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SATURA RĀDĪTĀJS 

 
 
IEVADS 
 
I KANDAVAS NOVADA RAKSTUROJUMS  
1.1. Teritorija (teritoriālais iedalījums) 
1.2. Sabiedrība (iedzīvotāji, to struktūra un dinamika, izglītības un kultūras pieejamība, nevalstiskās organizācijas, 

politiskā aktivitāte) 
1.3. Ekonomika (uzņēmējdarbība, nodarbinātība) 
1.4. Dzīvošana (inženierkomunikācijas, mājokļi) 
1.5. Vide (dabas, kultūras resursi, piesārņojums) 
1.6. Mobilitāte (transporta infrastruktūra, IKT pieejamība un kvalitāte) 
1.7. Pārvaldība (komunikācija ar sabiedrību) 
1.8. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām 
1.9. Novada vērtējums reģionālā mērogā 

II NOVADA V ĪZIJA, SPECIALIZ ĀCIJA, STRATĒĢISKIE M ĒRĶI UN ILGTERMI ŅA ATT ĪSTĪBAS 
PRIORIT ĀTES 

2.1. Novada vīzija 
2.2. Novada specializācija 
2.3. Novada stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa attīstības prioritātes 

SM 1 Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva sabiedrība 
IAP 1 Izglītotas sabiedrības veidošana 
IAP 2 Veselīgas un sociāli drošas sabiedrības veidošana 
IAP 3 Sociāli aktīvas un kultūrbagātas sabiedrības attīstība 
IAP 4 Efektīvas publiskās pārvaldes nodrošināšana 
SM 2 Ekonomiski attīstīts novads 
IAP 5 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības sekmēšana; 
IAP 6 Novada tēla popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības vides uzlabošana  
SM 3 Pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novads 
IAP 7 Transporta infrastruktūras uzlabošana 
IAP 8 Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu attīstība 

III NOVADA ILGTERMI ŅA ATT ĪSTĪBAS PRIORITĀTĒM ATVASIN ĀTĀS VIDĒJA TERMI ŅA 
PRIORIT ĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI 

3.1. VTP, RV un uzdevumi prioritātei Izglītotas sabiedrības veidošana 
3.2. VTP, RV un uzdevumi prioritātei Veselīgas un sociāli drošas sabiedrības veidošana 
3.3. VTP, RV un uzdevumi prioritātei Sociāli aktīvas un kultūrbagātas sabiedrības attīstība 
3.4. VTP, RV un uzdevumi prioritātei Efektīvas publiskās pārvaldes nodrošināšana 
3.5. VTP, RV un uzdevumi prioritātei Uzņēmējdarbības un nodarbinātības sekmēšana 
3.6. VTP, RV un uzdevumi prioritātei Novada tēla popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības vides uzlabošana 
3.7. VTP, RV un uzdevumi prioritātei Transporta infrastruktūras uzlabošana 
3.8. VTP, RV un uzdevumi prioritātei Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu attīstība 

IV R ĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS – KĀ ATSEVIŠĶŠ DOKUMENTS 

V NOVADA ATT ĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS 
KĀRTĪBA 



Kandavas novada dome, 2017. 

 
 
 

IEVADS 

Teritorijas attīstības plānošana ir veids, kā vadīt mūsu nākotni, nosakot pašreizējo atrašanās vietu, 
iztēlojoties vietu, kur mēs gribētu būt nākotnē, un nolemjot, kā to sasniegt. Kandavas novada ilgtermiņa 
attīstība vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa attīstības prioritātes ir definētas 2014.gadā apstiprinātajā 
Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014. – 2033.gadam. Lai soli pa solim virzītos uz mērķu 
sasniegšanu, tiek izstrādāti vidēja un īstermiņa plānošanas dokumenti, no kuriem kā viens no būtiskākajiem 
dokumentiem atzīmējama attīstības programma - iecerētie darbi tuvāko septiņu gadu periodā. 

Pašreizējā situācijā Kandavas novadāir spēkā attīstības programma, kas apstiprināta 2010.gadā. Tā kā tās 
darbības termiņš noslēdzas 2016.gadā, kā arī ņemot vērā, ka gandrīz visi programmā norādītie projekti ir 
realizēti, 2014.gada 29.decembrī Kandavas novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.17, 49§) par 
jaunas novada attīstības programmas izstrādi.  

Kandavas novada attīstības programmas izstrādes mērķis ir veidot pamatu Kandavas novada teritorijas 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai un noteikt rīcību kopumu, kas būtu realizējams turpmāko septiņu gadu 
laikā. 

Kandavas novada attīstības programmas izstrāde tika uzsākta ar darba metodikas sagatavošanu – 
2015.gada augustā tika sagatavotas vadlīnijas Kandavas novada attīstības programmas izstrādei. Vadlīniju 
dokumentu veido trīs daļas – pirmajā tiek vērtēta novada attīstība kopumā, meklējot atbildi uz jautājumu, 
vai novada attīstību varam vērtēt kā viedu un vērtējot novada attīstības iespējas reģionālā un nacionālā 
mērogā, otrajā daļā tiek analizēti l īdzšinējie novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, savukārt 
trešajā, noslēdzošajā daļā, tiek atbildēts uz jautājumu, ko darīsim savādāk kā iepriekš jeb kā strādāsim pie 
jaunās novada attīstības programmas izstrādes. Šo materiālu (kopā 42 lpp) skatīt atsevišķā sējumā 
“Vadlīnijas Kandavas novada attīstības programmas izstrādei”.  

Atbilstoši metodiskajā materiālā “Vadlīnijas Kandavas novada attīstības programmas izstrādei” 
ieteiktajam, attīstības programmasizstrādes darbam tika izveidotas 6 darba grupas, tādējādi pēc iespējas 
vairāk veicinot to, lai dokumenta saturs būtu galvenokārt Kandavas novada domes darbinieku, deputātu un 
novada iedzīvotāju veidots. Konsultācijas attīstības programmas izstrādē nodrošināja SIA “METRUM” 
plānošanas projektu vadītāja Ilze Circene un privātpētniece, attīstības plānošanas speciāliste Sabīne Zāģere. 

Attīstības programmas izstrādes procesātika veiktas trīs iedzīvotāju aptaujas. Divas no tām veica 
pašvaldību darbinieku izveidotas darba grupas un vienu – piesaistītie konsultanti. 

2016.gada februārī, apzinot Kandavas novada uzņēmēju viedokli, 5.darba grupa organizēja uzņēmēju 
aptauju ar mērķi noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi Kandavas novadā. Aptaujā 
kopumā savu viedokli izteica 52 uzņēmēji, un ar tās rezultātiem kopsavilkuma formātā var iepazīties I 
sadaļas “Kandavas novada raksturojums” nodaļā “Ekonomika”. Padziļinātai sabiedrības viedokļa 
apzināšanai un kultūras jomas novērtēšanai, 3.darba grupa 2016.gada februāri aptaujāja 121 novada 
iedzīvotāju. Savukārt 2016.gada martā, pēc konsultantu iniciatīvas, tika organizēta iedzīvotāju anketēšana, 
lai noskaidrotu novada iedzīvotāju viedokli un ieteikumus par pašvaldības darbības pilnveidošanu un 
novada attīstību kopumā. Aptaujas rezultātu kopsavilkums ietvers dokumenta II nodaļā “Novada vīzija, 
specializācija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa attīstības prioritātes”, attiecīgi tematiski saturā pievienojot 
pie atbilstošās ilgtermiņa attīstības prioritātes pārstāvētās jomas vērtējuma. 
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Attīstības programmas pārskatāmībai, katrai ilgtermiņa attīstības prioritātei pieņemts savs apzīmējums, 
skatīt sekojošajā 1.tabulā. 
 

1.tabula. Ilgtermi ņa attīstības prioritātes un tām piešķirt ās krāsas dokumenta pārskatāmībai 

Nr.  
p.k. 

Ilgtermi ņa attīstības prioritāte 
(IAP)  

Atbild īgā darba grupa 
IAP pārskatāmībai 
pieņemtais 
apzīmējums 

1 
Izglītotas sabiedrības veidošana  
(1 IAP) 

1.darba grupa „Izglītotas sabiedrības 
veidošana”, tās vadītāja Silvija Tiltiņa 

  

2 
Veselīgas un sociāli drošas 
sabiedrības veidošana (2 IAP) 

2.darba grupa „Veselīgas un sociāli drošas 
sabiedrības veidošana”, tās vadītājs Dainis 
Rozenfelds 

  

3 
Sociāli aktīvas un kultūrbagātas 
sabiedrības attīstība (3 IAP) 

3.darba grupa „Sociāli aktīvas un 
kultūrbagātas sabiedrības attīstība”, tās 
vadītāja Ziedīte Začeste 

  

4 
Efektīvas publiskās pārvaldes 
nodrošināšana (4 IAP) 

4.darba grupa „Efektīvas publiskās 
pārvaldes nodrošināšana”, tās vadītājs 
Alfreds Ķieģelis 

  

5 
Uzņēmējdarbības un 
nodarbinātības sekmēšana (5 IAP) 

6 
Novada tēla popularizēšana un  
tūrisma uzņēmējdarbības vides 
uzlabošana (6 IAP) 

5.darba grupa „Uzņēmējdarbības un 
nodarbinātības sekmēšana” un „Novada tēla 
popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības 
vides uzlabošana”, tās vadītājs Guntars 
Indriksons 

  

7 
Transporta infrastruktūras 
uzlabošana (7 IAP) 

8 
Kvalitatīvu komunālo 
pakalpojumu attīstība (8 IAP) 

6.darba grupa „Transporta infrastruktūras 
uzlabošana” un „Kvalitatīvu komunālo 
pakalpojumu attīstība”, tās vadītājs Egīls 
Dude 
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I KANDAVAS NOVADA RAKSTUROJUMS 

1.1. Teritorija 

Kandavas novads kā pirmais novads Latvijā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas sāka īstenot teritoriāli 
administratīvo reformu. Sākotnēji 1996.gadā Kandavas pilsētai tika pievienots Kandavas un Cēres pagasts. 
1997.gadā pievienoja Matkules un Zemītes pagastus, savukārt 2009.gadā – Zantes un Vānes pagastus. 
Kandavas novada teritorija aizņem 650,9 km2. No tiem lielākās platības >100 km2 veido Kandavas pagasts 
un Vānes pagasts. Salīdzinoši mazākas platības aizņem Zemītes pagasta, Zantes pagasta, Matkules pagasta, 

Cēres 

pagasta un Kandavas pilsētas (6,0 km2) teritorijas. 
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1.attēls. Kandavas novada teritoriālais iedalījums. Avots: SIA “METRUM”, 2016 
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Pēc Kandavas novada domes datiem, novada teritorijas dalījumā pa zemes lietošanas veidiem lielāko 
platību īpatsvaru veido mežs un lauksaimniecībā izmantotā zeme, kopsummā aizņemot 89% nokopējās 
novada teritorijas, tai skaitā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skatīt 2.tabulu un 2.attēlu). Attiecīgi 
pārējos 9% aizņem krūmājs (0,9%), purvs (0,6%), ūdens objektu zeme, kas ietver zemi zem ūdeņiem un 
zivju dīķiem (1,7%), zeme zem ēkām un pagalmiem (1,6%), zeme zem ceļiem (1,7%) un pārējās teritorijas 
(4,7). 

Salīdzinot Kandavas novadā zemes lietošanas veidus attiecībā pret nekustamā īpašuma lietošanai noteikto 
mērķi, atbilstība ir mainīga, bet kopumā lietošana lielākajā īpatsvarā sakrīt ar noteikto mērķi. Kā vienīgo 
augstoneatbilstošo rādītāju jāmin teritoriju platību, kam noteiktais mērķis ir lauksaimniecības zeme, bet 
tiek lietota kā meža zeme, t.i. no kopējās teritorijas, kam noteiktais mērķis ir lauksaimniecības zeme vairāk 
par divām trešdaļām (65%) tiek lietota kā lauksaimniecības, zeme, bet gandrīz trešdaļa (26%) kā mežs. 

2.tabula Kandavas novada teritorijas dalījums pa zemes lietošanas veidiem (ha) uz 01.01.2016. 
(Avots: Kandavas novada dome) 

Zemes lietošanas veidi Platība, ha Īpatsvars, % 
Lauksaimniecībā izmantotā zeme 27162,1 42 
Mežs 30295,4 47 
Krūmājs 580,3 0,9 

Purvs 409,3 0,6 

Ūdens objektu zeme 1104,3 1,7 

Zeme zem ēkām un pagalmiem 1040,8 1,6 

Zeme zem ceļiem 1114,2 1,7 

Pārējās zemes 3052,1 4,7 

Kopā: 64758,5 100 
 

 
2.attēls Kandavas novada teritorijas zemes lietošanas veidu īpatsvars, %. 
Avots: Kandavas novada dome, 01.01.2016 

 
Analizējot detalizētāk lauksaimniecībā izmantotās zemes pa lietošanas veidiem Kandavas novadā, 
atzīmējams, ka ļoti augstu īpatsvaru veido aramzeme (85%), kas nozīmē intensīvu zemes apstrādi, tātad 
lauku teritorijās galvenokārt attīstītu zemkopību. Attiecīgi pārējās lauksaimniecībā izmantotās zemes veido 
ganības (10%), pļavas (4%), un kas arī būtiski - augļu dārzi (1%), skatīt 3.tabulu un 3.attēlu. 
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3.tabula Kandavas novada lauksaimniecībā izmantotās zemes dalījums pa zemes lietošanas veidiem 

(ha) un īpatsvars(%) uz 01.01.2016. (Avots: Kandavas novada dome) 

Lauksaimniecībā izmantotā zeme Platība, ha Īpatsvars, % 
Aramzeme 23087,5 85 

Augļu dārzs 275,1 1 

Pļava 1188,2 4 

Ganības 2611,3 10 

Kopā: 27162,1 100 
 

 
3.attēls Lauksaimniecībā izmantotās zemes dalījuma pa lietošanas veidiem īpatsvars, %. 
Avots: Kandavas novada dome, 01.01.2016 
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4.attēls. Kandavas novada iedzīvotāju īpatsvars 
pagastos. Avots: Kandavas novada dome, Iedzīvotāju 
reģistrs, 01.11.2016. 

5.attēls. Kandavas novada iedzīvotāju īpatsvars 
pagastu ciemos un ārpus tiem. Avots: Kandavas 
novada dome, Iedzīvotāju reģistrs, 01.11.2016. 

6.attēls. Kandavas novada iedzīvotāju vecumstruktūra. 
Avots: Kandavas novada dome, Iedzīvotāju reģistrs, 
01.11.2016. 
 

 
1.2. Sabiedrība 

Kandavas novadā uz 2016.gada 1.novembri kopumā ir reģistrēti 9703 iedzīvotāji. Lielākā daļa novada 
iedzīvotāju dzīvo Kandavā un Kandavas pagastā (skatīt 4. un 5.attēlu). 

Iedzīvotāju skaits pagastos, tai skaitā ciemos, ir nevienlīdzīgs, ar izteikti augstu īpatsvaru Kandavas 
pagastā. Visos novada pagastos lielāks iedzīvotāju īpatsvars dzīvo ārpus ciemiem, ne ciemu teritorijās. 
Īpaši tas vērojams Kandavas pagastā, kas saistāms ar Kandavas pilsētas, t.i. pakalpojumu un darba vietu 
tuvumu. Būtiski ņemt vērā, ka novadā dzīvo iedzīvotāji, kuri ir deklarēti citās pašvaldībās, un to skaits 
sastāda nozīmīgu daļu - aptuveni tūkstoti. 

 

Izvērtējot Kandavas novada domes 2016.gada statistikas datus, secināms, ka iedzīvotāju dabīgais 
pieaugums Kandavas novadā pēdējo piecu gadu laikā ir bijis negatīvs. Tendence, ka dzimušo skaits 
nepārsniedz mirušo skaitu, ir vērojama visā Latvijā un arī citās attīstītās valstīs. Vislabākā situācija, lai gan 
negatīva, bija novērojama 2012.gadā, kad dzimušo iedzīvotāju skaits pret mirušo bija -19, bet nākamajos 
gados situācija būtiski pasliktinājās, 2016.gada sasniedzot jau rādītāju -45.  

Analizējot Kandavas novada domes 2016.gada 
informāciju, novērojams, ka kopš 2011.gada 
vecumstruktūra nav būtiski mainījusies. Novadā 
vislielākais iedzīvotāju īpatsvars ir strādājošie, 
kas sastāda vairāk kā pusi no kopējā 
skaita(~61%). Pensionāru un bērnu īpatsvars 
katru gadu ir gandrīz identisks, tomēr pensionāru 
skaits nedaudz pārsniedz bērnu skaitu, par ko 
liecina arī dati par iedzīvotāju dabisko 
pieaugumu.  

Iedzīvotāju skaitu ietekmē ne tikai mirušo un 
dzimušo skaits, bet arī iedzīvotāju skaits, kas 
maina savu dzīves vietu. Lai noteiktu šo lielumu, tiek izmantots migrācijas saldo - rādītājs, kas parāda 
starpību starp konkrētajā administratīvajā 
teritorijā uz pastāvīgu dzīvi ieradušos un no tās 
uz citām pastāvīgām dzīvesvietām izbraukušo 
iedzīvotāju skaitu noteiktā laika periodā. 
2009.gadā migrācijas saldo bija negatīvs, t.i. – 8, un līdz 2015.gadam starpība pieaugapat līdz -155. Tas 
liecina par novada iedzīvotāju tendenci mainīt savu dzīves vietu. 
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7.attēls. Kandavas novada iedzīvotāju skaita dinamika no 2012. - 2016.gadam.  
Avots: Kandavas novada dome, 2016. 
 

P

ozitīvi atzīmējams, ka bezdarba līmenis Kandavas novadā kopš 2012.gada ir samazinājies, un 2015.gadā 
sasniedza 4,2%, kas vērtējams kā ļoti labs rādītājs. Atzīmējams, ka Latvijā 2016.gada 1.ceturksnī 
bezdarba līmenis bija 10,3% (csb.gov.lv dati). 

Izglītības pieejamība ir viens no faktoriem, kas Kandavas novadā sekmē bezdarba līmeņa zemā rādītāja 
saglabāšanos.  

Pēc ģeogrāfiskā izvietojuma vispārizgl ītojošo skolu pieejamību Kandavas novadā var raksturot k ā 
labu. Šobrīd novadā pieejamas 6 vispārizglītojošās skolas un 1 pirmsskolas izglītības iestāde Kandavas 
pilsētā „Zīļuks”. Pēc Matkules un Vānes skolu reorganizācijas, Vānes pamatskolai ir pirmsskolas grupas 
Vānes pagastā un Matkules pagastā. Cēres, Zemītes un Zantes pagastos pieejamas pamatskolas ar 
pirmsskolas grupām. Vispārējo vidējo izglītību novadā var iegūt trīs mācību iestādēs - Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolā, Kandavas internātvidusskolā un Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā. 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā ir iespēja iegūt 1. līmeņa austāko izglītību. 

Novadā kopējais skolēnu skaits, salīdzinot laika posmu no 2012./2013. m.g. līdz 2015./2016. m.g., ir 
samazinājies par 119 skolēniem. Straujš skolēnu skaita samazinājums ir vērojams Zemītes pamatskolā - 
47 skolēni, Kandavas novada Zantes pamatskolā - 10 skolēni, Vānes pamatskolā - 29 skolēni un Cēres 
pamatskolā - 3 skolēni. Skolēnu skaits, salīdzinot ar 2012./2013. m.g., ir pieaudzis Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskolā (par 53 skolēniem), bet Kandavas internātvidusskolā skolēnu skaits ir statistiski nemainīgs. 

Novada izglītības iestādēs kopā mācās 295 izglītojamie no citām pašvaldībām. Līdz ar to ieņēmumi no 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā sastāda EUR 192 411. Citu pašvaldību izglītības 
iestādēs no novada mācās 150 izglītojamie, par kuriem pašvaldību savstarpējos norēķinos 2015.gadā 
samaksāti EUR 101 578. Savstarpējos norēķinos 2015.gadā Kandavas novada dome ir saņēmusi par EUR 
90 833 vairāk, nekā izdevusi.  

Pašreizējā situācijā pieaugušo izglītības kursus un dažādus pasākumus piedāvā domes iestādes – 
Kandavas novada Izglītības pārvalde, Kultūras pārvalde, mācību iestādes, jauniešu centrs “Nagla” un 
Zantes ģimenes krīžu centrs. Pieaugušo neformālās un interešu izglītības programmu licencēšanu 
Kandavas novadā veic Kandavas novada Izglītības pārvalde. Atzīmējams, ka 2016.gada 27.oktobrī 
Kandavas novada dome pieņēma lēmumu izveidot Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības 
atbalsta centru, kura juridiskā adrese  - Skolas iela 10, Kandava, Kandavas novads. 

Sabiedrības kultūrizgl ītības nodrošināšanai 2010.gadā izveidota Kandavas novada Kultūras 
pārvalde ar 17 struktūrvienībām, t.sk. kultūras nami – 6, tautas nams – 1, bibliotēkas -7 (kopējais 
lasītāju skaits Kandavas novada bibliotēkās ir 2011; kopējais grāmatu fonds 55 381), Kandavas novada 
muzejs -1 (2015.gadā noorganizēti 15 pasākumi, kopējais apmeklētāju skaits muzejā 4606), Kandavas 
novada Amatniecības centrs – 1 un Kandavas tūrisma informācijas centrs – 1. Kopējais noorganizēto 
pasākumu skaits Kandavas novada kultūras centros 2015.gadā ir 573, vidējais pasākumu skaits mēnesī - 
48. Kopējais apmeklētāju skaits Kandavas novada kultūras centros 2015.gadā - 54 359.   

