lauksaimniecības tehnika” neklātienē mācījās 14 izglītojamie, savukārt 2009.gadā - 30 
izglītojamie. Mācību ilgums ir četri gadi. 
 
2009. gadā audzēkĦu skaits izglītības programmās ir Ĝoti atšėirīgs. Lauksaimniecības tehnikas 
specialitātē tas ir 185 audzēkĦi, bet Lauku tūrisma pakalpojumu specialitātē tikai 60 audzēkĦi. 

9.1.3.  AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA 

 
Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumā darbojas Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
filiāle. 1. līmeĦa augstāko profesionālo izglītību var iegūt divās nepilna laika studiju 
programmās: 

- Ēdināšanas pakalpojumi. Kvalifikācija -  ēdināšanas pakalpojumu organizators; 
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- Viesnīcu pakalpojumi. Kvalifikācija - viesnīcu pakalpojumu organizators. 
 
Studiju ilgums 2,5 gadi. 

9.1.4.  TĀLĀKIZGLĪTĪBA 

 
K.Mīlenbaha vidusskolā notiek profesionālās izglītības apmācība pieaugušajiem.  UzĦēmums SIA 
„DRMC” kadru apmācības centrs organizē datora apmācības kursus pieaugušajiem.   

9.2. VESELĪBAS APRŪPE 

 
Kandavas novadā veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina:  

- Kandavas pilsētā -  neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, sirds veselības kabinets 
un poliklīnika, kurā atrodas ārstu prakses; 

- Vānē -  zobārsta prakse un ăimenes ārsta prakse; 
- Zantē, Cērē un Zemīte -  ārsta palīgs;  
- Matkulē – doktorāts. 

 
Ambulatoro palīdzību nodrošina ginekologs, neirologs, ėirurgs, traumatologs, okulists un 
kardiologs. Diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību nodrošina neatliekamās medicīniskās 
palīdzības brigāde. Visām ārstniecības iestādēm ir līgumi ar Valsts obligātās apdrošināšanas 
veselības aăentūru. Visiem dienestiem ir laba sadarbība ar Sociālās Palīdzības centru, kas 
nodrošina ar savu transportu nokĜūšanu pie ārsta, uz slimnīcu, aptieku vai speciālistu 
konsultācijām visā valsts teritorijā: vecus cilvēkus, invalīdus, īslaicīgi vai ilglaicīgi slimus cilvēkus, 
trūcīgās ăimenes. 

9.3. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA 

 
2000.gadā Kandavā tikai izveidots Kandavas novada Sociālās palīdzības dienests. 2009.gadā 
centrā strādāja 21 darbinieks, no kuriem 11 ir sociālie darbinieki un 10 no tiem ar augstāko 
profesionālo izglītību. Vidēji mēnesī dienests apkalpo 1012 klientus.   
 
Lielākā daĜa no sociālās palīdzības saĦēmējiem kā atbalstu sociālajā jomā saĦem dažāda veida 
pabalstus. Kandavas novadā pilnībā vai daĜēji ir pieejami šādi pakalpojumi: 

- Sociālie pabalsti; 
- Veselības rehabilitācijas programmas; 
- Mājas aprūpe; 
- Konsultācijas, psiholoăiskais atbalsts u.c. 

 
Sociālās aprūpes funkcijas tiek realizētas pēc četrām programmām – informācijas un pabalstu 
programma, mājas un institūciju aprūpes programma, rehabilitācijas programma un ăimenes 
aprūpes programma. Ir izveidots dienas centrs, kas veic sociāli profesionālo darbu personām ar 
kustību traucējumiem. 
 
Kandavas novadā 2009. gadā reăistrētas 1902 maznodrošinātas personas. Maznodrošināto 
personu skaits no 2005. gada  līdz 2007. gadam nav būtiski mainījies, savukārt sākot ar 2008. 
gadu pieaudzis par 11,7%. 2009. gadā maznodrošināto skaits pieaudzis par  69,9% salīdzinājumā 
ar 2005.gada datiem (skat. 9.3.-2. attēls). Šāds straujš maznodrošināto personu pieaugums 
visdrīzāk skaidrojams ar sociālekonomisko situāciju valstī kopumā. 

 
9.3.-2. attēls 

Kandavas novadā reăistrēto maznodrošināto personu skaits 2005.-2009. gadā 
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Avots: Kandavas novada Sociālās palīdzības centrs 

 
2009. gadā tāpat palielinājies sociālo palīdzību un pakalpojumu pieprasītāju skaits – par 33,8 % 
pret 2005. gadu. Sociālo palīdzību un pakalpojumu pieprasītāju skaits sākot ar 2006. gadu līdz 
2008. gadam samazinājies, tomēr uz 2009. gadu palielinājies par 416 personām salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu (skatīt 9.3.-3. attēlu). 
 

9.3.-3. attēls 
Sociālo palīdzību un pakalpojumu pieprasītāju un saĦēmēju skaitu salīdzinājums 2005-2009. 

gadā 
 

 
Avots: Kandavas novada Sociālās palīdzības centrs 

 
2008. gadā dažāda veida sociālos pabalstus saĦēmušas 850 personas par summu Ls 98354.  Tai 
skaitā GMI (garantētā minimālā ienākuma) pabalstu saĦēmušas 155 personas par summu 39550 
Ls,  apbedīšanas pabalstus 9 personas par summu Ls 1875, pabalstus citās ārkārtas situācijās 
(slimības u.c.) 644 personas par summu Ls 41857. 
 
2008. gadā mājas aprūpes programmā tika aprūpēti 144 cilvēki, par kopējo summu Ls 51834 
(izmaksas uz vienu cilvēku  -  359 Ls gadā). Aprūpi mājās nodrošina 53 aprūpētāji. 
 
2008. gadā ăimenes aprūpes programmas ietvaros dienestā apkalpoti 2528 klienti par kopējo 
summu Ls 28074. NodaĜas pārraudzībā bijušas 100 riska ăimenes, 65 aizbildĦu ăimenes, 35 audžu 
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ăimenes, 19 nepilngadīgie likumpārkāpēji un klienti vai veselas ăimenes, kas vēlējušās risināt 
dažādas problēmas. 
 
NodaĜa personām ar psihiskas darbības traucējumiem aprūpē 28  I un II grupas invalīdus. 
 
2009. gadā par valsts budžeta līdzekĜiem sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušajiem 
bērniem pieejama Zantes ăimenes krīzes centrā. Šāda veida sociālā rehabilitācija tiek sniegta 
bērniem, kas cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakĜauti 
vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieĦu aizskarošām darbībām. 
Rehabilitācijas mērėis ir nodrošināt bērna spēju atgūt fizisko un psihisko veselību un integrēties 
sabiedrībā. Zantes ăimenes krīzes centrs nodrošina Stacionāra rehabilitācijas kursu bērniem un 
ăimenēm, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, kā arī diennakts stacionāro  aprūpi ăimenes 
problēmu gadījumos - bērniem, grūtniecēm, jaunajām māmiĦām u.c., nodrošinot psihologa, 
sociālā darbinieka, mediėa un jurista konsultācijas un atbalstu. Stacionāri centrs var uzĦemt 32 
klientus un krīzes centrā strādā 17 darbinieki. Diennakts stacionārs ir maksas pakalpojums. 

9.4.  ATPŪTA UN BRĪVA LAIKA ORGANIZĒŠANA 

9.4.1. KULTŪRA 

 
Kandavas novadā ir  6 kultūras nami: Kandavas kultūras nams, Zemītes tautas nams, Vānes 
kultūras nams, Zantes kultūras nams, Valdeėu kultūras nams un Matkules kultūras nams.  
 
Kandavas novada kultūras darbu organizē un koordinē Kandavas novada Kultūras pārvalde, 
kas atrodas Kandavas pilsētā. Kandavas novada kultūras pārvaldi finansē Kandavas novada 
dome un centra saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekĜi, kā arī ziedojumi.  
 
Kultūras namos kopējais organizēto pasākumu skaits kopš 2007. gada palielinājies par 16%, to 
apmeklējums par – 15,80% (skatīt 9.4.1.-1. tabulu). 

9.4.1.-1. tabula 
 

Kandavas novada kultūras namos organizēto pasākumu un to apmeklētāju skaits 2007.-
2009.gadā 

 2007.gads 2008.gads 2009.gads 
Kopējais pasākumu 
skaits 

394 460 457 

Apmeklētāju skaits 38579 40177 44 675 
Avots: Kandavas novada kultūras centrs 

 
Vislielākais pasākumu skaits 2009. gadā organizēts Kandavas pilsētā, attiecīgi arī pasākumu 
apmeklēju vislielākais ir bijis Kandavas pilsētā (skatīt 9.4.1.-2.attēlu un 9.4.1.-3. attēlu). 

 
9.4.1.-2. attēls 

Organizēto kultūras pasākumu skaits Kandavas novadā 2009.gadā 
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Avots: Kandavas novada kultūras pārvalde 

 
9.4.1.-3. attēls 

Organizēto kultūras pasākumu apmeklētāju skaits Kandavas novadā 2009.gadā 

 
Avots: Kandavas novada kultūras pārvalde 

 
Kandavas novada Kultūras pārvalde apvieno dažādus pašdarbnieku kolektīvus ne tikai 
Kandavā – jaukto kori “Kandava”, vecākās paaudzes deju kolektīvu “Kandavnieks”, tradīciju 
ansambli, sabiedriskās organizācijas “Daugavas vanagi Latvijā” Kandavas sieviešu vokālo 
ansambli, grupu “Flame”, līnijdeju grupu un pieaugušo aerobikas grupas, jauniešu vienaudžu 
izglītošanas klubs, bet arī visa novada pašdarbnieku kolektīvus. 2009. gadā saskaĦā ar Kandavas 
novada Kultūras pārvaldes datiem darbojas 43 pašdarbības kolektīvi, kuros aktīvi darbojas 619 
dalībnieki.  
 
Kandavas Deju skola 
 
Kandavas novada Kultūras pārvaldē darbojas Deju skola, kas dibināta 1994. gadā uz deju 
kolektīva bāzes. Šobrīd to apmeklē 140 bērnu – 10 grupas. Pašlaik deju skolā deju prasmes 
apgūst ap 100 audzēkĦu vecumā no 3 – 18 gadiem. Ar audzēkĦiem strādā 3 deju pedagogi un 
3 koncertmeistares. Skolas audzēkĦiem ir iespēja apgūt ritmikas, latviešu dejas, klasiskās, cittautu, 
vēsturiskās, modernās un džeza dejas un priekšmetus, kā arī aerobiku. Vienas sezonas laikā skola 
sagatavo vidēji 3 deju programmas dažādos deju žanros. Deju skolas audzēkĦi arī vairākkārtēji 
piedalījušies profesionālās teātra izrādēs, tādās kā „Skroderdienas Silmačos”, „Trīnes grēki”, 
„Sīkstulis”, papildinot tās ar horeogrāfiskiem priekšnesumiem. Kopš dibināšanas Deju skola ir labi 
startējusi gan novada, gan republikas skatēs un piedalījusies visos dziesmu un deju svētkos, kā arī 
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Vispasaules latviešu  TrīszvaigžĦu spēlēs 1997.gadā. Par  tradīciju ir kĜuvusi piedalīšanās festivālos 
ārpus Latvijas robežām - Francijā, Zviedrijā, Norvēăijā, Igaunijā, Ungārijā, Polijā, Dānijā u.c. 
 
Galerija “Vējspārns” 
 
Kandavas kultūras namā atrodas gleznu galerija “Vējspārns”, dibināta 1995.gadā. Kandavas un 
tās apkārtnes iedzīvotājiem ir iespējams aplūkot gan pašmāju, gan Latvijas labāko mākslinieku 
darbus. 
 
Kandavas novada bibliotēkas 
 
Kandavas novadā darbojas 7 bibliotēkas – novada galvenā bibliotēka ir Kultūras pārvaldes 
struktūrvienība ar apakšstruktūrām – pārējām sešām bibliotēkām. 2009. gadā Kandavas pilsētas 
bibliotēkā bija 1198 lasītāji, Valdeėu bibliotēkā 358 lasītāji, Zemītes bibliotēkā 305 lasītāji, Matkules 
bibliotēkā 327 lasītāji, Cēres bibliotēkā 319 lasītāji, Vānes bibliotēkā 254 lasītāji un Zantes 
bibliotēkā 226 lasītāji.   
 
Kandavas novada muzejs 
 
Kandavas novada muzejs izveidots 1995.gadā, izmantojot Kandavas internātvidusskolas vēstures 
skolotāja Viktora Vītola savākto priekšmetu un dokumentu kolekciju. Muzeja ēka ir vairāk kā simts 
gadus veca. Kandavas novada muzejs 2003. gadā saĦēma akreditāciju no Valsts Muzeju 
pārvaldes.  2008.gada 1. oktobrī tika nokārtota Atkārtotā akreditācija uz pieciem gadiem. 
Kandavas novada muzejā ir izveidota ekspozīcija, kurā var iepazīties ar Kandavas pilsētas un 
novada vēsturi. Muzeja izstāžu zāles piedāvā pastāvīgo ekspozīciju: "Mēs savai pilsētai" (par 
Kandavas pilsētas vadītājiem un viĦu veikumu pilsētas labā), izstādes “Ja man būtu tā naudiĦa”, 
"PiemiĦas istaba" (veltīta Kandavas novada represētajiem iedzīvotājiem) un  "Sarkanais Stūrītis” 
(atmiĦas par PSRS laiku Kandavas pilsētā). Muzejā notiek dažādas izstādes ar vietējo mākslinieku 
darbiem, dažādām privātkolekcijām. Kandavas novada muzeja apmeklētība kopš 2007. gada 
pieaug – 2005. gadā to apmeklēja 1823 personas, 2006. gadā – 1810, 2007. gadā – 1405, 2008. 
gadā – 2017 apmeklētāju, savukārt 2009. gadā muzeju apmeklēja 2783 personas. Salīdzinājumā 
ar 2005. gadu apmeklētāju skaits palielinājies par 52,66%. 
 
