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Lietotie saīsinājumi 
 
ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
ERAF Eiropas reăionālais attīstības fonds 
ESF Eiropas sociālais fonds 
g/l; mg/l grams uz litru; miligrams uz litru 
gb. gabals  
gs. gadsimts  
KF Kohēzijas fonds 
km2 kvadrātkilometrs 
KPFI Klimatu pārmaiĦu finanšu instruments 
kV kilovolts 
l/sek. litri sekundē 
Ls lats  
m3/sek. kubikmetri sekundē 
MK Ministru kabinets 
NAI notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas 
Nkop kopējais slāpeklis 
Nr.  numurs  
pag. pagasts  
PII pirmsskolas izglītības iestāde 
Pkop kopējais fosfors 
SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
v.j.l. virs jūras līmeĦa 
VARAM Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija 
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Termini 
 

Attīstības programma vidēja termiĦa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums 
ilgtermiĦa prioritāšu īstenošanai 

Demogrāfiskā slodze darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība 
pret personu skaitu darbspējas vecumā 

Iedzīvotāju blīvums skaitlisks lielums, kas parāda kādai noteiktai teritorijai piederīgo iedzīvotāju 
skaita attiecību pret šīs teritorijas platību 

Iedzīvotāju dabiskais 
pieaugums 

starpība starp attiecīgajā periodā dzimušo un mirušo skaitu 

Investīciju plāns attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaĜa laika posmam vismaz līdz 3 
gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. Investīciju plānu var aktualizēt katru 
gadu 

Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas 

ăeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai 
aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību – retas un tipiskas dabas 
ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un 
Latvijai raksturīgas ainavas, ăeoloăiskos un ăeomorfoloăiskos veidojumus, 
dendroloăiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, 
izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas 

Natura 2000 teritorija NATURA 2000 teritorijas ir Eiropas Savienības valstu kopīgi radīts 
aizsargājamo dabas teritoriju tīkls jeb sistēma, kas Latvijā izveidots uz jau 
esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju bāzes, tām pievienojot 122 jaunas 
teritorijas 

Prioritāte teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta 
priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm 

Projekts pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērėu sasniegšanai noteiktā laika 
periodā ar iepriekš noteiktiem finansiālajiem, materiālajiem un cilvēku 
resursiem 

Publiskā apspriešana ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kura ietvaros 
sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās 
citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, 
sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās) 

Rīcības plāns attīstības programmas sadaĜa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu un 
investīciju plānu attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai 

Rīcības virzieni konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiĦa prioritāšu 
sasniegšanai 

Sabiedriskā apspriede sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz 
sabiedrības pārstāvji 

Stratēăiskais ietekmes uz 
vidi novērtējums 

procedūra, kas veicama likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
noteiktajā kārtībā, lai novērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas 
iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes 
samazināšanai un novēršanai, kā arī lai nodrošinātu sabiedrības 
informēšanu un iesaistīšanu plānošanas dokumenta izstrādāšanas procesā 

Stratēăiskais mērėis koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiĦām 
noteiktā laika periodā, kas ir vērts uz teritorijas attīstības vīzijas 
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sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk 
veicamo darbību identificēšanai 

Stratēăiskā daĜa attīstības programmas sadaĜa, kurā definē plānošanas reăiona/pašvaldības 
vidēja termiĦa prioritātes un izvirza uzdevumus to īstenošanai 

Uzdevumi iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu 
sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi 

Vides pārskats atsevišėa sadaĜa stratēăijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita veida 
plānošanas dokumentā, vai atsevišės dokuments, kas nosaka, apraksta un 
novērtē attiecīgā dokumenta, kā arī iespējamo alternatīvu īstenošanas 
ietekmi uz vidi, Ħemot vērā plānošanas dokumenta mērėus, paredzēto 
realizācijas vietu un darbības jomu 

Vīzija lakonisks ilgtermiĦa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas 
unikālās vērtības 
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Ievads 

SaskaĦā ar 19.05.1994. likumu „Par pašvaldībām” novada pašvaldībai ir pienākums izstrādāt pašvaldības 
teritorijas attīstības programmu un nodrošināt tās realizāciju. Attīstības programmas izstrādes procesu 
regulē normatīvie akti: 08.05.2008. likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”, 21.03.2002. likums 
„Reăionālās attīstības likums” un 13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likums”. 

VaiĦodes novada attīstības programma tiek izstrādāta 7 gadiem, un ir vidēja termiĦa plānošanas 
dokuments 2013.–2019.gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, 
kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiĦa mērėu sasniegšanai. VaiĦodes novada dome 
2011.gada 27.janvārī pieĦēma lēmumu „Par VaiĦodes novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam 
izstrādes uzsākšanu”. 

Attīstības programmas izstrāde veikta, Ħemot vērā Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (pēc 
01.01.2011. Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija) izstrādāto metodiku „Metodiskie 
ieteikumi attīstības programmu izstrādei reăionālā un vietējā līmenī”. 

VaiĦodes novada attīstības programmas izstrādes mērėi ir: 

1) Radīt pamatu novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai; 

2) Noteikt novada attīstības plāna mērėu sasniegšanas veidus; 

3) Noteikt vadlīnijas un prasības novada teritorijas attīstībai turpmākajiem 7 gadiem. 

VaiĦodes novada attīstības programmas izstrādes uzdevumi ir: 

1) Izvērtēt novada attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanas iespējas; 

2) Radīt apstākĜus uzĦēmējdarbības attīstībai; 

3) Uzlabot dzīvesvides kvalitāti; 

4) Saglabāt dabas un kultūrvēsturisko mantojumu. 

Izstrādājot VaiĦodes novada attīstības programmu, Ħemti vērā šādi Kurzemes plānošanas reăiona spēkā 
esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: 

� Kurzemes plānošanas reăiona rīcības plāns 2010.-2013.gadam (apstiprināts ar Kurzemes 
plānošanas reăiona Attīstības padomes 2009.gada 4.novembra lēmumu); 

� Kurzemes plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2006.–2026.gadam (apsptiprināts 
ar Kurzemes plānošanas reăiona Attīstības padomes 2008.gada 09.janvāra lēmumu); 

� Kurzemes plānošanas reăiona attīstības stratēăijas projekts (apstiprināts 2004.gadā tikai 
konceptuāli, līdz ar to tam ir ieteikuma raksturs). 

Tāpat, izstrādājot attīstības programmu, Ħemts vērā VaiĦodes novada spēkā esošais teritorijas plānojums, 
kā arī pašvaldību, kas robežojas ar VaiĦodes novadu, attīstības plānošanas dokumenti. 

Attīstības programma izstrādāta, Ħemot vērā plānošanas pamatprincipus: 

1) ilgtspējīgas attīstības princips – tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina kvalitatīvu vidi un 
līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas, cilvēku un materiālos resursus, saglabā 
un attīsta dabas un kultūras mantojumu; 

2) interešu saskaĦotības princips – saskaĦo dažādas intereses un ievēro attīstības plānošanas 
dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos; 
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3) līdzdalības princips – visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties attīstības 
plānošanas dokumenta izstrādē; 

4) sadarbības princips – valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā izpildot attīstības 
plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita citu par nosprausto mērėu un 
paredzēto rezultātu sasniegšanu; 

5) finansiālo iespēju princips – izvērtē esošos un vidējā termiĦā prognozētos resursus un piedāvā 
efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērėu sasniegšanai nepieciešamajām izmaksām; 

6) atklātības princips – attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek informēta par 
attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem, ievērojot likumā noteiktos 
informācijas pieejamības ierobežojumus; 

7) uzraudzības un novērtēšanas princips – attīstības plānošanā un attīstības plānošanas dokumentu 
īstenošanā visos pārvaldes līmeĦos tiek nodrošināts to ietekmes izvērtējums, kā arī uzraudzība un 
pārskatu sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem; subsidiaritātes princips – politiku īsteno tā valsts 
vai pašvaldības institūcija, kura atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saĦēmējiem, un attiecīgie 
pasākumi tiek efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā pārvaldes līmenī; 

8) subsidiaritātes princips – politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura atrodas pēc 
iespējas tuvāk pakalpojuma saĦēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek efektīvi īstenoti pēc iespējas 
zemākā pārvaldes līmenī; 

9) attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips – politiku plāno pirms 
normatīvā akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, Ħem vērā attīstības plānošanas 
dokumentus;  

10) līdzsvarotas attīstības princips – politiku plāno, sabalansējot atsevišėu valsts teritoriju attīstības 
līmeĦus un tempus; 

11) aktualitātes princips – attīstības plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši situācijai; 

12) dokumentu saskaĦotības princips – pieĦemot attīstības plānošanas dokumentu vai izdarot 
grozījumus šādā dokumentā, nodrošina izmaiĦu veikšanu arī citos saistītajos dokumentos un 
normatīvajos aktos, ievērojot tiesiskās paĜāvības principu. 

VaiĦodes novada attīstības programma sastāv no šādām daĜām: 

1) I daĜa – Pašreizējās situācijas raksturojums; 

2) II daĜa – Stratēăiskā daĜa; 

3) Pielikumi. 

I daĜa sastāv no pašreizējās situācijas raksturojuma, analīzes un SVID analīzes, II daĜa sastāv no 
ilgtermiĦa stratēăiskajiem uzstādījumiem, vidēja termiĦa stratēăiskajiem uzstādījumiem, attīstības 
programmas saskaĦotības un pēctecības, pārskata par iedzīvotāju iesaisti. Pielikumi ir neatĦemama 
attīstības programmas sastāvdaĜa. Rīcības plāns un Investīciju plāns, kas satur uzdevumus VaiĦodes 
novada attīstības programmas realizācijai un projektus, ko pašvaldība veiks mērėu sasniegšanai. 

Informācijas iegūšanai izmantoti pašvaldības dati, speciālistu sagatavotā informācija, dažādu interneta 
adrešu resursi, institūciju sniegtā informācija, kā arī pieejamie plānošanas dokumenti. 

Attīstības programma izstrādāta laika posmā no 2011.gada maija līdz 2012.gada nogalei. Attīstības 
programmas izstrādi veica SIA „METRUM” sadarbībā ar pašvaldības norīkoto darba grupu, pašvaldības 
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speciālistiem, domes vadību un deputātiem, iesaistot izstrādes procesā dažādu valsts un pašvaldības 
iestāžu un institūciju pārstāvjus, Ħemot vērā sabiedrības viedokli. 

VaiĦodes novada attīstības programma izstrādāta ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu darbības programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšanā” 1.5.3. pasākuma 
„Plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes 
stiprināšana 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana” ietvaros un kalpos ne tikai kā pamats turpmāko politiku un rīcību noteikšanai novadā, bet 
arī kā instruments turpmākai investīciju piesaistei. 
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I DAěA – PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE UN ATTĪSTĪBAS TENDENCES 

1. VaiĦodes novada fiziski ăeogrāfiskais raksturojums 

1.1. Ăeogrāfiskais novietojums 

VaiĦodes novadu veido divas teritoriālas vienības: VaiĦodes pagasts un Embūtes pagasts. 

VaiĦodes novads atrodas Kurzemē. Tas robežojas ar: dienvidos – Lietuvas Republiku; rietumos – 
Priekules novadu; ziemeĜos – Aizputes un Skrundas novadiem un austrumos – ar Saldus novadu. 

Novada kopējā platība ir 343,96 km2.1 Iedzīvotāju skaits pašvaldības teritorijā ir 2873 cilvēki2. Vidējais 
iedzīvotāju blīvums ir 8,35 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. Šis rādītājs krietni atpaliek no Latvijas vidējā 
rādītāja 35 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. 

VaiĦodes novada administratīvais centrs ir ciems – VaiĦode. Tas atrodas 59 km attālumā no Republikas 
nozīmes pilsētas Liepājas un 43 km attālumā no Skrundas pilsētas. 

1.2. Reljefs un ăeoloăiskā uzbūve 

VaiĦodes novads atrodas Rietumkursas augstienes Embūtes paugurainē, kur dominē morēnu pauguru 
reljefs, kas ir noteicis mozaīkveida ainavas raksturu ar lauksaimniecības un meža zemju miju. 
Starppauguru ieplakās izvietojušies nelieli ezeriĦi, dīėi un pĜavas. Embūtes pagasta Z daĜa iesniedzas 
Bandavas paugurainē. 

Rietumkursas augstienes D daĜas saposmotajā morēnu paugurainē sastopami tā saucamie galda kalni – 
pauguri ar plakanām virsmām, piem., Taurētājkalns, saukts arī Pavārkalns (156,5 m), Krustkalns (154 m), 
Kurmju kalns 140 m) u.c. Te atrodas Rietumlatvijas augstākais lielpaugurs Krievu kalns, saukts arī Krīvu kalns 
(190 m). Domājams, ka senatnē uz kalna atradušies arī svētakmeĦi. 20.gs. 70-tajos gados kalns meliorēts, 
kalna augstākajā vietā novietots akmens, kas Ĝoti atgādina seno svētvietu akmeni. Gandrīz pāri pašai 
augstākajai vietai iet ceĜš, tāpēc kalns grūti pamanāms. Minami ari citi Embūtes pauguri: RadiĦkalns, Mušu 
kalns, Mundiėu kalns. Vēres ( Kundenieku ) kalns atrodas valsts aizsardzībā, jo tā forma, lielums un stāvās 
nogāzes atbilst senajiem pilskalniem. Kalna garums ~ 2 km, plakuma platums ~ 20m, orientēts Z–D virzienā. 
D daĜā atrastas divas bedres, ko dēvē par upuru bedrēm, 19.gs. B. Atrasta bieza ogĜu kārta un milzīgs ozola 
celms. Kalna ZA nogāzē redzama sarkana zemē iegrimuša akmens virsējā dala, kura atgādina sarkofagu. 
Akmens augstums ~ 1 m, malu izmēri ~2x2x1,3 m. Tautā šo akmeni dēvē par InduĜa kapu. Virs akmens 
spēcīgs biofizikālais lauks jeb āderu krusts. 

Embūtē ir vairāki pauguri, starp kuriem veidojas dziĜas gravas. Varenākā no tām ir Vilku grava, kas atstāj 
pirmatnēju iespaidu. Teikas vēstī, ka šeit bijis ziedoklis. Blakus atrodas Vilku lauks, kur, kā teikas stāsta 
pērkons esot nospēris Induli. Uz D no Vilku gravas atrodas Maitu grava ar staignu dibenu un stāvām kraujām. 
Uz Z no Vilku lauka atrodas AkmeĦu grava. Savdabīgas ir arī KuiĜupes grava, Drieku grava. 

Embūtes pagastā atrodas dabas parks „Embūte” 481 ha platībā, kur ir savdabīgs reljefs un reti augi, dabas 
liegums Blažăa ezers, kas ir kokvaržu reintrodukcijas vieta, mikroliegums „GraviĦas”, dabas pieminekĜi 
„Embūtes gravas” un „OgĜukalna atsegums”, 15 valsts noteiktie mikroliegumi un 2 dižkoki (+1 potenciālais 
dižkoks). 

Bijušā Liepājas rajona teritorija iekĜaujas Austrumeiropas platformas ăeoloăiskās struktūras – Baltijas 
sineklīzes robežās. Ăeoloăiskās uzbūves pamatā ir trīs galvenie iežu kompleksi: augšējais – kvartāra 
nogulumi, vidējais – zemkvartāra nogulumu sega un apakšējais – kristāliskais pamatklintājs. 
                                                
1 Valsts zemes dienesta dati, 01.01.2012. 
2 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, 01.01.2012. 
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VaiĦodes novada teritorijā izšėir trīs pirmskvartāra noguluma slāĦus: 

(1) Papiles svīta – melni, tumšpelēki māli, mālainas, smalkgraudainas smiltis. 

(2) Nemunas svīta – sarkanbrūni māli, aleirolīti, merăeĜi, smalkgraudainas smiltis, smilšakmeĦi ar 
ăipša ieslēgumiem. 

(3) Naujoji akmenes svīta – gaišpelēki, zemjaini kaĜėakmeĦi ar porcelānveida un afanītisku 
kaĜėakmeĦu starpslāĦiem un „kukuĜiem”, organogēnie un biohermu kaĜėakmeĦi. 

VaiĦode un tai piegulošā teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daĜā, kur raksturīgs plānā 
izturēts ăeoloăiskais griezums – virs kristāliskā pamatklintāja monoklināli ieguĜ nogulumieži, kuru kopējais 
biezums šajā teritorijā ir aptuveni 1600 m. Kvartāra nogulumus veido galvenokārt akmeĦains morēnas 
smilšmāls un mālsmilts ar smilts un grants starpslāĦiem un lēcām. Kvartāra nogulumu biezums VaiĦodē un 
tās apkārtnē ir Ĝoti mainīgs un atsevišėās vietās var sasniegt 100 un vairāk metrus. Pirmskvartāra 
nogulumus aktīvās ūdens apmaiĦas zonā veido Karbona, Perma un Devona nogulumi. Karbona un Perma 
nogulumu biezums pētāmajā teritorijā ir mainīgs, atsevišėās vietās tos pārklāj mālaini, neliela biezuma 
Triasa nogulumi. Perma nogulumus veido dažādas cietības un plaisainības kaĜėakmeĦi. Savukārt Karbona 
nogulumus veido smilšakmeĦi, māli, mālaini aleirolīti un domerīti. Perm aun karbona pazemes ūdens 
horizontus nereti izmanto ūdens ieguvei VaiĦodē un tās apkārtnē. Zemāk ieguĜ augšdevona famena stāva 
(Ketleru, Žagares, Sniėeres, Tērvetes, Mūru, Akmenes, Kursas Jonišėu un Elejas slāĦu) ieži. Augšdevona 
nogulumi veido Mūru-Ketleru un Jonišėu – Akmenes ūdens horizontu kompleksus, kas sastāv no 
smilšakmens, māla un aleirolīta slāĦiem. 

VaiĦodes novada ăeoloăisko potenciālu veido ăeoloăiskās struktūras un derīgie izrakteĦi. 

Visjaunākajos kvartāra sistēmas veidojumos sastopami tādi nozīmīgi derīgie izrakteĦi kā grants, smilts, 
māls un kūdra. 

1.3. Virszemes un pazemes ūdeĦi 

VaiĦodes novadā zem ūdeĦiem atrodas 763,7 ha zemes, t.sk. zivju dīėi – 245,6 ha (32%). 

Pēc hidrogrāfiskā iedalījuma daĜa VaiĦodes pagasta teritorijas atrodas Ventas baseina apgabalā. Ventas 
baseina mazās upes pēc ėīmiskās kvalitātes rādītājiem ir tīras upes, ko raksturo labi slāpekĜa apstākĜi, 
zemas organisko vielu un biogēno vielu koncentrācijas. Pēc bioloăiskajiem rādītājiem kvalitāte saskan ar 
iegūtajiem ėīmiskās kvalitātes datiem. Ventas pieteka Lētiža ir tipiska mazā upe un pieder pie valstī 
prioritārajiem lašveidīgo zivju ūdeĦiem. Šeit lielākā daudzumā sastopamas lašveidīgās zivis – alatas, 
taimiĦa un strauta foreles mazuĜi. Ekoloăiski jūtīgo sugu Ventas baseina mazajās upēs ir vairāk kā Ventā. 
Šīs upes ir sevišėi nozīmīgas kā taimiĦa un alatas nārsta un to mazuĜu uzturēšanās un barošanās vietas. 

DaĜa no novada teritorijas iekĜaujas Baltijas jūras un Rīgas līča mazo upju baseinā jeb Liepājas ezera 
(Bārtas) baseinā. RuĦas upe, kas tek cauri VaiĦodes pagastam, pieskaitāma pie lašveidīgo zivju migrācijas 
un nārstošanas upēm, kam jānodrošina augsta bioloăiskā daudzveidība un zivju resursi attiecīgajā ūdens 
baseinu apgabalā. 

Rekreācijas vajadzībām kā peldūdeĦi VaiĦodes pagastā tiek izmatotas divas ūdenstilpes – Pižuka dīėis un 
Bātas dzirnavu dīėis. Šīs ir pagasta iedzīvotāju iecienītas esošās peldvietas, taču šīs peldvietas neatbilst 
normatīvo aktu par peldvietu izveidošanu prasībām. VaiĦodes novada attīstības programmā paredzēts 
ierīkot organizētas peldvietas, kas atbilstu valstī noteikto normatīvo aktu prasībām. Lai sekmētu tūrisma 
attīstību novadā, jādomā par peldvietu labiekārtošanu un ūdens kvalitātes kontroli. 
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1.tabula. VaiĦodes novada ezeri un dīėi 

Ezera / dīėa nosaukums Administratīvā teritorija Platība, ha 
Ūdenstilpju klasifikatora 

kods 
Bakūžu dzirnavezers Embūtes pagasts 3,8  
Bātes dzirnavezers VaiĦodes pagasts 10,4 36054 

Bezdibenis VaiĦodes pagasts 2,0  
Bindžu ezers Embūtes pagasts 7,0 36073 
Bagas dīėis Embūtes pagasts 1,9 - 

Brūveru Bezdibens VaiĦodes pagasts 1,0 34006 
CepĜupes dīėis Embūtes pagasts 3,6 - 
DiedeĦu dīėis VaiĦodes pagasts 6,9 34015 

Embūtes dzirnavdīėis Embūtes pagasts 0,5 - 
ĂīĜa ezers Embūtes pagasts 2,5 36074 
Kalšu ezers VaiĦodes pagasts 21,0 34001 

KrišjāĦu dīėis Embūtes pagasts 1,1 36066 
Krustkalna dzirnavezers Embūtes pagasts 0,4  

Lejas dīėis Embūtes pagasts 1,5  
Pižuku dīėis VaiĦodes pagasts 19,0 36053 

Plepju dzirnavezers VaiĦodes pagasts 1,1 34007 
Pūcenes dīėis Embūtes pagasts 1,7  

Raudenes ezers Embūtes pagasts 1,0  
Silenieku dīėis VaiĦodes pagasts 1,1 34003 
Sepenes ezers Embūtes pagasts 67,0 34024 

TīreĜu dzirnavezers Embūtes pagasts 24,1 34023 
VaiĦodes dzirnavezers VaiĦodes pagasts 4,2 34005 

Vecvagaru dīėis Embūtes pagasts 2,2  
Mednieku dīėis Embūtes pagasts 1,5  
Viesdauga dīėis Embūtes pagasts 21,0 36059 

Avots: Ezeru datu bāze, www.ezeri.lv, 2012 

 

Latvijas teritorija ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā. Baseina hidroăeoloăisko griezumu veido ūdeni 
saturošu un ūdeni vāji caurlaidīgu slāĦkopu mija. Ūdens daudzums, ko satur atsevišėi slāĦi, un ūdens 
kvalitāte tajos ir stipri atšėirīga. Pazemes ūdens horizonti visā Latvijas teritorijā, tai skaitā arī VaiĦodes 
novada teritorijā, tiek grupēti trīs zonās: aktīvās ūdens apmaiĦas zonā, palēninātas ūdens apmaiĦas zonā 
un stagnanto ūdeĦu zonā. 

VaiĦodes centralizētajai ūdens apgādei izmanto tikai pazemes ūdeĦus. Aktīvās ūdens apmaiĦas zonas 
biezums ir aptuveni 300 m. Aktīvo ūdens apmaiĦas zonu veido kvartāra un pirmskvartāra devona vecuma 
nogulumi. Aktīvās ūdens apmaiĦas zona no zemāk iegulošā palēninātās ūdens apmaiĦas zonas vāji 
mineralizētā ūdens horizonta (D2 pr) atdalīta ar aptuveni 130m biezu reăionālo Narvas sprostslāni. Visi 
iepriekš minētie aktīvās ūdens apmaiĦas zonas ūdens horizonti satur saldūdeĦus. Ūdens pieder 
hidrogēnkarbonātu kalcija magnija vai magnija kalcija saldūdeĦu tipam. Ūdens mineralizācija pieaug 
palielinoties ieguluma dziĜumam. Mūru Ketleru ūdens horizontā, kas ir vispiemērotākais centralizētās ūdens 
apgādes nodrošināšanai ūdens mineralizācija noteikta līdz 500 mg/l. Horizonta ūdeĦi atbilst dzeramā 
ūdens kvalitātes prasībām, izĦemot paaugstināto dzelzs saturu līdz 1,5 mg/l un cietību, kas sasniedz 7-8 
mmol/l. 