Kandavas novadā darbojas 35 amatiermākslas kolektīvi. Pasākumu organizēšanai pieejamas 6 brīvdabas 
estrādes (Cērē, Zemītē, Zantē, Vānē, Matkulē un Kandavā).  

Sporta nodarbības Kandavas novada kultūras centros pieejamas Matkulē un Zemītē (komandu spēles), 
savukārt novuss un tml. spēles Valdeķos, Zantē un Vānē. 
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Kandavas novadā reģistrētas 98 nevalstiskās organizācijas (NVO). Kandavas novada mājaslapā 
uzskaitītas 37, t.sk. 3 – bez kontaktinformācijas, līdz ar to kā aktīvi darbojošās atzīmējamas 34 NVO, t.sk. 
biedrības – 32, nodibinājumi – 2 (Zantes Krīžu centrs un Kandavas novada iespēju fonds (KNIF)). 

Kandavas novadā pieejamas četras baznīcas: trīsevaņģēliski luteriskās baznīcas – Vānē, Zemītē, Kandavā 
un vienaRomas katoļu baznīca Kandavā. 

Vērtējot novada iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, tika analizēta statistika par pēdējo gadu pašvaldību, LR 
Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām (avots: https://www.cvk.lv/pub/public/). Iedzīvotāju pilsoniskās 
aktivitātes kopsavilkums atainots2.tabulā.Kā redzams 2.tabulā, augstākā vēlētāju aktivitāte novērojamaLR 
Saeimas vēlēšanās. Jāņem vērā, ka LR Saeimas vēlēšanās var balsot ne tikai novadā deklarēti iedzīvotāji, 
bet ikviens Latvijas pilsonis. Šāda iezīme norāda uz Kandavas novada pievilcību garāmbraucējiem, 
ciemiņiem un citiem cilvēkiem,kuri nav deklarēti novadā, bet uzskata to par savām mājām. Vismazāko 
iedzīvotāju interesi raisījušas Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Augstāka iedzīvotāju aktivitāte tajās bijusi 
gadā, kad Eiropas Parlamenta vēlēšanas tika organizētas kopā ar pašvaldību vēlēšanām.Kopumā ir 
novērojama tendence, ka Kandavas novada iedzīvotāju pilsoniskā aktivitāte ar katru gadu samazinās. 
 

4.tabula. Kandavas novada iedzīvotāju pilsoniskā aktivit āte vēlēšanās. Avots:Centrālās vēlēšanu komisijas dati 

Pašvaldību vēlēšanas 

Vēlēšanu gads 
Vēlētāju  

aktivit āte (%) 
Vidēji 

valstī(%) 
Komentārs 

2009. 50,6 53,8 
Kandavas novada iedzīvotāju aktivitāte bija augstāka kā 
kaimiņu novados, kur vidējais iedzīvotāju aktivitātes 
līmenis bija 45,02%. 

2013. 42,7 45,99 
Kandavas novada iedzīvotāju aktivitāte bija augstāka kā 
kaimiņu novados, kur vidējais iedzīvotāju aktivitātes 
līmenis bija 37,15%. 

LR Saeimas vēlēšanas 

2010.(10.vēlēšanas) 59,44 63,12 
Saeimas vēlēšanās iedzīvotāji Kandavas novadā ir bijuši 
aptuveni tikpat aktīvi, cik kaimiņu novados 

2011. 
(11.vēlēšanas) 

56,79 59,49 
Saeimas vēlēšanās iedzīvotāji Kandavas novadā ir bijuši 
aptuveni tikpat aktīvi, cik kaimiņu novados. 

2014. 
(12.vēlēšanas) 

55,82 58,85 
Saeimas vēlēšanās iedzīvotāji Kandavas novadā ir bijuši 
aptuveni tikpat aktīvi, cik kaimiņu novados. 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 

2009. 49,64 53,69 

Vēlētāju aktivitāte bija krietni augstāka nekā 2014.gadā, jo 
Eiropas Parlamenta un Pašvaldību vēlēšanas norisinājās 
vienlaicīgi. Novada iedzīvotāju aktivitāte bija tikai par 
nepilniem 4% mazāka nekā vidēji valstī. 

2014. 27,11 30,24 

Lai gan vēlētāju aktivitāte, salīdzinot ar 2009.gada 
vēlēšanām, samazinājusies par 22%, tomēr Kandavas 
novada iedzīvotāji ir bijuši gandrīz tikpat aktīvi kā vidēji 
valstī. 
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9.attēls.Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Kandavas novadā pēdējo 20 gadu laikā. Avots: 
SIA “Lursoft”, 2016. 
 

8.attēls.Kandavas novada uzņēmumu reģistrēšanas dinamika 1991.-2015.gadam. Avots: SIA „Lursoft”, 2016. 
 

 
1.3. Ekonomika 

Kandavas novadā pašreizējā situācijā ir reģistrēti 853 uzņēmumi (14.12.2016. “Lursoft”). Pēc Centrālās 
statistikas pārvaldes 2015.gada datiem ekonomiski aktīvi ir 703 uzņēmumi, kas ir par 68 uzņēmumu vairāk 
kā 2014.gadā. 2015.gadā Kandavas novadā uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem bija 75 vienības. 
Uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, salīdzot ar 2014.gadu, ir palielinājies par1 vienību (statistikas 
avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi Kandavas novadā uz 
1000 iedzīvotājiem). Pēc “Lursoft” datiem Kandavas novadā kopš 1991.gada kopā ir reģistrēti 1175 
uzņēmumi, 2014.gadā - 29 uzņēmumi, 2015.gadā- 16 uzņēmumi un 2016.gadā -25 uzņēmumi. 

 

 

Kopā ar jaunu uzņēmumu reģistrāciju, notiek arī uzņēmumu likvid ācija. Pēc „Lursoft” datiem Kandavas 
novadā kopš 1991.gada kopā ir likvidēti 319 uzņēmumi. Pēdējo 20 gadu laikā vislielākā jaunu uzņēmumu 
reģistrācija notika 2011.gadā, kad tika reģistrēti 39 uzņēmumi, savukārt vislielākā uzņēmumu likvidācija 
notika 2015.gadā, kad tika likvidēti 45 uzņēmumi un 2016.gadā - 34 uzņēmumi. 
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Kandavas novadā nav lielu uzņēmumu (virs 250 darbinieku; apgrozījums >50 milj. EUR), ir tikai mikro  
(1-9 darbinieku; apgrozījums ≤2 milj. EUR), mazie (10-49 darbinieku; apgrozījums ≤10 milj. EUR) un 
vidējie (50-249 darbinieku; apgrozījums ≤50 milj. EUR) uzņēmumi. Vislielākais uzņēmumu skaits 
Kandavas novadā pēc uzņēmumu klasifikācijas ir mikro uzņēmumi. Arī pēc nodarbināto skaita 2014. un 
2015.gadā visvairāk uzņēmumu ir ar 0 līdz 9 nodarbinātajiem, attiecīgi- 611 un 617 uzņēmumi. 

Pēc uzņēmējdarb ības formas, Kandavas novadā dominē zemnieku saimniecības (Z/S), kas ir 602 jeb 
51% no uzņēmējdarbības veicējiem. 34% jeb 396 no uzņēmējdarbības veicējiem ir sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību (SIA). Ir 56individuālie komersanti (IK) – 5% un 76 individuālie uzņēmumi, kas 
sastāda 6%. Kandavas novadā ir 24 kooperatīvās sabiedrības (KB), kas sastāda 2% no uzņēmējdarbības 
veicējiem un 21 (2%) citas uzņēmējdarbības formas.Savukārt pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2015.gada 
datiem, no 703ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem sadalījums pēc uzņēmējdarbības formas ir sekojošs: 
pašnodarbinātas personas 296 (43%), komercsabiedrības- 155 (22%), zemnieku/zvejnieku saimniecības- 
154 (22%), fondi, nodibinājumi un biedrības - 61 (9%), individuālie komersanti - 30 (4%) un valsts un 
pašvaldību budžeta iestādes - 7.  

Galvenie uzņēmējdarbības virzieni Kandavas novadā ir: lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība (26%), augkopība, lopkopība un medniecība (22%), individuālo pakalpojumu sniegšana 
(6%), mežsaimniecība un mežistrāde (4%), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un 
motociklu remonts (3%) un būvniecība (3%). 

Kandavas novadā 2015.gadā bija 5 uzņēmumi, kuru apgrozījums sasniedza no viena līdz pieciem 
miljoniem eiro.  

5.tabula. Kandavas novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2015.gadā. Avots: SIA „Lursoft” 

Nr.
p.k. 

Uzņēmums 
Apgrozījums, 

EUR 
Pret 2014 Pret 2013 Pret 2012 

1 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATER 
LTD" 

     5,263,550.00 14% 36% 59% 

2 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"PRIEDAINE N" 

      2,036,561.00 -1% 1% 6% 

3 
Tukuma rajona Pūres pagasta zemnieku 
saimniecība "GRIEZES" 

      1,548,351.00 -9% -3% -10% 

4 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža 
Sīļi" 

      1,225,700.00 -19% -17% 20% 

5 
S.Filoņenko zemnieku saimniecība 
"MĀLKALNI" 

      1,098,741.00 13% 8% 43% 

6 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"KANDAVAS CEĻI" 

        977,182.00 2% -2% -16% 

7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELFA"         960,659.00 -14% 30% 22% 

8 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECĀ 
APTIEKA KANDAV Ā" 

        898,808.00 5% 8% 11% 

9 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINDA-
1" 

        800,000.00 2% 13% 23% 

10 
Tukuma rajona Kandavas pagasta "Sarmas" 
māju M.Jansona zemnieku saimniecība 

        776,210.00 50% 30% 10% 

11 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
celtniecības firma "M UN V" 

        769,116.00 20% 74% 47% 

12 SIA "SALTUMS KANDAVĀ"         715,366.00 0% 3% -35% 
13 SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"         707,782.00 53% 2.27 reizes 2,04 reizes 
14 SIA "Dabas parki"         607,426.00 -46% 64% 2,02 reizes 
15 SIA "AGRO-KLAG"         595,073.00 57% 19% -12% 

16 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Tukuma 
rajonā "KRISTAPS" 

        503,974.00 -3% 13% 26% 

17 
SIA "BALTIJAS TERMINĀLU 
BŪVNIEKS" 

        490,000.00 -16% -27% 5,11 reizes 

18 SIA K-Fabrika.lv         414,093.00 -30% nav datu nav datu 

19 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRIEŽU 
DĀRZS STRAUTI" 

        399,450.00 -11% -16% 14% 

20 
Leimaņa zemnieku saimniecība 
"UZKALNI ŅI" 

        382,778.00 67% 46% 16% 
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10.attēls.Nozīmīgākie uzņēmējdarb ības virzieni Kandavas 
novadā saskaņā ar uzņēmēju pausto viedokli. Avots: 
Kandavas novada uzņēmēju aptauja, 2016 

 
Lai noskaidrotu uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi Kandavas novadā, attīstības programmas 
ietvaros tika veikta uzņēmēju anketēšana. Aptaujas anketa bija pieejama Kandavas novada domē, 
publicēta mājas lapā, kā arī tika izsūtīta 70 uzņēmējiem uz e-pastiem. Aptaujā kopumā savu viedokli 
izteica 52 uzņēmēji. Lielākā daļa no respondentiem darbojas tirdzniecības un pakalpojumu jomā – 17 
respondenti (32,8%) un lauksaimniecības nozarē - 16 respondenti (30,8%). Uz pusi mazāk - 8 respondenti 
(15,4%) darbojas amatniecības un tūrisma jomā, būvniecībā - 5 respondenti (9,6%) un kokapstrādē, 
mežsaimniecībā - 2 respondenti (3,8%). Lielākā daļa respondentu ar uzņēmējdarbību nodarbojas ilgāk par 
10 gadiem. Lielākā daļa uzņēmumu atrodas Kandavas pilsētā, Kandavas pagastā, Zemītes pagastā un 
Vānes pagastā. Lielākajā daļā uzņēmumā strādājošo skaits ir robežās no 1-5 darbiniekiem. 

Lielākā daļa aptaujāto uzņēmēju sava uzņēmuma attīstības iespējas vērtē kā vidējas (23 respondenti jeb 
44,2%), 12 respondenti jeb 23,1% kā sliktas, 9 respondenti (17,3%) kā labas, 7 respondenti jeb 13,5% kā 
ļoti sliktas, un tikai viens respondents (1,9%) tās vērtē kā ļoti labas. Tomēr lielākā daļa respondentu 
norādījuši, ka uzņēmuma darbību plāno paplašināt. Lai sasniegtu straujāku uzņēmuma izaugsmi, kā 
būtiskāko faktoru respondenti norādījuši Kandavas novada domes atbalstu (skatīt 5.tabulu).Aptaujātajiem 
uzņēmējiem to uzņēmuma attīstībai ir nepieciešama, bet nav pieejama, galvenokārt, šāda infrastruktūra – 
autoceļi, pievedceļi (norādījuši 22 respondenti jeb 29,7%), zemes platības (norādījuši 15 respondenti jeb 
20,3%) un industriālās platības (norādījuši 12 respondenti jeb 16,2%). 

Kā vissvarīgākais uzdevums uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai tika minēts “Esošo ceļu 
apsaimniekošana”, to par svarīgu atzinuši 35 
respondenti jeb 67,3%. Kā nākamie svarīgie 
uzdevumi tika norādīti “Infrastruktūras 
pilnveidošana”- 31 respondents (59,6%), 
“Sabiedriskā transporta kustības uzlabošana”- 
26 respondenti (50%) un “Ierobežojumu 
mazināšana teritoriju, ēku un telpu 
izmantošanai uzņēmējdarbības veikšanas 
vajadzībām”–26 respondenti (50%). 

Kā nozīmīgāko uzņēmējdarbības virzienu 
Kandavas novadā aptaujātie novada uzņēmēji 
norāda lauksaimniecību (skatīt 10.attēlu). 

Lielākā daļa respondentu iesaka domei 
organizēt informatīvus semināru, kā arī 
izsaka gatavību piedalīties domes rīkotajās 
tikšanās ar uzņēmējiem. 



Kandavas novada dome, 2017. 

11.attēls.Pakalpojumu pieejamība novada ciemos. Avots: SIA “METRUM”, 2016 

 
1.4. Dzīvošana 

Līdz ar Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu, Kandavas 
novadā  noteikti septiņi attīstības centri. Kā novada nozīmes attīstības centrs noteikta Kandava, savukārt 
Cēre, Valdeķi, Matkule, Zemīte, Vāne un Zante – kā vietējās nozīmes attīstības centri.  

Noteiktie attīstības centri ir koncentrētas publisko pakalpojumu saņemšanas vietas. Pašreizējā situācijā un 
arī perspektīvā attīstības centru un pakalpojumu struktūra Kandavas novadā veidojama pēc policentriskā 
attīstības modeļa, t.i., pēc iespējas ilgākā laikā saglabājot esošo pakalpojumu pieejamību ne tikai Kandavā, 
bet arī pagastu centros. Pārējās blīvi apdzīvotajās vietās – Grenčos un Kandavas stacijā (Bebrupē) – 
perspektīvā tiek nodrošināti inženierapgādes, transporta un sakaru infrastruktūras pakalpojumi. 

 
 

 
Kandavas novadā centralizēto kanalizācijas un ūdensapgādi nodrošina Kandavas novada domes 
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uzņēmums SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”. Novadā atsevišķo ūdensvada trašu kopējais garums 
sastāda 38,5 km, kanalizācijas trases ir 35,8 km garumā. Atsevišķo ūdenssaimniecības tīklu garumi katrā 
apdzīvotā vietā ir atšķirīgi. Īsāko trašu kopgarums ir 830 metri, garākais trašu kopgarums ir Kandavas 
pilsētā, kur ūdensvada trašu garums ir 18,7 km, kanalizācijas sistēmas kopgarums ir 18,4 km. Ciemos, 
izņemot Vāni, trases ir nolietojušās, tās ir izbūvētas bijušajos ciematu vai kolhozu centros pagājušā 
gadsimta 70-jos gados. Tās ir fiziski novecojušas, trašu izbūvē izmantotas galvenokārt dzelzs caurules, kas 
ir sarūsējušas, un arī gala patērētājam padotais ūdens nereti ir ar sistēmas nosēdumu piejaukumiem. 
Vidējais cauruļvadu vecums ir 40-45 gadi. 

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” laikā no 2008.gada decembra līdz 2012.gada decembrim 
Kandavas pilsētā ir realizējusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansēto projektu  
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā”. Vānes pagastā 2013.gadā un 2014.gadā ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu ir realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstības projekts 
Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā”. Projektu ietvaros veikti sekojoši darbi – Kandavā izbūvēti 
jauni un pārbūvēti esošie ūdensvada tīkli 13,37 km un kanalizācijas tīkli 10,73 km garumā, uzstādīti 7 jauni 
hidranti, nomainīti 12 vārsti, tamponēti 2 artēziskie ūdens urbumi, izveidots 1 jauns urbums. Uzbūvēta 
ūdens atdzelžošanas stacijas ēka ar 2 rezervuāriem, jauna septisko nogulšņu pieņemšanas kamera un redeļu 
ēka, izbūvētas 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Vānes ciemā pārbūvēts ūdensvads 2,3 km, izbūvēts 
kanalizācijas spiedvads 52 m garumā, izskalots un aprīkots 1 artēziskais urbums, pārbūvēta un aprīkota 
ūdens atdzelžošanas stacijas ēka, demontēta daļa esošo notekūdeņu attīrīšanasiekārtu un uzstādītas jaunas 
iekārtas. Projektu ietvaros ir izveidoti 160 jauni ūdens pieslēgumi un 206 kanalizācijas pieslēgumi. Pie 
projektu ietvaros izbūvētajiem pievadiem līdz 2015.gada jūnijam ir izveidoti 45 jauni ūdensapgādes 
pieslēgumi un 94 jauni kanalizācijas pieslēgumi. 

2015.gadā SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ar Latvijas Vides aizsardzības fonda 
līdzfinansējumuir realiz ējis projektu  „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remonts un renovācija Kandavā, 
Valteru ielā”. Projekta ietvaros nomainīti kompresori, pārbūvēti otrreizējie nostādinātāji un bioloģiskā 
bloka betona konstrukcijas. Pēc projekta realizācijas ar filtrpreses palīdzību tiek veikta dūņu atūdeņošana 
un presēšana. Dūņas šķidrā veidā vairs nekrājas dūņu laukos, tā novēršot smaku rašanos, par ko siltajā 
laikā sūdzējās iedzīvotāji. 

Ar Kandavas novada domes atbalstu 2015.gadā ir nomainīti ūdens atdzelžošanas filtri Zemītē un 
Valdeķos, lai uzlabotu ūdens kvalitāti arī tajās apdzīvotās vietās, kur projektu realizācija tika noraidīta. 
Tāpat arī apdzīvotajā vietā Grenčos ir uzstādīts dziļurbuma sūknis līdzšinējā virszemes sūkņa un spiedkatla 
vietā, kā arī uzstādīti dzeramā ūdens atdzelžošanas filtri. Tuvākajā laikā plānots nomainīt ūdensvada trasi 
Grenčos (Grenči raksturojama kā neliela apdzīvota vieta, kur ūdens tiek padots četrām 4 – 8 dzīvokļu 
mājām, ūdensvada trase ir apmēram 400 metrus gara). 

Novadā ūdens ņemšanas vietās izsūknētais ūdens ir ar paaugstinātu dzelzs saturu. Pagastos 
uzstādītasatdzelžošanas iekārtas, kurās padotais ūdens tiek mehāniski filtrēts caur granīta šķembām, 
gaisa padeve atdzelžošanas iekārtās oksidē dzelzs daļiņas. Neskatoties uz ūdens atdzelžošanu un filtrēšanu, 
ir gadījumi, kad ūdens kvalitāte neatbilst noteiktajām ūdens nekaitīguma prasībām. Pēc pasākumu 
veikšanas ūdens kvalitātes uzlabošanai (filtru skalošana, ūdens hlorēšana), vēlreiz tiek veiktas ūdens 
kvalitātes pārbaudes analīzes, lai pārbaudītu ūdens kvalitātes atbilstību Ministru kabineta noteikumiem. 

6.tabula. Ūdenssaimniecības raksturojums Kandavas novadā. Avots: Kandavas novada dome, 2016 

Apdzīvotā vieta 
Ūdensvada  
garums, km 

Kanalizācijas  
garums,km 

Izsūknētais 
ūdens, m3 

Padotais ūdens,  
m3 

Piegādātais  
ūdens,m3 

Kandava 18,75 18,39 106593 98289 73204 

Valdeķi 1,49 1,2 3705 3432 2638 

Rožkalni 3,95 0,3 7300 6726 5074 

Jauda 0,1 1,5 1256 1098 1000 

Cēre 3,09 0,844 3690 3432 2586 

Matkule 3,8 4,2 8621 7962 6072 

Vāne 3,26 4,39 9714 8923 6523 

Zemīte 3,7 4,53 6592 6040 4347 

Grenči 0,35 0,481 1349 1235 1168 

Pavisam 38,49 35,835 148820 137137 102612 
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Notekūdeņu attīr īšana apdzīvotā vietā notiek bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās. Notekūdeņu savākšana 
līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām notiek ar kanalizācijas sūkņu palīdzību. Pēc reljefa īpatnībām un trases 
garuma, kanalizācija sūkņu staciju skaits katrā vietā ir atšķirīgs. Kandavas pilsētā, kur ir ļoti kalnains 
reljefs,  darbojas 6 kanalizācijas sūkņu stacijas, Vānē ir 1, Zemītē 2, Matkulē un Jaudā 1kanalizācijas 
sūkņu stacija. Kanalizācijas sūkņu stacijās darbojas 2 sūkņi, kas darbojas ar līmeņdevējiem. 

