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Kandavas novada domes priekšsēdētājas ziņojums 
 

Pašvaldības darbs 2018. gadā ir iesācies ar 

zināmām izmaiņām. Proti, esam ieviesuši centralizēto 

grāmatvedību, kas sniegs iespēju visiem strādāt vienā 

sistēmā un būt“ caurspīdīgākiem”, pārskatāmākiem, kā 

arī ieekonomt savstarpējo norēķinu veikšanu, tā 

samazinot izmaksas par bankas pakalpojumiem. Arī 

pašvaldības struktūrā ir nelielas izmaiņas, kas skārušas 

Izglītības pārvaldi, bet Veselīga dzīvesveida un sporta 

attīstības nodrošināšana iedzīvotājiem, kas ir 

pašvaldības funkcija, turpmāk būs jaunizveidotā 

Kultūras un sporta pārvaldes paspārnē, nevis kā līdz šim 

– biedrības “Sporta klubs Kandava” pārziņā. Līdz ar to 

sporta, kultūras un tūrisma pasākumi tiks koordinēti un 

rīkoti savstarpēji sadarbojoties. Katras pašvaldības 

galvenais plānošanas dokuments un instruments ir 

budžets, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju veikšanu. 

Pirmo reizi pēc ilgiem gadiem 2018. gads ir uzsākts ar 

mazāku budžetu nekā iepriekšējos gados. Ja 2017. gadā strādājām ar 11 752 669 eiro lielu 

finansējumu, tad 2018. gadā ir jāiztiek ar 11 741 240 eiro budžetu. Pamatojoties uz domes 

sēdē 2017. gada 26. oktobrī pieņemto lēmumu “Par centralizētās grāmatvedības uzskaites 

izveidošanu Kandavas novada pašvaldībā” un 2017. gada 23.novembrī pieņemto lēmumu 

“Par Kandavas novada pašvaldības struktūras apstiprināšanu” ar 2018.gada 1.janvāri, tiek 

ieviestas pārmaiņas domes  grāmatvedības centralizētajā uzskaitē un struktūrā, kā rezultātā 

Dome reģistrēta kā nodokļu maksātāja, bet PA “Kandavas novada sociālais dienests”, Zantes 

ģimenes krīzes centrs, Kandavas novada Izglītības pārvalde un Kandavas novada Kultūras un 

sporta pārvalde ir sturktūrvienības. 2018. gadā pēc sarunām ar IZM, FM un Saeimas 

deputātiem tomēr neguvām atbalstu Kandavas internātvidusskolas uzturēšanas izmaksām, un 

ar 2019. gada 1. janvāri tās tiks segtas no pašvaldības budžeta, kas ļoti ietekmēs attīstības 

iespējas, tāpēc ir jādomā par skolu tīkla optimizāciju. 

Veicamo darbu daudz, bet finansiālās iespējas ierobežotas. Tomēr, budžeta līdzekļi ir 

atvēlēti ne tikai ikdienas darbu veikšanai, bet arī infrastruktūras un attīstības vajadzībām. 

Svarīgi, ka budžetā ir spēts sabalansēt pašvaldības iespējas ar vajadzībām izglītības 

nodrošināšanai, jo izglītība vienmēr ir bijusi novada prioritāte. Katrā izglītības iestādē allaž 

tiek paveikti kādi labiekārtošanas darbi vai iegādāti tehnoloģiskie līdzekļi. 2018. gadā lielākās 

pārmaiņas sagaidīja PII “Zīļuks”, kurā noritēja ēkas pārbūves darbi energoefektivitātes 

uzlabošanai, vai vienkāršāk sakot – siltināšanai.  

Svarīga vieta novada dzīvē ir atvēlēta kultūrai un sportam. Pamatojoties uz Kandavas novada 

domes 2017. gada 30. novembra sēdes lēmumu, ar 2018. gada 1. janvāri kultūras pārvalde sāk 

darbu kā Kandavas novada Kultūras un sporta pārvalde, apvienojot savā darbībā kultūru, 

sportu, tūrismu un amatniecību. 2018. gadā norisinājās Kandavas novada muzeja pagrabu 

telpu remonts un vasaras nogalē atvērās jauna ekspozīcija „Valodas pagrabiņš”, kura veltīta 

novadniekam K. Mīlenbaham.  

2018. gada vasarā astoņi amatierkolektīvi no Kandavas novada – jauktais koris „Kandava”, 

Zantes kultūras nama jauktais koris, Kandavas VPDK „Ozolāji”, JDK „Imuliņa”, senioru deju 

kolektīvs „Kandavnieks”, Zemītes VPDK „Zemīte”, Zantes kultūras nama jauniešu deju 
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kolektīvs, Zantes kultūras nama VPDK – piedalījās  XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētkos Rīgā. 

Kopā ar visu Latviju mūsu kultūras iestādes novembra mēnesī svinēja Latvijas simtgadi. 

Kandavas Kafijas un tējas svētki piedalījās festivālā „Latvijas Goda aplis”. Svētku laikā tika 

izgaismots Kandavas Pulvertornis. Simtgades pasākumus kuplināja arī Brīvības rogainings. 

Mūsu sportisti ar labiem rezultātiem piedalījās Latvijas veterānu - senioru 55. sporta spēlēs. 

2018. gada februārī tika iedibināta jauna tradīcija sportistu godināšanai, un notika pirmais 

pasākums “Sporta laureāts 2017”, kas turpināsies katru gadu. 

Par novada prioritāti ilgstoši tiek uzskatīta arī tūrisma attīstība. Tāpēc esam domājuši, kā 

piesaistīt tūristus un ieviest vecpilsētā dzīvību. 2018. gada vasaras sezonu uzsākot, TIC 

mainīja atrašanās vietu uz vecpilsētas centru, ērtākās un labiekārtotās telpās, kas piesaistīja 

trīsreiz lielāku tūristu apmeklējuma skaitu. Turpat tika iekārtota Mākslas telpa “Pūralāde” – 

amatniecības darbu tirdzniecībai un radošajām darbnīcām par ko rūpējas amatnieku biedrība.  

Kandavas TIC piedalījās Starptautiskajā tūrisma gadatirgū „Balttour – 2018”, reklamējot 

jauno tūrisma maršrutu ģimenēm. 

Rūpējoties par apskates objektu un vietu paplašināšanu, kultūrvēsturiskajam piemineklim 

Pulvertornim ir nomainīti logu slēģi un atjaunotas durvis, savukārt 2019. gadā plānots 

piesaistīt finansējumu jumta nomaiņai. 

2018. gadā uzsākta arī atpūtas parka pie K.Mīlenbaha vidusskolas izveidošana, atzinīgi 

novērtēts projekta “Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu” rezultāts, kura rezultātā tūristus un 

pilsētas iedzīvotājus priecē dzeja uz vecpilsētas ēku fasādēm,  skvērs Lielā ielā pie mozaīku 

sienas un citi objekti. 

2018. gadā īstenoti arī citi labiekārtošanas un attīstības projekti Kandavas novadā. Piemēram, 

izbūvēta stāvlaukuma pārbūve pie Cēres pagasta administratīvās ēkas, un uzsākti darbi pie 

Cēres pagasta pārvaldes administrācijas ēkas jumta nomaiņas. Notikusi  gājēju celiņa pārbūve 

pie Vānes pagasta administratīvās ēkas. Iestrādnes ir  veiktas projektiem, kas turpināsies 

2019. gadā. Proti, sen gaidītā laivu piestātnes izbūve pie Abavas tilta Kandavā - 

Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes samazināšanai. Tiks atjaunots bērnu rotaļu 

laukums Kandavas vecpilsētas promenādē, veikta Matkules represēto piemiņas vietas 

labiekārtošana un citi. 

 

Ļoti daudz finansiālo līdzekļu tiek ieguldīti komunālajām vajadzībām. Domājot par 

iedzīvotāju labklājību, cenšamies sakārtot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, apkures 

nodrošināšanu. Šo pamatvajadzību nodrošināšanai ir iesniegti projekti investīciju 

piesaistīšanai, lai 2019. uzsāktu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Kandavā, II kārtu, 

un turpinātu sakārtot siltuma apgādi Kandavā, kā arī veiktu ūdens atdzelžošanas darbus 

Matkulē. 2018. gadā tika nomainīti apkures katli un nodrošināta siltuma avota efektivitātes 

paaugstināšana Vānes pagastā, kā arī sakārtota ūdens padeve Zantes pagastā. 

Ne tikai mūsu novada, bet visas Latvijas sāpe ir sliktais ceļu stāvoklis. Prieks, ka beidzot ir 

izdevies panākt Cēres ceļa sakārtošanu, un 2018. gada vasarā tika uzsākti būvniecības un 

asfaltēšanas darbi, kas noslēgsies 2019. gadā.  

2018. gadā ir notikusi vairāku grantsceļu labiekārtošana un būvniecība visu pagastu teritorijās, 

būvniecība darbi turpināsies līdz pat 2019. gadam. Netiek aizmirstas arī Kandavas novada 

ielas. 2018. gadā asfaltbetona segums uzklāts Lapu ielai, bet virsmas seguma apstrāde Ceļam 

Nr.56, kā arī Centra ielai Matkulē. 

 

Daudz tiek domāts par Kandavas novada tēla veidošanu un popularizēšanu. 2018. gadā esam 

izdevuši grāmatu-fotoalbumu “Kandavas novads”, veidojuši reklāmas rullīšus, video 

apskatus. Māksliniece-dizainere Baiba Rulle ir izveidojusi Kandavas novadam raksturīgu 

grafisko zīmi, kurā attēlotas septiņas ozola lapas, kas simbolizē Kandavas pilsētu un sešus 
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pagastus. Par pamatu izmantotas vairākas latviešu spēka zīmes -Austras koks, Ausekļa un 

Laimas zīmes.  

Ir veikts arī pētnieciskais darbs. Proti, pašvaldības aģentūra “Kandavas novada sociālais 

dienests” veikusi pētniecības darbu par 2018. gadu: “Sociāli demogrāfiskā stāvokļa analīze 

novadā 2018. gadam un prognozes 2019. gadam”.  Tāpat tiek strādāts pie Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kandavas novadā projekta 

ieviešanas. 

 

Publiskais pārskats sniedz plašu un patiesu ieskatu pašvaldības ikdienas darbā, bet, lai darbs 

noritētu plānveidīgi un ilgtermiņā, strādājam pēc izstrādātajiem plānošanas dokumentiem. 

Proti, 2017. gada 23. februārī domes sēdē ir apstiprināta Kandavas novada attīstības 

programma 2017.-2023. gadam, ir pieņemts Kandavas novada investīciju plāns 2019. gadam, 

aktualizēta Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.- 2033. gadam, izstrādāts 

Kandavas novada jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.- 2021. gadam, Kandavas novada 

Sociālā dienesta darba plāns 2018. un 2019. gadam un citi dokumenti, ar kuriem var iepazīties 

pašvaldības mājaslapā www.kandava.lv. Tomēr, neskaidrību un trauksmi iedzīvotājos rada 

plānotā Administratīvi teritoriālā reforma, par kuru uzsāksies sarunas 2019. gadā, un, kurai 

jānoslēdzas 2021. gadā. Pēc VARAM plānotās kartes, Kandavas novads tiks apvienots ar 

Tukuma novadu. Ceram, ka spēsim pierādīt savu patstāvību, un saglabāt Kandavas novada 

statusu. 

Esam sagaidījuši un atzīmējuši Latvijas simtgadi, un man patiešām ir liels prieks un 

gandarījums par mūsu kolektīvu un uzņēmēju bagātīgo līdzdalību, šajos, latviešiem tik 

nozīmīgajos valsts svētkos. Mēs visi kopā veidojam mūsu novadu tādu, kādi esam mēs paši! 

Un tikai no mums pašiem būs atkarīga tā nākotne.  

 

 

 

Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

Kandavas novada pašvaldības publiskais pārskats ir izstrādāts un apstiprināts 

pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta 3 daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļa 2.punkts; 69.panta 7.punkts; 72.pantu un 2010.gada 5.maija 

Ministru kabineta noteikumu Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 

prasībām. 

 Kandavas novada dome darbojas saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām” un realizē 

šajā likumā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, kā arī citos LR likumos un Ministru 

kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto uzdevumu izpildi Kandavas novada 

administratīvajā teritorijā. Kandavas novada domes darbu reglamentē Kandavas novada 

pašvaldības nolikums, kas apstiprināts 2009.gada 30.jūlijā. 