VaiĦodē līdz šim nav veikti hidroăeoloăiskās izpētes darbi un aprēėināti pazemes ūdens krājumi ciema 
centralizētās ūdens apgādes vajadzībām. Līdz šim urbumi ierīkoti vadoties no vispārējās ăeoloăiski – 
hidroăeoloăiskās informācijas. Pašreiz VaiĦodes ūdens apgādei izmanto 7 dziĜurbumus ar kopējo ūdens 
ieguves apjomu 157 m3 diennaktī, izmantojot Mūru-Žagares ūdens horizontu kompleksu. Aktīvās ūdens 
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apmaiĦas zonas ūdens resursi ir pietiekami VaiĦodes, VībiĦu un Dinsdurbes ciemu ūdensapgādes 
nodrošināšanai. VaiĦodes centra iedzīvotāji, iestādes un uzĦēmumi ūdeni Ħem no pazemes dziĜurbumiem. 
Viensētu īpašnieki ūdeni Ħem no gruntsūdens akām. 

 

1.4. Derīgie izrakteĦi 

VaiĦodes novada teritorijā apzinātas būvmateriālu (smilts-grants, smilts, māls, smilšmāls) un kūdras 
atradnes, bet izmantotas tiek tikai neliels skaits no tām. 

Grants un smilts 

Pie pašas VaiĦodes ciema robežas atrodas Vecbātas grantskarjers, kurš pēdējos gados ir ticis 
visintensīvāk izmantots salīdzinājumā ar citām novada grants atradnēm. Grants ir rupja, ar palieliem 
akmeĦiem un tiek izmantota, galvenokārt, ceĜu būvei un remontam. Pēc sava sastāva grants neatbilst 
celtniecībā izmantojamās grants prasībām. 

SaskaĦā ar AS „Latvijas Valsts meži” 13.07.2011. sniegto informāciju, novada teritorijā ir normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā akceptētas vēl šādas būvmateriālu izejvielu (smilts, smilst-grants) atradnes: 

1) „Mālkalni”, Embūtes pag., zemes vienības kad.Nr.6454 001 0027, platība – 5,9 ha, derīgais 
materiāls – smilts, kategorija - A; 

2) „Lažăi”, Embūtes pag., zemes vienības kad.Nr.6454 004 0105, platība – 7,6 ha, derīgais materiāls 
– smilts, kategorija - P; 

3) „Lažăi”, Embūtes pag., zemes vienības kad.Nr.6454 004 0124, platība – 27,9 ha, derīgais 
materiāls – smilts, kategorija - P; 

4) „Lažăi”, Embūtes pag., zemes vienības kad.Nr.6454 004 0101, platība – 91,6 ha, derīgais 
materiāls – smilts, kategorija - P; 

5) „ŪbeĜi”, VaiĦodes pag., zemes vienības kad.Nr.6492 004 0099, platība – 1,6 ha, derīgais materiāls 
– smilts-grants, smilts, kategorija - N; 

6) „ZiĦăi”, VaiĦodes pag., zemes vienības kad.Nr.6492 004 0099, platība – 5,0 ha, derīgais materiāls 
– smilts, kategorija – P; 

7) „Galdnieki”, VaiĦodes pag., zemes vienības kad.Nr.6492 007 0096, platība – 7,1 ha, derīgais 
materiāls – smilts, smilts-grants, kategorija – P; 

8) „DekšĦi”, VaiĦodes pag., zemes vienības kad.Nr.6492 007 0083, platība – 20,7 ha, derīgais 
materiāls – smilts, smilts-grants, kategorija – N,P; 

9) „KapiĦi”, VaiĦodes pag., zemes vienības kad.Nr.6492 007 0083, platība – 4,5 ha, derīgais 
materiāls – smilts, smilts-grants, kategorija – A; 

10) „PupaiĦi”, VaiĦodes pag., zemes vienības kad.Nr.6492 008 0099, platība – 28,6 ha, derīgais 
materiāls – smilts, kategorija – P. 

Ir apzināti arī prognozētie smilts un grants lauki un to izmantošanas iespējas. Embūtes pagastā ir 
apzinātas divas smilts un smils-grants atradnes – „AnsiĦi” (35 ha) un „Līdzības” (35,3 ha), kas var tikt 
izmantotas būvniecībā, ceĜu būvei un silikātėieăeĜu ražošanai.  
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Kūdra 

Nozīmīgākā kūdras atradne VaiĦodes novadā ir Kalšu purvs, kas atrodas VaiĦodes pagasta dienvidu daĜā 
(zemes vienības kadastra apzīmējums 6492 007 0083). Kalšu kūdras atradnes platība ir 178,7 ha, un tas 
pieder AS „Latvijas valsts meži”. Pārējās kūdras atradnes novada teritorijā netiek izmantotas. 

Sapropelis 

VaiĦodes novadā ir izpētītas un apzinātas pagastā esošās sapropeĜa atradnes, kuras nākotnē varētu tikt 
izmantotas, taču tā ieguve novadā līdz šim nav veikta. Jāatzīmē, ka vairumā ezeru ir uzkrājies silikātu un 
organogēns – silikātu sapropelis, ko var izmantot tikai augsnes ielabošanai. Sakarā ar lielo pelnainību 
(minerāldaĜiĦu īpatsvaru) to nerekomendē arī tālu pārvadāt. Lai uzsāktu sapropeĜa atradĦu izmantošanu, 
jāveic to detalizēta izpēte. 

Saldūdens kaĜėieži 

Embūtes pagasta teritorijā ir izpētītas vairākas saldūdens kaĜėiežu atradnes („Bricaiši”, „Jaunzemji”, 
„MazgraviĦas”, „MustiĦi”), kuras galvenokārt izmantojamas augsnes kaĜėošanai un kā minerālā piedeva 
lopbarībai. 

 

1.5. Klimats 

VaiĦodes novada teritorijai raksturīgs maigs piejūras klimats ar siltām ziemām. Temperatūras svārstības 
gada griezumā ir relatīvi mazas, bet ievērojami mainīgs ir mitrums un nokrišĦu daudzums. 

Gada vidējā gaisa temperatūra ir +5,7ºC, gadā visaukstākais ir janvāris ar mēneša vidējo gaisa 
temperatūru –4.9ºC, vissiltākais ir jūlijs; +16,2ºC. Valdošie ir DR vēji, lielākais vēja ātrums ir novembrī – 
janvārī, mazākais jūlijā – augustā. Atmosfēras procesus raksturo biežie cikloni, kas šėērso teritoriju (120-
140 reizes gadā). Vidējā minimālā temperatūra februārī –5,8 C. Vidējā maksimālā +19 C jūlijā. Vidējais 
ikgadējais nokrišĦu daudzums ir apmēram 600 – 650 mm. 

Pateicoties maigām ziemām un biežiem atkušĦiem, sniega segas biezums ir mazs, tas svārstās no 15 līdz 
20 cm. Vislietainākais gadalaiks ir rudens. Visvairāk nokrišĦu parasti ir laikā starp augustu un novembri, 
kad mēneša nokrišĦu daudzums svārstās no 74 līdz 83 mm. 

Gada nokrišĦu summa gandrīz vairāk kā divas reizes pārsniedz iztvaikošanu, kas ir viens no faktoriem 
gleja un glejoto augšĦu veidošanai. Tas nosaka, ka stabilas ražas var iegūt tikai meliorētos tīrumos un 
pĜavās, tāpēc Ĝoti būtiska nozīme ir jau esošo meliorācijas sistēmu uzturēšanai un jaunu sistēmu attīstībai. 

Veăetācijas perioda ilgums ir vidēji 192 dienas (22.04. – 30.10.), augu aktīvās veăetācijas periods ir vidēji 
132 dienas (17.05. – 25.09.). Bezsala periods vidēji ir 147 dienas, pēdējā salna vasarā vidēji ir 13.05, pirmā 
salna rudenī vidēji ir 08.10. Pastāvīgā sniega sega parasti izveidojas 23.12. un ilgst 96 dienas. Kopumā 
VaiĦodes novada teritorijā ir vidēji labi dabas apstākĜi, kas nosaka labvēlīgu vidi dārzkopības, augĜkopības 
un lopkopības attīstībai. 

Novadā dominējošie vēja ātrumi (vidējais vēja ātrums ir lielāks nekā 5 m/sek) varētu būt piemēroti vēja 
enerăijas izmantošanai. SaskaĦā ar SIA „Vides projekti” 2006.gada rokasgrāmatu „Vēja enerăētisko iekārtu 
attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu novērtējums”, vēja elektrostaciju būvniecībai 
piemērotāka ir VaiĦodes pagasta teritorija, jo Embūtes pagasta ZA un centrālajā daĜā konstatētas dabas 
aizsardzības un vēja enerăētikas potenciāli augstākā konflikta zonas, kurā vēja elektrostaciju un to parku 
izvietošana nav pieĜaujama. Apkārt minētajām konflikta zonām ir noteiktas buferjoslas, kurās katram vēja 
elektrostaciju projektam ieteicams veikt rūpīgu izvērtējumu attiecībā uz to iespējamo ietekmi uz 
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migrējošiem putniem. Tāpat Embūtes dabas liegums un Embūtes pauguraines augstvērtīgās ainavas ir 
svarīgs tūrisma attīstības resurss novadā, tāpēc svarīgi ir saglabāt tajā izveidojušos kultūrvēsturisko ainavu 
atklātu un neaizbūvētu. 

Vēja enerăija ir viena no nozīmīgākajiem atjaunojamiem energoresursiem Latvijā, un perspektīvā – arī 
VaiĦodes novada teritorijā. Vēja elektrostaciju būvniecības iespējas novada teritorijā izvērtētas, izstrādājot 
jauno VaiĦodes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, Ħemot vērā Latvijas vēja enerăijas 
rokasgrāmatā izstrādātās rekomendācijas vēja parku būvniecības projektu izstrādei. Teritorijas plānojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas prasības vēja elektrostaciju būvniecībai un 
izvietojumam. 

 

1.6. Augsnes un ainavas 

VaiĦodes novads ietilpst divos augšĦu ăeogrāfiskajos rajonos – Piejūras un Kurzemes rajonos. Piejūras 
augšĦu ăeogrāfiskajā rajonā izplatītas ir tipiski podzelētas, velēnu stipri podzelētas, velēnu podzelētas, 
podzelētas gleja un purvu augsnes3. Kurzemes augšĦu ăeogrāfiskajā rajonā izplatītas ir velēnu karbonātu 
un velēngleja augsnes.  

Kurzemes līdzenumā pārsvarā ir velēnu karbonātu augsnes, kas izveidojušās uz trekna pamatmorēnu 
māla. Lielas platības aizĦem velēnu vāji un vidēji podzolētās, velēnu gleja un kultūraugsnes, kas kultivētas 
jau kopš senajiem laikiem. Augsnes līdzenumā ir samērā maz izskalotas, tajās atrodas daudz trūdvielu. 
Lielās platībās novada ziemeĜu daĜā sastopamas purvu augsnes. Novadā pārmitrās un purvainās teritorijas 
nosusinātas ar plašu meliorācijas grāvju sistēmu, kas ievērojami saposmo novada teritoriju. Augsnes 
cilmieži ir bagāti ar karbonātiem. 

Latvijā pēc veăetācijas veidiem tiek izdalīti 8 ăeobotāniskie rajoni. VaiĦodes novads ietilpst Piejūras un 
Kurzemes rajonos, kur ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, platlapju sekundārās mežaudzes, priežu 
meži.4. 

Ainava nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas un/vai cilvēku 
darbības un mijiedarbības rezultātā. Ainavu veidošanās faktori dalāmi divās lielās grupās – dabas un 
antropogēnie jeb ar cilvēka darbību saistītie faktori. 

No dabas faktoriem par spēcīgāko uzskatāms reljefs. Tas nosaka ainavu telpas raksturu, piemēram, 
pauguraiĦu un līdzenumu neapstrīdamo atšėirību, dabas procesu dinamiku, mitruma apstākĜu krasās 
atšėirības nelielos attālumos, zemes izmantošanas iespējas un īpatnības, dabasskatu dažādību. 

Antropogēnie, jeb ar cilvēka darbību saistītie faktori: mērėtiecīgi nodalīt vēsturiskos faktorus, kas 
darbojušies gadsimtiem ilgi, nosakot pašreiz vērojamo ainavu raksturīgās vizuālās iezīmes un telpisko 
struktūru, kā arī jaunākos faktorus, kuru ietekmē būtiski tiek pārveidota sākotnējā jeb primārā ainavas 
struktūra. Pats būtiskākais faktors ir zemes izmantošana lauksaimniecībā, kas cieši saistās ar apdzīvojuma 
un ceĜu tīkla attīstību. 

Viens no nozīmīgākajiem un teritoriāli izplatītākajiem ainavu tipiem Latvijā, it īpaši, Kurzemes līdzenumā, ir 
lauku ainavas. Tās veidojušās apvidos, kur ilgstoši notikusi lauksaimnieciskā darbība. 

                                                
3 Latvijas atlants, AugšĦu karte 
4 Latvijas atlants, Veăetācijas karte 
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1.7. Meži un lauksaimniecības zemes 

No VaiĦodes novada kopējās platības 30649,7 ha, mežu zemju īpatsvars sastāda 50%, t.i., 15428 ha. Meži 
atrodas Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā. 

VaiĦodes novada teritorijā mežus apsaimnieko divu veidu apsaimniekotāji: valsts un privātīpašnieki. 
Lielākais mežu apsaimniekotājs ir AS „Latvijas Valsts meži”, kuru apsaimniekošanā esošās zemes platība 
Embūtes pagastā ir 3807,89 ha, un VaiĦodes pagastā – 4669,3 ha, kopā novadā – 8477,28, jeb 55% no 
mežu kopplatības. 

Novada teritorijā galvenokārt ir jauktu koku meži. Dominējošās koku sugas ir egles, bērzi, baltalkšĦi. Mežos 
dzīvo daudz medījamo dzīvnieku, kas ir priekšnoteikums medību tūrisma attīstībai. Pārlieku ir savairojusies 
bebru populācija, kuru būvētie dambji daudzviet ir nodarījuši kaitējumus. Mežizstrāde ir daudzu novada 
iedzīvotāju nozīmīgs iztikas avots. 

Lielākajā daĜā teritorijas mežs tiek izmantots saimnieciskām vajadzībām, tomēr salīdzinoši daudz VaiĦodes 
novada mežos ir noteiktas mikroliegumu teritorijas – VaiĦodes novada teritorijā līdz teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanai izveidoti 32 mikroliegumi. Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēs un Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos atzīmēti saudzējamie meži ar aizsardzības statusu (aizsargājamie 
meži), mikroliegumi vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to buferzonas, atbilstoši Latvijas Dabas 
aizsardzības pārvaldes sniegtajai informācijai. 

Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas izmantojamas koksnes resursu izmantošanai un aizsardzībai, gan 
tūrisma un rekreācijas attīstībai, gan dabas vērtību aizsardzībai, gan meža infrastruktūras izveidošanai un 
uzturēšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža resursu izmantošanu un saglabāšanu.  

VaiĦodes novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam iekĜautie risinājumi paredz mežos no jauna 
veidojamas zemes vienības minimālo platību 2 hektāri ar nosacījumu, ka izstrādājot detālplānojumu vai 
zemes ierīcības projektu, Ħemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, apkārtējās apbūves un 
zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus, pieĜaujama jaunveidojamās zemes 
vienības platības atkāpe no teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās minimālās platības, 
bet ne vairāk par 10%. 

VaiĦodes novada teritoriju aizĦem 766,7 ha purvi. Lielākie no tiem ir: Embūtes pagastā - Vaiėu purvs, 
VaiĦodes pagasta teritorijā – Veldumu purvs un Kalšu kūdras purvs, kura platība ir 282,5 ha. 

Lauksamniecības zemes sastāda 36% no kopējās VaiĦodes novada teritorijas. Lauksaimniecība ir viena no 
galvenajām ekonomiskās attīstības pamatnozarēm VaiĦodes novadā. Jāatzīmē, ka pašvaldībā nav īpaši 
auglīgas augsnes, tādēĜ attīstīta, galvenokārt, lopkopība nevis augkopība. Pamatojoties uz Lauku atbalsta 
dienesta Dienvidkurzemes reăionālās lauksaimniecības datiem, 2011.gadā VaiĦodes novadā 
neapstrādātas lauksaimniecības zemes bija 1417,81 ha platībā (761,44 ha VaiĦodes pagastā un 639,91 ha 
Embūtes pagastā) jeb sastāda ~12,7% no kopējās lauksaimniecības zemes. 

Novada teritorijā neatrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes, kuru izmantošanu nosaka 
12.10.2010. MK noteikumi Nr.977 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”. 

Pēc VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reăiona meliorācijas nodaĜas sniegtās 
informācijas teritorijas plānojuma izstrādei (2011.gada 19.jūlijā), VaiĦodes novadā 62% lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes ir meliorētas. 
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2. Iedzīvotāji 

2.1. Apdzīvojuma struktūra 

 
                           1.attēls. VaiĦodes novada apdzīvojuma struktūra 
                           Avots: SIA „Metrum”, 2012 

 

Apdzīvotas vietas ir dažāda lieluma, telpiski vienotas blīvas iedzīvotāju koncentrācijas vietas, kurās ir 
materiālie priekšnoteikumi to attīstībai un ilglaicīgi lietojamas dzīvojamās ēkas. Lauku apdzīvotās vietās 
tiek iedalīts: 

1) Ciemi – Lauku apdzīvota vieta ar vēsturiski radušos vai plānotu koncentrētu apbūvi, kur dzīvo 
pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī šai vietai ir vietēji unikāls nosaukums un kompakta apbūve tā 
centrālajā daĜā. Ciema statusu saskaĦā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nosaka vietējās 
pašvaldības dome. Ciema robežas tiek noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā; 

2) Viensētas – Savrupas lauku sētas, kas ir mazākās lauku apdzīvotās vietas. Lauku sēta (viensēta) 
ir savrupa, kompakta apbūves vienība zemesgabala vispiemērotākajā vietā, ko veido ilglaicīgi 
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dzīvojama (dzīvojamas) un saimniecības ēkas ar pagalmu (pagalmiem), koku stādījumiem un 
košumdārziem šīs apbūves vienības robežās. Lauku sētai ir vietējās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā unikāls nosaukums. Lauku sētas var veidot lauku sētu (viensētu) grupas, kurām ir kopējs 
(apvienojošs), vietējās pašvaldības teritorijā unikāls nosaukums. 

VaiĦodes novadu veido 2 pagasti – VaiĦodes un Embūtes pagasti. 

 

2.2. Iedzīvotāju skaita dinamika 

Uz 2012.gada 1.janvāri VaiĦodes novadā dzīvoja 2873 iedzīvotāji5, salīdzinoši 2007.gadā VaiĦodes 
novadu veidojošajās pašvaldībās kopā bija 3053 iedzīvotāji. VaiĦodes novadā iedzīvotāju skaits katru gadu 
nedaudz samazinās. 

 

2.tabula. VaiĦodes novada iedzīvotāju skaits no 2007. līdz 2012. gadam 

Teritorija 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 
VaiĦodes pagasts 2469 2511 2504 2551 2585 2601 
Embūtes pagasts 404 406 416 428 437 452 

Kopā VaiĦodes novadā 2873 2917 2920 2979 3022 3053 
    Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 2012 

Kopējo iedzīvotāju skaitu iespaido gan demogrāfiskā situācija, kas tradicionāli pēdējā laikā Latvijā ir tāda, 
ka mirst vairāk cilvēku nekā dzimst, gan arī migrācija. Daudzi iedzīvotāji izceĜo no lauku teritorijām uz 
pilsētām – Liepāju, Rīgu, kā arī daudzi pārceĜas uz dzīvi ārpus Latvijas. Šāda tendence ir vērojama visā 
Latvijas teritorijā. 

Pašvaldības attīstības ziĦā svarīgi raksturot iedzīvotāju sadalījumu dažādās vecuma grupās, it īpaši izdalot 
iedzīvotājus darbspējas vecumā, jo tas liecina par nodarbinātības attīstības perspektīvām vai norāda uz 
darbaspēka resursu trūkumu. Novada pastāvīgo iedzīvotāju sadalījums pa trijām galvenajām vecuma 
grupām – līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma VaiĦodes novadā no 2007. līdz 
2012.gada ir attēlots nakamajā tabulā. 

 

3.tabula. VaiĦodes novada iedzīvotāju skaits vecuma grupās 

To skaitā Īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā % 

Gads 
Iedz. 
skaits 

Līdz darba-
spējas 

vecumam 

Darba-
spējas 
vecumā 

Pēc 
darba-
spējas 
vecuma 

Līdz darba-
spējas 

vecumam 

Darba-
spējas 
vecumā 

Pēc 
darbas-
pējas 
vecuma 

Demogrāfis-
kā slodze 
(uz 1000 
iedz.) 

2012. 2873 436 1744 693 15 61 24 647.4 
2011. 2917 440 1786 691 15 61 24 633.3 
2010. 2943 430 1814 699 15 62 23 622.4 
2009. 2979 444 1820 715 26 128 46 667.3 
2008. 3459 455 1828 739 25 118 42 681.8 
2007. 3053 477 1825 751 30 125 45 703.3 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 2012 
 
 
 
 

                                                
5 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 



VaiĦodes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam 

VaiĦodes novada dome 19 

4.tabula. VaiĦodes novada dzimumstruktūra 2007.–2012.gads 

Gads Vīrieši Sievietes 
2012. 1383 1490 
2011. 1395 1522 
2010. 1414 1529 
2009. 1423 1556 
2008. 1450 1572 
2007. 1454 1599 

     Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 17.02.2012. 

VaiĦodes novadā, tāpat kā lielākajā Latvijas daĜā, ir sieviešu skaitliskais pārsvars pār vīriešiem. 

 

3. Novada ekonomiskais raksturojums 

3.1. Nodarbinātība 

2012.gada maija mēnesī valstī bezdarba līmenis ir 12,5%, bet VaiĦodes novadā – 13,3% – 382 
bezdarbnieki. 

Salīdzinot strādājošo vidējo darba samaksu, jāsecina, ka VaiĦodes novads ir apmēram vienā līmenī ar 
blakus esošiem Priekules un Skrundas novadiem, tomēr ievērojami atpaliek no netālu esošas Liepājas, kas 
kalpo kā darba tirgus piesaistes objekts blakus esošo  pašvaldību iedzīvotājiem. 

 

5.tabula. Strādājošo vidējā darba samaksa 

Bruto Neto Pašvaldība 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Liepāja 419 428 438 310 307 313 

Priekules novads 287 265 284 217 207 211 

Saldus novads 379 367 378 283 265 273 

Skrundas novads 302 325 331 225 237 242 

VaiĦodes novads 270 312 323 207 231 239 
       Avots: Centrālā Statistikas pārvalde, 2012 

 

3.2. UzĦēmējdarbība 

VaiĦodes novadā 2012.gadā ir reăistrēti 78 aktīvi darbojošies uzĦēmumi6, starp kuriem pārsvarā ir 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību un zemnieku saimniecības, kā arī atsevišėi individuālie komersanti. 

 

6.tabula. VaiĦodes novada uzĦēmumi pēc gada apgrozījuma 

Nr. UzĦēmums 
Apgrozījums 
(LVL), 2011. 

pret 2010. pret 2009. pret 2008. 