Cēres ciemā, Valdeķu ciemā un Grenčos notekūdeņu attīrīšana notiek nostādinot notekūdeņus emšerakās, 
kur notiek notekūdeņu izrūgšanas process. Pēc notekūdeņu izrūgšanas, notekūdeņi nostādinās un attīrītais 
ūdens notek dīķos vai novadgrāvjos.  

Apkalpojamajā teritorijā no visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem 80% lietotāji ir 
Kandavas pilsētā. Pārējās pakalpojuma sniegšanas vietas ir izkliedētas Kandavas novadā 7 – 30 km 
attālumā no uzņēmuma bāzes vietas Kandavā. Kopumā ūdens pakalpojumi tiek piegādāti 568 māju 
ievadiem, notekūdeņi saņemti no 412 kanalizācijas izvadiem. Ūdens piegāde un kanalizācijas novadīšana 
galvenokārt notiek fiziskām personām (apmēram 85% no ievadiem/izvadiem). Jaudā un Grenčos lietotāji ir 
tikai fiziskas personas. Pārējos pagastos ūdens ievadi un kanalizācijas izvadi ir 1-3 juridiskām personām. 
Kandavas pilsētā no 419 ūdens pievadiem 33 pievadi vai 7,9 % ir juridiskām personām, no 294 
kanalizācijas izvadiem 32 izvadi vai 10,8% ir juridiskas personas. Juridiskās personas galvenokārt ir 
budžeta iestādes -skolas, kultūras nami, u.c.. Pilsētā situācija ir līdzīga, jo rūpnieciskā ražošana novadā nav 
attīstīta. 

Novada pagastos ir daudz tukšu dzīvokļu, kuros nedzīvo neviens vai dzīvo reti – brīvdienās vai 
atvaļinājuma laikā. Tas nesaraujami saistīts ar ekonomisko situāciju valstī kopumā un bezdarba līmeni 
laukos, kur ražotnes praktiski nav. Daudzi darbu atraduši lielākās pilsētās un mājās atgriežas nedēļas 
nogalēs vai izbraukuši no valsts. Dzīvokļos vai privātmājās, kuros nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, 
norēķins notiek pēc apstiprinātajām ūdens patēriņa normām, ņemot vērā labiekārtojuma pakāpi. Patēriņa 
norma noteikta no 2,5 m3 – 6,5 m3 uz cilvēku mēnesī. Pēc patēriņa normām norēķinās 24 privātmājas, 
kurām gada patēriņa aprēķins ir apmēram 730 m3. Daudzdzīvokļu mājās, kurā ir dzīvokļi bez skaitītājiem, 
par pakalpojumu norēķinās ar apsaimniekotāju. 

Kandavas novadā ir dažādi tehniskās siltumapgādes veidi: centralizēta siltumapgāde, lokālā apkure un 
individuālā apkure. No tām visplašāk pielietotas ir lokālā un individuālā apkure. 

Kandavas novadā centralizēto siltumapgādi nodrošina SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ar 8 
katlumāju palīdzību (4 no tām atrodas Kandavā), par kurināmo izmantojot malku un koksnes granulas. 
Viena katlumāja (atrodas Kandavā) pieder SIA „Universe”. Sava katlumāja ir Kandavas tehnikumam, kurā 
kā kurināmo izmanto šķeldu. Atsevišķās daudzdzīvokļu mājās un skolās ir ierīkotas savas katlumājas. 

Pašreizējā situācijā Kandavas pilsētā tiek būvēta jauna katlumāja, kā rezultātā tiks likvidētas 12 katlumājas 
(centralizētās un lokālās apkures sistēmas), un tiek izbūvētas siltumtrases nepilnu 4 km garumā (projektus 
plānots pabeigt 2017.gadā).Novada lauku teritorijā centralizēta siltumapgāde pieejama Zantes un Vānes 
ciemos, kā arī atsevišķas katlumājas ir daudzdzīvokļu mājās Matkules un Zemītes ciemos.  

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kandavas 
novadā nodrošina SIA „Eco Baltia vide”.  Līgums ir noslēgts 2013.gadā, tā termiņš ir 5 gadi. Pašlaik 
noslēgto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu skaits starp apsaimniekotāju un atkritumu 
radītāju/valdītāju ir 1300. 2015.gadā Kandavas novadā tika savākti 7454 m3 nešķiroto sadzīves atkritumu. 
Pamatojoties uz Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem, minimālais atkritumu izvešanas 
biežums ir reize trīs mēnešos. Kandavas novadā nav sava atkritumu apglabāšanas poligona. Atkritumi no 
visas novada teritorijas tiek izvesti uz cieto sadzīves atkritumu poligonu „Janvāri” Talsu novada Laidzes 
pagastā.Dalīto un šķiroto atkritumu sistēma reģionā ir vidēji labi attīstīta. Atkritumu apsaimniekotājs SIA 
„Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” ir izveidojusi Kandavas novadā 22 dalītos atkritumu 
vākšanas punktus, no kuriem Kandavas pilsētā atrodas 16, kur atsevišķi tiek novietotas PET pudeles un 
stikls,bet pārējā novada teritorijā ir 6 atkritumu dalītās vākšanas punkti. Iedzīvotājiem ir vēlme šķirot 
atkritumus, bet bieži vien atkritumu apsaimniekotāju komersanti nespēj nodrošināt nepieciešamo 
infrastruktūru, izveidoto šķirošanas laukumu un punktu skaits ir nepietiekams. Papildus nepieciešama 
nestandarta un liela izmēra atkritumu savākšana, kā arī nepieciešams noteikt kārtību, kādā pilsētā un 
ciemos savāc bioloģiskos atkritumus. 

Kandavā, Daigones ielā 20 atrodas atkritumu šķirošanas-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. Šeit var nodot bīstamos, 
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azbestu saturošos celtniecības materiālus (šīferis), kā arī nolietoto elektrotehniku, riepas, lielgabarīta 
atkritumus u.c. 

Kandavas novada dome un atkritumu apsaimniekotājs organizētie sabiedrības informēšanas 
(izglītošanas) pasākumus par atkritumu apsaimniekošanu novadā. Katru gadu novada skolās tiek 
organizēta makulatūras vākšanas akcija, tāpat tiek novadīts lekciju cikls par pareizu atkritumu šķirošanu. 
Reizi gadā Lielās talkas nedēļas ietvaros novada iedzīvotāji bez maksas tiek aicināti nodot lielgabarīta un 
azbestu saturošos būvmateriālus.Lielākā problēma atkritumu apsaimniekošanā ir tā, ka ne visas 
mājsaimniecības ir noslēgušas līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju. Kandavas novada dome ir veikusi 
virkni pasākumus, lai pārliecinātu (piespiestu) iedzīvotājus šos līgumus noslēgt. 

Attiecībā par apgaismojumu novadā, atzīmējams, ka Kandavas novada dome ir īstenojusi projektu 
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā”, kura ietvaros veikta gaismu izstarojošo LED diožu un apgaismojuma regulēšanas ierīču 
iegāde un uzstādīšana, iegādājoties 126 gaismu izstarojošās LED diodes. Tās uzstādītas Matkulē - Valtera 
ielā, Ezera ielā, Centra ielā; Zantē – Meldru ielā, Druviņu ielā, Priežu ielā, Dārza ielā; Kandavā – Abavas 
ielā, Priežu ielā unValtera ielā. 
 

1.5. Vide 

Novada teritorijas nozīmīgākie dabas resursi ir lauksaimniecības zemes, meži, ūdeņi, īpaši Abava, un 
derīgie izrakteņi – smilts-grants, smilts, saldūdens kaļķieža, dolomīta, sapropeļa un kūdras atradnes.  

Novadā atrodas nozīmīgas aizsargājamās teritorijas, tai skaitā dabas parks „Abavas senleja” (Kandavas 
novada teritorijā atrodas 40,6% no dabas parka platības), kas dibināts 1999.gadā. 2016.gadā dabas parkam 
izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kura darbības termiņš noteikts no 2016. līdz 2028.gadam. 

Kandava un daļa Kandavas novada atrodas īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskajā teritorijā „Abavas ieleja”. 
Novadā atrodas 33 valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi: 21 arheoloģijas, 11 arhitektūras un 1 
pilsētbūvniecības piemineklis. Kandavasvecpilsētā ir ap 90 ēku, kas būvētas 18.–20.gs. No valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekļiem5 atrodas Vānes pagastā, 3 Kandavas pilsētā un pa vienam Zemītes, 
Zantes un Kandavas pagastos. No arheoloģijas pieminekļiem 6 atrodas Matkules pagastā, 4 Kandavas 
pilsētā, 4 Kandavas pagastā, 3 Zantes pagastā, 2 Zemītes pagastā un pa vienam Cēres un Vānes pagastos 
(skatīt 7.tabulu).  

7.tabula Valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi Kandavas novadā 
Avots: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Pieminekļu saraksts, 20161 

Aizsardzības 
Nr. 

Vērt ības grupa 
Tipoloģiskā grupa Nosaukums Atrašanās vieta 

7452 
Valsts nozīmes 
Pilsētbūvniecība 

Kandavas pilsētas vēsturiskais centrs Kandava 

6855 
Valsts nozīmes 
Arhitekt ūra 

Zemītes luterāņu baznīca Zemītes pagasts 

6854 
Valsts nozīmes 
Arhitekt ūra 

Zantes vējdzirnavas Zantes pagasts, Zante 

6853 
Vietējas nozīmes 
Arhitekt ūra 

Pagrabs Vānes pagasts, Aizupe 

6852 Valsts nozīmes 
Arhitekt ūra 

Stallis Vānes pagasts, Aizupe 

6851 Valsts nozīmes 
Arhitekt ūra 

Pils Vānes pagasts, Aizupe 

6850 Valsts nozīmes 
Arhitekt ūra 

Aizupes muižas apbūve Vānes pagasts, Aizupe 

6849 Valsts nozīmes 
Arhitekt ūra 

Vānes luterāņu baznīca Vānes pagasts, Vāne 

6820 Valsts nozīmes 
Arhitekt ūra 

Kandavas pilsdrupas un Pulvertornis Kandava, Pils iela 

6819 Valsts nozīmes 
Arhitekt ūra 

Dzīvojamā ēka Kandava, Lielā iela 14 

6818 Valsts nozīmes Kandavas luterāņu baznīca Kandava, Kalna iela 

                                                           
1Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Pieminekļu saraksts uz 2016. Pieejams: www.mantojums.lv 
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Arhitekt ūra 

6817 Valsts nozīmes 
Arhitekt ūra 

Kandavas mācītājmuižas dzīvojamā ēka Kandavas pagasts 

2340 Vietējas nozīmes 
Arheoloģija  

Raibāju viduslaiku kapsēta Cēres pagasts 

2336 Vietējas nozīmes 
Arheoloģija  

Oļu (Ūļu) viduslaiku kapsēta (Zviedru 
kapi) 

Zemītes pagasts 

2335 Vietējas nozīmes 
Arheoloģija  

Lauciņu Elka kalns - senkapi un kulta 
vieta 

Zemītes pagasts 

2334 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Ventru senkapi (Kapu, Upuru kalns) Zantes pagasts 

2333 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Venteru pilskalns Zantes pagasts 

2332 Vietējas nozīmes 
Arheoloģija  

Dārziņu senkapi (Zviedru kapi) Zantes pagasts 

2313 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Matkules senkapi Matkules pagasts 

2312 Vietējas nozīmes 
Arheoloģija  

Lanksēdes Velna pēdas akmens Matkules pagasts 

2311 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Ķempju Piltiņkalns - kulta vieta Matkules pagasts 

2310 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Matkules pilskalns ar apmetni Matkules pagasts 

2309 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Lanksēdes senkapi Matkules pagasts 

2308 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Matkules Baznīcas kalns - kulta vieta Matkules pagasts 

2304 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Kandavas viduslaiku pils un 
Pulvertornis 

Kandava, Pils iela 

2303 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Kandavas pilskalns (Baznīckalns) Kandava, Abavas iela 

2302 Vietējas nozīmes 
Arheoloģija  

Zāģeru Velna akmens - kulta vieta Vānes pagasts 

2301 Vietējas nozīmes 
Arheoloģija  

Mēra kalniņš - senkapi Kandava 

2300 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Melderu Velna ala - kulta vieta Kandavas pagasts 

2299 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Melderu Velna akmens - kulta vieta Kandavas pagasts 

2298 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Čāpuļu upurkalns (Lūgšanu kalns) - 
kulta vieta 

Kandavas pagasts 

2297 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Čāpuļu pilskalns Kandavas pagasts 

2296 Valsts nozīmes 
Arheoloģija  

Kandavas senkapi Kandava 

Attiecībā par piesārņojumu, norādāms, ka atbilstoši VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” datu bāzes „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” informācijai, Kandavas novadā 
atrodas 21 potenciāli piesārņotas vietas, kas lokāli rada grunts un pazemes, īpaši gruntsūdeņu piesārņojuma 
risku. Potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ir iekļauti objekti jeb vietas, kurās saimnieciskā darbība ir 
bijusi saistīta ar iespējamu risku, taču vietas izpēte parasti nav veikta, un līdz ar to nav precīzas 
informācijas par piesārņojuma klātbūtni, tā veidu, apjomu un izplatību. Piesārņotās un potenciāli 
piesārņotās vietas Kandavas novadā ir fermas, ķimikāliju noliktavas, sadzīves atkritumu izgāztuves, 
degvielas uzpildes stacijas, ražotnes, mehāniskās darbnīcas. Galvenās piesārņojošas vielas ir naftas 
produkti, smagie metāli, minerālmēsli, organiskais mēslojums, pesticīdi, citas ķīmiskas vielas un to 
sadalīšanās produkti. Daļā objektu arī pašlaik notiek saimnieciskās darbība (fermas, degvielas uzpildes 
stacijas). Sadzīves atkritumu izgāztuves ir  rekultivētas, un tajās tiek veikts vides kvalitātes monitorings. 
Turpm āk ir svar īgi, iesaistot šīs vietas novada attīstībā, veikt to izpēti, un, ja nepieciešams, sanāciju vai 
monitoringu. 
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1.6. Mobilit āte 

Kandavas novada teritorijā autoceļu struktūru veido 4 autoceļu grupas: valsts autoceļi, pašvaldības 
autoceļi un ielas, māju un uzņēmumu ceļi, kā arī mežu ceļi. 

Kandavas novada ceļu tīkls ir viens no blīvākajiem Kurzemes reģionā, attiecīgi 1,0 km uz 1 km², un tas 
ir tikpat, cik Latvijā vidēji. Nozīmīgākie Kandavas novada satiksmes infrastruktūru veidojošie autoceļi ir 
valsts ceļi, kurus pārvalda VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Tukuma nodaļa. Valsts autoceļu 
kvalit āte vairākos posmos ir neapmierinoša. Kopējais valsts autoceļu garums Kandavas novadā ir 
202,25  km, no tiem 84,289 km (41,6%) ar asfaltbetona segumu. Kopumā autoceļu tīkls ir labi att īstīts.  

Kandavas novadā kopējais pašvaldības ceļu garums ir 327,76 km, no tiem tikai 5,21 km jeb 1,6 % ir ar 
melno segumu. Pašvaldības ceļi galvenokārt savieno savā starpā apdzīvotās vietas, kā arī apdzīvotās vietas 
ar valsts autoceļiem. Visi pašvaldības ceļi ir vienas kategorijas, kas ir D kategorijas ceļi. 

Kopējais ielu garumspilsētā un ciemos ir 50,46 km. Ar melno segumu klātas 26,99 km jeb 53,5 % ielas, 
bet ar bruģa segumu 1,45 km jeb 2,8 % ielu.Lai arī pēdējos gados ielu infrastruktūras sakārtošanā veikti 
nozīmīgi ieguldījumi, daļa pilsētu ielas ir neapmierinošā stāvoklī.  

Kopumā jāsecina, ka novada teritorijā fiziski nolietojušies un neapmierinošā stāvoklī ir liel ākā daļa 
pašvaldības autoceļu. Pašvaldības autoceļu un pilsētu ielu kvalitātes uzlabošanai tiek piesaistīts Eiropas 
Savienības fondu finansējums un Kandavas novada domes līdzekļi, kā arī valsts mērķdotācijas līdzekļi. Lai 
nodrošinātu visa novada teritoriju un pagastu attīstību, pašvaldības ceļos un ielās jāiegulda ievērojami 
vairāk līdzekļu.2015.gadā pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanā ieguldīts 382091 Eiro, 2014.gadā – 407918 
Eiro, savukārt 2013.gadā – 376618 Eiro. 

Bez valsts un pašvaldības ceļiem, novadā ir ar ī meža ceļi, kas pieder A/S “Latvijas Valsts meži”. 
Kandavas novadā tādi ir 40 ceļi ar kopgarumu 123,5 km. 

Kopumā esošais ceļu tīkls pilnīgi nodrošina nepieciešamās saites starp ciemiem un novada centru, un jaunu 
ceļu izbūve nav nepieciešama. 

Novada teritoriju šķērso sekojoši valsts ceļi: 

� Valsts galvenais autoceļš: A10 Rīga – Ventspils  (8,16 km) 
� Reģionālie autoceļi: 

   P130 Līgas – Kandava – Veģi (13,52 km) 
   P121 Tukums – Kuldīga (38,118 km) 
   P109 Kandava – Saldus (6,75 km) 

� Vietējie autoceļi:  
  V1433 Kandava – Jaunpagasts – Mazsproģi 
  V1434 Pievedceļš Kandavas stacijai 
  V1445 Tukums – Kandava 
  V1474 Plosti – Pūces 
  V1261 Renda – Matkule 
  V1402 Stende – Sabile – Pūces 
  V1463 Zemīte – Kukšas 
  V1462 Zemīte – Jaunsāti 
  V1478 Aizstrauši – Starpiņas 
  V1461 Grenči– Skārdi 
  V1431 Kandavas stacija – Oksle – Dursupe 
  V1393 Purmaļi – Oksle – Cēre 
  V1435 Līgas –  Zentene –  Rideļi 
  V1432 Cēre –  Pilsarāji – Gobas 
  V1430 Vāne –Saldus 
  V1459 Aizupe – Alkšņi – Strutele – Auziņas 
  V1447 Cēres apvedceļš 
  V1487 Varieba – Aizputes mežniecība 
  V1486 Zante – Dziru dzirnavas 

Kandavas novada teritoriju šķērso stratēģiskās nozīmes dzelzceļa līnija Rīga/ Jelgava – 
Ventspils.Dzelzceļa garums novada teritorijā ir 10,5 km, un to pārvalda VAS „Latvijas 
Dzelzceļš”.Dzelzceļa līnija Rīga/ Jelgava - Ventspils tiek izmantota kravu tranzīta pārvadājumiem, 
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galvenokārt ar Ventspils ostas darbībusaistītajām tranzītkravām. Dzelzceļa stacija „Kandava” atrodas 6 km 
no Kandavas pilsētas. Pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu Kandavas novadā pašreizējā situācijā nenotiek. 

Kopējais transporta līdzekļu skaits Kandavas novadā ir 4023. Skaitam ir tendence pieaugt ar pieaugumu 
~5% gadā. 2014.gadā tas bija 3687, 2015.gadā – 3830. Kandavas novada domēnav informācijas par 
novadā reģistrētajiem „ekoloģiski draudzīgajiem”elektromobiļiem un hibrīdauto. Tas izskaidrojams ar 
„zaļo tehnoloģiju” dārdzību, un līdz ar to mazo popularitāti iedzīvotāju vidū. Nav arī izveidotas 
elektromobiļu uzlādes vietas, bet, tiklīdz parādīsies pieprasījums pēc tām, novada dome izskatīs iespēju 
tādas izveidot. 

Satiksmes organizācijā veikta virkne ceļu, ielu un krustojumu uzlabošana. Aizvien pieaug pieprasījums 
pēc kvalitatīvi alternatīvas transporta organizācijas, kur priorit āte atvēlēta gājējiem un velosipēdistiem. 
Šo satiksmes dalībnieku drošība uz ielām un ceļiem nav pietiekama. Kandavas novadā veloceliņu tīkls 
nav izveidots. Vienīgi Kandavas pilsētā Abavas ielā ir izveidots veloceliņš gar P130 Līgas – Kandava – 
Veģi un Lielajā ielā gar P109 Kandava – Saldus. Plānots izveidot veloceliņu maršrutā Kandava– „Zviedru 
cepure”.  
Nepieciešamas investīcijas gan sabiedrības izglītošanā par drošu un veselīgu pārvietošanos, gan 
satiksmes infrastruktūras uzlabošanā – gājēju un velo celiņu izbūvē, velojoslu izbūvē gar valsts 
autoceļiem, automašīnu stāvlaukumu nodrošināšanā un velonovietņu izveidē.  

Sabiedriskā transportapieejamība Kandavas novadā nav vienmēr īga visā teritorij ā. Liela daļa 
iedzīvotāju ar to ir neapmierin āti , kam ir iespējas, tie  pārvietojas ar personīgo autotransportu. Pasažieru 
pārvadājumus ar autotransportu novada iedzīvotājiem nodrošina tranzīta un vietējie pārvadātāji. 

