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SAĪSINĀJUMI 
cilv./km2 - cilvēki uz kvadrātkilometru 

CSP - Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 

ha - hektārs 

IAS - ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

IP - ilgtermiņa prioritātes 

km2 - kvadrātkilometrs 

kV - kilovolts 

„Latvija 2030” - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

LR - Latvijas Republika 

LVL - lats 

MK - ministru kabinets 

Nr. - numurs 

NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra 

PD - pašvaldības dome 

PMLP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

RAIM - reģionālās attīstības indikatoru modulis 

SIA - sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SM - stratēģiskie mērķi 

t.sk. - tai skaitā 

u.c. - un citi 

VRAA - Valsts reģionālā attīstības aģentūra 

VSIA - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

% - procenti 

€ - eiro 
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Īstenošana un 

uzraudzība 

  

IEVADS 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (IAS) apraksta un attēlo novada potenciālo attīstību, kuras 

pamatu veido dažādu savstarpēji saistītu jomu izaugsme un ilgtspējīga resursu izmantošana. 

Vaiņodes novada IAS tiek izstrādāta laika posmam no 2015. līdz 2030. gadam. IAS nosaka 

Vaiņodes novada vēlamo attīstības virzību līdz 2030. gadam, tajā tiek ņemti vērā Latvijas un 

Kurzemes plānošanas reģiona nospraustie ilgtermiņa uzstādījumi.  

Vaiņodes IAS sastāv no šādām sadaļām (ATTĒLS:1): 

 Vaiņodes novada esošās situācijas raksturojuma kopsavilkums (raksturoti attīstības 

priekšnosacījumi); 

 Stratēģiskā daļa, kurā ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), ilgtermiņa attīstības 

mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un kopējās interešu teritorijas un funkcionālās 

saites ar kaimiņu pašvaldībām; 

 Telpiskās attīstības perspektīva, kuras ietvaros noteiktas un shematiski attēlotas 

nozīmīgākās Vaiņodes novada telpiskās struktūras, vēlamās ilgtermiņa izmaiņas un 

noteiktas teritorijas attīstības vadlīnijas; 

 Atbilstība un saskaņotība ar nacionālas un reģionālas nozīmes plānošanas 

dokumentiem; 

 Īstenošana un uzraudzība nodrošina iespēju izvērtēt teritorijas attīstības progresu. 

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Attīstības plānošanas sistēmas 

likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr. 970 

„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Ministru kabineta 16.10.2012.  

noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 

kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Metodiskajiem ieteikumiem 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī 

(aktualizētā redakcija, 2012. gada 4. aprīlis). 

 ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS ATTĒLS: 1

STRATĒĢIJAS STRUKTŪRA 
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ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRA UN ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 

Vaiņodes novads atrodas Latvijas dienvidrietumos, Kurzemes reģionā (ATTĒLS:2). Novads 

izveidots 2009. gadā, apvienojot Vaiņodes un Embūtes pagastus, administratīvais centrs 

atrodas Vaiņodē. Kopējā novada teritorija ir 306,82 km2 (Embūtes pagasts 117,31 km2, 

Vaiņodes pagasts 189,51 km2)1. Austrumos novads robežojas ar Saldus novadu, 

ziemeļaustrumos ar Skrundas novadu, ziemeļos ar Aizputes novadu, rietumos ar Priekules 

novadu un dienvidos ar Lietuvas Republiku. 

IEDZĪVOTĀJI 

Uz 2014. gada 1. jūliju novadā kopā reģistrēti 2729 iedzīvotāji (Embūtes pagastā - 393, 

Vaiņodes pagastā - 2336), no tiem 1337 ir vīrieši un 1392 sievietes. Latvieši sastāda 81% no 

iedzīvotāju skaita, lietuvieši 11%, krievi 4%, ukraiņi 1% un pārējie 3%. Līdz darbspējas 

vecumam novadā ir 14% (387) iedzīvotāju, darbspējas vecumā 61% (1668) un pēc 

darbspējas vecuma 25% (672).2 

Iedzīvotāju blīvums pēdējo četru gadu laikā ir samazinājies, 2010. gadā tas bija 9 cilv./km2, 

bet 2014. gada sākumā 8 cilv./km2. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Vaiņodes novadā 

pakāpeniski samazinās, kopš 1990. gada iedzīvotāju skaits samazinājies uz pusi, par 50,6%. 

