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Kandavas novada domes priekšsēdētājas ziņojums 
 

Ar gandarījumu varu teikt, ka 2019. gads ir aizvadīts 

ļoti pozitīvi, jo pateicoties dzelžainai finanšu disciplīnai 

un ienākošajam finansējumam decembrī, izveidojās 

naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām kopumā 1 173 

164 EUR, kas sniedza iespēju veidot sabalansētu 

pašvaldības budžetu 2020. gadam. Katras pašvaldības 

galvenais plānošanas dokuments ir budžets, kas ir 

svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju 

izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo 

vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa 

attīstībai. 2019. gada plānotie ieņēmumi bija 9 791 510 

eiro liels finansējums, bet izdevumi - 9 760 876 eiro. 

Kopumā 2019. gada beigās budžeta izpilde - Ieņēmumi 

11 049 197 EUR, Izdevumi 9 964 939 EUR, speciālā 

budžeta izpilde – Ieņēmumi 323 316 EUR, Izdevumi 

354 571 EUR. Pašvaldības darbībā attiecībā uz tās 

finansiālo darbību 2019.gadā būtiskas pārmaiņas, kas 

ietekmētu pašvaldības finanšu rezultātus nav notikušas, izņemot Kandavas 

internātvidusskolas uzturēšanu, to 100%  finansējot no pašvaldības budžeta ar 2019.gada 

1.janvāri 

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

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

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

piesaistīt tūristus un ieviest vecpilsētā dzīvību. Rūpējoties par apskates objektu un vietu 

paplašināšanu, kultūrvēsturiskajam piemineklim Pulvertornim ir nomainīti logu slēģi un 

atjaunotas durvis, kā arī jumta rietumu plaknes konstrukcijas un jumta segums, lai to 

pasargātu no turpmākas ārējo laika apstākļu negatīvās ietekmes un saglabātu valsts nozīmes 

arhitektūras pieminekli. Pateicoties vietējiem uzņēmējiem, varējām turpināt projektu “Dzeja 

izdaiļo Kandavas vecpilsētu” un priecēt ikvienu ar dzeju uz vēl trijām vecpilsētas ēku 

fasādēm. Izbūvēta arī sen gaidītā laivu piestātne pie Abavas tilta, atjaunots un 2020. gadā vēl 

turpināsies bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Kandavas vecpilsētas promenādē, atjaunota un 

izveidota strūklaka Ozolzīles formā, veikta Matkules represēto piemiņas vietas labiekārtošana 

un citi. Domājot par aktīva dzīvesveida popularizēšanu, sadarbībā ar biedrībām ierīkots disku 

golfa parks, izveidoti divi pludmales volejbola laukumi pie sporta halles. 2020. gadā plānota 

virvju, šķēršļu takas izveide, skeitparka atjaunošana. 

Ļoti daudz finansiālo līdzekļu tiek ieguldīti komunālajām vajadzībām. Domājot par 

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

nodrošināšanu. 2019. uzsākta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Kandavā, II kārta, un 

turpinās siltuma apgādes sakārtošana Kandavā. 2020. gadā plānots uzsākt ūdens atdzelžošanas 

darbus Matkulē. 2020.gadā plānota vairāku ielu asfaltēšana. Tiek ņemti vērā arī novada 

pagastu iedzīvotāju iesniegtie priekšlikumi dažādiem labiekārtošanas darbiem. Ir jādomā par 

dzīvokļu fonda paplašināšanu, jo ir palielinājusies interese par dzīvesvietas izvēli Kandavā. 

Tāpēc pašvaldībai ir jārada atbilstošas komunikācijas un infrastruktūra, lai Kandavas novadā 

būtu pateicīga vide uzņēmējdarbības attīstībai un dzīvojamo ēku būvniecībai. 

Bažas par Kandavas novada tālāko pastāvēšanu rada Administratīvi teritoriāla reforma 

(ATR), kas plānota 2021. gadā. Tāpat kā IZM plānotā skolu tīkla reforma, jo reformu 

rezultātā, pašvaldība var saskarties ar iedzīvotāju dzīvesveida izmaiņām un pasliktināšanos.  
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Neskaidrību un trauksmi iedzīvotājos rada pakalpojumu saņemšana lauku teritorijās – kultūras 

namu,  bibliotēku, izglītības iestāžu reorganizācijas un slēgšanas draudi, pagastu pārvaldēs 

sniegto pakalpojumu samazināšanās. Iedzīvotāju nokļūšana uz attālo novada centru, kas 

iezīmēts Tukumā. Kandavas novada pašvaldība daudz strādājusi, lai skaidrotu ATR komisijai, 

Saeimas deputātiem, MK, Latvijas prezidentam un citām institūcijām riskus, pamatojot 

argumentus, kāpēc novadam ir jāpaliek esošajā teritorijā. Ir veiktas trīs iedzīvotāju aptaujas, 

un visos trīs gadījumos rezultātā ir pārliecinošs atbalsts Kandavas novada saglabāšanai.  

Draudus pašvaldībai, ekonomikai, novada uzņēmumiem, iestāžu un uzņēmumu 

darbiniekiem rada COVID-19 vīrusa izraisītās sekas ārkārtas situācijas laikā. Kopīgiem 

spēkiem, ar iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstu, cenšamies padarīt mūsu novadu par visiem 

tīkamu dzīves un darba vietu, kā arī radīt interesi tūristiem par Kandavas novada skaistākajām 

vietām. 

 

 

Kandavas novada domes priekšsēdētāja    (personiskais paraksts) 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 

domes saistošie noteikumi Nr. 5 “Kandavas novada domes 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. 

Kandavas novada vārds saistās ar zaļu dabu, domāšanu un biznesa vidi – pamat 

nozares  ir kokapstrāde, 

lauksaimniecība, lopkopība un zaļais 

tūrisms. Novads lepojas ar savām 

skolām, spēcīgām sporta, kultūras un 

mākslas tradīcijām.  Novadā vienmēr 

bijusi arī aktīva sporta dzīve. Paralēli 

Kandavas novada un pagastu svētkiem 

notiek arī sporta svētki ar dažādām 

atrakcijām un komandu spēlēm. 

 

 

  

 

 

 



 

Kandavas novada dome/ 2019.gada Publiskais pārskats 6 

  

 

 

 

               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 izveidoja 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 

 

Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Kandavas novadā iedzīvotāju skaits paliek arvien mazāk. 

Pēc PMLP datiem uz 01.01.2020. kopējais iedzīvotāju skaits Kandavas novadā ir 8146, 

salīdzinot ar PMLP datiem uz 01.01.2019. iedzīvotāju skaits ir 8265, un uz 01.01.2018. – 

8473.  

Zemāk diagrammā ir parādīta iedzīvotāju skaita dinamika pa gadiem. 

 
Kandavas novada iedzīvotāju skaita sadalījums pa teritoriāli administratīvajām vienībām 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2020. 

Uz 01.01.2020. Uz 01.01.2019. Uz 01.01.2018.

Kandava 3711 3763 3831

Kandavas pagsts 1338 1355 1378

Cēres pagasts 508 512 536

Matkules pagasts 557 572 597

Vānes pagasts 820 836 878

Zantes pagasts 532 538 551

Zemītes pagasts 680 689 702

Kandavas novada iedzīvotāju skaita sadalījums pa teritoriāli 

administratīvajām vienībām 

Kandava

Kandavas pagsts

Cēres pagasts

Matkules pagasts

Vānes pagasts

Zantes pagasts

Zemītes pagasts
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Iedzīvotāju etniskais sastāvs 

 

 

 
 Iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva Kandavas novadā  

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2020. 

 

 

 

 

Iedzīvotāju vecuma struktūra 

 

2020.gada sākumā Kandavas novadā reģistrēti 8146 iedzīvotāji darbspējīgā vecumā, 

o  iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam – 1145, t.sk., vīrieši 611, sievietes – 534; 
o  iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā – 5214, t.sk., vīrieši – 2747, sievietes – 2467;  

o  iedzīvotāju skaits pēc darbspējas vecuma – 1787, t.sk., vīrieši 676, sievietes – 1111.  
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2020. 

 

 

1.2. Iestādes juridiskais statuss 
 

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

domes saistošiem noteikumiem 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. 

Latvietis ; 7455 

Baltkrievs ; 109 

Krievs; 204 Čigāns; 108 Pārējie ; 270 
IEDZĪVOTĀJU SKAITS PĒC NACIONĀLĀ SASTĀVA  
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Kandavas novada pagastu pārvaldes: 

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-Draudzības iela 3, 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 1999. gadā 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. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 

dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai 

deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda 

pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības 

institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Pašvaldības administrācijas struktūrvienību, iestāžu tiesības un pienākumi tiek noteikti 

saskaņā ar nolikumiem, bet pašvaldības kapitālsabiedrību tiesības un pienākumi tiek noteikti 

saskaņā ar statūtiem. Pašvaldības administrācijas struktūrvienību nolikumus apstiprina domes 

priekšsēdētājs, bet pašvaldības iestāžu nolikumus apstiprina dome. Administrācijas darbinieku 

pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksti, kurus sagatavo nodaļu vadītāji, bet apstiprina 

domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors. Kandavas novada domes institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumu sagatavo domes izpilddirektors un apstiprina dome. 

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. 2019. gadā notika 16 

(sešpadsmit) domes sēdes, no tām 4 (četras) bija ārkārtas. Domes sēdēs izskatīti un pieņemti 

lēmumi  357 (trīs simti piecdesmit septiņos) 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).  
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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.  2019. gadā darbojās 17 pastāvīgās komisijas: 

 1) Kandavas novada vēlēšanu komisija; 

 2) Administratīvā komisija; 

 3) Kandavas novada Iepirkuma komisija; 

 4) Dzīvokļu komisija; 

 5) Ceļu un satiksmes drošības komisija; 

 6) Administratīvo aktu strīdu komisija; 

 7) Arhīva pārvaldības ekspertu komisija; 

 8) Vides aizsardzības komisija; 

 9) Ētikas komisija; 

 10) Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas, un  

krājumu norakstīšanas komisija; 

11) Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija; 

12) Medību koordinācijas komisija; 

 13) Komisija sadarbībai ar ārvalstīm; 

 14) Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

 15) Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisija; 

 16) Kandavas novada apbalvojumu izvērtēšanas un piešķiršanas komisija; 

 17) Kandavas novada domes Trauksmes cēlēju ziņojuma izvērtēšanas 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.  