 

1.1. Kandavas novada vispārējais raksturojums 
 

Kandavas novads sāka veidoties 1996. gadā, īstenojot teritoriāli administratīvo 

reformu. Vispirms Kandavas pilsētai pievienojās Cēres un Kandavas pagasti, vēlāk Matkules 

un Zemītes, bet kā pēdējie - Vānes un Zantes pagasti. Teritoriāli administratīvās reformas 

rezultātā 1999.gada 9.februārī izveidojās Kandavas novads– pirmais novads 

Latvijā. Kandavas novada platība ir 648,55 km².   

Kandavas novads atrodas Kurzemes austrumu daļā. Kandavas novada administratīvais 

centrs ir Kandavas pilsēta, kas atrodas 97 km attālumā no Rīgas, 102 km attālumā no 

Ventspils. 

30 km attālumā no Talsiem un 28 km attālumā no Tukuma. 

Robežojas ar Tukuma, Jaunpils, Brocēnu, Saldus, Kuldīgas un Talsu novadiem. Daļa novada 

ietilpst Abavas ielejā, kas ir viena no visizteiksmīgākajām upju ielejām Latvijā un jau izsenis 

tiek dēvēta par  „Kurzemes Šveici” stāvo nogāžu, alu un smilšakmens atsegumu dēļ. 
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attēlā: Kandavas novada teritorija 

Kandavas novada simbolika 

 

Kandavas pilsētas ģerbonis 

Kandavas pilsētas ģerbonis 

Tikai 1917. gadā Kandava beidzot tiek pie pilsētas tiesībām, un 1925.gada 31.oktobrī Latvijas 

Republikas prezidents Jānis Čakste dod tai ģerboni, kurā parādīts spēka simbols – ozola zars 

ar trīs ozolzīlēm. 

  

 

Kandavas novada ģerbonis 

Kandavas novada ģerbonis 

Apstiprināts 2013. gada 21. martā Valsts Heraldikas komisijā: Sarkanā laukā melns 

mežakuilis ar sešiem zelta čužu ziediem.  

 Čužas – Kandava ir vienīgā vieta Latvijā, kur brīvā dabā aug šis aizsargājamais augs 

 Melns mežakuilis – simbolizē: spēku, drosmi un neatlaidību, kā arī neskārtās dabas simbolu 

 Sarkanā krāsa – uzsver Kandavas novada piederību Kurzemei 
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Kandavas novada karogs 

 

 

 

 

 

 

 

Lai popularizētu novada tēlu un uzlabotu tūrisma uzņēmējdarbības vidi 2018.gadā 

māksliniece- dizainere Baiba Rulle ir izveidojusi Kandavas novadam raksturīgu grafisko zīmi, 

kurā attēlotas septiņas ozola lapas, kas simbolizē Kandavas pilsētu un sešus pagastus. 

Jaunizveidotā grafiskā zīme veiksmīgi tiek izmantota pašvaldības prezentācijas materiālu, 

suvenīru, afišu un ielūgumu izgatavošanā. 

 

 

 

Iedzīvotāju skaita dinamika 

 

 

 

 
 

Kandavas novada iedzīvotāju skaita sadalījums pa teritoriāli administratīvajām vienībām 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2019. 

 

 

3763 

1355 

512 

572 

836 

538 
689 

Iedzīvotāju skaita dinamika 
Kopā Kandavas novadā dzīvo 8265 iedzīvotāji 

Kandavas pilsētā 3763

Kandavas pagastā 1355

Cēres pagastā 512

Matkules pagastā 572

Vānes pagastā 836

Zantes pagastā 538

Zemītes pagastā 689
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Iedzīvotāju etniskais sastāvs 

 

 

 
Iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva Kandavas novadā  

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2019. 

 

 

 

 

Iedzīvotāju vecuma struktūra 

 

2019.gada sākumā Kandavas novadā reģistrēti 8265 iedzīvotāji darbspējīgā vecumā, 

o  iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam – 1168, t.sk., vīrieši 632 sievietes – 536; 
o  iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā – 5349, t.sk., vīrieši – 2806, sievietes – 2543;  

o  iedzīvotāju skaits pēc darbspējas vecuma – 1748, t.sk., vīrieši 653, sievietes – 1095.  
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2019. 

 

 

1.2. Iestādes juridiskais statuss 
 

Kandavas novada dome darbojas uz likuma “Par pašvaldībām” un Kandavas novada 

domes saistošo noteikumu Nr.5 “Kandavas novada domes nolikums” (Apstiprināti 2009.gada 

30.jūlijā) pamata. Kandavas novada domes juridiskais statuss - pašvaldība, Kandavas novada 

domes juridiskā un faktiskā adrese ir Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV – 3120, 

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV 90000050886. 

Kandavas novada pagastu pārvaldes: 

Latvieši 7578 

Baltkrievi 111 

Krievi 207 
Čigāni 102 Pārējie 267  

IEDZĪVOTĀJU SKAITS PAŠVALDĪBĀ PĒC NACIONĀLĀ 

SASTĀVA 
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Cēres pagasta pārvalde - „Silavas”, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads, LV – 3122; 

Matkules pagasta pārvalde–„Bērzi”, Matkule, Matkules pag., Kandavas novads, LV – 3132; 

Vānes pagasta pārvalde – „Vārpiņa”, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads, LV – 3131;  

Zantes pagasta pārvalde – Skolas iela 8, Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads, LV – 

3134;  

Zemītes pagasta pārvalde – „Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV – 

3135. 

1996. gadā Kandava sāka īstenot teritoriāli administratīvo reformu un Kandavas pilsētai 

pievienojās Kandavas un Cēres pagasti. 1997. gadā izveidotā teritorija apvienojās ar Matkules 

un Zemītes pagastiem. Tā izveidojās Kandavas novads – pirmais novads Latvijā. Pamatojoties 

uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, pēc 2009. gada pašvaldību vēlēšanām 

ir noslēgusies administratīvi teritoriālā reforma un Kandavas novads apvienojies ar vēl diviem 

pagastiem – Zantes un Vānes. 

Kandavas novada domē, atbilstīgi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumā noteiktajam deputātu skaitam, 2017.gadā ievēlēti 15 deputāti, kas pārstāv 5 politiskas 

partijas: 

"Latvijas Zaļā partija" – Inga Priede, Egils Bariss, Guntars Indriksons, Inna Freiberga 

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" – Aigars Lasis (no 06.09.2018. stājoties Alfreda 

Ķieģeļa vietā), Signe Ezeriņa, Ivars Lasis, Daiga Puga (no 13.07.2017.stājoties deputāta 

Ivara Marašinska vietā)  

"Latvijas Reģionu Apvienība" – Gunda Cīrule, Solvita Zirgzdiņa, Gints Birkenšteins ( no 

21.12.2017. stājoties deputātes Leonārijas Gudakovskas vietā)  

"No sirds Latvijai" – Dainis Rozenfelds, Romeks Fabjančiks  

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" – Kaspars Ševčuks, 

Raivis Bērziņs  

Kandavas novada domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī – mēneša pēdējā ceturtdienā. 

Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas  domes ārkārtas sēdes. 2018. gadā notika 20 domes 

sēdes, no tām 8 bija ārkārtas. Domes sēdēs izskatīti un pieņemti lēmumi  387 jautājumos. 

Kandavas  novada domē ir izveidotas un darbojas 4 pastāvīgās komitejas:  

1. Finanšu, plānošanas un novada attīstības komiteja ( I.Priede - komitejas 

priekšsēdētāja,  G.Cīrule - komitejas priekšsēdētāja vietniece, E.Bariss, R.Bērziņš, 

S.Ezeriņa,  G.Indriksons, A.Ķieģelis ( līdz 27.08.2018.)  I.Marašinskis ( līdz 

13.07.2017.), D.Puga ( no 13.07.2017.), D. Rozenfelds).  

2.  Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja (D.Rozenfelds- komitejas 

priekšsēdētājs,  K.Ševčuks- komitejas priekšsēdētāja vietnieks, S.Ezeriņa, I.Freiberga, 

A.Ķieģelis ( līdz 27.08.2018.),  I.Priede,  D.Puga ( no 06.09.2018.), S.Zvirgzdiņa).  

3. Izglītības, kultūras un sporta komiteja ( S.Ezeriņa- komitejas priekšsēdētāja,  K.Ševčuks 

- komitejas priekšsēdētājas vietnieks, G.Cīrule ( līdz 21.12.2017.), R.Fabjančiks, 

G.Birkenšteins ( no 21.12.2017.), I.Freiberga, I.Marašinskis ( līdz 13.07.2017.), D.Puga ( 

no 13.07.2017.), I.Priede). 

4. Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komiteja ( E.Bariss - komitejas 

priekšsēdētājs, S.Zvirgzdiņa - komitejas priekšsēdētājas vietniece, R.Bērziņš, G.Cīrule ( 

no 21.12.2017.), L.Gudakovska ( līdz 01.12.2017.), S.Ezeriņa ( no 06.09.2018) 

G.Indriksons, A.Ķieģelis ( līdz 27.08.2018.) I.Lasis).  

Komiteju darbs notiek sēdēs vienu reizi mēnesī, nedēļu pirms domes sēdes. 

Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai domei no deputātiem un pašvaldības 

iedzīvotājiem izveidotas komisijas.  2018. gadā darbojās 16 pastāvīgās komisijas: 

 1) Kandavas novada vēlēšanu komisija; 

 2) Administratīvā komisija; 

 3) Kandavas novada Iepirkuma komisija; 
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 4) Dzīvokļu komisija; 

 5) Ceļu un satiksmes drošības komisija; 

 6) Ēku un būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

 7) Administratīvo aktu strīdu komisija; 

 8) Arhīva pārvaldības ekspertu komisija; 

 9) Vides aizsardzības komisija; 

 10) Ētikas komisija; 

11) Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas, un 

krājumu norakstīšanas komisija; 

12) Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija; 

 13) Medību koordinācijas komisija; 

 14) Komisija sadarbībai ar ārvalstīm; 

 15) Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

 16) Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisija. 

Pamatojoties uz domes sēdē 2017. gada 26. oktobrī pieņemto lēmumu “Par centralizētās 

grāmatvedības uzskaites izveidošanu Kandavas novada pašvaldībā” un 2017. gada 

23.novembrī pieņemto lēmumu “Par Kandavas novada pašvaldības struktūras apstiprināšanu” 

ar 2018.gada 1.janvāri, tiek ieviestas pārmaiņas domes  grāmatvedības centralizētajā uzskaitē 

un struktūrā, kā rezultātā Dome reģistrēta kā nodokļu maksātāja, bet PA “Kandavas novada 

sociālais dienests”, Zantes ģimenes krīzes centrs, Kandavas novada Izglītības pārvalde un 

Kandavas novada Kultūras un sporta pārvalde ir struktūrvienības 

Kandavas novada domei ir radniecīgā kapitālsabiedrība SIA Kandavas komunālie 

pakalpojumi. Trīs pārējās kapitālsabiedrības: Kandavas novada kooperatīvā krājaizdevu 

sabiedrība, SIA Tukuma slimnīca un SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. 

 

Administrācijas struktūrvienības 

Novada pašvaldības funkciju izpildi un darbību atbilstīgi pašvaldības nolikumam un 

Domes lēmumiem nodrošina administrācija, ko vada Domes iecelts izpilddirektors Egīls 

Dude (no 04.04.2014.)  

Administrācijas struktūrvienības: 

 Kanceleja; 

 Finanšu nodaļa,  

 Attīstības un plānošanas nodaļa; 

 Nekustamo īpašumu nodaļa; 

 Būvvalde; 

 Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Juridiskā un personāla nodaļa; 

 Sabiedrisko attiecību nodaļa (ar 01.01.2018); 

  Saimniecības nodaļa (ar 01.01.2018.); 

 Pašvaldības policija; 

 Kandavas novada bāriņtiesa; 

 Cēres pagasta pārvalde; 

 Zemītes pagasta pārvalde; 

 Matkules pagasta pārvalde; 

 Zantes pagasta pārvalde; 

 Vānes pagasta pārvalde. 

