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Stratēģiskā plānošana ir veids, kā vadīt mūsu nākotni, nosakot pašreizējo atrašanās vietu, iztēlojoties 
vietu, kur mēs gribētu būt nākotnē, un nolemjot, kā to sasniegt. 

Esam izstrādājuši Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju turpmākajiem 20 gadiem. 
Dokumenta nosaukumā lietojam vārdus „ilgtspējīga attīstība”. Tas nozīmē dzīvot atbildīgi, un tas ir 
atkarīgs no ikviena mums, no ģimenes, sabiedrības kopumā, pašvaldības darbības, uzņēmējiem, no 
mūsu katra personiskās izvēles. Stratēģijas ieviešanas instruments būs ik gadu aktualizējama novada 
attīstības programma, kurā parādīsim ceļu izvirzīto mērķu sasniegšanā – mūsu iecerētos darbus 
tuvāko trīs gadu periodā. 

Plānošana ir nepārtraukts process, kurā tiek meklētas alternatīvas un kompromisi starp attīstības 
idejām un pašvaldības iespējām, starp sabiedrības un katra indivīda interesēm, starp šodienu un 
rītdienu. Lai nodrošinātu nepārtrauktu dialogu ar iedzīvotājiem, esam izveidojuši iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes. Stratēģijas dokumenta izstrādē esam uzrunājuši mūsu novada autoritātes – 
cilvēkus, kuri ar savu darbību un attieksmi rāda piemērus mums visiem. Novada iedzīvotāji ir mūsu 
galvenā vērtība, un jūsu atbalsts ir vajadzīgs arī šī dokumenta īstenošanā. 

Nav nepieciešami daudz līdzekļu un sarežģīti projekti, lai sasniegtu iecerēto. Pamatā ir kopīga 
vienošanās par sasniedzamo, patiesa griba, darbs un godīgums pret sevi un sabiedrību. 

Novada attīstība ir mūsu pašu rokās, mūsu spēkos un interesēs. 

 

Kandavas novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Štoferts 
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1. Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2033.gadam 
(turpmāk – stratēģija) ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā tiek noteikts 
novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas 
specializācija un novada telpiskās struktūra, vērtējot novada teritorijas attīstību 
telpiski. 

2. Stratēģijas tiesisko pamatu veido 19.05.1994. likums „Par pašvaldībām”, 
13.10.2011. „Teritorijas attīstības plānošanas likums", 08.05.2008. likums 
„Attīstības plānošanas sistēmas likums”, 25.08.2009.Ministru kabineta 
noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā”, 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Kandavas novada 
domes 2013.gada 27.jūnija lēmums „Par Kandavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 

3. Stratēģija izstrādāta atbilstoši LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas izstrādātajiem Metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (2012). 

4. Stratēģija izstrādāta saskaņā ar hierarhiski augstākiem ilgtermiņa attīstības 
plānošanas dokumentiem – „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030” un 
Rīgas plānošanas reģiona telpisko (teritorijas) plānojumu (2007). Dokumenta 
izstrādē iepazīti kaimiņu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. 

5. Kandavas novada pašvaldība līdz šim ir izstrādājusi un apstiprinājusi Kandavas 
novada attīstības programmu 2010–2016.gadam (apstiprināta 2010.gada 
30.novembra Kandavas novada domes sēdē) un Kandavas novada teritorijas 
plānojumu 2011.–2023.gadam (spēkā no 2011.gada 15.decembra). Abi šie 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir ņemti par pamatu, izstrādājot 
Kandavas novada stratēģiju. 

6. Stratēģijas izstrādē tika organizētas darba grupas, veiktas intervijas, diskusijas 
ar kaimiņu pašvaldību pārstāvjiem, Rīgas plānošanas reģiona speciālistiem un 
vietējiem novada līderiem. 

7. Stratēģija tiek apstiprināta ar pašvaldības domes lēmumu, un tā iezīmē novada 
nākotnes attīstības vīziju turpmākajiem 20 gadiem. 

  
Kandavas pilsēta,  

foto sagatavots pēc SIA „Metrum” 
veiktā lidojuma virs pilsētas, 2010 
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8. Ģeogrāfiskais novietojumsĢeogrāfiskais novietojumsĢeogrāfiskais novietojumsĢeogrāfiskais novietojums –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. 

9. Teritorijas platībaTeritorijas platībaTeritorijas platībaTeritorijas platība – 650,9 km2. Novada teritorijā ietilpst Kandavas pilsēta ar 
Kandavas, Zemītes, Matkules, Cēres, Vānes un Zantes pagastiem. No tiem 
lielākās platības >100 km2 sastāda Kandavas pagasts un Vānes pagasts. 
Salīdzinoši mazākas platības aizņem Zemītes pagasta, Zantes pagasta, 
Matkules pagasta, Cēres pagasta un Kandavas pilsētas (6,0 km2) teritorija. 

10. PPPPirmais novads Latvijāirmais novads Latvijāirmais novads Latvijāirmais novads Latvijā – teritoriāli administratīvo reformu Kandava sāka īstenot 
jau 1996.gadā, Kandavas pilsētai pievienojot Kandavas un Cēres pagastus. 
1997.gadā tika pievienoti Matkules un Zemītes pagasti, savukārt 2009.gadā – 
Zantes un Vānes pagasti. 

11. Administratīvais centrsAdministratīvais centrsAdministratīvais centrsAdministratīvais centrs – Kandava, pilsētas tiesības kopš 1917.gada. Pilsētas 
robežas noteiktas līdz ar Kandavas novada domes 28.06.2007. sēdes lēmumu 
„Par Kandavas pilsētas robežu”.  

12. Iedzīvotāju skaitsIedzīvotāju skaitsIedzīvotāju skaitsIedzīvotāju skaits – pēc Pilsonības un migrācijas un lietu pārvaldes 2013.gada 
1.jūlija datiem novadā dzīvo 9556 iedzīvotāji, no kuriem Kandavas pilsētā 
4193. Pēc Tautas skaitīšanas datiem (2011.) gadā novadā dzīvo par 671 
iedzīvotāju mazāk – 8885, no kuriem Kandavas pilsētā dzīvo 3860. 

13. Nozīmīgi infrastruktūras objektiNozīmīgi infrastruktūras objektiNozīmīgi infrastruktūras objektiNozīmīgi infrastruktūras objekti – novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A10 
Rīga – Ventspils. Teritorijā atrodas stratēģiskās nozīmes dzelzceļa līnija 
Rīga/Jelgava – Ventspils, kas tiek izmantota kravu pārvadājumiem. 

14. Īpaši aizsargājamas daĪpaši aizsargājamas daĪpaši aizsargājamas daĪpaši aizsargājamas dabas teritorijasbas teritorijasbas teritorijasbas teritorijas – novadā atrodas dabas parks „Abavas 
senleja”, dabas liegumi – „Čužu pruvs” un „Matkules meži”, kas ir Natura 2000 
teritorijas. 