Kandavas novada amatnieku biedrība „Pūralāde” 
 
Kandavas novada amatnieku biedrība savu darbību sākusi 2009.gada rudenī. Biedrībā jau 
darbojas ap 40 biedru, kuru skaits katru dienu pieaug. 
Amatnieki darbojas dažādās jomās: 

- Rokdarbi (adīšana, tamborēšana, izšūšana, aušana, zīda apgleznošana u.c.) 
- KlūdziĦu pīšana 
- Kokapstrāde 
- Metālapstrāde 
- Ādas plastika 
- Keramika 
- Rotu gatavošana. 

 
Kurzemes cietokšĦa muzejs Zantē 
Muzejs atklāts 1996. gadā. Muzeja ekspozīcija palīdz gūt priekšstatu par Otrā pasaules kara norisi 
Kurzemes cietoksnī un karavīru turpmākajiem likteĦiem. Apskatāma I un II Pasaules kara vēstures 
ekspozīcija ar novadpētnieciska un militāra rakstura priekšmetu kolekciju, YI - 2 lidmašīna, 
bruĦutransportieris, Sarkanās armijas tanks. Ir izstaigājami restaurēti tā laika ierakumi un bunkuri. 
Četru gadu laikā muzeja īpašumā iegūti vairāk nekā seši tūkstoši priekšmetu un vēstures liecību. 
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Muzeja ēkā iekārtotas desmit telpas, kurās ekspozīcija ataino Zantes un tuvākās apkārtnes 
vēsturisko izveidošanos un attīstību.  

9.4.2. SPORTS 

 
Kandavas novadā ir nodibināta biedrība „SK Kandava”, kuras mērėis ir organizēt sporta 
pasākumus novadā visām vecuma grupām, kā arī līdzekĜu piesaistīšana bērnu, jaunatnes un 
pieaugušo sporta veidiem. Biedrība „SK „Kandava" dibināts 1996.gadā, organizē sporta 
pasākumus, treniĦnodarbības novadā, kā arī pārstāv novadu valsts un Kurzemes novada sporta 
pasākumos. 2003.gadā ir nodibināta Kandavas novada bērnu un jaunatnes sporta skola, kas 
nodrošina iespējas bērnu un jaunatnes fiziskai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai.  
Kandavas novada bērnu un jaunatnes sporta skola realizē vieglatlētikas un basketbola izglītības 
programmas. Ir uzbūvēta sporta halle Kandavā un sporta zāle Cērē, labiekārtoti sporta laukumi 
pie novada skolām, perspektīvā plānots būvēt sporta zāles arī pie citām pamatskolām. Sporta 
nodarbībām, treniĦiem un sacensībām var izmantot arī Valsts Kandavas lauksaimniecības 
tehnikuma stadionu. 
 
Sporta veidi  
 
Basketbols - viens no vismasveidīgākajiem sporta veidiem Kandavā. Basketbolā trenējas un 
spēlē gan bērnudārza bērni, gan skolnieki, gan pieaugušie un arī veterāni. Eiropas čempionātos 
startējuši vairāki bijušie SK „Kandava” audzēkĦi - L. Ošeniece, G. EĦăelis, J. Bambis, G. Strāėis un 
Ă. Celms. 
 
Vīriešu basketbola komanda „Kandava” kopš 2006. gada veiksmīgi startē Latvijas Amatieru līgā. 
2007. gadā komanda tika izcīnījusi tiesības uz pārspēlēm par iekĜūšanu Latvijas basketbola līgā. 
 
Volejbols - viens no populārākajiem sporta veidiem Kandavā. Par treneriem strādā A. BērziĦš 
pieaugušajiem un L. Roze - jauniešiem. Komandas regulāri trenējas un piedalās dažādās 
sacensībās. 1988 g. un 1989 g. dzim. meitenes spēlē arī Latvijas jaunatnes čempionātā. 
2005./2006.g. komanda Latvijā izcīnīja 7. vietu. Volejbolisti trenējas un spēlē gan Kandavas 
vidusskolās, gan sporta hallē. 
 
Florbols  - Kandavas florbolisti 2008./2009.gada sezonā īstenoja sen loloto ideju par spēlēšanu 
Latvijas florbola čempionātā ar savu komandu. Komandas kodolu veidoja kandavnieki, kuri 
sākuši trenēties un spēlēt pie kādreizējās Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas sporta skolotājas 
Gaidas Ăigules. Šajā sezonā 19 komandu konkurencē komandai izdevās iegūt sudraba medaĜas 
Latvijas Florbola čempionāta 2. līgā un izcīnīt tiesības nākošajā sezonā spēlēt čempionāta 1. līgā.  
 
Novuss - sporta veids Kandavā ar jau Ĝoti senām tradīcijām. Novusa sekciju jau daudzus gadus 
vada G. Andriksons. Komanda piedalās LR čempionātos. 2005./2006. g. sezonā - ar divām 
komandām. Individuāli kandavnieki ir pārstāvēti gan augstākajā līgā (I. Lasis), gan arī citās līgās. 
Ilgus gadus komanda trenējās Kandavas vidusskolas telpās, tagad treniĦi un sacensības notiek 
Kandavas tehnikumā.  
 
Dambrete - entuziasti G. Grundmanis un A. Krīvāns savu pieredzi un meistarību cenšas nodot 
jaunajiem Kandavas vidusskolas un lauksaimniecības tehnikuma dambretistiem, bet paši 
veiksmīgi startē veterānu čempionātos. 
 
Zolīte pēdējos gados populāra daudziem Kandavas novada zolmaĦiem. Kandavā 1990. gadā 
tika izstrādāti vieni no pirmajiem zolītes noteikumiem Latvijā un pirmais čempionāts notika 1990.g. 
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Kandavas ŠtempeĜmuižas mednieku mājā. A. Kleinbergs ir daudzu dažāda ranga zolīšu 
sacensību tiesnesis. 
 
Futbols - trenera I. ZaĜevsa vadībā trenējas gan jaunieši, gan pieaugušie. Komandas piedalās 
rajona mēroga sacensībās, kā arī pārstāv Kandavas novadu Kurzemes novada sporta spēlēs. 
 
Biedrībā „SK Kandava" ir darbojušies arī karatisti, hokejisti, šahisti. Lielākie sporta dzīves pasākumi 
novadā tiek organizēti Kandavas sporta hallē, VKLT stadionā un Cēres sporta zālē. 

9.4.3. TŪRISMS 

 
Kandavas ăeogrāfiskais stāvoklis un daba ir pateicīga vieta tūrisma attīstībai. Lai pilnvērtīgāk 
attīstītu tūrisma sektoru, 2002. gadā aprīlī pašvaldība izveidoja Kandavas Tūrisma informācijas 
centru (Kandavas TIC).  

2003. gadā tika izveidota Kandavas novada tūrisma padome, kuras mērėis ir līdzsvarotas un 
daudzveidīgas attīstības veicināšana un atbalstīšana tūrisma, vides aizsardzības un 
lauksaimniecības jomā novada teritorijā.  

Kandavas novada kultūrvēsturiskais mantojums atzīstams par vienu no nozīmīgākajiem un 
potenciālākajiem novada kultūras dzīves un tūrisma attīstības resursiem. Novadā atrodas 30 
arheoloăijas, vēstures un arhitektūras pieminekĜi, no tiem 21 – valsts nozīmes. Kandavas 
vecpilsētā, kas ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, atrodas ap 90 ēku, kas būvētas 18.-
20.gs. Vairums arhitektūras pieminekĜu atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, to apsaimniekošana 
nenotiek atbilstoši kultūras pieminekĜu saglabāšanas noteikumiem, neizdodas risināt konstruktīvu 
dialogu par ēku apsaimniekošanu starp pašvaldību un ēku īpašniekiem.  
 
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pielāgošanu novada sociālekonomiskās dzīves 
attīstībai apgrūtina sekojoši apstākĜi: 

1) nav izpētītas un fiksētas kultūras pieminekĜu kultūrvēsturiskās un arhitektoniskās vērtības; 
2) nav izstrādāti uz kultūras pieminekĜu izpētes rezultātiem pamatoti teritoriālie plānojumi, 

apbūves noteikumi, kā arī kultūras pieminekĜu saglabāšanas un tālākas izmantošanas plāni. 
 
Kandavas novads ir iecienīta vieta atpūtai dabā. Iecienītākās atpūtas vietas tūrismam 
Kandavas novadā ir: 

- Kandavas pilsētas vēsturiskais centrs ar Kandavas novada muzeju, BruĦinieku un Kuršu 
pilskalniem un Pulvertorni; 

- Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikuma sporta komplekss; 
- Buses pilskalns Matkules pagastā; 
- slēpotāju trase ar pacēlāju Zviedru cepure Matkules pagastā. 

Kandavas novadā ir vairāk, kā 25 apskates objekti: no tiem Kandavā - Brīvdabas estrāde Ozolāji, 
Galerija „Vējspārns”, Kandavas evaĦăēliski luteriskā baznīca, Kandavas katoĜu baznīca, 
Kandavas novada muzejs, Kuršu pilskalns, Laukakmens tilts, Livonijas ordeĦa pilsdrupas, Mākslas 
skola, Mēra kalniĦš, Pulvertornis un Sinagoga, bet Kandavas novadā – Buses, Matkules pilskalns, 
Čužu purva taka, darbarīku kolekcija lauku mājās „indiāni”, ăenerāĜa L.Bolšteina piemiĦas istaba, 
Kurzemes cietokšĦa muzejs, Rūmenes muiža, SmiltiĦkalns, uzkalniĦš „Zviedru cepure”, Valdeėu 
muižas pils, Vānes muižas pils, Vānes luterāĦu baznīca, Velna ala un Velnakmens, Zantes muižas 
pils, kā arī Zemītes luterāĦu baznīca. 
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Kandavas novadu ik gadu apmeklē apmēram vidēji 1500 – 2200 tūristu. Vislielākais skaits no tiem 
ir tūristi no Latvijas - 2009. gadā tie ir 88,66% no kopējā tūristu skaita, par ko liecina Kandavas 
Tūrisma informācijas centra apkopotie dati (skatīt 9.4.3.-1. tabulu). 
 

9.4.3.-1. tabula 
Kandavas TIC apkalpoto tūristu skaits, 2005.-2009.gadā 

 
Tūrista 

pārstāvēt
ā valsts 

200
5 

% pret 
kopēj

o 

200
6 

% pret 
kopēj

o 

200
7 

% pret 
kopēj

o 

200
8 

% pret 
kopēj

o 

200
9 

% pret 
kopēj

o 

Latvija 
182

0 
85,13 137

1 
80,93 126

4 
82,08 288

0 
89,89 200

2 
88,62 

Vācija 125 5,85 147 8,68 120 7,79 84  2,62 51 2,26 

BeĜăija 3 0,14 8 0,47 4 0,26 13  0,41 10 0,44 

Igaunija 57 2,67 29 1,71 25 1,62  42 1,31 5 0,22 

Lietuva 32 1,50 27 1,59 23 1,49  55 1,72 29 1,28 

Krievija 3 0,14 6 0,35 14 0,91  15 0,47 75 3,32 

Polija 5 0,23 4 0,24 10 0,65  2 0,06 0 0,00 

Francija 9 0,42 9 0,53 7 0,45  10 0,31 6 0,27 

Pārējās 
valstis 

84 3,93 93 5,49 73 4,74  103 3,21 81 3,59 

KOPĀ: 213
8 

 169
4 

 154
0 

 320
4 

 225
9 

 

Avots: Kandavas TIC 
 
Salīdzinājumā ar 2005.gada datiem tūristu skaits Kandavas novadā ir saglabājies sākotnējā 
līmenī un 2009. gadā pieaudzis tikai par 5%, tomēr jāĦem vērā straujās tūristu skaita svārstības 
2006. un 2007. gados, līdz ar to salīdzinājumā ar 2006. gada rādītājiem tūristu skaits 2009. gadā 
palielinājies par 33%. Lielākais tūristu īpatsvars ir tūristi no Latvijas, kas katru gadu nemainīgi ir virs 
80% no kopējā tūristu skaita. Salīdzinājumā ar 2008. gada datiem, tūristu skaits 2009. gadā 
samazinājies par 29,5%, jo par 30,5 % samazinājies Latvijas tūristu skaits, kas visdrīzāk saistāms ar 
ekonomisko recesiju Latvijā 2009. gadā. 
 
Jāatzīmē, ka Kandavas Tūrisma informācijas centra apmeklētāju skaita svārstības ietekmējusi arī 
vairākkārtēja biroja atrašanās vietas maiĦa: 

– 2002. gads (aprīlis – decembris) – Lielā iela 11, Kandava (SEB bankas ēkā); 
– 2003. gada janvāris – 2004. gada septembris – Talsu iela 11, Kandava (Kandavas novada 

muzeja ēkā); 
– 2004. gada 17. septembris – Kūrorta iela 1b, Kandava (Kandavas autoostas ēkā; blakus 

šosejai Rīga – Kuldīga). 
 
Vislielākais nakšĦotāju skaits Kandavas novadā 2009. gadā ir Latvijas tūristi. Pieprasītākās 
naktsmītnes, saskaĦā ar Kandavas novada Tūrisma informācijas centra sniegto informāciju ir – 
atpūtas bāzes. Lielākoties Kandavas novada atpūtas bāzes pakalpojumi tiek izmantoti grupu 
izmitināšanai (sporta spēles uzĦēmumiem, skolēnu tūristu grupas, u.c.). Detalizēts Kandavas 
novadā nakšĦojošo skaita salīdzinājums 2009. gadā sadalījumā pa izmantoto naktsmītĦu 
veidiem, kā arī sadalījumā pa nakšĦojošo ceĜotāju valstīm skatāms 9.4.3.-2. tabulā. 
 