 

Pašvaldības personāls 
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Kopā amata vietas 82. Faktiski nodarbināts 81 darbinieks no kuriem 26 vīriešu dzimuma, 

attiecīgi 55 sieviešu dzimuma. Vidējais darbinieku vecums no faktiski strādājošajiem 

2018.gadā ir 49 gadi.  

Vecuma posmi : 

25- 34 gadi -12 darbinieki 

35- 44 gadi – 15 darbinieki 

45-54 gadi – 24 darbinieki 

55-64 gadi - 25 darbinieki 

65 un vairāk gadu - 5 darbinieki 

Izglītības līmenis: 

Maģistra grāds - 7 darbiniekiem 

Bakalaura/ 2. līmeņa augstākā izglītība - 38 darbiniekiem 

1.līmeņa augstākā izglītība - 9 darbiniekiem 

Vidējā profesionālā/ speciālā izglītība - 14 darbiniekiem 

Vispārējā vidējā izglītība – 8 darbiniekiem 

Pamatizglītība – 5 darbiniekiem 

 

1.3. Funkcijas, par kurām pašvaldība ir atbildīga 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 

o organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 

siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana 

un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;  

o gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 

lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un 

beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);  

o noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav 

noteikts citādi;  

o gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 

bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 

iestādēm u.c.);  

o rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 

pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);  

o nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 

un sportu;  

o nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 

nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana 

ar naktsmītni u.c.);  

o gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un 

interešu aizsardzību;  

o sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;  

o sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 

samazināšanu;  



 

Kandavas novada dome/ 2018.gada Publiskais pārskats 

1

3 

 

o izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;  

o piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;  

o saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un 

apbūves kārtību;  

o nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;  

o veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;  

o savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas;  

o veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās;  

o piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;  

o organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;  

o organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;  

o veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;  

o īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

 

 

Kandavas novada pašvaldības ārvalstu sadarbības partneri 

Kandavas novada pašvaldība veido ciešu sadarbību ar pieciem oficiāliem ārvalstu 

sadarbības partneriem un 28 sadraudzības valstīm no Eiropas mazo pašvaldību hartas. 

2018.gada jūnijā Kandavas novada dome parakstīja sadarbības līgumu ar jaunu partneri- 

Šilales pilsētu (Lietuvā).  

Kandava ir viena no 28 Eiropas valstu mazo pašvaldību hartas pilsētām (Charter of 

European Rural Communities). 
Sadarbība notiek izglītības, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības jomās. 

1. Saku (Igaunija); 

2. Šilalė (Lietuva); 

3. Strengnēsa (Zviedrija); 

4. Geleuza, Strešenu rajons (Moldova); 

5. Lejre (Dānija). 

 

 

1.4. Darbības virzieni un mērķi 
 

Kandavas novada dome izstrādāja Kandavas novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju 2014 – 2033.gadam, kura tika apstiprināta 2014.gada 27.marta Kandavas novada 

domes sēdē (protokols Nr. 5,6.§) „Par Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2014.-2033.gadam apstiprināšanu”. Kandavas novada attīstība balstās un strādā uz trīs 

attīstības prioritātēm un šādiem mērķiem: 

1. Prioritāte - Izglītotas, sociāli nodrošinātas, veselīgas un aktīvas sabiedrības 

veidošana: 

1.1. Mērķis „Cilvēkkapitāla attīstība”; 

1.2. Mērķis „Veselīgas un sociāli drošas sabiedrības veidošana”; 

1.3. Mērķis „Sociāli aktīvas un kultūrbagātas sabiedrības attīstība” ; 

1.4. Mērķis „Efektīvas publiskās pārvaldes nodrošināšana”. 

2. Prioritāte – Ilgtspējīgas ekonomikas un nodarbinātības attīstība: 

2.1. Mērķis „Uzņēmējdarbība un nodarbinātība”; 

2.2. Mērķis „Novada tēla popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības vides 

uzlabošana”. 

3. Prioritāte – Teritorijas pieejamības, sasniedzamības nodrošināšana un videi 

draudzīgas attīstības veicināšana: 

3.1. Mērķis „Pieejamība un transports”; 



 

Kandavas novada dome/ 2018.gada Publiskais pārskats 

1

4 

 

3.2. Mērķis „Kvalitatīvs komunālo pakalpojumu un vides nodrošinājums”. 

Ar Kandavas novada domes sēdes 2015.gada 24.septembrī ( protokols Nr.15, 46.§) 

lēmumu tika apstiprināts Kandavas novada attīstības programmas 2016.-2021.gada izstrādes 

gala termiņš – 2016.gada septembris.  

Kandavas novada attīstības programmas 2016.-2021.gadam izstrāde uzsākta, 

pamatojoties uz domes sēdē 2014.gada 29.decembrī pieņemto lēmumu “ Par Kandavas 

novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”.  

Kandavas novada attīstības programma 2017.-2023.gadam (Apstiprināta 2017.gada 

23.februārī Kandavas novada domes sēdē Nr. 2) 

 

 

1.5. Pārskata gadā plānoto pasākumu izpilde 
 

Kandavas novada dome, sastādot ikgadējo budžetu, apstiprina arī Kandavas novada 

sociālās attīstības un ekonomisko plānu tekošajam gadam. Kandavas novada sociālās 

attīstības un ekonomiskais plāns 2017. gadam tika apstiprināts 2017. gada 25.janvārī 

Kandavas novada domes sēdē (protokols Nr.1, 53.§ ) „Par sociālās attīstības un ekonomiskā 

plāna 2017.gadam izpildi” 
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Kandavas novada 2018. gada sociālās attīstības un ekonomiskā plāna izpilde 
 

Kandavas novada dome 

N.p.k. Veicamie darbi 

2018.gada 25. janvāra domes sēdē Nr. 1 

(55.§ Par sociāli ekonomiskā attīstības plā-

na 2018.gadam apstiprināšanu) apstiprinā-
tais sociāli - ekonomiskais plāns EUR 

2018. gadā veikto sociāli ekonomiskajā plānā 

iekļauto darbu izpilde EUR 

2018. gadā veikto sociāli  ekonomiskajā plānā 

iekļauto darbu naudas (samaksāto rēķinu) izpilde 

EUR 
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 Kandava              

1.  
Valodas pagraba izveide Kandavas 
novada muzejā 

30662,9
2 

8162,92 
22500,

00 
- 33334,04 10834,04 

22500,0
0 

- 33334,04 10834,04 

22

50
0,0

0 

-   

2.  
Ozolāju estrādes kora kāpņu 

atjaunošana 

49610,0

0 
- - 

49610,

00 
0 -  -  0 0 -  -  0 

Iepirkuma rezultātā 

izmaksas pārsniedza 
plānoto finansējumu 

3.  
Parka pie Kandavas Kārļa 
Mīlenbaha vidusskolas 

labiekārtošana 

105086,

72 
- 

22500,

00 

82586,

72 

132 

633,76 

27 547,0

4 

22500,0

0 

82586,7

2 

132 

633,76 
27 547,04 22500,00 

82586,

72 

Palielinājušās būvdarbu 

izmaksas, jo lauzts 
līgums ar SIA “PIKETS 

BŪVE” par 

līgumsaistību 
nepildīšanu, noslēgts 

jauns līgums par 

būvdarbu pabeigšanu, 
kā rezultātā 

palielinājušās būvdarbu 

izmaksas.  

4.  Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu 
49151,4

1 
28342,63 

20808,

78 
- 

49 124,31 28 315,5

3 

20808,7

8 

- 
49 124,31 

28 315,53 
20808,78 -  

5.  Pastaigu takas izveide Pūzurgravā 9926,54 1765,56 
8160,9

8 
- 726,00 132,78 593,22 - 

726

,00 
132,78 

59

3,2
2 

-  

Labiekārtošanas darbi 

tiks veikti 2019.gadā, jo 
ieilga apliecinājuma 
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kartes saskaņošana 

 

6.  
Kandavas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Zīļuks"” 

energoefektivitātes paaugstināšana 

886352,

34 
- 

45815

0,00 

428202

,34 

578 415,0

9 
1047,00 

326920,

09 

250 448

,00 

578 415,0

9 
1047,00 

326920,0

9 

250 44

8,00 

Projekta īstenošanas 

termiņš pagarināts, 

būvdarbi turpināsies arī 
2019.gadā 

7.  
Ēkas Tirgus laukumā 11 telpu 
vienkāršotā atjaunošana 

40793,0
0 

40793,00 - - 43229,22 43229,22 - - 

432

29,

22 

43229,
22 

- -  

8.  

Mazās skolas ielas būvniecība  

Kandavā (no Sabiles ielas līdz 
katlumājai) 

22777,0

0 
22777,00 - - 0 0 - - 0 0 - - 

Virzīt uz 2019.gada 

sociālās attīstības un 

ekonomisko plānu, jo 
nepieciešams sakārtot 

īpašumtiesības 

9.  

Skvēra Lielā ielā 23A 2.kārtas 
izbūve (Kandavas pilsētas tūrisma 

infrastruktūras sakārtošana saskaņā 

ar  28.01.2010. domes lēmumu) 

10 708,

00 
10708,00 - - 12157,77 12157,77 - - 12157,77 12157,77 - -  

10.  

Zīļu un Kalna ielu seguma pārbūve  

8655,00 8655,00 - - 0 0 - - 0 0 - - 

Netiks īstenots 
2018.gadā, jo 2019.gadā 

plānota siltumapgādes 

projekta īstenošana 
 

11.  
Videonovērošanas tīkla 

paplašināšana Kandavas pilsētā 
5000,00 5000,00 - - 4597,50 4597,50 - - 4597,50 4597,50 - -  

12.  
Lapu ielas seguma atjaunošana 72 029,

60 
72 029,60 - - 67220,46 67220,46 --  

 
67220,46 

 
67220,46 

- -  

13.  
Virsmas seguma apstrāde Ceļam 

Nr.56, Kandavas pagastā 

25500,0

0 
25500,00 - - 42180.20 42180.20 - - 42180.20 42180.20 - -  

14.  
Kāpņu atjaunošana no Dārza ielas 
uz poliklīnikas pagalmu 

3300,00 3300,00 - - 3466.02 3466.02 - - 3466.02 3466.02 - -  

15.  
Poliklīnikas koplietošanas telpu 

pārbūve 

108414,

27 
- - 

108414

,27 

108693.5

7 
279,30 - 

108414,

27 

108693.5

7 
279,30 - 

108414

,27 
 

16.  

Melnā seguma izbūve Cīruļu un 
Dzeņu ielā  

20000,0
0 

20000,00 - - 0 0 - - 0 0 - - 

Plānots virzīt uz 
2019.gada sociālās 

attīstības un ekonomisko 

plānu 
 

17.  
Pulvertorņa logu slēģu un durvju 

atjaunošana 

110000,

00 
10000,00 

10000

0,00 
- 9800,00 9800,00 - - 9800,00 9800,00 - -  

18. 

Krēslu iegāde Dienas centram, 
Zantes feldšerpunktā 2 logu 

nomaiņa un durvju ailas 

paplašināšana 

10000,0

0 
10000,00 - - 10415,73 10415,73 - - 10415,73 10415,73 - - 

Krēsli 4011,15 Eur 

Logi 1446,29 Eur 

Durvju ailas 
paplašināšana 4958.29 

Eur 
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 Vānes pagasts              

19. 
Gājēju celiņa izbūve pie pagasta 

pārvaldes ēkas 

24751,6

5 
3516,99 

21234,

66 
- 16502,64 1844,77 

14 657,

87 
- 16502,64 1844,77 

14 657,8

7 
-  

20. 
Pagasta pārvaldes ēkas ieejas 
mezgla un koridora remonts 

33680,0
0 

33680,00 - - 6050 6050 - - 6050 6050 - - 
Darbi tiek turpināti 

2019.gadā 

21. 

Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos (ceļa 

Nr. 5 „Vāne – Mehdarbnīcas – 
Bēlerti” pārbūve) 

200054,

30 
- 

18004

8,87 

20005,

43 
0 - 0 0 0 - 0 0 

Būvdarbi tiks veikti 

2019.gadā.  

 Cēres pagasts              

22. 