Pamatojoties uz domes sēdē 2019.gada 26.septembrī pieņemto lēmumu ir likvidēta 

Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra “Kandavas novada sociālais dienests”, un ar 

2019.gada 2.decembri sāk darbu Kandavas novada pašvaldības iestāde “Kandavas novada 

sociālais dienests”.  

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 
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Administrācija ir Domes izpildinstitūcija, kas nodrošina Kandavas novada domes 

pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 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 

Kopā amata vietas 82. Faktiski nodarbināts 81 darbinieks no kuriem 21 vīriešu dzimuma, 

attiecīgi 60 sieviešu dzimuma. 

Vidējais darbinieku vecums no faktiski strādājošajiem 2019.gadā ir 49,35 gadi.  

Vecuma posmi : 

25- 34 gadi -9 darbinieki 

35- 44 gadi – 20 darbinieki 

45-54 gadi – 23 darbinieki 

55-64 gadi - 23 darbinieki 

65 un vairāk gadu - 6 darbinieki 

Izglītības līmenis: 

Maģistra grāds- 9 darbiniekiem 

Bakalaura/ 2. līmeņa augstākā izglītība- 38 darbiniekiem 

1.līmeņa augstākā izglītība- 11 darbiniekiem 

Vidējā profesionālā/ speciālā izglītība- 14 darbiniekiem 

Vispārējā vidējā izglītība – 5 darbiniekiem 

Pamatizglītība – 4 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 
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lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pret plūdu 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;  

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); 
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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”; 

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 

investīciju plānu tekošajam gadam. Kandavas novada investīciju plāns 2019. gadam tika 

apstiprināts 2019. gada 28. februārī Kandavas novada domes sēdē (protokols Nr.2, 2.§ ) „Par 

investīciju plāna  2019.gadam apstiprināšanu”. 
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Kandavas novada 2019. gada sociālās attīstības un ekonomiskā plāna 

izpilde 

N.

p.k
. 

Veicamie darbi 

2019.gada 28. februāra domes 

sēdē (protokols Nr.2 2.§ Par 
investīciju plāna  2019.gadam 

apstiprināšanu) apstiprinātais 

investīciju plāns EUR 

2019. gadā veikto investīciju 

plānā iekļauto darbu izpilde 
EUR 

2019. gadā veikto investīciju 

plānā iekļauto darbu naudas 
(samaksāto rēķinu) izpilde 

EUR 
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Kandavas pilsēta    

1. 

Kandavas pilsētas 
pirmsskolas 

izglītības iestādes 

„Zīļuks” 
energoefektivitātes 

paaugstināšana 

240 
384,

87 

30 0
39,9

9 

139 
608,

66 

0 
238 
260,

63 

37 
780,

97 

139 
608,

66 

60 
871,

00 

238 
260,

63 

37 
780,

97 

139 
608,

66 

60 
871,

00 

 

2. 

Parka pie Kandavas 

Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas 

labiekārtošana 

(atliktie darbi) 

5 
297,

84 

5 
297,

84 

0 0 
5 

297,

84 

5 
297,

84 

0 0 
5 

297,

84 

5 
297,

84 

0 0  

3. 

Pastaigu takas – 
laivu piestātnes 

izveide Kandavā pie 

Abavas tilta 

49 1

43,1
0 

0 

34 4

00,1
7 

0 

48 2

56,3
8 

17 2

96,3
8 

30 9

60,0
0 

0 

48 2

56,3
8 

17 2

96,3
8 

30 9

60,0
0 

0 

Pēc noslēguma 

atskaites 

iesniegšanas KND 
tiks pārskaitīti 

atlikušie 10% ( 

3440,00 EUR) no 
līdzfinansējuma 

Kopējā summa 

samazinājās, jo 
būvuzraudzībai tika 

piedāvāts zemāks 

izmaksu 
piedāvājums nekā 

plānots 

4. 

Turning industrial 
culture and 

craftsmanship to 

effective and 
sustainable tourist 

attractions 

402 
594,

50 

0 
342 
205,

32 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Projekta pieteikums 

netika apstiprināts 

5. 
Promenādes rotaļu 
iekārtas nomaiņa 

20 0

00,0

0 

6 50
0,00 

13 

500,

00 

0 

14 

876,

95 

1 

487,

70 

13 

389,

25 

0 

14 

876,

95 

1 

487,

70 

13 

389,

25 

0 

Projekta kopējā 

summa samazinājās, 
jo iepirkumā 

iesniedza lētākus 

piedāvājums, nekā 
bija plānots. 

 

6. 
Pulvertorņa jumta 

atjaunošana 

22 0

00,0
0 

10 0

00,0
0 

12 0

00,0
0 

0 

17 

099,
24 

9 

099,
24 

8 

000,
00 

0 

17 

099,
24 

9 

099,
24 

8 

000,
00 

0 

NKMP piešķīra 
mazāku 

līdzfinansējumu 

nekā tika plānots. 
Cenu aptaujas 

rezultātā tika 

iesniegts lētāks 
izmaksu 

piedāvājums nekā 

sākotnēji plānots. 

7. 

Atbalsts izglītojamo 

individuālo 

kompetenču 
attīstībai (KIVS, 

30 0
00,0

0 

0 
30 0
00,0

0 

0 
34 

784,

11 

0 
34 

784,

11 

0 
34 

784,

11 

0 
34 

784,

11 

0 

Piešķirts papildus 

finansējums 

“Fizikas gada” un 
“Tehnoloģiju gada” 
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KKMV) ietvaros 

8. 

Pakalpojumu 

infrastruktūras 

attīstība 

deinstitucionalizācij

as plāna īstenošanai 
Kandavas novadā 

27 6

87,2
7 

0 

23 

534,
18 

0 
892,

41 

892,

41 
0 0 

892,

41 

892,

41 
0 0 

Līgums par projekta 

īstenošanu tika 

noslēgts tikai 

01.11.2019., jo 

CFLA ilgi vērtēja 
projekta pieteikumu. 

9. 

Strūklakas pārbūve 

skvērā pie 

Bruņinieku pilskalna 
(Kandavas pilsētas 

tūrisma 

infrastruktūras 
sakārtošana saskaņā 

ar  28.01.2010. 
domes lēmumu) 

14 2

29,0

0 

14 2

29,0

0 

0 0 

24 

374,

76 

24 

374,

76 

0 0 

24 

374,

76 

24 

374,

76 

0 0 

Cenu aptaujas 

rezultātā mainījās 
plānotā izmaksu 

summa 

10. 

Inženiertīklu 
pievada, apkures un 

ventilācijas 

ierīkošana ēkai Lielā 
ielā 11, Kandavā 

10 0

00,0

0 

10 0

00,0

0 

0 0 
847,
00 

847,
00 

0 0 
847,
00 

847,
00 

0 0 

Būvprojekta izstrāde 

inženiertīklu 

pievada, apkures un 
ventilācijas 

ierīkošanai. Netika 

izbūvēts, jo SIA 
“KKP” projekta 

būvdarbi būs tikai 

2020. gadā 

Vānes pagasts    

11. 

Pagasta pārvaldes 

ēkas ieejas mezgla 

un koridora remonts, 
pārbūve 

27 
561,

89 

27 
561,

89 

0 0 
27 

402,

31 

27 
402,

31 

0 0 
27 

402,

31 

27 
402,

31 

0 0  

12. 

Vānes pagasta ceļa 

Nr. 2 "Mehdarbnīcas 

- Bēlerti" pārbūve 

201 

662,

38 

0 

114 

898,

52 

86 

763,

86 

201 

662,

38 

0 

115 

581,

43 

86 

080,

95 

201 

662,

38 

0 

115 

581,

43 

86 0

80,9

5 

Aizņēmuma summa 

pie cits finansējums 
norādīta mazāka, jo 

palielinājās 

publiskais 
finansējums par 

682,91 EUR 

Cēres pagasts    

13. 

Cēres pagasta 

pārvaldes 

administrācijas ēkas 
jumta nomaiņa 

55 
617,

36 

0 0 
55 

617,

36 

58 
947,

58 

0 0 
58 

947,

58 

51 
265,

85 

0 0 
51 

265,

85 

Darbi uzsākti 2018. 

gadā. 
Kopējā izpildes 

summa lielāka, jo 

2018. gadā veikti 
avansa maksājumi 

un investīciju plānā 

iekļauta tikai 
2019.gadā papildus 

nepieciešamā 

summa. 

Matkules pagasts    

14. 

Matkules represēto 

piemiņas vietas 
atjaunošana 

23 0

00,0
0 

2 

300,
00 

20 7

00,0
0 

0 

22 

199,
02 

2 

219,
90 

19 9

79,1
2 

0 

21 8

65,6
9 

1 

886,
57 

19 9

79,1
2 

0  

Kandavas pagasts    

15. 

Kandavas pagasta 

ceļa Nr. 13 „P130 – 
Uidas – Senlejas” 

pārbūve (daļēji) 

190 

698,

50 

0 

127 

168,

03 

63 

530,

47 

189 

813,

29 

0 

127 

168,

03 

62 

645,

26 

189 

813,

29 

0 

127 

168,

03 

62 6

45,2

6 

Samazinājās 
būvniecības 

izmaksas no 

152 470,19 uz 
151 738,60 

Visā novadā    

16. 

