
KANDAVAS NOVADA DOME

Izpilddirektors

Priekšsēdētāja vietnieks

Domes priekšsēdētājs
Komitejas

Finanšu, plānošanas un novada 
attīstības komiteja

Izpilddirektora vietnieks

Kanceleja

Juridiskā un personāla 
nodaļa 

Finanšu  nodaļa

Attīstības  un plānošanas 
nodaļa 

Dzimtsarakstu nodaļa

Kandavas novada 
būvvalde

Nekustamo īpašumu 
nodaļa

Cēres pagasta pārvalde

Matkules pagasta 
pārvalde

Vānes pagasta pārvalde

Zantes pagasta pārvalde

Zemītes pagasta pārvalde

Padotības iestādes

Izglītības pārvalde

Kandavas novada 
bāriņtiesa

Jauniešu centrs 
NAGLA

Cēres pamatskola

Matkules pamatskola

Vānes pamatskola

Zemītes pamatskola

Kandavas novada Zantes 
pamatskola

Kandavas mākslas skola

Kandavas mūzikas skola

K.Mīlenbaha vidusskola

Kandavas 
internātvidusskola

Kandavas pilsētas 
pirmskolas izglītības 

iestāde “Zīļuks”

Kandavas novada bērnu 
un jaunatnes sporta skola

Vides aizsardzības un komunālo 
jautājumu komiteja

Sociālo lietu un veselības aizsardzības 
komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Komisijas
Kandavas novada vēlēšanu komisija

Administratīvā komisija

Kandavas pilsētas zemes komisija

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Arhīva ekspertu komisija
komisiju

Iepirkumu komisija

Administratīvo aktu strīdu komisija

Vides aizsardzības komisija

Ētikas komisija

Komisija sadarbībai ar ārzemēm

Dzīvokļu komisija

Ēku un būvju pieņemšanas 
ekspluatācijā komisija

Ilgtermiņa ieguldījumu, nemateriālo 
ieguldījumu un krājumu norakstīšanas 

komisija

Pašvaldības mantas un īpašumu 
atsavināšanas  un iznomāšanas izsoles 

komisija

Pašvaldība ir dalībnieks 
biedrībās un nodibinājumos

Rīgas plānošanas reģiona 
attīstības padome

Latvijas Pašvaldību savienība

Latvijas pilsētu savienība

Abavas ielejas attīstības centrs

Tukuma lauksaimnieku 
apvienība

Kandavas Partnerība

Biedrība „Sporta klubs 
Kandava”

Nodibinājums „Zantes ģimenes 
krīzes centrs” 

Kapitālsabiedrības

SIA Kandavas komunālie 
pakalpojumi

SIA Kandavas namsaimnieks

SIA Tukuma slimnīca

Kandavas novada kooperatīvo 
krājaizdevu sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība „Piejūra”

PA Kandavas novada 
sociālais dienests

Kandavas novada 
pašvaldības policija

Zantes ģimenes krīzes 
centrs

Kultūras pārvalde:

Matkules kultūras nams

Zemītes tautas nams

Vānes kultūras nams

Zantes kultūras nams

Kandavas pilsētas bibliotēka

Zemītes pagasta bibliotēka

Cēres pagasta bibliotēka

Matkules  pagasta bibliotēka

Valdeķu bibliotēka

Zantes pagasta bibliotēka

Vānes pagasta bibliotēka

Kandavas kultūras nams

Kandavas tūrisma 
informācijas centrs

Valdeķu kultūras nams

Kandavas novada muzejs

Amatniecības centrs

KANDAVAS NOVADA DOMES STRUKTŪRA
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