Reģionālos starppilsētu pārvadājumus Kandavas novada teritorijā nodrošina pārvadātāji AS “Nordeka”, AS 
“Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, PSIA “Ventspils 
reiss” šādos maršrutos: 

� Nr.7938 Rīga –Kandava –Kuldīga 
� Nr.7410 Rīga –Kuldīga 
� Nr.7939 Rīga –Kuldīga –Liepāja 
� Nr.7041 Rīga –Pūre –Talsi –Valdemārpils –Dundaga 
� Nr.7990 Rīga –Stende –Talsi 
� Nr.7955 Rīga –Ventspils 
� Nr.7948 Rīga –Tukums –Talsi –Ventspils 
� Nr.7684 Ventspils –Jelgava 
� Nr.7258 Saldus –Vāne –Kandava 
� Nr.7259 Saldus –Kandava –Talsi 
� Nr.7954 Rīga –Kabile –Kuldīga 

 
Reģionālos vietējās nozīmes pārvadājumus Kandavas novada teritorijā nodrošina pārvadātājs SIA 
“Tukuma auto” šādos maršrutos: 

� Nr.5183 Tukums –Griepciems –Līgciems –Kandava 
� Nr.5184 Kandava –Zemīte 
� Nr.5299 Tukums –Zemīte 
� Nr.5544 Kandava –Cēre 
� Nr.5740 Kandava –Vāne –Koguļi 
� Nr.5741 Kandava –Sabile –Matkule 
� Nr.6037 Kandava –Varieba –Vāne –Kandava 
� Nr.6039 Tukums –Zemīte –Vāne 
� Nr.6045 Tukums –Zante –Zemīte 
� Nr.6046 Tukums –Brizule –Kandava 
� Nr.6056 Tukums –Pūre –Kandava 
� Nr.6411 Kandava –Cēre –Zentene –Lamiņi 

 
Liela daļa vietējās nozīmes maršruti ir veidoti, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz un no mācību 
iestādēm novada teritorijā. 
 
Kā nozīmīgākās problēmas sabiedriskā transporta jomā atzīmējamas:  

� sabiedriskā transporta infrastruktūras (pieturu, autoostas) un autoparka novecošanās;  
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� finanšu trūkums kvalitatīvas autoceļu infrastruktūras apsaimniekošanai un uzturēšanai (īpaši 
ziemā);  

� nomaļas apdzīvotās vietas, kur sabiedriskā transporta maršruti nes zaudējumus vai maršruti vispār 
netiek piedāvāti. 

Kandavas novadā ir 2degvielas uzpildes stacijas un gāzes uzpildes stacija Kandavas pilsētā: 

� Zemītes pagastā pie reģionālā autoceļa P121 Tukums – Kuldīga un P109 Kandava – Saldus 
krustojuma; 

� Kandavas pilsētā, Abavas ielā; 
� Kandavas pagastā pie valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils un valsts reģionālā 

autoceļa P130 Līgas – Kandava – Veģi krustojuma „Kandavas pagrieziens”. 

Fiksētos telefonsakarus Kandavas novadā nodrošina SIA “Lattelecom”, kas nodrošina arī interneta 
sakarus un digitālās televīzijas piegādi. Mobilos telefonsakarus nodrošina četri Latvijas mobilo 
telekomunikāciju tīklu operatori – 2G / 3G / 4G strādājušie SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA 
„TELE2” un SIA „Bite Latvija” un „Triatel”. 3G pārklājums aptver gandrīz visu Kandavas novadu (vismaz 
LMT un Tele2), 4G pārklājums ir ievērojami sliktāks, un daudzviet 4G ir pieejams tikai ar jumta antenu. 
Kandavas pilsētā un novadā iespēju pieslēgties internetam piedāvā jau minētie SIA “Lattelecom”, SIA 
„Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „TELE2”, SIA „Bite Latvija”, SIA „Triatel”, kā arī daži kabeļu TV / 
interneta operatori. Citi darbojas mazākos apjomos, piemēram, Tukuma novada pierobežā - SIA “Infonet 
Sistēmas”. Dažās pagastu teritorijās interneta pieeja ir ierobežota, nevienmērīga un lēna. Tas ir būtisks 
kavēklis uzņēmējdarbības un citu aktivitāšu veikšanai 
 

1.7. Pārvald ība 

Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidotu 
institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina: likumos noteikto funkciju, Ministru kabineta noteikumos 
doto uzdevumu un pārvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju intereses. Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldība likumā noteiktos ietvaros ir publisko 
tiesību subjekts, kam, īstenojot likumā noteiktās funkcijas, nav savu interešu. Pašvaldībai savā darbībā ir 
jāievēro cilvēktiesības un jādarbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga 
privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana.  

Pašvaldībai savā darbā jāievēro labas pārvald ības princips, kas ietver atklātību pret privātpersonu un 
sabiedrību, datu aizsardzību, atbilžu sniegšanu iedzīvotājiem un iestādēm likumā noteiktajos termiņos. 
Pašvaldības pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību, izmantojot masu mēdijus vai tiekoties 
sapulcēs ar iedzīvotājiem. 

Kandavas novada domes mērķis, kas konkrētāku rīcību, uzdevumu un projektu veidā atspoguļojas 
attīstības programmas rīcības un investīciju plānā, ir veidot novada pārvaldi sabiedrībai atvērtu, 
uzticamu un pieejamu, tādu, kas veicina iedzīvotāju vēlmi palikt novadā un aktīvi līdzdarboties kopīgu 
mērķu sasniegšanā. 

Lai sasniegtu mērķi: 

1) iedzīvotājiem jārada apstākļi, kas rosinātu līdzdalību lēmumu pieņemšanā; 
2) jāuzlabo dzīves apstākļi, lai būtu vēlme palikt uz pastāvīgu dzīvi Kandavas novadā; 
3) jāmazina iedzīvotāju negatīvā attieksme pret sabiedrību un procesiem; 
4) jāmotivē sabiedrība darboties pozitīva rezultāta sasniegšanai. 

Likuma “Par pašvaldībām” 26.pantā noteikts, ka domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski 
pieejami. Kandavas novada domē pieejamība tiek nodrošināta ar protokolu un audioierakstu publicēšanu 
Novada domes mājas lapā www.kandava.lv un informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis”.  
Par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem informācija tiek publicēta laikraksta “Neatkarīgās Tukuma 
Ziņas” Kandavas novada ziņu lapā. 

Kā galvenie esošie komunikācijuveidi  Kandavas novada domē atzīmējami: pašvaldības finansēts 
ikmēneša informatīvais izdevums „Kandavas Novada Vēstnesis”, Novada domes mājas lapa 
www.kandava.lv un domes ikmēneša ziņas “Kurzemes radio”. 

Kā iespējamie risinājumi ar sabiedrību atzīmējami: 

� radīt vides pieejamību domes ēkā un citās publiskās vietās (tajā skaitā skolās, kultūras iestādēs 
u.c.); 
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� aktivizēt pagastos izveidotās Iedzīvotāju konsultatīvas padomes; 
� aktīvi piedalīties dažāda mēroga pasākumos – Ēnu diena, Atklāto durvju diena, Muzeju nakts (ar 

iespēju apmeklēt domi un citas iestādes neformālos apstākļos); 
� ar pieņemtajiem lēmumiem radīt iedzīvotājiem apmierinātību ar izglītību, veselības aprūpi, sociālo 

aizsardzību, komunālajiem pakalpojumiem utt.; 
� organizēt iedzīvotāju sapulces pagastos un darba kolektīvos; 
� atjaunot regulāras tikšanās ar NVO pārstāvjiem. 

 
1.8. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām 

Kandavas novads atrodas 
Kurzemes austrumu daļā, 102 km 
no Ventspils, 97 km no Rīgas, 30 
km no Talsiem un 28 km no 
Tukuma. Novads robežojas ar 
Tukuma, Jaunpils, Brocēnu, 
Saldus, Kuldīgas un Talsu 
novadiem. Kandavas novada 
ģeogrāfiskaisstāvoklis 
(novietojums), kopumā vērtējams 
kā priekšnoteikums novada 
attīstībai.  

Daudzi Kandavas novada 
iedzīvotāji strādā ārpus novada 
teritorijas, savukārt citu 
pašvaldību iedzīvotāji izmanto 
Kandavas novadā pieejamo 
sporta, kultūras, izglītības u.c. 
infrastruktūru. Tāpēc, lai sekmētu 
novada attīstību, nepieciešams 
stiprināt esošās funkcionālās 
saites un sadarbību ar blakus 
esošajām un attālākajām 
pašvaldībām. Būtiska ir apkārtējo 
pašvaldību sadarbība transporta 
infrastruktūras uzlabošanā, 
tūrisma nozares attīstībā, kā arī 
sadarbība citās jomās – izglītībā, 
kultūrā, sportā, veselībā u.c. 
Jomu savstarpējā mijiedarbība un 
funkcionālā ietekme ir svarīgs 
novada līdzsvarotas attīstības nosacījums.  

12.attēls Kandavas novada robežas ar kaimiņu pašvaldībām 
Avots: SIA “METRUM”, 2016 

 
8.tabula Kandavas novada funkcionālās saites. Avots: Kandavas novada dome, 2016 

Funkcionālā ietekme Sadarbības teritorija Sadarbības jomas 

Darba tirgus Rīga un Tukuma, Talsu, Kuldīgas novadi 
Sabiedriskais transports, transporta 
infrastruktūra 

Tūrisms un aktīvā atpūta 
Tukuma, Talsu, Kuldīgas, Saldus, 
Brocēnu un Jaunpils novadi 

Tūrisma maršruti, tūrisma informācija 

Izglītība 
Rīga, Tukuma, Talsu, Kuldīgas un 
Saldus novadi 

Pirmsskolas izglītība, vidējā izglītība, 
interešu izglītība, profesionālā izglītība 

Kultūra, sports 
Tukuma, Talsu, Kuldīgas, Saldus, 
Brocēnu, Jaunpils novadi 

Plaša mēroga pasākumu organizēšana  

Dabas aizsardzības Talsu, Kuldīgas novadi Dabas parks „Abavas senleja” 
Pakalpojumi Talsu, Kuldīgas, Tukuma novadi Veselības aprūpes pakalpojumi 
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1.9. Novada vērt ējums reģionālā mērogā 

Jebkurai pašvaldībai kā nozīmīga attīstības procesa sastāvdaļa jāapzinās sava pozīcija lokālā, reģionālā un 
starptautiskā līmenī - jo plašākā un padziļinātākā veidā pozīcijas tiks novērtētas, jo veiksmīgāk tās varēs 
mērķtiecīgi izmantot attīstības procesā. Šajā gadījumā, pamatojoties uz pētījuma “Rīgas plānošanas reģiona 
Viedas attīstības iespējas” rezultātiem, Kandavas novads ir viena no 30 Rīgas plānošanas reģiona 
pašvaldībām, kas reģiona kontekstā aplūkota pēc atsevišķiem faktoriem, ir nomale, bet vienlaikus pēc 
citiem aspektiem – tilts uz Kurzemi. Pētījuma ietvaros veikta reģiona pašvaldību klasifikācija pēc 
pašvaldību attīstības pamatrādītājiem (sociāliem un ekonomiskiem), pēc pašvaldību stiprajām pusēm un 
iespējām caur viedas attīstības kritērijiem un pēc Rīgas aglomerācijas un reģiona nozīmes attīstības centru 
saistītajām telpām. To plašāk var aplūkot pētījumā, bet šajā gadījumā vairāk uzmanības uz to, kā Kandavas 
novada pašvaldība izskatās tādā klasifikācijā. 

Summāri rangs, kādā Kandavas novads ierindojas starp reģiona 30 pašvaldībām pēc pašvaldību attīstības 
pamatrādītājiem, ir nr.25, tādējādi esot līdzīgās pozīcijās ar kaimiņu pašvaldībām, pozicionējoties augstāk 
par Jaunpils novadu un Engures novadu, bet zemāk par Tukuma novadu. Turpat blakus ar līdzīgiem 
rādītājiem rangā ir arī Ogres, Mālpils un Saulkrastu novadi. Pētījumā atspoguļotais Rīgas plānošanas 
reģiona pašvaldību rangs galvenokārt izstrādāts ar mērķi atainot sociāli un ekonomiski nevienlīdzīgo 
situāciju reģionā kopumā, tas ir starp Pierīgas un pārējām reģionapašvaldībām. Augstais centralizācijas 
līmenis reģiona vispārēju attīstību būtiski ierobežo, un rada spēcīgu arēju ietekmi uz tādām pašvaldībām kā 
Kandavas novads, kam tieša sociālekonomiska sasaiste ar galvaspilsētu nav tādā mērā kā Pierīgas 
pašvaldībām ar līdz pat 80-90% darbspējas iedzīvotāju nodarbinātību Rīgā. Līdz ar to, ka Pierīgas 
pašvaldību mijiedarbība vērsta tikai galvaspilsētas virzienā, attālākās reģiona pašvaldības tiek atbīdītas 
nomalē, tādējādi arī neveidojot ciešāku sasaisti ar blakus reģioniem. Tas nozīmē, ka Pierīgas pašvaldību 
uzceltais valnis ap galvaspilsētu ir jāirdina no abām pusēm – no Rīgas un iekšzemes pašvaldību puses, caur 
sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām virzīt un motivēt šo pašvaldību mērķtiecīgu darbu sava ekonomiska 
pamata attīstībā. No otras puses attīstības pamatrādītāju rangs neatspoguļo citu attīstībā nozīmīgu 
informāciju, vienīgais, kas tās atšķir vienu no otras, ir kvantitatīvi izmērāmi rādītāji – resursu apjoms, nevis 
to kvalitāte, pašvaldību identitāte un salīdzinošās priekšrocības, tādēļ vispārīgai kvalitātes vērtēšanai, 
pētījumā reģiona pašvaldības vērtētas, par pamatu ņemot viedu attīstību raksturojošus kritērijus. 

Viedas attīstības kritēriji, pēc kādiem pētījumā vērtētas reģiona pašvaldību stiprās puses, vājās puses, 
iespējas un draudi izriet no 6 raksturlielumu kvalitāti izsakošiem indikatoriem – prioritātēm (augstāks 
uzmanības īpatsvars vērtībām), unikalitātei, dinamikai, kreativitātei, sadarbīgumam un citiem. Izvirzot ap 
30 kritērijiem, dalītiem 6 raksturlielumos, vērtēts pašvaldību viedums ekonomikā, cilvēkos, mobilitātē un 
IKT, pārvaldībā, vidē un dzīvošanā. Vērtējuma rezultātā katrai pašvaldībai izceltas viedas attīstības 
salīdzinoši stiprākās puses un iespējas, kā arī norādītas salīdzinoši vājākās puses un draudi, līdz ar to arī 
Kandavas novada pašvaldībai. Aplūkojot šos rezultātus, kā stiprākas puses Kandavas novada 
pašvaldībā pašreizējā situācijā izceltas - vieda vide (dabas resursi) un vieda dzīvošana (dzīves 
kvalit āte), kas nozīmē, ka pašvaldībā rodamas tādas kvalitātes kā dabas apstākļu pievilcība, zema 
piesārņojuma pakāpe, privātas iniciatīvas vides aizsardzībā, viedokļu apmaiņa, ilgtspējīga resursu 
pārvaldība un apsaimniekošana,kultūras telpas potenciāli, vietu pievilcība tūrismam, sociālā kohēzija, 
izglītības iespējas, veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte, individuālā drošība, mājokļu 
kvalitāte.Savukārt kā iespējas Kandavas novadāizceltas -vieda pārvald ība (politiskā līdzdalība), kas 
nozīmē iespējas pārvald ībā īstenot tādas kvalitātes kā savstarpēja uzticība, paļāvība sabiedrības 
iekšienē un attiecībā uz politiskās vides caurspīdīgumu, visaptveroša domāšana, kreativitāte, 
stratēģisks redzējums.Līdzsvarota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, publisko un privāto iniciatīvu 
kvantitāte un kvalitāte. Taču kā salīdzinoši vājākas atzīmētas – vieda ekonomika (konkurētspēja) un vieda 
mobilitāte (transports un IKT), kas nozīmē, ka pašvaldībā mazāk attīstītas tādas kvalitātes kā novatoriska, 
zināšanu ietilpīga ekonomika, specializēta (ekonomiskais tēls, profils), produktīva kvalitatīvi un 
kvantitatīvi, priekšrocību izmantojums, starptautiska ekonomika – labas reputācijas, ārvalstu tirgos esoši 
uzņēmumi,zaļās mobilitātes īpatsvars – ilgtspējīgas, inovatīvas un drošas transporta sistēmas – sabiedriskā 
transporta pārklājums, pieejamība un kvalitāte, ekonomiskāku automobiļu izmantojums, starptautiska 
sasniedzamība, IKT pieejamība un kvalitāte. Savukārt kā drauds Kandavas novadā atzīmēts - viedi 
cilvēki (sociālais un cilvēkkapit āls)- pamatojoties uz strauji sarūkošo iedzīvotāju skaitu un kvalifikāciju, 
galvenokārt ārēju faktoru ietekmē strauji sarūkot tādām kvalitātēm kā vienojošs un savienojošs 
cilvēkkapitāls – kopiena, kvalifikācija (spējas un prasmes), laikmetīga mūžizglītība, sociālā un etniskā 
daudzveidība kopienā, kas vienota vērtībās. Visaptveroša domāšana, sadarbīga kopiena – aktīva dalība 
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sabiedriskajā dzīvē un politiskajās aktivitātēs, iniciatīvas, radoša un virzoša kopiena. Rīgas plānošanas 
reģionā ar līdzīgu vērtējumu stiprāko, vājāko pušu, iespēju un draudu dalījumā novērtētas vēl divas 
pašvaldības – Jaunpils novads un Lielvārdes novads. 

Lai pamatotu un attēlotu reģiona pašreizējo situāciju un viedas attīstības īstenošanai būtisku aspektu 
ievērošanu, pētījuma ietvaros, papildus iepriekš veiktajam izvērtējumam un sniegtajiem rezultātiem, 
izstrādāta kartoshēma (13.attēls), kas attēlo reģiona telpisko dalījumu (Rīga, Pierīga, Piekraste un 
Iekšzeme), kontekstā ar Rīgas aglomerācijas funkcionālo saišu telpu, aglomerācijas precizēto robežu2.3 

 
13.attēls Rīgas aglomerācijas funkcionālo saišu telpa, aglomerācijas robežu saistība ar ērtas transporta 
infrastrukt ūras pieejamību un kādreizējo administrat īvo teritoriju – rajonu robež ām. 
Avots: Pētījums «Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas». 

Tā rezultātāredzams, ka Rīgas aglomerācijas robežas ir lielā mērā saistītas ar autotransporta un dzelzceļa 
infrastruktūras pieejamību, lielāko upju ceļiem un kādreizējo rajonu robežām, aglomerācijā ietverot lielāko 
daļu reģiona pašvaldību, iestiepjoties arī Zemgales un Vidzemes plānošanas reģionu pašvaldībās. No 
reģiona pašvaldībām aglomerācijā neietilpst Alojas, Limbažu, Krimuldas novadi, daļa Ogres un Tukuma 
novadu un arī Kandavas un Jaunpils novadi. Rīgas aglomerācija ir neformāla telpa bez vienotas 
pārvaldības institūcijas, kas koordinētu tās attīstību, veicinātu un piedalītos telpā ietilpstošo pašvaldību 
sadarbībā, tā virzot līdzsvarotas, policentriskas attīstības īstenošanu. Tomēr pētījuma rezultāti, kas paredz 
reģiona pašvaldību sadarbības platformas izveidi Rīgas aglomerācijai, ir integrēti jaunajā Rīgas plānošanas 
reģiona attīstības programmā 2014.-2020.gadam, kas arī savā ziņā ir labs priekšnosacījums, lai tādas 
pašvaldības kā Kandavas, Engures, Tukuma un Jaunpils novadi varētu kļūt par sadarbības tiltu uz 
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībām. 
 

                                                           
2 Pēc pētījuma «Rīgas aglomerācijas robežu precizēšana», Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātes Cilvēka ģeogrāfijas katedra, 2012 rezultātiem. 
3Pētījums «Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas», pieejams: 
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=183 
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II NOVADA V ĪZIJA, SPECIALIZ ĀCIJA, STRATĒĢISKIE M ĒRĶI UN ILGTERMI ŅA 

ATT ĪSTĪBAS PRIORITĀTES 

Kandavas novada domes ilgtermiņa plānošanas dokumentā – Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2014. – 2033.gadam noteiktas galvenās novada pamatvērtības, definējot novada vīziju, 
specializāciju, stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa attīstības prioritātes.Vidēja termiņa plānošanas 
dokumentā – Kandavas novada attīstības programmā 2017. – 2023.gadam, atbilstoši stratēģiskajiem 
mērķiem un ilgtermiņa attīstības prioritātēm (kopā 8),ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcību virzieni, 
un uzdevumi. 
 

2.1. Novada vīzija 

Saskaņā ar Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. – 2033.gadam, Kandavas novads 
2033.gadā ir interesi rosinošs un dinamiski augošs novads, kas nodrošina kvalitat īvu un daudzveidīgu 
dzīves, darba un atpūtas telpu saviem iedzīvotājiem un novada viesiem. 

Kandavas novadā tiek nodrošināta ilgtspēj īga attīstība, rūpējoties par Kandavas pilsētas un novadā 
ietilpstošo pagastu cilvēkresursu, sociālo, tehnisko infrastruktūru un dabas vides attīstību, saglabājot 
esošās vērtības un radot priekšnosacījumus jaunām izaugsmes iespējām nākamajām paaudzēm. 

Kandavas pilsēta reģionālā un nacionālā mērogā ir pakalpojumu un darījumu centrs, kas nodrošina 
kvalitatīvu izglītības, sporta, sociālo, kultūras un komerciālo pakalpojumu pieejamību. 

Pateicoties novadā pieejamiem resursiem(dabas parks „Abavas senleja”, īpaši aizsargājamā 
kultūrvēsturiskā teritorija „Abavas ieleja”, senpilsēta Kandava u.c.) un iedzīvotāju aktivitātēm, Kandavas 
novads ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā mērogā ir atpazīstams kā tūrisma centrs. 

Kandavas novadā darbojas aktīvi uzņēmēji,  kas rada iedzīvotājiem darba vietas. Kandavas novada 
domenovērt ē ikvienu novadā esošo uzņēmumu, sadarbojas ar to un uztur ciešus kontaktus. Kandavas 
novadā esošās izglītības iespējas nodrošina iegūt darba tirgum atbilstošu izglītību un profesionālās 
iemaņas. 