Kandavas MJIC 

“Nagla” vēstneši – 

labā roka mobilā 
jaunatnes darbā 

1 
771,

57 

0 
1 

771,

57 

0 
1 

557,

41 

0 
1 

557,

41 

0 
1 

557,

41 

0 
1 

557,

41 

1 
557,

41 

 

17. 

Slimību profilakses 

un veselības 

veicināšanas 
pasākumi Kandavas 

58 8
56,9

7 

10 0
82,9

0 

48 7
74,0

7 

0 
50 

629,

78 

10 
082,

90 

40 
546,

88 

0 
50 

629,

78 

10 
082,

90 

40 
546,

88 

0 
Pašvaldības daļa tiks 

atgūta 2020.gadā. 
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novadā 

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 8
21,4

6 

0 
22 8
21,4

6 

0 
13 

527,

37 

0 
13 

527,

37 

0 
13 5
27,3

7 

0 
13 5
27,3

7 

0 

CFLA samazināja 
jauniešu kvotas, līdz 

ar to tika apgūts 

mazāks finansējums 
nekā sākotnēji bija 

plānots. 

19. 

Atbalsts 
priekšlaicīgas 

mācību 

pārtraukšanas 
samazināšanai 

(PUMPURS) 

25 3
30,1

8 

0 
25 3
30,1

8 

0 
52 

348,

43 

0 
52 

348,

43 

0 
52 

348,

43 

0 
52 

348,

43 

0 

Tika īstenoti vairāk 

plānu, nekā 

sākotnēji plānots, kā 
arī segti sabiedriskā 

transporta, 

ēdināšanas un 
internāta izdevumi. 

KOPĀ: 

1 40

4 42

7,89 

91 7

82,6

2 

956 

712,

16 

355 

933,

11 

1 00

2 77

6,89 

136 

781,

41 

597 

450,

69 

268 

544,

79 

994 

761,

83 

136 

448,

08 

597 

450,

69 

260 

863,

06 
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1.6. Padotībā esošās iestādes  
Kandavas novada domes padotībā, atbilstoši tās nolikumam, 2019. gadā ir šādas pašvaldības 

iestādes: 

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

o Kandavas novada pašvaldības iestāde “Kandavas novada sociālais dienests” , Jelgavas iela 

4A, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 

o Kandavas novada Kultūras un sporta 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, Skolas iela 1, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads, LV-3122 

o Zemītes pamatskola, “Zemītes pils”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV-3135 

o Kandavas Reģionālā vidusskola, Talsu iela 18A, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 

(Kandavas Internātvidusskolas nosaukums mainīts uz Kandavas reģionālā vidusskola, 

pamatojoties uz Kandavas novada domes 2019.gada 28.marta domēs sēdē pieņemto 

lēmumu) 

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 2019.gadu. 
 

 Novadā uz 01.01.2020. ir 9064 cilvēki. Migrācija – 2019.gadā novadu aptuveni atstāja 

– darbspējīgas personas – 240; bērni – 72; pensijas vecuma personas – 25. Novadā ieradās: 

darbspējīgas personas – 240. Bērni – 98, pensijas vecuma personas – 40. 

 

Iedzīvotāju sociālās grupas 

Nr. Sociālā grupa Skaits 

1. Iedzīvotāji darba spējīgā vecumā 5557 

2. Bērni no 0-18 gadu vecumam:  1495 

3. No tiem skolēni 787 

4. No tiem pirmsskolas bērni 585 

5. No tiem nepilngadīgie likumpārkāpēji 6 

6. No tiem bērni ar invaliditāti 35 

7. No tiem bērni aizbildnībā 46 

8. No tiem bērni audžu ģimenēs 17 

9. Pensionāri pensijas vecumā: 1836 

10. No tiem vientuļi dzīvojošie pensionāri 711 

11. Personas ar invaliditāti  (no tiem 38 ir strādājošie) 560 

 

Pavisam novadā ir 4042 mājsaimniecības jeb ģimenes:  

o daudzbērnu – 81; 
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o ģimenes ar bērniem aizbildniecībā – 47; 

o audžu ģimenes – 69; 

o ģimenes ar pieaugušiem invalīdiem – 553; 

o ģimenes ar bērniem invalīdiem – 35; 

o nepilnās ģimenes ar vienu vecāku – 211; 

o riska ģimenes, kur veicams sociālais darbs – 55; 

o trūcīgās reģistrētās ģimenes – 95;  

o ģimenes ar vienu vai vairākiem pensionāriem – 1791. 

 

Nodarbinātība novadā 

Uz 01.11.2019. Nodarbinātības valsts aģentūrā bija 229 iedzīvotāji, kas ir 4,8 % no 

darbspējīgiem. 2019.gadā darbojās projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”/ Nr. 4APSD-

38-2019/. Projektā darbojās maz bezdarbnieku, līdz 16, jo trūkst bezdarbnieku, kas vēlētos 

iesaistīties projektā. 2020.gadā tiks īstenos jauns projekts Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”/ 

Nr. 3APSD-38-2020/, tajā ir piešķirtas 15 vietas. Trūcīgo ģimeņu (personu) skaits salīdzinot 

ar 2018. gadu ir vidēji nemainīgs. 

 

Informācija par izsniegtajiem pabalstiem 

Dažāda veida sociālos pabalstus saņēmušas 455 personas par kopējo summu EUR 

124357,00, tajā skaitā GMI pabalstu saņēma 66 personas par summu EUR 14347,00. 

Dzīvokļu pabalstu saņēmušas 214 personas (EUR 14433,00). Citas ārkārtas situācijas 

gadījumos ( slimība u.c.) pabalstu saņēmušas 91 persona (EUR 3196,00). 2019.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 

01.01.2020. 4 sociālie dzīvokļi un 50 sociālās telpas). Bāreņiem izmaksāts pabalsts par kopējo 

summu EUR 11846,00 jaunas dzīves uzsākšanai sakarā ar pilngadības sasniegšanu un 

apmaksāts ikmēneša pabalsts mācību laikā. Audžu un aizbildņu ģimenēs dzīvo 69 bērni, kuru 

uzturēšanai gada laikā izlietots EUR 80535,00. 

Pabalstu sadalījums pa ienākumu līmeņiem  

Ģimenes ienākumi uz vienu 

ģimenes locekli mēnesī 

Ģimeņu skaits Personu skaits Pabalsta summa 

līdz EUR 53,0  47 73 19033 

no EUR 53,00 līdz EUR 128,06  79 142 10966 

virs EUR 128,06  42 168 1977 

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 2019. gadā. 

Aprūpes mājās programmā apkalpoti 177 klienti par kopējo summu EUR 107724. 

Sociālās rehabilitācijas programmā apkalpoti 2756 klienti par kopējo summu EUR 136220  

Ģimenes atbalsta programmā  apkalpoti 618 klienti par kopējo summu EUR 98196. 

Dienas nodaļas programmā apkalpoti 356 klienti par kopējo summu EUR 49309. 

Sniegti medicīniskie pakalpojumi. 

Medicīniskā aprūpē mājās apkalpoti 11484 klienti; transporta pakalpojumi sniegti 2255 

klientiem; fedšerpunktos apkalpoti 1562 klienti. Nodaļā izlietota kopējā summa EUR 52202. 



 

Kandavas novada dome/ 2019.gada Publiskais pārskats 
19 

 

 

1.6.2. Dzimtsarakstu nodaļas pārskats par 2019.gadu. 

 

Darbības  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

1. Dzimšanas reģistru skaits 73 78 76 73 58 66 

     t.sk. ar termiņa nokavējumu, kas ilgāks 

par mēnesi 

1 - 1 2 - 1 

2. Pieņemti lēmumi par bērna piedzimšanas 

pabalstu 

83 94 92 71 60 73 

3. Dzimšanas reģistru ierakstu skaits bez 

ziņām par bērna tēvu 

7 3 9 5 5 3 

4. Dzimšanas reģistru ierakstu skaits ar 

paternitātes atzīšanu 

46 43 46 44 34 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 68 

     t.sk. baznīcā 6 7 6 7 - 4 

     ar ārzemniekiem 2 1 1 6 4 3 

     ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām 2 2 9 11 15 20 

8. Svinīgo laulības reģistrāciju skaits 

dzimtsarakstu nodaļā 

28 19 42 44 59 62 

9. Samazināts laulības vecums (gadījumu 

skaits) 

- - 1 1 - - 

10. Šķirto laulību skaits 6 5 8 13 14 11 

11. Miršanas reģistra ierakstu skaits 85 57 85 125 92 103 

12. Reģistra ierakstos izdarīto papildinājumu 

un labojumu skaits 

26 17 14 11 15 17 

13. Atkārtoti izsniegto apliecību skaits 53 25 22 43 21 32 

14. Vārda, uzvārda vai tautības maiņas lietas - - 8 2 - 2 

15. Izdotas izziņas par dokumentu pārbaudi 

laulības reģistrācijai citā iestādē 

6 4 11 3 2 7 

16.Saņemti dokumenti izpildei 236 199 320 343 320 317 

17.Nosūtīti dokumenti 108 101 166 176 176 169 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā kopumā sastādīti 237 civilstāvokļa 

aktu reģistri un tas ir par 27 reģistriem vairāk, nekā 2018.gadā. Kopā 66 dzimšanas, 103 

miršanas un 68 laulību reģistri. Par 8 vairāk dzimšanas un laulības reģistu, bet miršanas 

reģistru ir par 11 vairāk, nekā 2018.gadā. 