9.4.3.-2. tabula 
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NakšĦojošo viesu skaits Kandavas novada naktsmītnēs 2009.gadā 

Naktsmītnes veids 

Valsts 
Lauku 
mājas 

Atpūtas 
bāzes 

Viesnīcas, 
viesu 
nami 

Brīvdienu 
mājas KOPĀ 

% no 
kopējā 
skaita 

Latvija 365 2917 2416 560 6258 83,53 

Lietuva 7 254 219 10 490 6,54 

Igaunija 0 51 203 0 254 3,39 

Vācija 0 34 134 0 168 2,24 

Somija 0 7 1 0 8 0,11 

Zviedrija 0 3 5 0 8 0,11 
Lielbritānija, 
Īrija 7 44 9 0 60 0,80 

Nīderlande 0 9 5 0 14 0,19 

Francija 7 0 8 0 15 0,20 

Krievija 0 4 146 0 150 2,00 

Spānija 2 2 0 0 4 0,05 

Polija 0 13 2 0 15 0,20 

Itālija 0 0 5 0 5 0,07 

ASV 2 0 7 0 9 0,12 

BeĜăija 0 0 16 0 16 0,21 

Turcija 0 0 6 0 6 0,08 

Grieėija 0 0 2 0 2 0,03 

Citas ārzemes 0 0 10 0 10 0,13 

KOPĀ 390 3338 3194 570 7492 100 
NakšĦotāji % 
no kopējā 
skaita 5,21 44,55 42,63 7,61   100,00 

Ārvalstis 25 421 778 10 1234 16,47 
Avots: Kandavas TIC 

 
Uz 2010. gada sākumu Kandavas novadā ir dažādi tūrisma uzĦēmuma veidi – 21 izmitināšanas 
pakalpojumu sniedzējs (neskaitot telšu vietas), no tiem trīs viesnīcas, četras lauku mājas, četras 
brīvdienu mājas, trīs atpūtas bāzes/kompleksi, pieci viesu nami, viena lauku rezidence un viena 
pils. Viens uzĦēmējs piedāvā tikai telšu vietas, viens uzĦēmējs sniedz telšu vietu/ kempinga 
pakalpojumus, savukārt viens uzĦēmējs piedāvā telšu vietas un vissezonas kafejnīcu, divi 
uzĦēmēji Kandavas novadā sniedz vasaras kafejnīcas, kempinga un telšu vietu pakalpojumus. 
Telšu vietas kā papildus pakalpojumu piedāvā gandrīz visas lauku mājas, brīvdienu mājas, viesu 
mājas, atpūtas bāzes. 
 
Visbiežāk daudzi no izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem piedāvā arī citus papildu 
pakalpojumus. Kandavas novadā ir 18 pirtis, 15 ēdināšanas uzĦēmumi, 2 zirgu izjādes vietas, 
kartingu trase (Kandavā), 9 laivu nomas, 3 velosipēdu nomas, kā arī peintbola laukums un trošu 
ceĜš. 
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Tūrisma uzĦēmēji Kandavā pārsvarā ir viesu nami un ēdināšanas uzĦēmumi. Lauku māju 
īpašnieki nodarbojas ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu, piemēram, naktsmītnes, pirtis, kolekcijas 
– “Indāni”, “Mucenieki”, “Bienes”. Aktīvi darbojas tūrisma un atpūtas centri – “Plosti” un ”Zviedru 
cepure”. Šajās atpūtas bāzēs pieejamas šādas aktivitātes: kalnu slēpošana, rodeĜu trases, zirgu 
izjādes, nometĦu rīkošanas vietas, dažādi sporta laukumi, dabas takas, bezceĜu braukšana, laivu 
un velosipēdu noma. Vietējie ēdināšanas uzĦēmumi sniedz ne tikai ēdināšanas pakalpojumus, 
bet piedāvā arī telšu vietas, kā arī telpas izklaides un atpūtas pasākumu organizēšanai. 

 

10. VIDES AIZSARDZĪBA 

10.1. GAISA KVALITĀTE 

 
Gaisa kvalitāti Kandavas novadā ietekmē stacionārie un mobilie gaisa piesārĦojuma avoti. 
Stacionārie gaisa piesārĦojuma avoti novadā ir siltumapgādes uzĦēmumi, kokapstrādes 
uzĦēmumi, degvielas uzpildes stacijas, mehāniskās darbnīcas u.tml.  Mobilie gaisa piesārĦojuma 
avoti ir autotransports. Nozīmīgs mobilo avotu izmešu apjoms iespējams valsts galvenā autoceĜa 
A10 Rīga – Ventspils tuvumā, kur 2005.gadā satiksmes intensitāte Tukuma novadā vidēji bija 6630 
automašīnas diennaktī (17% kravas automašīnas). Tomēr trūkst informācijas par piesārĦojuma 
apjomu. 
 
Kandavas novada saimnieciskās aktivitātes līmenis ir visai zems - galvenās uzĦēmējdarbības 
aktivitātes notiek pagastu komunālajos dienestos, tādēĜ emisijas galvenokārt veido katlumāju 
emisijas. Pēc LVĂMA un pašvaldību datiem 2008.gadā Kandavas novadā kā kurināmo siltuma 
vai elektroenerăijas ražošanai un tehnoloăiskiem procesiem izmanto šėeldu un koksni, kas 
salīdzinoši ar mazutu un šėidro kurināmo gaisa piesārĦojuma ziĦā videi ir labvēlīgāks kurināmā 
veids.  
 
Kandavas novada centralizēta siltumapgāde ir nelielam skaitam organizāciju. Organizācijas, kas 
kurināmo izmanto gan tehnoloăiskajiem procesiem, gan siltuma vai elektroenerăijas ražošanai 
un sniedz atskaites par patērēto kurināmā veidu un daudzumu, ir iekĜautas LVĂMA datu bāzē. 
Atskaiti par kurināmā izlietojumu Kandavas novadā 2008.gadā ir iesniegusi tikai viena 
organizācija „Valsts Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - mācību bāze”, tās dati doti 10.1.-
1.tabulā. 

10.1.-1. tabula 
Kurināmā izlietojums un faktiskā emisija 2008.gadā 

 

Kurināmais (tonnas) Organizācija 
Nosaukums, adrese Kurināmā veids Kopā Sēra saturs Kopā*Kn 

Šėelda (307c)  1150 0 0,3 
Faktiskā emisija 

Vielas 
nosaukums 

g/s mg/m3 t/g 

SlāpekĜa dioksīds 0,11 51,05 1,72 

OglekĜa oksīds 
 

1,25 562,91 19,28 

 
Valsts Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikums – 
Mācību centrs 
 
Valteru iela 6, Kandava, 
Kandavas novads, LV-3120 

Cietās 
izkliedētās 
daĜiĦas 

0,52 28,35 0,99 

Avots: LVĂMA 



Kandavas novada attīstības programma 

1.daĜa: Esošās situācijas analīze  

 

 

69 

10.2. ŪDENS KVALITĀTE UN ŪDENSSAIMNIECĪBA 

 
Kandavas novadā artēzisko ūdeĦu ieguvei izmanto Aukrilas – Gaujas ūdens horizonta 
kompleksu, ko klāj vairāki ūdeni vāji caurlaidīgi nogulumu slāĦi (morēnas smilšmāls, limnoglaciālie 
māli u.c.). Šo slāĦu  kopējais biezums mainās no 20 līdz 100 m (tikai Abavas ielejā šis biezums ir 
mazāks par 20 m).  Piegādātajam ūdenim ir augsts dzelzs saturs – starp 1,18 mg/l un 3,8 mg/, kas 
pārsniedz ES un Latvijas standartus ( 0,4 mg/l).   

10.2.1. ŪDENS PATĒRIĥŠ UN ŪDENS APGĀDE 

 
Kandavas novada teritorijā kopumā ierīkoti 105 ūdensapgādes urbumi. Urbumu dziĜums ir 
atšėirīgs: no 23 līdz 340m, kur dziĜākie urbumi (ap 340m) atrodas Zantes pagastā. Daudzi urbumi, 
kas atrodas ārpus Kandavas pilsētas ir sliktā stāvoklī, liela daĜu no tiem netiek izmantota. Pa 
pamestajiem, nenoslēgtajiem urbumiem pazemes ūdens horizontos var nonākt piesārĦojums, 
tāpēc tos nepieciešams likvidēt. Par atsevišėu urbumu likvidāciju un tamponēšanu jālemj 
pašvaldībai kopā ar zemes īpašniekiem, kuru teritorijā tie atrodas. Novada urbumu esošā statusa 
iedalījums: 50 – darbojās, 34 – netiek izmantoti, 10 – nepieciešams tamponēt, 3 - likvidēti, 2 – 
atrodas rezervē, 6 – statuss nav zināms. 
 
 

Centralizēta ūdens apgādes sistēmas Kandavas novadā ir Kandavas pilsētā un pārējā novada 
teritorijā: Matkules, Zemītes, Vānes, Zantes, Valdeėu un Cēres ciemos. Kandavā bez 3 
komunālām ūdensapgādes sistēmām ir 2 privātas ūdensapgādes sistēmas (Valsts Kandavas 
lauksaimniecības tehnikums un SIA “Universe”), kas kā uzĦēmumi atskaitās arī LVĂMA datu bāzē 
(skat. 10.2.1.-1.tabulu). 

 10.2.1.-1.tabula  
Organizācijām Ħemtais ūdens daudzums (tūkst.m3) 2008.gadā 

Nr.p.k. Organizācijas nosaukums, adrese Reă.nr 2008. gads(tūkst. m3) 
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " 

Universe " 
Kandavas novads, Kandava, Jelgavas 
iela 1J, LV-3120 

40003283523 5.959 

2. Valsts Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikums – Mācību centrs 
Kandavas novads, Kandava, Valteru 
iela 6, LV-3120 

90000032081 28.605 

Avots: LVĂMA 

 

Kandavas novadā lielākais Ħemtā ūdens patēriĦš (skat.10.2.1.-2.tabulu) ir Kandavas pilsētā 
(150,064 tūkst. m3 /gadā). Kandavas pilsētā ar to centralizēti tiek apgādāti 3500 iedzīvotāji. 
Vienlaicīgi liels ūdens patēriĦš Kandavā ir „Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumā – 
mācību centrā”, kur tas sasniedz 28.605 tūkst. m3/gadā, un ir augstāks kā Matkules, Vānes, 
Zantes un Zemītes ciemos. Salīdzinoši liels ūdens patēriĦš ir arī Kandavas pagastā – 48,682 tūkst. 
m3 /gadā. 

10.2.1.-2.tabula 
 

Novadā Ħemtais ūdens daudzums no dabīgiem avotiem (tūkst. m3 /gadā) 2008.gadā 
 

Vietas nosaukums Vietu skaits Kopā Ħemtais 
ūdens daudzums 

No virszemes 
ūdeĦiem 

No pazemes 
ūdeĦiem 

Cēres pagasts 2 40,800 - 40,800 
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Kandavas pilsēta 7 150,064 - 150,064 
Kandavas pagasts 7 48,682 3,916 44,766 
Matkules pagasts 1 6,300 - 6,300 
Vānes pagasts 2 20,200 0,900 19,300 
Zantes pagasts 1 24,700 - 24,700 
Zemītes pagasts 3 17,529 - 17,529 

Avots: LVĂMA 

 

Iegūtā ūdens attīrīšana tiek veikta ar dzidrinātajiem filtriem, taču pilsētai nav ūdens 
sagatavošanas stacijas. Piegādātajam ūdenim ir augsts dzelzs saturs no 1,18 mg/l līdz 3,8 mg/, 
kas pārsniedz ES un Latvijas standartus  (0,4 mg/l). Arī sliktā situācijā esošie ūdens apgādes 
cauruĜvadi negatīvi ietekmē dzeramā ūdens kvalitāti. Sakarā ar ūdensapgādes sistēmu 
nolietošanos, novadā bieži ir konstatētas noplūdes un ir dzeramā ūdens zudumi. Kopumā 
problēmu nevar atrisināt tikai ar atdzelžošanas iekārtas uzstādīšanu, jāveic arī ūdensapgādes 
trases rekonstrukcija, jo esošā infrastruktūra ir novecojusi. Vienlaicīgi novadā jāpievērš uzmanība  
pamestajiem, nenoslēgtajiem urbumiem, pa kuriem pazemes ūdens horizontos var nonākt 
piesārĦojums, tāpēc tos nepieciešams likvidēt un tamponēt.  
 

10.2.2. NOTEKŪDEĥU APSAIMNIEKOŠANA 

 
Kandavas pilsētā centralizēto kanalizācijas tīklu kopgarums ir 9500 m. Centralizēto kanalizācijas 
sistēmu izmanto apmēram 70% iedzīvotāju. Maăistrālajam kanalizācijas tīklam ir nepieciešama 
rekonstrukcija, ir izstrādāts tehniskais projekts, kuru īstenot paredzēts uzsākt 2010.gadā.  
 

Centralizēta kanalizācijas sistēma Kandavas novada teritorijā ārpus pilsētas ir Matkules, Zemītes, 
Vānes, Zantes, Valdeėu un Cēres ciemu teritorijās. Centralizēto kanalizācijas sistēmu kopgarums 
ir 13,719 km. Kandavas novadā kopumā ir 15 notekūdeĦu savākšanas vietas. Divas no tām 
atrodas Kandavas pilsētā – no attīrīšanas ietaisēm attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti Abavas upē. 
Kandavas pilsētas bioloăiskās attīrīšanas iekārtām 1998.gadā tika veikta rekonstrukcija, lai 
Abavas upes labā krasta notekūdeĦus novadītu uz attīrīšanas iekārtām. Tās gaitā zem upes 
gultnes izbūvēja 790 m garu spiedvadu. Attīrīšanas iekārtu tehniskais stāvoklis ir labs, ko norāda 
attīrīto notekūdeĦu  atbilstība normatīvajām prasībām. Vānē un Zantē izveidota centralizēta 
kanalizācijas sistēma ar atdalītiem lietus un sadzīves kanalizācijas kolektoriem, pēc kā 
notekūdeĦi tiek novadīti uz bioloăiskām attīrīšanas iekārtām. Matkules pagastā notekūdeĦu 
savākšanas vieta atrodas Matkules ciema attīrīšanas iekārtas vietā, no kurienes attīrītie 
notekūdeĦi tiek novadīti Imulas upē. Zemītes pagastā notekūdeĦu savākšanas vieta atrodas 
Zemītes ciema attīrīšanas iekārtas vietā un pēc tam attīrītie notekūdeĦi novadīti Vēdzeles upē. 
Cēres pagastā lokālā notekūdeĦu savākšanas vieta atrodas Cēres ciemā un pēc mehāniskās 
attīrīšanas notekūdeĦi tiek novadīti DraudziĦu dīėī. Kandavas pagastā ir 6 notekūdeĦu 
savākšanas vietas, no tām 2 ir pēc Bioloăiskām attīrīšanas iekārtām, 2 pēc mehāniskām 
attīrīšanas iekārtām, bet divās vietās notekūdeĦi tiek novadīti bez attīrīšanas. Kā redzams pēc  
10.2.2.-1.tabulas, tad arī šie novadītie notekūdeĦi atbilst normatīvajiem rādītājiem.  