15. Novada Novada Novada Novada kultūrvēsturiskaiskultūrvēsturiskaiskultūrvēsturiskaiskultūrvēsturiskais    mantojumsmantojumsmantojumsmantojums – novadā atrodas 37 valsts aizsardzībā 
esoši arheoloģijas, vēstures un arhitektūras pieminekļi. Kandavas vecpilsētā 
atrodas ap 90 ēku, kas būvētas 18.–20.gs., un tā ir valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības piemineklis. 

16. UzņēmējdarbībaUzņēmējdarbībaUzņēmējdarbībaUzņēmējdarbība – galvenie nodarbošanās veidi ir lauksaimniecība, mežizstrāde, 
kokapstrāde, preču tirdzniecība un tūrisms. 

17. Novada budžetsNovada budžetsNovada budžetsNovada budžets – 2013.gadā plānotie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda  LVL 5 
852 112, speciālā budžeta – LVL 120 881 (budžets apstiprināts Kandavas 
novada domes sēdē 27.12.2012.).  
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18. Teritorijas attīstības indekssTeritorijas attīstības indekssTeritorijas attīstības indekssTeritorijas attīstības indekss ir 
vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar 
noteiktiem svara koeficientiem, 
summējot svarīgāko, attīstību 
raksturojošo, statistikas 
pamatrādītāju standartizētās 
vērtības. Tas parāda teritoriju 
augstāku vai zemāku attīstību no 
vidējā valsts sociālekonomiskās 
attīstības līmeņa attiecīgajā gadā. 
Starp visiem Latvijas 110 
novadiem, vērtējot tos pēc 
teritorijas attīstības indeksa, 
Kandavas novads ierindojas 
precīzi pa vidu – 55.vietā, 
apsteidzot divas (Kuldīgas un 
Brocēnu) un atpaliekot no četrām 
kaimiņu pašvaldībām – Saldus, 
Talsu, Tukuma un Jaunpils novada 
pašvaldībām. 

19. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa Iedzīvotāju ienākuma nodokļa Iedzīvotāju ienākuma nodokļa Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumiieņēmumiieņēmumiieņēmumi pašvaldības budžetā uz 
1 iedzīvotāju 2011.gadā Kandavas 
novadā sastādīja LVL 182,4 
Salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām, 
šis rādītājs ir zemākais starp 
novadiem. Latvijā novados vidēji 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 
sastādīja LVL 240,7, un šo rādītāju 
izdevies pārsniegt tikai Tukuma 
novada pašvaldībai, kurā ieņēmumi 
sastādīja LVL 245,8 uz vienu 
iedzīvotāju.

 

20. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo 5 gadu laikā (no 2007.gada sākuma līdz 
2012.gada sākumam) novada teritorijā ir vienas no negatīvākajām apkārtējo  

 

21. IIIIedzīvotāju skaits novadāedzīvotāju skaits novadāedzīvotāju skaits novadāedzīvotāju skaits novadā pēdējos 
piecos gados samazinājies par 
5,9% (Latvijā novados vidēji 
samazinājies par 2,4%), kas ir 
otrais sliktākais rādītājs starp 
kaimiņu pašvaldībām. Ja Kandavas 
novadā turpināsies pēdējo 5 gadu 
demogrāfijas tendences, stratēģijas 
termiņa beigās (2033.gadā) 
iedzīvotāju skaits novadā no 9556 
iedzīvotājiem 2013.gadā būs 
samazinājies līdz 7300 
iedzīvotājiem. Eiropas Savienības 
Statistikas biroja „Eurostat” 
prognozes liecina, ka Latvijas 
kopējais iedzīvotāju skaits līdz 
2035.gadam samazināsies par 
12,7%, kas norāda uz to, ka 
Kandavas novada attīstības 
plānošanā arī perspektīvā jārēķinās 
ar iedzīvotāju skaita 
samazināšanos, novecošanos un 
migrāciju no laukiem uz pilsētām. 
Šādas tendences novērojams gan 
Latvijā, gan arī Eiropā. 

22. Bezdarba līmenisBezdarba līmenisBezdarba līmenisBezdarba līmenis 2012.gada 
sākumā novadā bija 7,6%, un šis, 
savukārt, ir vislabākais rādītājs 
starp kaimiņu pašvaldībām. 
Kandavas novada bezdarba 
līmenis ir arī krietni vien labāks kā 
Latvijā novados vidēji (novados 
vidēji šis rādītājs sastāda 10,6%). 
Kandavas novadā, iedzīvotāju 
skaitam samazinoties, attīstība arī 
turpmāk var tikt sekmēta, 
balstoties uz cilvēkkapitāla 
vērtības un produktivitātes palielināšanu.  
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23. 2010.gada 10.jūnijā Saeimā tika apstiprināts Latvijas ilgtermiņa attīstības 

plānošanas dokuments – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam (turpmāk tekstā Latvijas stratēģija 2030). 

24. Latvijas stratēģijā 2030 noteikts (330.punkts), ka vietējā līmeņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentos nosaka novada nozīmes attīstības centrus. 
Atbilstoši tam, Kandavas novada stratēģijā ir definēti novada un vietējas nozīmes 
attīstības centri. 

25. Attiecībā uz pilsētplānošanu, Latvijas stratēģijā 2030 atzīmēts (353.punkts), ka 
pilsētu attīstības plānošanā ir jānovērš pilsētu izplešanās tendences, saglabājot 
piepilsētas dabas resursu, kā arī piemērojot „kompaktas” pilsētas modeli ar 
jauktu zonējumu, dažādotu zemes izmantošanu. Uz šādu pieeju ir balstīti arī 
Kandavas novada stratēģijas risinājumi. 

26. Attiecībā uz nacionālas nozīmes teritorijām, atzīmējams, ka Kandavas novada 
teritorijā, saskaņā ar 28.05.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 
„Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, neatrodas 
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kā arī neatrodas teritorijas, kas 
nepieciešamas nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai (saskaņā 
ar LR Satiksmes ministrijas 2009.gadā izstrādāto projektu „Nacionālas nozīmes 
transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju izpēte”). 

27. Ar 2007.gada 2.februāra Rīgas reģiona attīstības padomes lēmumu Nr.9 „Par 
Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpisko) plānojumu 2005.–2025.gadam” 
apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2005.–
2025.gadam. 

28. Rīgas plānošanas reģiona telpiskajā (teritorijas) plānojumā Kandavas pilsētas 
pamatfunkcijas loma noteikta kā pārvaldes, pakalpojumu, darījumu un ražošanas 
centrs, savukārt pilsētas īpaša pievienotā vērtība reģiona kopējā attīstībā 
atzīmēta tūrisma attīstība – vārti uz Kurzemes Šveici un Abavas senleju. 

29. Kandavas novada lauku teritorija Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpiskajā) 
plānojumā tiek akcentēta trīs attīstības virzienos – lauksaimniecības zemes 
(potenciāls konkurētspējīgai lauksaimniecībai), lauku telpa ar jauktu mozaīkveida 
zemes lietojumu un dažādu saimniecisko darbību un rekreācijas/tūrisma un 
dabas vides aizsardzības areāls (skatīt attēlu pa kreisi). 

30. Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona telpisko (teritorijas) plānojumu, tālākā 
perspektīvā caur Kandavas novada teritoriju paredzēts veidot jaunu 
starptautiskas nozīmes autoceļu, kas uzlabos sasniedzamību no Rīgas (Tukuma) 
uz Kuldīgu (skatīt sarkano bultu attēlā pa kreisi). 

  

Izkopējums no Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpiskā) plānojuma 2005.-2025.gadam 
kartes „Telpiskās struktūras perspektīve” 
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31. Apzinot katras pašvaldības attīstības redzējumu, caur sadarbības dialogu varam 
sekmēt katra novada un visa reģiona kopējo attīstību. Blakus esošās teritorijas 
ietekmē viena otru, un plānošanas procesā apkārtējās teritorijas konteksts ir ļoti 
svarīgs. 

32. Uzsākot darbu pie stratēģijas izstrādes, Kandavas novada pašvaldība aicināja 
novada kaimiņu pašvaldības uz aktīvu dialogu. Lai pārrunātu ar teritorijas 
attīstību saistītus jautājumus un dalītos ar redzējumu par sava novada attīstību 
un vēlamajām sadarbības iespējām turpmākajā attīstībā, kaimiņu pašvaldību 
attīstības plānošanas speciālisti tika uzaicināti piedalīties Kandavas novada 
stratēģijas darba grupā, kas tika organizēta 2013.gada 20.augustā Kandavas 
novada pašvaldībā. 

33. Līdz 2013.gada oktobrim ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ir izstrādājušas divas 
kaimiņu pašvaldības – Jaunpils novada un Saldus novada. 

34. Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–
2037.gadam apstiprināta 2012.gada 27.decembrī. 
Dokumentā kā Jaunpils novada ekonomiskā specializācija 
noteikta lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un 
pārstrāde, mežsaimniecība, kokapstrāde, būvniecība, 
derīgie izrakteņu, tūrisms, bioenerģijas ražošana un 
individuālā uzņēmējdarbība. Jaunpils novada pašvaldība 
savā dokumentā atzīmē, ka, tā kā tās tuvumā nav 
republikas pilsētas ar maksimāli lielu pakalpojumu klāstu, 
pašvaldība ir ļoti cieši saistīta ar kaimiņu pašvaldībām – 
iedzīvotāji tādus pakalpojumus kā valsts iestāžu 
filiāļu, banku, degvielas uzpildes staciju, izglītības 
iestāžu pakalpojumus izmanto Tukuma novadā, 
Kandavas novadā un Jelgavas pilsētā. Aktīvie 
sadarbības virzieni Jaunpilij ar Kandavu – izglītība un 
sociālā joma. 

35. Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2013.–2038.gadam ir apstiprināta 2013.gada 
26.septembrī. Saldus novada pašvaldība kā novada 
specializāciju perspektīvā paredz lauksaimniecību, 
mežsaimniecību un ražošanu – pārtikas ražošanu, 
metālapstrādi, kokapstrādi un ieguves rūpniecību. 

 

 

 

36. Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013.–2033.gadam izstrāde ir uzsākta saskaņā ar 
Tukuma novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu. 
2011.gadā Tukuma novada pašvaldība ir izstrādājusi 
Tukuma novada integrētās attīstības programmu 
2011.–2017.gadam. Tajā norādīts, ka Tukuma 
novada specializācija ir lauksaimniecība, ražošana 
(pārtikas ražošana, vieglā rūpniecība, metālapstrāde 
un kokapstrāde). Nākotnes attīstības profils – 
transporta un sakaru mezgla/ loģistikas centrs. 

37. Brocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzsākta ar 
2013.gada 21.augusta Brocēnu novada domes lēmumu, un to 
plānots pabeigt 2014.gada maijā. Pašreizējā situācijā pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus veido Brocēnu 
novada teritorijas plānojums 2006.–2018.gadam un Gaiķu 
pagasta teritorijas plānojums 2007.–2019.gadam. 

38. Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija uzsākta saskaņā 
ar Kuldīgas novada domes 2012.gada 26.marta sēdes lēmumu. 
Kuldīgas novada pašvaldība pašreiz strādā pie Kuldīgas novada 
attīstības programmas 2014.–2020.gadam, un tajā tiek 
paredzēts, ka Kuldīgas novads 
galvenokārt specializēsies tūrismā, 
pakalpojumu sniegšanas un 
kokrūpniecības jomās. 

39. Talsu novada pašvaldība nav uzsākusi 
darbu pie ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādes. Talsu novada 
attīstības programmas 2014.–
2020.gadam (apstiprināta 2012.gada 
1.martā) kā Talsu novada ekonomikas profils noteikts – 
lauksaimniecība, lauksaimniecības produkcijas 
pirmapstrāde un pārtikas ražošana, zivsaimniecība, 
mežizstrāde, kokapstrāde, būvmateriālu ieguve un 
ražošana, ceļu būvniecība, dabas, kultūras, sporta un 
kultūrvēsturiskās izziņas tūrisms un amatniecība. 
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40. Kandavas novads ir interesi rosinošs un dinamiski augošs novads, kas nodrošina 
kvalitatīvu un daudzveidīgu dzīves, darba un atpūtas telpu saviem iedzīvotājiem 
un novada viesiem. 

41. Kandavas novadā tiek nodrošināta ilgtspējīga 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. 

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

43. Kandavas novads ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā mērogā ir atpazīstams 
kā tūrisma centrs – vārti uz „Kurzemes Šveici”* un Abavas senleju. 

44. Kandavas novadā darbojas aktīvi uzņēmēji, kas rada iedzīvotājiem darba vietas. 
Pašvaldība novērtē 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. 

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

46. Izglītoti, zinoši un aktīvi iedzīvotāji ir Kandavas novada attīstības pamats. 
Kandavas novadā, iedzīvotāju skaitam samazinoties, attīstība tiek sekmēta, 
balstoties uz cilvēkkapitāla vērtības un produktivitātes palielināšanu – attīstībā 
kā galvenais jautājums netiek izvirzīts – cik mēs esam, bet kādi esam. 

 
 

* „Kurzemes Šveice" ir abstrakts apzīmējums, kas ieviests 19.gadsimtā Abavas senlejas un apkārtnes 
posmam no Kandavas, kas tiek dēvēta par „Kurzemes Šveices” vārtiem, līdz Sabilei un tālāk līdz 
Rendai. Poētiskā apzīmējuma pamatā ir apvidus krāšņās ainavas un īpatnējā augu valsts (jau izsenis 
Kurzemes Šveicē plaukusi vīnkopība). Kurzemes Šveicē atrodas arī daudzas muižas (Rūmenes muiža, 
Valdeķu muiža un daudzas citas). 

  

Katra valsts ir atbildīga par saviem iedzīvotājiem, viņu labklājību (drošību, 
veselību, izglītību), tāpat arī katrs novads ir atbildīgs, lai ikviens novada 
iedzīvotājs „savās mājās” justos labi, un ikkatrs no mums ir atbildīgs par 
savu, savu bērnu un sava novada nākotni. 