2019.gadā dzimušie 

2019.gadā sastādīti 66 dzimšanas reģistri, dzimuši 33 zēni un 33 meitenes, un tas ir 

par 8 bērniem vairāk, kā 2018.gadā. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem Kandavas novadā 

dzīvesvieta deklarēta 75 bērniem, kuri dzimuši 2019.gadā. Laulībā dzimuši 29 bērni, 

pamatojoties uz paternitātes atzīšanu 34 bērni, bez ziņām par tēvu reģistrēti 3 bērni. Reģistrēti 

jaundzimušie 3 nepilngadīgām māmiņām. Pirmais bērniņš sagaidīts 21 ģimenē, otrais 30, 

trešais 10, ceturtais 4, bet septītais vienā ģimenē. Visvairāk Kandavas novada bērni dzimuši 

Kuldīgas slimnīcā 33, Dobelē 11, Rīgā 8,Ventspilī 7, Jūrmalā 4, Liepājā 2 un 1 bērns mājās 

(Kandavas pagastā). 2019.gadā dzimušas arī dvīņu meitenes. 
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2019.gada populārākie bērnu vārdi - Dārta (3), Keitija (2), Patrīcija (2), Valters (3), 

Rihards (2), Dominiks (2), Pauls (2). Deviņiem bērniem vecāki devuši divus vārdus. 

Aizvadītajā gadā bērniem reģistrēti arī retāk sastopami vārdi kā Naomi, Roze, Luiza, Luiss, 

Eliass, Railands, Hugo, Žanis, Blēra, Ramils. 

Pašvaldība vecākiem piešķir bērna piedzimšanas pabalstu 200 eiro apmērā, mazuļa 

pirmo dienasgrāmatu, dzimšanas apliecības vāciņus, dāvinām arī kandavnieces Gitas Zuzes 

ziedotās čībiņas. Katru gadu 4.maijā tiek rīkots tradicionālais pasākums - “Esmu dzimis 

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

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

simboliku, kā arī katra ģimene saņem profesionāla fotogrāfa uzņemtu ģimenes foto.  

2019.gadā mirušie 

2019.gadā Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 103 mirušie ( 51 sieviete 

un  52 vīrieši) tas ir par 11 reģistriem vairāk, nekā 2018.gadā. Biežākie nāves cēloņi bija sirds 

slimības un vēža intoksikācija. No 103 mirušajām personām, 23 mirušie bijuši vecumā līdz 65 

gadiem, 78 pensijas vecuma, bet  2 mirušie bija jaunieši. Domē darbojas Valsts vienotais 

klientu apkalpošanas centrs, kurā apmeklētāji ērti var aizpildīt pieteikumu apbedīšanas 

pabalstam un klienti to aktīvi izmanto.  

Laulības 2019.gadā 

Mūsu novads var lepoties ar iepriecinošu kāzu statistiku, jo katru gadu salaulāto pāru 

skaits Kandavā tikai pieaug. Vasarā populārākā laulību vieta mūsu novadā ir Kalnmuižas pils 

ābeļdārzs, bet labprāt braucam laulāt arī citās skaistās vietās, kuru mūsu novadā ir ne mazums. 

2019.gadā reģistrētas 68 laulības, kas ir par 8 laulībām vairāk kā 2018.gadā. No tām 4 laulības 

reģistrētas baznīcā, bet 20 laulības reģistrētas izbraukumos, ārpus Dzimtsarakstu nodaļas. 
Visvairāk laulību tika reģistrēts augustā (16) un  septembrī (10).  Interesanti, ka 2019.gadā 

laulības tika slēgtas visos gada mēnešos un visās nedēļas dienās, arī pirmdienās un svētdienās. 

Divi pāri izvēlējās īpašus datumus laulības noslēgšanai svētku dienā. Četros gadījumos tika 

samazināts laulības noslēgšanai nepieciešamais minimālais termiņš. Tika izdotas 7 izziņas par 

laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, iesniegšanai citā Dzimtsarakstu 

nodaļā, vai baznīcā. Vairākas laulību ceremonijas tika tulkotas angļu, krievu, vācu un franču 

valodā. Viena no ceremonijām pērn notika 3 valodās - latviešu, krievu un franču. Astoņas 

laulības noslēdza pāri, kas sasnieguši pensijas vecumu. Laulājamo vecums 2019.gadā 

līgavaiņiem bijis no 24 līdz 90 gadiem, bet līgavām no 21 gada līdz 81 gadam.  

Tradicionāli pašvaldība katru gadu dāvina saviem novadniekiem svinīgo laulību 

ceremoniju, kas dod iespēju noslēgt laulību, nemaksājot pašvaldības nodevu. 2019.gadā akcijā 

tika izsludināti divi datumi, 14.februārī, kad laulību noslēdza divi pāri un divi pāri 17.maijā. 

Šo akciju labprāt atbalsta arī mūsu uzņēmēji un pērn mūsu sponsori bija vīndaris Ivo 

Immermanis un lauku sēta “Indāni”, kas jaunlaulātajiem uzdāvināja lieliskas dāvanas.  Arī 

2020.gadā turpinām tradīciju un Dzimtsarakstu nodaļa organizē pašvaldības apmaksātu 

izbraukuma laulību ceremoniju jūlija mēnesī. Akcija trīs pāriem dod iespēju pašiem izvēlēties 

laulību norises vietu un datumu.  

Kāzu jubilejas 2019.gadā 

Arvien lielāka atsaucība ir jūtama kāzu jubileju atzīmēšanā un 2019.gadā mēs sveicām 

22 pārus, izmaksājot naudas balvās 2000 eiro. Salīdzinot ar 2018.gadu, tas ir par 10 pāriem 

vairāk!  2019.gadā Dzelzs kāzas (65 gadi laulībā) atzīmēja 1 pāris, Dimanta kāzas (60 gadi) 3 

pāri, Smaragda kāzas (55 gadi) 5 un Zelta kāzas (50 gadi) 13 pāri. Dzimtsarakstu nodaļa pērn 

rīkoja vairākas svinīgas kāzu jubilejas ceremoniju ar dzeju, mūziku un viesiem. Ar visiem 

pāriem sazinājāmies un sveicieni tika nosūtīti sadarbībā ar pagastu pārvaldniekiem un 

Pensionāru padomi. 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. 
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Šīs svētku reizes ir ļoti īpašas, aizkustinošas, dzīves gudrības, joku un atmiņu pilnas. Nekad 

nedzirdam par grūtībām, kuru, protams, ne mazums dzīvē ir bijis. Katrs pāris, kuru 

apciemojam tiek reģistrēts Zelta pāru Goda grāmatā. Noslēdzot gadu, šajā grāmatā tiek 

ierakstīti visi tā gada Goda pāri. Šogad aicinām atzīmēt kāzu jubilejas pārus, kuri laulības 

noslēguši 1970.,1965., 1960.; 1955. un 1950. gadā.  
 

 

1.6.3. Bāriņtiesas pārskats par 2019.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 

1 

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 

6 

Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā: 93 

 no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits: 2 

tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem 1 

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 

1 

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

nodotas arhīvā, kopā 

455 

Pārskata gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā kopā 58 

 

 
 

 

 
 



 

Kandavas novada dome/ 2019.gada Publiskais pārskats 
22 

 

1.6.4. Izglītības pārvaldes pārskats par izglītības iestādēm uzsākot 2019./2020. 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 

2019./2020. 

Kopā 

2018./2019. 
+/- 

1. Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola   33 276 23 40 63 372 372 373 -1 

2. Kandavas Reģionālā vidusskola   16 236  25 25 277 277 323 -46 

3.  Cēres pamatskola 15 7 8 53    61 83 78 +5 

5. Zemītes pamatskola 24 15 6 57    63 102 101 +1 

6. Kandavas novada Zantes pamatskola 17 11 7 71    78 106 110 -3 

7. Vānes pamatskola 29 16 8 50    58 103 101 +2 

8. Kandavas pilsētas PII „Zīļuks” 123 86       209 205 +4 

Kopā : 208 135 78 743 23 65 88 909 1252 1291 -39 

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 291 324 -33 

11.  Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola 257 240 +17 

12.  Kandavas Deju skola 148 135 +13 

Kopā novadā: 696 699 -3 

 

 

 
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 2019.gadu 

 

Kandavas novada Pašvaldības Policija  pēc darbinieku saraksta ir pašvaldības policijas 

priekšnieks, 1 vecākais inspektors, un 3 inspektori. 

Pienākumu izpildes laikā policisti pildīja savus pamatuzdevumus ne tikai Kandavā un 

tās tuvākajā apkārtnē, bet arī regulāri izbrauca patruļā pa novada visu pagastu teritorijās. 

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

īpaši pie veikaliem, skolu tuvumā, nepilngadīgie smēķētāji utt., protams konstatējot cita 

profila pārkāpumus risināja arī tos, piemēram; administratīvā centrā dislocētos īpašumos nav 

nopļauta zāle, nav sakopta teritorija utt.   

Visa gada garumā un īpaši septembrī norādīts īpašu uzmanību pievērst skolām, 

nepilngadīgo uzvedībai. 

Pēc nepieciešamības tika izbraukts kopā ar Bāriņtiesu, Sociālajiem darbiniekiem. Arī vieni 

bez minēto dienestu darbiniekiem apsekojām riska ģimeņu, kā potenciālo pārkāpēju 

dzīvesvietas.    

Izbraucām uz ļoti dažādiem izsaukumiem: Uz skandāliem – ģimenēs, starp kaimiņiem u.c.. 

Par dzērājiem dažādās novada vietās (lieto alkoholu, guļ uz ielas, guļ krūmos, aizmidzis uz 

soliņa, utt.). Reģistrēti izsaukumi uz ugunsgrēkiem ( 2 gab.). Cilvēku pazušanas gadījumiem 

(Kandavā – bērns aizgājis no mājām, no skolas un nav ieradies mājās). 

Nereti bija izsaukumi uz jauniešu pulcēšanās vietām – pārsvarā šajos gadījumos 

izsaukumi bija anonīmi, bet iemesli bija jauniešu nepieņemamā uzvedība – pēc subjektīva 

izsaucēja viedokļa. 

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi: neapzinīgās personas izliek 

sadzīves atkritumu maisus pie atkritumu šķirošanas konteineriem (bieži pat nezina, ka tā 

nedrīkst), izber atkritumus mežos, nenoslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgumus. Ir 

precedenti, kad identificētie piesārņotāji paši satīra piesārņotās vietas. Īpašumu nesakopšana, 

zāles nenopļaušana vairākkārtīgi jāatgādina.  