Meliorācijas sistēmu pārbūve 
īpašumos “Brīviņu parks” un 

“Cēres parks” Cēres pagastā, 

Kandavas novadā 

31738,3

5 
5461,60 

26276,

75 
- 0 0 0 - 0 0 0 - 

Projekts netika 

apstiprināts.  

23. 

Cēres pagasta pārvaldes 

administrācijas ēkas jumta 

nomaiņa 

71393,0
0 

- - 
71393,

00 
12829.15 12829.15 - - 12829.15 12829.15 - - 

Darbi tiek turpināti 
2019.gadā 

24. 
Stāvlaukuma izveide pie Cēres 

pagasta administratīvās ēkas 
7827,97 296,27 

7531,7

0 
- 14276,52 5426,92 7531,70 - 14276,52 5426,92 7531,70 -  

25. 

Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos (ceļu 
Nr. 20 „Korģeļciems – Čunčas” un 

Nr. 2 „V1435 – Korģelciems – 

Puģi” (daļa) pārbūve) 

131817,

04 
- 

11863

5,33 

13181,

71 

136683,6

6 
- 

123015,

29 

13668,3

7 

136683,6

6 
- 

123015,2

9 

13668,

37 
 

 Zantes pagasts              

26. 
Lietus ūdens noteku remonts 

Zantes ģimenes krīzes centram 
9300,00 9300,00 - - 6342.88 6342.88 - - 6342.88 6342.88 -   

27. 
Gājēju ietves posma gar Skolas 

ielu Zantē būvniecība  

14000,0

0 
14000,00 - - 18634,22 18634,22 - - 18634,22 18634,22 - -  

28. 
Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos (ceļa 

Nr. 2 „Dumpji – Miezāji” pārbūve) 

275011,

22 
- 

25653

2,09 

18479,

13 

264 100,9

6 
- 

246712,

86 

17 388,

10 

264 100,9

6 
- 

246712,8

6 

17 388,

10 
 

 Zemītes pagasts              

29. 
Zemītes estrādes un laukuma 

atjaunošana 
3771,00 3771,00 - - 3117.35 3117.35 - - 3117.35 3117.35 - -  

30. 
Ielu apgaismojums Pils ielā, 

Zemītē 

11713,0

0 
11713,00 - - 11760.58 11760.58 - - 11760.58 11760.58 - -  

31. 

Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos (ceļa 

Nr. 20 „P121 – Lapsas – P121” 
pārbūve) 

272 865

,89 
- 

25522

7,24 

17638,

65 

270 473,7

0 
- 

253 074

,27 

17 399,

43 

270 473,7

0 
- 

253 074,

27 

17 399,

43 
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 Matkules pagasts              

32. Lapenes izbūve 4346,00 4346,00 - - 4346,08 4346,08 - - 4346,08 4346,08 - -  

33. 
Centra ielas seguma virskārtas 
atjaunošana 

13000,0
0 

13000,00 - - 20090.94 20090.94 - - 20090.94 20090.94 - -  

34. 

Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos (ceļa 
Nr. 24 „P121 – V1261” (daļa) 

pārbūve) 

350800,
60 

- 
31572
0,54 

35080,
06 

313 548,7
8 

- 
185 200

,36 
128348,
42 

313 548,7
8 

- 
185 200,

36 
128348

,42 
 

 Kandavas pagasts              

35. 

Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos (ceļu 

Nr. 3 „V1445-Mežmuiža”(daļa), 
Nr. 4 „P109-Baujas” un Nr. 13 

„P130 – Uidas – Senlejas” (daļa) 

pārbūve) 

604114,
61 

- 
17383
5,93 

430278
,68 

344 613,6
3 

- 
244 136

,92 
100 476

,71 
344 613,6

3 
- 

244 136,
92 

100 47
6,71 

Nr.13 “P130 – Uidas – 

Senlejas” pārbūve 
2019.gadā. 

 

 Visā novadā              

36. 
Kandavas novada jauniešu forums 
2018 

1510,00 - 
1510,0

0 
- 1351,23 37,70 1313,53 - 1351,23 37,70 1313,53 -   

37. 

Slimību profilakses un veselības 

veicināšanas pasākumi Kandavas 

novadā 

41389,7
2 

- 
41389,

72 
- 26 803,81 - 

26 803,
81 

- 26 803,81 - 
26 803,8

1 
-  

38. 

8.3.3. SAM „Attīstīt NVA 

nereģistrēto NEET jauniešu 

prasmes un veicināt to iesaisti 
izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas 

ietvaros un nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā” projekta  „PROTI un 

DARI!”” 

17206,2
0 

- 
17206,

20 
- 31067,16 - 

31067,1
6 

- 31067,16 - 31067,16 -  

KOPĀ 
3533560,

63 
366118,57 

204726

8,79 

1274869

,90 

2598586,9

6 
351702,55 

1526835,

86 

718730,0

2 

2598586,9

6 
351702,55 

1526835,8

6 

718730,

02 
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1.6. Padotībā esošās iestādes  
Kandavas novada domes padotībā, atbilstoši tās nolikumam, 2018. gadā ir šādas pašvaldības 

iestādes: 

o Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 

o Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra „Kandavas novada sociālais dienests”, 

Jelgavas iela 4A, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 

o Kandavas novada Kultūras pārvalde (ar struktūrvienībām), Lielā iela 28, Kandava, 

Kandavas novads, LV-3120 

o Kandavas novada Izglītības pārvalde, Zīļu iela 2, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 

o Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks", Raiņa iela 14, Kandava, 

Kandavas novads, LV-3120 

o Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Skolas iela 10, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 

o Cēres pamatskola, „Cēres pamatskola”, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads, LV-3122 

o Zemītes pamatskola, „Pils”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV-3135 

o Kandavas internātvidusskola, Talsu iela 18, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 

o Kandavas Mākslas un mūzikas skola, Sabiles iela 12, Kandava, Kandavas novads, LV-

3120 

o Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, Skolas iela 12, Kandava, Kandavas 

novads, LV-3120 

o Vānes pamatskola, „Prātnieki”, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads,  LV – 3131 

o Zantes pamatskola, Skolas iela 14, Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads, LV-3134 

o Zantes ģimenes krīzes centrs, Skolas iela 4, Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads, LV-

3134 
 

 

1.6.1. Kandavas novada sociālā dienesta pārskats par 2018.gadu. 
 

Novadā uz 01.01.2019. ir 9152 cilvēki. Migrācija – 2018.gadā novadu aptuveni atstāja – 

darbspējīgas personas – 241; bērni – 108; pensijas vecuma personas – 26. Novadā ieradās: 

darbspējīgas personas – 226. Bērni – 90, pensijas vecuma personas – 34. 

 

Iedzīvotāju sociālās grupas 

Nr. Sociālā grupa Skaits 

1. Iedzīvotāji darba spējīgā vecumā 5632 

2. Bērni no 0-18 gadu vecumam:  1506 

3. No tiem skolēni 757 

4. No tiem pirmsskolas bērni 571 

5. No tiem nepilngadīgie likumpārkāpēji 9 

6. No tiem bērni ar invaliditāti 42 

7. No tiem bērni aizbildnībā 47 

8. No tiem bērni audžu ģimenēs 22 

9. Pensionāri pensijas vecumā: 1838 

10. No tiem vientuļi dzīvojošie pensionāri 601 

11. Personas ar invaliditāti  (no tiem 31 ir strādājošie) 351 

 

Pavisam novadā ir 4023 mājsaimniecības jeb ģimenes:  

o daudzbērnu – 114; 

o ģimenes ar bērniem aizbildniecībā – 47; 

o audžu ģimenes – 69; 

o ģimenes ar pieaugušiem invalīdiem – 191; 
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o ģimenes ar bērniem invalīdiem – 42; 

o nepilnās ģimenes ar vienu vecāku – 117; 

o riska ģimenes, kur veicams sociālais darbs – 63; 

o trūcīgās reģistrētās ģimenes – 94;  

o ģimenes ar vienu vai vairākiem pensionāriem – 1475. 

 

 

Nodarbinātība novadā 

Uz 31.12.2018. Nodarbinātības valsts aģentūrā bija 229 iedzīvotājs, kas ir 4,7 % no 

darbspējīgiem. 2018.gadā darbojās projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”/ Nr. 4APSD-

38-2018/. Projektā darbojās maz bezdarbnieku, līdz 15, jo trūkst bezdarbnieku, kas vēlēto 

iesaistīties projektā. 2019.gadā tiks īstenos jauns projekts Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”/ 

Nr. 3APSD-38-2019/, tajā ir piešķirtas 16 vietas. Trūcīgo ģimeņu (personu) skaits salīdzinot 

ar 2017. gadu ir vidēji nemainīgs. 

 

Informācija par izsniegtajiem pabalstiem 

Dažāda veida sociālos pabalstus saņēmušas 597 personas par kopējo summu EUR 

14168.00 (tajā skaitā GMI pabalstu saņēma 68 personas). Dzīvokļu pabalstu saņēmušas 249 

personas (EUR 14864,00). Citas ārkārtas situācijas gadījumos ( slimība u.c.) pabalstu 

saņēmušas 126 personas (EUR 4928,00). 2018.gadā palielinājusies palīdzība daudzbērnu un 

riska ģimenēm, kas dzīvo sociālos dzīvokļos un sociālās telpās, līdz ar to tiek pilnībā 

apmaksāta apkure un apsaimniekošanas nauda ( uz 01.01.2019. 4 sociālie dzīvokļi un 50 

sociālās telpas). Bāreņiem izmaksāts pabalsts par kopējo summu EUR 9194,00 jaunas dzīves 

uzsākšanai sakarā ar pilngadības sasniegšanu un apmaksāts ikmēneša pabalsts mācību laikā. 

Audžu un aizbildņu ģimenēs dzīvo 75 bērns, kuru uzturēšanai gada laikā izlietots EUR 

98391,00. 

 

Pabalstu sadalījums pa ienākumu līmeņiem  

Ģimenes ienākumi uz vienu 

ģimenes locekli mēnesī 

Ģimeņu skaits Personu skaits Pabalsta summa 

līdz EUR 53,0  49 81 19719 

no EUR 53,00 līdz EUR 128,06  83 170 11342 

virs EUR 128,06  62 275 2379 

Ģimenēm ar ienākumiem no EUR 53,00 līdz EUR 128,06 pabalsti lielākoties ir 

piešķirti stihiskas nelaimes gadījumos (ugunsgrēki u.c.), kā arī smagu, medicīnas 

pakalpojumu apmaksas gadījumos, pabalsti pārtikai un mīkstajam inventāram audžu un 

aizbildņu ģimenēm, kā arī garantijas bērniem pēc aprūpes audžu un aizbildņu ģimenēs, kā arī 

sniegta palīdzība daudzbērnu un nepilnām ģimenēm. Ir nedaudz audzis izmaksātais dzīvokļa 

pabalsta lielums.  

Sniegti sociālie pakalpojumi 2018. gadā. 

Aprūpes mājās programmā apkalpoti 157 klienti par kopējo summu 55070 EUR. 

Sociālās rehabilitācijas programmā apkalpoti 4058 klienti par kopējo summu 136066 EUR. 

Ģimenes atbalsta programmā  apkalpoti 3486 klienti par kopējo summu 97968 EUR. 

Dienas nodaļas programmā apkalpoti 360 klienti par kopējo summu 16328 EUR. 

Sniegti medicīniskie pakalpojumi. 

Medicīniskā aprūpē mājās apkalpoti 1368 klienti ; transporta pakalpojumi sniegti 1657 

klientiem; fedšerpunktos apkalpoti 3222 klienti – par kopējo summu 41468 EUR. 
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1.6.2. Dzimtsarakstu nodaļas pārskats par 2018.gadu. 