Izglītots cilvēks ir katras valsts un katra novada nākotnes stūrakmens. 
Vēsturiski Kandavas novadā ir izveidojies plašs izglītības tīkla piedāvājums, 
kurš ir būtisks arī turpmākā novada attīstībā. Novada attīstībai ir 
nepieciešami cilvēki ar labu izglītību, kuriem ir ne tikai akadēmiski iegūtas 
zināšanas, bet kuri ir atbildīgi un sirds gudri cilvēki. Tāpēc nenovērtējams 
ieguldījums mūsu novada attīstībā ir gudri, izglītoti un uzņēmīgi jaunieši, 
kuri veidos mūsu novada nākotni. Jaunieši, kuri būs lepni par savu novadu 
un ar lielu atbildības sajūtu veidos tā nākotni. 

Kopīgi veidosim mūsu novada nākotni un kopīgi priecāsimies par novada 
izaugsmi un sasniegumiem. Būsim lepni par savu novadu un liksim mūsu 
novada vārdam pozitīvi izskanēt tālu aiz novada robežām. 

 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktore 
Daiga Puga 
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47. Stratēģisks mērķis ir koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām 
situācijas pārmaiņām noteiktajā laika periodā, kas ir vērsts uz ilgtermiņa 
attīstības redzējuma jeb vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu ilgtermiņa 
attīstības prioritāšu, vidēja termiņa attīstības prioritāšu, rīcības virzienu 
(uzdevumu) un realizējamo projektu identificēšanai. 

48. Respektējot visas likumā „Par pašvaldībām” (1994) pašvaldībai deleģētās 
funkcijas, Kandavas novada pašvaldība izvirzītās attīstības vīzijas sasniegšanai ir 
izvirzījusi trīs stratēģiskos mērķus: 

48.1. Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva sabiedrība; 
48.2. Ekonomiski attīstīts novads; 
48.3. Pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novads. 

49. Visu mērķu sasniegšanas pamatā ir radošuma pieejas atbalstīšana Kandavas 
novada pašvaldības darbā - atvērtība, komunikācija, sadarbība, uzdrīkstēšanās 
un prasmes pielietot zināšanas, rodot risinājumus dažādiem izaicinājumiem.  

50. I I I I stratēģiskā mērķastratēģiskā mērķastratēģiskā mērķastratēģiskā mērķa    „Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva sabiedrība”„Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva sabiedrība”„Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva sabiedrība”„Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva sabiedrība” 
sasniegšana veicinās novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, sekmēs novada 
iedzīvotāju labklājības pieaugumu, kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības 
iegūšanu visa mūža garumā. Pateicoties kvalificētam darbaspēkam tiks sekmēta 
komersantu konkurētspējas paaugstināšanās un veicināta nodarbinātība. 
Kultūras vērtību saglabāšana un izkopšana sekmēs cilvēku garīgo izaugsmi. 
Sakārtota veselības aprūpes sistēma, sporta un rekreācijas iespējas vairos 
iedzīvotāju labklājību, netieši paaugstinās darba ražīgumu, pagarinās pilnvērtīgas 
dzīves ilgumu un veselīgas sabiedrības veidošanos. Sakārtota sociālās aprūpes 
sistēma nodrošinās palīdzību tiem iedzīvotājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir 
nonākuši sociālā riska grupā. Efektīva publiskā pārvalde sekmēs kvalitatīvu 
dzīves, darba un atpūtas vides veidošanu novadā, sabiedrības iesaisti novada 
attīstības procesos un novada tēla popularizēšanu. 

51. II stratēģiskais mērķis „II stratēģiskais mērķis „II stratēģiskais mērķis „II stratēģiskais mērķis „Ekonomiski attīstīts novadsEkonomiski attīstīts novadsEkonomiski attīstīts novadsEkonomiski attīstīts novads”””” ir vērsts uz pašvaldības 
atbalsta nodrošināšanu uzņēmējdarbībai. II stratēģiskā mērķa sekmēšana 
veicinās vispārīgu tautsaimniecības attīstību, iedzīvotāju nodarbinātību, 
iedzīvotāju labklājības līmeņa kāpumu un motivāciju dzīvot un strādāt novadā, 
investīciju piesaisti, saražotās produkcijas apjoma pieaugumu un eksporta 
pieaugumu, kā arī pakalpojumu daudzveidību, komersantu konkurētspējas 
palielināšanos vietējā un starptautiskā tirgū un novada tēla popularizēšanu.

      

52. III stratēģiskais mērķis „III stratēģiskais mērķis „III stratēģiskais mērķis „III stratēģiskais mērķis „Pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novadsPieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novadsPieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novadsPieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novads”””” ir 
vērsts uz novada vienmērīgu attīstību, panākot novada apdzīvoto vietu 
(centru) labāku savstarpējo sasniedzamību un teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju 
piekļuvi pie informācijas un pakalpojumiem, uzlabojot transporta 
infrastruktūru, komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumus un tehnisko 
infrastruktūru. III stratēģiskā mērķa sasniegšana veicinās ilgtspējīgu novada 
attīstību, vienlaicīgi saglabājot vides kvalitāti un racionāli izmantojot dabas 
resursus. Risinot valsts un pašvaldības autoceļu un Kandavas, kā arī novada 
ciemu – Cēres, Valdeķu, Zemītes, Zantes, Vānes, Matkules un Grenču - ielu 
sakārtošanu, kā arī izveidojot veloceliņus, stāvlaukumus un atpūtas vietas, 
novadā tiks veicināta uzņēmējdarbības, tai skaitā tūrisma attīstība, radītas 
papildus darba vietas, kā rezultātā palielināsies nodokļu ieņēmumi 
pašvaldības budžetā. Investīcijas komunālās infrastruktūras uzlabošanā 
pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti, kas mazinās vides 
piesārņojuma risku, veicinās vides sakārtotību un dabas resursu racionālu 
izmantošanu. Noteiktā mērķa īstenošanas rezultātā novads var veidoties kā 
pievilcīga vieta dzīvei un darbam, nodrošinot iedzīvotājus ar drošu un 
draudzīgu telpu, kvalitatīvu mājokli, komunālajiem pakalpojumiem, transporta 
un sakaru infrastruktūru. 

 
  

Kandavas novada vīzija 2033.gadam

I stratēģiskais mērķis - Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga
un aktīva sabiedrība

II stratēģiskais mērķis - Ekonomiski attīstīts novads

III stratēģiskais mērķis - Pieejams, sasniedzams un videi
draudzīgs novads
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53. Ilgtermiņa attīstības prioritāte ir teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras 
risināšana tiek izvirzīta priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības 
aktualitātēm. 

54. Kandavas novada pašvaldība ilgtermiņa attīstības prioritātes ir izvirzījusi katrā 
no trīs stratēģiskajiem mērķiem. Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentā – Kandavas novada attīstības programmā 2010.–2016.gadam – 
atbilstoši katrai ilgtermiņa attīstības prioritātei, ir definēti uzdevumi un 
realizējamie projekti trīs gadu periodā. 