10.2.2.-1.tabula 
Novadīto notekūdeĦu daudzums (tūkst. m3 /gadā) 2008.gadā 

 
Vietas 

nosaukums 
Vietu skaits Kopā notekūdeĦi Attīrīti pēc 

normatīviem tīri 
Bez attīrīšanas 

novadīti 
normatīvi tīri 

Cēres pagasts 1 5,200 5,200  
Kandavas pilsēta 2 168,300 168,300  
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Kandavas 
pagasts 

6 36,730 32,600 4,130 

Matkules pagasts 1 5,800 5,800  
Vānes pagasts 1 15,800 15,800  
Zantes pagasts 1 22,000 22,000  
Zemītes pagasts 3 16,265 16,265  

Avots: LVĂMA 
 
Kandavas novadā notekūdeĦu attīrīšana notiek divējādi: ar mehāniskām un bioloăiskām 
attīrīšanas iekārtām. Kopumā rajonā darbojas 12 notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas (NAI): 8 
bioloăiskās un 4 mehāniskās. 
 
Mehāniskās attīrīšanas mērėis ir samazināt mehāniskos piemaisījumus, izmantojot sietus, redeles, 
smilšu ėērājus un dažādus notekūdeĦu nostādinātājus. NotekūdeĦu mehāniskās attīrīšanas 
iekārtas pa vienai atrodas Cēres ciemā un Matkules pagastā,  kur arī notiek visu centralizēti 
savākto notekūdeĦu attīrīšana. Lielākā notekūdeĦu mehāniskās attīrīšanas iekārtas jauda ir 
Matkules pagastā – 0,160 tūkst.m3/dnn. Kandavas pagastā nav centralizēta kanalizācijas 
sistēma, līdz ar to tur ir vairākas notekūdeĦu novadīšanas vietas – 6. Kandavas pagastā atrodas 
divas notekūdeĦu bioloăiskās un divas mehāniskās attīrīšanas iekārtas. Mehāniskā attīrīšana 
notiek ceturtdaĜai no visa Kandavas pagastā kanalizācijā nonākušajiem notekūdeĦiem, 
2008.gadā tas bija 9,316 tūkst. m3 (skat. pielikumu Nr.9). 
 
Lielākai daĜa Kandavas notekūdeĦu no centralizētām kanalizācijas sistēmām tiek novadīti uz 
bioloăiskām attīrīšanas iekārtām, tādas novadā ir 8, no kurām lielākā jauda – 0,825 tūkst.m3/dnn 
ir Kandavas pilsētai piederošām bioloăiskām attīrīšanas iekārtām. Tur arī tiek novadīti visi pilsētā 
centralizēti savāktie notekūdeĦi, kas 2008.gadā sastādīja 168,300 tūkst. m3 (skat. pielikumu Nr.9). 
 

Pielietojot notekūdeĦu bioloăisko apstrādi, tiek samazināts organisko, specifiski piesārĦojošo un 
toksisko vielu daudzums notekūdeĦos. Atkarībā no bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas 
spējas attīrīt notekūdeĦus, vidē tiek novadīti notekūdeĦi ar dažādu attīrīšanas pakāpi. Tā kā 
Kandavas novadā nav ar rūpniecības ražošanu saistīti uzĦēmumi, tad arī nav novērojama 
būtiska negatīva ietekme uz vidi. Pilsētas un pagastu attīrītajos notekūdeĦos naftas produkti nav 
konstatēti, bet lielākais paliekošais piesārĦojums 2008.gadā (13,696 tonnas/gadā) bija Kandavas 
pilsētai, kur arī nonāk vislielākais centralizēti savāktais notekūdeĦu daudzums  (168,300 tūkst. m3 
/gadā). No pagastiem lielākais paliekošais piesārĦojums 2008.gadā (7,069 tonnas/gadā) bija 
Kandavas pagastam. Ja salīdzina novadīto notekūdeĦu daudzumu un piesārĦojumu, tad 
bioloăiskā skābekĜa patēriĦš (BSP) Kandavas pagastā ir lielāks kā pilsētā (1,654 tonnas/gadā), arī 
ėīmiskā skābekĜa patēriĦš (ĖSP) Kandavas pagasta notekūdeĦos ir augstāks kā citos pagastos 
(skat. pielikumu Nr.10). 

 
Jāatzīmē, ka gan Kandavas pilsētas, gan pagastu NAI notekūdeĦiem smagie metāli (Hg, Pb, 
Cd,  Cr,  Zn, Ni un Cu) un piesārĦojums ar NO2, kas rada lielākās un paliekošākās problēmas, nav 
konstatēti.  Lai arī pārējie piesārĦojuma rādītāji norāda, ka  notekūdeĦu ietekme uz vidi nav 
būtiska (skat. pielikumu Nr.10), tomēr Kandavas novadā vairumā pašvaldību bioloăiskās NAI 
lielās uzstādītās jaudas un mazās novadītās slodzes dēĜ nespēj kvalitatīvi attīrīt uz tām novadītos 
notekūdeĦus. Nepilnīgas notekūdeĦu attīrīšanas rezultātā ūdens baseinos tiek novadītas 
dažādas piesārĦojošās vielas, kas veicina ūdensteču un ūdenstilpĦu aizaugšanu.  
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10.3.  ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

10.3.1.   SADZĪVES ATKRITUMI 

 

Kandavas novadā neatrodas licencēts sadzīves atkritumu poligons, atkritumu centralizētu 
savākšanu un nogādāšanu uz sadzīves atkritumu poligonu novada teritorijā nodrošina  licenzēts 
uzĦēmums SIA „Kurzemes Ainava”. 
 
Izstrādātie pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 
(apstiprināti ar 23.12.2009.) reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kur atsevišėi 
atrunātas sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas prasības. Atkritumi galvenokārt tiek 
savākti konteineros. Atkritumu savākšanas biežumu ietekmē līguma nosacījumi, ko pašvaldība 
slēdz ar atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmumu un izmantojamo konteineru tilpums. 
 
Atkritumu apsaimniekotājs SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” ES KF 
līdzfinansētā projekta “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reăionā, Latvijā” ietvaros ir 
izveidojusi Kandavas novadā 20 dalītos atkritumu vākšanas punktus no kuriem Kandavas pilsētā 
atrodas 14 atkritumu dalītās vākšanas punkti, kur atsevišėi tiek novietotas PET pudeles un stikls, 
bet pārējā novada teritorijā 6 atkritumu dalītās vākšanas punkti.  
 
Kandavā atrodas atkritumu šėirošanas-pārkraušanas stacija – speciāli ierīkota un aprīkota vieta, 
kur tiek nogādāti sadzīves atkritumi pirms transportēšanas uz sadzīves atkritumu poligonu un 
atkritumi no dalītās atkritumu vākšanas punktiem pirms nodošanas pārstrādei. 
 

SaskaĦā ar Piejūras reăiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta sagatavošanas 
ietvaros izstrādāto Atkritumu apsaimniekošanas plānu, laika posmā no 2007.gada jūlija līdz 
2009.gada decembrim tika paredzēta visa novada sadzīves atkritumu izgāztuvju rekultivācija. 
Rekultivēto sadzīves atkritumu izgāztuvju skaits, atrašanās vieta un rekultivācijas gads dots 10.3.1.-
1.tabulā. 

 
 
 

10.3.1.-1.tabula 
Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves Kandavas novadā 

 
Nr.p.k. Atrašanās vieta Nosaukums Rekultivācijas gads 

1. Kandavas pagasts „Kandava” 2009. 
2. Kandavas pagasts „Pitriėi” 2009. 
3. Zemītes pagasts „Ăibas” 2009. 
4. Matkules pagasts „SūniĦas” 2009. 
5. Zantes pagasts „AlkšĦi” 2009. 
6. Cēres pagasts „Beikas” 2009. 
7. Vānes pagasts  „DzeĦi” 2009. 

Avots: VRVP 

10.3.2.BĪSTAMIE ATKRITUMI 

 
Kandavas novada domes saistošie noteikumi  Nr.16 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 
(apstiprināti ar 23.12.2009.) ir atrunāta arī bīstamo atkritumu apsaimniekošana, kur noteikts, ka 
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs: 
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1) Atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem; 
2) Uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, 

kā arī personu mantu; 
3) Nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai 

slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš veic bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu un ir saĦēmis atĜauju veikt bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu. 

 
A/S „BAO”, kas savu darbību veic Tumes ITP centrā „Luikas”, Tumes pagastā, Tukuma novadā, ir 
izdota B kategorijas atĜauja darbībām ar piesārĦojošām vielām. UzĦēmums veic nešėiroto 
sadzīves un bīstamo atkritumu savākšanu no Kandavas novada teritorijā esošajiem 
uzĦēmumiem, kas ir savstarpēji noslēguši līgumus. UzĦēmums A/S „BAO” savāc: 

1) Smagos metālus saturošos atkritumus; 
2) Nederīgas iekārtas, kas satur bīstamus komponentus; 
3) Luminescentās lampas un citus dzīvsudrabu saturošos atkritumus; 
4) Baterijas un akumulatorus; 
5) Melnos metālus; 
6) Nešėirotos sadzīves atkritumus; 
7) Neorganiskos atkritumus ar bīstamām vielām. 

10.4.SABIEDRISKĀ DROŠĪBA, RISKI UN AIZSARDZĪBA 

 
Kandavas novadā atrodas 1 Valsts ugunsdzēsības dienesta postenis Kandavas pilsētā (VUGD 
Kandavas depo). Depo ir 2 ugunsdzēsības mašīnas un regulāri dežūrē cilvēki. Zantē, Matkulē un 
Zemītē ir brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas, kuru rīcībā ir nodotas ugunsdzēsēju mašīnas. No 
2012.gada līdz 2014.gadam ir plānota jauna VUGD depo būvniecība Kandavas pilsētā, jo 
esošās ēkas augstums ir zemāks par nepieciešamo jaunajām ugunsdzēsības mašīnām.  
 
Pēc bij. Tukuma rajona teritorijas plānojuma (2007.-2019.gadam) datiem var secināt, ka Tukuma 
novadam ir izstrādāts vienots Civilās aizsardzības pasākumu plāns. Tajā definētais civilās 
aizsardzības plānošanas un rīcības mērėis ir nodrošināt Tukuma novada civilās aizsardzības 
sistēmas darbību ārkārtējo situāciju pārvaldīšanā, lai panāktu civilās aizsardzības sistēmas 
saskaĦotu rīcību iespējamo katastrofu gadījumā, sniegtu palīdzību iedzīvotājiem, novērstu vai 
mazinātu katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu 
īpašumam, videi un tautsaimniecībai. Apstiprinātajā Tukuma novada civilās aizsardzības 
pasākumu plānā noteikti sekojoši rīcības virzieni mērėu sasniegšanai civilās aizsardzības 
pasākumu plānošanā un reaăēšanas pasākumu veikšanā: 

− Apzināti iespējamie apdraudējuma veidi; 
− Noteikta valsts un pašvaldības institūciju, iedzīvotāju apziĦošanas kārtība apdraudējuma 
gadījumā; 
− Noteikta civilās aizsardzības sistēmas darbība iespējamo katastrofu gadījumā; 
− Reglamentēti civilās aizsardzības sistēmas vadības principi katastrofu gadījumā; 
− Noteiktas atbildīgās valsts iestādes, pašvaldības un komercsabiedrības par civilās 
aizsardzības plānošanas, reaăēšanas un seku likvidēšanas neatliekamajiem pasākumiem. 

 
2010.gadā ir apstiprināts Kandavas novada civilās aizsardzības plāns. 
 
Objektu piederību pie riska grupas un to bīstamības pakāpi, balstoties uz objektu bīstamības 
analīzi un avāriju riska novērtējumu un pēc saskaĦošanas ar citām ieinteresētajām institūcijām, 
nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopā ar pašvaldībām. Valsts nozīmes 
paaugstināta riska objekti, saskaĦā ar Valsts civilās aizsardzības plānu  un nacionālā līmeĦa 
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teritorijas attīstības plāna saistošās daĜas “Nacionālas nozīmes paaugstināta riska teritorijas” 
projektu, Kandavas novadā atrodas: 
1) Nacionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības transporta riski: 

- Valsts galvenie autoceĜš A10 Rīga – Ventspils;  
- Stratēăiskās (valsts) nozīmes dzelzceĜa līnija Rīga –Tukums – Ventspils; 
- Naftas vads un naftas produktu vads Polocka – Ventspils (skat. pielikumu Nr.5). 

 
Novada teritorijai cauri stiepjas jēlnaftas un naftas produktu cauruĜvadu tehniskais koridors, tādēĜ 
par vienu no nozīmīgākajiem potenciālajiem piesārĦojumiem jāuzskata grunts un gruntsūdeĦu 
piesārĦojums ar naftas produktiem vai to komponentiem tieši no naftas un naftas produktu 
noplūdēm no nesankcionētiem pieslēgumiem naftas produktu vadam. 
 
2)  Ugunsbīstamības riska teritorijas - meža, purvu, kūdras ieguves vietas vai lauksaimniecības 
zemes, kam raksturīga paaugstināta ugunsgrēka izcelšanās varbūtība, kā rezultātā tiek nodarīti 
lieli materiālie zaudējumi un kaitējums videi.  
 