 
Darbības  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

1. Dzimšanas reģistru skaits 73 78 76 73 58 

     t.sk. ar termiņa nokavējumu, kas 

ilgāks par mēnesi 

1 - 1 2 - 

2. Pieņemti lēmumi par bērna 

piedzimšanas pabalstu 

83 94 92 71 60 

3. Dzimšanas reģistru ierakstu skaits 

bez ziņām par bērna tēvu 

7 3 9 5 5 

4. Dzimšanas reģistru ierakstu skaits 

ar paternitātes atzīšanu 

46 43 46 44 34 

5. Trīspusējo paternitātes atzīšanas 

iesniegumu skaits 

1 1 1 - - 

6. Dzimšanas reģistru ierakstu skaits 

ar paternitātes noteikšanu 

(pamatojoties uz tiesas spriedumu) 

2 3 - - 1 

7. Reģistrēto laulību skaits 34 28 48 51 60 

     t.sk. baznīcā 6 7 6 7 - 

     ar ārzemniekiem 2 1 1 6 4 

     ārpus dzimtsarakstu nodaļas 

telpām 

2 2 9 11 15 

8. Svinīgo laulības reģistrāciju skaits 

dzimtsarakstu nodaļā 

28 19 42 44 59 

9. Samazināts laulības vecums 

(gadījumu skaits) 

- - 1 1 - 

10. Šķirto laulību skaits 6 5 8 13 14 

11. Miršanas reģistra ierakstu skaits 85 57 85 125 92 

12. Reģistra ierakstos izdarīto 

papildinājumu un labojumu skaits 

26 17 14 11 15 

13. Atkārtoti izsniegto apliecību 

skaits 

53 25 22 43 21 

14. Vārda, uzvārda vai tautības 

maiņas lietas 

- - 8 2 - 

15. Izdotas izziņas par dokumentu 

pārbaudi laulības reģistrācijai citā 

iestādē 

6 4 11 3 2 

16.Saņemti dokumenti izpildei 236 199 320 343 320 

17.Nosūtīti dokumenti 108 101 166 176 176 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā, nodrošinot nepārtrauktu darbu, 

strādāja divi darbinieki un kopumā tika sastādīti 210 civilstāvokļa aktu reģistri. No tiem 58 

dzimšanas, 92 miršanas un 60 laulību reģistri. Salīdzinot ar 2017.gadu, samazinājies 

dzimšanas (par 15) un miršanas (par 33) reģistru skaits, bet laulības reģistru ir par 9 vairāk.  

 

2018.gada jaundzimušie 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā sastādīti 58 dzimšanas reģistri, dzimuši 28 

zēni un 30 meitenes, un tas ir par 15 bērniem mazāk, kā 2017.gadā. Kandavas novadā 

dzīvesvieta deklarēta 60 bērniem, kuri dzimuši 2018.gadā. Laulībā dzimuši 18 bērni, 

pamatojoties uz paternitātes atzīšanu, ziņas par tēvu ierakstītas 34 bērniem, 1 bērna tēvs atzīts 

ar tiesas spriedumu, bez ziņām par tēvu reģistrēti 5 bērni. Pirmais bērniņš sagaidīts 21 

ģimenē, otrais 21, trešais 10, ceturtais 5, piektais 1, bet sestais vienā ģimenē. Mūsu novada 
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Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē jebkura novada jaundzimušos, tāpēc dzimšanas reģistru skaitā 

ir arī citu novadu bērni. 2018.gadā Kandavas novadā populārākie meiteņu vārdi bija Alise, 

Emīlija, Sofija, Laura (2) un zēniem Ričards (3), Alekss (2). Deviņiem bērniem vecāki devuši 

divus vārdus. Aizvadītajā gadā bērniem reģistrēti arī retāk sastopami vārdi kā Mia, Leila, 

Hanija, Gabija, Anabella, Emilia, Jesenija un Tristans, Neitans, Kims, Jūlijs, Imants, Aksels, 

Tims. 

Pašvaldība jaunajiem vecākiem piešķir pabalstu 200 eiro apmērā, mazuļa pirmo 

dienasgrāmatu, dzimšanas apliecības vāciņus un kandavnieces Gitas Zuzes dāvinātās čībiņas. 

Katru gadu 4.maijā tiek rīkots, nu jau par tradīciju kļuvušais pasākums - “Esmu dzimis 

Kandavas novadā” uz kuru tiek ielūgti pagājušajā gadā dzimušie mazulīši ar ģimenēm. Svētku 

reizē jaunie pilsoņi tiek reģistrēti lielajā Goda grāmatā un dāvanā saņem foto albūmu ar 

novada simboliku. 2018.gadā pieaicinājām profesionālu fotogrāfu un katra ģimene dāvanā 

saņēma izdrukātu ģimenes foto.  

2018.gadā mirušie 

2018.gadā Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 92 mirušie ( 46 sievietes 

un  46 vīrieši) un tas ir par 33 reģistriem mazāk, nekā 2017.gadā. Biežākie nāves cēloņi 

bijušas sirds slimības un vēža intoksikācija, trīs mirušie slimoja ar HIV. Pēc mūsu datiem 

2018.gadā samazinājies pašnāvību izdarījušo skaits.  Tā kā miršanas faktu iespējams reģistrēt 

jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, pie mums bieži tiek reģistrēti mirušie no citiem novadiem, pērn 

reģistrējām 14 mirušas personas no citiem Latvijas novadiem, visbiežāk no Sabiles un Saldus. 

Cilvēki novērtējuši iespēju Kandavā visas formalitātes nokārtot vienuviet, jo blakus 

dzimtsarakstu nodaļai darbojas Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā var aizpildīt 

pieteikumu apbedīšanas pabalstam.  

Laulības 2018.gadā 

2018.gadā reģistrētas 60 laulības, kas ir par 9 laulībām vairāk kā 2017.gadā (2017.gadā nodaļā 

tika reģistrētas 44 laulības + 7 baznīcas reģistri, kas kopā sastāda 51 laulību). Pērnais gads 

atšķiras no citiem gadiem ar to, ka visas ceremonijas nodrošināja Dzimtsarakstu nodaļa, 

nebija nevienas baznīcā slēgtas laulības. Visvairāk laulību tika reģistrēts augusta mēnesī 18 un  

jūlijā 11. Visbiežāk laulību ceremonijas notika domē  42, izbraukumos 15 (no tām 8 

Kalnmuižā), laulības reģistrētas arī Kultūras namā un Kandavas novada muzejā. 

Pieprasītākais laulību datums aizvadītajā gadā bija 18.08.2018., kurā notika piecas laulību 

ceremonijas. Arī 2018.gadā laulību ceremonijas tika tulkotas angļu un krievu valodās, vienu 

laulību noslēdza arī kurlmēms pāris, palīdzot surdotulkam. Pašvaldības rīkotajā akcijā, 

2018.gada 12.maijā tika salaulāts viens pāris. Katru gadu šo akciju labprāt atbalsta arī mūsu 

uzņēmēji. Pērn jaunais pāris saņēma dāvanu karti no Kalnmuižas pils.  Arī 2019.gadā 

Dzimtsarakstu nodaļa organizē pašvaldības apmaksātās laulības 14.februārī (pieteikušies 2 

pāri) un 18.maijā. Turpinām pieņemt pieteikumus! 

Kāzu jubilejas 2018.gadā 

Liels pagodinājums ir organizēt kāzu jubilejas pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un 

vairāk gadu. 2018.gadā savas Dimanta kāzas atzīmēja 3, Smaragda kāzas 4 un Zelta kāzas 5  

pāri, kopā sveicām 12 ģimenes. Pašvaldība katram pārim izmaksā naudas balvu, dāvina 

Kandavas grāmatu un ziedus. Iepriekš ar katru pāri vienojamies par to, kā viņiem piemērotā 

veidā nodot sveicienus, tāpēc izvēle – svinēt divatā vai kuplā radu un draugu pulkā, paliek 

katra paša ziņā. 2018.gadā tika realizēta arī ideja par Zelta pāru Goda grāmatu, tajā atzīmējām 

katru Goda pāri, arī tos, kuri savas jubilejas jau nosvinējuši iepriekšējos gados.  Šogad 

aicinām atzīmēt kāzu jubilejas pārus, kuri laulības noslēguši 1969.,1964., 1959. un 1954. 

gadā.  
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1.6.3. Bāriņtiesas pārskats par 2018.gadu. 

 Skaits 

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna vārda, uzvārda vai tautības 

ierakstu, kopā: 

 0 

Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par bērna 

aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, kopā: 

 2 

 Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, 

apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta 

invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, vai izmaksāšanu pašam 

bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā 

 2 

Nepilngadīgo personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par atļaujas došanu 

stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, kopā: 

 0 

tajā skaitā zēni   

tajā skaitā meitenes   

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par pilngadības piešķiršanu pirms 18 

gadu vecuma sasniegšanas, kopā 

 0 

Bērnu skaits, kuri nosūtīti konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita 

speciālista, kopā 

 0 

Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko 

interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 

 11 

Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā:  95 

 no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits:  3 

tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem  3 

tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no aizbildņa aprūpes un aizbildņa 

atstādināšanu no pienākumu pildīšanas 

 0 

tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no audžuģimenes aprūpes un audžuģimenes 

atstādināšanu no pienākumu pildīšanas 

 0 

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī, ja lietas nav 

nodotas arhīvā, kopā 

 418 

Pārskata gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā kopā  37 
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1.6.4. Izglītības pārvaldes pārskats par izglītības iestādēm uzsākot 2018./2019. mācību gadu 

 

Skolēnu skaits izglītības iestādēs (uz 1.septembri) 

Nr.p

.k. 
Izglītības iestāde 

Pirms-

skola 

(līdz 5 

gadu 

vec.) 

5-6 

gad. 
1.kl. 

2-9. 

kl. 
10.kl 

11.-12. 

kl. 

Kopā 

10.-12. 

kl. 
Kopā 

1.-12.kl. 

Kopā 

2018./2019. 

Kopā 

2017./2018 
+/- 

1. Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola   32 284 28 29 57 373 373 384 -11 

2. Kandavas internātvidusskola   22 271 15 15 30 323 323 335 -12 

3.  Cēres pamatskola 11 12 1 54    55 78 87 -9 

5. Zemītes pamatskola 25 20 7 49    56 101 96 +5 

6. Kandavas novada Zantes pamatskola 14 14 12 70    82 110 122 -12 

7. Vānes pamatskola 28 16 4 53    57 101 117 -16 

8. Kandavas pilsētas PII „Zīļuks” 115 90       205 217 -12 

Kopā : 193 152 78 781 43 44 87 946 1291 1358 -67 

9. 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 

*tikai Kandava 
 

1. 

kurss 
2.-4. kurss     

233 617 850 850 826 +24 

116* 273* 389* 389 359 +30 

    Kopā novadā:    

10.  Kandavas Mākslas un mūzikas skola 324 295 +29 

11.  Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola 240 220 +20 

12.  Kandavas Deju skola 135 155 -20 

Kopā novadā: 699 670 +29 

 

 
Pieaugušo neformālās un interešu izglītības programmu licencēšanu Kandavas novadā veic Kandavas novada Izglītības pārvalde. Pieaugušo neformālās izglītības kursus un 

seminārus organizē Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs.  
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1.6.5. Pašvaldības policijas pārskats par 2018.gadu 
 

Kandavas novada pašvaldības policijā, pēc darbinieku saraksta ir 4 policisti un 

priekšnieks. Pienākumu izpildes laikā policisti pilda savus pamatuzdevumus ne tikai Kandavā 

un tās tuvā apkārtnē, bet arī regulāri izbrauc patruļā pa visu novada teritoriju. Izbraukumu 

laikā kontrolējot vispārējo sabiedrisko kārtību, tas ir – dzērāji sabiedriskās vietās, īpaši pie 

veikaliem, skolu tuvumā, nepilngadīgie smēķētāji utt., protams konstatējot arī cita profila 

pārkāpumus. 

Statistikas dati objektīvi neatspoguļo policijas darbu – administratīvā prakse ir tikai 

maza daļa no mūsu darbības: 
 2014  2015  2016  2017   2018 

pieteikumi (t.sk. izsaukumi)  513 326 347 384 400 

notikumi   96 49 44 37  43 

meklēšanā esoša persona aizturēta un nodota VP    1 2  

aizturētas aizdomās turētās personas     2 7  

līdzdalība aizdomās turēto aizturēšanā    2  

aizturēta administratīvo arestu neizcietusī persona    1  

administratīvo pārkāpumu protokoli  73 58 57 80 82 

t.sk.   