55. I stratēģiskā mērķa „Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva sabiedrība” 
ilgtermiņa attīstības prioritātes ir: 

57.1. Izglītotas sabiedrības veidošana; 
57.2. Veselīgas un sociāli drošas sabiedrības veidošana; 
57.3. Sociāli aktīvas un kultūrbagātas sabiedrības attīstība; 
57.4. Efektīvas publiskās pārvaldes nodrošināšana. 

56. II stratēģiskā mērķa „Ekonomiski attīstīts novads” ilgtermiņa attīstības 
prioritātes ir: 

58.1. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības sekmēšana; 
58.2. Novada tēla popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības vides 

uzlabošana. 

57. III stratēģiskā mērķa „Pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novads” 
ilgtermiņa attīstības prioritātes ir: 

59.1. Transporta infrastruktūras uzlabošana; 
59.2. Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu attīstība. 

  

Par attīstības prioritātēmPar attīstības prioritātēmPar attīstības prioritātēmPar attīstības prioritātēm    

Mans darbības lauciņš ir sports, sporta treneris 
basketbolā, kā arī sporta skolotājs un sporta 
sacensību organizators. Kandavai ir senas 
tradīcijas sportā – hokeja klubs „Dinamo”, 
Trīszvaigžņu sporta spēles, Latvijas olimpiskās 
dienas, Latvijas lielāko uzņēmumu, iestāžu 
sporta spēles u.c. 

Stadions, kurā notika visi šie pasākumi, ir nolietojies. Tā kā Kandavas stadions ir 
unikāla sporta bāze Latvijas mērogā, viena no darāmo darbu prioritātēm ir šīs 
būves sakārtošana. Ja to izdarīsim, varēsim organizēt plaša mēroga sacensības, 
kā arī lielo klubu treniņnometnes, un tas dos iespēju gan uzņēmumiem apkalpot 
sacensības, gan piesaistīs novadam arvien jaunus interesentus. 

Mana darbības sfēra ir saistīta ar basketbolu. Tajā trenējas un spēlē gan 
bērnudārza bērni, gan skolnieki, gan arī pieaugušie un veterāni. Nākotnē, ceļā uz 
stratēģiskā mērķa „Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva sabiedrība” 
sasniegšanu, varētu izveidot sporta internātu basketbolā un vieglatlētikā, 
piesaistot trenēties arī tos lauku talantīgos jauniešus, kuriem nav iespējas 
izbraukāt uz treniņiem pilsētā. Un nenoliedzami ap Kandavu lauku teritorijās dzīvo 
daudz talantīgu jauniešu. Stratēģiski esam labā vietā – pusceļš Rīga – Ventspils. 
Viena no attīstības prioritātēm būtu šāda veida internāta izveide. 

Ja runājam par veselīgas sabiedrības veidošanu, tad realizējams būtu jau ilgu 
laiku lolots kandavnieku sapnis – slēgtais peldbaseins. Tam varētu būt tieša 
saistība gan ar iepriekšminētajām sporta bāzēm, kā arī vidējās paaudzes un 
vecākās paaudzes veselības un aktīva dzīvesveida stiprināšanu. 

Kandava ir jauniešu pilsēta – vidusskola, internātvidusskola, Valsts 
Lauksaimniecības tehnikums, un tas ir arī mūsu attīstības pamats 2033.gadam. 

 

Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneris 
Jānis Bambis 

II STRATĒĢISKĀ DAĻA 
2.3. ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 

12121212    



 
60. Teritorijas specializācija ir ekonomiskās darbības veidi, kas varētu ilgtermiņā 

veidot Kandavas novada uzņēmējdarbības vides struktūru. Teritorijas 
specializācija ir noteikta, ņemot vērā pašvaldības teritorijā pieejamos resursus, 
līdz šim uzkrāto novada iedzīvotāju pieredzi un pašreizējās uzņēmējdarbības 
struktūru. Teritorijas specializācija atspoguļo novada lomu Rīgas plānošanas 
reģiona ekonomikas profila īstenošanā un kopējā Latvijas tautsaimniecības 
attīstībā. 

61. Pašreizējā situācijā Kandavas novadā strādā 610 ekonomiski aktīvo uzņēmumu, 
un tas ir par 67 vairāk nekā pirms 5 gadiem (2008.gadā). No tiem 385 saistīti ar 
lauksaimniecību un mežsaimniecību. Novadā nav lielu uzņēmumu (virs 250 
darbinieku, apgrozījums >50 milj. EUR), ir tikai mikro, mazo un vidējo (līdz 249 
darbinieku, apgrozījums zem ≤50 milj. EUR) uzņēmumu. 

62. 2002.gadā izveidots Kandavas Tūrisma informācijas centrs, un tūrisma nozares 
statistika liecina, ka tūrisma nozares nozīme novadā pieaug. 2012.gadā Tūrisma 
informācijas centra speciālisti ir apkalpojuši par 1115 klientu vairāk kā pirms 
pieciem gadiem, t.i., 4319 klientus, no kuriem 465 ir bijuši ārzemju viesi. Pēc 
Tukuma Tūrisma informācijas centra sniegtajiem datiem, naktsmītņu skaits 5 
gadu laikā (no 2006.–2011.) Kandavas novadā pieaudzis no 19 uz 26. Pēdējos 
gados Kandavas novadā strauji pieaudzis apmeklētāju skaits pasākumos – no 20 
942 apmeklētājiem 2008.gadā līdz 49 356 2011.gadā.  

63. 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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Starptautiskā mērogā Starptautiskā mērogā Starptautiskā mērogā Starptautiskā mērogā ---- tūrisma centrs

Nacionālā mērogā Nacionālā mērogā Nacionālā mērogā Nacionālā mērogā ---- tūrisma centrs - vārti uz Kurzemes Šveici un 
Abavas ieleju 

Reģionālā mērogā  Reģionālā mērogā  Reģionālā mērogā  Reģionālā mērogā  ---- llllauksaimniecība, pārtikas pārstrāde, 
mežsaimniecība, kokapstrāde, tūrisma attīstība

Kandava – jauka mazpilsēta ar ļoti senu vēsturi. Novads ar skaistu 
ainavisko dabu, izdevīgu ģeogrāfisko vietu un labu infrastruktūru, 
kura nākotnē ir pilnveidojama. 

Novadā strādā aktīvi uzņēmēji, pieejamas plašas izglītības iespējas. 
Kopā sadarbojoties, mēs varam stiprināt novada kopējo attīstību. 

Uzņēmējdarbības jomā nākotni redzu ar mazo un vidējo 
uzņēmējdarbību, stiprām zemnieku saimniecībām, ekoloģiskās 
produkcijas ražošanu, mežsaimniecību un kokapstrādi. 

Jau vairāk kā desmit gadus Kandavas novadā strādā Tūrisma 
informācijas centrs. Tūristu skaits pēdējos gados Kandavas novadā ir 
pieaudzis. Piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus un ilgtspējīgi 
izmantojot mums pieejamos dabas resursus, varam strauji attīstīties 
arī šajā virzienā. 

Ar nesavtīgu darbu un kurzemnieku sīkstumu, kopīgiem spēkiem 
lielas ieceres īstenojamas. 

