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Kandavas pilsētas platība 9,50 km2

Kandavas novada platība  648,55 km2

Kandavas novads atrodas Austrumkurzemē un tas robežojas ar Talsu, Tukuma, 
Saldus, Jaunpils , Brocēnu un Kuldīgas  pašvaldībām.

97 km līdz Rīgai



Каndavas novads Kandavas pilsēta

Ģerboņi



ČUŽU   PURVS

Dabas liegums

• Platība – 96 ha

• Dibināšanas gads-1927

• Vienīgā dabiskā čužas
atradne Latvijā

__________________________________



Iedzīvotāju skaits 

Kandava 3831
Kandavas pagasts 1378
Cēres pagasts 536
Matkules pagasts 597
Vānes pagasts 878
Zantes pagasts 551
Zemītes pagasts 702

Iedzīvotāju skaits pēc PMLP datiem 01.01.2018.

8 473 
Iedzīvotāju skaits 
Kandavas novadā



SOCIĀLĀS GRUPAS
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Dabas  resursi un kultūras pieminekļi

• Novada teritorijas lauksaimniecības zemes
• Meži un  ūdeņi, īpaši Abava
• Derīgie izrakteņi – smilts-grants, smilts, saldūdens 

kaļķieža, dolomīta, u.c. atradnes.
• Nozīmīgas aizsargājamās teritorijas, tai skaitā dabas 

parks „Abavas senleja” 
• Kandava un daļa Kandavas novada atrodas īpaši 

aizsargājamā kultūrvēsturiskajā teritorijā „Abavas 
ieleja”. 

• Novadā atrodas 33 valsts aizsardzībā esoši kultūras 
pieminekļi: 21 arheoloģijas, 11 arhitektūras un 1 
pilsētbūvniecības piemineklis.   



Kandavas novada teritorijas dalījums 
pa zemes lietošanas veidiem



UZŅĒMĒJDARBĪBA

- 843 uzņēmumi, no tiem 50% zemnieku saimniecības 

un 35% SIA;

- Lauksaimniecība, mežsaimniecība un lopkopība

• «Linda-1» 
metālapstrāde



UZŅĒMĒJDARBĪBA

- Firmas RGRplus specializējas betona 

izstrādājumu ražošana un montāža

- M&V

• Z/S «Birznieki» nodarbojas ar kazu 
audzēšanu un kazas siera ražošanu, 
realizāciju



UZŅĒMĒJDARBĪBA

- Kokapstrādes uzņēmumi 

«Priedaine N», SIA «Cietkoks

- Latlaft

- M&V

• «Tēviņi» - Saimniecība nodarbojas 
ar mājas vīnu gatavošanu no pašu 
dārzā un savvaļā ievāktiem 
augļiem un ogām



IZGLĪTĪBA
Vispārējā izglītība (1391 skolēni) 

2 vidusskolas

4 pamatskolas 

1 pirmsskolas izglītības iestāde

Profesionālā izglītība (402 audzēkņi)

-Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Profesionālās ievirzes un interešu 

izglītība

-Kandavas novada Bērnu un jaunatnes 

Sporta skola

-Kandavas Mākslas un Mūzikas skola

-Kandavas Deju skola

Pieaugušo izglītība

Kandavas Pieaugušo Izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs (PIUC)

Kandavas multifunkcionālais jaunatnes 

iniciatīvu centrs "Nagla"



SPORTS

Kandavas sporta halle 

Cēres sporta halle

Lauksaimniecības  

tehnikuma stadions

Kandavas kartodroms

Motoparks «Kandava»



TŪRISMS

• Kandavas novads - nacionāla 
un starptautiska mēroga  
tūrisma centrs

• Lauku sēta «Kangari»

– Bērnu nometnes

– Gliemežu ferma

– Veselīgi našķi, degustācijas



TŪRISMS
Dabas taku izveidošana 

Lauku sēta «Indāni»
– Iespēja iepazīt lauku sētu ar 

dažādiem mājdzīvniekiem, baudīt 
lauku pirti ar bērza, kadiķa 
slotiņām, zāļu tējas .                  



VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN 
UZDEVUMI PRIORITĀTEI “NOVADA TĒLA POPULARIZĒŠANA UN 

TŪRISMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES UZLABOŠANA” 

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

• Pilnveidot dabas taku labiekārtojumu  , izveidojot 7 oriģinālas 
dabas takas

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

• Atbalstīt un pilnveidot gida pakalpojumus dabas un kultūras 
mantojuma izziņas un sapratnes veicināšanai 



Realizētie projekti

Kandavas Mākslas un Mūzikas skolas pārbūve 



Realizētie projekti

Kandavas poliklīnikas telpu remonts 



Realizētie projekti

Skvēra izbūves 2.kārta Lielā ielā 23a



Realizētie projekti

Kandavas poliklīnikas telpu remonts 



Realizētie projekti

Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve



Realizētie projekti

-Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un 

izbūve

-Projekts «Ūdenssaimniecības attīstība Kandavā II 
kārta»





Procesā esošie projekti

Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu



Parka pie Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas 
labiekārtošana

Procesā esoši projekti



PLĀNOTIE DARBI

PII «Zīļuks» energoefektivitātes 
paaugstināšana



PAŠVALDĪBAS MĀJASLAPA



Paldies par uzmanību!