LAPK 42
1
.p.1.d.(smēķēšana neatļautās vietās)  11  2  

LAPK 42
1
.
 
p.4.d. (nepilngadīgie smēķētāji)  3 3 2 9 4 

LAPK 58.p. (gaisa piesārņošana)    1  

LAPK 67.1. (koku patvaļīga ciršana)    1 1  

LAPK 75.p.2.d.  (neiekļāvās atkritumu apsaimniekošanā - nebija 

līguma)  

3  1   

LAPK 75.p.1.p. (atkritumu apsaimniekošanas noteikumu 

pārkāpums)   

  3  2 

LAPK 100.p.1.d. (sējumu nobradāšana)     1 

LAPK106.p1.d. (dzīvnieku   turēšanas noteikumu pārkāpums)   1 5 1 2 2 

LAPK 167.p. (huligānisms)   1 1 2 1 5 

LAPK 171.p.1.d. ( iereibis atrodas sab.vietā)   30 27 25 37 28 

LAPK 171.p.2.d. (atkārtoti iereibuši sab.vietā)    4 5 13 18 25 

LAPK 171
1
.p.1.d. (iereibuši nepilngadīgie)  14 4 2 6 10 

LAPK 171
1
.p.2.d. (atkārtoti iereibuši nepilngadīgie)    2 2 

LAPK 172.p.1.d. (nepilngadīgā iesaistīšana alkohola lietošanā) 2     

LAPK 172.p.2.d. (nepilngadīgo novešana līdz dzēruma stāvoklim) 1      

LAPK 172.p.3.d. (alkohola nodošana nepilngadīgajam)     1 

LAPK 172
2
.p.2.d. (atkārtota emocionāla vardarbība pret bērnu)    1  

LAPK 186.p.1.d. (dzīvo bez derīga dokumenta)     3   

LAPK 175.p. (nepakļaušanās policijas darbinieka likumīgām 

prasībām)   

1 1 1  2 

LAPK 176.p. (patvarība) 3     

LAPK 202.p.1.d. (apzināti nepamatota speciālo dienestu 

izsaukšana) 

3     

Saistošo not. Nr.17  punkts 16.1.(traucē naktsmieru )    1 1   

Saistošo not. Nr.17  punkts 19.2.(mazgā auto daudzdzīvokļu mājas 

pagalmā)   

  1   

Saistošo not. Nr.17  punkts 18.4.(izmeta atkritumus-ierīkoja 

atkritumu izgāztuvi)   

  1   

Problēmas: Dzērāji u.c. pārkāpēji, zāles nenopļaušana, suņi, kaķi un to saimnieki, kas izmet 

un pamet savus dzīvniekus, citi baro (pieradina un kļūst atbildīgi).  

Cilvēku nespēja saprast notiekošo un pielāgoties situācijai – meklē taisnību nepamatoti, 

piemēram: neievēro vispār pieņemtās normas, bet mēģina sevi aizstāvēt ar dažādām 

izdomātām versijām, vaino citus - tā izraisa konfliktus. Atkritumu izgāšana mežos t.sk. koku 

lapas, āboli (bioloģiskas izcelsmes) – bojā ainavu rada ne sakoptības priekšstatu utt.  Nav 
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atskurbtuve, nav aizturēšanas telpas, nav dzīvnieku patversme, nav klaiņojošu dzīvnieku 

(suņu un kaķu) ķērāju. 

2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Budžeta finansējums un tā izlietojums 
Pārskata periods: 2018.gads    (euro) 

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts Pārskata periods 

pamatbudžets speciālais 

budžets 

ziedojumi un 

dāvinājumi 

KOPĀ (1. līdz 

6.ailes summa) 

Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas summa) 11 55 78 46 28 41 72 1 06 29 11 85 26 47 

Nodokļu ieņēmumi 4 50 37 41 5 19 07 0 4 55 56 48 

Nenodokļu ieņēmumi 2 38 51 0 0 2 38 51 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 27 68 78 0 0 27 68 78 

Transferti 6 49 12 63 23 22 65 0 6 72 35 28 

transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus 19 05 14 0 0 19 05 14 

transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot 

komersantus 

6 30 07 49 23 22 65 0 6 53 30 14 

Ziedojumi un dāvinājumi 0 0 1 06 29 1 06 29 

Citi ieņēmumi no pamatdarbības 26 21 13 0 0 26 21 13 

Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas summa) 10 20 19 09 32 22 17 1 06 68 10 53 47 94 

Atalgojums 4 60 32 32 0 0 4 60 32 32 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas 

1 19 22 11 0 0 1 19 22 11 

Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba 
braucieni 

4 76 33 0 0 4 76 33 

Pakalpojumi 1 91 10 86 32 22 17 13 17 2 23 46 20 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, periodika 

83 53 58 0 50 80 84 04 38 

Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 39 68 0 0 39 68 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība 

27 70 08 0 2 35 27 72 43 

Transferti 14 72 24 0 0 14 72 24 

transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus 14 41 97 0 0 14 41 97 

transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot 

komersantus 

30 27 0 0 30 27 

Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma 

izmaksas 

1 03 80 71 0 40 36 1 04 21 07 

Citi izdevumi no pamatdarbības 14 61 18 0 0 14 61 18 

Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts (A1.-A2.) 1 35 59 37 -3 80 45 -39 1 31 78 53 

Finanšu ieņēmumi (+) 33 0 0 33 

Finanšu izdevumi (-) -7 67 54 0 0 -7 67 54 
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Ieņēmumi  (+) vai izdevumi (-) no nefinanšu aktīvu 
realizācijas  

8 25 97 0 0 8 25 97 

Cits pārsniegums vai deficīts (B1.+B2.+B3.) 58 76 0 0 58 76 

Perioda neto pārsniegums vai deficīts (A.+ B.+C1.+C2.) 1 36 18 13 -3 80 45 -39 1 32 37 29 

 

2.2.Konsolidācijā iesaistītās un padotībā esošās iestādes 

 

2018. gadā Kandavas novada domes grāmatvedība veica centralizētās grāmatvedības 

uzskaiti sekojošām Kandavas novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām: 

 Kandavas novada dome; 

 Kandavas novada sociālais dienests PA; 

 Kandavas novada Kultūras un sporta pārvalde ar struktūrvienībām; 

 Kandavas novada Izglītības pārvalde ar struktūrvienībām; 

 Zantes ģimenes krīzes centrs. 

Kandavas novada domei ir radniecīgā kapitālsabiedrība SIA Kandavas komunālie 

pakalpojumi. Trīs pārējās kapitālsabiedrības: Kandavas novada kooperatīvā krājaizdevu 

sabiedrība, SIA Tukuma slimnīca un SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. 

 

2.3. Aizņēmumi 

 

Aizņēmumi 2018.gadā 

Aizņēmumi no Valsts kases 1585412,00 EUR: 

 

1.Kandavas pagasta ceļa Nr.3 "V1445-Mežmuiža" pārbūve, līgums parakstīts 10.10.2018, 

aizdevuma summa EUR 8 69 39,00 

2.Kandavas pagasta ceļa Nr.4 "P109-Baujas" pārbūve, līgums parakstīts 10.10.2018, 

aizdevuma summa EUR 46 03,00 

3.Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" energoefektivitātes 

paaugstināšana, līgums parakstīts  28.08.2018. aizdevuma summa EUR 25 04 48,00 

4.Matkules pagasta ceļa Nr.24 "P121-V1261" pārbūve, līgums parakstīts 10.10.2018. 

aizdevuma summa EUR 12 83 48,00 

5.Parka pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas labiekārtošana, līgums parakstīts 

26.06.2018., aizdevuma summa EUR  10 05 86,00 

6.Ēkas "Silavas", Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads jumta seguma nomaiņa, līgums 

parakstīts 17.05.2018., aizdevuma summa  EUR 6 50 04,00. 

7.Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei, līgums parakstīts 

10.10.2018, aizdevuma summa  EUR 2 91 61,00 

8. SIA Kandavas komunālie pakalpojumi pamatkapitāla palielināšanai projekta "Siltuma 

avota efektivitātes paaugstināšanai Kandavas novadā, Vānē", līgums parakstīts 28.08.2018. 

aizdevuma summa EUR 5 13 39,00. 

 

Aizņēmumi 2017.gadā 

Aizņēmumi no Valsts kases 1639380 EUR: 

1. Aizņēmums pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta 

(autobusa) iegādei, atmaksas termiņš līdz 20.02.2024., aizdevuma līguma Nr. A2/1/17/101 no 

02.03.2017. – 71402 EUR; 

2. Aizņēmums projekta “Kandavas mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, 

Kandavā pārbūve” īstenošanai, atmaksas termiņš līdz 20.02.2042., aizdevuma līguma                

Nr. A2/1/17/102 no 02.03.2017. – 1329960 EUR;  
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3. Aizņēmums prioritārā investīciju projekta “Apkures sistēmas pārbūve Apiņu ielā 6/8 

ar pieslēgumu ārējiem tīkliem Kandavā, Kandavas novadā” īstenošanai, atmaksas termiņš līdz 

20.05.2022., aizdevuma līguma Nr. A2/1/17/348 no 01.06.2017. – 25232 EUR;  

4. Aizņēmums prioritārā investīciju projekta “Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve 

Lielā ielā 24, Kandavavā” īstenošanai, atmaksas termiņš līdz 20.05.2027., aizdevuma līguma 

Nr. A2/1/17/349 no 01.06.2017. – 96981 EUR;  

5. Aizņēmums projekta “Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo 

izglītības iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana” īstenošanai, atmaksas termiņš līdz 

20.08.2027., aizdevuma līguma Nr. A2/1/17/658 no 08.09.2017. – 115805 EUR.  

 

Aizņēmumi 2016.gadā 

2016.gadā ņemts aizņēmums prioritārā investīciju projekta “Nekustamā īpašuma Lielā iela 11, 

Kandava, Kandavas novads iegāde” īstenošanai, atmaksas termiņš līdz 20.04.2021., 

aizdevuma līguma Nr. A2/1/16/118 no 06.05.2016. – 43500 EUR. 

 

2.4. Kandavas novada domes nekustamā īpašuma novērtējums un struktūra 

 

Informācija par Kandavas novada pašvaldības bilancē esošajiem nekustamajiem 

īpašumiem pēc stāvokļa uz 2018. gada 31. decembri. 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra pa lietojumu veidiem (ha) 
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Īpašumā 547,6 182,4 136,9 7,8 2,3 9,6 84,2 8,1 116,3 

Piekritīgā 1132,2 478,5 47,6 11,9 4,3 7,1 46,2 332,8 203,8 

Kopā 1679,8 660,9 184,5 19,7 6,6 16,7 130,4 340,9 320,1 

 

 

3. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ 
 

Ar Kandavas novada domes lēmumu 2018.gadā apstiprināti šādi attīstības plānošanas 

dokumenti: 

1. 2018.gada 27.septembra protokols Nr.15 4. § “Par Kandavas novada attīstības 

programmas 2017.-2023.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu” 

2018. gadā iesniegtie projektu pieteikumi: 

1. Vānes pagasta ceļa Nr.5 “Vāne – Mehdarbnīcas – Bēlerti” pārbūve”; 

2. Kandavas pagasta ceļa Nr.13 “P130 – Uidas – Senlejas” pārbūve; 

3. Matkules pagasta ceļa Nr.24 “P121-V1261” pārbūve; 

4. Cēres pagasta ceļa Nr.2 un ceļa Nr.20 pārbūve; 

5. Kandavas pagasta ceļa Nr.4 “P109 - Baujas” pārbūve; 

6. Kandavas pagasta ceļa Nr.3 “V1445 – Mežmuiža” pārbūve; 

7. Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši – labā roka mobilā jaunatnes darbā; 

8. Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kandavā; 

9. Turning industrial culture and craftmanship to effective and sustainable tourist 

attraction 
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10. Izkal savu suvenīrmonētu Kandavā! 