SIA „Kandavas ceļi” vadītājs  
Ivars Marašinskis 



 

 

 
64. Pēc Pilsonības un migrācijas un lietu pārvaldes 2013.gada 1.jūlija datiem novadā 

dzīvo 9556 iedzīvotāji, no kuriem Kandavas pilsētā 4193 (pēc 2011.gada Tautas 
skaitīšanas datiem novadā dzīvo par 671 iedzīvotāju mazāk – 8885, no kuriem 
Kandavas pilsētā dzīvo 3860. 

65. Kandava kā apdzīvota vieta ir attīstījusies jau kopš 13.gs. Pilsētas tiesības 
Kandavai ir sākot ar 1917.gadu. Līdz ar Kandavas novada teritorijas plānojuma 
2011.–2023.gadam izstrādi ir piešķirts ciema statuss visiem Kandavas novada 
pagasta centriem – Cērei, Matkulei, Zemītei, Zantei un Vānei  un divām lielākajām 
apdzīvotajām vietām, kuras pašreizējā situācijā nav pagasta centri, bet kuros ir 
izveidojusies kompakta apbūve, attiecīgi tās ir Grenči un Valdeķi. 
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59. Līdz ar Kandavas novada stratēģiju, Kandavas novadā tiek noteikti septiņi 

attīstības centri. Kā novada nozīmes attīstības centrs tiek noteikta Kandava, 
savukārt Cēre, Valdeķi, Matkule, Zemīte, Vāne un Zante – kā vietējās nozīmes 
attīstības centrs. 

60. 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 (arī Valdeķos) un Aizupē (tās tuvumā), atbalstot 
biedrības asociācijas „Dzīvesprieks” profesionālās pamatizglītības un sociālās 
rehabilitācijas programmas realizāciju. 

61. Pārējās blīvi apdzīvotajās vietās – Grenčos un Kandavas stacijā (Bebrupē) – 
perspektīvā tiek nodrošināti inženierapgādes, transporta un sakaru 
infrastruktūras pakalpojumi. 

62. Lai nodrošinātu publisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem pārējā novada 
teritorijā (t.i., ārpus noteiktajiem attīstības centriem), pašvaldība uztur 
pašvaldības ceļus, veic atsevišķu iedzīvotāju grupu pārvadājumus (skolēni, 
sociālā aprūpe u.tml.), sekmē interneta sakaru pieejamību, organizē atkritumu 
apsaimniekošanu u.c. pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības noteiktajām 
funkcijām. 

63. Kandavas novada pašvaldība kā mērķi izvirza pēc iespējas ilgākā laika posmā 
saglabāt novadā pieejamos pakalpojumus, tai skaitā arī izglītības iestādes ārpus 
Kandavas pilsētas, t.i., Zantē, Vānē, Matkulē, Zemītē un Cērē. Kandavas novada 
attīstībā katras skolas, īpaši pagastu teritorijās, nozīme ir ne tikai saistīta ar 
izglītības pakalpojumiem, bet arī atzīmējama kā pagasta „dzīvības” un 
sabiedriskās aktivitātes uzturētājs. 

64. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos, kā arī apzinoties jaunatnes 
(iedzīvotāju grupa vecumā no 13-25 gadiem) lomu novada ilgtermiņa attīstībā, 
Kandavas novada pašvaldība arī turpmākajā darbībā kā vienu no prioritātēm 
izvirza sadarbības veicināšanu ar jauniešiem, atbalstot gan dažādus projektus 
(ielu vingrošanas laukumu izveide, neformālā brīvdabas kino organizēšana un 
tml.), gan arī stiprinot jauniešu piederības sajūtu savas novadam. 

65. Kandavas novada pašvaldības darbs līdz 2033.gadam būs veltīts tam, lai 
paaugstinātu esošo pakalpojumu kvalitāti, kā arī, lai radītu no jauna tos 
pakalpojumus, pēc kuriem, pirmkārt, novada iedzīvotājiem ir pieprasījumus, un, 
otrkārt, kurus ieviešot, pašvaldība var stimulēt kopējo (ne tikai nozares) novada 
attīstību. 
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66. Kandavas novadā kopējais valsts autoceļu garums ir 179,5 km, pašvaldības ceļu 

kopgarums – ~304 km. Kandavas novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A10 
Rīga – Ventspils, reģionālie autoceļi P130 Rīga – Kuldīga, P121 Tukums – 
Kuldīga un P109 Kandava – Saldus, kā arī vietējie un pašvaldības autoceļi. 

67. Esošais ceļu tīkls pilnīgi nodrošina nepieciešamās saites starp apdzīvotajām 
vietām un jaunu pašvaldības ceļu ierīkošana novada teritorijā nav nepieciešama. 
Jaunu ceļu/ielu ierīkošana nepieciešama vienīgi līdz ar Kandavas pilsētas jauno 
dzīvojamo teritoriju apgūšanu. Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona telpisko 
(teritorijas) plānojumu, tālākā perspektīvā paredzēts veidot jaunu starptautiskas 
nozīmes autoceļu, kas uzlabos sasniedzamību no Rīgas (Tukuma) uz Kuldīgu. 
Plānoto autoceļu telpiski atzīmē arī Kandavas novada stratēģija. 

68. Kandavas novadam attīstoties kā tūrisma centram, nākotnē, papildus esošajem 
veloceliņiem Kandavas pilsētā, attīstāma velo infrastruktūra. Kandavas novada 
stratēģija kā nozīmīgu infrastruktūras objektu atzīmē plānoto veloceliņu Kandava 
– Sabile. 

69. Kandavas novada teritoriju šķērso stratēģiskās nozīmes dzelzceļa līnija 
Rīga/Jelgava – Ventspils. Dzelzceļa garums pašvaldības teritorijā ir 10,5 km, 6 
km attālumā no Kandavas pilsētas atrodas dzelzceļa stacija „Kandava”. 
Dzelzceļš  pašreizējā situācijā tiek izmantots tikai kravu pārvadājumiem 
(galvenokārt ar Ventspils ostu saistītām tranzītkravām). Tālākā perspektīvā 
pašvaldības intereses saistās ar dzelceļa satiksmes atjaunošanu pasažieru 
pārvadājumiem. 

70. Novada teritoriju šķērso naftas vads un naftas produktu vads Polocka – 
Ventspils, kas atzīmējams kā nacionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības 
objkets. Novadu nešķērso neviens maģistrālais gāzesvads, – turpmākajā novada 
attīstībā novada gāzes apgāde teorētiski iespējama no maģistrālā gāzesvada 
Iecava – Liepāja DN 350 mm. Novada teritorijā uz esošās 110 kilovoltu 
elektrolīnijas bāzes perspektīvē plānots ierīkot 330 kilovoltu elektrolīniju. 

71. Kandavas novada attīstība perspektīvā saistāma ar iespējamo Tukuma lidostas 
attīstību, attīstoties tai kā pasažieru lidostai (paredzēts Rīgas plānošanas reģiona 
telpiskajā (teritorijas) plānojumā 2005.–2025.gadam). 