Ļoti nopietns darbības virziens ir  pasākumu nodrošināšana, Novada svētki, gājieni, balles 

u.c.. Tie ir tie pasākumi, kuros nepieciešama policijas klātbūtne un bieži arī lielāks skaits 

policistu nekā tas ir Kandavas novada pašvaldības policijai. 2019.gadā tika paplašināts 

videonovērošanas tīkls, uz šo brīdi tiek izmatotas 15 kameras, t.sk., 1 ar transportlīdzekļu VIN 

atpazīšanas programmu un 3 grozāmas. 

Statistikas dati objektīvi neatspoguļo policijas darbu – administratīvā prakse ir tikai 

daļa no mūsu darbības: 

 2014  2015  2016  2017   2018 2019.  

pieteikumi (t.sk. izsaukumi)  513 326 347 384 400 301 

notikumi   96 49 44 37  43 39 

meklēšanā esoša persona aizturēta un nodota VP    1 2   

aizturētas aizdomās turētās personas     2 7  4 

līdzdalība aizdomās turēto aizturēšanā    2   

aizturēta administratīvo arestu neizcietusī persona    1   

administratīvo pārkāpumu protokoli  73 58 57 80 82 59 

t.sk.    

LAPK 42
1
.p.1.d.(smēķēšana neatļautās vietās)  11  2  4 

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

LAPK 58.p. (gaisa piesārņošana)    1   

LAPK 67.1. (koku patvaļīga ciršana)    1 1   

LAPK 75.p.2.d.  (neiekļāvās atkritumu 3  1    
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apsaimniekošanā - nebija līguma)  

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

noteikumu pārkāpums)   

  3  2 2 

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

LAPK106.p1.d. (dzīvnieku   turēšanas noteikumu 

pārkāpums)   

1 5 1 2 2 1 

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

LAPK 171.p.1.d. ( iereibis atrodas sab.vietā)   30 27 25 37 28 22 

LAPK 171.p.2.d. (atkārtoti iereibuši sab.vietā)    4 5 13 18 25 20 

LAPK 171
1
.p.1.d. (iereibuši nepilngadīgie)  14 4 2 6 10 3 

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

nepilngadīgie) 

   2 2 2 

LAPK 172.p.1.d. (nepilngadīgā iesaistīšana 

alkohola lietošanā) 

2     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    

SN Nr.17 punkts 23.5. (lieto vides objektu 

neatbilstoši mērķim 

     7 

Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi – 

mazgadīgajiem  (171
1
p.1.d. un 42

1
p.4.d.) 

     4 

No visiem 301 izsaukumiem: 

102 saņemti no VP Tukuma dežūrdaļas 

34 neapstiprinājās 

22 problēma jau bija noregulējusies 

7 notikumi, nodoti VP ierašanos    

Nogādātie cilvēki kopā:    35  

t.sk. – 4 uz VP Tukuma dežūrdaļu (iespējamie noziegumu izdarītāji) 

        - 2 atrasti un nogādāti vecākiem, skolotājiem bezvēsts prombūtnē esošie nepilngadīgie 

        - 29 iereibušie cilvēki dzīvesvietās 

        - 23  tie, kuri nespēja nokļūt mājās un pie mediķiem (slimi, veci utt.)  

Veiksmīgi sadarbojamies ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, domes darbiniekiem, Valsts policiju 

u.c. dienestiem. 

Īpatnības: 
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Braucam uz visiem pieteikumiem, rezultātā uzkrājas pieredze. 

Daļa no izsaukumiem dažādu iemeslu dēļ neapstiprinās: sajauc, pārprot, nespēj novērtēt 

notiekošo utt.. 

Liela daļa pieteicēju atsakās rakstīt iesniegumus.  

Ir iesniedzēji, kuri pēc pārrunām pārtrauc konfliktēt un savas pretenzijas atsauc.  

Ir tādi izsaukumi, kuri nav KNPP kompetencē, bet ir jārisina civiltiesiskā kārtībā vai arī ir 

Valsts policijas kompetencē. 

Problēmas: 

Dzērāji u.c. pārkāpēji, zāles nenopļaušana, suņi, kaķi un to saimnieki ….izmet un pamet savus 

dzīvniekus, citi baro (pieradina un kļūst atbildīgi). Atkritumu izgāšana mežos t.sk. koku lapas, 

āboli (bioloģiskas izcelsmes) – bojā ainavu rada ne sakoptības priekšstatu.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Kandavas novada dome/ 2019.gada Publiskais pārskats 
26 

 

2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Budžeta finansējums un tā izlietojums 

Kandavas novada pašvaldības budžets 2019. gadam izstrādāts pamatojoties uz domes 

priekšsēdētājas 2018. gada 29. oktobrī izdoto rīkojumu Nr. 3-3/136 “Par 2019. gada budžeta 

projektu”. Budžetu izstrādei tiek izmantota finanšu analīzes sistēmas “JEDOX” budžeta 

plānošanas modulis (licence izdota 29.06.2017. Nr.201706297749766).  

Kandavas novada domes sēdē 2019. gada 28. februārī (protokols Nr.2  1.§.) apstiprināti 

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.3 “2019. gada pamatbudžets un speciālais 

budžets”. 2019. gada laikā Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.3 “2019. gada 

pamatbudžets un speciālais budžets” grozīti piecas reizes, saskaņā ar domes sēdes 

protokoliem (28.03.2019. protokols Nr.3  3.§.; 30.05.2019. protokols Nr.6  2.§.; 25.07.2019. 

protokols Nr.8  4.§.; 26.09.2019. protokols Nr.11  2.§.; 19.12.2019. protokols Nr.15  1.§.). 

Pašvaldības darbībā attiecībā uz tās finansiālo darbību 2019.gadā būtiskas pārmaiņas, 

kas ietekmētu pašvaldības finanšu rezultātus nav notikušas, izņemot Kandavas 

internātvidusskolas uzturēšanu, to 100%  finansējot no pašvaldības budžeta ar 2019.gada 

1.janvāri, kā arī pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, 

internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas 

kārtība", kas paredzēja valsts budžeta finansējumu pašvaldību internātskolu internāta 

skolotājiem tikai līdz 2019. gada 31. augustam, sākot ar 1. septembri jānodrošina arī internāta 

skolotāju atalgojums.  

Kopumā budžeta ieņēmumi izpildīti plānotajā apmērā un novirzīti apstiprinātajiem 

izdevumiem, kopumā izpildot izvirzītos mērķus. 

Kandavas novada pašvaldības budžeta saistību apmērs nepārsniedz 20 procentus no tās 

pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim. Tātad 

Kandavas novada pašvaldība spēj pildīt savas saistības un veikt maksājumus, kuriem iestājies 

termiņš. 

2019. gadā pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi (ieskaitot ieņēmumus no speciālā 

budžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem) ir 11 350 761 EUR, kas ir par 5,53 % mazāk nekā 

2018. gadā. Konsolidētā budžeta izdevumi 2019. gadā ir 10 299 369 EUR, kas ir par 13,74 % 

mazāk nekā 2018.gadā.  

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRA 

9 804 248 
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Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām 

 

 

 

Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi un izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās 

klasifikācijas kodu grupām 2019. gadā un 2018. gadā apkopoti tabulā. 

 

Posteņa nosaukums 

Plāns 

2019.g. ar 

izmaiņām 

Budžeta izpilde 

2019.gada 

izmaiņas 

pret 

2018.gadu   

(2. - 3.) 

2019. 

gada 

izmaiņas 

% pret 

2018. 

gadu   

2019.gada 

izpilde 

salīdzinot 

ar plānu 

gadam ar 

izmaiņām 

(2. – 1.) 

2019.gadā 2018.gadā 

B 1 2 3 4 5 6 

IEŅĒMUMI 10 859 533 11 350 761 12 014 919 -664 158 -5,53 491 228 

Nodokļu ieņēmumi 4 549 565 4 939 830 4 568 122 371 708 8,14 390 265 

Nenodokļu ieņēmumi 203 895 266 265 144 041 122 224 84,85 62 370 

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 323 371 353 047 294 356 58 691 19,94 29 676 

Transferti 5 780 141 5 789 058 7 003 215 -1 214 157 -17,34 8 917 
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Ziedojumi un 

dāvinājumi 2 561 2 561 5 185 -2 624 -50,61 0 

IZDEVUMI KOPĀ 10 850 142 10 299 369 11 939 534 -1 640 165 -13,74 -550 773 

Uzturēšanas izdevumi 9 724 952 9 236 561 9 282 634 -46 073 -0,50 -488 391 

Kārtējie izdevumi 9 198 825 8 782 691 8 862 195 -79 504 -0,90 -416 134 

Atlīdzība 5 980 155 5 826 979 5 713 452 113 527 1,99 -153 176 

Preces un pakalpojumi 3 218 670 2 955 712 3 148 743 -193 031 -6,13 -262 958 

Mācību, darba un 

dienesta komandējumi, 

darba braucieni 35 028 29 088 46 316 -17 228 -37,20 -5 940 

Pakalpojumi 2 435 868 2 258 902 2 255 107 3 795 0,17 -176 966 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces un 

inventār 712 851 636 452 815 730 -179 278 -21,98 -76 399 

Izdevumi periodikas 

iegādei 5 979 5 541 6 186 -645 -10,43 -438 

Budžeta iestāžu 

nodokļu, nodevu un 

naudas sodu maksājumi 28 944 25 729 25 404 325 1,28 -3 215 

Procentu izdevumi 19 585 2 212 2 623 -411 -15,67 -17 373 

Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 324 748 273 938 273 425 513 0,19 -50 810 

Subsīdijas un dotācijas 47 109 29 392 41 997 -12 605 -30,01 -17 717 

Sociālie pabalsti 277 639 244 546 231 428 13 118 5,67 -33 093 

Transferti, uzturēšanas 

izdevumu transferti 181 794 177 720 144 391 33 329 23,08 -4 074 

Kapitālie izdevumi 1 125 190 1 062 808 2 656 900 -1 594 092 -60,00 -62 382 

 

2.2. Konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes 

2019. gadā Kandavas novada domes grāmatvedība veica centralizētās grāmatvedības 

uzskaiti sekojošām Kandavas novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām: 

 Kandavas novada dome; 

 Kandavas novada sociālais dienests; (no 01.12.2019. no PA par iestādi) 

 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 2019.gadā 

Aizņēmumi no Valsts kases 5413451 EUR 

1. Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" energoefektivitātes 

paaugstināšana, aizdevuma summa EUR 60871; 

2. Kandavas pagasta ceļa Nr.13 "P130-Uidas-Senlejas" pārbūve, aizdevuma summa 

EUR165264 

3. Vānes pagasta ceļa Nr.5 "Vāne -  Mehdarbnīcas - Bēlerti" pārbūve, aizdevuma summa 

EUR178682 

4. SIA Kandavas komunālie pakalpojumi pamatkapitāla palielināšana KF projekta" 

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību 

Kandavā", aizdevuma summa EUR41092  
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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;  

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, Kandavā” 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.  
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2.4. Kandavas novada domes nekustamā īpašuma novērtējums un struktūra 

 

Informācija par zemes sadalījumu Kandavas novadā esošajiem nekustamajiem 

īpašumiem pēc stāvokļa uz 2020. gada 1. janvāri, kopējais zemes vienību skaits – 6505. 