Kandavas novada teritorijā pieejamie videsresursi nodrošina attīstības iespējas lauksaimniecībai, 
mežsaimniecībai un derīgo izrakteņu ieguvei, kas ir novadā esošo pagastu attīstības ekonomikas pamats. 

Izglītoti, zinoši un aktīvi iedzīvotāji ir Kandavas novada attīstības pamats. Kandavas novadā, iedzīvotāju 
skaitam samazinoties, attīstība tiek sekmēta, balstoties uz cilvēkkapit āla vērt ības un produktivitātes 
palielināšanu. Attīstībā kā galvenais jautājums netiek izvirzīts – cik mēs esam, bet kādi esam. 
 

2.2. Novada specializācija 

Teritorijas specializācija ir ekonomiskās darbības veidi, kas varētu ilgtermiņā veidot Kandavas novada 
uzņēmējdarbības vides struktūru. Teritorijas specializācija ir noteikta, ņemot vērā novada teritorij ā 
pieejamos resursus, līdz šim uzkrāto novada iedzīvotāju pieredzi un pašreizējās uzņēmējdarb ības 
strukt ūru . Teritorijas specializācija atspoguļo novada lomu Rīgas plānošanas reģiona ekonomikas profila 
īstenošanā un kopējā Latvijas tautsaimniecības attīstībā. 

Perspektīvā novada teritorijas vides 
resursi nodrošina attīstības iespējas 
lauksaimniecībai, īpaši bioloģiskajai 
lauksaimniecībai un mazāk izplatītām 
lauksaimniecības nozarēm, pārtikas 
pārstādei, mežsaimniecībai un 
kokapstrādei, kā arī tūrisma un rekreācijas 
industrijai. Kandavas novads Latvijas un 
Eiropas līmenī pozicionējams kā tūrisma 
centrs. 
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2.3. Novada stratēģiskie mērķi un ilgtermi ņa attīstības prioritātes 

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijāizvirzītās vīzijas sasniegšanai ir definēti 3 
stratēģiskie mērķi (SM) un 8 ilgtermiņa attīstības prioritātes (IAP).  

2016.gada martā Kandavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam izstrādes ietvaros tika 
veikta novada iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Kandavas novada darbību 
dažādās jomās. Kopā tika saņemtas 283 aizpildītas atbilžu anketas.Iedzīvotāju viedoklis atspoguļots 
pirms katras ilgtermi ņa attīstības prioritātes. 

Novērtējot katras ilgtermiņa attīstības prioritātes stiprās un vājās puses, ir veikta stipro pušu, vājo 
vietu, iespēju un draudu analīze (turpmāk - SVID). 

1. SM 1 Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva sabiedrība 
IAP 1 Izglītotas sabiedrības veidošana 
IAP 2 Veselīgas un sociāli drošas sabiedrības veidošana 
IAP 3 Sociāli aktīvas un kultūrbagātas sabiedrības attīstība 
IAP 4 Efektīvas publiskās pārvaldes nodrošināšana 

2. SM 2 Ekonomiski attīstīts novads 
IAP 5 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības sekmēšana; 
IAP 6 Novada tēla popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības vides uzlabošana 

3. SM 3 Pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novads 
IAP 7 Transporta infrastruktūras uzlabošana 
IAP 8 Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu attīstība 

 
2.3.1. Stratēģiskā mērķa “Izgl ītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva sabiedrība” 
sasniegšanas novērt ējums 
 
Iedzīvotāju viedoklis: Saskaņā ar novada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, ar Izglītības pārvaldes 
darbu novada iedzīvotāji ir vair āk apmierināti (46,6%) kā neapmierināti (22,6%), taču jāņem vērā, 
ka liela daļa no respondentiem (28,3%) nav spējuši izteikt savu viedokli šajā jautājumā. Aptaujas 
anketu rezultāti liecina, ka ar interešu izglītības pieejamība novada iedzīvotāji pamatā ir apmierināti. 
Kandavas novadā atrodas vairākas izglītības iestādes. Aptaujas laikā tika noskaidrots iedzīvotāju 
viedoklis par katras iestādes darbību atsevišķi. Jānorāda, ka, tā kā liela daļa aptaujāto novada 
iedzīvotāju pārstāv Kandavas pilsētu, par vairākām skolām pagastos lielākā daļa respondenti nav 
varējuši sniegt savu vērtējumu. Kopumā ar Zantes, Cēres, Vānes un Zemītes pamatskolas darbību 
lielākā daļa novada iedzīvotāji ir apmierināti.  
Aptaujas rezultāti norāda, ka iedzīvotāji augsti novērtē Kandavas internātvidusskolas darbu, jo ar to 
apmierināti ir 46,8% no aptaujātajiem respondentiem, bet neapmierināti ir tikai 4,9%. Arī Kandavas 
Kārļa Mīlenbaha vidusskolas darbību un Kandavas lauksaimniecības tehnikuma darbību lielākā daļa 
vērtē kā labu. 

 
Darba grupas viedoklis jeb SVID analīze 1.ilgtermiņa attīstības prioritātei “Izgl ītotas sabiedrības 
veidošana”: 
 

 Stiprās puses 

Daudzveidīgs izglītības institūciju tīkls 

Kandavas novada domes atbalsts izglītības iestāžu darbinieku profesionālajai 
pilnveidei 
Kandavas novada domes motivēšanas sistēma izglītojamajiem (naudas balvas, 
pateicības)  
Kandavas novada domes motivēšanas sistēma pedagogiem (naudas balvas, 
pateicības) 
Kandavas novada domes un tās struktūrvienību darbinieki apmeklē 
izglītojošus un informējošus seminārus, konferences 
Aizsāktas Kandavas novada domes deputātu diskusijas ar jauniešiem 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Izglītības programmu daudzveidība 
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Pagarināto dienas grupu pieejamība 

Pieejama vispārējā izglītība, arodizglītība, interešu izglītība, pirmskolas 
izglītība, pārklājot visa novada teritoriju 
Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošinājums novada pagastu teritorijās 

Sabiedrība, 
Infrastrukt ūra 

Dienesta viesnīcu pakalpojumu pieejamība 

 
 Vājās vietas 

Nepietiekama finansējuma koordinācija, pārraudzība interešu izglītības 
programmu realizācijai, bērniem, jauniešiem (starp kultūras un izglītības 
pārvaldi, sporta klubu) 

Nepietiekami attīstīta mūžizglītības pieejamība vietējā kopienā - 
mūžizglītības, biedrību, nodarbību darbība 
Nepietiekams atbalsts personāla nodrošinājumam, jauno speciālistu 
dzīvesvietas nodrošināšanai 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Zema jauniešu nodarbinātība, pamatā praktiskās pieredzes trūkuma dēļ 

Nepietiekams materiāli tehniskais nodrošinājums kvalitatīva un mūsdienīga 
mācību procesa īstenošanai 
Nepietiekami attīstīts multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra filiāļu tīkls 
(Cēre, Vāne, Zante, Zemīte) 

Infrastrukt ūra 

Nepietiekama sporta bāze (vieglatlētikas manēža, peldbaseins) 

 

 Iespējas 

Profesionālās pilnveides apmācību un pieredzes apmaiņas iespēju pieejamība 
reģionālā, valstiskā un starptautiskā mērogā 

Metodiskā darba pieejamība izglītības iestādēm 

Mūžizglītības programmu labās prakses piemēru pieejamība 

Publicitātes veidošanas daudzveidīgas iespējas (interneta vide, drukātie 
mēdiji, u.c.) 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Vietējo un ārvalstu vieslektoru un metodiķu pieejamība 

Tehnoloģiju attīstības radītās iespējas daudzveidīga mācību profesionālās 
pilnveides apmācību procesa nodrošināšanai Infrastrukt ūra, 

materiāltehniskā bāze Finansējuma piesaistes iespējas būvniecībai, renovācijām, ēku atjaunošanas 
darbu veikšanai, labiekārtojumam u.tml. 

 

 Draudi  

Sabiedrības novecošanās Eiropas mērogā, sarūk speciālistu nomaiņas iespējas 

Demogrāfiskās situācijas strauja pasliktināšanās 

Plašākas darba iespējas speciālistiem aizceļojot uz lielākām pilsētām, 
ārvalstīm, kur tiek nodrošināts labāks atalgojums 
Jaunas administratīvās reformas, novadu apvienošanas, vietējās pārvaldes 
pašnoteikšanās iespēju samazinājums 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Tehnoloģiju attīstības rezultātā, speciālistu ar pamata izglītību darba iespēju 
samazināšanās, vienlaikus mazinās jauniešu ieinteresētība turpināt mācības, 
saņemt augstāku izglītību 
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Iedzīvotāju viedoklis: Kandavas novada iedzīvotāji aptaujas ietvaros par veselības nozari izsakās 
sekojoši - ar vispārējo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību nav apmierināti lielākā daļā no 
respondentiem (67,5%), tikai 23% no visiem respondentiem atzīst veselības pakalpojumu pieejamību 
kā labu. 
Iedzīvotāju viedoklis, kuri ir varējuši novērtēt Kandavas novada Sociālā dienesta darbību, ir 
atšķir īgs, jo 33,6% to vērtē kā apmierinošu, bet 29,5% nav apmierināti. Liela daļa (34,7%) to nav 
spējuši novērtēt iespējams tādēļ, ka nav bijusi nepieciešamība šos pakalpojumus izmantot. 
 
Darba grupas viedoklis jeb SVID analīze 2.ilgtermiņa attīstības prioritātei“Veselīgas un sociāli 
drošas sabiedrības veidošana”: 

 

 Stiprās puses 

Pieejami sociālie pakalpojumi, kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām 

Nodrošināta alternatīvā aprūpe visām iedzīvotāju kategorijām 

Iedzīvotājiem pieejami medicīnas pakalpojumi, izslēdzot nepieejamības 
faktorus 
Pakalpojumu sniedzēju struktūra izvietota, lai iedzīvotājiem būtu ātrāk 
sasniedzama 
Maznodrošinātie iedzīvotāji nodrošināti ar iespēju saņemt mantisku atbalstu 
un naudas pabalstus 
Bērni vecumā līdz 18 gadiem var saņemt pabalstus, lai sekmīgi apgūtu 
apmācību atbilstošu viņu spējām 
Medicīniskos un sociālos pakalpojumus nodrošina personāls, kura izglītība 
atbilst prasībām un kas regulāri papildina izglītību kursos 
Izstrādāta sabiedrības veselības stratēģija un metodika, kas ļauj veikt iestādes 
un NVO darbus atbilstoši esošai situācijai veselības jomā 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Darbojas nevalstiskās organizācijas, kuru ietvaros tiek organizēti un 
sistemātiski rīkoti sporta un citi veselības uzlabojoši pasākumi 

 

 Vājās vietas 

Nepietiekama medicīniskā aprūpe bērniem, augsta pakalpojumu maksa 

Aptieku tīkla nepieejamība svētku dienās, sestdienās un svētdienās 

Iedzīvotāju un iestāžu darbinieku vidū trūkst zināšanu par sabiedrības veselību 
un to ietekmējošiem faktoriem 
Nepilnīga informētība par bezmaksas medicīniskajiem pakalpojumiem, 
neaktīvs bezmaksas pakalpojumu izmantojums (piemēram, bezmaksas 
vakcinēšanās iespējas) 

Nav pieejama ambulatorā psihiatriskā aprūpe 

Nepilnīga koordinācija starp Kandavas novada domes institūcijām un citām 
organizācijām, plānojot un organizējot veselību veicinošus un citus 
pasākumus Kandavas novadā 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Sociālo uzņēmumu neesamība, kas nodarbinātu cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām un kustību traucējumiem, līdz ar ko arī tiek veicināta šīs sociālās 
grupas atstumtība sabiedrībā 

Sabiedriskā transporta nepieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
Infrastrukt ūra Ārstniecisko un sociālās aprūpes iestāžu pieejamības problēmas un 

nolietojums 
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 Iespējas 

Profesionālās pilnveides apmācību un pieredzes apmaiņas iespēju pieejamība 
reģionālā, valstiskā un starptautiskā mērogā 
Vietējo un ārvalstu vieslektoru un metodiķu piesaistes iespējas personāla 
apmācībām, psiholoģiskai sagatavei un motivācijas saglabāšanai 
Sociālās inovācijas, brīvprātīgo piesaiste – Eiropas Savienības programmu 
ietvaros 
Daudzveidīgas iespējas komunikācijas veidošanai ar sabiedrību (interneta 
vide, drukātie mēdiji, u.c.) tolerantas sabiedrības veidošanai 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Ārzemju televīziju bērnu un pieaugušo raidījumu popularizēšana, tulkošana, 
raidīšana reģionālajos un tematiskajos TV kanālos (piemēram, britu raidījumi 
bērniem, kuru saturā daudz iesaistīti bērni ar īpašām vajadzībām kā līdzvērtīgi 
aktīvās sabiedrības daļas dalībnieki) 

Tehnoloģiju attīstības radītās iespējas, to apgūšana 
Infrastrukt ūra Finansējuma piesaistes iespējas būvniecībai, renovācijām, ēku atjaunošanas 

darbiem, labiekārtojumam u.tml. 
 

 Draudi  

Medicīnisko (stacionāru, ambulatorās aprūpes, traumpunkti u.c.), sociālo 
pakalpojumu nodrošinājums tikai attīstības centros, grūta sasniedzamība, 
novēlota pakalpojumu saņemšana 
Kvotu nepietiekamība, kas dotu iespēju laikus apmeklēt nepieciešamos 
medicīnas speciālistus 
Medicīnas un veselības aprūpes jomai atvēlētā finansējuma samazināšanās, kā 
rezultātā medicīnisko un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas 
un kvalitāte būtiski mazinās 
Valsts, pašvaldību un citu institūciju atbalsta trūkuma audžu ģimenēm 
rezultātā, veicināta audžu ģimeņu skaita samazināšanās, pastiprināta domes 
institūciju (bāriņtiesas) noslodze 
Mirstības palielināšanās neatliekamās medicīniskās palīdzības novēlotas 
ierašanās dēļ 
Finansējuma trūkums, lai nomainītu novecojušās iekārtas un tehnoloģijas, līdz 
ar to,trūkstot iekārtām, netiek sniegta virkne pakalpojumu 
Ģimenes ārstu pārslodzes rezultātā samazinās iespējas nodrošināt 
iedzīvotājiem profilaktiskas vizītes pie speciālista 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Iedzīvotāji laikus nevēršas pie speciālistiem (dārgi pakalpojumi, grūti 
sasniedzami, psiholoģiskās barjeras) -samazinās iedzīvotāju vidējais dzīves 
ilgums, jo netiek savlaicīgi atklātas dažādas saslimšanas, laikus uzsākta 
ārstēšana 
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Iedzīvotāju viedoklis: Kandavas novada iedzīvotāju viedoklis, izvērtējot Kandavas novada Kultūras 
pārvaldes darbu, ir divējāds, 44,6% no respondentiem ir apmierināti, bet 41,3% ir neapmierināti ar 
pārvaldes darbu. Vērtējot pieejamo kultūras un izklaides pasākumu klāstu Kandavas novadā, 
iedzīvotāju uzskati ir pretēji – 42,6% ir apmierināti, bet 45,6% ir neapmierināti ar pasākumu klāstu 
novadā. Kandavas novadā esošo bibliotēku pieejamība tiek atzīta par ļoti labu, ko atzīst 65,2% no 
respondentiem.Kandavas novadā atrodas vairāki kultūras nami, un tika noskaidrota novada 
iedzīvotāju vērtējums par visiem kultūras namiem. Visvairāk viedoklis tika izteikts par Kandavas 
kultūras nama darbību, un to ar nelielu pārsvaru iedzīvotāji vairāk vērtēja kā labu nekā vāju. Par 
pārējo kultūras namu (Valdeķu, Vānes, Zantes, Matkules un Zemītes) darbību vidēji ap 70% 
respondentu nav viedokļa. Iedzīvotāji, kuri bija zinoši, lai varētu novērtēt kultūras namu darbību, to 
vērtēja pamatā kā labu – Valdeķu kultūras nams (34,7%), Vānes kultūras nams (16,7%), Zantes 
kultūras nams (23,1%), Matkules kultūras nams (19%) un Zemītes tautas nams (21%).Kandavā 
darbojas jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”, un lielākā daļa no respondentiem atzīst tā darbību kā 
veiksmīgu. Aptaujā, kur iedzīvotājiem bija iespēja izteikties brīvā veidā, liela daļa norādījuši, ka ir 
nepieciešams attīstīt šāda veida pakalpojumus ārpus Kandavas. 
 
Darba grupas viedoklis jeb SVID analīze 3.ilgtermiņa attīstības prioritātei “Sociāli aktīvas un 
kultūrbagātas sabiedrības attīstība”: 

 

 Stiprās puses 

Izveidota reāli darbojošās kultūras nozares struktūra, pieejami daudzveidīgi 
kultūras pasākumi 
Sešos no septiņiem Kandavas novada teritoriālajiem centriem ir kultūras / 
tautas nami 

Visos Kandavas novada teritoriālajos centros ir akreditētas bibliotēkas 

Daudzveidīgi amatiermākslas kolektīvi 

Akreditēts Kandavas novada muzejs 

Mākslas galerija un keramikas ceplis 

Aktīvs amatniecības centrs 

Brīvdabas estrādes 

Norit darbs pie labo tradīciju saglabāšanas un attīstīšanas ar pilnveides 
iespējām 

Štata darbinieks - vēsturnieks Kandavas novada muzejā 

Pārvald ība, Sabiedrība, 
Infrastrukt ūra 

Mākslas skolas pasniedzēju un audzēkņu devums Kandavas vecpilsētai – 
fasāžu mākslinieciskais noformējums ar tālākas attīstības iespējām 

 
 

 Vājās vietas 

Kultūras iestādes ir nepietiekami nodrošinātas ar IT, gaismas un skaņas 
aparatūru 

Nepietiekams atbalsts interešu grupu un NVO sektoram 

Kultūras pārvaldes mājas lapas apsaimniekošana 

Ainavu arhitekta trūkums Kandavas novada domē 

Novada pilsētas tēls - trūkst piesaistošu iespaidu caurbraucot uz citu galamērķi 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Nekoordinēta sadarbība starp vietējām amatpersonām un informācijas 
apmaiņa 

Nepietiekams tehniskais nodrošinājums kultūras iestādēs un estrādēs 

Neatbilstošs ceļu stāvoklis un nesakārtotas transporta iespējas starp Kandavu 
un pagastiem 

Infrastrukt ūra 

Nekvalitatīvi un dārgi remontdarbi 
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 Iespējas 

Profesionālās pilnveides apmācību un pieredzes apmaiņas iespēju pieejamība 
reģionālā, valstiskā un starptautiskā mērogā 

Dalība nacionālo un Baltijas valstu dziesmu un deju svētku tradīciju kopšanā  

Kultūras apmaiņas programmas, sociālās inovācijas, dalība projektu 
programmās 
Daudzveidīgas iespējas komunikācijas veidošanas ar sabiedrību (interneta 
vide, drukātie mēdiji, u.c.), sabiedrības aktivizēšanai un kultūrizglītībai 

Vietējo un ārvalstu vieslektoru un metodiķu pieejamība 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Daudzveidīgi labās prakses piemēri, adaptējamas idejas jauniem kultūras 
pasākumiem , smeļoties idejas no pašmāju un pasaules kultūras norisēm 
Tehnoloģiju attīstības radītās iespējas daudzveidīga mācību profesionālās 
pilnveides apmācību procesa nodrošināšanai 

Infrastrukt ūra 
Finansējuma piesaistes iespējas būvniecībai, renovācijām, ēku atjaunošanas 
darbu veikšanai, labiekārtojumam u.tml. 

 
 

 Draudi  

Iedzīvotāju skaita samazināšanās, novecošanās un patriotisma trūkums 

Skolu slēgšana 

Iztrūkstoša paaudžu maiņa kultūras iestādēs 

Nacionālā izglītības sistēma (neapmāca kultūras dzīves vadītājus, 
organizētājus) 

Pasākumu izmaksu paaugstināšanās. 

Nepietiekams līdzfinansējums mūsdienīgu pasākumu organizēšanai 

Pašvaldību un Saeimas vēlēšanu rezultāti 

Kultūras darbinieku atalgojums 

Trešā Tēvadēla programmas datortehnika bibliotēkās  

Iedzīvotāju aizplūšana no lauku teritorijām 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Kultūras nozares attīstībai iztrūkstoša atbalstoša likumdošana 
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Iedzīvotāju viedoklis: Aptaujas rezultāti norāda, ka ar Kandavas novada domes darbu kopumā ir 
apmierināta mazāka nekā puse no respondentiem, un lielākā daļa (61,2%) ir apmierināti tikai daļēji. 
Liela daļa novada iedzīvotāju norāda, ka viņu apmierinātības līmenis ar Kandavas novada domes 
darbu nav mainījies (46,8%) un tikai 12,9% no kopējā skaita atzīst, ka viņu apmierinātība ir 
uzlabojusies. 32% no respondentiem norāda, ka apmierinātība ar domes darbu ir pasliktinājusies, 
līdz ar to ir nepieciešams pievērst lielāku uzmanību šim jautājumam, veicinot domes darbības 
attīstību vietējo iedzīvotāju interesēs. 
Novada iedzīvotāji uzskata, ka Kandavas novada domes darbinieku komunikācija un atsaucība nav 
pietiekami laba, un vērtē to kā viduvēju (47,8%) vai sliktu (18,1%). Atzīmējams, ka tikai 26,8% no 
respondentiem to atzīst kā labu. Informācijas pieejamība par domes darbu lielākā daļa aptaujāto 
novada iedzīvotāji vērtē kā labu. Iedzīvotāji ļoti augstu novērtē informācijas pieejamību un kvalitāti 
avīzē “Kandavas novada vēstnesis”, tāpat arī labi tiek vērtēta domes darbība, atspoguļojot 
informāciju domes portālā www.kandava.lv. 
 