Migrācijas saldo 2013. gadā bija -37 un dabiskais pieaugums -26.3 

NODARBINĀTĪBA 

2013. gadā Vaiņodes novadā vidēji sabiedriskajā sektorā tika aizņemtas 363 darbavietas.4 

Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba alga 2013. gadā bija 469 €.5 

Reģistrētais bezdarba līmenis uz 2014. gada 31. jūliju novadā bija 11,7% jeb 172 bezdarbnieki. 

Bezdarba līmenis bija augstāks nekā vidēji Kurzemes reģionā (8,3%) un Latvijā kopumā (6,6%).6 

ATTĪSTĪBAS INDEKSS 

2013. gadā Vaiņodes novada attīstības indekss bija -1,007, pēc ranga tabulas starp 110 

novadiem ieņemot 97. vietu.7 

                                                      
1Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma Reģionālās attīstības indikatoru modulis, RAIM. 
2Pilsonības migrācijas un lietu pārvalde, Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.07.2014., www,pmlp.gov.lv 
3LR Centrālā statistikas pārvalde, Iedzīvotāji un sociālie procesi, www.csb.gov.lv 
4LR Centrālā statistikas pārvalde, Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks, www.csb.gov.lv  
5LR Centrālā statistikas pārvalde, Darba samaksa, www.csb.gov.lv  
6Nodarbinātības valsts aģentūra, statistika, 31.07.2014., www.nva.gov.lv 
7Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Analītiskā darbība un teritorijas attīstības indekss, www.vraa.gov.lv 

 VAIŅODES NOVADA ĢEOGRĀFISKAIS ATTĒLS: 2
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IZGLĪTĪBA 

Vaiņodes novada izglītības iestādes: 

 pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”; 

 Vaiņodes internātpamatskola; 

 Vaiņodes vidusskola; 

 Vaiņodes mūzikas skola. 

2013. gadā audzēkņu skaits vispārizglītojošajās skolās novadā bija 324, bet pirmskolas 

izglītības iestādēs 98.8 

VESELĪBAS APRŪPE 

Veselības aprūpi novadā nodrošina divas ģimenes ārstu prakses Vaiņodes pagastā 

un ģimenes ārstu pieņemšanas punkts Embūtes pagastā. 

2013. gadā Vaiņodes novadā ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem kopā bija 

16 507 apmeklējumi, no tiem ambulatorās pieņemšanas 15 810, bet mājas vizītes 697. 

Ambulatoro apmeklējumu skaits uz 1 iedzīvotāju 2013. gadā bija 6,5 apmeklējumi, 

kas ir līdzīgi kā kopumā Kurzemes reģionā 6,4.9 

KULTŪRA UN SPORTS 

Kultūras aktivitātes novadā organizē Vaiņodes kultūras nams, Vaiņodes Mūzikas 

skola, Vaiņodes pagasta bibliotēka, Embūtes pagasta bibliotēka, Vaiņodes 

internātpamatskolas informācijas centrs - bibliotēka "Mazais Princis", Vaiņodes 

vidusskolas bibliotēka un Senlietu krātuve. 

Sporta aktivitātes tiek organizētas Vaiņodes stadionā, Vaiņodes vidusskolas sporta 

hallē, Vaiņodes internātpamatskolas sporta bāzē, multifunkcionālajā sporta laukumā 

Vaiņodes centrā un Vībiņu kultūras un sporta namā. Vaiņodes novada iedzīvotāji 

aktīvi nodarbojas ar handbolu, basketbolu, futbolu, svarcelšanu un šautriņu mešanu.  

Vaiņodes vidusskolas sporta zālē tiek organizētas dažādu sporta veidu sacensības 

gan vietējā, gan nacionālā un starptautiskā mērogā. Liela iedzīvotāju atsaucība ik 

gadu ir rīkotajā novada sporta dienā.  

 

                                                      
8Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma Reģionālās attīstības indikatoru modulis, RAIM. 
9Slimību profilakses un kontroles centrs, veselības aprūpes statistika, 03.07.2014., www. spkc.gov.lv 
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

Sociālo palīdzību un pakalpojumus novadā nodrošina Vaiņodes novada pašvaldības Sociālais 

dienests. Bijušajā slimnīcas ēkā izveidots sociālā atbalsta centrs „Vaiņode”. Centrā uzturas 

vientuļi un veci ļaudis. 