Kandavas novadā nekustamo īpašumu dalījums pa zemes lietojumu veidiem (ha) ir parādīta 

zemāk norādītajā diagrammā. 

 

3. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ 
 

2019. gadā iesniegtie projektu pieteikumi: 

1. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 

Kandavas novadā; 

2. Pulvertorņa jumta atjaunošana; 

3. Represēto piemiņas vietas labiekārtošana Matkulē; 

4. Rotaļu iespēju nodrošināšana Kandavas Vecpilsētas promenādē; 

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

attraction; 

6. Reemigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās; 

7. WiFi4EU bezmaksas publisko WiFi punktu izvietošana; 

 

Veiktās Projektu pārbaudes 2019.gadā: 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras projekta īstenošanas pārbaude projektam “Kandavas 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” energoefektivitātes paaugstināšana”. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši – 

labā roka mobilā jaunatnes darbā” īstenošanas pārbaude. 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras projekta īstenošanas pārbaude projektam “Slimību 

profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”. 

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes projekta īstenošanas pārbaude projektam 

“Kandavas Pulvertorņa jumta glābšana”. 

Lauku atbalsts dienesta projektu īstenošanas pārbaudes projektos: 

- Vānes pagasta ceļa Nr. 2 "Mehdarbnīcas - Bēlerti" pārbūve; 

- Kandavas pagasta ceļa Nr. 13 „P130 – Uidas – Senlejas” pārbūve; 

- Rotaļu iespēju nodrošināšana Kandavas Vecpilsētas promenādē. 

 

Lauksaimni
ecībā

izmantoja
mā zeme

Meži Krūmāji Purvi
Zem

ūdeņiem

Zeme zem
ēkām un

pagalmiem
Ceļi

Pārējās
zemes

Kopplatība ir 64779 ha 26584 30990 590 382 1146 1053 1136 2898

26584 

30990 

590 382 1146 1053 1136 
2898 

Kandavas novadā nekustamo īpašumu dalījums pa zemes lietojumu 

veidiem (ha) 
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4. KANDAVAS NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNS 2019. GADAM 
 

Kandavas novada investīciju plāns 2020. gadam 

Kandavas novada dome 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums, EUR 

Kopējais 

finansējums 

No Kandavas 

domes 

budžeta   

Projektu 

fondu 

finansējums Cits 

Kandavas pilsēta 

1. 
Apkures, ventilācijas sistēmas, siltummezgla 

ierīkošana Kandavas bibliotēkai 
13 179 13 179 - 

- 

2. Skolas ielas a/b seguma izbūve 96 108 96 108 - - 

3. 
Promenādes rotaļu iekārtas uzstādīšana mazajā 

laukumā 
5 500 5 500 - 

- 

4. Virvju trase 30 000 17 500 12 500 - 

5. Pulvertorņa pamatu nostiprināšana 17 000 2 000 15 000 - 

6. 

Kandavas novada Sociālā dienesta 

pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 

29 662,53 3 114,57 26 547,96 

- 

7. 
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai (KRVS, KKMVS) 
74 577 - 74 577 

- 

8. Mūra atsegums Bruņinieku pilskalnā 9 000 9 000 - - 

9. 

Maximas takas, skvēra labiekārtošana (bruģa 

seguma izveide no laipas līdz celiņam ar 

šķembu segumu) 

20 000 20 000 

- - 

10. 
Apgaismojums bruģētajam celiņam uz 

Maximu 
5 200 5 200 

- - 

11. Apgaismojuma izbūve Ozolu ielā 3 522 3 522 - - 

12. 
Videonovērošanas sistēmas izbūve Bruņinieku 

pilskalnam, parkam pie K.Mīlenbaha vsk 
10 000 10 000 

- - 

13. Apgaismojuma izbūve Lielā iela 23A 3 500 3 500 - - 

14. Lielās ielas posma seguma atjaunošana 115 276 115 276 - - 

15. Raiņa ielas posma seguma atjaunošana 35 250 35 250 - - 

16. Lāčplēša ielas seguma izbūve 44 374 44 374 - - 

Kandavas pagasts 

17. Ielu apgaismojuma izbūve Valdeķos 50 942 50 942 - - 

Vānes pagasts 

18. Estrādes atjaunošana Vānes pagasts 10 000 10 000 - - 

19. Noteku remonts Vānes pagasts 5 374 5 374 - - 

Visā novadā 

20. 

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” projekts “Proti un 

Dari!” 

1 184,04 

- 

1184,04 

- 

21. 
Slimības profilakses un veselības veicināšanas 

pasākumi Kandavas novadā 
13 215,49 

- 
13 215,49 

- 

22. 
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai (PUMPURS) 
70 000 

- 
70 000 

- 

23. 
Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos 
27 600 

- 
27 600 

- 

24. 
Reemigrācijas sekmēšanas pakalpojumi 

pašvaldībās 
6 450 

- 
6 450 

 

25. Kapu vārtu izgatavošana, remonts 10 000 10 000 - - 

Kopā:  706 914,06 459 839,57 247 074,49 0,00 
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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 

289 666,19 3 360,45 92 997,74 
193 

308,00* 

2. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Kandavā II kārta. Projekta 

Nr.5.3.1.0./17/I/031 

455 721,71 0 124 050,68 
331 

671,03** 

3. Ūdens atdzelžošana Matkulē 31 000,00 0 0 
31 

000,00* 

Kopā:  
776 387.90 3 360,45 217 048,42 

555 

979,03 

* Kandavas novada domes ieguldījums pamatkapitālā 

** Aizņēmums Valsts kasē 

Kandavas novada Izglītības pārvalde 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums, EUR 

Kopējais 

finansējums 

No 

Kandavas 

novada 

Izglītības 

pārvaldes 

budžeta   

Projektu 

fondu 

finansējums Cits 

1. Apbalvošanas pasākums 6 980 6 980 0 0 

2. Gada skolotājs – skolotāju konference 2 715 2 715 0 0 

Kopā:  9 695 9 695 0,00 0,00 

 

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 351 737 335 737 0 16 000 

2. Ambulatorā medicīniskā aprūpe 45 468 0 0 45 468 

3.  Sociālā rehabilitācija 136 066 136 066 0 0 

4. Aprūpe mājās/sociālā/ 37 032 37 032 0 0 

5. Sociālie pabalsti 145 091 145 091 0 0 

6. Ģimenes atbalsta programma 97 968 97 968 0 0 

7. 
Bērni, kas cieš no vardarbības 

rehabilitācija dzīves vietā 
5 277 0 0 5 277 

8. 

Pieaugušie, kas cietuši no 

vardarbības, vai veikuši 

vardarbību 

2 826 0 0 2 826 

9. 
Veselīga dzīvesveida 

popularizēšana 
1 000 1 000 0 0 

10. 
NVA projekts ilgstošiem 

bezdarbniekiem 
35 200 0 0 35 200 

Kopā: 857 665 752 894 0,00 104 771 
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Kandavas novada Kultūras un sporta pārvalde 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums, EUR 

Kopējais 

finansējums 

No Kandavas 

novada kultūras un 

sporta pārvaldes 

budžeta   

Projektu fondu 

finansējums Cits 

1. Kandavas novada svētki 31 000,00 31 000,00 0 0 

2. 
Gaisa balonu un grilēšanas 

festivāls 
8 800,00 8 800,00 0 0 

3. 
Kandavas kauss šautriņu 

mešanā 
1 000,00 1 000,00 0 0 

4. Kandavas novada sporta svētki 450,00 450,00 0 0 

5. Dalība veterānu sporta spēlēs 1 000,00 1 000,00 0 0 

Kopā:  42 250,00 42 250,00 0,00 0,00 

 

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums, EUR 

Kopējais 

finansējums 

No KKMV 

budžeta   

Projektu 

fondu 

finansējums Cits 

1. 
Videonovērošanas sistēmas 

montāža, uzstādīšana 
4 166,61 4166,61 0 0 

2. 5 ugunsdrošās durvis gaiteņos 2 947,03 2947,03 0 0 

3. Apziņošanas sistēmas uzstādīšana 3 025,23 3025,23 0 0 

4. Medicīnas kabinetu jumta remonts 3 400,49 3400,49 0 0 

5. 
Sporta garderobes dušu daļējs 

remonts 
18 048 18 048 0 0 

Kopā:  31 587,36 31 587,36 0,00 0,00 

 

Kandavas novada Zantes pamatskola 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums, EUR 