Darba grupas viedoklis jeb SVID analīze 4.ilgtermiņa attīstības prioritātei “Efektīvas publiskās 
pārvaldes nodrošināšana”: 
 

 Stiprās puses 

Novadā 5 pagastu pārvaldes strādā ar noteiktu pieņemšanas laiku (ar vadītājiem 
katrā pārvaldē). Iespēja iedzīvotājiem risināt jautājumus un veikt maksājumus, kā 
arī saņemt informāciju par domes pieņemtajiem lēmumiem. Iedzīvotājiem 
pietuvināta pārvalde ar konsultatīvām padomēm visos pagastos, iespēja risināt 
pagastā aktuālos jautājumus un veidot dialogu ar pārvaldi. 
Iedzīvotāju sapulces Kandavā. Domes vadība un iestāžu vadītāji informē 
iedzīvotājus par aktuāliem jautājumiem un problēmām. Iespēja uzdot jautājumus 
un tūlīt saņemt atbildes 
Dome. Ievēlēta pašvaldību vēlēšanās. Pārstāv iedzīvotāju intereses. Ilgtermiņā 
plāno novada attīstību. Organizē saimniecisko darbību. Pilda likuma “Par 
pašvaldībām” deleģētās funkcijas.  
Iestāžu sadarbība ar domi tai noteikto funkciju īstenošanai (sociālais dienests, 
izglītības pārvalde, kultūras pārvalde, Zantes ģimenes krīzes centrs). Vienotu 
mērķu īstenošana. 
Ilggadēja 6 pašvaldību pieredzes apmaiņas, sadarbības platforma (Tukums, Talsi, 
Kuldīga, Saldus, Dobele, Kandava) – tiekoties ik gadu kādā no pašvaldībām; 4 
pašvaldību platforma (Tukums, Engure, Jaunpils, Kandava) – reizi gadā. 
Kontaktu izveidošana. 

Pārvald ība 

4 pašvaldību domes priekšsēdētāji tiekas reizi mēnesī, lai kopīgi risinātu dažādus 
jautājumus (veselības aprūpe, mobilitāte u.c.). 
Informatīvais izdevums “KNV”. Informatīvs izdevums domes lēmumu un 
saistošo noteikumu publicēšanā. Bezmaksas, krāsains izdevums ar novada 
iedzīvotājiem aktuālu informāciju, ko izdod reizi mēnesī un piegādā pagastos. 
Mājas lapa. Vienmēr aktuāla informācija par jaunākajiem notikumiem, 
aktualitātēm. Tiek publicēti dokumenti un fotogrāfijas. Sabiedrība 

Tikšanās ar iestāžu darbinieku kolektīviem dod iespēju domes vadībai veidot 
pozitīvu iedzīvotāju, darbinieku kolektīvu attieksmi pret domē notiekošiem 
procesiem, plānotajiem ieguldījumiem, utt. Tikšanās ar NVO pārstāvjiem, 
uzņēmējiem. 

Infrastrukt ūra 
Infrastruktūras sakārtošana domes sniegto pakalpojumu ērtākai saņemšanai. Ēku 
iegāde, pielāgošanās, skolu remonti, utt. Darbinieku nodrošināšana ar telpām 
(domē trūkst vietas!). 
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 Vājās vietas 

Kandavas pagastam nav savas atsevišķas pārvaldes. Kandavas pagasta 
izvietojums – apkārt Kandavas pilsētai. Trūkst finanšu resursi “maziem” darbiem. 
Nav iedzīvotāju konsultatīvās padomes Kandavā. Iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes ir izveidotas “no augšas” ar domes lēmumu. Padomēs nav ievēlēti 
iestāžu vadītāji, p.p. vadītāji, kultūras darbinieki, u.c. un rezultāti ir grūti 
sasniedzami, jo padomēm ir tikai konsultatīvs raksturs. 
Nav atgriezeniskās saites. Netiek sniegta informācija par solīto iepriekšējā 
sapulcē. Sapulču audio netiek publiskots mājas lapā. Sapulces apmeklē paši 
iedzīvotāji, valda negatīvs noskaņojums, nav pieredzes šādu sapulču vadīšanā. 
Nav atgriezeniskās saites. Reti tiek rīkotas aptaujas, uzklausītas iedzīvotāju 
vēlmes, priekšlikumi. Tēmas visos informatīvajos izdevumos ir līdzīgas. Nav 
rakstu par domes problēmām. 
Sarežģīta, grūti uztverama mājas lapas struktūra. Nav visiem iedzīvotājiem 
pieejama (nav datora vai interneta). Informācija dublējas ar citu mājas lapu 
informāciju (KP, IP, u.c.). 
Informētības trūkums pārējo domes deputātu un speciālistu vidū. 

Laika ietilpīgs process. Jāparedz katrā kolektīvā tikšanās un sapulces ilgums. 
Sapulces protokolēšana. 

Pārvald ība, 
Sabiedrība 

Domes šķelšanās – pozīcija, opozīcija. Viedokļu krasas atšķirības. Netiek pildītas 
partiju programmas. Nav atbildības par programmu neizpildi. Daudz partiju 
kandidē pašvaldību vēlēšanās. 
Iespēja kādu no iestādēm likvidēt, reorganizēt, utt. (arī izveidot jaunas). Viss 
atkarīgs no jaunievēlētās domes plāniem. 

Infrastrukt ūra 
Vides pieejamība. Nav perspektīva plāna ēku turpmākai izmantošanai 
(Robežnieki, Mūzikas skola, Lielā iela 11). 

 

 Iespējas 

Profesionālās pilnveides apmācību un pieredzes apmaiņas iespēju pieejamība 
reģionālā, valstiskā un starptautiskā mērogā. 
Daudzveidīgi labās prakses piemēri, adaptējamas idejas jauniem pārvaldības 
modeļi, smeļoties idejas no pašmāju un pasaules pašvaldību iestādēm. 
Daudzveidīgas iespējas komunikācijas veidošanas ar sabiedrību (interneta vide, 
drukātie mēdiji, u.c.), pilsoniskas sabiedrības veidošanai. 
Partijām vienoties par kopīgu mērķi, novada attīstību izaugsmi. Veidot kopīgu 
sarakstu uz pašvaldību vēlēšanām. 

Plašāk saistītus jautājumus risināt reģionālā mērogā 

Pārvald ība, 
Sabiedrība 

Pieredzes apmaiņas pasākumos ir iespēja kontaktēties ar citām pašvaldībām, 
nodibināt kontaktus. 
Tehnoloģiju attīstības radītās iespējas daudzveidīga mācību profesionālās 
pilnveides apmācību procesa nodrošināšanai. 

Infrastrukt ūra 
Finansējuma piesaistes iespējas būvniecībai, renovācijām, atjaunošanas darbu 
veikšanai, labiekārtojumam u.tml. 

 

 Draudi  

Pašvaldību un Saeimas vēlēšanu rezultāti, daudzpartiju parlaments, valdība, 
vietējā vara – nespēja pieņemt lēmumus, vienoties. 

Sabiedrības un valsts varas savstarpēja neuzticība. 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās, novecošanās un patriotisma trūkums. 

Pārvald ība, 
Sabiedrība 

Iedzīvotāju iekšējā un ārējā migrācija, aizplūšana no lauku teritorijām. 
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Nesakārtotības valsts pārvaldības līmenī. 

Neadekvāta valsts budžeta sadale, pašvaldību funkciju noteikšana. 

Valsts centralizēta attīstības turpināšanās, reģionālo centru lomu mazināšanās. 

Nesankcionēta mēdīju darbība, komunikācijas ar sabiedrību. 

Valsts drošības uzturēšanai atvēlētā finansējuma nepietiekamība, iedzīvotāju 
nesagatavotība, zināšanas un spēja reaģēt profesionāli nestandarta situācijās, 
notikumos. 
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2.3.2. Stratēģiskā mērķa “Ekonomiski att īstīts novads” sasniegšanas novērt ējums 
 
Iedzīvotāju viedoklis: Saskaņā ar novada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, vairums iedzīvotāju 
uzskata, ka uzņēmēji no Kandavas novada domes puses netiek pietiekami atbalstīti. Sava uzņēmuma 
attīstības iespējas novadā lielākā daļa uzņēmēju vērtē kā vidējas (44,2%) vai sliktas (36,6%). Kā 
būtiskākie faktori, kas nepieciešami, lai sasniegtu straujāku uzņēmuma izaugsmi, tiek norādīti- domes 
atbalsts, pirktspējīgi novada iedzīvotāji un valsts atbalsts. Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi novadā 
un veicinātu uzņēmumu attīstību, iedzīvotāji sagaida uzlabojumus domes darbā - esošo ceļu 
apsaimniekošana (67,3%), infrastruktūras pilnveidošana (59,6%), sabiedriskā transporta kustības 
uzlabošana (50%) un ierobežojumu mazināšana teritoriju, ēku un telpu izmantošanai 
uzņēmējdarbības veikšanas vajadzībām (50%). Iedzīvotāji norādījuši, ka dome var veicināt 
uzņēmējdarbību veidojot atbalsta pasākumus jaunajiem uzņēmējiem (32,1%), organizējot 
informatīvus seminārus (22,6%) un tikšanās ar uzņēmējiem (21,7%), kā arī rīkojot konkursus 
vietējiem uzņēmējiem (10,4%). 
 
Darba grupas viedoklis jeb SVID analīze 5. un 6.ilgtermiņa attīstības prioritātei“Uzņēmējdarbības un 
nodarbinātības sekmēšana Novada tēla popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības vides 
uzlabošana” 
 

 Stiprās puses 

Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums 

Liels lauksaimniecības un mežniecības nozares uzņēmumu īpatsvars novadā 

Zems bezdarba līmenis 

Sporta infrastruktūra (Kartingu trase, mototrase, stadions, Sporta halle) 

Novada Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikta 
specializācija reģionālā mērogā (lauksaimniecība, pārtikas pārstrāde, 
mežsaimniecība, kokapstrāde, tūrisma attīstība) 

Uzņēmējdarb ība, 
nodarbinātība 

Domes deputātu, darbinieku, jauniešu un uzņēmēju tikšanās, diskusijas 

Nozīmīgs kultūrvēsturiskais mantojums 

No Kandavas novada nākuši daudzi Latvijā pazīstami cilvēki (mūziķi, 
sportisti) 

Pietiekamā skaitā un daudzveidībā pieejami gidi un naktsmītnes 

Novada dabas vides pievilcība, dabas parks “Abavas senleja” 

Novada tēls 

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijānoteikta specializācija 
starptautiskā mērogā (tūrisma attīstībai pievilcīga vieta) 

 

 Vājās vietas 

Ierobežojumi, kas saistīti ar neskartajām dabas teritorijām un kultūrvēsturisko 
mantojumu 
Nepietiekama sabiedriskā transporta kustība (gan starppilsētu, gan novada 
robežās) 

Nav vienotas mārketinga stratēģijas novadā 

Trūkst industriālās zonas uzņēmējdarbības attīstīšanai 

Zema iedzīvotāju pirktspēja 

Kvalificēta darbaspēka trūkums 

Nepietiekamas svešvalodu zināšanas tūrisma objektos  

Pārvald ība, Sabiedrība 

Nepietiekamas medicīnas pakalpojumu klāsts 

Infrastrukt ūra Dzīvojamo platību trūkums 
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 Iespējas 

Profesionālās pilnveides apmācību un pieredzes apmaiņas iespēju pieejamība 
reģionālā, valstiskā un starptautiskā mērogā 
Starptautiska un vietēja mēroga sporta pasākumu un nometņu rīkošana, 
sadarbībā ar kaimiņu vai citām līdzīgas specializācijas pašvaldībām 
Lauku, Eko tūrisma attīstība, sporta un ūdens tūrisma efektīvāka attīstība, 
kļūstot par asociācijas «Lauku ceļotājs» biedru 
Daudzveidīgas iespējas komunikācijas veidošanas ar sabiedrību (interneta 
vide, drukātie mēdiji, u.c.), sabiedrības aktivizēšanai un kultūrizglītībai 

Vietējo un ārvalstu vieslektoru un metodiķu pieejamība 

Daudzveidīgi labās prakses piemēri, adaptējamas idejas nozares attīstībai, 
smeļoties idejas no pašmāju un pasaules piemēriem 

Tehnoloģiju attīstības radīto iespēju izmantošana 

Pārvald ība, Sabiedrība 

ES struktūrfondu līdzekļu piesaiste 
 

 Draudi  

Iedzīvotāju skaita samazināšanās, novecošanās un entuziasma trūkums 

Lielo pilsētu tuvums – konkurence par darbaspēku 

Kvalificēta darba spēka un jauniešu aizplūšana uz citiem reģioniem un 
ārvalstīm 

Nacionālā izglītības sistēma (trūkst sasaiste ar darba tirgum nepieciešamo) 

Iespējamie vides piesārņojuma draudi, attīstoties tūrismam un saimnieciskajai 
darbībai 
Nepietiekams līdzfinansējums stipendiju izmaksām, lai jaunie speciālisti 
atgrieztos novadā pēc izglītības iegūšanas. 

Sabiedrības daļa ar problemātisku uzvedību (problemātisks kontingents) 

Uzņēmumu, līdz ar ko arī darba vietu skaita samazinājums, nodarbinātība 
pamatā valsts sektorā, privātā sektora sarukšana 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Uzņēmējdarbības un tūrisma jomas attīstībai iztrūkstoša labvēlīga 
likumdošana 
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2.3.3. Stratēģiskā mērķa “Pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novads” sasniegšanas 
novērt ējums 

 
Iedzīvotāju viedoklis: Izsakot savu vērtējumu aptaujā, iedzīvotāji ļoti atšķir īgi novērtē komunālo 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti - 38% ir apmierināti ar to, savukārt 35% nav apmierināti. Tas 
izskaidrojams un pamatojams ar pakalpojuma nodrošinājuma ziņā atšķir īgo piedāvājumu dažādās 
novada teritorijās. Ar pakalpojuma sniedzēja SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” darbību 
vairāk ir apmierinātu kā neapmierinātu novada iedzīvotāju. Aptaujas laikā iedzīvotāji ir izteikuši, ka 
vēlas, lai tiek risināti jautājumi, kas ir saistīti ar ceļu asfaltēšanu posmos Kandava – Zemīte-Zante un 
Kandava-Cēre. 
 
Darba grupas viedoklis jeb SVID analīze 7.un 8.ilgtermiņa attīstības prioritātei“Transporta 
infrastruktūras uzlabošana un  Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu attīstība” 

 

 Stiprās puses 

Kandavas novada ceļu tīkls ir 1,0 km uz 1,0 km2 un uzskatāms par optimālu 

Novadu šķērso dzelzceļa līnija Rīga/Jelgava-Ventspils 

Galvenajām ielām Kandavas pilsētā ir izveidoti gājēju celiņi 

Daļa no ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras ir atjaunota 

Lielākajās apdzīvotās vietās ir nodrošināts ielu apgaismojums 

Atjaunotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtasKandavas pilsētā 

Pārvald ība, Sabiedrība, 
Infrastrukt ūra 

Siltuma ražošanai tiek izmantoti atjaunojamie resursi 

 

 Vājās vietas 

Autoceļu kvalitāte ir neapmierinoša, nepietiekams finansējums autoceļu 
uzturēšanai 

Nenotiek pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu 

Ciematos nav pietiekamā daudzumā izbūvētas gājēju ietves, kā arī visās 
apdzīvotās vietās ir nepietiekošs velo celiņu nodrošinājums 
Liela daļa no ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras ir nolietojusies un 
neatjaunota.  Daudziem mājokļiem centralizētā ūdens apgāde un kanalizācija 
nav pieslēgta 
Nepietiekošs ielu apgaismojums ciematos un slikts ielu apgaismojuma 
infrastruktūras kopējais tehniskais stāvoklis 
Centralizētā siltumapgādes sistēma Kandavas pilsētā un pagastos ir fiziski un 
morāli novecojusi 

Pārvald ība, 
Sabiedrība,Infrastrukt ūra 

Tilti un vietējie autoceļi ir sliktā tematiskā stāvoklī 

 

 Iespējas 

Profesionālās pilnveides apmācību un pieredzes apmaiņas iespēju pieejamība 
reģionālā, valstiskā un starptautiskā mērogā 
Daudzveidīgi labās prakses piemēri infrastruktūras un labiekārtošanas jomā 
vietējā, plašāk ārvalstu pieredzē 

Tehnoloģiju attīstības radītās iespējas 

ES struktūrfondu finansējuma piesaiste infrastruktūras atjaunošanai un 
paplašināšanai. 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana privātajā un 
publiskajā sektorā.  

Pārvald ība, Sabiedrība, 
Infrastrukt ūra 

Palielinās pieslēgto mājsaimniecību skaits dzeramā ūdens, kanalizācijas un 
siltuma tīkliem  
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 Draudi  

Iedzīvotāju blīvuma samazināšanās, infrastruktūras uzturēšanas 
sadārdzināšanās 
Nepietiekams līdzfinansējums stipendiju izmaksām, lai jaunie speciālisti 
atgrieztos novadā pēc izglītības iegūšanas 
Uzņēmumu, līdz ar ko arī darba vietu skaita samazinājums, nodarbinātība 
pamatā valsts sektorā, privātā sektora sarukšana, iemaksāto nodokļu apjoms 
infrastruktūrai samazināšanās 

Infrastruktūras sakārtošanas, ceļu būves izmaksu paaugstināšanās 

Nepietiekams Eiropas Savienībaslīdzfinansējums, tā samazināšanās  

Iedzīvotāju aizplūšana no lauku teritorijām 

Investīciju un cita finansējuma samazināšanās 

Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās. 

Pārvald ība, Sabiedrība 

Zeme zem pašvaldības ceļiem daudzviet nepieder Kandavas novada domei.  
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III NOVADA ILGTERMI ŅA ATT ĪSTĪBAS PRIORITĀTĒM ATVASIN ĀTĀS VIDĒJA TERMI ŅA PRIORIT ĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN 
UZDEVUMI 

Lai soli pa solim sekmētu virzību uz Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014. – 2033.gadam izvirzītomērķu sasniegšanu, atbilstoši ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā definētajām ilgtermiņa attīstības prioritātēm, attīstības programmas izstrādes ietvaros ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un 
uzdevumi.  

Katras ilgtermiņa attīstības prioritātes (kopā 8) ietvaros ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes. Pirmā vidēja termiņa prioritāte katrā jomā nosaka rīcības virzienus 
un uzdevumus pārvaldes sistēmas pilnveidošanai, otrā vidēja termiņa prioritāte nosaka rīcības virzienus un uzdevumus sabiedrības izglītības paaugstināšanai, 
savukārt trešā vidēja termiņa prioritāte ir vērsta infrastruktūras sakārtošanai. 
 