Par vietējas nozīmes vides risku tiek uzskaitītas arī piesārĦotas un potenciāli piesārĦotas vietas, 
kurās ir notikusi vai notiek saimnieciskā darbība, kas atstāj vai varētu atstāt piesārĦojošu ietekmi 
uz vidi. SaskaĦā ar LVĂMA izveidoto reăistru, novadā  ir 1 piesārĦota un 24 potenciāli 
piesārĦotas vietas (skatīt Pielikumu Nr.4). Kā degradētas teritorijas novadā ir noteiktas bijušo 
kolektīvo saimniecību minerālmēslu noliktavas, nerekultivētās derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas, 
bijušās sadzīves atkritumu izgāztuves, mehāniskās darbnīcas, degvielas uzpildes stacijas, graudu 
kodinātavas u.c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. PUBLISKĀ PĀRVALDE 

11.1. NOVADA DOMES STRUKTŪRA UN FUNKCIJAS 

 
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, 2008.gada 18.decembrī Kandavas novads 
apvienojās ar Vānes un Zantes pagastiem. Lielākās pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanas 
vietas – Kandava, Cēre, Matkule, Vāne, Zante, Zemīte.  
 
Dome 
Kandavas novada lēmējinstitūcija ir Kandavas novada dome. 2010.gadā Kandavas novada 
domē ir 15 deputāti.  
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Komitejas 
Novada dome no domes deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas. Novadā darbojas 4 pastāvīgās 
komitejas: 

- Finanšu, plānošanas un novada attīstības komiteja; 
- Izglītības, kultūras un sporta komiteja; 
- Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja; 
- Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komiteja. 

 
Komisijas 
Pašvaldība no domes deputātiem, darbiniekiem un iedzīvotājiem izveido pastāvīgās un 
īstermiĦa komisijas. Pašlaik darbojas 14 pastāvīgās komisijas: 1. Kandavas pilsētas zemes komisija; 
2. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 3. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija; 4. 
Administratīvo aktu strīdu komisija; 5. Iepirkumu komisija; 6. Ēku un būvju pieĦemšanas komisija; 7. 
DzīvokĜu komisija; 8. Vēlēšanu komisija; 9.  Arhīva ekspertu komisija; 10.  Vides aizsardzības 
komisija; 11. Ētikas komisija; 12. Komisija sadarbībai ar ārvalstīm; 13. IlgtermiĦa ieguldījumu, 
nekustamo un kustamo īpašumu pieĦemšanas un norakstīšanas, materiālu un inventāra 
norakstīšanas komisija; 14. Administratīvā komisija. 
 
Izpildvara 
Novada dome ieceĜ novada izpilddirektoru un tā vietnieku. Izpilddirektors saskaĦā ar novada 
domes lēmumiem slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām, organizē 
budžeta projekta sagatavošanu, gada pārskata un publiskā gada pārskata izstrādi.  
 
Izpildinstitūciju organizācija 
Izpildinstitūciju organizāciju organizatoriskā struktūra sastāv no: 

1. Novada administrācijas darbiniekiem; 
2. Struktūrvienībām; 
3. Iestādēm; 
4. UzĦēmumiem. 

 
Kandavas novada domes struktūrvienības, iestādes, aăentūras un kapitālsabiedrības: 

– Kanceleja; 
– Attīstības un plānošanas nodaĜa; 
– Juridiskā un personāla nodaĜa; 
– Finanšu nodaĜa; 
– Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaĜa; 
– Būvvalde; 
– Izglītības pārvalde;  
– Skolas un PII; 
– Kultūras pārvalde; 
– SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”; 
– Kandavas novada pašvaldības policija; 
– Zantes ăimenes krīzes centrs; 
– Aăentūra “Kandavas novada sociālās palīdzības dienests”; 
– Kapitālsabiedrība SIA “Kandavas namsaimnieks”. 

11.1.1. PAGASTU PĀRVALDES 

 
Novada administratīvajā centrā Kandavā ir pieejami visi pašvaldības administratīvie 
pakalpojumi, bet pārvalžu centros Cērē, Matkulē, Zantē, Zemītē un Vānē iedzīvotāji var saĦemt 
šādus pakalpojumus: 

- Norēėināties par pašvaldības pakalpojumiem; 
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- Veikt noteikto nodokĜu un nodevu maksājumus; 
- Iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un saĦemt atbildes uz tiem;  
- SaĦemt sociālo pabalstu izmaksas; 
- SaĦemt informāciju un konsultācijas par pašvaldības darbu; 
- SaĦemt lauksaimniecības konsultantu pakalpojumus. 

 
Pārvaldes ir veidotas kā novada administrācijas nodaĜas, kurā dažādu centralizēto, iestāžu, 
struktūrvienību darbinieku darbību vada un koordinē pārvaldes vadītājs. Pārvaldē pastāvīgi 
strādā sekretāre – lietvede, sociālais darbinieks, lauku attīstības speciālists, grāmatvedis – kasieris, 
pārvaldes vadītājs.  

11.2. NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

 
ĥemot vērā, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas tika izveidots jauns Kandavas novads, tajā 
iekĜaujot Vānes un Zantes pagastus,  pašvaldības budžets un tā izpilde tiek apskatīta tikai 
2009.gada griezumā. 

11.2.1.  PAMATBUDŽETA IEĥĒMUMI 

 
2009.gada pamatbudžeta ieĦēmumu izpilde sastāda par 165 787,00 latiem vai 2,98% mazāk kā 
bija plānots gada sākumā.  

11.2.1.-1.tabula 
Kandavas novada pamatbudžeta ieĦēmumi 2009.gadā 

 

Rādītāji 
Gada 
plāns 

2009.gada 
izpilde no 
gada 
sākuma 

Izpilde % 
pret gada 
plānu 

Pieaugums 
Ls (Izpilde 
pret gada 
plānu) 

Pieaugums 
% (Izpilde 
pret gada 
plānu) 

IeĦēmumi 5571495 5405708 97,02% -165787 -2,98% 
NodokĜu ieĦēmumi 1816475 1708931 94,08% -107544 -5,92% 
IIN 1638495 1531286 93,46% -107209 -6,54% 
NĪP 177980 177645 99,81% -335 -0,19% 
NenodokĜu ieĦēmumi 82247 54392 66,13% -27855 -33,87% 
Transferi 3436134 3451819 100,46% 15685 0,46% 
Valsts budžeta transferi 1663240 1661251 99,88% -1989 -0,12% 
Pašvaldību budžetu 
transferi 

1772894 1790568 101,00% 17674 1,00% 

Maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieĦēmumi 

236639 190566 80,53% -46073 -19,47% 

Avots: Valsts kase 
 
Lielāko ieĦēmumu daĜu kopējos ieĦēmumos veido transferti, nodokĜu ieĦēmumi, ieĦēmumi no 
maksas pakalpojumiem un nenodokĜu ieĦēmumi (skat. 11.2.1.-.1.diagrammu). 
 
 

11.2.1.-1.diagramma 
 

Budžeta ieĦēmumu struktūra % kopējos ieĦēmumos, 2009.gadā 
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11.2.2.  PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 

 
2009.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde sastāda par 88 669,00 latiem vai 1,56% mazāk kā 
bija plānots gada sākumā.  

11.2.2.-1.tabula 
Kandavas novada pamatbudžeta izdevumi 2009.gadā 

 

Rādītāji 
Gada 
plāns 

2009.gada 
izpilde no 
gada 
sākuma 

Izpilde % pret 
gada plānu 

Pieaugums 
Ls (Izpilde 
pret gada 
plānu) 

Pieaugums 
% (Izpilde 
pret gada 
plānu) 

Izdevumi 5670814 5582145 98,44% -88669 -1,56% 
Vispārējie valdības 
dienesti 

539163 539658 100,09% 495 0,09% 

Sabiedriskā kārtība un 
drošība 

52627 52626 100,00% -1 0,00% 

Ekonomiskā darbība 302394 302416 100,01% 22 0,01% 
Vides aizsardzība 62918 62918 100,00% 0 0,00% 
Pašvaldības teritoriju 
un mājokĜu 
apsaimniekošana 

476934 478434 100,31% 1500 0,31% 

Veselība 21567 21554 99,94% -13 -0,06% 
Atpūta, kultūra un 
reliăija 

337165 337164 100,00% -1 0,00% 

Izglītība 3380714 3290044 97,32% -90670 -2,68% 
Sociālā aizsardzība 497332 497331 100,00% -1 0,00% 

Avots: Valsts kase 
 
Lielāko izdevumu daĜu kopējos izdevumos atbilstoši funkcionālajām kategorijām veido izdevumi 
izglītībai, vispārējiem valdības dienestiem un pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošanai 
(skat. 11.2.2.-1.diagrammu). 
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11.2.2.-1.diagramma 
 

Budžeta izdevumu struktūra % kopējos izdevumos, 2009.gadā 
 

 
 

11.2.3.  SPECIĀLĀ BUDŽETA IEĥĒMUMI 

2009.gada speciālā budžeta ieĦēmumu izpilde sastāda par 3 736,00 latiem vai 2,28% mazāk kā 
bija plānots gada sākumā. Lielāko daĜu ieĦēmumus speciālajā budžetā veidā autoceĜu fonda 
līdzekĜi. 
 

11.2.3.-1.tabula 
Kandavas novada speciālā budžeta ieĦēmumi 

 

Rādītāji 
Gada 
plāns 

2009.gada 
izpilde no 

gada 
sākuma 

Izpilde % 
pret gada 

plānu 

Pieaugums 
Ls (Izpilde 
pret gada 

plānu) 

Pieaugums 
% (Izpilde 
pret gada 

plānu) 

Īpatsvars % 
no kopējiem 

speciālā 
budžeta 

ieĦēmumiem 
IeĦēmumi 163733 159997 97,72% -3736 -2,28%   
NenodokĜu ieĦēmumi 50 415 830,00% 365 730,00% 0,26% 
AutoceĜu fonda 
līdzekĜi 151495 151495 100,00% 0 0,00% 94,69% 
Dabas resursu 
nodoklis 12188 8087 66,35% -4101 -33,65% 5,05% 

Avots: Valsts kase 

11.2.4. SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 
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2009.gada speciālā budžeta izdevumu izpilde sastāda par 44 145,00 latiem vai 20,03% mazāk kā 
bija plānots gada sākumā. Lielāko daĜu izdevumu speciālajā budžetā veido uzturēšanas 
izdevumi. 
 
 

11.2.3.-1.tabula 
Kandavas novada speciālā budžeta izdevumi 2009.gadā 

 

Rādītāji 
Gada 
plāns 

2009.gada 
izpilde no 

gada 
sākuma 

Izpilde % 
pret gada 

plānu 

Pieaugums 
Ls (Izpilde 
pret gada 

plānu) 

Pieaugums 
% (Izpilde 
pret gada 

plānu) 

Īpatsvars % 
no 

kopējiem 
speciālā 
budžeta 

izdevumiem 
Izdevumi 220404 176259 79,97% -44145 -20,03%   
Uzturēšanas izdevumi 187775 143630 76,49% -44145 -23,51% 81,49% 
Kapitālie izdevumi 32629 32629 100,00% 0 0,00% 18,51% 

 

11.3. SADARBĪBA AR NVO, UZŅĒMĒJIEM UN CITIEM SOCIĀLIEM PARTNERIEM 

 
2010.gadā Kandavas novadā darbojas 18 nevalstiskās organizācijas: 

1. Kandavas Romas katoĜu draudze; 
2. Kandavas evaĦăēliski luteriskā draudze; 
3. Latvijas Sarkanā Krusta Kandavas NK; 
4. Kandavas novada represēto apvienība; 
5. Daugavas Vanagi Latvijā Kandavas kopa Nacionālo karavīru biedrība (LNKB); 
6. Kandavas novada uzĦēmējdarbības atbalsta centrs ; 
7. Kandavas novada pensionāru biedrība; 
8. Kandavas novada cukura diabētu biedrība; 
9. Kandavas novada ăimenes atbalsta centrs "Vesta"; 
10. Biedrība - radošais centrs "Saules šūpulītis"; 
11. Kandavas Jauniešu Alternatīvās Kultūras Veicināšanas Organizācija; 
12. Biedrība "Rāma";  
13. Biedrība "Abavas ielejas attīstības centrs"; 
14. Kandavas novada Invalīdu biedrība; 
15. Kjokušinkai karatē "Bushido" centrs; 
16. Kandavas novada sabiedrisko organizāciju centrs; 
17. Biedrība "Kandavas Partnerība"; 
18. Kandavas novada amatnieku biedrība "Pūralāde". 

 
Kandavā darbojas arī Kandavas novada uzĦēmējdarbības atbalsta centrs, kurā uzĦēmējiem ir 
iespēja saĦemt informāciju par centra aktivitātēm, sadarbības iespējām, novada attīstības 
plāniem un projektiem, kā arī finansējuma piesaisti no ES struktūrfondiem un programmām. 
 
Kandavas novada pašvaldība, kā arī novada nevalstiskās organizācijas un uzĦēmēji aktīvi 
iesaistās projektu sagatavošanā un finansējumu piesaistē no Eiropas Savienības fondiem, lai 
risinātu aktuālus jautājumus novadā un veicinātu Kandavas novada attīstību. 
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Kandavas novada pašvaldība ir noslēgusi starptautiskus sadarbības līgumus ar Strengnesas 
(Zviedrijā), Lejres (Dānijā), Afjordas (Norvēăijā) komūnām un Sundas (Somijā) pašvaldību par 
sabiedrību attīstības procesu veicināšanā dažādu projektu ietvaros. 
 
 
 

IV. SVID ANALĪZE 

 

Cilvēkresursi 
 

Stiprās puses Vājās puses 
- Augsts nodarbinātības līmenis 
- Sabiedrība ar bagātīgu kultūru un 

tradīcijām 
 

- Darbaspēka aizplūšana 
- Demogrāfiskās slodzes pieaugums 
- Zems atalgojuma līmenis 

Iespējas Draudi 
- Jaunu darba vietu radīšana 
- Algu pieaugums 
- Atbalsts jaunajām ăimenēm 

 

- Iedzīvotāju aizplūšana uz ārvalstīm 
- Negatīvs dabiskais pieaugums  
- Aktīvo iedzīvotāju skaita samazinājums, 

darbaspēka trūkuma pieaugums 
- Sociāli nelabvēlīgo faktoru ietekmes 

pieaugums 
- Vispārējās ekonomiskās situācijas 

pasliktināšanās 
 

Ekonomika 
 

Stiprās puses Vājās puses 
- Vairāki stabili uzĦēmumi valsts 

tautsaimniecībai nozīmīgās jomās 
(lauksaimniecība, mežsaimniecība, 
tūrisms, u.c.) 