1. SIA „VAIĥODES BEKONS” 3,336,474.00 28% 53% 2.43 reizes 

2. 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AG 

Market” 
798,775.00 7% 22% 9.38 reizes 

3. 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību-firma 

„”MUSKATS” 
119,010.00 3% 1% -41% 

                                                
6 Valsts ieĦēmuma dienesta dati, 2012 
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4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĀTA A" 85,049.00 85% - - 

5. 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM 

Būvniecība" 
54,795.00 - - - 

6. 
Liepājas rajona VaiĦodes pagasta zemnieku 

saimniecība "VECPAKUěI" 
54,213.00 - - - 

7. SIA "F.A.R." 44,609.00 - - - 
8. SIA "Sproău karjers" 42,952.00 2.42 reizes 2.09 reizes - 

9. 
Liepājas rajona VaiĦodes pagasta zemnieku 

saimniecība "KURZEMNIEKI-1" 
41,401.00 3% 13% -24% 

10. SIA "J TEHNIKA" 40,742.00 70% 56% 
32.16 
reizes 

11. SIA "Kurzemes delikateses" 23,002.00 -15% -32% -17% 
12. SIA "SERVISS JP" 22,676.00 - - - 
13. SIA "GRĒBERS" 21,873.00 -89% -93% -42% 
14. SIA "ZIVTIĥA" 21,079.00 - - - 
15. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PASAULE" 20,042.00 6% 63% 60% 
16. SIA "Dēseles dzirnavas" 16,939.00 2.02 reizes 2.62 reizes -64% 
17. SIA "RĪBĒNI" 15,558.00 - - - 
18 SIA "VAIĥODES PAGASTA DOKTORĀTS" 11,113.00 -15% -68% -74% 
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIGRO" 10,001.00 -10% -53% -55% 
20 SIA "Veselības centrs Embūtes roze" 8,696.00 17.67 reizes 38.82 reizes nav datu 

Avots: Lursoft, 2012 

 
 

3.3. Teritorijas attīstības indekss 

Teritorijas attīstības līmeĦa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku 
vai zemāku attīstību no vidējā attīstības līmeĦa valstī, savukārt attīstības līmeĦa izmaiĦu indekss raksturo 
attīstības līmeĦa izmaiĦas pret iepriekšējo gadu, parādot teritoriju atpaliekošu vai apsteidzošu attīstību no 
vidējā attīstības līmeĦa iepriekšējā gadā. 

Atbilstoši Reăionālās attīstības likuma 14.pantam un MK 25.05.2010 noteikumiem Nr.482 „Noteikumi par 
teritorijas attīstības indeksa aprēėināšanas kārtību un tā vērtībām”, Valsts reăionālās attīstības aăentūra 
katru gadu līdz 15.februārim aprēėina teritorijas attīstības indeksu par iepriekšējo gadu, un Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrs līdz attiecīgā gada 1.aprīlim to iesniedz apstiprināšanai 
Ministru kabinetā. 

SaskaĦā ar 2011.gada 26.aprīĜa Ministru kabineta noteikumiem Nr.318 „Grozījumi Ministru kabineta 
2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēėināšanas kārtību 
un tā vērtībām” VaiĦodes novada teritorijas attīstības indekss 2010.gadā –1,531, ierindojoties 106.vietā 
starp visiem 110 novadiem, diezgan ievērojami atpaliekot no kaimiĦu pašvaldībām – Priekules novads 
(89.vieta -0,774), Skrundas novads (91.vieta -0,905), Aizputes novads (88.vieta -0,757) un Saldus novads 
(41.vieta 0,049). 

Salīdzinot ar 2010.gadu teritorijas attīstības indekss 2011.gadā ir pavisam nedaudz uzlabojies. 

7.tabula. Teritorijas attīstības indekss VaiĦodes novadā 

Gads 
Teritorijas attīstības 
indeksa vērtība 

2011. -1,531 
2010. -1,542 

Avots: Ministru kabineta 25.05.2010. noteikumi Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēėināšanas kārtību un tā 
vērtībām” ar grozījumiem 
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4. Tehniskā infrastruktūra 

4.1. Ūdensapgāde un kanalizācija 

Iedzīvotāju un saimnieciskām vajadzībām nepieciešamo ūdeni VaiĦodes novadā iegūst no dziĜurbumiem, 
kā arī grunts ūdeni no akām un avotu ūdeĦus. Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi pieejami Embūtes 
un VaiĦodes pagastu centros -  VaiĦodē un VībiĦos. 

Centralizētas ūdensapgādes, kas saglabājusies no padomju saimniecības laikiem, pakalpojumi ir pieejami 
visās novada daudzdzīvokĜu mājās, kuras uzbūvētas pēckara periodā. Centralizētā ūdensapgāde ir arī 
sabiedriskajās ēkās un daĜā privātmāju, kā arī lielākajās apdzīvotajās vietās ārpus VaiĦodes ciema. 
VaiĦodes ciema teritorijā pastāv 6 atsevišėas ūdensapgādes sistēmas, kuras laika gaitā veidojušas 
atsevišėi uzĦēmumi. Centralizētajās sistēmās ūdens tiek Ħemts no 10 artēziskajiem urbumiem. Pārējie 
iedzīvotāji ūdeni Ħem no gruntsakām. Kā liecina ūdens paraugu testēšana, ko veikusi Liepājas reăionālā 
vides pārvalde, dzeramajā ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs. 

2010.gadā realizētā Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas 
rekonstrukcija un izbūve VaiĦodes pašvaldībā” ietvaros ir: 

� izbūvēti jauni artēziskie urbumi ar LVĂMC datu bāzes Nr.14608, P400834 un Nr.14609, P400835 
VaiĦodes pagasta VaiĦodes ciemā, zemesgabalā „Ābelītes”, 

� izbūvēta jauna ūdens sagatavošanas stacija ar atdzelžošanas iekārtām un 2 ūdens rezervuāri; 

� izbūvēts ūdensvads ar kopējo garumu – 4203,45 m; 

� tamponēti septiĦi VaiĦodes ciema artēziskie urbumi – Centrs-1 (LVĂMC Nr.3950), Centrs-2 
(LVĂMC Nr.4159); Dīėu iela (LVĂMC Nr.3951); Vienības iela 6; (LVĂMC Nr.4074); Sporta iela 3 
(LVĂMC Nr.3530); Vidusskola (LVĂMC Nr.3529) un Kungu iela 31 (LVĂMC Nr.4021); 

Kopējais iegūtā ūdens daudzums VaiĦodes ciemā no urbumiem –„Ābelītes Nr.1” un – „Ābelītes Nr.2” ir 
samazinājies no 84 030 līdz 78 840 m3/gadā. 

Ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanas rezultātā novadā būtiski ir samazināti ūdens zudumi 
ūdensapgādes tīklos un palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuriem tiek nodrošināts ES direktīvām atbilstošas 
kvalitātes dzeramais ūdens. 

Centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvētas VaiĦodes un VībiĦu ciemā, kā arī lielākajās apdzīvotajās 
vietās ārpus ciemu teritorijām. 

Kanalizācijas sistēmas ir būvētas vēl padomju laikos, daĜa sistēmu ir rekonstruētas, bet daĜa ir sliktā 
stāvoklī. VaiĦodes novada attīstības programmā paredzēts atjaunot un paplašināt esošos kanalizācijas 
tīklus. 

Kanalizācijas sistēmas kopgarums VaiĦodes pagastā ir 4,8 km. Pie centralizētas sistēmas pieslēgti tikai 
16% iedzīvotāju. 2007.gadā centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus VaiĦodē izmantoja 516 
mājsaimniecības, 9 institūcijas un 8 uzĦēmumi, kopā patērējot 64513 m³ ūdens. Sistēmas darbojas uz 
nosēdumaku principa. Lai arī nav konstatēta tieša bīstamība apkārtējai videi, kanalizācijas sistēmas ir 
morāli un fiziski novecojušas un atsevišėos posmos ir vajadzīga rekonstrukcija un pārbūve. Nepieciešams 
apvienot esošās kanalizācijas sistēmas un būvēt jaunu attīrīšanas staciju. Bijusī notekūdeĦu attīrīšanas 
stacija nav remontējama. 
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2012.gadā ir veikta iepirkuma procedūra projektam “NotekūdeĦu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un 
ūdensapgādes tīklu izbūve VaiĦodē”, kurā plānota jaunu: 

� notekūdeĦu attīrīšanas ietaišu izbūve 2x100 m3/dnn; 

� ūdensapgādes sistēmas izbūve ~ 991 m; 

� centralizētās pašteces kanalizācijas sistēmas izbūve ~ 5969 m; 

� kanalizācijas spiedvadu izbūve ~ 1956 m; 

� četru kanalizācijas sūkĦu staciju izbūve, aprīkošana un apsaiste. 

Lietus kanalizācija ir izbūvēta tikai VaiĦodes ciemā. Pārējās novada apdzīvotajās vietās virszemes ūdeĦu 
savākšanai tiek izmantota vaĜēju novagrāvju sistēma. 

VaiĦodes internātpamatskola strādā vidēji 10 mēnešus gadā. NAI – darbojas 24 st. diennaktī visu gadu, 
ražošanas jauda – 48 m3/dnn, un plānotais ikgadējais produkcijas apjoms – 17508 m3/ gadā. 

Kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas un attīstības projektu īstenošana novadā būtiski samazina vides 
piesārĦojuma riskus, kas rodas novecojušo kanalizācijas tīklu ekspluatācijas rezultātā. Jaunu notekūdeĦu 
attīrīšanas iekārtu uzstādīšana nodrošina gan lielāku notekūdeĦu attīrīšanas efektivitāti, gan uzlabo 
attīrīšanas procesa kvalitāti atbilstoši nacionālās un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām. 

 

4.2. Elektroapgāde 

VaiĦodes pagasta ziemeĜu daĜu šėērso pārvades tīkla 110 kV gaisvadu elektrolīnija. VaiĦodes pagastā uz 
zemes gabala „STP-37”ar kadastra Nr.6492 003 0030 plānota transformatoru apakšstacijas „VaiĦode” 
ierīkošana.  Embūtes pagasta teritorijā pārvades tīkla objektu nav un to ierīkošana nav plānota. 

Pārējā novada teritorijā atrodas virszemes un pazemes 0,4–20 kV elektriskie tīkli un 20/04 kV 
transformatoru apakšstacijas, kuras nodrošina elektroapgādi visā novada teritorijā. 

 

4.3. Siltumapgāde 

VaiĦodes novada iedzīvotāji izmanto dažādus tehniskās siltumapgādes veidus: centralizētu siltumapgādi, 
lokālo apkuri un individuālo apkuri. No tām visplašāk pielietotas ir lokālā un individuālā apkure. VaiĦodes 
kultūras namā ierīkota autonomā apkure, kas apsilda arī līdzās esošo mūzikas skolu. Kā kurināmais visās 
eksistējošajās apkures sistēmās tiek izmantota malka, kuras resursi novada teritorijā ir pietiekami. 

Centralizētas siltumapgādes pakalpojumi pieejami tikai VaiĦodes ciemā, kas, galvenokārt,  tiek nodrošināta 
daudzdzīvokĜu māju iedzīvotājiem, kā arī sabiedriskajām un administratīvajām ēkām. 

 

4.4. Gāzes apgāde 

VaiĦodes novada teritorijā neatrodas pārvades gāzesvadi un maăistrālā gāzesvada pievadi, un novada 
attīstības programmas vidēja termiĦa stratēăiskajos mērėos, prioritātēs un rīcībās gāzes apgādes attīstība 
novada teritorijā netiek plānota. 

Perspektīvā iespējama VaiĦodes novada gāzes apgāde no augstā spiediena gāzesvada ar spiedienu virs 
1,6 MPa (maăistrālais gāzesvads) Iecava – Liepāja DN 350 mm. 
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4.5. Satiksmes infrastruktūra 

Satiksmes infrastruktūru VaiĦodes novadā veido dzelzceĜš, valsts, pašvaldības autoceĜi un ielas, 
uzĦēmumu un privātie ceĜi, t.sk. māju pievedceĜi, kā arī auto stāvlaukumi, autobusu pieturas. 

Novada teritoriju šėērso valsts autoceĜi: 

� P116 Kuldīga-Skrunda-Embūte; 

� P106 Ezere-Embūte-GrobiĦa; 

� V4 1209 Embūte – VaiĦode – Pavāri; 

� V4 1212 Priekule – VaiĦode; 

� V4 1213 VaiĦode – Aizvīėi; 

� V 1209 Embūte-VaiĦode-Pavāri. 

Novadā ir Ĝoti zems asfaltēto ceĜu īpatsvars. Vienīgie asfaltētie autoceĜi ar melno segumu novadā ārpus 
ciemu robežām ir valsts autoceĜa P106 Ezere-Embūte-GrobiĦa ceĜa posms (12 km), kas savieno Embūti ar 
GrobiĦu un tālāk – ar Liepāju, un vietējas nozīmes autoceĜa posms VaiĦode – Priekule. Pārējie visi ir grants 
seguma ceĜi. Tāpat no Skrundas līdz Dzeldai ir asfalts, bet tālāk Embūtes virzienā ir grants segums ar 
atsevišėās vietās noklātām betona loksnēm. Šo ceĜu kvalitāti, uzĦēmējdarbības attīstībai, būtu 
nepieciešams uzlabot. 

Novada iekšējo ceĜu stāvokli varētu raksturot kā vidēju, taču tam ir tendence pasliktināties, jo ceĜi ir stipri 
nolietoti un vajadzīga grants seguma atjaunošana grantētajiem ceĜiem, kā arī asfalta seguma atjaunošana 
posmā VaiĦode – Priekule. Izdalītie līdzekĜi pašvaldības ceĜu fondā spēj segt nepieciešamās izmaksas 
pašvaldības autoceĜu regulārai uzturēšanai, taču papildus līdzekĜi ir nepieciešami atsevišėu ceĜu posmu 
atjaunošanai. Arī pašvaldības rīcībā esošā ceĜu uzturēšanas tehnika ir novecojusi un mazefektīva. Meža 
tehnika bojā gan meža, gan vietējās nozīmes ceĜus un nav mehānisma, kas Ĝautu kompensēt ceĜiem 
nodarītos zaudējumus. 

VaiĦodes un VībiĦu ciema teritorijās ir asfaltētas ielas. SaskaĦā ar novada attīstības programmu tuvākajos 
gados paredzēta ielu un laukumu labiekārtošana: Tirgus Laukuma rekonstrukcija un Vienības ielas 
asfaltēšana VaiĦodē. 

VaiĦodes novadam raksturīgs Ĝoti labs autoceĜu tīkls, taču neapmierinoša autoceĜu kvalitāte. Esošais ceĜu 
tīkls pilnībā nodrošina nepieciešamās saites starp ciemiem un novada centru. Novada attīstības 
programmā paredzēta pašvaldības ceĜu tīkla uzturēšana un pakāpeniska tā kvalitātes atjaunošana, 
prioritāri uzlabojot ceĜu segumu un infrastruktūras kvalitāti novada nozīmes attīstības centru pieejamībai. 

Vietējas nozīmes pašvaldības ceĜu „Embūte – Dzirnavdīėa slūžas” un V/AC „GrobiĦa – Ezere- Joda 
dambis” posmos, kas iekĜaujas dabas parka “Embūte” teritorijā paredzēts ierobežot satiksmes plūsmu, 
uzstādot atbilstošas ceĜa zīmes un izsniedzot pašvaldības atĜaujas šo ceĜu izmantošanai. Papildus 
paredzēts šajās teritorijās ierīkot veloceĜus. 

VaiĦodes novada teritoriju šėērso slēgtais publiskās lietošanas dzelzceĜa iecirknis „Valsts robeža – Kalēti – 
Priekule – valsts robeža”. DzelzceĜa līnija netiek ekspluatēta un publiskās dzelzceĜa infrastruktūras attīstība 
turpmākajiem 12 gadiem netiek paredzēta. SaskaĦā ar Kurzemes plānošanas reăiona telpisko (teritorijas) 
plānojumu 2006.–2026.gadam, tālākā (ilgtermiĦa) perspektīvā paredzēta dzelzceĜa līnijas Liepāja-Mažeiėi 
darbības atjaunošana un modernizācija. 
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2.attēls. VaiĦodes novada satiksmes infrastruktūra 
Avots: SIA „Metrum”, 2012 
 

5. Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības 

5.1. Dabas un vērtīgo ainavu teritorijas 

Galvenie VaiĦodes novada ainavas veidojošie elementi ir reljefs, mežu masīvi, lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes (tīrumi, pĜavas, ganības u.c.), kultūrvēsturiskie un dabas aizsardzības objekti, lineārie 
ainavu elementi (ceĜi, gaisvadu elektrolīnijas, meliorācijas grāvji u.c.) un apdzīvotās vietas (ciemi un 
viensētas). Ekoloăiskā struktūra veido integrētu dabisko un antropogēnās ietekmes teritoriju sistēmu, kas 
nodrošina gan tipisko, gan unikālo ainavu saglabāšanu, kā arī sekmē dabas elementu aizsardzību. 

Pie VaiĦodes novada nozīmes ainaviski vēsturiskajām vērtībām detalizēti var minēt : 
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� Embūtes senleju, 

� Dinsdurbes muižas parku (parks ir vietējās nozīmes aizsargājama dabas teritorija), 

� VībiĦu parku (parks ir vietējas nozīmes aizsargājama dabas teritorija), 

� Krustakalna krogu, 

� BriĦėu muižu, 

� Priežu krogu, 

� Pilskalnu pie Tulču mājām (domājams,ka InduĜa patvēruma vieta pēc Embūtes zaudēšanas), 

� TīreĜus (bij.dzirnavas ar ezeru), 

� Embūtes veco apbūvi – pagastmāja, 
skola, 

� Krievu kalnu (augstākā vieta 
Kurzemē, kur, domājams, bijusi 
senču svētvieta). 

� Pudiėus (sena apmetne), 

� Maitu gravu, 

� Ārijas un InduĜa ozolus (ar teikām 
apvītas vietas), 

� Velna (joda) dambis (teikas stāsta, 
ka to radījis velns, nesot smiltis). 

VaiĦodes novada teritorijā atrodas šādas īpaši aisargājamās dabas teritorijas – dabas liegums „RuĦupes 
ieleja”, dabas liegums „Blažăa ezers”, dabas parks „Embūte”, dabas piemineklis (mikroliegums) „GraviĦas”, 
ăeoloăiskais un ăeomorfoloăiskais dabas piemineklis „Embūtes grava” un „OgĜukalna atsegums” (visas 
iepriekš minētās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, izĦemot pēdējo, ir iekĜautas Eiropas nozīmes 
aizsargājamās dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā), līdz ar to teritorijā esošo dabas vērtību aizsardzību 
regulē Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas likumdošana un citas starptautiskās saistības. 

Dabas liegums „RuĦupes ieleja” aizĦem arī daĜu no blakus esošiem pagastiem – Gramzdas un Priekules. 
Lieguma kopējā platība ir 607 ha. Tas dibināts 1977.gadā. Teritorija veidota unikāla RuĦupes posma 
aizsardzībai. Izcila vairāku Eiropas nozīmes mežu biotopu – nogāžu un gravu mežu, ozolu mežu, kā arī 
jauktu ozolu, gobu, ošu mežu upju krastos – aizsardzības teritorija. 

Dabas liegums „Blažăa ezers” atrodas VaiĦodes novada Embūtes pagastā (288,8 ha jeb 63,5%), kā arī 
Aizputes novada Kalvenes pagasta un Priekules novada Priekules pagastā. Tā kopējā platība – 424 ha. 
Dibināts 1999.gadā kokvardes Hyla arborea aizsardzībai, kur veiksmīgi noris šīs sugas reintrodukcija. 
Apvidus pēc mikroklimatiskā un biocenotiskā raksturtojuma atbilst kokvardes bioloăiskajām prasībām. 

Dabas parks „Embūte” izveidots 1977.gadā (platība – 481 ha). Teritorija veidota izcilu gravu un nogāžu 
mežu aizsardzībai, kas ir arī ES Biotopu direktīvas aizsargājams biotops. Embūtes gravām ir arī 
ăeomorfoloăiska nozīme. Konstatēta Ĝoti reta augu suga – Eiropas kāpukviesis, kurai te ir viena no divām 
atradnēm Latvijā. Embūtes dabas parka teritorijā atrodas arī vērtīga kultūrvēsturiska ainava, kur dabas 
mantojums apvienots ciešā saistībā ar kultūras mantojuma objektiem. Tāpat parka teritorijā esošie meži ir 
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raksturojami kā vieni no izcilākajiem Latvijas gravu un nogāžu mežiem ar retām augu un dzīvnieku sugām 
un dabiskajiem mežu biotopiem. 

Ăeoloăiskais un ăeomorfoloăiskais dabas piemineklim „Embūtes grava” (platība ~266,03 ha) raksturīgs 
iespaidīgs gravu erozijas reljejfs, liela bioloăiskā daudzveidība. 

Ăeoloăiskais un ăeomorfoloăiskais dabas pieminekĜa „OgĜukalna atsegums” platība ir ~11,5 ha. Tas ir 
tipisks Latvijā reto kūdraino starpmorēnu nogulumu atsegums, kurā atsedzas Pulvernieku 
starpleduslaikmeta nogulumi. 

SaskaĦā ar LVĂMC datu bāzi „Īpaši aizsargājamie un retie koki”, VaiĦodes novadā atrodas 3 īpaši 

aizsargājami koki, diviem no tiem noteikts valsts aizsardzības statuss – dižkoks, 1 – potenciāls dižkoks. 
Papildus oficiālajā datu bāzē reăistrētajiem aizsargājamiem kokiem, VaiĦodes novada teritorijas plānojumā 
noteikti 14 aizsargājamie koki – potenciālie dižkoki. 

 

8.tabula. VaiĦodes novada aizsargājamie koki 

Nr. Suga Atrašanās vieta 
Apkārtmērs, 

m 
Augstums, m Statuss 

200 Parastais osis 
(Fraxinus excelsior 
L.) 

Embūtes pagasts, Bakūzes 
parks, 40 m Z no pils 

5,09 26 Dzīvs 

3591 Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

Embūtes pagasts, VībiĦu 
parkā pie pašvaldības 

5,12 30 Dzīvs 

677 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Embūtes pagasts, Bakūze, 60 
m A no Parka ielas 4 

4,19 25 Dzīvs 

1. Parastā liepa (Tilia 
cordata) 

VaiĦodes pagasts, pie 
grantsbedrēm uz sanatorijas 
ceĜa 

4,4 12 Dzīvs 

2. Parastā liepa (Tilia 
cordata) 

VaiĦodes pagasts, ceĜā uz 
Vecbātas pils dīėi, krustojumā 

3,32 16,5 Dzīvs 

3. Parastā liepa (Tilia 
cordata) 

VaiĦodes pagasts, pie 
Mācītājmuižas gruvešiem 

4,02 25 Dzīvs 

4. Parastā liepa (Tilia 
cordata) 

VaiĦodes pagasts, pie 
VaiĦodes kapiem 

4,46 18 Dzīvs 

5. Parakstā goba 
(Ulmus glabra) 

VaiĦodes pagasts, ceĜā uz 
Muskata dīėi pie „Gobu” 
mājām 

4,4 26 Dzīvs 

6. Parastais ozols 
(Quercus robur) 

VaiĦodes pagasts, pie 
LaĦėenes dīėa, pie cēĜa uz 
LaĦėeni 

5,52 20 Dzīvs 

7. Parastais ozols 
(Quercus robur) 

VaiĦodes pagasts, netālu no 
LaĦėenes, 300 uz D no 
„Mālkalnu” mājām 

4,43 19 Dzīvs 

8. Parastais ozols 
(Quercus robur) 

VaiĦodes pagasts, pie 
dzelzceĜa „VaiĦode – Mažeiki”, 
7 km noVaiĦodes uz Mažeiėu 
pusi, labajā pusē ~30 no 
dzelzceĜa 

4,29 18,5 Dzīvs 

9. Parastais ozols 
(Quercus robur) 

VaiĦodes pagasts, ceĜā uz 
Aizvīėiem pie ceĜa norādes 
„Aizvīėi 13” 

4,5 14 Dzīvs 

10. Parastā priede (Pinus 
sylvestris) 

VaiĦodes pagasts, pie 
VaiĦodes kapiem 

3,14 20 Dzīvs 

11. Parastā kĜava (Acer VaiĦodes pagasts, pie 3,6 18,5 Dzīvs 
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platanoides) Vecbātas pils ābeĜu dārziem 
12. Parastā liepa (Tilia 

cordata) 
VaiĦodes pagasts, pie 
garnizona ceĜa aiz VaiĦodes 
kapiem 

5,34 21 Dzīvs 

13. Parastais ozols 
(Quercus robur) 

VaiĦodes pagasts, no 
LaĦėenes dīėa uz R 200 

4,5 17,5 Dzīvs 

14. Parastais ozols 
(Quercus robur) 

VaiĦodes pagasts, pāri gravai 
400 m ZR virzienā lauka vidū 
starp Vecbātas pils dīėi 

4,62 16,5 Dzīvs 

Avots: Īpaši aizsargājamo koku datu bāze, http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.SAK, 2012, pašvaldības dati 
 

5.2. Kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas 

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekĜi ir konkrētas kultūrvēsturiski nozīmīgas teritorijas un atsevišėi 
objekti, kuriem ar likumu ir noteikts izmantošanas, saglabāšanas un aizsardzības statuss. Kultūras 
pieminekĜu aizsardzību nosaka likums „Par kultūras pieminekĜu aizsardzību” un no tā izrietošie normatīvie 
akti. 