3.1. VIDĒJA TERMI ŅA PRIORIT ĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI PRIORIT ĀTEI “ IZGLĪTOTAS SABIEDRĪBAS VEIDOŠANA” 
 

Rīcības virziens Uzdevumi Rādītājs Pašreizējā vērt ība Sasniegums 2023.gadā 

VTP1 TĀLREDZ ĪGA UN VISAPTVEROŠA IZGL ĪTOTĪBAS ATTĪSTĪBAS PĀRVALD ĪBA 

U.1.1.1. Kvalitatīvas pamata, vidējās un 
profesionālās izglītības nodrošināšana 

Iedzīvotāji ir apmierināti ar 
izglītības pakalpojumu kvalitāti 

Pašlaik apzinātais 
iedzīvotāju viedoklis 

Aptauju, interviju, sabiedrības 
viedokļu apzināšana – pozitīvo 
vērtējumu vairāk par negatīvajiem 

U.1.1.2. Pedagogu profesionālā pilnveide, 
apmācības, sadarbība ar uzņēmējiem un 
speciālistiem, sadarbība ar augstākās 
izglītības iestādēm 

Kvalificēti un atbilstīgi 
pedagogi 

Pašreizējais profesionālais 
vērtējums un līdz šim 
uzsāktā sadarbība 

Plānveidīga profesionālā pilnveide 
un regulāra, mērķtiecīga sadarbība 

U.1.1.3. Daudzpusīga mūžizglītības centra 
izveide, sabiedrības profesionālās 
pilnveides un pārkvalificēšanās 
nodrošināšana 

Mūžizglītības pieejamība Nepieciešami uzlabojumi Izveidots daudzpusīgs mūžizglītības 
centrs, īstenota profesionālā 
pilnveide, jauna kvalifikācija 

RV 1.1. Kvalitatīva 
izglītība, profesionālā 
pilnveide, 
pārkvalificēšanās 

U.1.1.4. Atbalsta sniegšana personāla 
nodrošinājumam 

Speciālistu pieejamība Nepietiekams atbalsts 
personāla nodrošinājumam 

Nodrošināts daudzpusīgs personāls 

U.1.2.1. Novada izglītības iestāžu tīkla un 
iedzīvotāju vajadzību izvērtējums, 
apspriešana iesaistīto pušu lokā, pilnveides 
scenāriju modelēšana 

Situācijas vērtējums Dati par esošo situāciju, tai 
skaitā iedzīvotāju viedoklis  

Pilnveidots skolu tīkls atbilstoši 
situācijas novērtējumam, iedzīvotāju 
vajadzībām 

RV 1.2. Novada 
domes iestāžu 
kapacitātes 
paaugstināšana  

U.1.2.2. Izveidot un koordinēt sadarbības 
platformu Izglītības, Kultūras un Sporta 
pārvaldības savstarpēji saskaņotai darbībai 

Novada domes iestāžu 
kapacitāte 

Salīdzinoši neefektīva 
sadarbība, mazinot 
kapacitāti 

Paaugstināta novada domes iestāžu 
kapacitāte, caur veiksmīgu, 
koordinētu sadarbību 
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U.1.2.3. Organizēt pieredzes apmaiņas 
braucienus vietējā un starptautiskā līmenī 
iestāžu kapacitātes paaugstināšanas iespēju 
apgūšanai 

Braucienu skaits, to 
rezultativitāte 

Pašreizējā pieredzes 
apmaiņa  

Vismaz reizi pusgadā pieredzes 
apmaiņas pasākums – vietējā 
mērogā, reizi gadā – starptautiskā 
mērogā 

VTP2 JAUNĀM ZIN ĀŠANĀM UN PRASMĒM ATV ĒRTA UN IEINTERES ĒTA SABIEDR ĪBA 

U.2.1.1. Pieaugušo izglītības un 
uzņēmējdarbības attīstības centra 
organizētas apmācības, plānveidīgi 
izglītošanas pasākumi 

Mūžizglītības pakalpojuma 
klāsta piedāvājums 

Nepieciešami uzlabojumi Daudzveidīgs un visu paaudžu 
intereses pārklājošs mūžizglītības 
pakalpojuma klāsts 

RV 2.1. Sabiedrības 
izglītotības 
veicināšana 

U.2.1.2. Veicināt jauniešu nodarbinātību, 
palielinot jauniešu prasmes un iemaņas 
veiksmīgai karjeras izveidei 

Jauniešu nodarbinātība pēc 
izglītības iegūšanas novadā 

Nodarbināto jauniešu skaits  
novadā 

Nodarbināto jauniešu skaits pieaug 
novadā 

VTP 3 IZGL ĪTĪBAS PROCESU LABVĒLĪGI IETEKM ĒJOŠA INFRASTRUKTŪRA 

U.3.1.1. Līdz šim nenodrošināto 
pakalpojumu norises vietu atrašana un 
pielāgošana 

Telpu nodrošinājumsun 
pieejamība 

Nepietiekams 
nodrošinājums 

Telpu nodrošinājums un pieejamība 
ir atbilstoša izglītības pakalpojumu 
klāstam 

U.3.1.2. Centralizēto iestāžu filiāļu izveide 
ārpus galvenās pakalpojuma norises vietas  

Filiāļu tīkls Notiek attīstība Filiāļu tīkls ar pieprasījumam 
atbilstošu pārklājumu 

RV 3.1. Ēku un telpu 
nodrošināšana un 
pieejamība visa veida 
izglītības 
pakalpojumu norisei  

U.3.1.3. Nodrošināto pakalpojumu norises 
vietu sakārtošana un attīstīšana  

Ēku un telpu tehniskais 
stāvoklis 

Nepieciešami uzlabojami Ēku un telpu tehniskais stāvoklis 
atbilst vajadzībām, un ir labvēlīgs 
visa veida izglītības pakalpojumu 
norisei 

U.3.2.1. Materiāltehniskās bāzes uzlabošana 
vispārējās izglītības iestādēs  

Materiāltehniskās bāzes 
uzlabojumi gadā 

Nepieciešami uzlabojami Ik gadu tiek veikti uzlabojumi RV 3.2. 
Materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana 
izglītības procesu 
nodrošināšanai 

U.3.2.2. Materiāltehniskās bāzes uzlabošana 
specializētās izglītības iestādēs 

Materiāltehniskās bāzes 
uzlabojumi gadā 

Nepieciešami uzlabojami Ik gadu tiek veikti uzlabojumi 
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3.2. VIDĒJA TERMI ŅA PRIORIT ĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI PRIORIT ĀTEI “VESELĪGAS UN SOCIĀLI DROŠAS 
SABIEDRĪBAS VEIDOŠANA” 

Rīcības virzieni Uzdevumi Rādītājs Pašreizējā vērt ība Sasniegums 2023.gadā 

VTP 1 UZ IEDZ ĪVOTĀJU VAJADZ ĪBĀM ORIENT ĒTA SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS AIZSARDZ ĪBAS PĀRVALDE 

U.1.1.1. Sistemātiski paaugstināt sociālo 
institūciju darbinieku kvalifikāciju un 
profesionalitāti 

Profesionalitātes un darba 
kvalitātes kvalitatīvais 
vērtējums 

Uz 2016.gadu nav veikta Pieaug profesionalitāte un darba 
kvalitāte   

RV 1.1. Nodrošinājums ar 
kvalificētiem speciālistiem 
atbilstoši iedzīvotāju 
vajadzībām U.1.1.2. Sekmēt jaunu ārstu prakses izveidi 

novadā 
Ģimenes ārsta pieejamība Trūkst viena ģimenes 

ārstu prakse 
Vismaz viens ārsts speciālists 

Visi bērni dzīvo ģimenēs (+ 5  
jaunas audžu ģimenes) 

U.1.2.1. Izveidot papildus audžu ģimenes 
un veikt aizbildņu ģimenes apmācību 

Bērnu skaits, kas nedzīvo 
ģimenēs 

Uz 2016.gadu ir 2 jaunas 
audžu ģimenes 

Veikta 24 aizbildņu ģimenes 
apmācība 

Iedzīvotāji ir apmierināti ar sociālas 
un veselības aprūpes pakalpojumiem 

RV 1.2. Sociālo un 
medicīnisko pakalpojumu 
piedāvājumu pilnveide un 
kvalitātes uzlabošana 

U.1.2.2. Uzlabot sociālo un veselības 
aprūpes pakalpojumu kvalitāti 

Anketēšanas rezultāti Pēc veiktās aptaujas, 
nepieciešami uzlabojumi 

Anketas ar pozitīvu vērtējumu ir 
vairāk kā ar negatīvu vērtējumu 

VTP 2 VESELĪGAS, ĢIMENISKAS UN TOLERANTAS SABIEDR ĪBAS VEIDOŠANA 

U.2.1.1.  Sekmēt iedzīvotāju informētību 
par sociālās jomas aktuālajiem 
jautājumiem 

Informācijas pieejamība par 
sociālās jomas aktuālajiem 
jautājumiem 

Informācija par sociālās 
jomas aktuālajiem 
jautājumiem pieejama 
tikai pakalpojumu punktos 
un ārstu praksēs 

Informācija par sociālās jomas 
aktuālajiem jautājumiem pieejama 
visās Novada domes iestādēs 

RV 2.1. Iedzīvotāju 
iesaistīšana sociālo problēmu 
risināšanā 

U.2.1.2. Sniegt atbalstu NVO veidošanai 
un darbībai 

Informatīvais, 
organizatoriskais un 
materiālais atbalsts 

Pašreizējās situācijas 
novērtējums nav pieejams 

NVO darbība ik gadu tiek atbalstīta 
no Novada domes puses 

U.2.2.1. Organizēt pasākumus veselīga 
dzīvesveida popularizēšanai 

Pasākumu skaits Notiek vairākas reizes 
gadā 

Pasākumu skaits, to dalībnieku 
skaits palielinās 

RV 2.2. Veselīga dzīvesveida 
popularizēšana 
 

U.2.2.2. Atbalstīt sporta pasākumus, 
aktivitātes 

Finanšu apjoms sporta klubu 
darbībai, godalgu fonds 

Pašreizējā situācijā 
godalgu fonds ir izveidots 
tikai bērniem  

Vismaz 2 reizes lielāks finanšu 
apjoms sporta klubu darbībai kā 
2016.gadā 
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Darbojas  godalgu fonds 
sasniegumiem sportā kā 
pieaugušajiem, tā bērniem 

U.2.3.1. Mazināt vardarbību pret bērniem 
un veikt vardarbībā cietušo bērnu 
rehabilitāciju 

Bērnu skaits, kas cietuši 
vardarbībā 

Pašreizējā situācijā dati 
tiek pētīti 

Visi bērni, kas cietuši no 
vardarbības, ir apzināti un ir 
rehabilitēti 

RV 2.3. Tolerantas 
sabiedrības veidošana 

U.2.3.2. Nodrošināt (sekmēt) darba vietas  
cilvēkiem ar invaliditāti, prioritizējot 
vienkāršota darba izpildi 

Darba vietu skaits cilvēkiem 
ar invaliditāti 

Nodarbināti 15 cilvēki ar 
invaliditāti (2016.gada 
oktobra dati) 

Nodarbināti cilvēki ar invaliditāti, 
kas vēlas strādāt 

VTP 3 NODROŠINĀT MŪSDIENĪGU SOCIĀLO UN VESEL ĪBAS PAKALPOJUMU INFRASTRUKT ŪRU GAN TĀS SNIEDZĒJIEM, GAN SAŅĒMĒJIEM  

U.3.1.1. Veicināt specializētā transporta 
pieejamību cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem pagastos 

Transporta pieejamība Transports pieejams ar 
asistentu pakalpojumu 

Speciālais transports pieejams visu 
gadu ar asistentu pakalpojumu 

RV 3.1. Uzlabot sociālo un 
veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību 

U.3.1.2. Nodrošināt bērniem ar kustību 
traucējumiem piekļuvi un pārvietošanos 
mācību iestādēs 

Speciālā transporta un 
asistenta pakalpojuma 
pieejamība 

Asistentu pakalpojumi 
mācību iestādēs ir 
pieejami 

Transports un pakalpojumi 
nodrošināti 

RV 3.2. Uzlabot sociālo un 
medicīnisko pakalpojumu 
iestāžu tehniskā 
nodrošinājuma kvalitāti 

U.3.2.1. Uzlabot pansiju, poliklīnikas un 
feldšeru punktu tehnisko stāvokli 

Pansiju, poliklīniku un 
feldšeru punktu tehniskā 
stāvokļa raksturojums 

Pansiju, poliklīniku un 
feldšeru punktu tehniskais 
stāvoklis ir uzlabojams 

Pansiju, poliklīniku un feldšeru 
punktu tehniskais stāvoklis ir 
labvēlīgs gan darbiniekiem, gan 
klientiem 
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3.3. VIDĒJA TERMI ŅA PRIORIT ĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI PRIORIT ĀTEI “SOCIĀLI AKT ĪVAS UN KULTŪRBAGĀTAS 
SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBA”  

Rīcības virzieni Uzdevumi Rādītājs Pašreizējā vērt ība Sasniegums 2023.gadā 

VTP 1 DAUDZPUSĪGA UN ELAST ĪGA KULT ŪRAS JOMAS PĀRVALD ĪBA 

RV 1.1. Daudzpusīgas un 
elastīgas pieejas attīstīšana 
kultūras pakalpojumu sniegšanā 

U.1.1.1. Turpināt ieviest 
novitātes pasākumu plānā, 
atbilstoši dažādu iedzīvotāju 
grupu interesēm 

Kultūras pakalpojumi 573 pasākumi novadā gadā 650 pasākumi novadā gadā 

U.1.2.1. Nodrošināt kultūras 
pārvaldes, kultūras namu, 
bibliotēku un citu kultūras 
iestāžu darbinieku 
tālākizglītības iespējas 

Darbinieku kvalifikācija Daļa darbinieku ieguvuši 
speciālo izglītību 

Visi darbinieki ieguvuši speciālo 
izglītību 

RV 1.2. Kultūras darbinieku 
profesionālā pilnveide un 
pakalpojumu sniegšanas spēju 
paaugstināšana 

U.1.2.2. Kultūras pārvaldes, 
kultūras namu, bibliotēku un 
citu kultūras iestāžu darbinieku 
pieredzes apmaiņu un treniņu 
programmas  

Braucienu skaits, to 
rezultativitāte 

Pašreizējā pieredzes apmaiņa  Vismaz reizi pusgadā pieredzes 
apmaiņas pasākums – vietējā mērogā, 
reizi gadā – starptautiskā mērogā 

U.1.3.1. Veicināt interešu grupu 
attīstību 

Grupu, apvienību aktivitāte Nav precīzi apkopotu ziņu Grupu un apvienību aktivitāte pieaug RV 1.3. Interešu grupu un NVO 
sektora darbības atbalstīšana 

U.1.3.2. NVO darbības 
atbalstīšana  

Tikšanās un pasākumu norises 
vietu pieejamība 

Nepieciešami uzlabojumi Atbilstoša un pietiekama 

VTP 2 KULTŪRIZGL ĪTOTA UN RADOŠA SABIEDR ĪBA 

U.2.1.1. Vākt un sistematizēt 
novadpētniecības materiālus un 
nodrošināt to publicitāti 

Drukas izdevumi Nav precīzi apkopotu ziņu Izdevumu skaits pieaug 

 

 

Muzeja krājuma vienības 4483 vienības 7000 vienības 

RV 2.1. Kandavas novada 
vēstures un novadpētniecības 
materiālu apzināšana un 
popularizēšana  
 

 U.2.1.2. Paplašināt un 
labiekārtot telpas Kandavas 
novada muzeja vajadzībām 
krājumu glabāšanai 

Telpu platība, m2
 56,56 m2

 168,64 m2
 

RV 2.2. Valsts aizsardzībā 
esošo kultūras pieminekļu, kā 
arī kultūrvēsturisku objektu 
saglabāšana, atjaunošana un 

U.2.2.1. Kandavas vecpilsētas 
kultūrizglītojošo un estētisko 
kvalitāšu paaugstināšana 

Īstenoto projektu skaits Īstenoti spēkā esošajā Kandavas 
novada attīstības programmā 
2010 – 2016.gadam iekļautie 
projekti 

Īstenoto projektu skaits pieaug 
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“atdzīvināšana” U.2.2.2. Kultūrvēsturisko ēku 
un objektu atjaunošana 

Atjaunoto kultūrvēsturisko ēku 
un objektu skaits 

Nav precīzu datu Atjaunoto kultūrvēsturisko ēku un 
objektu skaits 

RV 2.3. Kultūrbagātināšanās 
procesa veicināšana  dažāda 
vecuma un interešu grupām 

U.2.3.1. Nodrošināt un attīstīt 
amatiermākslas un interešu 
kolektīvu darbību 

Amatierkolektīvu un dalībnieku 
skaits 

37 amatierkolektīvi ar 483 
dalībniekiem 

40 amatierkolektīvi ar 500 
dalībniekiem 

VTP 3 PIEEJAMA UN LAIKMET ĪGA KULT ŪRAS INFRASTRUKTŪRA 

U.3.1.1. Uzlabot brīvdabas 
estrāžu tehnisko kvalitāti 

Estrādes, to skaits, kuras – 
vērtējamas ar augstu tehnisko 
kvalitāti 

Ar augstu tehnisko kvalitāti – 0, 
bet daļēji nodrošinātas 5 

Ar augstu tehnisko kvalitāti  
nodrošinātas - 5 

RV 3.1. Kultūras namu, 
bibliotēku un citu kultūras 
iestāžu ēku un būvju uzturēšana  

U.3.1.2. Uzlabot kultūras 
iestāžu tehnisko kvalitāti 

Atbilstošu ēku skaits Pilnībāatjaunotas – 0, daļēji 
renovētas - 6 

Atbilstoši renovētas - 12 
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3.4. VIDĒJA TERMI ŅA PRIORIT ĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI PRIORIT ĀTEI “ EFEKTĪVAS PUBLISKĀS PĀRVALDES 
NODROŠINĀŠANA” 

 
Rīcības virzieni Uzdevumi Rādītājs Pašreizējā vērt ība Sasniegums 2023.gadā 

VTP 1 ATVĒRTA, UZ IEDZ ĪVOTĀJU INTERESĒM VĒRSTA NOVADA DOMES DARB ĪBA 

U.1.1.1. Pilnveidot iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes darbu 

Iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes darbs, tās 
novērtējums 

Pieaug iedzīvotāju konsultatīvo 
padomju ieinteresētība strādāt 
sabiedrības interesēs 

Augsta iedzīvotāju konsultatīvo 
padomju ieinteresētība strādāt 
sabiedrības interesēs  

 

 

Regulāras padomes sēdes Pašreizējā situācijā nenotiek Regulāras padomes sēdes - reizi 
mēnesī 

RV 1.1. Pārvaldes formu 
pilnveidošana un 
uzlabošana 

U.1.1.2. Paplašināt pagasta pārvalžu 
vadītāju noteiktās funkcijas un atbildību  

Pagastu pārvalžu vadības 
risina jautājumus pagastos uz 
vietas 

Nepieciešami uzlabojumi Pagastu pārvalžu jautājumi tiek 
risināti pagastos uz vietas 

U.1.2.1. Uzlabot Novada domes deputātu 
un darbinieku prasmes informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā 

Jaunu informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
iespēju ieviešana un 
izmantošana 

Nepieciešami uzlabojumi Efektīva informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju iespēju 
izmantošana Novada domes 
darbā, operatīva informācijas 
apmaiņa domē 

RV 1.2. Sistemātiski 
paaugstināt Novada domes 
deputātu un darbinieku 
kvalifikāciju, 
profesionalitāti un 
motivāciju 

 

U.1.2.2. Organizēt pieredzes apmaiņas 
braucienus vietējā un starptautiskā līmenī 
iestāžu kapacitātes paaugstināšanas 
iespēju apgūšanai 

Pieredzes apmaiņas braucieni Nepieciešami uzlabojumi Sistemātiski, pakārtoti 
nepieciešamībai tiek organizēti 
pieredzes apmaiņas braucieni. 

VTP 2 KOMUNIK ĀCIJAS AR SABIEDRĪBU PILNVEIDOŠANA  

RV 2.1. Komunikācijas ar 
vietējo sabiedrību 
pilnveidošana 

U.2.1.1. Uzlabot informācijas kvalitāti un 
pieejamību Novada domes izdevumos un 
interneta vietnēs 

Iedzīvotāju un citu interesentu  
viedoklis, atsauksmes 

Nepieciešami uzlabojumi Pozitīvs iedzīvotāju un citu 
interesentu  vērtējums 

RV 2.2. Tuvināt pārvaldi 
vietējiem iedzīvotājiem un 
sabiedrībai 

U.2.2.1. Organizēt tikšanās ar 
iedzīvotājiem (pārskati par paveikto, 
dialogi ar iedzīvotājiem, darba 
kolektīviem, NVO pārstāvjiem, 
uzņēmējiem) 

Iedzīvotāju atsauksmes par 
informētību no Novada domes 
puses un sadarbības iespējām 

Tiek organizētas tikšanās ar 
iedzīvotājiem, sniegta 
informācijas par paveikto, 
veikti mēģinājumi dialogam ar 
iedzīvotājiem, darba 
kolektīviem, NVO pārstāvjiem, 
uzņēmējiem. Iedzīvotāju 
atsaucība nepietiekama 

Labas iedzīvotāju atsauksmes par 
informētību no Novada domes 
puses un sadarbības iespējām 
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U.2.2.2. Uzlabot pakalpojumu sniegumu Interneta pieslēgumi, 
bezmaksas (WI-FI) 

Nepieciešami uzlabojumi Visiem pieejami elektroniskie 
pakalpojumi 

VTP 3 NOVADA DOMES SNIEGTO PAKALPOJUMU ĒRTA PIEEJAM ĪBA 

U.3.1.1. Nodrošināt vides pieejamību 
visās Novada domes iestādēs 

Vides 
pieejamībasnodrošināšana 

Nepieciešami uzlabojumi Visas Novada domes iestādes ir 
nodrošinātas ar vides pieejamību 

U.3.1.2. Plānveidīgi izmantot Novada 
domes īpašumā esošās ēkas un būves 

Vērtējums par Novada domes 
ēku izmantošanu 

Novada domes īpašumā esošo 
ēku efektivitāte ir uzlabojama 

Novada domes ēku racionāla un 
lietderīga izmantošana 

RV 3.1. Novada 
infrastruktūras sakārtošana 
pakalpojumu ērtai 
saņemšanai 

U.3.1.3. Sekmēt Novada domes sniegto 
pakalpojumu ērtu un mūsdienīgu 
izmantošanu 

Telpu pieejamības 
raksturojums 

Nepieciešami uzlabojumi Plašas, ērtas darba telpas, arī 
atpūtas telpas 
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3.5. VIDĒJA TERMI ŅA PRIORIT ĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI PRIORIT ĀTEI “ UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN NODARBINĀTĪBAS 
SEKMĒŠANA” 

 
Rīcības virzieni Uzdevumi Rādītājs Pašreizējā 

vērt ība 

Sasniegums 2023.gadā 

VTP 1 ATBALSTOŠA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI LABV ĒL ĪGA PĀRVALD ĪBA 

U.1.1.1. Atbalstīt vietējos uzņēmējus un mērķtiecīgi prezentēt 
Kandavas novadu kā labvēlīgu vietu uzņēmējdarbības attīstībai 
 

Uzskatāms atbalsts 
vietējiem 
uzņēmējiem 

Nepilnīgs atbalsts Tiek sniegts uzskatāms atbalsts vietējiem 
uzņēmējiem 

U.1.1.2. Ņemt dalību biznesa inkubatoru darbībā  Biznesa inkubators Izveides procesā Izveidots biznesa inkubators 

U.1.1.3. Sniegt informatīvu un organizatorisku atbalstu 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un esošo uzņēmumu attīstībai  
 

Informatīva atbalsta 
pieejamība 

Nepieciešami 
uzlabojumi 

Tiek sniegts informatīvs un 
organizatorisks atbalsts, uzskatāmi 
sekmēta uzņēmējdarbības attīstība 

RV 1.1. Uzņēmējdarbības 
atbalsta instrumentu izveide 

U.1.1.4. Sniegt atbalstu krājaizdevu sabiedrības darbībai Atbalsts, tā 
novērtējums 