- Dabas resursi lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, tūrisma attīstībai 

- Ražojošo uzĦēmumu trūkums 
- Nepietiekošs kvalificētu darbaspēka 

resursu apjoms 
- Finanšu resursu trūkums mazo un vidējo 

uzĦēmumu atbalstīšanai novadā 

Iespējas Draudi 
- Piesaistīt novadam darbspējīgus 

iedzīvotājus, piedāvājot pašvaldības 
atbalstu 

- Mazo un vidējo uzĦēmumu atbalsta 
programmu realizēšana  

- Iedzīvotāju aizplūšana uz ārvalstīm 
- Dabiskā saldo rādītāju pazemināšanās, 

iedzīvotāju novecošanās 
- Ekonomisko problēmu saasināšanās 

valstī kopumā 
- Bezdarba līmeĦa paaugstināšanās 
- UzĦēmumu bankrotēšana 

 

Sociālā vide 
 

Stiprās puses Vājās puses 
- Plašs tūrisma apskates objektu 

piedāvājums – sakārtota tūrisma vide 
- Nepietiekošs tālākizglītības (jeb 

pieaugušo izglītības) piedāvājums 
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- Plašs tūrisma pakalpojumu 
piedāvājums, gan vasaras, gan ziemas 
sezonai 

- Nodrošināts pamatpakalpojums 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 

- Augstā kvalitātē un pietiekošā 
kvantitātē nodrošināta vispārējās 
izglītības pieejamība 

- Plašs interešu izglītības piedāvājuma 
klāsts 

- Plašs sportošanas iespēju klāsts novada 
centrā 

- Plašs kultūras pasākumu nodrošinājums 
visā novadā 

- Veselības un sociālās aprūpes 
pakalpojumu nodrošinājums 

- Bibliotēku pieejamības nodrošinājums 
visā novadā 

novadā 
- Nepietiekošs sportošanas iespēju 

piedāvājums ārpus novada centra 
- Pagastu pamatskolās novecojusi 

infrastruktūra 

Iespējas Draudi 
- Pieaugušo izglītības nodrošināšana 

(institūcijas izveide) novada 
iedzīvotājiem 

- Dalība ES fondos, lai atbalstītu skolu 
infrastruktūras uzlabošanu, kā arī citu 
institūciju veicamo pasākumu 
atbalstīšanai 

- Valsts politikas maiĦa izglītības jomā 
- Valsts politikas maiĦa veselības un 

sociālā jomā 
- Valsts politikas maiĦa tūrisma jomā 

 
 

Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi 
 

Stiprās puses Vājās puses 
- Kandavas novadā ir izvērsts plašs ceĜu 

autotransporta tīkls, kas apdzīvotās 
vietas nodrošina ar nepieciešamo ceĜu 
infrastruktūru 

- Laba tranzītsatiksme caur Kandavas 
pilsētu ar Ventspili, Kuldīgu, Tukumu, 
Saldus, Talsiem, Liepāju  un Rīgu 

- Valsts nozīmes reăionālo autoceĜu 
tuvums nodrošina uzĦēmējdarbības 
attīstību (īpaši Kandavas pilsētā) 

- Pagastu centros (7 bibliotēkās) ir 
bezmaksas interneta lietošanas iespējas 
arī privātpersonām 

- Kandavas novadā  pagastos (atskaitot 
Zemītes pagastu) komunālo 
saimniecības vadīšana dalās: 
ūdenssaimniecību veic visā novadā SIA 
“Kandavas komunālie pakalpojumi”, 
bet pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanu veic SIA “Kandavas 

- Nepietiekošs tehniskais stāvoklis valsts 
2.škiras un pašvaldību autoceĜiem  

- Reăionālajiem autoceĜiem daudzviet ir 
grants segums, tai skaitā ceĜa posmos: 
Kandava – Brocēni, Matkules skola – 
Sabile un Cēre – Kandavas pagriezienā 

- No Matkules, Cēres un Vānes centriem 
līdz Kandavas pilsētai ir nepietiekošs 
nodrošinājums ar sabiedrisko transportu 

- Imulas upes 2 tiltiem neapmierinošs 
tehniskais stāvoklis 

- Zantes pagastam slikta autobusu 
satiksme ar Tukuma pilsētu 

- Daudzviet centralizētām ūdens un 
kanalizācijas sistēmām ir nolietota 
infrastruktūra, ir nepietiekošs 
atdzelžošanas iekārtu tehniskais 
stāvoklis (izĦemot Cēri), kas nodrošina 
pietiekošu dzeramā ūdens kvalitāti 

- Daudzviet dzīvojamā fondā ir 



Kandavas novada attīstības programma 

1.daĜa: Esošās situācijas analīze  

 

 

82 

namsaimnieks”  
- Pašvaldību centros ar apmierinošu 

kvalitāti sakarus nodrošina gan SIA 
„Lattelecom”, gan SIA „”Latvijas 
Mobilais Telefons” un SIA „TELE 2” 

 
 

novecojušas ūdens apgādes un 
kanalizācijas sistēmas 

- Kandavā (vietām) un Vānē nav 
sakārtota siltumapgāde  - veci, 
nolietojusies apkures katli, vājš tehnikas 
nodrošinājums 

- Pagastos trūkst kvalitatīva dzīvokĜu 
fonda, ko piedāvāt iedzīvotājiem vai 
speciālistiem un uzĦēmējiem 

Iespējas Draudi 
- Uzlabot ceĜu infrastruktūru 
- Attīstīt veloceliĦu tīklu, sākumā 

izveidojot Kandavas – Sabiles 
veloceliĦu 

- Rekonstruēt esošo krustojumu, paredzot 
esošā luksofora nomaiĦu uz reăionālā 
autoceĜa P-130, tādejādi uzlabojot 
satiksmes drošību pilsētā 

- Palielināt informatīvo zīmju izveidi un 
uzstādīšanu  

- Tūrisma attīstības sekmēšanai pie 
Kandavas tilta iespējama laivas 
piestātnes un jauna stāvlaukuma pie 
Kuršu pilskalna 

- Piesaistīt ES līdzfinansējumu komunālās 
saimniecības sakārtošanai, t.sk. 
energoefektivitātes uzlabošanai 

- Iespēja izvēlēties interneta 
pakalpojuma sniedzēju atbilstoši savām 
vajadzībām un materiālajām iespējām 

- Sakārtot, atjaunot un papildināt 
dzīvojamo fondu, radot dzīvošanai 
pievilcīgu vidi 

- Izstrādāt un ieviest nepieciešamos 
uzlabojumus sabiedriskā transporta 
kursēšanā 

- Veikt grants seguma ceĜu 
atputekĜošanu 

- Finanšu līdzekĜu trūkums esošā grants 
seguma nomaiĦai pret asfaltbetona 
reăionālajiem un vietējiem autoceĜiem 

- Lielas jaunu siltumapgādes – jaunu 
katlumāju un trašu ierīkošanas izmaksas 

- Straujš pakalpojumu cenu kāpums 
- Izmaksu pieaugums un nepietiekošs 

finansējums ūdens apgādes un 
kanalizācijas infrastruktūras 
sakārtošanai 

 
 
 
 
 

 
Vide un vides infrastruktūra 

 

Stiprās puses Vājās puses 
- Kandavas pilsētā un ciemos tiek 

izmantots vidi nepiesārĦojošs kurināmais 
(koksne un šėelda), līdz ar to gaisa 
kvalitāte novadā atbilst normatīvajām 
prasībām 

- Centralizētās kanalizācijas sistēmas ar 
uzstādītām attīrīšanas iekārtām 
nodrošina nepieciešamo notekūdeĦu 
attīrīšanu 

- Nesakārtotās ūdens apgādes sistēmās 
avāriju gadījumā rodas ūdens zudumi 
un pasliktinās dzeramā ūdens kvalitāte 

- Dzeramam ūdenim ir paaugstināts 
dzelzs saturs, esošajām atdzelžošanas 
iekārtām nepieciešama rekonstrukcija 

- Daudzi ūdens apgādes urbumi netiek 
ekspluatēti vai arī nav tamponēti 
(hermētiski noslēgti 
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- Teritorijā maz uzĦēmumu, kuru darbības 
rezultātā rastos bīstamie atkritumi 

- Novadā bijušās sadzīves atkritumu 
izgāztuves ir slēgtas un rekultivētas 

- Novada teritorijā neatrodas sadzīves 
atkritumu poligons 

- Novadā sadzīves un bīstamie atkritumi 
tiek apsaimniekoti saskaĦā ar 
saistošajiem noteikumiem, veicot 
atkritumu šėirošanu un slēdzot līgumus 
ar licenzētām firmām 

- Aizsargājamās dabas teritorijas (īpaši 
Abavas senleja), kurās var izveidot videi 
draudzīgas dabas takas 

- Ir izstrādāts Civilās aizsardzības 
pasākumu plāns ar vienotu saskaĦotu 
rīcību iespējamo katastrofu gadījumā, 
lai mazinātu iespējamo apdraudējumu 
cilvēku dzīvībai, veselībai un videi 

- Nolietota kanalizācijas infrastruktūra 
- NotekūdeĦu uzskaite vairumā gadījumu 

notiek aprēėinu ceĜā - nav precīzu datu 
- Pagastu NAI jauda daudzkārt pārsniedz 

pašreizējo slodzi, kas bioloăisko NAI 
gadījumā kavē kvalitatīvu notekūdeĦu 
attīrīšanu 

- Saimnieciskās darbības ierobežojumi 
dabas aizsardzības teritorijās kavē 
komerciāli izmantot zemes resursus 

 
 

Iespējas Draudi  
- Piesaistīt investīcijas ūdenssaimniecības 

sakārtošanai, izbūvējot jaunus tīklus, 
pieslēgt jaunus patērētājus 

- Uzstādīt atdzelžošanas iekārtas 
- Piesaistīt finansējumu ūdens apgādes 

urbumu sakārtošanai un NAI 
rekonstrukcijai, tā mazinot vides risku ar 
piesārĦojumu 

- Iespējas uzstādīt NAI notekūdeĦu 
daudzuma mērītājus 

- Veikt komunālo saimniecību nolietotās 
tehnikas nomaiĦu pret jaunu un videi 
draudzīgāku 

- Attīstīt videi draudzīgas 
komercdarbības formas, piesaistot 
tūristus 

- Izmantot zemes dzīĜu resursus arī 
nākotnē, tai skaitā kūdras eksportu 

- Izstrādāt detalizētu rekultivācijas 
projektu un to īstenot izmantoto 
atradĦu laukumu rekultivēšanai 

- Vides stāvokli var pasliktināt videi 
nedraudzīgā kurināmā pielietojums 

- Novadam ūdenssaimniecības 
sakārtošana ciemā ar nelielu 
iedzīvotāju skaitu var nebūt prioritāte 

- Neizmantotie un netamponētie ūdens 
urbumi var radīt pazemes ūdens 
piesārĦošanu 

- Ne visās vietās iespējams pilnībā attīrīt 
notekūdeĦus, kas var izraisīt grunts un 
virszemes ūdeĦu piesārĦojumu 

- Esošais naftas vads Polocka – Ventspils 
caur Zemītes, Matkules un Vānes 
pagastiem nelegālas pieslēgšanas 
rezultātā var radīt grunts piesārĦojumus 

- Ekoloăiska dzelzceĜa kravu katastrofa   
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PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1 
Fizioăeogrāfiskā rajonēšana  
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Avots: Latvijas fiziskā ăeogrāfija 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr.2 
 
 

Zemes kvalitātes vidējais novērtējums lauku teritorijās 
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Avots: Rīgas plānošanas reăiona telpiskais plānojums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pielikums Nr.3 
Kandavas novada īpaši aizsargājamo teritoriju saraksts  

Teritorija
s 

kods 

Teritorijas 
nosaukums 

Kategorij
a 

Pagasti 
ATK 
kod

s 

Platīb
a (ha) 

No kura 
gada 

aizsardzīb

Tiesību akts, kas 
nosaka 

aizsardzību 
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ā 

3021* 
Abavas 
senleja 

Dabas 
parks 

Kandava
s pagasts 
Kandava 
Matkules 
pagasts 
Vānes 
pagasts 
Kandava
s lauku 
teritorija 

906
2 

901
1 

907
0 

908
8 

903
1 

14933 1957 

Noteikumi Nr.83 
par dabas 

parkiem (LR MK, 
1999 g.) 

4172 
Abavas 
Velnala 

Dabas 
pieminekli
s 

Kandava
s pagasts 

906
2 

4.9 2001 

Not. Nr. 175 par 
ăeol. un ăeom. 

dabas 
pieminekĜiem (LR 

MK, 2001 g.) 

4173 
Velna acs 
avots 

Dabas 
pieminekli
s 

Kandava
s pagasts 

906
2 

 2001 

Not. Nr. 175 par 
ăeol. un ăeom. 

dabas 
pieminekĜiem (LR 

MK, 2001 g.) 

4174 
Imulas 
dolomīta 
klintis 

Dabas 
pieminekli
s 

Matkules 
pagasts 

907
0 

3 1957 

Not. Nr. 175 par 
ăeol. un ăeom. 

dabas 
pieminekĜiem (LR 

MK, 2001 g.) 

4175 
Kalnamuižas 
kraujas 

Dabas 
pieminekli
s 

Matkules 
pagasts 

907
0 

11.3 1957 

Not. Nr. 175 par 
ăeol. un ăeom. 

dabas 
pieminekĜiem (LR 

MK, 2001 g.) 

4176 
Langsēdes 
klintis 

Dabas 
pieminekli
s 

Matkules 
pagasts 

907
0 

0.8 2001 

Not. Nr. 175 par 
ăeol. un ăeom. 

dabas 
pieminekĜiem (LR 

MK, 2001 g.) 