VaiĦodes novada teritorijā atrodas kultūras pieminekĜi – objekti, kas iekĜauti spēkā esošajā valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā. Sarakstā iekĜauti 13 novadā esošie pieminekĜi – 5 valsts 
nozīmes un 8 vietējās nozīmes. Starp tiem visi ir arheoloăijas pieminekĜi. 

 

9.tabula. VaiĦodes novada valsts nekustamie kultūras pieminekĜi 

Aizsardzības 
nr. 

Vērtības grupa 
PieminekĜa 
veids 

PieminekĜa 
nosaukums 

Atrašanās vieta 

1321 Valsts nozīmes Arheoloăija  Embūtes viduslaiku 
pils 

Embūtes 
pagasts, Embūte 

1322 Valsts nozīmes Arheoloăija Embūtes pilskalns Embūtes pagasts 
1323 Valsts nozīmes Arheoloăija Embūtes Upurkalns – 

kulta vieta 
Embūtes pagasts 

1426 Valsts nozīmes Arheoloăija Bātas pilskalns VaiĦodes 
pagasts 

1324 Vietējās nozīmes Arheoloăija Padambju senkapi 
(Kapu kalns) 

Embūtes pagasts 

1325 Vietējās nozīmes Arheoloăija Sproău senkapi Embūtes pagasts 
1326 Vietējās nozīmes Arheoloăija Tulču pilskalns Embūtes pagasts 
1327 Vietējās nozīmes Arheoloăija VībiĦu muižas 

senkapi 
Embūtes pagasts 

1328 Vietējās nozīmes Arheoloăija Vēreskalns - pilskalns Embūtes pagasts 
1427 Vietējās nozīmes Arheoloăija Elkuzemes viduslaiku 

kapsēta 
VaiĦodes 
pagasts 

1428 Vietējās nozīmes Agheoloăija Silenieku viduslaiku 
kapsēta (Zviedru 
kapi) 

VaiĦodes 
pagasts 

1429 Vietējās nozīmes Agheoloăija Lanku pilskalns VaiĦodes 
pagasts 

6147 Valsts nozīmes Agheoloăija Spingu pilskalns VaiĦodes 
pagasts 

 Avots: Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas datu bāze, www.mantojums.lv, 2012 
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6. Vides kvalitāte 

6.1. Atmosfēras gaisa kvalitāte 

Viens no iespējamajiem atmosfēras gaisa piesārĦojumiem ir autotransporta radītais automašīnu izplūdes 
gāzu piesārĦojums, kas rada lokālu atmosfēras un augsnes piesārĦojuma areālu. Gaisa piesārĦojošās 
vielas veido: svins, oglekĜa oksīds, slāpekĜa oksīdi, ogĜūdeĦraži un aldehīdi. 

Gaisa kvalitātes novērojumu valsts tīklā iekĜautas 5 pilsētu novērojumu stacijas, kurās tiek novērota gaisa 
kvalitāte pilsētās un 2 lauku fona stacijas. VaiĦodes novadam tuvākā atrodas Liepājā un Rucavā, līdz ar to 
valsts līmenī gaisa piesārĦojuma kvalitātes novērojumi VaiĦodes novadā netiek veikti. 

Pieaugot kustības intensitātei, pieaug arī kaitīgo izmešu daudzums un to ietekme uz augsni, atmosfēru, 
paaugstinās trokšĦu līmenis. Tomēr VaiĦodes novadā satiksmes intensitāte nav tik augsta, lai 
autotransporta radītais piesārĦojums būtu nozīmīgs. 

Pēdējās desmitgades laikā visā bijušā Liepājas rajona, t.sk. VaiĦodes novada, teritorijā ir novērojama 
izmešu samazināšanās no vietējiem piesārĦojuma avotiem un gaisa kvalitātes uzlabošanās, tomēr 
joprojām pastāv problēmas gaisa kvalitātes nodrošināšanā. Gaisa kvalitāti novadā ietekmē emisijas no 
stacionāriem (katlu mājas, rūpnieciskie objekti). Lielākie stacionārie gaisa piesārĦojuma avoti VaiĦodes 
novadā ir sadedzināšanas iekārtas (katlu mājas). Nereăistrēto punktveida gaisa piesārĦojuma avoti ir 
lokālā apkure viensētās, mazăimeĦu apbūves un lauksaimnieciskās ražošanas apbūves vietējās apkures 
avoti, kur kā kurināmo galvenokārt izmanto malku, arī šėeldu, kas salīdzinot ar mazutu un šėidro kurināmo 
gaisa piesārĦojuma ziĦā ir videi draudzīgāks kurināmā veids. Punktveida gaisa piesārĦojuma emisijas 
lielāko daĜu veido liels oglekĜa dioksīda un mazs sēra dioksīda emisijas daudzums atmosfērā. 

Laika posmā no 2002.gada pārskatus valsts statistiskajam pārskatam par gaisa aizsardzību „2–Gaiss” 
snieguši 11 uzĦēmumi vai iestādes, tomēr jāatzīmē, ka lielākā daĜa pārskatu pēdējo reizi sniedza 
2007.gadā, līdz ar to nav iespējams novērtēt atmosfērā nonākušo emisiju daudzumu. 

2010.gadā pārskatus ir iesnieguši divi uzĦēmumi – SIA „DaiĜrade – Koks” un SIA „VaiĦodes bekons”. 
Pirmais no uzĦēmumiem nodarbojas ar mēbeĜu ražošanu. Galvenie emisiju avoti ir krāsošanas kameras, 
starpslīpēšanas iecirknis, apdares līnijas, katlu māja ar 2 katliem (izmanto šėeldu) un žāvēšanas modulis. 
Salīdzinot uzĦēmuma darbībā izmantoto iekārtu emisiju limitus un faktiskos limitus, jāsecina, ka netiek 
pārsniegta piesārĦojošo vielu izmantošana. 

VaiĦodes novadā gaisa piesārĦojumu rada cūkkopības kompleksu darbības laikā radušās smakas, ko 
veido mēslu apsaimniekošana un uzglabāšana kompleksa teritorijā, kā arī to izvešana un iestrāde 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Viens no lielākajiem cūkkopības kompleksiem VaiĦodes novadā ir 
SIA „VaiĦodes bekons”. 

VaiĦodes novadā esošās degvielas uzpildes stacijas SIA „Kings” pārskats valsts statistikas atskaitei „2-
Gaiss” sniegts par 2007.gadu. Tā rada nelielu gaisa piesārĦojumu – 2007.gadā DUS petrolejas faktiskais 
emisiju daudzums bija 0,05 t/gadā un benzīna – 0,02 t/gadā. 

Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē vides kvalitāti VaiĦodes novadā, ir Liepājas pilsētas tuvums. 
Pilsētas apkārtnē ir izveidojusies paaugstināta atmosfēras piesārĦojuma zona, kas netieši ietekmē arī 
VaiĦodes novadu. 

Gaisa kvalitāti VaiĦodes novada teritorijā var ietekmēt arī pārrobežu piesārĦojums no Lietuvas, ko var radīt 
relatīvi tuvumā esošā Mažeiėu naftas pārstrādes rūpnīca. 
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Pārrobežu piesārĦojuma pārneses rezultātā Kurzemes reăiona rietumu daĜā ir novērojami lielākie slāpekĜa 
un sulfātu nosēdumi Latvijā. Reăionā bieži izkrīt skābie nokišĦi, kas paskābina augsni un rada papildus 
izdevumus zemnieku saimniecības augsnes auglības paaugstināšanā. 

Būtiskus draudus VaiĦodes novada gaisa kvalitātei var radīt iespējama avārija pierobežas vai pat tālākās 
teritorijās, piesārĦojošo vielu emisijas gaisā var palielināt arī jaunu ražotĦu izveide novada teritorijā. 

 

6.2. Virszemes ūdeĦu kvalitāte 

VaiĦodes novads ietilpst Ventas upju baseina apgabalā. Novadā atrodas samērā blīvs upju un ūdensteču 
tīkls. Novadā esošais upju tīkls tiek izmantots gan saimnieciskajām vajadzībām, gan rekreācijai. 
Hidrogrāfisko tīklu veido Vārtāja, Apše, Šėervelis, Lētīža (32 km, otrā straujākā upe Latvijā ar dziĜu un 
gleznainu senleju), Lanka, Striėupe, Ošėis, KuiĜupe) un citas mazākas upes kā Dzelda, RuĦa, Vidvide, 
Sārte, Losis, JāĦupīte, Kazbarupe u.c. Šėervelis, Vidvide un Dakterišėe atsevišėos posmos ir regulētas 
(kopumā 19,9 km garumā). Upju režīmam ir raksturīgi pavasara pali un mazūdens periodi, kā arī periodiski 
vasaras un rudens ūdens uzplūdi. 

VaiĦodes novada teritorijā atrodas šādas ūdenstilpes: Sepenes (67 ha), BriĦėu (11,7 ha), Bindžu (7 ha), 
KrišjāĦu (1,1 ha), Kalšu ezers, kuru garenvirzienā pārdala Latvijas – Lietuvas valsts robeža. Gandrīz visi 
teritorijas ezeri pakĜauti eitrofikācijas riskam. 

Novada teritorijā atrodas arī dažāda izmēra dīėi (Bātas dzirnavu dīėis, Sanatorijas dīėis, Alejas dīėis, 
Pēterišėe, Gailišėe, Elkuzemes dzirnavu dīėis, KauliĦa dīėis, Avotu dīėis, Balku dīėis, Pižuka dīėis u.c.). 

Intensīva zivsaimniecība novada ūdensobjektos netiek veikta un nav plānota arī tuvākajā nākotnē. 
Galvenokārt novadā esošajām upēm un ezeriem ir nozīme bioloăiskās daudzveidības, zivju resursu 
uzturēšanā un makšėerēšanā. 

Ventas upju baseina apgabalā pastāv dažādi slodžu veidi, kas ietekmē gan ūdeĦu fizikāli ėīmisko, gan 
ekoloăisko stāvokli. Visbūtiskāko ietekmi uz ūdeĦu kvalitāti rada punktveida un izkliedētais piesārĦojums, 
t.i., notekūdeĦu novadīšana no attīrīšanas iekārtām un potenciāli piesārĦotas vietas. Izkliedēto 
piesārĦojumu novada ūdensobjektos galvenokārt veido noteces no lauksaimniecībā izmantojamām 
teritorijām un mežiem. VaiĦodes novadā virszemes ūdens kvalitātes pasliktināšanos veicina novecojušas 
kanalizācijas sistēmas un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, lauksaimniecības intensifikācijas rezultātā 
virszemes ūdeĦos nonākušais piesārĦojums, kā arī kūtsmēslu un šėidrā mēslojuma glabātuves 
neatbilstība labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem. 

Ventas upju baseina apgabalā augsta vai laba provizoriskā ekoloăiska kvalitāte 2010.gada vasaras – 
rudens sezonā bija 62% ūdensobjektiem. SaskaĦā ar Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas 
plānā 2010.–2015.gadam norādīto informāciju, VaiĦodes novadā esošai Vārtājas, Apšes, ŠėerveĜa un 
Lētīžas upei ekoloăiskā kvalitāte novērtēta kā laba, savukārt Sepenes ezeram Ĝoti slikta. Diemžēl 
pašvaldības teritorijā nav nevienas virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitātes monitoringa stacijas, līdz ar to 
nav pieejami ikgadēji dati par to kvalitāti. VaiĦodes novadā atrodas viens pārrobežu slodzes ietekmēts 
ūdensobjekts V011 Apše. 

RuĦa un Lētīža saskaĦā ar 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes 
ūdeĦu kvalitāti” 21.pielikumu ir noteikta par prioritāriem zivju ūdeĦiem kā lašveidīgo ūdeĦu tips. 
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VaiĦodes novadā esošajam ūdenstilpju un ūdensteču izvietojumam ir neaizvietojama ainaviskā vērtība, tie 
ir arī būtisks rekreācijas resurss. Rekreācijai tiek izmantotas vairākas ūdenstilpes, piemēram, Pižuka dīėis 
un Bātas dzirnavu dīėis, taču šīs peldvietas neatbilst normatīvo aktu par peldvietu izveidošanu prasībām. 

VaiĦodes novads ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā, kur pārsvarā ir izplatīti ūdens nesējslāĦi, un kuri 
piesaistīti pie kārtaino nogulumiežu slāĦa. Ventas upju baseina apgabalā aprēėinātie pazemes ūdens 
krājumi ir ap 60 miljoniem m3. Visā Ventas baseinu apgabala teritorijā gruntsūdeĦi nav aizsargāti no 
iespējamā piesārĦojuma. VaiĦodes novadā nav izteikti lieli piesārĦojuma avoti un pazemes ūdens kvalitāte 
ir laba, tomēr pazemes ūdeĦus var ietekmēt potenciāli piesārĦotās vietas (pašlaik gan reăistrēta tikai viena 
potenciāli piesārĦota vieta), lielāki lauksaimnieciskās ražošanas uzĦēmumi (fermas), taču visvairāk ietekmē 
notekūdeĦu novadīšana (gan centralizēti savākto, gan no viensētām un atsevišėām ēkām). Arī neizmantoti 
un neapsaimniekoti ūdensapgādes urbumi ir viens no potenciāli bīstamākajiem pazemes ūdens 
piesārĦošanas avotiem. 

Viena no būtiskākajām vides problēmām VaiĦodes novadā ir ūdens aizsardzības problēma. Kaut arī 
pazemes ūdeĦi ir ievērojamāki tīrāki kā virszemes ūdeĦi, eksistē to kvalitātes problēmas un piesārĦojuma 
draudi. VaiĦodes novada teritorijas plānojuma galvenais uzdevums ir aizsargāt ūdens baseinu tīrību un 
veicināt to racionālāku izmantošanu. 

 

6.3. Atkritumu ietekme uz vidi 

VaiĦodes novadā darbojas centralizētā atkritumu apsaimniekošanas sistēma, ko regulē VaiĦodes novada 
pašvaldības 17.06.2010. saistošie noteikumi Nr.16 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu VaiĦodes 
novadā”, kas izdoti saskaĦā ar likumu „Par pašvaldībām” (1994) un likumu „Par atkritumu 
apsaimniekošanu” (2010), savukārt atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu VaiĦodes novada 
administratīvajā teritorijā atbilstoši šiem noteikumiem veic SIA „Eko – Kurzeme”. UzĦēmumam ir atkritumu 
šėirošanas laukums Liepājā. 

Novads iekĜaujas Liepājas reăiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, līdz ar to atkritumu 
apsaimniekošana notiek saskaĦā ar Liepājas reăionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.–
2013.gadam (apstiprināts ar 19.11.2008. MK rīkojumu Nr.718). Savāktie sadzīves atkritumi tiek vesti uz 
poligonu „Ėīvītes” GrobiĦas novadā. 

SaskaĦā ar minēto apsaimniekošanas plānu, VaiĦodes novadā esošās sadzīves atkritumu izgāztuve 
VaiĦodes pagastā Bātas grantskarjera teritorijā un „Līdzības” Embūtes pagastā ir slēgtas un rekultivētas. 

Par radīto un apsaimniekoto atkritumu daudzumiem VaiĦodes novada uzĦēmumi un iestādes katru gadu 
iesniedz Valsts statistikas pārskatu „Nr.3. Pārskats par atkritumiem”. SaskaĦā ar 2010.gada pārskata 
datiem, VaiĦodes novadā radīti 193,83 t nešėiroto sadzīves atkritumu, no tiem 20,6 t rada SIA „DaiĜrade – 
Koks”, 20,48 t – VaiĦodes internātpamatskola un 152,75 t veido VaiĦodes novadā centralizēti savāktie 
sadzīves aktritumi. 

Galvenās problēmas atkritumu apsaimniekošanā novadā ir: 

1) Nelegālās atkritumu deponēšanas vietas un vides piegružošana; 

2) DaĜa iedzīvotāju nav noslēguši līgumus; 

3) Atkritumu apjoma pieaugums (apmēram 20% no atkritumiem veido izlietotais iepakojums, kura 
apjoms Latvijā pēdējos gados strauji pieaug). 
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VaiĦodes novada pašvaldības teritorijā šobrīd nav atkritumu šėirošanas iespēju un atsevišėu šėirošanas 
laukumu. Līdz ar to novadā nepieciešams izveidot atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas, šėirošanas un 
pirmapstrādes vietas, tai skaitā arī atkritumu kompostēšanu, ekonomiski un teritoriāli piemērotos centros. 

2010.gadā SIA „DaiĜrade – Koks” atkritumus veidoja būvniecības atkritumi (4,84 t) un organiskie šėīdinātāji 
vai citi bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi (1,38 t). SIA „VaiĦodes bekons” nodevusi 66,375 t 
dzīvnieku audu atkritumus, 0,079 t luminiscentās lampas un citus dzīvsudrabu saturošus atkritumus, kā arī 
0,512 t atkritumu, kuru savākšanai un apglabāšanai nav nepieciešami infekcijas novēršanas pasākumi. 

VaiĦodes novadā pašlaik nav neviena bīstamo atkritumu šėirošanas laukuma. Bīstamo atkritumu radītājiem 
ir jānogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai jānoslēdz 
līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš normatīvos noteiktajā kārtībā veic 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. 

 

6.4. Potenciāli piesārĦotās vietas 

PiesārĦotas vietas ir tādas vietas, par kurām pieejamā informācija apliecina, ka augsnē, ūdenī vai 
saimnieciskās darbības objekti to teritorijā satur piesārĦojošas vielas. Savukārt potenciāli piesārĦotas 
vietas ir tādas, kas pēc nepārbaudītas informācijas var saturēt piesārĦojošas vielas. 

SaskaĦā ar VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” datu bāzes „PiesārĦoto un potenciāli 
piesārĦoto vietu reăistrs” datiem, VaiĦodes novadā nav piesārĦotu vietu, bet tajā atrodas viena potenciāli 
piesārĦota vieta.  

 

10.tabula. Potenciāli piesārĦotas vietas VaiĦodes novadā 

Nr. Vietas nosaukums Darbības veids Darbības nozare PiesārĦojuma kategorija 

1. Bijusī PSRP armijas 
teritorija - raėešu bāze 
Embūtes pagastā 

Latvijas valsts meži 
(zeme) 

Mežsaimniecība, 
raėešu bāzes 
apbūve noārdīta 
būvmateriālu 
iegūšanai 

Teritorijā atrodas raėešu 
šahtas, bunkuri, armijas 
vajadzībām celtās ēkas un 
to gruveši, būvgruži. 
Nepieciešama izpēte, tā kā 
zināms, ka padomju armija 
šeit veda apglabāt 
akumulatorus no 
zemūdens laivām. 
Iespējams piesārĦojums ar 
skābēm, metāliem. 

Avots: VISA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” reăistra dati 
 

6.5. Riska objekti un teritorijas 

Vides riski ir saistīti ar rūpnieciskām avārijām, negadījumiem transporta un komunikāciju koridoros (ceĜi, 
ielas, augstsprieguma elektropārvades līnijās, u.c.), aviolidojumiem, akumulēto piesārĦojumu, procesiem 
dabā, kā arī ugunsgrēku izcelšanās draudiem, tai skaitā mežos un purvos ugunsbīstamajā periodā.  

VaiĦodes novada teritorijā neatrodas nacionālas nozīmes paaugstināta riska objekti un teritorijas. 
VaiĦodes novadā neatrodas uzĦēmumi, uz kuriem attiecināmas normatīvo aktu prasības par rūpniecisko 
avāriju riska novērtēšanas kārtību un samazināšanas pasākumiem. Pašvaldību, kuru teritorijas robežojas 
ar VaiĦodes novadu, pierobežas teritorijās neatrodas dažāda veida paaugstināta riska objekti vai 
teritorijas. 
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Riska ūdensobjekti 

VaiĦodes novadā atrodas Sepenes ezeru, kura ūdens kvalitāte, saskaĦā ar Ventas upju sateces baseina 
apsaimniekošanas plāna datiem, ir Ĝoti slikta. 

Novada teritorijā no mūsdienu ăeoloăiskajiem procesiem izplatīta upju erozija un gravu veidošanās. 

Applūstošās teritorijas 

Plūdus novada teritorijā var izraisīt pavasara pali upēs un vasaras-rudens lietus lielākajās upēs, kā arī 
bebru saimniekošana ūdenstilpēs mežu teritorijās.  

 

7. Zemes un ēkas 

7.1. Pašvaldības nekustamie īpašumi 

VaiĦodes novada kopējā platība pēc Valsts zemes dienesta datiem ir 30649,7 ha. 

11.tabula. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums pēc bilances vērtības 

Īpašums 2009.gads, LVL 2010.gads, LVL 
Dzīvojamās ēkas 318210 313811 

Nedzīvojamās ēkas 1306433 1256863 
Transporta būves 935871 806327 

Zeme zem ēkām un būvēm 103508 359616 
Kultivētā zeme 138301 233994 

Atpūtai un izklaidei 
izmantojamā zeme 

24840 65068 

Pārējā zeme 92855 85549 
Inženierbūves 111842 689237 

Pārējais nekustamais 
īpašums 

2691 2276 

Kopā 3034551 3812741 
        Avots: Valsts zemes dienests, VaiĦodes novada pašvaldība, 2011 

Pašvaldības īpašumā 2011.gadā ir 1273,8 ha, kas ir 4,15% no kopējās platības. 

7.2. Novada zemju raksturojums 

Kopējais nekustamā īpašuma valsts kadastra reăistrā reăistrēto zemes vienību skaits VaiĦodes novada 
teritorijā ir 1792. 

12.tabula. Zemju sadalījums pēc zemju lietojuma veida 

Zemes lietošanas veids Platība, ha Procenti 
Lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes 

11286,7 36,8 

Meži 15375,8 50,2 
Krūmāji 487,8 1,6 
Purvi 815,0 2,7 
Zeme zem ūdeĦiem 723,1 2,4 
Zeme zem ēkām un pagalmiem 285,7 0,9 
CeĜi 654,3 2,1 
Pārējās zemes 1013,9 3,3 
Kopā 30642,3 100 

       Avots: VaiĦodes novada pašvaldība, 2012 
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8. Valsts un pašvaldību pakalpojumi 

8.1. Izglītības pakalpojumi 

VaiĦodes novadā darbojas šādas izglītības iestādes: 

� VaiĦodes vidusskola 

VaiĦodes vidusskolā tiek realizētas sekojošas izglītības programmas: 

1. Vispārējas izglītības pamatskolas programma (Programmas kods: 21011111); 

2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (Programmas kods: 

31011011); 

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācību traucējumiem (Programmas 

kods: 21015611). 

VaiĦodes vidusskola ir vienīgā vispārizglītojošā mācību iestāde VaiĦodes novada teritorijā. 

Līdz ar dzimstības samazināšanos un iedzīvotāju ekonomisko emigrāciju ir novērojams skolēnu skaita 
samazinājums, kas tiek prognozēts arī turpmāk. 

 

13.tabula. Izglītojamo skaits VaiĦodes vidusskolā 

Mācību gads 2009./2010.g. 2010./2011.g. 2011./2012.g. 2012./2013.g. 
Skolēnu skaits 1. – 4. klasē 95 92 90 91 
Skolēnu skaits 5. – 9. klasē 136 125 129 129 
Skolēnu skaits 10. – 12. klasē 61 61 55 44 
Skolēnu skaits skolā 292 278 274 264 

VaiĦodes vidusskolas skolēni regulāri ieĦem godalgotas vietas starpnovadu mācību priekšmetu 
olimpiādēs, ZPD skatēs un konkursos, ir godalgotas vietas valstī. 

 

14.tabula. Absolventu tālākizglītība 

Mācību gads 2009./2010.g. 2010./2011.g. 2011./2012.g. 
12. klasi beidza 23 14 23 
Mācās augstskolā  13 9 19 
Mācās koledžā, arodskolā 7 5 2 
Strādā 3 - 2 

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs nodrošina visu mācību priekšmetu sekmīgu realizāciju. 

Skolā strādā 32 pedagoăiskie darbinieki. No tiem: 

• ar augstāko pedagoăisko izglītību     32 (100%)  skolotājiem 

• pedagogi, kuri ieguvuši maăistra grādu     10 (31%) skolotājiem 
• pedagoga profesionālās darbības kvalitātes 4. pakāpe  3 (9%)   skolotājiem 

• pedagoga profesionālās darbības kvalitātes 3. pakāpe  11 (34%) skolotājiem 
• pedagoga profesionālās darbības kvalitātes 2. pakāpe  2 (6 %)  skolotājiem 

ĥemot vērā skolas vajadzības, 13 skolotāji (41%) ir papildus mācījušies un ieguvuši 2.specialitāti. 