Nepieciešami 
uzlabojumi 

Tiek sniegts atbalsts krājaizdevu 
sabiedrības darbībai 

U.1.2.1. Veicinātdarba vietu pieejamību dažāda vecuma 
jauniešiem  

Darba vietas 
jauniešiem 

Nepieciešami 
uzlabojumi 

Pieejamas darba vietas jauniešiem 

U.1.2.2. Atbalstīt jauniešu mācību uzņēmumu veidošanu Mācību uzņēmumu 
skaits 

1 mācību 
uzņēmums 

Pieaug 

RV 1.2. Darba vidē balstītas 
izglītības veidošana 
 

U.1.2.3. Sekmēt pieredzes apmaiņu starp skolēniem un 
uzņēmējiem 

Organizēto 
pasākumu skaits 

Nepieciešami 
uzlabojumi 

Notiek vismaz reizigadā 

U.1.3.1. Attīstīt esošo un uzsākt jaunu sadarbību ar vietējiem un 
starptautiskiem uzņēmumiem 

   RV 1.3. Sekmēt uzņēmēju 
pieredzes apmaiņu starptautiskā 
un vietējā līmenī U.1.3.2. Attīstīt esošo un uzsākt jaunu sadarbību ar pašvaldībām 

un iestādēm 
   

VTP 2 UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBU SEKMĒJOŠAS INFRASTRUKTŪRAS APSAIMNIEKOŠANA UN IZVEIDE 

RV 2.1. Mājokļu programmas 
īstenošana, jauno mājokļu 
teritoriju sakārtošana 

U.2.1.1. Turpināt sniegt atbalstu jaunajām ģimenēm mājokļa 
nodrošināšanā 
 

Atbalsts, tā 
novērtējums 

Nepieciešami 
uzlabojumi 

Tiek sniegts atbalsts jaunajām ģimenēm 
mājokļa nodrošināšanā 

U.2.2.1. Veicinātun piedalīties industriālo teritorijunepieciešamās 
publiskās infrastruktūras attīstībā 

Publiskā 
infrastruktūra 

Nepieciešami 
uzlabojumi 

Tiek sniegts atbalsts industriālo teritoriju 
attīstībai 

RV 2.2. Uzņēmējdarbībai 
nepieciešamās publiskās 
infrastruktūras attīstība U.2.2.2. Turpināt sniegt atbalstu vietējo produktu tirdzniecības 

vietu izveidei un citu tiešās piegādes shēmu attīstībai 
Pieejams atbalsts Nepieciešami 

uzlabojumi 
Tiek turpināts sniegt atbalsts vietējo 
produktu tirdzniecības vietu izveidei un 
citu tiešās piegādes shēmu attīstībai 
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3.6. VIDĒJA TERMI ŅA PRIORIT ĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI PRIORIT ĀTEI “ NOVADA TĒLA POPULARIZĒŠANA UN  

TŪRISMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES UZLABOŠANA” 
 

Rīcības virzieni Uzdevumi Rādītājs Pašreizējā vērt ība Sasniegums 2023.gadā 

VTP 1 ATPAZĪSTAMS UN PIESAISTOŠS NOVADA TĒLS 

U.1.1.1. Prezentēt novada vietējas nozīmes vērtības, izceļot un 
īpaši atbalstot novada iedzīvotāju atzītās novada vērtības 

Zināšanas par vietējas 
nozīmes vērtībām 

Aptaujas nav 
veiktas 

Iedzīvotāju spēja skaidri 
definēt vietējas nozīmes 
vērtības 

U.1.1.2. Prezentēt novada reģionālas nozīmes vērtības, kā arī 
īstenot reģionālā mērogā noteikto specializāciju 
(lauksaimniecība, pārtikas pārstrāde, mežsaimniecība, 
kokapstrāde, tūrisma attīstība) 

Zināšanas par 
reģionālas nozīmes 
vērtībām. Ekonomiskais 
profils - specializācija 

Aptaujas nav 
veiktas 

Iedzīvotāju spēja skaidri 
definēt reģionālas nozīmes 
vērtības un attīstīts 
reģionālā mērogā noteiktais 
ekonomiskais profils - 
specializācija. 

U.1.1.3. Prezentēt nacionālas nozīmes vērtības, īstenojot 
nacionālā mērogā noteikto specializāciju (tūrisma attīstība) 

Zināšanas par 
nacionālas nozīmes 
vērtībām. Ekonomiskais 
profils - specializācija 

Aptaujas nav 
veiktas 

Iedzīvotāju spēja skaidri 
definēt nacionālas nozīmes 
vērtības un attīstīts 
nacionālā mērogā noteiktais 
ekonomiskais profils - 
specializācija 

RV 1.1. Novada 
reprezentācija vietējā, 
reģionālā, nacionālā un 
starptautiskā mērogā 

U.1.1.4. Prezentēt starptautiskas nozīmes vērtības, īstenojot 
starptautiskā mērogā noteikto specializāciju (tūrisma attīstībai 
pievilcīga vieta) 

Zināšanas par 
starptautiskas nozīmes 
vērtībām. Ekonomiskais 
profils - specializācija 

Aptaujas nav 
veiktas 

Iedzīvotāju spēja skaidri 
definēt starptautiskas 
nozīmes vērtības un attīstīts 
starptautiskā mērogā 
noteiktais ekonomiskais 
profils - specializācija 

U.1.2.1.Vietējo pastāvīgo novada iedzīvotāju piederības 
apziņas novadam un lokālā patriotisma stiprināšana 

Vietējo pasākumu 
apmeklējums, 
izteikumi, viedokļi, 
atsauksmes sociālajos 
tīklos 

Nav vērtēts Lielākais īpatsvars 
atsauksmju ir pozitīvs 

U.1.2.2. Periodiski novadā dzīvojošo iedzīvotāju piederības 
sajūta novadam, vēlme atkal atgriezties, sevis asociēšana kā 
novadam piederīgu 

Vietējo pasākumu 
apmeklējums, 
izteikumi, viedokļi, 
atsauksmes sociālajos 
tīklos 

Nav vērtēts Lielākais īpatsvars 
atsauksmju ir pozitīvs 

RV 1.2. Iedzīvotāju 
piederības apziņas 
novadam stiprināšana 

U.1.2.3. No novada aizceļojošo novada iedzīvotāju saišu ar 
novadu saglabāšana un stiprināšana 

Izteikumi, viedokļi, 
atsauksmes sociālajos 

Nav vērtēts No novada aizceļojošo 
novada iedzīvotāju saites ar 
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tīklos novadu ir stiprinājušas 
U.1.2.4. Latvijas 100-gadei veltītu aktivitāšu plānošana un 
īstenošana 

   

Novada iedzīvotāju un 
viesu atsauksmes 

 Lielākais īpatsvars 
atsauksmju ir pozitīvs 

U.1.3.1. Sadarbībā ar novada iedzīvotājiem, pastāvīgi rūpēties 
par novada vides estētiku, vizuālo pievilcību – sakoptību un 
labiekārtojumu, izmantojot apvidum raksturīgo stilistiku un 
vietējos materiālus 

Rezultāti konkursos  Godalgoti panākumi un 
atzinības dažāda mēroga 
konkursos 

RV 1.3. Novada vides 
estētika, vizuālā 
pievilcība, ekoloģiskās 
kvalitātes, 
uzņēmējdarbības zīmoli 

U.1.3.2. Gādāt par novada vides ekoloģisko kvalitāšu 
pēctecību, toleranti apsaimniekojot ainaviski vērtīgās, īpaši 
aizsargājamās dabas un  kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas. 
Apzināties esošās dabas vides klātbūtnes nozīmi apdzīvoto 
vietu centros, rūpēties par to saglabāšanu un turpmāko attīstību 

Vides ekoloģiskās 
kvalitātes 

 Novads izceļams ar 
augstām vides ekoloģiskām 
kvalitātēm 

VTP 2 NOVADA VĒRTĪBĀS BALSTĪTAS TŪRISMA AKTIVIT ĀTES UN PAKALPOJUMI 

U.2.1.1. Organizēt daudzveidīgus, dažāda mēroga sporta, 
kultūras un izglītības pasākumus un veicināt kvalitātes 
prasībām atbilstošu nakšņošanas iespēju pieejamību pasākumu 
dalībniekiem pasākumu norises vietu tuvumā 

Pasākumu skaits, 
daudzveidība 

 Novadā regulāri tiek 
organizēti daudzveidīgi, 
dažāda mēroga sporta, 
kultūras un izglītības 
pasākumi 

RV 2.1. Novada, 
reģionāla un nacionāla 
mēroga, kā arī 
starpvalstu sporta, 
kultūras un izglītības 
pasākumu (nometņu, 
festivālu, konkursu, 
turnīru) organizēšana, 
servisa nodrošināšana 

U.2.1.2. Veicināt un atbalstīt kvalitātes prasībām atbilstošu 
ēdināšanas servisa pieejamību pasākuma dalībniekiem 
pasākumu norises vietu tuvumā 

Dalībnieku viedoklis, 
atsauksmes par servisa 
pieejamību un kvalitāti 

 Lielāko īpatsvaru veido 
pozitīvi vērtējumi 

U.2.2.1. Pilnveidot dabas taku labiekārtojumu Dabas taku 
labiekārtojuma kvalitāte 
un oriģinalitāte 

7 dabas takas Mūsdienīgi un ar 
oriģinalitāti piesaistoši 
labiekārtotas dabas takas 

U.2.2.2. Izdot jaunus informācijas materiālus – brošūras, 
bukletus un izveidot mobilo aplikāciju, Kandavas novada dabas 
un kultūrvēstures tūrisma gids 

Brošūru, bukletu skaits 
satura un snieguma 
kvalitāte. Ieinteresējoša 
mobilā aplikācija 

~5 izdevumi gadā Izdotas vismaz 5 
mūsdienīgas brošūras, 3 
bukleti. Izveidota 
ieinteresējoša mobilā 
aplikācija 

RV 2.2. Novada dabas, 
kultūras vērtību un 
vēstures mantojuma 
izziņas tūrisma attīstība 

U.2.2.3. Atbalstīt un pilnveidot gida pakalpojumus dabas un 
kultūras mantojuma izziņas un sapratnes veicināšanai 

Pieejams kvalitatīvs, 
motivēts gida 
pakalpojumu sniegums 

3 gidi Novadā pieejami zinoši, 
entuziastiski Kandavas 
novada dabas un kultūras 
mantojuma vērtības  
pārvaldoši gidi atbilstoši 
pieprasījumam 
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U.2.3.4. Atbalstīt Kandavas vecpilsētas sakopšanas un 
labiekārtošanas darbus – vides objektu izveidi un uzstādīšanu 
(skulptūras, soliņi, afišu stabi, apgaismojums, atkritumu 
tvertnes, puķu dobes u.tml) 

Kandavas vecpilsētas 
labiekārtojuma kvalitāte 

Veiksmīgi uzsākta Mūsdienīgi, ar oriģinalitāti, 
bet vienlaikus saglabājot un 
izceļot kultūras mantojuma 
liecības, labiekārtota 
Vecpilsēta 
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3.7. VIDĒJA TERMI ŅA PRIORIT ĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI PRIORIT ĀTEI “ TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS 
UZLABOŠANA” 

 

Rīcības virziens Uzdevumi Rādītājs Pašreizējā vērt ība Sasniegums 2023.gadā 

VTP 1 TRANSPORTA INFRASTRUKT ŪRAS PĀRVALD ĪBAS UZLABOŠANA  

U.1.1.1. Izveidot elektronisku datu bāzi par 
novada transporta infrastruktūras objektiem 

Informācijas pieejamība un 
pārvaldība 

Datu bāze nav 
izveidota 

Izveidota elektroniska datu 
bāze par novada transporta 
infrastruktūras objektiem 

RV 1.1. Transporta 
infrastruktūras datu 
sakārtošana un pārvaldes 
sistēmas uzlabošana 

U.1.1.2. Pašvaldībai piekrītošo īpašumu tiesību 
sakārtošana 

Pašvaldībai piekrītošo īpašumu 
tiesību novērtējums 

Nepieciešami 
uzlabojumi 

Ir uzlabota pašvaldībai 
piekrītošo īpašumu tiesību 
sakārtošana 

RV 1.2. Pilnveidot 
Novada domes sniegto 
pakalpojumu klāstuun 
uzlabot sniegto 
pakalpojumu kvalitāti 

U.1.2.1. Uzlabot transporta infrastruktūras 
materiāli tehnisko nodrošinājumu 

Transporta infrastruktūras 
pakalpojumu sniedzēju materiāli 
tehniskā nodrošinājuma 
novērtējums 

Nepieciešami 
uzlabojumi 

Veikti uzlabojumi 
transporta infrastruktūras 
pakalpojumu sniedzēju 
materiāli tehniskā 
nodrošinājumā 

U.1.3.1.Regulāri apmeklēt kursus, seminārus, 
tādējādi pilnveidojot kvalifikāciju un 
profesionalitāti 

Kursu semināru apmeklējums, to 
skaits 

Nepieciešami 
uzlabojumi 

Regulāri tiek apmeklēti 
kursi, semināri, tādējādi 
pilnveidojot kvalifikāciju 
un profesionalitāti 

RV 1.3. Sistemātiski 
paaugstināt Novada domes 
darbinieku kvalifikāciju 
un profesionalitāti 

U.1.3.2. Attīstīt sadarbību ar Rīgas plānošanas 
reģionu, valsts un citām  institūcijām, Latvijas un 
citu valstu pašvaldībām 

Sadarbības novērtējums Nepieciešami 
uzlabojumi 

Sadarbība tiek uzlabota 

VTP 2 MŪSDIENU PRASĪBĀM ATBILSTOŠAS TRANSPORTA INFRASTRUKT ŪRAS ATTĪSTĪBA 

Ceļu ar melno segumu kopgarums 60,49 Ceļu ar melno segumu 
kopgarums ir ne mazāk 
kā70 km 

Atjaunoto grants ceļu garums 7 +51 km 

U.2.1.1. Uzlabot ceļu kvalitāti novada pagastos 

Atjaunoti tilti uz ceļiem 2 +5 

RV 2.1. Teritorijas 
sasniedzamības 
uzlabošana 

U.2.1.2. Uzlabot ielu kvalitāti pilsētā un ciemos Ielu ar melno segumu kopgarums 27 Ne mazāk kā vienu km 
gadā 

Apgaismoto ielu kopgarums  Ne mazāk kā vienu km 
gadā 

U.2.2.1. Modernizēt ielu apgaismojuma 
infrastruktūru 

 Ielu apgaismojums ar modernizētu 
(LED) apgaismojuma sistēmu 

4,06 Ne mazāk kā vienu km 
gadā 

U.2.2.2. Paplašināt un uzlabot gājēju un 
veloinfrastruktūru 

Gājēju un veloceliņu garums  Pieaug ne mazāk kā 7 km  

RV 2.2. Transporta 
infrastruktūras veidošana 
tās lietotāju drošībai, 
ērtībai un veselīga 
dzīvesveida sekmēšanai 

U.2.2.3. Izveidot autobusu pieturvietas novadā Izveidoto pieturvietu skaits 2 Ne mazāk kā 2  
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3.7. VIDĒJA TERMI ŅA PRIORIT ĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI PRIORIT ĀTEI “KVALITAT ĪVU KOMUNĀLO PAKALPOJUMU 
ATTĪSTĪBA” 

 
Rīcības virziens Uzdevumi Rādītājs Pašreizējā vērt ība Sasniegums 2023.gadā 

VTP 1 KOMUNĀLO PAKALPOJUMU P ĀRVALD ĪBAS UZLABOŠANA  

U.1.1.1. Izveidot elektronisku datu bāzi par novada 
komunālās jomas infrastruktūras objektiem 

Informācijas pieejamība un 
pārvaldība 

Datu bāze nav 
izveidota 

Izveidota elektroniska datu 
bāze par novada transporta 
infrastruktūras objektiem 

RV 1.1. Komunālo 
pakalpojumu datu 
sakārtošana un pārvaldes 
sistēmas uzlabošana U.1.1.2. Pašvaldībai piekrītošo īpašumu tiesību 

sakārtošana 
Veikta pašvaldībai piekrītošo 
zemes gabalu ierakstīšana 
zemesgrāmatā 

  

RV 1.2. Novada domes 
sniegto pakalpojumu 
klāstaun sniegto 
pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšana 

U.1.2.1. Komunālās infrastruktūras apsaimniekotāju 
materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošana 

Situācijas vērtējums   

U.1.3.1. Strādājošo apmācības darbam ar jaunākajām 
tehnoloģijām 

Apmācību, kursu skaits, to 
rezultāti 

  RV 1.3. Novada domes 
darbinieku kvalifikācijas 
un profesionalitātes 
sistemātiska 
paaugstināšana 

U.1.3.2. Attīstīt sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu, 
valsts un citām  institūcijām, Latvijas un citu valstu 
pašvaldībām 

   

VTP 2 KVALITAT ĪVU UN ILGTSPĒJĪGU KOMUNĀLO PAKALPOJUMU ATT ĪSTĪBA 

U.2.1.1. Atjaunot/izbūvēt kanalizācijas tīklus Kanalizācijas tīklu kopgarums 35,8 42,8 
U.2.1.2. Atjaunot/izbūvēt ūdensvada tīklus Ūdensvada tīklu kopgarums 38,5 43,7 

RV 2.1. Kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmas 
sakārtošana  U.2.1.3. Atjaunot/izbūvēt ūdens sagatavošanas stacijas Atjaunotas/izbūvētas ūdens 

sagatavošanas stacijas, to skaits 

3 Atjaunotas/izbūvētas ne 
mazāk kā 3 ūdens 

sagatavošanas stacijas  
U.2.2.1. Centralizētās apkures sistēmas 
modernizācija/izveide 

Katlu māju skaits 17 6 

U.2.2.2. Siltumtrašu atjaunošana, izbūve Atjaunotas siltumtrases (m)  Ne mazāk kā 5000 m 

RV 2.2. Siltumapgādes 
sistēmas optimizācija, 
labiekārtošana 

U.2.2.3. Malkas uzglabāšanas šķūņu atjaunošana Atjaunoti malkas šķūņi (gb) 1 Ne mazāk kā 5 

U.2.3.1. Pašvaldības ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Ēkas, kurām veikti 
energoefektivitātes pasākumi 

 Ne mazāk kā 5 RV 2.3. Nelietderīgu 
siltumenerģijas un 
elektroenerģijas resursu 
patēriņu samazināšana 

U.2.3.2. Mājokļu eneregoefektivitātes veicināšana Ēkas, kurām veikti 
energoefektivitātes pasākumi 

 Ne mazāk kā 7 
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IV R ĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS – KĀ ATSEVIŠĶŠ DOKUMENTS 

V NOVADA ATT ĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN 
NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

Kandavas novada attīstības programmas 2017.-2023.gadam sekmīgas īstenošanas priekšnosacījumi ir: 

1. noteikts atbildīgais par attīstības programmas īstenošanu; 
2. attīstības programmas īstenošana notiek organizēti; 
3. attīstības programmas īstenošana ir saistīta ar Kandavas novada domes budžetu. 

Par uzraudzības sistēmu atbildīgā institūcija ir Kandavas novada dome.Uzraudzības sistēmas procesu vada 
Kandavas novada domes izpilddirektors, savukārt no iesaistīto iestāžu un kapitālsabiedrību puses attīstības 
programmas īstenošanas procesā iesaistās attiecīgo iestāžu vadītāji. Izpildes līmenī īstenošanas sistēmas 
procesa darbības veic īstenošanas uzraudzības sistēmā iesaistīto nodaļu darbinieki un valdes locekļi. 
Galvenie veicamie uzdevumi īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā un to atbildīgās institūcijas, 
struktūrvienības un nodaļas ir noteiktas 5.tabulā.  

 

5.tabula. Galvenie veicamie uzdevumi Kandavas novada  
attīstības programmas 2017. – 2023.gadam īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā 

 

Nr. 
p.k. 

Veicamais uzdevums Atbild īgā institūcija, nodaļa 

1. Kandavas novada attīstības programmas apstiprināšana, 
nepieciešamo izmaiņu ierosināšana un to apstiprināšana. 

Kandavas novada dome 

2. Kandavas novada attīstības programmas īstenošanas 
uzraudzības sistēmas  koordinācija un uzraudzība. 

Kandavas novada domes izpilddirektors 

3. Kandavas novada attīstības programmas ietvaros 
izstrādātā rīcības un investīciju plāna 2017. - 
2023.gadam ieviešanas nodrošināšana. 

Politiskajā līmenī – Kandavas novada dome. 
Izpildes līmenī - par rīcības un investīciju plānā 
uzskaitīto projektu realizāciju atbildīgās iestādes, 
kapitālsabiedrības. 

4. Ikgadēja pārskata sagatavošana par Kandavas novada 
attīstības programmas īstenošanu. 

Kandavas novada domes izpilddirektors, 
Attīstības un plānošanas nodaļa 

5. Sabiedrības informēšana par attīstības programmas 
īstenošanas rezultātiem. 

Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas 
nodaļa sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību 
speciālistiem 

 
Par ikgadējā pārskata sagatavošanu par Kandavas novada attīstības programmas īstenošanu atbildīgs būs 
Kandavas novada domes izpilddirektors kopā ar Attīstības un plānošanas nodaļu. Iestādes un 
kapitālsabiedrības sagatavos prasīto informāciju un iesniegs tādā termiņā, kādsbūs noteikts Kandavas novada 
domes rīkojumā vai kapitālsabiedrībām dalībnieku sapulces lēmumā. 

Kandavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam īstenošanas uzraudzības sistēmas gala rezultāts 
būs ikgadējs pārskats par Kandavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam īstenošanu, attiecīgi 
pirmais pārskats „Pārskats par Kandavas novada attīstības programmas īstenošanu 2017.gadā” tiks izstrādāts 
2018.gadā, un tajā tiks atspoguļota situācija par padarīto 2017.gadā.  

Pārskatā ir ietverama informācija parveiktajām aktivitātēm pārskata periodā, to atbilstību ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem,rezultatīvajiem rādītājiem, secinājumiem un ieteikumiem 
turpmākajai rīcībai. 
 

 
 