4179 
CimmermaĦ
u krauja 

Dabas 
pieminekli
s 

Vānes 
pagasts 

908
8 

1.4 1957 

Not. Nr. 175 par 
ăeol. un ăeom. 

dabas 
pieminekĜiem (LR 

MK, 2001 g.) 

5147 Čužu purvs 
Dabas 
liegums 

Kandava
s lauku 
teritorija 

903
1 

96 1927 

Noteikumi Nr. 212 
par dabas 

liegumiem (LR 
MK, 1999 g.) 

5344 
Matkules 
meži 

Dabas 
liegums 

Matkules 
pagasts 

907
0 

80 2004 

08.04.2004 
Noteikumi 

Nr.266"Grozīj. MK 
Not.Nr.212" (LR 

MK, 2004 g.) 
7076 Cēres parks Dabas Cēres 904 3.9 2001 Noteikumi Nr.131 
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pieminekli
s 

pagasts 4 par 
dendroloăiskajie
m stādījumiem 
(LR MK, 2001 g.) 

9041 
Rūmenes 
aleja 

Dabas 
pieminekli
s 

Kandava
s pagasts 
 

906
2 

900
0 

1 2005 

Noteikumi Nr. 888 
par 

aizsargājamām 
alejām (LR MK, 

2005 g.) 
* - aizsargājamā teritorija atrodas vairākos rajonos 

Avots: LVĂMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr.4 
PiesārĦotās vietas 
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Npk Reăistrācijas 
numurs 

Vietas 
nosaukums 

Vietas 
kategorija 

Darbības nozares 

1. 90568/3229  Z/S "Joži" 
teritorija, bijusī 
meliorācijas 
pārvaldes DUS 

1 PiesārĦota 
vieta 

5050-AutomobiĜu degvielas 
mazumtirdzniecība   

 
Potenciāli piesārĦotas vietas 

 
Npk.  Reăistrācijas 

numurs  
Vietas 

nosaukums  
Vietas 

kategorija  
Darbības nozares  

1.  90317/4480  AS „Jauda – 
koks” Kandavas 
ražotne  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

2000-KOKSNES, KOKA UN KORĖA 
IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA,IZĥEMOT 
MĒBELES; SALMU UN PĪTO 
IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA    

2.  90888/3292  Bijusī DUS 
Rožlejas  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

5050-AutomobiĜu degvielas 
mazumtirdzniecība    

3.  90888/3291  Mehāniskās 
darbnīcas  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

5020-AutomobiĜu tehniskā apkope un 
remonts    

4.  90888/3290  Bijusī sadzīves 
atkritumu 
izgāztuve "DzeĦi"  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

9000-ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, 
TERITORIJAS TĪRĪŠANA    

5.  90928/3299  SIA "Agroklag" 
mehāniskās 
darbnīcas  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

5020-AutomobiĜu tehniskā apkope un 
remonts    

6.  90928/3298  SIA "ZvirgzdiĦi" 
degvielas 
uzpildes stacija  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

5050-AutomobiĜu degvielas 
mazumtirdzniecība    

7.  90928/3297  SIA "Vārpa" sēklu 
kalte  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

0141-Lauksaimnieciskie pakalpojumi    

8.  90928/3296  Bijusī sadzīves 
atkritumu 
izgāztuve 
"AlkšĦos"  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

9000-ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, 
TERITORIJAS TĪRĪŠANA    

9.  90317/3302  Bijusī atkritumu 
izgāztuve 
"Ăibas"  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

9000-ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, 
TERITORIJAS TĪRĪŠANA    

10.  90317/3301  DUS "KukaiĦi"  2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

5050-AutomobiĜu degvielas 
mazumtirdzniecība    

11.  90317/3300  SIA "Gotika Auto" 
DUS "ZemgaĜi"  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

5050-AutomobiĜu degvielas 
mazumtirdzniecība    

12.  90317/3254  DUS mehānisko 
darbnīcu 
teritorijā Matkulē  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

5050-AutomobiĜu degvielas 
mazumtirdzniecība    

13.  90317/3253  Bijusī graudu 
kodinātava  

2 Potenciāli 
piesārĦota 

0141-Lauksaimnieciskie pakalpojumi    
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vieta  
14.  90317/3252  Bijusī atkritumu 

izgāztuve 
"SūniĦas"  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

9000-ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, 
TERITORIJAS TĪRĪŠANA    

14.  90115/3240  Bijusī degvielas 
uzpildes stacija  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

5050-AutomobiĜu degvielas 
mazumtirdzniecība    

16.  90115/3238  Katlu māja 
pienotavā  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

4030-Tvaika un karstā ūdens piegāde 
   

17.  90115/3237  Bijusī degvielas 
uzpildes stacija  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

5050-AutomobiĜu degvielas 
mazumtirdzniecība    

18.  90317/3305  Bijusī atkritumu 
izgāztuve 
"Vārpas"  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

9000-ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, 
TERITORIJAS TĪRĪŠANA    

19.  90317/3304  Kodinātava 
"Cēre"  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

0141-Lauksaimnieciskie pakalpojumi    

20.  90317/3303  Bijusī degvielas 
bāze "Cēre"  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

5151-Cietā, šėidrā un gāzveida 
kurināmā un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība    

21.  90317/3244  Bijusī atkritumu 
izgāztuve "Pitriėi"  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

9000-ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, 
TERITORIJAS TĪRĪŠANA    

22.  90317/3243  Bijusī graudu 
kodinātava 
"Valdeėi"  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

0141-Lauksaimnieciskie pakalpojumi    

23.  90317/3242  Bijusī degvielas 
bāze "Valdeėi"  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

5151-Cietā, šėidrā un gāzveida 
kurināmā un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība    

24.  90318/3241  Bijusī atkritumu 
izgāztuve Sabiles 
ielas galā  

2 Potenciāli 
piesārĦota 
vieta  

9000-ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, 
TERITORIJAS TĪRĪŠANA    

Avots: LVĂMA 
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Pielikums Nr.5 

Vides riski 

 
Avots: Tukuma rajona teritorijas plānojums 2007.-2019.g. 
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Pielikums Nr. 6 

Tirdzniecības uzĦēmumi Kandavas novadā, 01.2010. 
Firmas nosaukums Adrese Galvenie darbības virzieni  

SIA „Dafa”  Ūdens 2, Kandava, Kandavas nov., 
LV3120; Tālr.: 63126088 

Grāmatnīca, kancelejas 
preces, rotaĜlietas 

SIA Hiltona Tirgus laukums 6, Kandava, Kandavas 
nov., LV3120; Tālr.: 29429425 

Ziedu salons, dāvanas, 
suvenīri 

SIA „Linda 1” Sabiles 2, Kandava, Kandavas nov., 
LV3120 Tālr.: 63181640.  

Saimniecības preču veikals. 
Ziedu salons 

SIA „Foto Kolors”  Lielā 16, Kandava, Kandavas nov., 
LV3120; Tālr.: 63126622 

Foto pakalpojumi, foto 
preces 

SIA „ZaĜais serviss” 
 
 

Rīgas-Ventspils šoseja 90 km , 
Kandavas novads, Kandavas nov., 
LV3120, Tālr.: 29192742, 
www.zalaisserviss.lv  

Dekoratīvo stādu 
tirdzniecība. 
Kokaudzētava. Stādi. 
ApzaĜumošana 

IU „Marta B”, veikals-salons Tirgus laukums 6, Kandava, Kandavas 
nov., LV3120;  Tālr.: 29255521 

Modes salons. Šūšanas 
pakalpojumi 

SIA „AGS 1”, veikali 
 „Koėete” 

Lielā 12, Kandava, Kandavas nov., 
LV3120; Tālr.: 26598629 

Apăērbi bērniem, 
pieaugušajiem 

SIA „Silavas GAM” Zemītes 2a, Kandava, Kandavas 
nov.,  LV3120; Tālr.: 63181431, 

Auto rezerves daĜas 

IU „Auto-Lauva” Jelgavas 1, Kandava, Kandavas 
nov., LV 3120; Tālr.: 29253976 

Auto rezerves daĜas 

SIA „DAD” Kūrorta 1a, Kandava, Kandavas nov., 
LV3120; Tālr.: 63125334 

Auto rezerves daĜas 

SIA „M un V” Jelgavas 1b, Kandava, Kandavas 
nov., LV3120;  Tālr.: 63125689 

Būvniecība, būvmateriālu 
veikals 

SIA „Namdaris” Sabiles 5, Kandava, Kandavas nov., 
LV3120, Tālr.: 63181874 

Saimniecības preču veikals 

SIA „Vejmars” Abavas 31/33, Kandava, Kandavas 
nov., LV3120,  Tālr.: 63126284 

Būvmateriāli, saimniecības 
preces, mēbeles 

SIA „Graf” Lielā 6, Kandava, Kandavas nov., 
LV3120; Tālr.: 63126757 

Kandavas tirgus 

SIA „Serviss Betta” Ėiršu 2, Kandava, Kandavas novads, 
LV 3120, Tālr.: 63122254 

Mežizstrādes tehnikas 
tirdzniecība - krūmgrieži, 
motorzāăi, zāles pĜāvēji 

SIA „ABI 3” Sabiles 1, Kandava, Kandavas nov., 
LV3120; Tālr.: 63181269 

Kases aparāti, sistēmas 
serviss, kancelejas, biroja un 
skolas preču tirdzniecība 

 ZS „AbaviĦa” DzeĦu 2, Kandava, Kandavas 
novads, LV 3120, Tālr.: 63126278 

Pārtikas veikals 

SIA. „Birzes”, veikals Lielā 16, Kandava, Kandavas nov., 
LV3120 Tālr.: 63123886 

Pārtikas veikals 

SIA „Linde pārtika”, Elvi 
veikals 

Kūrorta 1, Kandava, Kandavas nov., 
LV3120; Tālr.: 63126012 

Pārtikas tirdzniecība 
Saimniecības preces 

IK „Fokss” Sabiles 7, Kandava, Kandavas nov., 
LV3120; Tālr.: 26491229 

Pārtikas veikals, sēklu 
tirdzniecība 

SIA „S & L Plus” Lielā 22, Kandava, Kandavas nov., 
LV3120 

Pārtikas veikals 

SIA „Vītoli AMI”,  Valdeėi Kandavas novads, Kandava, Pārtikas veikals 
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veikals Kandavas nov.,  LV3120; Tālr.: 
63122842 

SIA „DG”, Aiga veikals Pasta ēka, Zemītes pagasts , Zemīte, 
Kandavas nov., LV3135 

Pārtikas veikals 

SIA „Savieši” Jelgavas 4, Kandava, Kandavas 
nov., LV3120 Tālr.: 63122972 

Pārtikas tirdzniecība 

SIA „Saltums Kandavā” "Rūjas" , Kandava, Kandavas nov., 
LV3120; Tālr.: 29105411 

Konditorijas un pārtikas 
izstrādājumu ražošana, 
pārtika tirdzniecība 

SIA „Vītoli AMI”,  Zemītes 
veikals 

EzeriĦi, Zemītes pagasts, Zemīte, 
Kandavas novads, LV-3135 

Pārtikas veikals 

SIA „DG”, Aiga veikals, Brūži Zemītes pagasts, Grenči, Kandavas 
novads, LV-3135 

Pārtikas veikals 

SIA „Gotika Auto” Zemītes pagasts, Zemīte, Kandavas 
nov.., LV-3135 

Degvielas uzpildes stacija 

Avots: Kandavas novada dome 
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Pielikums Nr. 7 
Pakalpojumu sniedzēji Kandavas novadā, uz 01.2010. 

Firmas nosaukums Adrese Galvenie darbības virzieni 
SIA „RALLE” „Sili”, Kandavas pagasts, 

Kandavas novads, Kandavas 
novads, Tālr. 63126376, 29190013, 
26402595; www.ralle.lv 

Grāmatvedības pakalpojumi, 
Mežizstrāde – meža stādīšana un 
kopšana 
Zāămateriālu tirdzniecība, 
Nekustamo īpašumu 
apsaimniekošana 
Nekustamo īpašumu tirdzniecība 

KS „RAGI” „Ragi”, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads, Kandavas 
novads, Tālr. 63125381, 29190013 

Mežizstrāde, 
kokmateriālu tirdzniecība, 
transporta pakalpojumi 

SIA „Priedaine N” Priežu 1, Kandava, Kandavas 
nov., LV3120; Tālr.: 63126785, 
29197927, 

Mežizstrāde, kokapstrāde, cirsmu 
izstrāde. ApaĜkoku iepirkšana, pērk 
cirsmas un mežus īpašumā. MēbeĜu 
izgatavošana pēc pasūtījuma. 
Zāămateriālu ražošana pēc 
pasūtījuma. 
  

SIA „ABI 3” Sabiles 1, Kandava, Kandavas 
nov., LV3120, Tālr. 63181269 

Grāmatvedības pakalpojumi 
Kases aparāti, sistēmas serviss. 