Skola nodrošina veselības aprūpes un sociālo palīdzību audzēkĦiem – koriăējošo vingrošanu, logopēda 
nodarbības, medicīniskā personāla (medmāsas, skolas ārstes) un sociālā pedagoga palīdzību. 
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Skolas īpašie piedāvājumi: 

• B kategorijas autovadītāju tiesību ieguve; 

• Peldētapmācība 2. un 3. klases skolēniem; 
• pagarinātā dienas grupa 1. klasei un pagarinātā dienas grupa pamatskolēniem ar mācīšanās 

grūtībām; 

• Nodarbības Liepājas rajona Sporta skolas handbola nodaĜā; 

• Futbola spēles treniĦndarbības. 

Interešu izglītība un skolas tradīcijas veicina jauniešu talantu izaugsmi, VaiĦodes vidusskolas un VaiĦodes  
novada tēla veidošanu un publicitāti. 

VaiĦodes vidusskolas skolēniem ir plašas iespējas aktīvi un izglītojoši pavadīt savu brīvo laiku, iesaistoties 
tādās interešu izglītības grupās kā tautas deju kolektīvos, meiteĦu un zēnu koros, kokapstrādes pulciĦā, 
handbola un vieglatlētikas grupās. VaiĦodes vidusskolas skolēni sevi ir pierādījuši kā erudītus un zinošus, 
par ko liecina sasniegumi zinātniski pētniecisko darbu konkursos un projektu olimpiādēs, mūzikas un 
skatuves runas konkursos. 

Aktīva un interesanta ir skolas sporta dzīve, kas piedāvā regulāras un kvalitatīvas sporta stundas, sporta 
konkursus, sporta dienas un sacensības. Sporta skolas grupa handbolā regulāri piedalās starptautiskās 
sacensībās. 

Skolas kori un deju kolektīvi piedalās gan skolēnu, gan pieaugušo Dziesmu un deju svētkos. 

Interešu izglītības programmas: 

• Kori – 6 (zēnu koris un 5. - 9. klašu meiteĦu koris, sākumskolas klašu kori - 4); 

• Vokālie ansambĜi – 4; 
• Tautu deju kolektīvi  – 9; 
• Skatuves runas nodarbības; 

• Mājturība meitenēm; 

• Kokapstrāde 3. – 8. klasei; 
• Latviskās dzīvesziĦas pulciĦš; 
• VaiĦodes 138. mazpulks; 

• Sports meitenēm ( visās vecuma grupās); 
• Jauno līderu kluba “Dreams+Teams” nodarbības. 

Skolas tradīcijas: 

• 1. septembris – mācību gada sākums; 

• 2. septembris – Adaptācijas diena; 
• Rudens un pavasara Sporta dienas; 

• Klašu ekskursijas rudenī un pavasarī; 

• Sporta sacensības – sporta spēles, vieglatlētika, galda spēĜu turnīri; 
• Dzejas dienu svētku stunda; 

• MiėeĜdienas tirgus; 
• Skolotāju dienas sarīkojums; 
• 10. klases “iesvētīšana”; 

• Lāčplēša diena – ielu skrējiens; 

• Latvijas Valsts dibināšanas dienas svinības – svētku koncerts VaiĦodes kultūras namā; 
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• Vispasaules AIDS diena – 1. decembris; 
• Ziemassvētku egles iedegšana skolas pagalmā 13. decembrī – Lūcijas dienā; 

• Ziemassvētku ieskaĦas koncerti un sarīkojumi; 

• Labdarības tirdziĦi; 
• Rakstnieku un dzejnieku jubilejas (literāri uzvedumi); 
• Barikāžu dienu atceres stunda 20. janvārī; 

• Valodu dienas 26. septembrī un 21. februārī; 
• Valentīna dienas (Mīlestības) nedēĜa; 

• Žetonu (Gredzenu vakars); 

• Ēnu dienas 11. un 12. klasei, absolventu Karjeras stundas martā, aprīlī; 
• SkaitĜa П diena 14. martā un matemātikas neklātienes konkursa uzvarētāju ekskursija; 

• Zemes dienas (Ūdens, Zemes, Veselības dienas); 

• Pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts, veltīts Mātes dienai VaiĦodes kultūras namā; 
• Pēdējais zvans 12. un 9. klasei; 

• Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju – skolēnu, skolotāju un vecāku apbalvošana mācību gada 
beigās, skolēnu un skolotāju ekskursija pa Latviju; 

• “Nezinīša” diena – pēdējā mācību gada diena; 

• “Zelta” un “Sudraba” diplomi – par izciliem un teicamiem sasniegumiem mācību un sabiedriskajā 
darbā (Pēdējā zvana dienā); 

• Izlaidumi 9. un 12. klasēm; 

• Skolas salidojumi (reizi 5 gados); 

• Regulāras Liepājas teātra pirmizrāžu noskatīšanās; 
• Skolēnu braucieni uz Rīgas teātru izrādēm. 

Skolas īstenotie projekti: 

• ES ESF projekts „Atbalsts pasākumu ieviešana VaiĦodes vidusskolai bērnu un jauniešu sociālās 
atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā”; 

• ES ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 
priekšmetos”; 

• ES ESF IZM projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākĜos”; 

• ES ERAF projekts „Kvalitatīvai dabaszinātĦu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšabna 
VaiĦodes vidusskolā”; 

• Projekta NordPlus junior programma „Landscape Shapes Culture”; 

• Comenius skolu partnerības projekts “Renevable economy: eating local, thinking global”; 

• ES ESF Projekts „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai” 
(VaiĦodes vidusskola ir sadarbības partneris VaiĦodes internātpamatskolas atbalsta centram 
"Dialogs". 

� VaiĦodes internātpamatskola tika izveidota 1960.gadā un ir vispārizglītojoša mācību iestāde. 
Skolā var mācīties arī bērni – bāreĦi, bez vecāku gādības palikušie, sociāli nelabvēlīgo un 
maznodrošināto ăimeĦu bērni. 
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Internātskolā tiek īstenotas četras izglītības programmas, tas ir: 

1) pirmsskolas izglītības programma; 

2) pamatizglītības programma; 

3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un  

4) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.  

Skolas paspārnē strādā arī VaiĦodes internātpamatskolas Ăimenes atbalsta centra „Dialogs” speciālisti, 
sniedzot palīdzību un atbalstu gan skolas audzēkĦiem, gan ăimenēm no citiem novadiem. Ăimenes 
atbalsta centra mērėis ir nodrošināt mērėtiecīgu „Dialogs” darbību, sniedzot sociālās, psiholoăiskās 
palīdzības un rehabilitācijas pakalpojumus ăimenēm neatkarīgi no to ienākuma līmeĦa, vecuma, dzimuma, 
iepriekšējās dzīves pieredzes, dzīves vietas, labvēlīgā un atbalstošā vidē. 

� VaiĦodes mūzikas skola dibināta kā Priekules mūzikas skolas filiāle 1998.gadā. Skolā tiek 
īstenotas četras licencētas programmas, tas ir: 

1) „TaustiĦinstrumentu spēle” (klavierspēle, akordeona spēle); 

2) „Stīgu instrumentu spēle” (vijoles spēle, ăitāras spēle); 

3) „Pūšamo instrumentu spēle” (flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle) un   

4) „Vokālā mūzika” (kora klase). 2010./2011. mācību gadā skola uzsāka Mākslas programmas 
izveidošanu. 

� VaiĦodes novadā darbojas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”. 

 

8.2. Kultūra un izklaide 

Par kultūras dzīvi novadā rūpējas un iespēju robežās dažādus pasākumus organizē VaiĦodes pagasta 
muzejs, VaiĦodes pagasta bibliotēka, Embūtes pagasta bibliotēka un VaiĦodes kultūras nams. 

VaiĦodes pagasta muzejs tika sākts veidot 2006.gadā, un tas atrodas vēsturiskajā bijušajā VaiĦodes 
stacijas ēkā Brīvības ielā 2A. Paredzēts, ka muzeja ēkā atradīsies arī novada tūrisma informācijas birojs. 
Muzejs ir vieta, kas reprezentē novada kultūras dzīvi - tajā tiek svinēti valsts svētki, vietējie iedzīvotāji 
atzīmē visus svarīgākos notikumus. 

Muzejs lepojas ar unikālu akmeni, uz kura iekalta Latvijas Valsts himna (kultūrvēsturisks objekts „Akmens 
ar Latvijas himnas tekstu”). Iespējams, tas ir akmens, kas 1928.gadā ar Latvijas himnas tekstu uz valsts 
10.gades svinībām atklāts VaiĦodē, bet padomju laikos pazudis un tikai 2008.gada vasarā atrasts 
VaiĦodes tuvumā. Šis ir pēdējā laika nozīmīgākais muzeja ieguvums, kas guvis plašu rezonansi arī visā 
Latvijā. 

Par VaiĦodes pagasta bibliotēku pirmās ziĦas ir no 1906.gada, kad tika nodibināta „Bātes – VaiĦodes 
bibliotēkas biedrība”, kurai bijusi sava bibliotēka. Šobrīd lietotāju rīcībā ir 8 datori ar interneta pieslēgumu. 
Bibliotēkas galvenie pakalpojumi bez grāmatu izsniegšanas lasīšanai mājās un plašā uzziĦu literatūras 
klāsta lasītavā, ir – bibliogrāfiskās uzziĦas, biogrāfiskās uzziĦas, tematiskās izstādes, literāli izglītojošie 
pasākumi, datorpakalpojumi, interneta pakalpojumi u.c. Bibliotēkā tiek veikts aktīvs darbs ar 
novadpētniecības materiāliem, bagātīgs ir arī tematisko mapju klāsts. 

Embūtes pagasta bibliotēka dibināta 1949.gadā. Pirmie ieraksti inventāra grāmatā izdarīti 1955. gadā. 
Bibliotēka akreditēta 2009.gadā. Bibliotēka atrodas „VībiĦu” centrā – pagasta pārvaldes ēkā. Bibliotēka 
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nodrošina pakalpojumus ne tikai Embūtes pagasta iedzīvotājiem, bet tā apkalpo arī ārpus pagasta 
dzīvojošos. Pozitīvi, ka bibliotēka veidojas par stabilu informācijas un kultūras centru pagastā. Apmeklētāji 
var izmantot dažādus informācijas avotus. Kultūras pasākumu plānošana un organizēšana notiek kopā ar 
VaiĦodes bibliotēku un VaiĦodes kultūras namu. Bērni un jaunieši aktīvi piedalās Bibliotēku nedēĜā, Dzejas 
dienās, zīmējumu konkursos, dažādos masu pasākumos. 

VaiĦodes kultūras nams būvēts no 1950.-1954. gadam kā padomju saimniecības “VaiĦode” kultūras 
nams. Kultūras namā ir iespējas izrādīt kino un rīkot plašus pasākumus. Lielajā zālē ir iespējams uzĦemt 
līdz 400 pasākuma dalībniekiem; ir arī mazā zāle un diskozāle. Regulāri notiek diskotēkas jauniešiem un 
atpūtas vakari ar viesmākslinieku piedalīšanos. Līdzās esošais virtuves bloks Ĝauj rīkot bēru mielastus, 
veikt kāzu un citu svinību galdu servēšanu. 

VaiĦode sāka attīstīties reizē ar Liepājas dzelzceĜa līnijas izbūvi 1871.g. 19.gs. beigās uz VaiĦodes muižas 
zemes pie VaiĦodes stacijas izveidojās ciems, kurā dzīvoja galvenokārt ėieăeĜnīcas un kokzāăētavas 
strādnieki, savukārt uz Lielbātas muižas zemes izauga vasarnīcu ciems. Ciemus 1925.gadā apvienojot 
izveidoja VaiĦodes – Bātas ciemu.  

30-tajos gados tīrā gaisa dēĜ VaiĦode bija pazīstama kā kūrorta vieta. Savukārt pasaulē VaiĦode zināma 
pēc trim lietām, kas ir, vācu dirižabĜu kara bāze (1916.g.), Krievijas lidlauks un raėešu bāze vairāk kā 
50.gadus un vaiĦodnieku ilgāko protesta akciju Latvijas vēsturē (54 diennaktis), kas bija pret dzelzceĜa 
likvidēšanu. 

Novadā kultūrvēsturiska nozīme ir Lielbātas muižai – pilij. Muiža uzbūvēta 19.gs.2.pusē, 1905.gadā tā 
nodedzināta un tad atkal atjaunota 1912.gadā pēc V. Reslera, G. Berči un R. HeršelmaĦa projekta. 
1929.gadā tika piebūvēts austrumu korpuss pēc J.GaiĜa projekta. Kopš 2002.gada pavasara Lielbātas 
muiža ir uzĦēmēja Andra Griăa privātīpašums un tajā atrodas jauniešu mītne. 

Pēc Otrā pasaules kara namā funkcionēja tuberkulozes sanatorija „VaiĦode”, bet kopš 1986.gada - 
Republikāniskā psihoneiroloăiskā rehabilitācijas slimnīca. 3 ha plašais parks veidots sanatorijas 
vajadzībām un atrodas pie dīėa. 

Bakūzes muiža ar parku ietilpst VībiĦu muižas parka (10,5 ha) teritorijā7. Kungu māju ap 1867.gadu vēlīnā 
klasicisma stilā pēc arhitekta Teodora Zeilera projekta cēlis muižnieks Kārlis Dorothezens un tā ir vienstāvu 
mūra ēka. Sienas mūrētas no laukakmeĦiem un ėieăeĜiem un klātas ar balti krāsotu apmetumu. Ārsienas 
Ĝoti biezas – aptuveni 1 m. Pils, domājams, būvēta uz mākslīgi veidotas laukakmeĦu un zemes terases. 
Muižas parku ierīkojis nākamais muižkungs V.Uke (19. gs. vidus). 

2.pasaules kara laikā muižas ēkās tika ierīkots hospitālis un līdzās, izcērtot daĜu parka, – lidlauks. Pēc 
2.pasaules kara muižas kungu mājā darbojās skola. 2009.gadā Embūtes pamatskola tika slēgta un šobrīd 
telpas tiek izmantotas dažādu pasākumu organizēšanai. 

Muižas kompleksā ietilpa kalpu mājas, pārvaldnieka māja, divas kūtis, šėūĦi, piena māja, lapene, vārtu 
stabi, zirgu stallis, siltumnīcas. Līdz mūsdienām ir saglabājusies klēts (pārbūvēta par kalti), divas kūtis 
(pārbūvētas par kolhoza fermām), zirgu stallis (tagad noliktava) un saimniecības ēka (pārbūvēta skolas 
darbnīcām). Dažās telpās kungu mājā ir saglabājušās senas Liepājā (19.-20.gs. mija) izgatavotas 
dekoratīvās betona grīdu flīzes ar regulāru rakstu. 

Novada ainavu raksturo augsti pauguri, pauguraiĦu ieplakas un dziĜas gravas, kas mijas ar iekoptām 
lauksaimniecības zemēm. 

                                                
7 http://www.vietas.lv/objekts/bakuzes_muiza/  
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Novada teritorijā atrodas sarkanarmiešu brāĜu kapi ar 5800 apbedījumiem, kā arī piemiĦas vieta 
represētajiem. Komunistiskā genocīda upuru piemiĦas dienā, 14. jūnijā, notiek atceres pasākumi 
(1941.gadā izsūtīja 20, bet 1949.gadā 118 vaiĦodniekus). 

VaiĦodes novadā atrodas arī skaistas atpūtas vietas pie ūdens. Iecienīta atpūtas un makšėerēšanas vieta 
ir Muskatu (Bātas) dzirnavezers 10.4 ha platībā. Jaunu veidolu pēc attīrīšanas un mākslīgās saliĦas 
izveidošanas ieguvis Pižuka dīėis. Zināma atpūtas vieta ir arī Kalšu ezers, kuru šėērso Latvijas – Lietuvas 
robeža. 

Interesantiem ir iespēja apmeklēt lidlauku – bijušās PSRS armijas aviācijas bāzi, kas bija viens no PSRS 
lielākajiem militārajiem lidlaukiem Baltijas valstīs (sākts būvēt 1912.gadā). Latvijas brīvvalsts laikā šeit bija 
viens no Latvijas aviācijas šūpuĜiem. Pirmie dirižabĜi Latvijā un vieni no pirmajiem planieriem pacēlās tieši 
VaiĦodes lidlaukā. DirižabĜu angāri tika nojaukti un pārvietoti uz Rīgu, kuros tagad izvietojies Rīgas 
Centrāltirgus. Pēc Latvijas brīvvalsts atjaunošanas VaiĦodes lidlauks daĜēji tika nojaukts un dzelzsbetona 
plātnes, kas klāja skrejceĜus un lidlauka teritoriju tika izmantotas Liepājas ostas sakārtošanai un attīstībai. 
Lidlaukā ir saglabājušies ap 16 angāri, un 1800 metri no viena kādreiz 2500m garā skrejceĜa8. 

 

8.3. Sports un aktīvā atpūta 

Bez individuālajām aktivitātēm, ko katrs iedzīvotājs fiziskās formas uzturēšanai un veselības uzlabošanai 
var veikt, piemēram, skriešana, nūjošana, VaiĦodes novadā tiek piedāvāta iespēja darboties arī komandas 
sporta spēlēs, tas ir9: 

● Handbols (rokas bumba) – kopš 1972.gada VaiĦodes vidusskolā darbojas handbola grupas 
zēniem. Daudzu gadu garumā ir izcīnīti panākumi gan valsts, gan starptautiskajās sacensībās. 
ĥemot vērā mazo audzēkĦu skaitu VaiĦodes vidusskolā, papildus iespējas grupu komplektēšanā 
tiek meklētas kaimiĦu skolās – VaiĦodes internātpamatskolā, Embūtes pamatskolā, Priekules un 
Kalnu vidusskolās. Tādā veidā tiek stiprinātas arī sociālās attiecības starp skolām. 

● Basketbolu VaiĦodes novadā spēlē gan vīriešu, gan sieviešu komandas, kas savas profesionālās 
spējas atklāj regulāros turnīros ar citām basketbola komandām. 

● Futbolu novadā spēlē vairākas komandas, kas piedalās gan vietēja mēroga, gan reăiona 
sacensībās. 

● Darts (šautriĦu mešana) ir kĜuvis par vienu no aktivitātēm, kuras prasmju izkopšanā labprāt 
piedalās novadnieki, kuri gan individuāli, gan komandu konkurencē izcīna dažādas godalgotas 
vietas.  

No jauna uzceltajā sporta zālē notiek gan vietēja, gan starptautiska mēroga sacensības. 

 

9. Publiskā pārvalde 

9.1. Pašvaldības struktūra un funkcijas 

VaiĦodes novada teritoriju veido VaiĦodes pagasts un Embūtes pagasts. Pašvaldības iedzīvotāju 
pārstāvniecību nodrošina tās iedzīvotāju ievēlēts lēmējorgāns – dome. Pašvaldība darbojas uz „VaiĦodes 
novada pašvaldības nolikuma” pamata, kas izdots pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

                                                
8 http://www.vainode.lv/turisms/  
9 http://www.vainode.lv/sporta-aktivitates-vainodes-novada/  
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pirmās daĜas 1.punktu un 24.pantu10. Dome sastāv no 13 deputātiem, kuri saskaĦā ar pastāvošo 
likumdošanu tiek ievēlēti uz 4 gadiem. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja 
vietnieks, kuri darbojas uz VaiĦodes novada pašvaldības nolikuma pamata. 

Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieĦemto lēmumu izpildi, 
kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

1) Attīstības plānošanas nodaĜas; 

2) Finanšu nodaĜas; 

3) Dzimtsarakstu nodaĜas; 

4) Kancelejas; 

6) Sociālās nodaĜas; 

7) Komunālās nodaĜas; 

Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēlē: 

1) Finanšu komiteju 7 locekĜu sastāvā; 

2) Veselības un sociālo jautājumu komiteju 5 locekĜu sastāvā; 

3) Tautsaimniecības attīstības komiteju 5 locekĜu sastāvā; 

4)  Izglītības, kultūras un sporta komiteju 5 locekĜu sastāvā. 

No pašvaldības budžeta finansētās iestādes: 

1) Pašvaldības centrālā administrācija; 

2) VaiĦodes vidusskola; 

3) Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”; 

4) VaiĦodes mūzikas skola; 

5) VaiĦodes kultūras nams; 

6) Embūtes tautas nams; 

7) VaiĦodes pagasta bibliotēka; 

9) Embūtes pagasta pārvalde; 

10) Sociālais dienests; 

11) BāriĦtiesa; 

12) VaiĦodes internātpamatskola. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina VaiĦodes 
novada centrā VaiĦodē un Embūtes pagasta pārvaldē. 

Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieĦemto lēmumu izpildi, 
kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

1) Attīstības plānošanas nodaĜas; 

                                                
10 VaiĦodes novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 ”VaiĦodes novada pašvaldības nolikums” 
(apstiprināti ar 03.07.2009. domes sēdes lēmumu 
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2) Finanšu nodaĜas; 

3) Dzimtsarakstu nodaĜas; 

4) Kancelejas; 

5) Informācijas nodaĜas; 

6) Sociālās nodaĜas; 

7) Sporta nodaĜas. 

Atsevišėu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir 
izveidojusi tādas komisijas kā Novada vēlēšanu komisiju, Administratīvo komisiju, Ārkārtējo situāciju 
operatīvā komisiju un Iepirkumu komisiju. 

Par novada aktualitātēm VaiĦodes novada iedzīvotāji var uzzināt vietējā laikrakstā “VaiĦodes Novada 
Vēstis”, kurā tiek publicēti raksti gan par aktivitātēm novada domē, gan pašu novadnieku panākumiem, 
aktivitātēm un sasniegumiem. Iedzīvotāji var izlasīt arī par plānotajām un tuvākajām izmaiĦām novadā. 
Laikraksts elektroniskā formātā pieejams arī VaiĦodes novada mājas lapā. 

Tāpat par novada aktualitātēm un notikumiem iedzīvotāji var uzzināt novada mājas lapā www.vainode.lv, 
kur operatīvi tiek ievietota jaunākā un aktuālākā informācija. Iedzīvotājiem ir iespēja sazināties ar 
pašvaldību gan rakstiski, elektroniski, telefoniski, kā arī tikties ar amatpersonām klātienē. 

 

9.2. Pašvaldības budžets 

Pašvaldībai ir tiesības pastāvīgi veidot un apstiprināt savu budžetu. Kārtību, kādā budžets jāveido, 
jāapstiprina un jāpilda nosaka likums „Par budžetu un finansu vadību” un likums „Par pašvaldību 
budžetiem”. Pašvaldība budžetu, kurā ir ienākumu un izdevumu daĜa, sastāda un apstiprina vienam 
saimnieciskajam gadam, kas sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī. Pašvaldību budžets sastāv no 
pamatbudžeta un speciālā budžeta. Pašvaldību speciālo budžetu izveido likumā „Par budžetu un finansu 
vadību” noteiktajos gadījumos. 

Pamatbudžetu veido: ieĦēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokĜa, ieĦēmumi no nekustamā īpašuma 
nodokĜa, nenodokĜu ieĦēmumi, transfertu ieĦēmumi un budžeta iestāžu ieĦēmumi. 

 

15.tabula. VaiĦodes novada budžets – ieĦēmumi 

Budžeta ieĦēmumi Izpilde 2009.gadā Izpilde 2010.gadā Plānots 2011.gadā 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 403598 440013 366765 
Nekustamā īpašuma nodoklis 61503 76309 86982 
IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un 
īpašumu nod. 

27 360 300 

Valsts nodevas un pašvaldību 
nodevas 

1515 1506 1550 

Naudas sodi un sankcijas 1405 2297 2300 
Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 60158 97173 76000 
IeĦēmumi no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas 

2134 755 - 

Valsts budžeta transferti 884539 1941510 1194217 
Pašvaldību budžetu transferti 370740 5313 5000 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieĦēmumi 

118867 114941 117150 
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Budžeta līdzekĜu atlikums gada 
sākumā 

  462745 

Kopā  1904486 2680177 2313009 
Avots: VaiĦodes novada pašvaldības dati, 02.2012. 