Vaiņodes internātpamatskolā darbojas ģimenes atbalsta centrs „Dialogs”. Atbalsta centrs 

sniedz sociālo, psiholoģisko palīdzību un rehabilitācijas pakalpojumus ģimenēm. Atbalsta centrā 

vienlaicīgi var uzturēties 4 meitenes, 4 zēni un mamma ar bērnu.10 

SABIEDRISKĀ DROŠĪBA 

Vaiņodes novadā par sabiedrisko drošību atbild Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 

Liepājas policijas iecirknis un tā inspektori. Vaiņodes pagastā atrodas ugunsdzēsēju depo un 

darbojas Vaiņodes brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda. 

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI 

Transporta infrastruktūru novadā veido valsts nozīmes autoceļi, dzelzceļa līnija, pašvaldības 

autoceļi un ielas, kā arī servitūtu ceļi. 

Novadu šķērso valsts reģionālās nozīmes autoceļi - P116 Kuldīga – Skrunda - Embūte, P106 Ezere 

– Embūte - Grobiņa, valsts vietējās nozīmes autoceļi - V1209 Embūte – Vaiņode – Pavāri, V1212 

Priekule – Vaiņode, V1213 Vaiņode – Aizvīķi, V1209 Embūte – Vaiņode – Pavāri, V1168 Nīgrande 

– Atvases – Vaiņode. 

Autoceļu tīkls novadā ir ļoti labs, tas pilnā mērā nodrošina sasaisti starp ciemiem un novada 

centru, bet neapmierinošā stāvoklī ir šo autoceļu tehniskais stāvoklis. Ļoti zems ir asfaltēto 

autoceļu posmu īpatsvars, kas kavē novada tautsaimniecības un tūrisma attīstību. 

Novada teritoriju šķērso slēgtais publiskās lietošanas dzelzceļa iecirknis „Valsts robeža - Kalēti -

Priekule - valsts robeža”. 

Vaiņodes novada teritorijā atradās viens no savulaik lielākajiem lidlaukiem Baltijā, šobrīd 

teritorija netiek izmantota. Infrastruktūru var izmantot mazās aviācijas vajadzībām un ar tūrismu 

saistītām aktivitātēm. 

MĀJOKĻI 

Pēc 2011. gada Tautas skaitīšanas datiem novadā ir 1 446 mājokļi. No tradicionālajiem 

mājokļiem 49% veido mitekļi daudzdzīvokļu mājās, 44% individuālajās mājās, 4% dvīņu mājās 

u.c.11 

                                                      
10Vaiņodes internātpamatskola, http://www.visk.lv/atbalstacentrs.php 
11LR Centrālā statistikas pārvalde, Tautas skaitīšana 2011, www.csb.gov.lv 
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TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

Centralizētā ūdensapgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek nodrošināta Vaiņodes 

novada Vaiņodes ciemā un Embūtes pagasta Vībiņu ciemā. Vaiņodes ciemā ir izbūvēta arī 

lietusūdeņu savākšanas sistēma. Atsevišķas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbojas Vaiņodes 

internātpamatskolas notekūdeņu attīrīšanai. 

Centralizētā siltumapgāde novadā pieejama tikai Vaiņodes ciemā, kurā ar siltumapgādi tiek 

galvenokārt nodrošināti daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, sabiedriskās un administratīvās ēkas. 

Pārsvarā novada iedzīvotāji izmanto lokālo vai individuālo apkuri (TABULA:1). 

Vaiņodes novadu šķērso 110 kV pārvades tīklu gaisvadu elektrolīnija un 0,4 – 20 kV elektriskie tīkli. 

Telekomunikācijas infrastruktūru nodrošina fiksētie un mobilie telekomunikāciju sakari, pieejami 

interneta un datu pārraides pakalpojumi. 

Pasta nodaļa atrodas Embūtes pagasta Vībiņu ciemā un Vaiņodes pagasta Vaiņodes ciemā. 

PĀRVALDE 

Pašvaldības pakalpojumi Vaiņodes novadā pieejami Vaiņodes novada administratīvā centrā 

Vaiņodē un Embūtes pagasta pārvaldē.  

Pašvaldības Dome tiek ievēlēta kā pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecība, kas sastāv no 

deviņiem deputātiem, kas darbojas Finanšu komitejā (5 pārstāvji), Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejā (4 pārstāvji) un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejā (4 pārstāvji). 

Vaiņodes novada dome izveidojusi un atbild par 14 iestādēm novadā.  

Pašvaldības centrālā administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, organizatorisko 

un tehnisko apkalpošanu.  