Kopējais 

finansējums 

No Kandavas 

novada Zantes 

pamatskolas 

budžeta   

Projektu fondu 

finansējums Cits 

1.  
Zantes pamatskolas bērnudārza 

telpu remonts 
18 000 18 000 - - 

2.  Pedagogu profesionālā pilnveide 14 880 - 14 880 - 

Kopā:  32 880 18 000 14 880 0,00 

 

Zemītes pamatskola 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums, EUR 

Kopējais 

finansējums 

No Zemītes 

pamatskolas 

budžeta   

Projektu 

fondu 

finansējums Cits 

1. 
Ugunsgrēka trauksmes balss 

apziņošanas sistēma 10 993,33 10 993,33 
0 0 

2. Zemītes pamatskolas jumta remonts 25 467,39 25 467,39 0 0 

3. 
Elektrosadales skapju pārbaude ar 

termokameru 600 600 
0 0 

4. Mācību līdzekļu iegāde 1 429 0 0 1 429 

5. Projekts “Skolas soma” 532 0 532 0 

6. Skolēnu izaugsmes veicināšanai 450 0 0 450 

Kopā:  39 471,72 37 060,72 532 1 879 
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Cēres pamatskola 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums, EUR 

Kopējais 

finansējums No Cēres pamatskolas budžeta   

Projektu fondu 

finansējums Cits 

1. 
Skolas ēkas 

jumta nomaiņa 
0 70 000,00 0 0 

Kopā:  0,00 70 000,00 0,00 0,00 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks" 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums, EUR 

Kopējais 

finansējums 

No Pirmsskolas izglītības 

iestādes "Zīļuks" budžeta   

Projektu fondu 

finansējums Cits 

1. Grupu “Mārītes”remonts 875 875 0 0 

2. 
Inventārs “( bērnu gultas ar 

matračiem) grupā “Mārītes” 
1 394 1 394 0 0 

3. Datori 3 gab. 900 900 0 0 

4. Āra atribūtu iegāde 1 130 1 130 0 0 

5. 
Ugunsdrošo durvju izbūve PII 

ēkas evakuācijas ceļos (17 gab.) 
3 000 3 000 0 0 

Kopā:  7 299 7 299 0,00 0,00 

Kandavas Reģionālā vidusskola 

N.p.k Veicamie darbi 

Finansējums, EUR 

Kopējais 

finansējums 

No Kandavas Reģionālās 

vidusskolas budžeta   

Projektu fondu 

finansējums Cits 

1. 
Mācību korpusa siju 

nostiprināšana 
5 000 5 000 0 0 

Kopā:  5 000 5 000 0,00 0,00 

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skola 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums, EUR 

Kopējais 

finansējums 

No Kandavas novada 

Bērnu un jaunatnes 

Sporta skolas budžeta   

Projektu fondu 

finansējums Cits 

1. Kurzemes kauss šķēpa mešanā 400 50 0 350 

2. 
Sporta zāles grīdas slīpēšana , 

lakošana 
1 500 1 500 0 0 

3. 
Vecgada turnīrs basketbolā U-16 

meitenēm 
600 600 0 0 

4. Gaismekļu maiņa sporta zālē 7400 7400 0 0 

Kopā:  9 900 9 550 0,00 350 

Kandavas Mākslas un mūzikas skola 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums, EUR 

Kopējais 

finansējums 

No Kandavas Mākslas un 

mūzikas skolas budžeta   

Projektu fondu 

finansējums Cits 

1. Sitamie instrumenti 3 000 3 000 0 0 

Kopā:  3 000 3 000 0,00 0,00 

Kandavas Deju skola 

N.p.k. Veicamie darbi 

Finansējums, EUR 

Kopējais 

finansējums 

No Kandavas Deju 

skolas budžeta   

Projektu fondu 

finansējums Cits 

1. 

Dalība Latvijas skolu 

dziesmu un deju svētkos, 

mīkstais inventārs 

5 200 5 200 0 0 

Kopā:  5 200 5 200 0,00 0,00 
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Lielākie projekti novadā 2019. gadā:  

1. Pabeigta projekta “Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” 

energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana; 

2. Veikta Vānes pagasta ceļa Nr. 5 “Vāne-Mehdarbnīca-Bēlerti” pārbūve; 

3. Veikta Kandavas pagasta ceļa Nr.13 “P130-Uidas-Senlejas” pārbūve; 

4. Labiekārtota komunistisko represiju upuru piemiņas vieta Matkulē, projekta “Neaizmirst!” 

ietvaros; 

5. Izbūvēta pastaigu laipa Kandavā pie Abavas upes, projekta “Infrastruktūras izveide 

antropogēnās slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kandavā” ietvaros; 

6. Pārbūvēta strūklaka pie Bruņinieku pilskalna; 

7. Projekta “Kandavas Pulvertorņa jumta glābšana” ietvaros, atjaunota Pulvertorņa jumta 

rietumu plakne; 

8. Uzstādīts jaunas rotaļu iekārtas, projekta “Rotaļu iespēju nodrošināšana Kandavas 

vecpilsētas promenādē” ietvaros; 

9. Uzsākti darbi pie projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kandavas novadā” īstenošanas. 

10. Cēres pagasta pārvaldes administrācijas ēkas jumta nomaiņa;  

11. Uzsākta siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana projekta īstenošana, jauna 

posma būvniecībai Kandavā; 

12. Uzsākta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā II kārta. 

 

2020. gada budžetā ieplānotie lielākie projekti: 

1. Cēres pamatskolas un Zemītes pamatskolas jumtu remontdarbi; 

2. Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas sporta zāles garderobju dušu daļējs remonts; 

3. Zemītes pamatskolas ugunsdzēsības balss apziņošanas sistēma; 

4. Kandavas novada Zantes pamatskolas pirmsskolas grupu telpu remonts; 

5. Kandavas Sociālā dienesta fizioterapijas kabineta remonts un pilnveidošana projekta 

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros; 

6. Estrādes atjaunošana Vānes pagastā; 

7. Promenādes rotaļu iekārtas uzstādīšana mazajā laukumā; 

8. Aktīvās atpūtas zonas – virvju trases izveide  Teteriņu ielā 2, Kandavā; 

9. Ielu apgaismojuma izbūve Ozolu ielā, Lielajā ielā un Valdeķos, Kandavas pagastā; 

10. Apkures, ventilācijas sistēmas, siltummezgla ierīkošanas Kandavas bibliotēkā; 

11. Skolas un Lāčplēša ielas melnā seguma izbūve; 

12. Lielās ielas un Raiņa ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana; 

13. Publisko Wi-Fi piekļuves punktu ierīkošana Kandavas pilsētā; 

Turpinās  

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību 

Kandavā; 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā II kārta; 

Ūdens atdzelžošanas sistēmas izveide Matkulē, u.c. 
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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 2019.gadā reizi mēnesī 

izdeva bezmaksas informatīvo izdevumu „Kandavas 

Novada Vēstnesis". 

Lai izdevums sasniegtu visus lasītājus, arī 2019.gadā 

tas iedzīvotājiem tiek piegādāts pastkastēs ar Latvijas 

Pasta starpniecību līdz katra mēneša 5.datumam. 

Izdevuma tirāža no 2018. gada ir 3700. 

 

 

 

 

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 

2018.gadā izveidotā grafiskā zīme veiksmīgi tiek izmantota novada 

tēla popularizēšanā, gatavojot pašvaldības prezentācijas materiālus, 

suvenīrus, afišas un ielūgumus.  

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 “Ziņo par pārkāpumiem”; 

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; 

http://www.kandava.lv/
http://www.kandava.lv/
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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 priekšsēdētājai, priekšsēdētājas vietniecei 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 

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. Katras nedēļas 

piektdienā pie priekšsēdētājas uz preses konferenci ierodas 

reģionālā laikraksta “Neatkarīgās Tukuma ziņas” žurnāliste. Ir 

izveidojusies veiksmīga sadarbība ar reģionālo televīziju un SIA “TV9 Pakalni”, kas 

nepieciešamības gadījumā filmē sižetus par Kandavas novadu. 
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6. NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI 2019.GADĀ 
 

 

Īstenots projekts “Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” 

energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.4.2.2.0/17/I/085 

 

Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē 

"Zīļuks" būvdarbi ir pabeigti un objekts nodots 

ekspluatācijā. 

Projekta mērķis bija energoefektivitātes paaugstināšana 

Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē 

"Zīļuks", samazinot pašvaldības izdevumus par 

siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā, 

atbilstoši Kandavas novada Attīstības programmai 

2017-2023. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta ietvaros tika 

veikti tādi pārbūves darbi kā jumta pārseguma (bēniņu) 

papildus siltināšana un jumta seguma izbūve, fasādes 

siltināšana (t.sk., aiļu siltināšana), cokola un pamatu 

siltināšana, logu un durvju nomaiņa, pagraba griestu 

siltināšana, ventilācijas sistēmas pārbūve, apkures 

sistēmas pārbūve un zibensaizsardzības sistēmas 

izbūve. 

Projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā tiks 

samazināts primārās enerģijas gada patēriņš par 337 118,60 kWh/gadā, sasniedzot 195 751,06 

kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 94,54 CO2 ekvivalenta tonnām, 

sasniedzot 36,34 CO2 ekvivalenta tonnas.  

Projekta kopējās izmaksas ir 754 131,38 EUR, no kurām 458 150,00 EUR ir Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda finansējums, 24 255,00 EUR  Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 

un 271 726,38 EUR  pašvaldības finansējums.  

 

Izbūvēta pastaigu laipa Kandavā pie Abavas upes, projekta “Infrastruktūras izveide 

antropogēnās slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kandavā” ietvaros 

 

Kandavas novada dome sadarbībā ar Latvijas vides 

aizsardzības fonda administrāciju īsteno projektu 

“Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes 

samazināšanai pie Abavas upes Kandavā”, Nr. 1-

08/407/2018, kura mērķis ir izveidot pastaigu laipas 

Kandavā, pie Abavas upes, samazinot antropogēno 

slodzi (cilvēku radītu iedarbību) bioloģiski vērtīgajos 

zālājos un nodrošinot publisko ūdeņu vides pieejamību 

gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem. 