Lielāko budžeta ieĦēmumu daĜu veido valsts budžeta transferti, vairāk nekā puse no visiem budžeta 
kopējiem ieĦēmumiem. Savukārt, iedzīvotāju ienākumu nodokĜa ieĦēmumi, kas tradicionāli pārējā Latvijas 
Republikas teritorijā ir viens no galvenajiem pašvaldību ieĦēmumu avotiem, veido salīdzinoši nelielu daĜu – 
apmēram 16%. 

 

16.tabula. VaiĦodes novada budžets – izdevumi 

Budžeta izdevumi Izpilde 2009.gadā Izpilde 2010.gadā Plānots 2011.gadā 
Vispārējie valdības dienesti 178972 249239 250218 
Sabiedriskā kārtība un drošība 38430 99063 25474 
Ekonomiskā darbība 73303 123393 90803 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu 
apsaimniekošana 

488032 776248 698128 

Veselība 5590 116 150 
Atpūta, kultūra, reliăija 58533 110899 108583 
Izglītība  894294 1053482 833890 
Sociālā aizsardzība 71827 190197 194756 
AizĦēmuma atmaksa 8709 2249 0 
Kopā  1817690 2604886 2202002 

Avots: VaiĦodes novada pašvaldības dati, 02.2012. 

 

Lielākā pašvaldības budžeta izdevumu sadaĜa tiek novirzīta izglītībai – apmēram 40 %, tai seko 
pašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošana – apmēram 30 %. Savukārt, vispārējie valdības dienesti 
tērē apmēram 10% no budžeta līdzekĜiem. 

 

9.3. Valsts pārvaldes un nevalstiskās organizācijas 

VaiĦodes novada pašvaldība ir kapitāldaĜu turētāja tādās kapitālsabiedrībās kā SIA „RAS 30”, SIA 
„VaiĦodes doktorāts” un SIA „Priekules slimnīca”, kā arī dalībnieks biedrībā “Latvijas Pašvaldību 
savienība”. 

Iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā tuvākajās lielākajās pilsētās kā Liepāja, Kuldīga, Saldus apmeklē 
vairākas valsts iestādes: Valsts ieĦēmumu dienestu, Valsts zemes dienestu, Nodarbinātības valsts 
aăentūru, Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes. 

VaiĦodes novadā darbojas sešas nevalstiskās organizācijas11, kuras ir atvērtas jaunu biedru uzĦemšanai 
un pārstāv plašas iedzīvotāju intereses, sākot no jauniešiem un beidzot ar pensionāriem: 

Mednieku sporta klubs „VAIĥODE“ (reăistrēts 11.03.1997.). Biedrības mērėi ir medījamo dzīvnieku, putnu 
un zivju aizsardzība, pavairošana, racionāla izmantošana un medību platību bioloăiskās ietilpības 
pavairošana; sadarbība un palīdzība mērėa sasniegšanai organizācijām, kuras nodarbojas ar vides 
aizsardzību; sabiedrības izglītošana un informēšana par vides aizsardzību un medību ētiku; 
makšėerēšanas un medību sporta pasākumu organizācija u.c. 

                                                
11 http://www.vainode.lv/nevalstiskas-organizacijas-vainodes-novada/ 



VaiĦodes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam 

VaiĦodes novada dome 42 

� VaiĦodes makšėernieku biedrība (reăistrēta 06.11.2006.). Biedrības mērėi ir zivju resursu 
aizsardzība, atjaunošana un racionālas izmantošanas pārraudzīšana VaiĦodes pagasta 
ūdenskrātuvēs; sadarbība un palīdzība mērėa sasniegšanai organizācijām, kuras nodarbojas ar 
vides aizsardzību u.c. 

� VaiĦodes novada iniciatīvas grupa (reăistrēta 18.01.2001.). Biedrības mērėi ir veicināt un 
atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos VaiĦodes novada attīstībā; izstrādāt un realizēt stratēăiju 
ilgspējīgai VaiĦodes novada attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus; attīstīt 
sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzĦēmumiem un citām 
institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot VaiĦodes novada attīstību u.c. 

Viena no biedrības iniciatīvām bija „Palīdzības istabas“ izveidošana, uz kuru vaiĦodnieki varēja atnest 
noderīgas lietas, kuras tiks nodotas to nākamajiem lietotājiem. 

� VaiĦodes pensionāru apvienība (reăistrēta 06.01.2009.). Biedrības mērėis ir aizstāvēt pensionāru 
ekonomiskās tiesības un intereses, kā arī veicināt pensionāru materiālo labklājību. 

� VaiĦodes invalīdu biedrība “Una” (reăistrēta 21.07.1999.). Biedrības mērėis ir veicināt invalīdu 
integrāciju sabiedrībā, viĦu interešu aizstāvību un dzīves kvalitātes celšanu.  

� Biedrība “4U” (reăistrēta 06.02.2009.). Biedrības mērėi ir veicināt VaiĦodes pagasta jauniešu 
apziĦas virzību uz ilgspējīgu attīstību un izglītību; organizēt biedrības biedru un citu interesentu 
savstarpēju koordināciju un pieredzes apmaiĦu, kā arī meklēt sadarbības iespējas ar līdzīgām 
vietējām un ārvalstu organizācijām. 

Biedrībā darbojas 32 aktīvi biedri gan no Embūtes, Priekulus un pat no Liepājas. Laipni gaidīts tiek ikviens 
jauns interesents, lai kopīgās aktivitātēs pilnveidotu katra individuālās prasmes un realizētu jaunus kopīgus 
projektus. 

Biedrība var lepoties ar vairākiem jau realizētiem projektiem, kā, piemēram: 

� tiek realizēts projekts „Jaunieši var“ (konkursu izsludināja „Sabiedrība par atklātību - Delna“), kura 
ietvaros notika tikšanās ar Embūtes un Aizputes jauniešiem, tikšanās ar novada iedzīvotājiem 
VaiĦodes bibliotēkā, kā arī projekta ietvaros pie biedrības ciemojās Liepājas jaunatnes centra 
direktors Pāvels Jurs. 

� tika organizēts sporta festivāls VaiĦodes vidusskolā, kurā piedalījās 90 VaiĦodes novada 
sākumskolas skolēni. 

� Jau no dibināšanas brīža biedrība realizē sadarbību ar Britu padomes (British Council) atbalstīto 
projektu „Dreams + Teams”, kurš noris no 2005.gada un turpinās joprojām. Projekta mērėis ir 
attīstīt līdera spējas un veicināt sadarbības prasmju attīstību. 

� Biedrība „4U” 2009.gada vasarā kopā ar VaiĦodes pagasta Kalna un Celtnieku ielas iedzīvotājiem 
realizēja projektu „SpēĜu un atpūtas laukums”, kā rezultātā tika izveidots bērnu spēĜu laukumu ar 
dažādām spēĜu iekārtām, smilšu kasti, soliĦiem un lapeni. 

 

9.4. Teritorijas attīstība kopš novada izveides 

Pirms administratīvi teritoriālās reformas realizēšanas 2009.gadā tika izstrādāts VaiĦodes novada 
apvienošanas projekts. Tajā tika noteiktas vairākas investīciju prioritātes. 



VaiĦodes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam 

VaiĦodes novada dome 43 

Pašvaldība aktīvi piedalās dažādu projektu izstrādē un realizācijā. Pašvaldības dalība projektos ir atkarīga 
no budžeta iespējām.  

 

Uz šo brīdi ir uzsākti un/vai realizēti šādi būtiskākie projekti: 

1) Asfalta seguma uzklāšana VaiĦodē Teātra ielas posmā no Avotu ielas līdz Kungu ielai – 32999,85 
LVL; 

2) Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana,- automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija – 29000,89 
LVL; 

3) VaiĦodes vidusskolas pagalma seguma un žoga rekonstrukcija – 17830,97 LVL; 

4) Elkuzemes dīėa rekonstrukcija un atpūtas vietas labiekārtošana – 35400,00 LVL; 

5) VībiĦu parka labiekārtošana – 41300,00 LVL; 

6) VaiĦodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana – 29914,00 LVL; 

7) Speciālistu piesaiste VaiĦodes novada pašvaldībai – 18500,00 LVL; 

8) CeriĦu ielas rekonstrukcija VaiĦodē – 61458,66 LVL; 

9) Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai – 462850,66 LVL; 

10) VaiĦodes novada domes administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošana – 29995,00 LVL; 

11) Stadiona teritorijas daĜēja rekonstrukcija un labiekārtošana – 32177,41 LVL; 

12)  Brīvdabas estrādes izbūve VaiĦodes stadiona teritorijā – 8200,00 LVL; 

13) Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve VaiĦodes 
pašvaldībā – 1030549,84 LVL; 

14) Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības  riska mazināšanai un jauniešu ar 
funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā – 91142,00 LVL; 

15) Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaĦu iegūšanai un 
uzturēšanai – 164841,95 LVL; 

Pasākumi noteiktām personu grupām – 4720,00 LVL. 

 

10. SVID analīzes kopsavilkums 

SVID analīze ir stratēăijas plānošanas instruments, kas Ĝauj noteikt pašvaldības Stiprās un Vājās puses, 
Iespējas un Draudus. Veicot SVID analīzi, tiek izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un 
problēmas: 

Stiprās puses – pašvaldības īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērėi; 

Vājās puses – pašvaldības īpašības, kas var kavēt noteiktā mērėa sasniegšanu; 

Iespējas – tie ārējie faktori, kas var pašvaldībai palīdzēt sasniegt noteikto mērėi; 

Draudi – tie ārējie faktori, kas var pašvaldību kavēt noteiktā mērėa sasniegšanā. 

SVID analīze tiek atspoguĜota tabulā, lai pārskatāmi aprakstītu visu jomu stiprās un vājās puses, iespējas 
un draudus atbilstoši pašreizējās situācijas aprakstā minētajam. SVID analīzē katram punktam ir ievietots 
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novērtējums, kas tiek apzīmēts ar „X”, norādot attiecīgā aspekta būtiskāko nozīmi pašvaldības, plānošanas 
reăiona, valsts vai starptautiskajā mērogā. 

 

VaiĦodes novada Attīstības programmā veikta SVID analīzi šādās jomās (kategorijās): 

1) Vide un kultūrvēsturiskais mantojums; 

2) Sociālā infrastruktūra, izglītība un kultūra; 

3) Ekonomika un infrastruktūra. 

 

 
Vide un kultūrvēsturiskais mantojums 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS VIETAS 
Dabas pieejamība un apjoms, ainavu 
daudzveidība, reljefs (mazā Sigulda) 

Sasniedzamība – slikta ceĜu kvalitāte 

Tīra vide (izĦemot iespējams degradētās padomju 
armijas teritorijas) 

Apskates objektu norāžu trūkums (nav „brūnās” 
zīmes) 

Dzeramā ūdens pieejamība Kultūrvēstures objektu nesakārtotība 
Muižas Tūrisma pakalpojumu pieejamība 
Pilskalni Informācijas trūkums par tūrisma un atpūtas 

iespējām novadā 
Medību iespējas Nesakārtotas dabas teritorijas 
Ūdenskrātuvju esamība (dīėi) Kanalizācijas sistēma 
 Atkritumu apsaimniekošana 

DRAUDI IESPĒJAS 
Sabiedrības noslēgtība Novada tēla / identitātes veidošana 
Atsevišėas sabiedrības grupas slikti uzĦem citu 
panākumus 

Mārketings vietējiem pakalpojumiem – labi meistari, 
nav pārdošanas līdzekĜu. 

Līdzfinansējuma nepietiekamība projektu 
īstenošanai 

Trīs laikmetu mantojuma apskate 

ěaunprātīga labiekārtojuma bojāšana no atsevišėu 
sociālo grupu puses novadā 

Zivju resursi / makšėernieku piesaiste 

Vēja ăeneratoru parku ietekme uz ainavu Ūdensmalu pieejamība / sakārtotība 
 Sadarbības veicināšana ar valsts tūrisma nozari 
 Skatu vietu veidošana / skatu torĦi 
 Aktīva pārrobežu atpūta 
 „Pārdošanas instrumenti” dabas tūrismam 
 Slēpošana iespējas 
 Mazā aviācija; gaisa balonu lidojumi 
 Novada mārketinga stratēăija 
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Sociālā infrastruktūra, izglītība un kultūra 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS VIETAS 
Vairākas vispārējās izglītības jomas Nav vienota viedokĜa labiekārtojuma iekārtošanai 
Interešu izglītība, profesionālās ievirzes izglītība Nepietiekami  mūsdienīga pirmskolas izglītības 

iestādes materiāli tehniskā bāze 
Jauniešu piesaiste sporta  jomā Informācijas apmaiĦa (mājas lapas darbība)  
Sporta bāzes nodrošinājums Drošība un sabiedriskā kārtība 
Zinoši pedagogi Dzīvojamā fonda trūkums 
Kultūras pasākumu daudzveidība Pašiniciatīvas trūkums iedzīvotājos 
Sociālā atbalsta centrs  

DRAUDI IESPĒJAS 
Jaunu speciālistu trūkums izglītības nozarē Ăimenes atbalsta centra attīstība (dienas centrs /  

bērnu pieskatīšanas iespējas) 
Bieža un neskaidra valsts izglītības sistēmas 
pārkārtošana 

Pašvaldības atbalsts izglītībai ārpus pašvaldības 
teritorijas (līgumiskas attiecības, konkrēts termiĦš 
jāstrādā pašvaldības labā) 

 Vides labiekārtojuma sakārtošana 
 ES  fondu piesaistes kapacitātes stiprināšana  
 Drošības sistēmas, t.sk. videonovērošana 
 Darbs ar vecākiem interešu izglītības piesaistei 
 Jauniešu NVO – mārketinga instruments jauniešu 

brīvā laika pavadīšanas iespējām 
 Jauniešu iesaiste lēmumu pieĦemšanā, inovatīvu 

ideju bāzei 
 Volsbahs – potenciāls attīstībai 
 Pižuka  dīėa sakārtošana 
 Vasaras nometnes (sports, māksla, mūzika, 

kultūra) 
 „ZaĜās” klases izveide 
 Jaunu speciālistu piesaiste, piedāvājot dzīvojamo 

fondu 
 Talantīgāko skolnieku materiāls atbalsts 
 Jauniešu lietu speciālists 
 Arodizglītības attīstība 
 Afišu stabu uzstādīšana un uzturēšana 
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Ekonomika un infrastruktūra 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS VIETAS 
Saglabāta ražošana (kokapstrāde, l/s ražošana) 

 

Inženiertehnisko komunikāciju nepietiekošais 
pārklājums un kvalitāte (16% centr.kanalizācija 
VaiĦodē) 

Daudzveidīga lauksaimnieciskā ražošana (piens, 
gaĜa; bioloăiskā l/s; ogas; dārzeĦi) 

Kvalitatīvu centralizētu inženierkomunikāciju 
pieejamība 

Lauksaimniecības zemju platības Kvalificēta cilvēkresursa trūkums 

 
Mežu masīvu platības Vāja sadarbība ar Lietuvu uzĦēmējdarbība jomā 

 
 Slikta pieejamība – ceĜu seguma kvalitāte 
 Pakalpojumu daudzveidība 

DRAUDI IESPĒJAS 
Pierobeža – drauds uzĦēmējiem Sadarbības iespējas ar Lietuvu tūrisma jomā 
Dzīvojamā fonda trūkums darbaspēkam Augstas pievienotās vērtības ražošana 
Cilvēku aizplūšana no novada Atbalsts mazajai un vidējai uzĦēmējdarbībai 
 Potenciāla dzelzceĜa saglabāšana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums 

VaiĦodes novads atrodas Kurzemē. 
VaiĦodes novadu veido divas teritoriāli 
administratīvās vienības: VaiĦodes pagasts 
un Embūtes pagasts. Tas robežojas ar: 
dienvidos – Lietuvas Republiku; rietumos – 
Priekules novadu; ziemeĜos – Aizputes un 
Skrundas novadiem un austrumos – ar 
Saldus novadu. Novada kopējā platība ir 
343,96 km2.12 Iedzīvotāju skaits pašvaldības 
teritorijā ir 2873 cilvēki13. Vidējais iedzīvotāju 

                                                
12 Valsts zemes dienesta dati, 01.01.2012. 
13 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, 01.01.2012. 
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blīvums ir 8,35 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. 

2012. gada maija mēnesī valstī bezdarba līmenis ir 12,5 %, bet VaiĦodes novadā – 13,3 % – 382 
bezdarbnieki.  

SaskaĦā ar 2011.gada 26.aprīĜa Ministru kabineta noteikumiem Nr.318 „Grozījumi Ministru kabineta 
2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēėināšanas kārtību 
un tā vērtībām” VaiĦodes novada teritorijas attīstības indekss 2010.gadā -1,531, ierindojoties 106.vietā 
starp visiem 110 novadiem, diezgan ievērojami atpaliekot no kaimiĦu pašvaldībām – Priekules novads 
(89.vieta -0,774), Skrundas novads (91.vieta -0,905), Aizputes novads (88.vieta -0,757) un Saldus novads 
(41.vieta 0,049). 

Novads ir bagāts ar dažādiem dabas resursiem, kurus iespējams izmantot uzĦēmējdarbības veicināšanā. 
Ap 36% no novada teritorijas aizĦem lauksaimniecības teritorijas, 45% - meži. Lauksaimniecība ir viena no 
galvenajām ekonomiskās attīstības pamatnozarēm VaiĦodes novadā. Jāatzīmē, ka pašvaldībā nav īpaši 
auglīgas augsnes, tādēĜ attīstīta, galvenokārt, lopkopība nevis augkopība. 

Tehniskās infrastruktūras apjoms ir pietiekams, 
tomēr tā ir nolietojusies un prasa papildu 
ieguldījumus uzturēšanai, tādēĜ pašvaldībai ir 
rūpīgi jāplāno nākotnes investīcijas, kas 
ilgtermiĦā sniegtu maksimālus ieguvumus. 

VaiĦodes novadā ir pietiekami labi attīstīta 
izglītības sistēma, pašvaldība velta lielu 
uzmanību tās ilgtspējīgumam. 

VaiĦodes novads transporta infrastruktūras ziĦā 
neatrodas ăeogrāfiski izdevīgā vietā, jo tas ir 
izvietots nomaĜus no nacionāla un reăionāla 
līmeĦa transporta mezgliem. 

Ăeogrāfiskais izvietojums nav īpaši ekonomiski labvēlīgs – to arī parāda pašvaldības budžeta rādītāji, kur 
lielāko ieĦēmumu daĜu sastāda valsts un pašvaldību budžeta transferti, nevis ieĦēmumi no iedzīvotāju 
ienākumu nodokĜa, kā tas tradicionāli ir pārsvarā  citās pašvaldībās. 
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II DAěA – STRATĒĂISKĀ DAěA 

1. Novada ekonomikas specializācija 

 

VaiĦodes novada teritorijas specializācija ir teritorijas ilgtermiĦa ekonomiskās attīstības raksturojums, kas 
atspoguĜo perspektīvos uzĦēmējdarbības attīstības virzienus un priekšnoteikumus to attīstībai. Novada 
teritorijas specializācija, akcentējot novadā pieejamos resursus, atspoguĜo novada spēku un lomu 
Kurzemes plānošanas reăiona ekonomikas profila īstenošanā un kopējā Latvijas tautsaimniecības attīstībā. 

 

Lauksaimniecība - lauksamniecības zemes sastāda 36% no kopējās VaiĦodes novada teritorijas, kas ir 
priekšnoteikums lauksaimniecības ražošanas attīstībai. Lauksaimniecība arī līdz šim ir bijusi viena no 
galvenajām ekonomiskās attīstības pamatnozarēm VaiĦodes novadā. ĥemot vērā, ka novadā nav īpaši 
auglīgas augsnes, perspektīvā galvenokārt attīstāma lopkopība nevis augkopība. Nozare perspektīvā ir 
konkurētspējīga lauksaimniecības attīstības dažādošanā, arvien vairāk sekmējot lauksaimniecības 
produkcijas pārstrādi uz vietas un izmantojot pieejamās ražošanas teritorijas. 

Mežsaimniecība - meži - mežistrādes un kokapstrādes resurss - aizĦem 45% no novada kopējās platības. 
Lai radītu novadā arvien vairāk darba vietu uz vietas, nākotnē, izmantojot esošās ražošanas teritorijas, 
jāveicina mežrūpniecības pārstrukturēšana (kokapstrādes attīstība), orientējoties uz koksnes pārstrādi, uz 
starptautiski konkurētspējīgu gala produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu. 

Tūrisms - konkurētspējīgu nišu dabas un kultūras tūrisma attīstībai novadā nosaka pieejamie resursi. 30-
tajos gados tīrā gaisa dēĜ VaiĦode bija pazīstama kā kūrorta vieta. Savukārt pasaulē VaiĦode zināma pēc 
trim lietām - vācu dirižabĜu kara bāze (1916.g.), Krievijas lidlauks un raėešu bāze vairāk kā 50.gadus un 
vaiĦodnieku protesta akcija Latvijas vēsturē (54 diennaktis), kas bija pret dzelzceĜa likvidēšanu. Novadā 
raksturīga ainavu daudzveidība, interesants reljefs (mazā Sigulda), tīra vide (izĦemot iespējams 
degradētās padomju armijas teritorijas), pilskalni, daudz ūdenskrātuves u.c. Novadā izveidots VaiĦodes 
pagasta muzejs (bijušajā VaiĦodes stacijas ēkā), kurā paredzēts izveidot arī novada tūrisma informācijas 
biroju. Novada ăeogrāfiskā novietojuma dēĜ, perspektīvā attīstāma sadarbība tūrisma jomā arī ar Lietuvu. 
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2. IlgtermiĦa un vidēja termiĦa stratēăiskie uzstādījumi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. VaiĦodes novada attīstības vīzija 

Attīstības vīzija ir lakonisks ilgtermiĦa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās 
vērtības. 

VaiĦodes novads – labvēlīga vide uzĦēmējdarbībai, īpaši lauksaimnieciskai ražošanai, kā arī 

inovatīvu risinājumu jomā, kas novada teritorijā radītos produktus un pakalpojumus padara 

konkurētspējīgus, un ar augstu pievienoto vērtību. 

Novada iedzīvotāji ir sociāli un ekonomiski aktīvi. VaiĦodes novads – „zaĜa”, ilgtspējīga dzīves vide, 

kam pamatā ir dabas un ainavu vērtības. Sakārtota un droša dzīves telpa ar daudzveidīgu kultūras 

un sporta dzīvi. 

 

 

 

 

 

VaiĦodes novada 
attīstības vīzija

Stratēăiskie mērėi

Prioritātes

Rīcības virzieni

Uzdevumi/Projekti

STRATĒĂISKĀ DAěA

RĪCĪBU PLĀNS (7 GADIEM) UN

INVESTĪCIJU PLĀNS (3 GADIEM)
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2.2. Stratēăiskie mērėi un ilgtermiĦa prioritātes 

Vēlamās situācijas sasniegšanai, kas vērsta uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, ir definēti 
stratēăiskie mērėi (SM). Stratēăiskie mērėi kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāko veicamo 
darbību identificēšanai. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratēăiskie mērėi (SM) IlgtermiĦa prioritātes (IP) 
SM1 - Aktīva un izglītota sabiedrība IP1 – Sabiedrības attīstība 

SM2 – Pievilcīga, ilgtspējīga dzīves vide IP 2 – Dzīves vides attīstība 
SM3 – Labvēlīga vide uzĦēmējdarbībai IP3 – UzĦēmējdarbības vides attīstība 

 
 

2.3. Vidējā termiĦa prioritātes 

Vidēja termiĦa prioritātes (VP) ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiĦa prioritāšu sasniegšanu. 
Vidēja termiĦa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot novada resursus, specializāciju, un Ħemot vērā ilgtermiĦa 
prioritātes, SVID analīzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM1
Aktīva un izglītota 

sabiedrība

SM2
Pievilcīga, ilgtspējīga 

dzīves vide

SM3
Labvēlīga vide 

uzĦēmējdarbībei

VAIĥODES NOVADA ATTĪSTĪBAS VĪZIJA
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IlgtermiĦa un vidēja termiĦa prioritāšu saskaĦotība 

IlgtermiĦa prioritātes (IP) Vidēja termiĦa prioritātes (VP) 

IP1 – Sabiedrības attīstība 
VP1 – Cilvēkresursu attīstība, dzīves kvalitātes 
uzlabošana 
VP2 – Ekoloăiski tīra vide 

IP 2 – Dzīves vides attīstība 
VP3 – Kvalitatīva dzīves telpa 
VP4 – Sakārtota ceĜu un inženierkomunikāciju tīklu 
infrastruktūra  
VP5 – Atbalsts uzĦēmējdarbībai 
VP6 – Tūrisma infrastruktūras attīstība 

IP3 – UzĦēmējdarbības vides attīstība 

VP7 – Efektīva, mūsdienīga novada pārvaldība 

 

 

Vidējā termiĦā sasniedzamie rezultāti 

Rādītājs 
Bāzes 
gads 

Pašreizējā 
vērtība 

2018.gadā 
sasniedzamais 

rezultāts 
Avots 

VP1 – Cilvēkresursu attīstība, dzīves kvalitātes uzlabošana 
Iedzīvotāju skaits 2012. 2873 3200 CSP 
Bezdarba līmenis, % 

2012. 13,3 10,0 
Nodarbinātības valsts 
aăentūra 

Trūcīgo personu skaits, 
skaits 

2012. 689 450 Pašvaldības dati 

VP7 – Efektīva, mūsdienīga novada pārvaldība 
Pašvaldības budžeta: 
IeĦēmumi, Ls 
Izdevumi, Ls 

2010. 
 