72. Sabiedriskā transporta pieejamība Kandavas novadā nav vienmērīga visā 
teritorijā, liela daļa novada, it īpaši, pagastu, iedzīvotāju pārvietojas ar personīgo 
autotransportu.  Turpmākajā attīstībā transporta un infrastruktūras jomā būtiska 
loma būs Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020.gadam paredzētajam 
finansējumam reģionālo un vietējo autoceļu segumu uzlabošanai un sabiedriskā 
transporta pakalpojumu pilnveidošanai. 
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73. 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. 

74. 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. 2005.gadā dabas parkam izstrādāts dabas 
aizsardzības plāns, kura darbības termiņš beidzas 2013.gada 31.decembrī, līdz 
ar to pašvaldības intereses saistās ar aktīvu līdzdalību jaunā dabas aizsardzības 
plāna sagatavošanā. 

75. Pēc Centrālās statistikas pārvades lauksaimniecības skaitīšanas 2010.gada 
rezultātiem Kandava novadā lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināti ir 1 598 
darbinieki. 2011.gadā Kandavas novadā strādā 187 zemnieku saimniecības. 
Ņemot vērā to, ka globālā mērogā pieaug iedzīvotāju skaits un samazinās 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības, novada lauksaimniecības zemes ir 
resurss ar augstu ekonomisko vērtību. Prognozējams, ka lauksaimniecības 
produktu cenas nākotnē tikai pieaugs, tādejādi lauksaimniecība kļūs par vēl 
nozīmīgāku vietējās ekonomikas sastāvdaļu. 

76. Vērtīgās lauksaimniecības teritorijas Kandavas novadā ir potenciāls 
lauksaimniecības attīstībai, un tajās nav pieļaujama īpašumu sadrumstalošana 
un apmežošana. Pārējās lauksaimniecības teritorijas perspektīvā paredzamas 
daudzfunkcionālai izmantošanai – lauksaimnieciskai ražošanai, tostarp 
bioloģiskajai lauksaimniecībai, dažādu uzņēmumu darbībai, dzīvošanai un 
atpūtai. 

77. Derīgo izrakteņu ieguvi stratēģija kā atļauto izmantošanu paredz ne tikai 
esošajās atradnēs, bet arī pārējā novada teritorijā ārpus apdzīvotajām vietām, 
izstrādājot detalizētākus noteikumus teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos. 

78. Saskaņā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, Kandavas 
novada pašvaldība 2013.gada 14.augustā nosūtīja Vides pārraudzības valsts 
birojam iesniegumu par Kandavas novada stratēģijas izstrādes uzsākšanu ar 
lūgumu pieņemt lēmumu par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu. Vides pārraudzības valsts birojs, 
atbilstoši Kandavas novada pašvaldības paustajam viedoklim, 2013.gada 
21.augustā pieņēma lēmumu Nr.42 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras nepiemērošanu” Kandavas novada stratēģijai, līdz ar to 
šī procedūra stratēģijas izstrādes ietvaros netiek veikta. 
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79. Kandava un daļa Kandavas novada atrodas īpaši aizsargājamā 

kultūrvēsturiskajā teritorijā „Abavas ieleja”, kas ir resurss novada turpmākajai 
attīstībai. Gar Abavu jau izsenis ir gājis vēsturiski nozīmīgs ceļš. Upes ielejas 
nogāzēs atrodas vairāki pilskalni, te izveidojušās arī divas senpilsētas – 
Kandava un Sabile. Liela nozīme teritorijas ainavas telpiskās struktūras 
veidošanā bija muižām, kas radīja ap sevi noteiktu ietekmju laukus - dažādas 
saimnieciskās ēkas, parkus, alejas, pusmuižas un citus objektus. 

80. Galvenie Kandavas novada ainavas veidojošie elementi ir reljefs, mežu masīvi, 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes (tīrumi, pļavas, ganības u.c.), purvi, un 
pārmitrās teritorijas, kultūrvēsturiskie un dabas aizsardzības objekti, lineārie 
ainavu elementi (ceļi, dzelzceļš, gaisvadu elektrolīnijas, meliorācijas grāvji u.c.) 
un apdzīvotās vietas (pilsēta, novada ciemi un viensētas). 

81. Lai saglabātu dzīves un dabas vides kvalitāti un veicinātu tūrisma attīstību, 
Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums iesaka attīstīt jaunu 
ceļa veidu – ainavu ceļus. Kā ainavu ceļus līdzās vēl trijiem autoceļiem reģiona 
plānojums paredz attīstīt autoceļu Kandava – Kuldīga (tiem ir savi īpaši 
attīstības nosacījumi – kvalitatīvs ceļu segums, kas nodrošina pārvietošanās 
drošību, saglabāta ceļu izteiksmība (līkumainība) un sakārtota ceļu ainava. 

82. Novadā atrodas 37 valsts aizsardzībā esoši arheoloģijas, vēstures un 
arhitektūras pieminekļi. Kandavas vecpilsētā atrodas ap 90 ēku, kas būvētas 
18.–20.gs., un tā ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Kandavas 
vēsturiskā centra nozīmīgas un perspektīvā saglabājamas īpašās vērtības ir 
vēsturiskais raksturs, ko veido pilsētas plānojums un ielu tīkls, kas izveidojies 
ap galveno ielu, pilsētas ainava un tās mērogs, reljefs, apbūves telpiskā 
organizācija. Raksturīga un nākotnē saglabājama ir vēsturiskā fona mazstāvu 
apbūve, tradicionālie būvniecības un apdares materiāli – koks, apmests 
laukakmeņu mūris, ķieģeļi, ēku dekoratīvie elementi, dakstiņu jumta klājumi. 

83. Pašvaldības attīstības uzstādījums jeb ikdienas darba pamats arī turpmāk būs 
saglabāt un kopt novada kultūrvēsturiskās īpatnības, to daudzveidību, tajā 
skaitā novadā ietilpstošo pagastu identitāti. Pašvaldība atbalstīs iedzīvotāju 
radošās iniciatīvas un veicinās novada iedzīvotāju piederības sajūtu Kandavas 
novadam. 
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Kandavā esmu ienācēja. Skatoties uz Kandavas novadu no kultūras, 
mākslas viedokļa, redzu, ka mums jau ir labs pamats – mums ir kultūras 
nami, bibliotēkas ar kvalitatīviem, daudzveidīgiem piedāvājumiem, 
pasākumiem, ir mākslas un mūzikas skola, ir mākslinieki, amatnieki, ir 
tradīcijas. 

To visu arī vajag saglabāt un attīstīt. Vajag saglabāt vecās, labās tradīcijas 
un ieviest jaunas idejas. Manuprāt, jāļauj darboties un jāatbalsta jaunie, 
radošie cilvēki. Mums ir jādara viss, lai noturētu tos šeit. Ir jāveicina tradīciju, 
zināšanu nodošanu jaunajai paaudzei. Jāveicina sadarbība starp 
profesionāļiem, pieredzējušajiem un jaunajiem, perspektīvajiem talantiem. 