 Projekta ietvaros ir izveidota laipa uz gulšņiem, laipa 

uz balstiem un pontons. Papildus projekta īstenošanas vietā ir uzstādīts sols, atkritumu urna 

un informatīvais stends. 

 Paskaidrojuma raksta izstrādi un autoruzraudzību veica SIA “BM-Projekts”, būvdarbus SIA 

“SMART ENERGY” un būvuzraudzību SIA “RS Būvnieks”. Projekta kopējās izmaksas ir 

48 256,40 EUR (tajā skaitā PVN), Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums ir 

34 400,00 EUR un Kandavas novada domes līdzfinansējums ir 13 856,40 EUR. 



 

Kandavas novada dome/ 2019.gada Publiskais pārskats 
39 

 

 

Labiekārtota komunistisko represiju upuru piemiņas vieta Matkulē, projekta 

“Neaizmirst!” ietvaros 

Kandavas novada dome ir īstenojusi projektu 

“Neaizmirst!”, Nr. 19-08-AL14-A019.2205-

000009. Projekta mērķis bija labiekārtot 

komunistisko represiju upuru piemiņas vietu 

Matkulē, kas veltīta izsūtītajiem Matkules pagasta 

iedzīvotājiem.             

Kopumā Latvijas teritorijā ir apzinātas vairāk kā 

500 piemiņas vietas, kas veltītas deportāciju, 

represiju un režīmu upuriem. Piemiņas vietas ir ne 

tikai vieta, kur pieminēt notikušo, satikties 

paaudzēm un nodot pieredzētos notikumus, bet arī kā atgādinājums, ka pieredzētās šausmas 

un atmiņas nedrīkst aizmirst. Deportācijas upuru piemiņas tradīcija, kura izveidojās 80. gadu 

otrā pusē, kļuva par vienu no Atmodas priekšvēstnešiem. Tieši valsts un pilsoniskās 

sabiedrības sākotnējās iniciatīvas deportāciju pieredzi padarīja par būtisku latviešu identitātes 

daļu, ko sociālantropoloģe Vieda Skultāne ir salīdzinājusi ar holokausta lomu ebreju 

identitātē.             

Pie Matkules piemiņas akmens tika izveidots laukums, kura forma veidota ietveroša, apaļa, 

harmoniska. Tā laika traģisko notikumu emociju atspulgi redzami laukuma iekšienē ar it kā 

haotiskiem, neharmoniskiem, pretējiem ceļu, dzelzceļu virzieniem, kas krustojas, saduras un 

turpinās katrs savā virzienā. Krustpunktos – matkulnieku pēdas Sibīrijā.             

Komunistisko represiju upuru piemiņas vietas labiekārtojuma dizaina meta autore ir Una 

Ozola – Ozoliņa, tehniskā projekta autore Baiba Beķere. Teritorijas labiekārtošanas darbus 

veica SIA “AB Būvniecība”, būvuzraudzību veica SIA “LR BŪVE”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 22 199,02 EUR, publiskais finansējums 19 979,12 EUR un 

2219,90 EUR Kandavas novada domes līdzfinansējums. 
 

Strūklaka pie Bruņinieku pilskalna ieguvusi jaunu veidolu 

Pabeigti strūklakas pārbūves darbi pie Bruņinieku 

pilskalna,  Lielā ielā 10A. Pārbūvētā strūklaka 

ieguvusi jaunu veidolu, kurā akcentēta Kandavas 

simbolika. Strūklakas malu rotā ozola lapas, bet 

uzmanības centrā ir “Zīles” skulptūra, kuras 

krāšņumu pastiprina dažādu nokrāsu 

apgaismojums. Strūklakas un “Zīles” skulptūras 

dizaina autors ir mākslinieks Gunārs Platpīrs, kurš 

katru projektu izstrādā individuāli. 

Strūklakas pārbūves ietvaros tika atjaunots esošās 

strūklakas baseins, kurā izvietota dekoratīvā 

“Zīles” skulptūra, kā arī saglabāts esošais kalna avota ūdensvads un sprausla. Jaunais 

strūklakas risinājums paredz papildus ūdens padevi ūdens daudzuma palielināšanai, gadījumā, 

ja kalna avota ūdens daudzums būs nepietiekošs strūklakas pilnvērtīgai darbībai. Lai 

nodrošinātu nepieciešamo ūdens daudzumu baseinā, tika izbūvēts ūdens pieslēgums pilsētas 

ūdensapgādes sistēmai. Pārbūves darbus veica SIA “Platpirs design factory”, būvdarbu 

izmaksas ir 17 315,09 EUR. Būvuzraudzību veica SIA “RI Pārvaldnieks”, būvuzraudzības 

izmaksas 350,00 EUR. 

“Zīles” skulptūras strūklaka šobrīd ir ieziemota - atslēgta papildus ūdens padeve. Ziemas 

sezonā darbosies “mazā” strūklaka, kurā ūdens cirkulāciju nodrošina tikai avota ūdens. 
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Pavasarī, iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, tiks ieslēgts galvenais strūklakas elements – 

“Zīle” un novērstas konstatētās nepilnības. 
 

 Projekta “Kandavas Pulvertorņa jumta glābšana” ietvaros, atjaunota Pulvertorņa 

jumta rietumu plakne  

Kandavas novada dome īstenojusi projektu “Kandavas 

Pulvertorņa jumta glābšana”. Projekta mērķis bija 

atjaunot bojātās Pulvertorņa jumta rietumu plaknes 

konstrukcijas un jumta segumu, lai to pasargātu no 

turpmākas ārējo laika apstākļu negatīvās ietekmes un 

saglabātu valsts nozīmes arhitektūras pieminekli. 

Projekta ietvaros tika nomainītas mitruma bojātās 

Pulvertorņa jumta nesošās konstrukcijas, tās tika 

demontētas un aizstātas ar jaunām, precīzi atkārtojot 

būvkoku iesiešanu. Jumta konstrukcija tika veidota 

atbilstoši 18.gs. tradīcijām. Lai novērstu nokrišņu 

iekļūšanu Pulvertorņa iekšpusē, tika veikta skursteņa 

bojātās daļas pārmūrēšana, kā arī tam tika uzlikts 

nerūsējošā tērauda konstrukcijas jumtiņš ar polikarbonāta 

stiklu. Dakstiņu klājumam tika izmantoti 120 gadus veci dakstiņi, lai saglabātu kultūras 

pieminekļa autentiskumu. Pulvertorņa jumta rekonstrukcijas darbus veica SIA “Ābols”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 14 131,60 EUR, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 

piešķirtais finansējums 8 000,00 EUR un Kandavas novada domes līdzfinansējums 6 131,60 

EUR. 

 

 

Promenādes rotaļu laukumā uzstādīts jauns aprīkojums 

Kandavas novada dome īstenojusi 

projektu “Rotaļu iespēju nodrošināšana 

Kandavas vecpilsētas promenādē” Nr. 19-

08-AL14-A019.2203-000006. Projekta 

mērķis ir veicināt un dažādot brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, uzstādot rotaļu 

iekārtas Kandavas Vecpilsētas promenādē, 

Kandavas novada iedzīvotājiem un 

pilsētas viesiem. 

Projekta ietvaros tika veikta jaunu rotaļu iekārtu uzstādīšana Kandavas Vecpilsētas 

promenādē, Tirgus laukumā 9. Rotaļu laukumā tika uzstādīts jauns rotaļu komplekss, 

piramīda un vingrošanas komplekss, nodrošinot bērniem iespēju aktīvi darboties svaigā gaisā, 

uzlabot savas fiziskās prasmes un attīstīt veiklību. 

Rotaļu laukuma piegādi un uzstādīšanu veica SIA “GoPlay”, būvuzraudzību – SIA “RI 

Pārvaldnieks”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 14 876,95 EUR, publiskais finansējums 13 389,25 EUR un 

Kandavas novada domes līdzfinansējums 1 487,70 EUR. 
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Pabeigti būvdarbi  Vānes pagasta ceļa Nr. 5 “Vāne-Mehdarbnīca-Bēlerti”  

Pabeigti būvdarbi projekta “Vānes pagasta ceļa Nr. 5 

“Vāne-Mehdarbnīcas-Bēlerti” pārbūve ”, Nr.18-08-

A00702-000092 ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 

208 748,13 EUR, publiskā finansējuma apmērs ir 

115 581,43 EUR, Kandavas novada domes 

līdzfinansējums 93 166,70 EUR.  

Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veica 

SIA “PRO AKVA”. Grants ceļu pārbūves darbus veica 

SIA  “Meliorceltnieks” un būvuzraudzību veica SIA 

“RS Būvnieks”.  

Projekta 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 ceļa 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. 

 

Pabeigti būvdarbi Kandavas pagasta Uidas- Senlejas ceļam 

Pabeigti būvdarbi projekta “Kandavas pagasta ceļa Nr. 13 

“P130-Uidas-Senlejas” pārbūve ”, Nr.18-08-A00702-000099 

ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 195 688,11 EUR, 

publiskā finansējuma apmērs ir 127 168,03 EUR, Kandavas 

novada domes līdzfinansējums 68 520,08 EUR. 

Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veica SIA “SBI-

Ventspils”, kā apakšuzņēmējus piesaistot SIA “PBT”. Grants 

ceļu pārbūves darbus veica SIA  “Kandavas ceļi” un 

būvuzraudzību veica SIA “RS Būvnieks”. 

Projekta 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 ceļa 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. 

Jumta seguma nomaiņa Cēres pagasta administratīvajai ēkai 

2019. gada februārī pabeigti būvdarbi jumta seguma 

nomaiņai Cēres pagasta administratīvajai ēkai “Silavas”, 

Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads. Būvniecības 

izmaksas 65 004,60 EUR. 
 