SIA „Elektroinstalators 
Kandava” 

Jelgavas iela 1J, Kandava, 
Kandavas nov., LV3120; Tālr.: 
63180295; 63180296; 29127967; 
www.elektroinstalators.lv 

1. Kravas autotorĦa OMME LIFT21 
pakalpojumi uz MAN 8.150 bāzes - 
h=21m; 
2. Pašizgāzēja ar manipulatoru 
pakalpojumi uz MAN 10150 bāzes. 
Celtspēja - 5t, kravas kastes izmēri - 
3,60x2,20m, manipulatora celtspēja 
līdz 1,5t 
3. Miniekskavatora pakalpojumus 
YUCHAI YC 15; rakšanas dziĜums - 
2,04 m; rakšanas kausa platums - 
0,3m; grāvju tīrīšanas kausa platums 
- 1,0 m 
4. Hidrauliskās caurduršanas 
iekārtas Ditch Witch P80 
pakalpojumus - maksimālais stieĦu 
garums - 29m; maksimālais caurules 
d=110mm 
5. Elektromateriālu un citu 
rūpniecības preču tirdzniecība 
6. Elektromontāžas darbi līdz 20 kV 
7. Ekspluatācijā esošo iekārtu 
apkalpošana 
8. Zibensaizsardzības iekārtu 
montāža 
9. El. iekārtu un ietaišu līdz 1000 V 
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mērījumi 
10. Uguns un apsardzes signalizāciju 
montāža 
11. Sakaru, datoru, video 
novērošanas, TV/SAT tīklu montāža 
12. Tehniskās konsultācijas 
13. Augstākminēto pakalpojumu 
izbūves izmaksu aprēėini 

SIA „Elfa” "Viesturi", Kandavas novads Tālr. 
63122211 

Elektromontāžas darbi 

SIA "RĒĖINU KALNS" Jurid. adrese: Abavas 36-6, 
Kandava, Kandavas novads 
Biroja adrese: Tirgus laukums 6, 
Kandava, Kandavas novads; Tālr.  
29992151, 63126650 

Grāmatvedības pakalpojumi 

IU „Eraks” Ozolu 30, Kandava, Kandavas 
nov., LV3120. Tālr. 63122905 

Autoservisa pakalpojumi 

SIA "Montāža ST" Talsu ielā 23, Kandava, Kandavas 
nov., 
LV3120 Tālr. 29162656; Tālr. /fakss: 
63181827;e-
pasts:montaza.st@inbox.lv 

Ūdensapgāde 
Siltumapgādes un kanalizācijas 
sistēmu montāža 

SIA „Foto Kolors” Lielā 16, Kandava, Kandavas 
nov., LV3120, Tālr. 63126622 

Foto pakalpojumi 

ZS „Griezes” "JaunansiĦi", Kandavas novads, 
Tālr. 29349318 

Kokapstrāde 

SIA „Indigo II" Kūrorta 2, Kandava, Kandavas 
nov., LV3120;  Tālr. 63126429 

Skaistumkopšanas pakalpojumi 

Māras Jākobsones 
ăimenes ārsta prakse 

Lielā 24, Kandavas poliklīnikas 
telpās, Kandava, Kandavas nov., 
Tālr. 63182062 

  

  Skaidrītes Jurēvicas 
ăimenes ārsta prakse 

Lielā 24, Kandavas poliklīnikas 
telpās, Kandava, Kandavas nov.,  
Tālr. 63182062 

  

  Annas Piebalgas 
ăimenes ārsta prakse 

Lielā 24, Kandavas poliklīnikas 
telpās, Kandava, Tālr. 63132446 

  

  Ilzes SpuriĦas pediatra 
prakse 

ZīĜu 1, Kandavas slimnīcā, 
Kandava, Kandavas nov.,  Tālr. 
63182060 

  

  Ivonnas Studenas 
zobārsta prakse 

Lielā 24, Kandava, Kandavas 
nov., Tālr. 63123887 

  

  Andas Krūzmanes 
zobārsta prakse 

Lielā 24, Kandava, Kandavas 
nov.,  Tālr. 63123887 

  

Salons „Kabata” Lielā 28, Kandava, Kandavas nov. 
Tālr. 63126161 

Šūšanas pakalpojumi 

SIA „Kalve Kandavā” Lapu 5, Kandava, Kandavas nov. 
Tālr. 63126366 

Apbedīšanas pakalpojumi 
Ėīmiskā tīrītava un veĜas mazgātava 

SIA „Kandavas ceĜi” "AusekĜi", Kandava, Kandavas 
nov. Tālr.  63182406 

CeĜu būve, remonts 

SIA „Kandavas 
komunālie 

Dārza 6, Kandava, Kandavas nov. 
Tālr. 63107371 

Namu apsaimniekošana 
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pakalpojumi” 
SIA „Kandavas ozols” Mustene 3-7, Kandava, Kandavas 

nov. Tālr. 29276286 
Autotransporta pakalpojumi 

SIA „Kurzemes Ainava”, 
Kandavas filiāle 

  Jelgavas iela 4A, Kandava, 
Kandavas nov. LV-3120. Tālr. 
63126579 

Atkritumu apsaimniekošana 

SIA „Kurzemes klēts” Valteru 3, Kandava, Kandavas 
nov. Tālr. 63126256 

Graudkopība 

ZS „Lankalni” Tirgus laukums 4, Kandava, 
Kandavas nov. Tālr. 29114846 

GaĜas pārstrāde un tirdzniecība 

SIA „Linda-1” Sabiles 2, Kandava, Kandavas 
nov. Tālr. 63181640 

Skaistumkopšanas salons 

IU „Marta B” Tirgus laukums 6, Kandava, 
Kandavas nov. Tālr. 29255521 

Modes salons. Šūšanas pakalpojumi 

SIA „Silavas GAM” Zemītes 2a, Kandava, Kandavas 
nov. Tālr. 63181431 

Auto rezerves daĜas 

ZS „Lāči” "Lāči", Cēres pagasts, Kandavas 
nov. Tālr. 29269496 

Mežizstrāde 

SIA „Kandavas 
namsaimnieks” 

ZīĜu 1, Kandava, Kandavas 
novads, LV-3120 

Namu apsaimniekošana 

SIA „KārkliĦi” Zemītes pagasts, Zemīte, 
Kandavas novads, LV-3135, 
T:29487434, 29106705 

Galdniecība, koka mēbeĜu 
izgatavošana, celtniecība, telpu 
kosmētiskais remonts 

SIA „Zemītes 
darbnīcas” 

Zemītes pagasts , Zemīte, 
Kandavas novads, LV-3135, T: 
29193626 

Mašīnu remonts, serviss, motoru 
remonts 

Pasta nodaĜa Zemītes pagasts, Zemīte, 
Kandavas novads, LV-3135 

Pasta pakalpojumi 

SIA „ Akots” Zemītes pagasts, Grenči, 
Kandavas novads, LV-3135 

Graudu kalte 

Avots: Kandavas novada dome 
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Pielikums Nr. 8 
 

Kandavas novada skolu interešu izglītības pulciĦi 
 

Programmas 
nosaukums 

Skolas nosaukums PulciĦa nosaukums Vadītājs 

Kultūrizglītības programma 
Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Teātra pulciĦš 5.-12.kl. Inguna AuziĦa 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Teātra spēles pulciĦš 
1.-4.kl. 

Aina Novicka 

Kandavas internātvidusskola Skatuves runas pulciĦš 
Sandra  
Aukšmukste 

Cēres pamatskola 
Teātra  pulciĦš „Skatuves 
draugi”  

Inta Orste 

Matkules pamatskola Teātra pulciĦš Una BudŜena 
Zantes pamatskola Drāmas pulciĦš Rita Gulbe 

 Teātra 
māksla 

Zemītes pamatskola Teātra pulciĦš Erodeja Kirillova 
Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Koris  1-2.kl. Eva Šepetovska 

Kandavas internātvidusskola Koris  1.-4.kl. 
Inta Pakalns-
Paleja 

Kandavas internātvidusskola Koris  5.-9.kl. 
Inta Pakalns-
Paleja 

Matkules pamatskola 
Ansamblis- popgrupa 
„Pīlādzītis”  

Ainārs OliĦš 

Zantes pamatskola Ansamblis Kristīne Elksnīte 

Zemītes pamatskola Ansamblis 
Sandra  
Šteinberga 

Mūzika 

Zemītes pamatskola Koris  1.-4.kl. 
Sandra  
Šteinberga 
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Zemītes pamatskola Koris  5.-9.kl. 
Sandra  
Šteinberga 

Dejas 
māksla 

Vānes pamatskola Tautiskās dejas Andra Eimane 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Mākslas pulciĦš1.-12.kl. Laila Kelle 

Kandavas internātvidusskola Zīmēšanas pulciĦš Dzintra TauriĦa 

Kandavas internātvidusskola Rokdarbu pulciĦš Inese Gaile 

Cēres pamatskola Čaklo roku pulciĦš Evija Lazdāne 

Cēres pamatskola Vizuālās mākslas pulciĦš 
DrosmiĦa 
KrūmiĦa 

Matkules pamatskola Vizuālās mākslas pulciĦš 
Agnese Užāne-
Priedniece 

Matkules pamatskola Kokapstrādes pulciĦš Olafs Baltgalvis 

Vānes pamatskola Noformēšanas pulciĦš Ilze Kalnarāja 

Vānes pamatskola Kokapstrādes pulciĦš Dairis Eimanis 

Zantes pamatskola „Raibā pasaule”  Elita Gaile 

Vizuālā un 
lietišėā 
māksla 
 
 

Zemītes pamatskola 
Kokapstrāde- suvenīru 
izgatavošana ar dziesmu 
svētku simboliku 

Olafs Baltgalvis 

Folklora Matkules pamatskola Folkloras kopa „TarbiĦa”  
Sandra  
Šteinberga 

Programmas 
nosaukums 

Skolas nosaukums PulciĦa nosaukums Vadītājs 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Basketbola pulciĦš 
 5.-12.kl. 

Andris Bambis 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Koriăējošā  vingrošana 
1.-9.kl. 

Aiva ĖēniĦa 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Volejbola pulciĦš 
5.-12.kl. 

Līga Roze 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Sporta dejas 1.-12.kl. 
Aleksandrs 
AĜošins 

Kandavas internātvidusskola Volejbola pulciĦš 
BroĦislavs 
HadaĦonoks 

Kandavas internātvidusskola Aerobikas pulciĦš Inna Jēkabsone 
Kandavas internātvidusskola Sporta pulciĦš Elvīra JuhĦēviča 
Kandavas internātvidusskola Volejbola pulciĦš Andris RūtiĦš 
Kandavas internātvidusskola Sarīkojumu dejas Agita Pētersone 
Cēres pamatskola Volejbola pulciĦš Jānis Orste 
Zantes pamatskola Sports Laila Šaicane 

Sporta 
programma 

Zemītes pamatskola Sarīkojumu dejas 
Ginta 
Immermane 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Interaktīvās spēles  
1.-2.kl. 

Ieva Orste 

Kandavas internātvidusskola Datoru pulciĦš Irēna Osīte 
Vānes pamatskola Datorzinību pulciĦš Solveiga Zilberta 

Tehniskās 
jaunrades 
programma 

Zantes pamatskola Datorgrafika Ieva Ābele 
Vides Kandavas internātvidusskola Floristika Ināra Saksa 
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Cēres pamatskola Floristika Evita BērziĦa 
Vānes pamatskola Vides draugi Zaiga PuriĦa 

izglītības 
programma 

Zantes pamatskola Mazpulks Anita Gaile 
Jaunatnes 
darba 
programma 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Jauniešu parlaments 8.-
12.kl. 

Zigita KārkliĦa 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Skolas avīze 7.-12.kl. Kristīne Čākure 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Eirolingua Zigita KārkliĦa 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Pirmās palīdzības pulciĦš  
5.-12.kl. 

Ināra BatĦa 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

KomercpulciĦš 10.-12.kl. 
Dace 
Mustafējeva 

Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskola 

Jauno satiksmes 
dalībnieku pulciĦš 

Didzis Zeibots 

Kandavas internātvidusskola 
Literārās jaunrades 
pulciĦš 

Vita Eglīte 

Citas 
izglītojošās 
programmas 

Cēres pamatskola Pirmās palīdzības pulciĦš Inita Pumpure 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr.9 
 

NotekūdeĦu mehāniskā attīrīšana (tūkst. m3 /gadā), 2008.gads 
 

Vietas 
nosaukums 

Vietu skaits Jauda 
(tūkst.m3/dnn)  

NotekūdeĦu 
daudzums (tūkst. 
m3 /gadā) 

Pirmējā 
attīrīšanas 
pakāpe 

Cēres pagasts 1 0,015 5,200 - 
Kandavas 
pagasts 

2 0,047 9,316 5,400 

Matkules pagasts 1 0,160 5,800 - 
Avots: LVĂMA 

 
NotekūdeĦu bioloăiskā attīrīšana (tūkst. m3 /gadā), 2008.gads 

 
Vietas 
nosaukums 

Vietu 
skaits 

Jauda 
(tūkst.m3/dnn) 

NotekūdeĦu 
daudzums 

Pirmējā 
attīrīšanas 

Otrējā 
attīrīšanas 
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(tūkst. m3 
/gadā) 

pakāpe pakāpe 

Kandavas 
pilsēta 

2 0,825 168,300 1,30 167,000 

Kandavas 
pagasts 

2 0,115 26,900 - 26,900 

Vānes pagasts 1 0,117 15,800 - 15,800 
Zemītes 
pagasts 

3 0,200 16,265 3,263 12,982 

Avots: LVĂMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr.10 
Paliekošais piesārĦojums (tonnas/gadā), 2008.gads 

 

Vietas 
nosaukums 

PiesārĦojums  Suspendētās 
vielas 

BSP5 ĖSP 

Cēres pagasts 0,963 0,016 0,226 0,676 
Kandavas pilsēta 13,696 1,237 1,059 6,259 
Kandavas 
pagasts 

7,069 0,681 1,654 2,744 

Matkules pagasts 0,700 0,018 0,042 0,230 
Vānes pagasts 2,900 0,540 0,280 1,200 
Zantes pagasts 2.432 0,158 0,330 0,852 
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Zemītes pagasts 2,3063 0,2047 0,2613 1.1442 
Avots: LVĂMA 

 
Paliekošais piesārĦojums (tonnas/gadā), 2008.gads 

 

Vietas 
nosaukums 

PiesārĦojums  Pkop P-PO4 Nkop N-NH4 N-
NO2 

N-NO3 

Cēres pagasts 0,963 0,011 - 0,034 - - - 
Kandavas pilsēta 13,696 0,109 0,050 2,671 1,652 - 0,659 
Kandavas 
pagasts 

7,069 0,225 0,173 0,842 0,438 - 0,312 

Matkules 
pagasts 

0,700 0,038 0,030 0,178 0,015 - 0,149 

Vānes pagasts 2,900 0,080 0,050 0,390 0,360 - - 
Zantes pagasts 2.432 0,063 0,050 0,512 0,460 - 0,007 
Zemītes pagasts 2,3063 0,0623 0,0444 0,320 0,311 - 0,0383 

Avots: LVĂMA 