Esmu sapratusi, ka, lai maza sociāla grupa (vienalga, vai tā ir klase, skola, 
biedrība, pilsēta u.c.) būtu aktīva, attīstītos, darbotos kvalitatīvi un 
interesanti, vajag tikai pāris aktīvistus ar labām idejām, kam nav vienaldzīga 
mazās sabiedrības ikdiena un nākotne. 

Lai mēs attīstītos, ikvienam pagasta iedzīvotājam jāuzņemas atbildība un 
jādod savs ieguldījums tajā jomā, kurā viņš ir kompetents. Nākotnes 
attīstībai svarīgākais ir pašam cilvēkam gribēt, darīt un NEBŪT 
VIENALDZĪGAM! 

Linda Romanovska 
Keramiķe, Kandavas Mākslas galerijas vadītāja 
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3.5. PRIORITĀRI ATTĪSTĀMĀS TERITORIJAS UN VĒLAMĀS ILGTERMIŅA IZMAIŅAS 

  
 

 
84. Kandavas novada vēlamās ilgtermiņa izmaiņas saistītas ar resursu 

koncentrēšanu un esošo pakalpojumu kvalitātes palielināšanu, tādējādi 
stratēģijā ir noteikts viens novada nozīmes attīstības centrs Kandava un tā 
atbalsta centri jeb vietējās nozīmes attīstības centri – Cēre, Valdeķi, Matkule, 
Zemīte, Vāne un Zante.  

85. Apdzīvojuma struktūras mērķis ir saglabāt vietu vēsturi un vietas piederības 
sajūtu. Kandavas pilsētas urbānās attīstības virzieni attīstāmi dienvidrietumu 
virzienā, savukārt ārpus pilsētas teritorijas blīva apbūve perspektīvā veidojama 
ciemu teritorijās – Cērē, Valdeķos, Matkulē, Zemītē, Vānē, Zantē un Grenčos. 

86. Novada teritorijā ārpus Kandavas pilsētas un ciemiem veicināma apdzīvojuma 
attīstība viensētās un lauku saimniecībās, elastīgi regulējot apbūvi un zemes 
izmantošanu. Kandavas novadā no 3821 mājokļiem bez pastāvīgiem 
iedzīvotājiem atrodas 750 mājokļi (2011.gada Tautas skaitīšanas dati). Ņemot 
to vērā, pašvaldības mājokļu politika primāri saistāma ar esošo mājvietu 
izmantošanu. 

87. Attiecībā uz ražošanas attīstību, Kandavas novada stratēģija atzīmē 
nozīmīgākos esošos uzņēmumus kā ražošanas atbalsta vietas. Perspektīvā kā 
jaunas ražošanas vietas mērķtiecīgi paredzēts attīstīt uz ziemeļiem no 
Kandavas pilsētas, kā arī atzīmējams, ka pārējā novada telpa ārpus blīvi 
apdzīvotajām vietām ir atvērta daudzfunkcionālai izmantošanai, tai skaitā arī 
jaunu ražošanas teritoriju attīstībai. 

88. Tā kā perspektīvā tūrisma attīstībai būs būtiska loma novada ekonomikas 
profilā, Kandavas novada stratēģija atzīmē atpūtas, rekreācijas un tūrisma 
areālu. Šajā teritorijā primāri attīstāma tūrisma infrastruktūra, tai skaitā 
izbūvējams veloceliņš Kandava – Sabile. 

89. Kandavas novada lauku teritorijas vēlamās ilgtermiņa izmaiņas pamatā 
saistāmas ar ekonomiskās vides un infrastruktūras attīstību. Kandavas novada 
resurss lauku teritoriju attīstībai un visai novada teritorijai kopumā ir Nacionālā 
attīstības plānā 2014.–2020.gadam paredzētās atbalsta iespējas lauku 
teritorijām – atbalsts tradicionālo lauku nozaru (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība) attīstībai, atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības 
veicināšanai lauku teritorijās, finansējums reģionālo un vietējo autoceļu 
segumu uzlabošanai, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu pilnveidošanai. 
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90. 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteikts, ka pašvaldība nodrošina 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzību, regulāri novērtējot īstenošanas 
rezultātus. 

91. Kandavas novada stratēģijas īstenošanas instrumenti ir Kandavas novada 
attīstības programma 2010.–2016.gadam, kurā tiek noteikti darāmie darbi 
turpmāko 3 un 7 gadu periodam, un Kandavas novada teritorijas plānojums 
2011.–2023.gadam, kas, savukārt, nostiprina stratēģijas idejas teritorijas 
pārvaldības līmenī. 

92. Par stratēģijas īstenošanas uzraudzības kārtību un tās ieviešanu atbildīga ir 
Kandavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa. Bez tās 
stratēģijas īstenošanas uzraudzības procesā aktīvi iesaistās pārējās pašvaldības 
struktūrvienības un iestādes. 

93. Tā kā visi trīs pašvaldībā esošie plānošanas dokumenti ir savā savstarpēji saistīti, 
uzraudzība notiek saskaņoti visiem trīs dokumentiem gan satura ziņā, gan laika 
griezumā. 

94. Kandavas novada attīstības programmā 2010.–2016.gadam ir noteikti 
izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāji. Attiecīgi uzraudzības procesā iegūtā 
informācija būs pamats novērtējuma veikšanai par to, kā norit darbs pie 
pašvaldības dokumentos izvirzīto mērķu sasniegšanas. 

95. Kandavas novada stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības 
pamatā būs ikgadējs pārskats par Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.–2033.gadam un attīstības programmas 2010.–2016.gadam 
īstenošanu, attiecīgi pirmais pārskats „Pārskats par Kandavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2033.gadam un attīstības programmas 
2010.–2016.gadam īstenošanu 2014.gadā” tiks izstrādāts 2015.gadā, un tajā 
tiks atspoguļota situācija par padarīto 2014.gadā. 
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Rīcības plāns un Investīciju plāns 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI (SM) UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI (SM) UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI (SM) UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI (SM) UN     
ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES (IAP):ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES (IAP):ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES (IAP):ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES (IAP):    

SM1 Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva SM1 Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva SM1 Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva SM1 Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un aktīva 
sabiedrība sabiedrība sabiedrība sabiedrība     
IAP Izglītotas sabiedrības veidošana; IAP Veselīgas un sociāli 
drošas sabiedrības veidošana; IAP Sociāli aktīvas un 
kultūrbagātas sabiedrības attīstība; IAP Efektīvas publiskās 
pārvaldes nodrošināšana 
 
SM2 Ekonomiski attīstīts novads SM2 Ekonomiski attīstīts novads SM2 Ekonomiski attīstīts novads SM2 Ekonomiski attīstīts novads     
IAP Uzņēmējdarbības un nodarbinātības sekmēšana; IAP 
Novada tēla popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības 
vides uzlabošana 
    
SM3 Pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novadsSM3 Pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novadsSM3 Pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novadsSM3 Pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs novads    
IAP Transporta infrastruktūras uzlabošana; IAP Kvalitatīvu 
komunālo pakalpojumu attīstība 
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Vidēja termiņa attīstības prioritātes un 
rīcības virzieni (uzdevumi) 

Īstenošana un uzraudzība 
Rezultāts 



 

 