2 269 487 
2 143 514 

 
3 500 000 
3 500 000 

Pašvaldības dati 

Pašvaldības administrācijas 
piedāvāto 
e- pakalpojumu skaits 
 

2012 0 4 Pašvaldības dati 

Resursu piesaiste caur 
projektiem, Ls 

2011. 634 894 1 000 000 Pašvaldības dati 

 
VP2 – Ekoloăiski tīra vide; VP3 – Kvalitatīva dzīves telpa 

Atkritumu šėirošanas 
vietas/laukumi, skaits 

2012. 0 1 Pašvaldības dati 

VP5 – Atbalsts uzĦēmējdarbībai 
Ekonomiski aktīvo 
uzĦēmumu skaits 

2011. 79 150 CSP 

Teritorijas attīstības indekss 2010. -1,531 -0,900 
Valsts reăionālās attīstības 
aăentūra 

 

2.4. Rīcības virzieni un risināmie uzdevumi 

Rīcības virzieni (RV) ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīti vidēja termiĦa prioritāšu sasniegšanai. 
Rīcības virzienu īstenošanai ir noteikti vidējā termiĦā risināmie uzdevumi (U), kas tiek parādīti rīcību un 
investīciju plānā. 
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Stratēăiskā matrica vidēja termiĦa prioritāšu īstenošanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēja termiĦa 
prioritāte 

Rīcības virzieni 

RV1 Konkurētspējīgs izglītības un mācību apstākĜu 
piedāvājums 
RV2 Mācībspēku kvalitātes nodrošinājums 
RV3 Izglītības programmu daudzveidība 
RV4 Izglītības iestāžu nodrošinājums ar mūsdienīgu 
materiāli tehnisko bāzi 
RV5 Mūžizglītības pieejamība 
RV6 Kultūras dzīves pieejamība un daudzveidība 
RV7 Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība 

VP1 – Cilvēkresursu 
attīstība, dzīves 
kvalitātes uzlabošana 

RV8 Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju 
daudzveidība 
RV9 Dabas parku sakārtošana un apsaimniekošana 
RV10 Ūdenskrātuvju krastu sakārtošana un uzturēšana VP2 – Ekoloăiski tīra 

vide 
RV11 Organizēta atkritumu apsaimniekošana 

RV12 Esošās dzīvojamās apbūves atjaunošana 
RV13 Graustu nojaukšana 
RV14 Inženierkomunikāciju tīklu atjaunošana un 
paplašināšana 
RV15 Ielu un laukumu labiekārtošana 
RV16 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
RV17 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 

VP3 – Kvalitatīva 
dzīves telpa 

RV18 Sociālo pakalpojumu pieejamība un klāsta 
daudzveidība 
RV19 Ilgtspējīga inženierkomunikāciju tīklu 
nodrošināšana un apsaimniekošana 
RV20 Pašvaldības ceĜu tīkla kvalitātes uzlabošana 
RV21 Atbalsts inovatīvām iniciatīvām uzĦēmējdarbībā 

VP4 – Sakārtota ceĜu 
un 
inženierkomunikāciju 
tīklu infrastruktūra 

RV22 Alternatīvas enerăijas izmantošana 
RV23 UzĦēmējdarbības infomācijas centrs 
RV24 Kvalificēta darbaspēka pieejamība 

VP5 – Atbalsts 
uzĦēmējdarbībai 

RV25 Pārrobežu sadarbības kontaktu dibināšana 
RV26 Novada tēla veidošana (novada mārketings) 
RV27 Tūrisma infrastruktūras, t.sk. kultūrvēstures 
objektu sakārtošana 

VP6 – Tūrisma 
infrastruktūras attīstība 

RV28 Aktīvās atpūtas objektu darbības veicināšana 
RV29 Intelektuālās kapacitātes stiprināšana novada 
pārvaldībā 
 
 
RV30 Elastīga pārvaldības lēmumu pieĦemšana 
 
RV31 Sabiedrības līdzdalības veicināšana lēmumu 
pieĦemšanā 

VP7 – Efektīva, 
mūsdienīga novada 
pārvaldība 

RV32 Interaktīva informācijas apmaiĦa ar sabiedrību 
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Rīcības plāns ir izstrādāts laika periodam no 2013. līdz 2019.gadam. Tas ir pievienots Attīstības 
programmai kā 1. pielikums. Investīciju 
plāns ir izstrādāts laika periodam no 
2013. līdz 2015.gadam. Tas ir pievienots 
Attīstības programmai kā 2. pielikums. 

Gan Rīcības plānu, gan Investīciju plānu 
novada dome ir tiesīga aktualizēt 
VaiĦodes novada attīstības programmas 
darbības laikā, Ħemot vērā tā izpildes 
progresu un apstiprināto ikgadējo 
pašvaldības budžetu. 

 

 

3. Attīstības programmas saskaĦotība un pēctecība 

Šajā nodaĜā apskatīti citu līmeĦu plānošanas dokumenti un katra dokumenta svarīgākie nosacījumi un 
ieteikumi, kas Ħemti vērā izstrādājot VaiĦodes novada attīstības programmu, kā arī pašvaldību, kas 
robežojas ar VaiĦodes novada administratīvo teritoriju, plānošanas dokumenti. 

 

3.1. Eiropas līmeĦa plānošanas dokumenti 

Vadlīnijas Eiropas kontinenta ilgtspējīgai telpiskajai attīstībai 

2000.gada 7. un 8.septembrī Hannoverē CEMAT 12.sesija akceptēja šos vispārējos ilgtspējīgas telpiskās 
plānošanas principus visai Eiropai. Tas ir rekomendējošs politikas pamatdokuments, kurā ir saskaĦota 
stratēăija un kopīgas vadlīnijas Eiropas kontinenta integrētai un reăionāli līdzsvarotai attīstībai. 

Eiropas Padomes teritorijas ilgtspējīgas telpiskās attīstības politikas izstrādei ir jābalstās uz šādiem 
reăionāli sabalansētākas attīstības principiem: 

Teritoriālās kohēzijas veicināšana, uzlabojot sabalansētāku reăionu sociālo un ekonomisko attīstību un 
konkurētspēju; 

No pilsētu funkciju izrietošas attīstības veicināšana un saiknes uzlabošana starp pilsētām un laukiem; 

1) Sabalansētākas sasniedzamības veicināšana; 

2) Informācijas un zināšanu pieejamības attīstība; 

3) Vides kaitējumu mazināšana; 

4) Dabas resursu un dabas mantojuma uzlabošana un aizsardzība; 

5) Kultūras mantojuma uzlabošana kā attīstības faktors; 

6) Enerăijas resursu attīstība, ievērojot drošību; 

7) Augstas kvalitātes, ilgtspējīga tūrisma veicināšana; 

8) Dabas katastrofu ietekmes ierobežošana. 

Baltijas jūras reăiona padomes Telpiskās attīstības rīcības programma (VASAB 2010+) 
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Rīcības programma tika apstiprināta 2001.gada 21.septembrī Vismārā, Baltijas jūras reăiona valstu par 
telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo ministru piektajā konferencē. 

VASAB vīzija: 

1. Pērles – starptautiskas nozīmes pilsētu tīkls; 

2. Stīgas – Efektīvas un ilgtspējīgas saites starp pilsētām; 

3. Laukumi – dinamismu un dzīves kvalitāti veicinošas jomas; 

4. Sistēma – visaptveroša telpiskā plānošana darbībā.  

VaiĦodes novads, izveidots no 2 atsevišėām teritoriālām vienībām, kuras līdz reăionālās reformas 
īstenošanai attīstījās diezgan vienmērīgi, tādēĜ, strādājot pie novada attīstības programmas, jāĦem vērā 
novada teritoriālo vienību līdzšinējā attīstība un perspektīvā jāplāno līdzsvarota, vienmērīga visas teritorijas 
attīstība, izvērtējot katras teritorijas priekšrocības. 

 

3.2. Nacionālā līmeĦa plānošanas dokumenti 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija (LIAS) 

Stratēăija parāda valsts un sabiedrības tālākos uzdevumus ceĜā uz vienotu mērėi – līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu valsts attīstību, norāda veidus, kā veiksmīgi reaăēt uz globālajām pārmaiĦām, to radītos 
izaicinājumus pārvēršot arvien jaunās iespējās. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija tika veidota, apzinoties, ka laikā līdz 2030.gadam Latvija 
neizbēgami pārdzīvos lielas, ar globāliem procesiem saistītas pārmaiĦas. Tieši šie globālie procesi un ar 
tiem saistītie izaicinājumi kalpoja par izejas punktu stratēăijas izstrādē: 

1) demogrāfiskās izmaiĦas – iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošanās; 

2) globalizācija ekonomikā un inovatīvās/radošās ekonomikas attīstība; 

3) darba tirgus dinamika un prasība pēc jaunām kompetencēm un iemaĦām; 

4) klimata pārmaiĦas; 

5) augošs pieprasījums enerăētikā un enerăētiskā drošība; 

6) bioloăiskās daudzveidības samazināšanās un dabas kā dzīves vides apdraudētība; 

7) demokrātiskās pārstāvniecības institūciju krīze un jaunu publiskās līdzdalības formu attīstība; 

8) globālās vidusšėiras attīstība un relatīvo nabadzības risku pieaugums; 

9) urbanizācija, aglomerācija un reăionālā pozicionēšanās. 
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3.attēls. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăijas prioritātes 
Avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija 

Nacionālais attīstības plāns 

Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiĦa (septiĦi gadi) reăionālās politikas plānošanas dokuments, kurā 
analizēta sociālā un ekonomiskā situācija, noteikti reăionālās attīstības mērėi un prioritātes, atbalsta 
pasākumi noteikto mērėu īstenošanai un izpildei nepieciešamie finanšu līdzekĜi. 

Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.gadam ir plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas galvenos 
attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības svarīgākos uzdevumus ceĜā uz tālāku mērėi. 

Nacionālā attīstības plāna stratēăiskais mērėis: Izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un 
tehnoloăiskai izcilībai. 

VaiĦodes novada attīstības programmas prioritāšu atbilstība Nacionālajam attīstības 
plānam un Kurzemes plānošanas reăiona rīcības plānam 

Nacionālais attīstības plāns 
2007-2013 

Kurzemes plānošanas reăiona 
rīcības plāns 2012.-2013.gadam 

VaiĦodes novada attīstības 
programma 2013.–2019.gadam 

Izglītots un radošs cilvēks 
Reăiona apdzīvotības struktūras 
saglabāšana 

IP2 – Dzīves vides attīstība 

UzĦēmumu tehnoloăiskā 
izcilība un elastība 

Daudzveidīgu un konkurētspējīgu 
pakalpojumu attīstība un to 
pieejamības uzlabošana reăionā 

IP2 – Dzīves vides attīstība 

IP3 – UzĦēmējdarbības vides attīstība 

Sakārtota uzĦēmējdarbības 
un dzīves telpa 

Energoefektīvas un ilgtspējīgas 
saimniekošanas veicināšana reăionā 

IP2 – Dzīves vides attīstība 

 
Zinātnes, pētniecības un 
uzĦēmējdarbības attīstība reăionā 

IP3 – UzĦēmējdarbības vides attīstība 

 
Efektīvas pārvaldības nodrošināšana 
reăionā 

IP1 – Sabiedrības attīstība 

Nacionālajā attīstības plānā ir definēti astoĦi valsts izaugsmes priekšnosacījumi. 
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Viens no nosacījumiem ir Izaugsme reăionos – VaiĦodes novads kā jebkura Latvijas pašvaldība, kur ir Ĝoti 
nepieciešams ir atbalsts valstiskā līmenī, lai veicinātu novada attīstību. IekĜaujošs un noturošs darba tirgus 
– novada attīstības programmā tiek plānota uzĦēmējdarbības vides attīstība, tiek atbalstīti mazie un vidējie 
uzĦēmumi. Vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā – šis priekšnosacījums ir svarīgs ikvienas pašvaldības 
attīstībai, jo bez izglītotiem, strādīgiem, mērėtiecīgiem cilvēkiem novads nevar pastāvēt. Droša, pilsoniska 

un saliedēta sabiedrība ir priekšnoteikums, kas svarīgs ikvienas tautas pastāvēšanai. Moderna 

infrastruktūra un pakalpojumi ir Ĝoti svarīgs priekšnoteikums novada attīstībai, bez tā nav iedomājama 
uzĦēmējdarbības attīstība. Latvijas izaugsmes starptautiskā dimensija ir priekšnoteikums, kas svarīgs 
valstiskā līmenī. Pieejams mājoklis un sakopta dzīves telpa – novada attīstības programmā šis 
priekšnoteikums ir iekĜauts vidēja termiĦa prioritātē. Laba pārvaldība kā ilgtspējīgas izaugsmes politikas 

nodrošinājums – priekšnoteikums, kas garantē pašvaldības attīstību. 

 

3.3. Vietējā līmeĦa plānošanas dokumenti 

VaiĦodes novadam līdz šim nav izstrādāta VaiĦodes novada attīstības programma, bet ir spēkā esošs 
VaiĦodes novada teritorijas plānojums, kas sastāv no pārapstiprinātiem (VaiĦodes novada domes 
24.09.2009. saistošie noteikumi Nr.6 „Par VaiĦodes novada teritorijas plānojumiem”) VaiĦodes pagasta 
teritorijas plānojuma 2008.–2019.gadam (apstiprināts ar 18.12.2008. lēmumu) un Liepājas rajona Embūtes 
pagasta pašvaldības teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam (apstiprināts ar 28.05.2009. lēmumu). 

Plānojot VaiĦodes novada attīstību Ħemtas vērā arī kopīgās interešu teritorijas ar kaimiĦu novadiem, 
izvērtējot to spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus: 

 

 

KaimiĦu pašvaldību spēkā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 

Pašvaldība 

Teritorijas plānojums apstiprināts 
ar saistošajiem noteikumiem 
(publicēts laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”)14 

Attīstības programma apstiprināta 

Priekules novads 08.01.2010. (16.02.2010.) 
26.08.2010. uzsākta jauna AP 

izstrāde 
Aizputes novads 13.08.2009. (-) 27.06.2012. 

Skrundas novads 24.02.2010. (16.03.2010.) 
28.04.2011. uzsākta jauna AP 

izstrāde 

Saldus novads 23.09.2009. (06.10.2009. ) 
18.03.2009.; 20.10.2011. uzsākta 

jauna AP izstrāde 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 www.varam.gov.lv 
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4. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem 

Sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības programmas izstrādes procesā nosaka Ministru kabineta 
25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Noteikumi 
paredz sadarbības pārstāvju līdzdalību dažādos attīstības programmas izstrādes posmos, piedaloties 
sabiedriskajās apspriedēs, iesaistoties darba grupās, vai arī attīstības programmas izstrādes laikā par to 
paužot savu viedokli (mutvārdos, rakstiski). 

Lai sekmīgāk apzinātu un apkopotu sabiedrības viedokli VaiĦodes novada attīstības programmas 2012.-
2018.gadam izstrādē, tika veikti sekojoši pasākumi: 

1) Informācija par plānošanas dokumenta izstrādi ievietota pašvaldības mājas lapā – www.vainode.lv 
un SIA „Metrum” mājas lapā – www.metrum.lv ; 

2) Iedzīvotāju anketēšana; 

3) Darba grupa – Sociālā infrastruktūra, izglītība un kultūra – 19.10.2011.; 

4) Darba grupa – Ekonomika un infrastruktūra – 19.10.2011.; 

5) Darba grupa – Vide un kultūrvēsturiskais mantojums – 19.10.2011.; 

6) Apvienotā darba grupa – 16.12.2011. 

7) Attīstības programmas izstrādes vadības grupa – 07.03.2012; 

8) Attīstības programmas izstrādes vadības grupa / Domes sēde – 12.07.2012. 

Ar 12.07.2012. VaiĦodes novada domes lēmumu VaiĦodes novada attīstības programmas 2013.–
2019.gadam 1.redakcija, tika nodota sabiedriskai apspriešanai (no 10.08.2012. līdz 10.09.2012.), 
nodrošinot programmas projekta pieejamību VaiĦodes novada pašvaldības ēkā, Embūtes pagasta 
pārvaldes ēkā un pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv, kā arī SIA „Metrum” mājas lapā – 
www.metrum.lv. 
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5. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība 

Attīstības programmas uzraudzības sistēma ir regulāra, sistemātiska resursu, rīcību un rezultātu pārbaude. 
Attīstības uzraudzības sistēma ir izstrādāta ar mērėi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt teritorijas 
attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto. 

Politiskajā līmenī par VaiĦodes novada attīstības programmas sagatavošanu un īstenošanu atbildīga ir 
VaiĦodes novada dome. Izpildes līmenī par VaiĦodes novada attīstības programmas sagatavošanu un 
izpildes uzraudzību atbildīgs ir VaiĦodes novada pašvaldības priekšsēdētājs. Par attīstības programmas 
īstenošanu ir atbildīgas visas rīcības plānā norādītās atbildīgās pašvaldības struktūrvienības vai 
institūcijas. 

VaiĦodes novada attīstības programma tiks izmantota par pamatu pašvaldības ikgadējā budžeta 
sastādīšanā turpmākajos programmas īstenošanas gados. Tas ir nepieciešams tāpēc, lai pašvaldības 
attīstība notiktu sistemātiski nevis haotiski, domājot par ilgtermiĦa pašvaldības attīstību nevis tikai par 
ikdienišėo problēmu risināšanu. 

VaiĦodes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam ir VaiĦodes novada pašvaldības apstiprināts 
dokuments, kurā definēta VaiĦodes novada attīstības vīzija, ilgtermiĦā sasniedzamie mērėi un prioritātes, 
kā arī noteiktas vidēja termiĦa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam. VaiĦodes novada 
ilgtermiĦa mērėu sasniegšanu paredzēts veikt īstenojot 79 uzdevumus atbilstoši 33 izvirzītajiem rīcību 
virzieniem un 7 vidēja termiĦa prioritātēm. 

Attīstības programmas uzraudzības sistēma ir izstrādāta ar mērėi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju 
izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto. Par 
attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir VaiĦodes novada pašvaldība. VaiĦodes novada 
attīstības programmas uzraudzības process paredz: 

1) Datu bāzes izveidi; 

2) Ikgadējā uzraudzības ziĦojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu; 

3) 3 gadu pārskata ziĦojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu. 

Informācijas sistēmas izveide. VaiĦodes novada pašvaldība izveido uzraudzības rādītāju datu bāzi, kurā 
regulāri tiks apkopoti dati par novada attīstību raksturojošiem sociālekonomiskajiem rādītājiem un dati par 
rezultatīvajiem rādītājiem no pašvaldības struktūrvienībām. Datu bāzē ietver šādu informāciju par attīstības 
programmas uzraudzības rādītājiem: 

1) visi attīstības programmā noteiktie uzraudzības rādītāji (pamata datu bāze); 

2) rādītāju pašreizējā vērtība, uzsākot attīstības programmas īstenošanu; 

3) rādītāju sagaidāmā sasniedzamā vērtība, attīstības programmas īstenošanai noslēdzoties; 

4) ikgadējās rādītāju vērtības; 

5) informācijas avots. 

Pamata datu bāzē ietilpst visi tie rādītāji, kas nosaukti 1.3.sadaĜā tabulā Vidējā termiĦā sasniedzamie 

rezultāti. 

Ikgadējā uzraudzības ziĦojuma izstrāde notiek sākot ar attīstības programmas spēkā stāšanās gadu, 
pamatojoties uz informācijas sistēmā apkopotajiem datiem, sagatavo ikgadējo uzraudzības ziĦojumu par 



VaiĦodes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam 

VaiĦodes novada dome 59 

attīstības programmas ieviešanu. ZiĦojumā jāietver šāda attīstības programmas īstenošanas progresa 
analīze: 

1) veiktās darbības mērėu un uzdevumu sasniegšanas virzienā; 

2) noteikto darbības (output) rādītāju izpildes progresu; 

3) konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu; 

4) secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērėi pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus. 

Ikgadējais uzraudzības ziĦojums tiks izstrādāts gada publiskā pārskata izstrādes ietvaros. 

Trīs gadu uzraudzības ziĦojuma izstrāde notiek ar mērėi analizēt attīstības programmas rādītāju 
sasniegumus (par visiem programmā noteiktajiem rādītājiem) trīs gadu periodā, t.sk. novērtējot sasniegto 
darbības rezultātu un politikas rezultātu ietekmi uz novada attīstības rādītājiem. Trīs gadu uzraudzības 
ziĦojumā jāietver šāda detalizēta attīstības programmas īstenošanas progresa analīze: 

1) veiktās darbības mērėu, uzdevumu un rādītāju sasniegšanas virzienā; 

2) konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu; 

3) secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērėi pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus. 

 

Attīstības programmas trīs gadu uzraudzības ziĦojuma struktūra 

NodaĜa Saturs 

Ievads  
Uzraudzības pārskata mērėis, laika periods, pārskata struktūra un uzraudzības 
ziĦojums sagatavošanā iesaistītās institūcijas 

Vispārīgs VaiĦodes novada 
attīstības raksturojums 

Attīstības raksturojumu izstrādā, balstoties uz iepriekš definēto pamatrādītāju 
izmaiĦu analīzi 

Attīstības programmas 
īstenošana 

Attīstības programmas īstenošanu izvērtē, balstoties uz vidēja termiĦa prioritāšu 
īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem. Par katru prioritāti sniedz šādu informāciju: 

1) Rezultatīvo rādītāju sasniegumi, to sakritība ar iepriekš plānoto saistībā 
ar ieguldīto finanšu apjomu; 

2) Rezultatīvo rādītāju sasniegumu ietekme uz teritorijas attīstību; 
3) Ja konstatētas novirzes no plānotā, tad pamatojums; 
4) Secinājumi un priekšlikumi. 

Secinājumi  Kopējie secinājumi un secinājumi pa mērėiem un uzdevumiem 

Priekšlikumi  
Priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai, rīcības plāna aktualizēšanai, 
kā arī uzraudzības sistēmas pilnveidošanai 

Izmantotās informācijas 
avoti 

Minētie primārie informācijas avoti 

  Avots: Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reăionālā un vietējā līmenī, 23.09.2010. 