 
 

 

Veiktās Projektu pārbaudes 2018.gadā: 

Satiksmes ministrijas projekta pēcuzraudzības pārbaude projektam “Tranzītielu sakārtošana 

Kandavas pilsētā”; 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūras projekta īstenošanas pārbaude projektam “Slimību 

profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārbaude projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS); 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārbaude projektam “PROTI un DARI!”; 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras saturiskās uzraudzības vizīte projektam 

“Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši – labā roka jaunatnes darbā”; 

Lauku atbalsts dienesta projektu īstenošanas pārbaudes projektos: 

- Zemītes pagasta ceļa Nr.20 “P121 – Lapsas – P121” pārbūve; 

- Zantes pagasta ceļa Nr.2 “Dumpji – Miezāji” pārbūve; 

- Matkules pagasta ceļa Nr.24 “P121-V1261” pārbūve; 

- Cēres pagasta ceļa Nr.2 un ceļa Nr.20 pārbūve; 

- Kandavas pagasta ceļa Nr.4 “P109 - Baujas” pārbūve; 

- Kandavas pagasta ceļa Nr.3 “V1445 – Mežmuiža” pārbūve; 

- Valodas pagraba izveide Kandavas novada muzejā; 

- Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu; 

- Izkal savu suvenīrmonētu Kandavas novadā!; 

- Tautas tērpu iegāde Kandavas Deju skolai; 

- Pamatlīdzekļu iegāde Zemītes tautas namam; 

- Stāvlaukuma izveide pie Cēres pagasta administratīvās ēkas; 

- Gājēju celiņa pārbūve pie Vānes pagasta administratīvās ēkas.  

 
 

 

4. KANDAVAS NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNS 2019. GADAM 
 

Kandavas novada investīciju plāns 2019. gadam 

Kandavas novada dome 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums EUR 

Kopējais 

finansējums 

No Kandavas 

novada domes 

budžeta   

Projektu 

fondu 

finansējums Cits/kredīts 

Kandavas pilsēta 

1.  

Kandavas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādes „Zīļuks” 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

240 384,87 30 039,99 139 608,66 70 736,22 

2.  
Parka pie Kandavas Kārļa 

Mīlenbaha vidusskolas 

labiekārtošana (atliktie darbi) 

5297,84 5297,84   

3.  Pastaigu takas – laivu piestātnes 

izveide Kandavā pie Abavas tilta 
49 143,10  34 400,17 14 742,93 
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4.  
Turning industrial culture and 

craftsmanship to effective and 

sustainable tourist attractions 

402 594,50  342 205,32 60 389,18 

5.  Promenādes rotaļu iekārtas 

nomaiņa 
20 000,00 6 500,00 13500,00  

6.  Pulvertorņa jumta atjaunošana 22 000,00 10 000,00 12 000,00  

7.  
Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai (KIVS, 

KKMV) 

30 000,00  30 000,00  

8.  

Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas 

plāna īstenošanai Kandavas 

novadā 

27 687,27  23 534,18 4153,09 

9.  

Strūklakas pārbūve skvērā pie 

Bruņinieku pilskalna (Kandavas 

pilsētas tūrisma infrastruktūras 

sakārtošana saskaņā ar  

28.01.2010. domes lēmumu) 

14 229,00 14 229,00   

10.  
Inženiertīklu pievada, apkures un 

ventilācijas ierīkošana ēkai Lielā 

ielā 11, Kandavā 

10 000,00 10 000,00   

Vānes pagasts 

11.  
Pagasta pārvaldes ēkas ieejas 

mezgla un koridora remonts, 

pārbūve 

27 561,89 27 561,89 - - 

12.  Vānes pagasta ceļa Nr. 2 

"Mehdarbnīcas - Bēlerti" pārbūve 
201 662,38 - 114 898,52 86 763,86 

Cēres pagasts 

13.  
Cēres pagasta pārvaldes 

administrācijas ēkas jumta 

nomaiņa 

55617,36 - - 55617,36 

Matkules pagasts 

14.  Matkules represēto piemiņas 

vietas atjaunošana 
23 000,00 2300,00 20 700,00  

Kandavas pagasts 

15.  
Kandavas pagasta ceļa Nr. 13 

„P130 – Uidas – Senlejas” 

pārbūve (daļēji) 

190 698,50 - 127 168,03 63530,47 

Visā novadā 

16.  
Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši 

– labā roka mobilā jaunatnes 

darbā 

1771,57  1771,57 - 

17.  
Slimību profilakses un veselības 

veicināšanas pasākumi Kandavas 

novadā 

58 856,97 10 082,90 48 774,07 - 

18.  

8.3.3. SAM „Attīstīt NVA 

nereģistrēto NEET jauniešu 

prasmes un veicināt to iesaisti 

izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas 

ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā” projekta  „PROTI un 

DARI!”” 

22 821,46 - 22 821,46 - 

19.  
Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai 

(PUMPURS) 

25 330,18  25 330,18  
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Kopā:  1 404 427,89 91 782,62 956 712,16 355 933,11 

 

 

 

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums EUR 

Kopējais 

finansējums 

No SIA „Kandavas 

komunālie 

pakalpojumi” 

budžeta   

Projektu fondu 

finansējums Cits 

1. 

Siltumapgādes sistēmas 

efektivitātes 

paaugstināšana, 

īstenojot jauna posma 

būvniecību Kandavā. 

Projekta 

Nr.4.3.1.0./18/A/004 

98 000,00 65 603,31 32 396,69 0 

2. 

Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Kandavā II kārta. 

Projekta 

Nr.5.3.1.0./17/I/031 

798 290,17 445 090,86 353 199,31 0 

3. 
Ūdens atdzelžošana 

Matkulē 

 

25 000,00 
25 000,00 0 0 

Kopā:  921 290,17 535 694,17 385 596,00  

Kandavas novada Izglītības pārvalde 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums EUR 

Kopējais 

finansējums 

No Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldes budžeta   

Projektu 

fondu 

finansējums Cits 

18.  Skolēnu un pedagogu 

apbalvošanas pasākums 
5200 5200   

19.  
Izglītības darbinieku 

konference Gada 

skolotājs 

3615 3615   

Kopā:  8815 8815   

Kandavas novada Kultūras un sporta pārvalde  

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums EUR 

Kopējais finansējums 

No 

Kandavas 

novada 

Kultūras 

pārvaldes 

budžeta   

Projektu fondu 

finansējums Cits 

1. 
Kandavas novada 

svētki 
30 000 30 000   

2. 
Pasākums „Sporta 

laureāts 2018” 
2000 2000   

3. 

Pasākums „10. 

Kafijas un tējas 

svētki” 

2400 2400   

4. 
Līgo svētku 

pasākums 
10000 10000   

5. 
Kandavas novada 

sporta svētki 
500 500   

6. Kandavas novada 1000 1000   
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iestāžu un uzņēmu 

sporta spēles 

7. 
Pirmsskolas bērnu 

olimpiskā diena 
300 300   

Kopā:  46200 46200   

 

Kandavas novada sociālais dienests 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums EUR 

Kopējais 

finansējums 

No Kandavas 

novada sociālā 

dienesta budžeta 

Projektu 

fondu 

finansējums 

Cits 

1.  Sociālais darbs 302000 286000 0 16000 

2.  Ambulatorā medicīniskā 

aprūpe 
45468 0 0 45468 

3.  Medicīniskā un sociālā 

rehabilitācija 
136066 136066 0 0 

4. Aprūpe mājās / sociālā/ 55070 55070 0 0 

5. Sociālie pabalsti 190000 190000 0 0 

6. Ģimenes atbalsta programma 97968 97968 0 0 

7. 
Bērni, kas cieš no vardarbības, 

rehabilitācija dzīves vietā 
5277 0 0 5277 

8. 
Veselīga dzīves veida 

popularizēšana 
1000 1000 0 0 

9. 
NVA projekts ilgstošiem 

bezdarbniekiem 
35200 0 0 35200 

Kopā:  868049 766104 0 101945 

 

5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
  

Pašvaldības informatīvais izdevums „Kandavas Novada Vēstnesis" 

Lai veicinātu informatīvo saikni ar Kandavas novada iedzīvotājiem informācijas pieejamību 

par pašvaldības darbību, aktivitātēm, īstenotajiem 

projektiem, domes pieņemtajiem lēmumiem, novadā 

spēkā esošajiem noteikumiem un saistošajiem 

noteikumiem, kā arī citu noderīgu informāciju, arī 

2018.gadā reizi mēnesī izdeva bezmaksas informatīvo 

izdevumu „Kandavas Novada Vēstnesis". 

Lai pilnveidotu informatīvā izdevuma “Kandavas 

Novada Vēstnesis” vizuālo un saturisko veidolu un ņemot 

vērā 2017.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātus, 

kopš 2018. gada informatīvajam izdevumam “Kandavas 

Novada Vēstnesis” ir uzlabots vizuālais izskats- tas tiek 

drukāts uz avīžu papīra, visas lapas krāsainas. Lai 

izdevums sasniegtu visus lasītājus, ar 2018.gada janvāri 

tas iedzīvotājiem tiek piegādāts pastkastēs ar Latvijas 

Pasta starpniecību līdz katra mēneša 5.datumam. Līdz ar 

to, ir palielināta arī izdevuma tirāža no 3000 (līdz 

2017.gadam) uz 3700 (no 2018.gada). 
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Pašvaldības mājaslapa www.kandava.lv 

Kandavas novada Domes interneta mājas lapa jeb tīmekļa vietne tiek ievietota 

informācija katru dienu, informējot iedzīvotājus 

par notikumiem, kas skar pašvaldību un tās 

iedzīvotājus. Kandavas novada domes sēdēs 

pieņemtie lēmumi, sēžu protokoli ir pieejami ne 

tikai Kandavas novada domē, bet arī mājas lapā 

www.kandava.lv, kā arī ir pieejami domes sēžu 

audio ieraksti. Katru gadu tiek papildināta ar 

aizvien jaunām sadaļām.  

Komunikācija ar iedzīvotājiem 

Lai popularizētu novada tēlu un uzlabotu tūrisma uzņēmējdarbības vidi 2018.gadā 

māksliniece- dizainere Baiba Rulle ir izveidojusi Kandavas novadam raksturīgu grafisko zīmi, 

kurā attēlotas septiņas ozola lapas, kas simbolizē Kandavas pilsētu 

un sešus pagastus. Jaunizveidotā grafiskā zīme veiksmīgi tiek 

izmantota pašvaldības prezentācijas materiālu, suvenīru, afišu un 

ielūgumu izgatavošanā. Pirmoreiz grafiskā zīme tika 

lietota  2018.gada novada svētku materiālos - afišās, ielūgumos, 

baneros, kā arī novada domes 2018.gada maijā izdotajā grāmatā 

“Kandavas novads”.  Grafiskā zīme tika iekļauta Kandavas novada 

domes saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par Kandavas novada simbolikas izmantošanu”, kuru 

grozījumi tika apstiprināti 2018. gada 25.oktobra domes sēdē (Protokols Nr.16.; 4.§). 

1) Tiek organizētas regulāras domes vadības tikšanās ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 

nevalstiskajām organizācijām. 

2) Lai atvieglotu iedzīvotāju saziņu ar pašvaldību tīmekļa vietnē www.kandava.lv ir pieejama 

sadaļa “Sazinies ar mums”; 

3) Par pašvaldības darbiem iedzīvotāji tiek informēti ar informatīvā izdevuma “Kandavas 

Novada Vēstnesis”, tīmekļa vietnes www.kandava.lv, Kurzemes Radio ziņām un reģionālās 

televīzijas starpniecību; 

4) Tiek organizēts konkurss “Diženi Kandavas novadā”, pieredzes apmaiņas braucieni, 

semināri un aptaujas, lai uzzinātu uzņēmēju viedokli dažādos jautājumos; 

5) E-pasts, telefons, klātienes konsultācijas.  

Katru pirmdienu domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un 

izpilddirektoram ir pieņemšanas, kad katrs iedzīvotājs var izteikt savas domas un vēlmes, 

ierosinājumus un iebildumus. Tāpat jebkurš iedzīvotājs domes darba laikā var griezties pie 

jebkura darbinieka (speciālista) ar jautājumiem, priekšlikumiem un iebildumiem. 

Kandavas novada klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji var saņemt pašvaldības un 

valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. Klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Tāpat 

iedzīvotāji var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts 

zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. 

Regulāri tiek organizētas iedzīvotāju sapulces pilsētā un pagastos. Tajās piedalās 

domes vadība un speciālisti, pašvaldības iestāžu vadītāji, kā arī citi pieaicināti uzņēmumu un 

http://www.kandava.lv/
http://www.kandava.lv/
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iestāžu pārstāvji. Domes vadība regulāri organizē tikšanās ar uzņēmējiem. Tāpat domes 

vadība regulāri piedalās Kandavas novada Pensionāru biedrības ikmēneša sapulcēs. 

