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Kandavas novadam 
 
 
Kopā mēs varam 
 
Mūsu pamatvērtība ir cilvēks - mēs, deputātu kandidāti, pirmajā vietā izvirzām 
cilvēku un viņa intereses. Mēs neizvirzām skaļus lozungus, bet piedāvājam 
zināšanas, prasmes un iemaņas, aicinām aktīvi iesaistīties sabiedriskos un valstiskos 
procesos ar mērķi sekmēt Kandavas novada iedzīvotāju labklājību. Mēs esam gatavi 
turpināt iesāktos un uzsākt jaunus darbus un projektus novada tālākai attīstībai. Mēs 
nesolām neiespējamo, bet ekonomiski pamatotu, pakāpenisku un dinamisku novada 
attīstību.  
 
Mūsu mērķis - sekmēt Kandavas novada attīstību, saglabājot to, kā ekonomiski 
patstāvīgu teritoriju, kurā cilvēks varētu dzīvot atbilstoši savām interesēm un 
vajadzībām. 
 
Mūsu prioritātes novada attīstībā: 
Tāpat kā visas valsts, arī Kandavas novada priekšnosacījums ir izglītots cilvēks, 
veselīga un pārtikusi ģimene. Būt atvērtiem sadarbībai ar visiem novada 
iedzīvotājiem, citām pašvaldībām, uzņēmējiem, valsts institūcijām, nevalstiskām 
organizācijām un visiem interesentiem.  
 
Atbalstīt vispārcilvēcisko garīgo vērtību saglabāšanu, garantējot iedzīvotājiem 
iespējas izglītoties visa mūža garumā, vienlaicīgi novirzot finanšu līdzekļus 
izglītības, kultūras un sporta iestāžu sakārtošanai un aktivitāšu veicināšanai. 
 
Atbalstīt investīciju piesaisti visām novada izglītības un kultūras iestādēm, 
modernizējot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi, atbilstoši mūsdienu prasībām 
 
Veicināt profesionālās ievirzes izglītības (māksla, mūzika, sports) pieejamību   
novadā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem. 
 
Veicināt mūžizglītības un tālākizglītības pieejamību Kandavas novada 
iedzīvotājiem, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. 
 
Atbalstīt nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju izveidoto biedrību aktivitātes. 
 
Veicināt sabiedrības līdzdalību vietējo tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un 
pilnveidošanā. 
 
Veicināt novada tēla popularizēšanu. 



 
Saglabāt Kandavas novada pamatvērtības tūrisma nozarē, popularizējot dabas un 
kultūrvēsturiskos objektus.  
 
Turpināt Kandavas novada iedzīvotājiem nodrošināt sociālās garantijas un pabalstus  
 
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
 
Atbalstīt iedzīvotāju pamatvajadzībām nepieciešamos sociālos pakalpojumus, tai 
skaitā, rehabilitācijā un mājas aprūpē. 
 
Palīdzēt ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā. 
 
Attīstīt dienas centra pieejamību Kandavas novada iedzīvotājiem, uzlabojot tā 
materiālo bāzi, piesaistot līdzekļus un zinošus kvalificētus speciālistus. 
 
Atbalstīt pensijas vecuma iedzīvotāju aktivitātes un turpināt nodrošināt 
nepieciešamo palīdzību dažādās kritiskās sadzīves situācijās. 
 
Stiprināt iedzīvotāju piederību Kandavas novadam. 
 
Uzturēt, pilnveidot un izbūvēt brīvā laika pavadīšanas vietas (rotaļu/aktīvās atpūtas 
laukumus, dabas takas, pastaigas un atpūtas vietas). 
 
Turpināt pašvaldības atbalstu un veicināt finansējuma piesaisti ēku atjaunošanai.  
 
Kvalitatīvi uzturēt Kandavas novada ceļu, ielu un apgaismojuma tīklu, 
ūdenssaimniecības un siltumapgādes infrastruktūru, kā arī veicināt finanšu līdzekļu 
piesaisti šīs infrastruktūras pilnveidē un attīstībā. 
 
Turpināt aktīvo iedzīvotāju un uzņēmēju informēšanu un konsultēšanu par attīstību 
veicinošiem pasākumiem un atbalsta iespējām. 
 
Veicināt mājražotāju, amatnieku un uzņēmēju savstarpējo sadarbību, aktivizēt 
dialogu starp Kandavas novada domi un vietējiem uzņēmējiem. 
 
Atbalstīt uzņēmējdarbību, kas investē sava uzņēmuma attīstībā, kuras pamatā ir 
esošo darbavietu saglabāšana un jaunu izveide, tādējādi radot labvēlīgu vidi 
uzņēmumu izaugsmē un iedzīvotāju palikšanai Kandavā.  
 
Turpināt Kandavas novada Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finansiālu  atbalstu 
novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kas finansiālā atbalsta rezultātā sekmētu 
uzņēmējdarbības un  iedzīvotāju un ieceru īstenošanu. 
Prezentēt Kandavas novadu kā labvēlīgu uzņēmējdarbības vietu. 