 

Pamatojoties uz VaiĦodes novada attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziĦojumu un kārtējam 
gadam apstiprināto budžetu, pašvaldība ik gadu aktualizē attīstības programmas Rīcības plānu un 
Investīciju plānu, kā arī lemj par attīstības programmas stratēăiskās daĜas aktualizācijas nepieciešamību. 
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Literatūra un informācijas avoti 

Normatīvie akti 

1) LR likums 19.05.1994. „Par pašvaldībām” 

2) LR likums 08.05.2008. „Attīstības plānošanas sistēmas likums” 

3) LR likums 21.03.2002. „Reăionālās attīstības likums”  

4) MK 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 

5) Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu 
izstrādei reăionālā un vietējā līmenī” 

6) MK 25.05.2010. noteikumi Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēėināšanas kārtību 
un tā vērtībām” 

 

Plānošanas dokumenti 

1) Nacionālais attīstības plāns 2007–2013 

2) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030.gadam 

3) Kurzemes plānošanas reăiona rīcības plānu 2010.-2013.gadam 

 

Iestāžu sniegtie dati 

1) Dabas aizsardzības pārvaldes dati 

2) Jelgavas reăionālās vides pārvaldes dati 

3) Nodarbinātības valsts aăentūras dati 

4) VaiĦodes novada domes dati 

5) Valsts ieĦēmumu dienesta dati 

6) Valsts kultūras un pieminekĜu aizsardzības inspekcijas dati 

7) Valsts zemes dienesta dati 

 

Iestāžu mājas lapas 

1) Centrālā statistikas pārvalde – www.csb.gov.lv 

2) Dabas aizsardzības pārvalde – www.dap.gov.lv 

3) Ezeru datu bāze – www.ezeri.lv 

4) VaiĦodes novada mājas lapa – www.vainode.lv  

5) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – www.pmlp.gov.lv 

6) Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija – www.mantojums.lv 
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PIELIKUMI 

 

1.pielikums – Rīcības plāns 

2.pielikums – Investīciju plāns 



 
 

SIA „Metrum” 
Reă. Nr.40003388748 

Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050  
Tālr. 67609020, fakss 67609044 

E-pasts: metrum@metrum.lv,  
ww.metrum.lv 

VaiĦodes novada dome 
Reă. Nr.90000059071 
RaiĦa iela 23A, VaiĦode, 
VaiĦodes pag., VaiĦodes nov., LV-3435 
Tālr.63464954, fakss 63407924 
E-pasts: dome@vainode.lv 
www.vainode.lv 
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1.pielikums 

RĪCĪBAS PLĀNS 

Izpildes termiĦš vai 
periods 

Rīcības virzieni Uzdevumi / projekti Atbildīgie izpildītāji 3 
gadu 
laikā 

7 
gadu 
laikā Pa

st
ā-

vī
gi
 

Projekta rezultāts 
(output) 

Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1.vietnieks 

    x  

Izglītības iestāžu ēku uzturēšana un 
labiekārtošana, funkcionalitātes paplašināšana 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  

Jumta nomaiĦa VaiĦodes intenātpamatskolas 
internāta ēkai 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     

Nomainīts jumts 
VaiĦodes 

intenātpamatskolas 
internāta ēkai 

VaiĦodes vidusskolas kabinetu rekonstrukcijas 
1.kārta 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x   
Veikta rekonstrukcija 
VaiĦodes vidusskolas 
mācību kabinetiem 

VaiĦodes internātpamatskolas siltināšana 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

 x   

RV1 Konkurētspējīgs 
izglītības un mācību 
apstākĜu piedāvājums 

Skolēnu transporta pieejamības nodrošināšana 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  

Saistošo noteikumu izstrāde atbalstam pedagogu 
kvalifikācijas celšanai un tālākizglītībai 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1.vietnieks 

x     

Izstrādāti saistošie 
noteikumi pedagogu 
kvalifikācijas celšanas 

un tālākizglītības 
atbalstam 

RV2 Mācībspēku 
kvalitātes nodrošinājums 

Pedagogu obligāto 36 stundu kursu finansējuma 
un ceĜa apmaksas nodrošinājums 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1.vietnieks 

x     

Nodrošināts transporta 
finansējums obligāto 36 

stundu kursu 
apmeklējumam 
VaiĦodes novada 
izglītības iestāžu 
pedagogiem 
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4 palīgskolotāju amatu vietu nodrošinājums - 
matemātikas, dabaszinātĦu, valodu un 
sākumskolas 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1.vietnieks 

x     
Izveidotas 4 

palīgskolotāju amatu 
vietas 

Papildus atbalsta personāla nodrošinājums - 
psihologs, speciālais pedagogs, laboranti 
dabaszinībās un informātikā 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1.vietnieks 

  x    

Alternatīvas izglītības programmas izveide 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

  x   
Izveidota 1 alternatīva 
izglītības programma 

Saistošo noteikumu izstrāde atbalstam pedagogu 
pārkvalifikācijai 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

x     

Izstrādāti saistošie 
noteikumi pedagogu 
pārkvalifikācijas 

atbalstam 

RV3 Izglītības programmu 
daudzveidība 

Interešu izglītības dažādošana izglītības iestādēs 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

 x   

VaiĦodes novada izglītības iestāžu mācību 
kabinetu pakāpeniska aprīkošana ar modernu 
aprīkojumu 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  

Interaktīvā tāfeles iegāde un uzstādīšana 
sākumskolā 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

x     
Iagādāta un uzstādīta 

interaktīvā tāfele 
sākumskolā 

Vienota stila mēbeĜu nomaiĦa visās klašu telpās 
VaiĦodes vidusskolā 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x   
Nomainītas mēbeles, 
ievērojot vienotu stilu, 
VaiĦodes vidusskolā 

RV4 Izglītības iestāžu 
nodrošināšana ar 
mūsdienīgu materiāli 
tehnisko bāzi 

Kvalitatīva, jaudīga interneta pieslēgums visās 
novada izglītības iestādēs 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

x      

Pētījums par novada iedzīvotāju vajadzībām un 
pieprasījumu mūžizglītības jomā 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

x     

Izstrādāts pētījums par 
novada iedzīvotāju 

vajadzībām 
mūžizglītības jomā 

RV5 Mūžizglītības 
pieejamība 

Mūžizglītības programmu izveide svešvalodu un 
datorapmācībai, izmantojot esošo izglītības un 
kultūras iestāžu infrastruktūru 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

x     

Izveidotas mūžizglītības 
programmas 
svešvalodu un 

datorapmācību jomā 
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Kritēriju izstrāde atbalstam sabiedriskajām 
organizācijām un interešu grupām mūžizglītības 
attīstībā 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

x     

Izstrādāti 
kritērijisabiedrisko 

organizāciju un interešu  
grupu atbalstam 

mūžizglītības attīstībai 

Atbalsts kursu organizēšanai interešu grupām 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

x    

Brīvdabas estrādes izbūve VaiĦodes stadionā 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     
Izbūvēta brīvdabas 
estrāde VaiĦodes 

stadionā 
Kultūras pasākumu organizēšana ar profesionālu 
mākslinieku piedalīšanos 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  

Veicināt novada teritorijā notiekošo kultūras un 
sporta pasākumu daudzveidību 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

    x  

Motivēt un atbalstīt novada iedzīvotājus augstu 
rezultātu sasniegšanā kultūrā un sportā 
(atbalstīšanas sistēmas izstrāde nosakot 
sasniedzamo kritērijus) 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

x     

Motivēšanas un 
atbalstīšanas sistēmas 

izstrāde augstu 
rezultātu sasniegšanai 

kultūrā un sportā 

Pensionāru atpūtas centra rekonstrukcija 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x   
Izremontētas „vecā” 
ugunsdzēsēju DEPO 

telpas 

RV6 Kultūras dzīves 
pieejamība un 
daudzveidība 

Atbalsts pašdarbības kolektīvu veidošanai un 
darbībai 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x   
Izveidoti 2 jauni 

pašdarbības kolektīvi 

Fitnesa zāles VaiĦodē iekārtošana un aprīkošana  
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x   
Ierīkota un aprīkota ar 
inventāru fitnesa zāle 

VaiĦodē 

Sporta laukuma izveide VībiĦos Priekšsēdētāja vietnieks   x   
Izveidots sporta 
laukums VībiĦos 

Stadiona teritorijas uzturēšana un labiekārtošana 
VaiĦodē 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  

RV7 Sporta aktivitāšu 
pieejamība un 
daudzveidība 

Ziemas un vasaras sporta sacensību organizēšana 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

    x  

RV8 Jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju 
daudzveidība 

Interešu izglītības dažādošana izglītības iestādēs 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x    
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Vidusskolēnu autoapmācību kursu nodrošinājums 
un finansējums 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

x     
Nodrošināts 

autoapmācību kurss 
vidusskolēniem 

Drāmas studijas izveide - uzstāšanās un publiskās 
runas prasmju pilnveidei 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

  x   
Izveidota drāmas 

studija 

Fotogrfijas mākslas apmācības studijas izveide 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

  x   
Izveidota fotogrāfijas 
mākslas apmācības 

studija 
Atraktīvu sporta un atpūtas pasākumu 
organizēšana ar jauniešu līdzdalību to 
organizēšanā 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

    x  

RV9 Dabas parku 
sakārtošana un 
apsaimniekošana 

Tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana 
Joda dambī un tā apkārtnē 

Priekšsēdētāja vietnieks   x    

Pižuka dīėa rekonstrukcija 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     
Rekonstruēts Pižuka 

dīėis 
RV10 Ūdenskrātuvju 
krastu sakārtošana un 
uzturēšana Ūdenskrātuvju apsekošana un krastu sakopšana 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  

RV11 Organizēta 
atkritumu 
apsaimniekošana 

Atkritumu šėirošanas laukuma izveide 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

 x    
Izveidots atkritumu 
šėirošanas laukums 

Pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošana 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  
RV12 Esošās dzīvojamās 
apbūves atjaunošana Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības 

ēkās 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  

Nojaukt graustus TirgoĦu ielā 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x   
Nojaukti identificētie 
grausti TirgoĦu ielā 

RV13 Graustu nojaukšana 
Novākt KroĦu fermas kompleksa drupas Embūtē 
un rekultivēt vidi 

Priekšsēdētāja vietnieks   x   

Nojauktas KroĦu fermas 
kompleksa drupas 

Embūtē un veikta vides 
rekultivācija 

Knalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana 
VaiĦodes ciemā 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x    
RV14 
Inženierkomunikāciju tīklu 
atjaunošana un 
paplašināšana Kanalizācijas sistēmas sakārtošana Augustē 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     
Veikta kanalizācijas 

sistēmas rekonstrukcija 
RV15 Ielu un laukumu 
labiekārtošana 

Tirgus Laukuma rekonstrukcija VaiĦodē 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     
Rekonstruēts tirgus 
laukums VaiĦodē 
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Ātruma vaĜĦu uzstādīšana pie VaiĦodes 
vidusskolas. 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     
Uzstādīti ātruma vaĜĦi 

pie VaiĦodes 
vidusskolas 

Renovēt laukumiĦu pretī skolai, paplašinot 
autostāvvietu 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

 x  
Renovēts laukums pretī 

skolai 

Video novērošanas sistēmas uzstādīšana 
VaiĦodes un VībiĦu ciemos 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x   
Uzstādīta video 

novērošanas sistēma 
VaiĦodē un VībiĦos 

RV16 Sabiedriskās 
kārtības nodrošināšana 

Pašvaldības saistošo noteikumu par sabiedrisko 
kārtību aktualizēšana un papildināšana 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x      

RV17 Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība 

Ăimenes ārtstu pieĦemšanas punkta uzturēšana 
VībiĦos 

Priekšsēdētāja vietnieks     x  

Sociālā atbalsta centra „VaiĦode” infrastruktūras 
sakārtošana 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x      

Papildus atbalsta personāla nodrošinājums 
VaiĦodes Ăimenes atbalsta centrā "Dialogs", 
darbam ar VaiĦodes novada un Kurzemes reăiona 
sociālā riska ăimenēm 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

 x   
RV18 Sociālo 
pakalpojumu pieejamība 
un klāsta daudzveidība 

Sociālo pakalpojumu klāsta uzturēšana 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  

Ūdenssaimniecības attīstība VībiĦu ciemā Priekšsēdētāja vietnieks x      
Centralizētu kanalizācijas sistēmu pakalpojumu 
pieejamība 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  
RV19 Ilgtspējīga 
inženierkomunikāciju tīklu 
nodrošināšana un 
apsaimniekošana Centralizētas siltumapgādes pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x    

Asfalta seguma uzklāšana Vienības ielā VaiĦodē 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     
Uzklāts asfalta segums 
Vienības ielai VaiĦodē 

Asfalta seguma uzklāšana Lauku ielā VībiĦos 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     
Uzklāts asfalta segums 
Lauku ielai VībiĦos 

Alejas ielas rekonstrukcija 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     
Veikta Alejas ielas 
rekonstrukcija 

Uzturēt un pakāpeniski atjaunot ceĜu tīkla kvalitāti 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  

RV20 Pašvaldības ceĜu 
tīkla kvalitātes uzlabošana 

Uzturēt ceĜu segumu un infrastruktūras kvalitāti 
novada nozīmes attīstības centru pieejamībai 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  
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RV21 Atbalsts inovatīvām 
iniciatīvām 
uzĦēmējdarbībā 

Jaunu/inovatīvu tehnoloăiju atbalsta programmas 
izstrāde 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

        

RV22 Alternatīvas 
enerăijas izmantošana 

 Atbalsts alternatīvās enerăijas izmantošanas 
iniciatīvām 

 Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x     

RV23 UzĦēmējdarbības 
infomācijas centrs 

Izstrādāt nosacījumus un kritērijus nodokĜu atlaižu 
piešėiršanai uzĦēmējiem 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     

Izstrādāta kritēriju 
sistēma nodokĜu atlaižu 

piešėiršanai 
uzĦēmējiem 

Atbalsts novadam nepieciešamo jauno speciālistu 
sagatavošanai, sadarbība ar uzĦēmējiem novadā 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x  

RV24 Kvalificēta 
darbaspēka pieejamība 

 Atbalsts novada uzĦēmējiem (līdzfinansējums), 
kas iesaista apmācību/pārkvalifikācijas 
programmās bezdarbniekus un nodrošina ar darba 
vietu 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

   x    

RV25 Pārrobežu 
sadarbības kontaktu 
dibināšana 

Pārrobežas sadarbības projektu ar Skodas rajona 
pašvaldību realizācija 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x    

Novada tūrisma attīstības programmas izstrāde Priekšsēdētāja vietnieks x     
Izstrādāta novada 
tūrisma nozares 

attīstības programma 

Pašvaldības bukleta izdošana 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     
Izdots pašvaldības 
buklets par tūrisma 

nozari 

Tūrisma sadaĜas uzturēšana VaiĦodes novada 
mājaslapā internetā 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x 
Izveidota tūrisma 
sadaĜa VaiĦodes 
novada mājas lapā 

Novada ăerboĦa apstiprināšana 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētāja 1. vietnieks 

x     
Apstiprināts novada 

ăērbonis 

Novada robežas plākšĦu izgatavošana un 
uzstādīšana. 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     

Izgatavotas un 
uzstādītas pie 

autoceĜiem novada 
robežu plāksnes 

Tūrisma informācijas centra infrastruktūras 
sakārtošana Embūtē 

Priekšsēdētāja vietnieks x      

RV26 Novada tēla 
veidošana (novada 
mārketings) 

VaiĦodes muzeja akreditācija 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x     
Veikta VaiĦodes muzeja 

akreditācija 
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Tūrisma taku labiekārtošana un paplašināšana 
velosipēdistiem 

Priekšsēdētāja vietnieks   x    

Pilskalnu un citu ievērojamu objektu apzināšana un 
popularizēšana 

Priekšsēdētāja vietnieks x      
RV27 Tūrisma 
infrastruktūras, t.sk. 
kultūrvēstures objektu 
sakārtošana Informācijas zīmju, ceĜa norāžu un tūrisma stendu 

sastādīšana, izgatavošana un izvietošana pie 
VaiĦodes novada kultūrvēsturiskiem objektiem 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x    

Volzbaha gravas labiekārtošana slēpotāju 
vajadzībām 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x   

Veikta Volzbaha gravas 
labiekārtošana, 

pielāgojot to slēpošanas 
vajadzībām 

Sporta inventāra iegāde VībiĦu kultūras un sporta 
nama vajadzībām 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x      

RV28 Aktīvās atpūtas 
objektu darbības 
veicināšana 

Bērnu spēĜu un atpūtas laukuma izveidošana 
VaiĦodes centrā 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x   
Izveidots bērnu spēĜu 
un atpūtas laukums 

Pašvaldības speciālistu kvalifikācijas 
paaugstināšana 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  

Kompetentu speciālistu piesaiste attīstības 
plānošanas jautājumos 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  
RV29 Intelektuālās 
kapacitātes stiprināšana 
novada pārvaldībā Pašvaldības speciālistu kvalifikācijas 

paaugstināšana; Kompetentu speciālistu piesaiste 
attīstības plānošanas jautājumos 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x    

RV30 Elastīga pārvaldības 
lēmumu pieĦemšana 

Pašvaldības nodrošināšana ar mūsdienīgu 
infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

  x    

Nevalstisko organizāciju un jaunatnes informācijas 
centra izveide. NVO un jaunatnes lietu speciālists 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

x   
Izveidots NVO un 

jaunatnes lietu centrs 
Sabiedriskās apspriešanas pasākumu rīkošana par 
attīstībai būtiskiem un iedzīvotāju dzīves apstākĜus 
ietekmējošiem jautājumiem 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  
RV31 Sabiedrības 
līdzdalības veicināšana 
lēmumu pieĦemšanā 

Iedzīvotāju sapulču rīkošana 
Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  

RV32 Interaktīva 
informācijas apmaiĦa ar 
sabiedrību 

Novada avīzes regulāra izdošana un 
atgriezeniskās saites nodrošināšana caur novada 
mājas lapu internetā 

Novada pašvaldība / 
Priekšsēdētājs 

    x  

VaiĦodes novada pašvaldība kā papildus finansējuma avotu projektu realizēšanai plāno piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu un citu 
finansēšanas avotu līdzfinansējumu. Projektu īstenošanai pašvaldība plāno veidot sadarbību ar valsts institūcijām un kaimiĦu pašvaldībām, gan 
Latvijā, gan Lietuvā.  
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2.pielikums 

INVESTĪCIJU PLĀNS 

Nr. Projekta nosaukums 

Atbilstība 
vidēja 

termiņa 
prioritātēm 

Atbilstība 
rīcības 

virzienam 

Papildinātība 
ar citiem 

projektiem 

Indikatīvā 
summa 

EUR 

Projekta 
ieviešanas laiks 

1. Jumta nomaiņa Vaiņodes intenātpamatskolas internāta ēkai VP1 RV1  56 914.87 2013.-2015. 

2. 
Saistošo noteikumu izstrāde atbalstam pedagogu 
kvalifikācijas celšanai un tālākizglītībai 

VP1 RV2 3.,5. 2134.31 2013.-2014. 

3. 
Pedagogu obligāto 36 stundu kursu finansējuma un ceļa 
apmaksas nodrošinājums 

VP1 RV2 2., 5 7 114.36 2013.-2014. 

4. 
4 palīgskolotāju amatu vietu nodrošinājums - matemātikas, 
dabaszinātņu, valodu un sākumskolas 

VP1 RV2  24 188.82 2013.-2015. 

5. 
Saistošo noteikumu izstrāde atbalstam pedagogu 
pārkvalifikācijai 

VP1 RV3 2., 3., 1 138.30 2013.-2014. 

6. Interaktīvā tāfeles iegāde un uzstādīšana sākumskolā VP1 RV4 7. 1138.30 2013.-2015. 

7. 
Kvalitatīva, jaudīga interneta pieslēgums visās novada 
izglītības iestādēs 

VP1 RV4 6. 569.15 2013.-2015. 

8. 
Pētījums par novada iedzīvotāju vajadzībām un 
pieprasījumu mūžizglītības jomā 

VP1 RV5 9., 10 1 422.87 2013.-2014. 

9. 
Mūžizglītības programmu izveide svešvalodu un 
datorapmācībai, izmantojot esošo izglītības un kultūras 
iestāžu infrastruktūru 

VP1 RV5 8., 10., 13. 8 537.23 2013.-2015. 

10. 
Kritēriju izstrāde atbalstam sabiedriskajām organizācijām un 
interešu grupām mūžizglītības attīstībā 

VP1 RV5 8., 9. 711.44 2013.-2014. 

11. Atbalsts kursu organizēšanai interešu grupām VP1 RV5 9., 10. 1 707.45 2013.-2015. 

12. Brīvdabas estrādes izbūve Vaiņodes stadionā VP1 RV6 15. 7114.36 2013.-2015. 

13. Motivēt un atbalstīt novada iedzīvotājus augstu rezultātu 
sasniegšanā kultūrā un sportā (atbalstīšanas sistēmas 

VP1 RV6 31. 1 138.30 2013.-2015. 
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izstrāde nosakot sasniedzamo kritērijus) 

14. Pensionāru atpūtas centra rekonstrukcija VP1 RV6 15. 28 457.44 2013.-2015. 

15. Atbalsts pašdarbības kolektīvu veidošanai un darbībai VP1 RV6 12., 14. 1 707.45 2013.-2015. 

16. 
Vidusskolēnu autoapmācību kursu nodrošinājums un 
finansējums 

VP1 RV8 9. 5691.49 2013.-2014. 

17. Pižuka dīķa rekonstrukcija VP2 RV10 34. 17 074.46 2013.-2015. 

18. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana Augustē VP3 RV14  42 686.15 2013.-2015. 

19. Tirgus Laukuma rekonstrukcija Vaiņodē VP3 RV15 34. 25 611.69 2013.-2014. 

20. Ātruma vaļņu uzstādīšana pie Vaiņodes vidusskolas VP3 RV15  4268.62 2013.-2015. 

21. 
Sociālā atbalsta centra „Vaiņode” infrastruktūras 
sakārtošana 

VP3 RV18  113 829.74 2013.-2015. 

22. Ūdenssaimniecības attīstība Vībiņu ciemā VP4 RV19 21. 711 435.91 2013.-2015. 

23. Asfalta seguma uzklāšana Vienības ielā Vaiņodē VP4 RV20 21., 22. 56 914.87 2013.-2014. 

24. Asfalta seguma uzklāšana Lauku ielā Vībiņos VP4 RV20 19., 20., 22. 78 257.95 2013.-2015. 

25. Alejas ielas rekonstrukcija VP4 RV20 21., 22. 21 343.08 2013.-2015. 

26. Ceļa Ozoliņi- Jaunvītoliņi pārbūve VP4 RV20  25 100 2016-2018 

27. Ceļa posma Ozoliņi,- Bieranti,- Ošlapiņas pārbūve VP4 RV20  50 800 2016-2018 

28. Ceļa posma Krieviņi,- Lāčplēši,- Auguste pārbūve VP4 RV20  173 000 2016-2018 

29. Ceļa posma Dēsele- Jaunšķieri pārbūve VP4 RV20  15 000 2016-2018 

30. Ceļa posma Krustkalns- Vībiņi VP4 RV20  48 000 2016-2018 

31. Ceļa posma Vītoliņi- Lielkalni VP4 RV20  40 000 2016-2018 

32. Ceļa posma Kārkliņi- Lejnieki VP4 RV20  70 000 2016-2018 

33. Ceļa posma Stūri- Krieviņi  VP4 RV20  112 000 2016-2018 

34. 
Izstrādāt nosacījumus un kritērijus nodokļu atlaižu 
piešķiršanai uzņēmējiem 

VP5 RV23  17 074.46 2013.-2014. 

35. Novada tūrisma attīstības programmas izstrāde VP6 RV26 30. 2 845.74 2013.-2014. 

36.. Pašvaldības bukleta izdošana VP6 RV26 24., 29., 30. 711.44 2013.-2014. 
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37. Novada ģerboņa apstiprināšana VP6 RV26  996.01 2013.-2014. 

38. Novada robežas plākšņu izgatavošana un uzstādīšana VP6 RV26 24. 2 845.74 2013.-2014. 

39. 
Tūrisma informācijas centra infrastruktūras sakārtošana 
Embūtē 

VP6 RV26 24. 11382.97 2013.-2014. 

40. Vaiņodes muzeja akreditācija VP6 RV26 25. 853.72 2013.-2014. 

41. 
Pilskalnu un citu ievērojamu objektu apzināšana un 
popularizēšana 

VP6 RV27 24., 25. 284.57 2013.-2014. 

42. 
Bērnu spēļu un atpūtas laukuma izveidošana Vaiņodes 
centrā 

VP6 RV28 17., 19., 14 228.72 2013.-2015. 

43. 
Sporta inventāra iegāde Vībiņu kultūras un sporta nama 
vajadzībām 

VP6 RV28 12. 1  422.87 2013.-2015. 

44. 
Pašvaldības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana; 
Kompetentu speciālistu piesaiste attīstības plānošanas 
jautājumos 

VP7 RV29  7 114.36 2013.-2015. 

45. 
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes informācijas centra 
izveide. NVO un jaunatnes lietu speciālists  

VP7 RV31  10 671.54 2013.-2015. 

 

Vaiņodes novada pašvaldība kā papildus finansējuma avotu projektu realizēšanai plāno piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu un citu 
finansēšanas avotu līdzfinansējumu. Projektu īstenošanai pašvaldība plāno veidot sadarbību ar valsts institūcijām un kaimiņu pašvaldībām, gan 
Latvijā, gan Lietuvā. 
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