Kandavas novada domei ir laba sadarbība ar nevalstisko sektoru. Dome ir arī biedrības 

„Kandavas Partnerība" biedrs. Biedrība ir vietējo organizāciju – pašvaldību, nevalstisko 

organizāciju, uzņēmumu un lauku iedzīvotāju apvienība, kas darbojas Kandavas Partnerības 

teritorijā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, 

sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.  

Sadarbība ar mēdijiem 

Ikmēneša Kandavas novada domes sēdēs piedalās preses pārstāvji. Informācija par 

notiekošo pašvaldībā tiek sūtīta ziņu aģentūrām un interneta portāliem. Katra mēneša otrajā 

un ceturtajā ceturtdienā plkst. 9:30 aktuālā informāciju par pašvaldību tiek sniegta Kurzemes 

radio ziņās. Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar reģionālo televīziju un SIA “TV9 

Pakalni”, kas nepieciešamības gadījumā filmē sižetus par Kandavas novadu. 

 

6. NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI 2018.GADĀ 

 

Īstenots projekts “Parka pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas labiekārtošana”. 

Kandavas novada dome ir īstenojusi projektu “Parka pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas labiekārtošana”, Nr. 16-08-AL14-A019.2201-000004. Projekta mērķis bija 

labiekārtot parku iepretī Kandavas K. Mīlenbaha 

vidusskolai no vienas puses un Kandavas ev. luteriskajai 

baznīcai no otras puses. Parks kalpos kā brīvā laika 

pavadīšanas vieta un piesaistīs tūristus. 

Parkā ir izvietots labiekārtojuma objekts – saules 

pulkstenis. Parks pie Kandavas K. Mīlenbaha 

vidusskolas ir vienīgā vieta Kandavā, tā ģeogrāfiskā 

novietojuma dēļ, kurā iespējams izveidot saules 

pulksteni, lai tas rādītu precīzu laiku. Saules pulkstenis 

veidots grāmatas formātā kā veltījums novadniekam- valodniekam Kārlim Mīlenbaham, 

grāmata simbolizē sākumu un turpinājumu, zināšanas un pieredzi, savienojot pagātni, tagadni 

un nākotni. Saules pulkstenim ir dubultā ciparnīca, tas rāda gan vietējo laiku, gan joslas 

vasaras laiku (GMT+3).  

Saules pulksteņa idejas, dizaina un astronomisko aprēķinu autors ir Mārtiņš Gills, pulksteni 

izgatavojis Aivars Oleksāns, SIA “Lakta”. Parka labiekārtošanu veica SIA “Westbūve”.  

Projekts tika īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

līdzfinansējumu.  
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Īstenots projekts “Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu”. 

Īstenots projekts “Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu”, 

Nr. 16-08-AL14-A019.2201-000005, projekta ietvaros ir 

atjaunotas un apgleznotas Kandavas pilsētas ēku fasādes 

Baznīcas ielā 1, fasādi rotā Maijas Laukmanes dzeja uz 

Abavas gleznainā fona, ēka Lielā ielā 27, kuras fasādi izdaiļo 

Ulda Ausekļa dzeja, un  Dārza ielas 6 ēkas fasādi rotā Leona 

Brieža dzejas rindas, savukārt, Lielās ielas 12 ēkas fasādi rotā 

Guntara Rača dzejolis un uz Lielās ielas 23 ēkas fasādes 

redzamas Knuta Skujenieka dzejas rindas. 

2018. gada 15.septembrī pie Kandavas novada domes 

notika Dzejas dienu pasākums "Dzeja uz sienas". Pasākumu ar 

savu klātbūtni bija pagodinājuši uz Kandavas vecpilsētas ēku 

fasādēm uzgleznoto dzejoļu autori- bijusī kandavniece Maija 

Laukmane, Guntars Račs, Uldis Auseklis un Knuts 

Skujenieks. Laika apstākļi, negaidīti uznākušais lietus, ieviesa 

savas korekcijas pasākuma norisē, kas bija plānota kā pastaiga 

pa Vecpilsētu, piestājot pie katras no apgleznotajām ēkām. Un 

tā, pasākums notika novada domes zālē, kur kopā ar dzejniekiem pastaiga bija virtuāla, bet 

noslēgumā to izstaigāja arī dabā. Dzejas dienu kuplināja mūziķe Liene Grosa, dzeju lasīja 

Rihards Jakobovics un Matīss Līkums.  

Projekta mērķis bija atjaunot piecas Kandavas 

vecpilsētas ēkas fasādes, uz kurām uzgleznot dzejas 

rindas par Latviju, tādā veidā palielinot vietas 

pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu 

tūrisma pakalpojumu piedāvājumam. Kā arī sienu 

apgleznošana ar dzeju par Latviju ir lielisks veids kā 

godināt Latvijas valsti.  

Projekta kopējās izmaksas ir 52 676,98 EUR, 

publiskā finansējuma apmērs ir 20 808,78 EUR, 

Kandavas novada domes līdzfinansējums 31 868,20 

EUR.  

Vānes pagasta katlu mājā veikti vērienīgi remonta darbi. 

2018. gada 15. novembrī, tika nodoti Vānes pagasta katlu mājas remonta darbi, kā 

rezultātā nomainīti malkas apkures katli (neefektīvi, morāli novecojuši, lietderības koeficients 

tikai aptuveni 60 %) uz diviem kokskaidu granulu katliem (automatizēti ar augstu lietderības 

koeficientu, aptuveni 90 %) ar kopējo jaudu 400 KW. Tāpat izbūvēti divi skursteņi, granulu 

tvertne 23,7 m3 apjomā, trīs siltummezgli, veikta katlu apsaiste un citi 

remonta darbi.    

Modernizējot Vānes katlu mājas siltumapgādes sistēmu, 

uzņēmums ilgtermiņā samazinās darbaspēka izmaksas, kurināmā 

izmaksas un apkures pakalpojuma nodrošināšana kļūs efektīvāka. 

Iedzīvotājiem tiks nodrošināts kvalitatīvs siltumapgādes pakalpojums 

(siltumnesēja temperatūra būs vienmērīga), kā arī uzstādītie 

siltummezgli dos iespēju siltumenerģiju saņemt pēc vajadzības. 
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Īstenots projekts “Valodas pagraba izveide Kandavas novada muzejā”. 

Novada dome īstenojusi projektu “Valodas pagraba izveide Kandavas novada 

muzejā”/ Nr. 16-08-AL14-A019.2202-000003/.  Projekta mērķis, izveidojot valodas pagrabu 

Kandavas novada muzejā, bija bagātināt Kandavas 

novada nemateriālo kultūras mantojumu, tādā veidā 

radot arī priekšnosacījumus jaunu tūrisma un kultūras 

pakalpojumu attīstībai.  

Tika veikta Kandavas novada muzeja pagraba 

telpas pārbūve un izveidota Kandavas novada 

valodas digitālā krātuve, kas interesentiem sniegs 

iespēju bez maksas iepazīties ar novada nemateriālo 

kultūras mantojumu. Papildus pieejama interaktīvā 

spēle, ar kuras palīdzību atraktīvā veidā ir iespēja 

uzzināt Kandavas novada vietvārdus, pilsētvides elementu nosaukumus un ievērojamus 

iedzīvotājus.  

Kandavas novada muzeja pagraba telpas pārbūves darbus veica SIA “M un V”, 

būvprojekta autore – Baiba Beķere un būvuzraudzību veica SIA “BŪVĒLOGS projekti”. 

Interaktīvās spēles un mēbeļu komplekta izstrādi, piegādi un uzstādīšanu veica SIA 

“Aspired”.  

Projekta kopējās izmaksas 36 514,49 EUR, publiskais finansējums 22 500,00 EUR, 

Kandavas novada domes līdzfinansējums 14 014,49 EUR.  

 

Pabeigti 6 no plānotajiem 8 grants ceļu pārbūves projektiem.  

Pabeigti būvdarbi projektos: “Kandavas pagasta ceļa Nr. 3 “V1445-Mežmuižas” pārbūve”; 

“Matkules pagasta ceļa Nr. 24 “P121-V1261” pārbūve”; Kandavas pagasta ceļa Nr.4, “P109 - 

Baujas” pārbūve; “Zemītes pagasta ceļa Nr.20 “P121-Lapsas-P121” pārbūve”; “Zantes 

pagasta ceļa Nr. 2 “Dumpji – Miezāji” pārbūve”; “Cēres pagasta ceļa Nr.2  un ceļa Nr.20 

pārbūve”.  

Projektu mērķis bija vietējiem iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un mazajiem 

uzņēmējiem uzlabot ceļa infrastruktūru, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu lielākas iespējas 

attīstīt zemnieku saimniecības un mazos uzņēmumus, lai saglabātu apdzīvotību lauku 

reģionos.  

Projekta ietvaros tika veikta ceļu konstrukcijas pārbūve un pastiprināšana, tika veikta 

sāngrāvju rakšana un esošo novadgrāvju tīrīšana, noņemts apaugums no brauktuvju malām, 

nomainītas esošās caurtekas uz jaunām plastmasas caurtekām, kā arī tika likvidēti koki un 

krūmi.  

 

Stāvlaukuma izveide pie Cēres pagasta administratīvās ēkas. 

Kandavas novada dome ir īstenojusi projektu “Stāvlaukuma izveide 

pie Cēres pagasta administratīvās ēkas” Nr.17-08-AL14-A019.2201-

000001. Projekta mērķis ir palielināt vietas potenciālu un pievilcību, 

nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu, dažādu pakalpojumu 

pieejamību, atjaunojot stāvlaukumu pie Cēres administratīvās ēkas. 

Kopējās projekta izmaksas ir 12 958,62 EUR, no kurām  publiskais 
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finansējums 7531,70 EUR, bet Kandavas novada domes finansējums 5426,92 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārbūvēts gājēju celiņš pie Vānes pagasta administratīvās ēkas. 

Kandavas novada dome ir īstenojusi projektu “Gājēju celiņa pārbūve pie Vānes pagasta 

administratīvās ēkas” Nr.17-08-AL14-A019.2201-

000004. Projekta mērķis ir palielināt vietas potenciālu 

un pievilcību, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu, 

dažādu pakalpojumu pieejamību, pārbūvējot gājēju 

celiņu pie Vānes pagasta administratīvās ēkas. Kopējās 

projekta izmaksas ir 17 922,64 EUR, attiecināmo 

izmaksu summa ir 16 286,52 EUR, publiskā 

finansējuma apmērs 14 657,87 EUR. 

Īstenojot projektu tika pārbūvēts betona bruģakmens 

segums. 

 

 

Pabeigti labiekārtošanas darbi skvērā Lielā ielā Kandavā 

2018.gada jūlijā Pabeigti labiekārtošanas 

darbi skvērā Kandavā Lielā ielā 23a pretī 

mozaīkas sienai. Projekta gaitā 

demontēti esošie gājēju ietves posmi un 

esošā apstādījuma zona. Saglabājot esošo 

gājēju celiņu struktūru un virzienus, 

projektā izbūvēts neliels bruģēts ovālas 

formas laukums un apstādījumu dobe. 

Apstādījumu dobes norobežojošā 

konstrukcija ir monolīta dzelzsbetona 

elementi ar koka dēļu sēdekļiem. 

Pie projektējamā centrālā laukuma 

izveidots mākslinieciski veidots betona 

sols ar galdiņu. Sola virsma ar koka dēļu segumu- sēdekli. Projektējamajā skvēra teritorijā 

uzrādītas piecas vides objektu izvietojuma vietas. Objekti tiks ievietoti pakāpeniski, laika 

gaitā. Šogad Kandavas Mākslas plenērā jau tapuši divi objekti ar mozaīkām- gliemezis un 

bizbizmārīte, kas patreiz atrodas pie novada muzeja un tiks pārvesti uz iezīmētajām vietām. 

Būvdarbus veica SIA “Kandavas ceļi”.   

 

Tūrisma Informācijas centra pārvietošana un telpu labiekārtošana. 

2018. gada 12. jūlijā Kandavas Tūrisma 

informācijas centrs oficiāli ir sācis darbu 

jaunās, labiekārtotās telpās Kandavā, Ūdens 

ielā 2. Līdz ar atrašanās vietas maiņu centra 
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apmeklējums un pakalpojumu izmantošana salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaudzis 2,3 

reizes (2017.gadā 2803 personas un 2018.gadā - 6394). 

 
 