Saziņa par novadā aktuālām lietām ar pašvaldības iedzīvotājiem notiek, izmantojot vietējo 

laikrakstu “Vaiņodes Novada Vēstis”, novada mājaslapu www.vainode.lv, organizējot publiskās 

apspriešanas, tiekoties ar iedzīvotājiem un sadarbojoties ar sabiedriskajām organizācijām, 

iespēju robežās atbalstot šo organizāciju darbību. 

2013. gadā pamatbudžeta ieņēmumi bija 3 645 316,47 € (2 561 943 LVL) (ATTĒLS:5), bet izdevumi 

4 033 568,39 € (2834808 LVL). Speciālo līdzekļu budžeta ieņēmumi 2013. gadā bija 88491,24 € 

(62192 LVL).12 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa uz 1 iedzīvotāju 2013. gadā bija 

253,33 €, bet nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 53,59 €.13 

                                                      
12Vaiņodes novada pašvaldības 2013. gada Publiskais pārskats. 2014. gads 
13Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma Reģionālās attīstības indikatoru modulis, RAIM. 

TABULA: 1 VAIŅODES NOVADA CENTRALIZĒTĀS 
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Nodokļu ieņēmumi

Transferti
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UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Vaiņodes novadā reģistrēti 260 uzņēmējdarbības subjekti, no tiem 160 zemnieku saimniecības, 

58 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 12 biedrības, 10 individuālie komersanti, 11 individuālie 

uzņēmumi, 4 draudzes, 4 kooperatīvās sabiedrības. 2013. gadā reģistrēti 8 uzņēmumi un viens 

likvidēts. 

Lielākie uzņēmumi novadā pēc apgrozījuma 2013. gadā bija SIA „Vaiņodes bekons” 

(cūkkopība), SIA „AG Market” (lopu vairumtirdzniecība, gaļas pārstrāde), SIA „Kurzemes 

delikateses” (sēkleņu un kauleņu audzēšana), SIA „Vībiņi” (mazumtirdzniecība), SIA „Muskats” 

(mazumtirdzniecība), u.c. (TABULA: 2).  

2013. gadā pēc kopējā uzņēmumu apgrozījuma, salīdzinot pa nozarēm, lielākais apgrozījums 

bijis kuģu remonta uzņēmumiem, ar lopkopību saistītajiem uzņēmumiem, daudzgadīgo kultūru 

audzētājiem, mežistrādes un kokapstrādes uzņēmumos.14  

2012. gadā sadalot novada ekonomiski aktīvās vienības pa darbības veidiem, visvairāk 

darbojās lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomā (104), augkopībā, 

lopkopībā un medniecībā (95).15  

Viens no lielākajiem darba devējiem novadā ir uzņēmums SIA „Daiļrade Koks”. Tas ir moderns un 

konkurētspējīgs mēbeļu ražošanas uzņēmums, kura viena no ražotnēm izvietota Vaiņodē. 

Ražotnē galvenokārt tiek ražotas mēbeles no masīvkoka. Cehā uzstādītas modernas 

tehnoloģiskās iekārtas un divās maiņās strādā aptuveni 150 darbinieki.16  

Atpazīstamākie darba devēji novadā bez uzņēmuma SIA „Daiļrade Koks” ir SIA „K-STILS” 

(ekskluzīvu mēbeļu ražotājuzņēmums), SIA "Bātas avots" (dabīgā avota ūdens “Lielbāta" 

ražotājs), SIA "EssE Stils" (šūšanas uzņēmums), SIA „Dēseles dārzi" (ogu audzētāji), u.c.17 

Ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumu kopsumma novadā 2013. gadā uz 1000 iedzīvotājiem bija 

1407,89 €, salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām zemāks investīciju ieguldījums bija Priekules novadā 

– 1122,67 €, pārējos novados investīciju ieguldījums bija krietni augstāks.18 

                                                      
14Lursoft statistika, www.lursoft.lv 
15LR Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
16SIA „Daiļrade Koks”, www.dailrade.lv 
17Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāle, darba un sadzīves apstākļi Vaiņodes novadā, www.nva.gov.lv/liepaja/lv, 10.04.2014. 
18Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma Reģionālās attīstības indikatoru modulis, RAIM. 

 

TABULA: 2  UZŅĒMUMI AR LIELĀKO APGROZĪJUMU 

2013. GADĀ 

Nr.p.k Uzņēmums EUR 

1. SIA "VAIŅODES BEKONS" 4276125 

2. SIA "AG Market" 677892 

3. 
SIA "Kurzemes 

delikateses" 
348471 

4. SIA "VĪBIŅI" 196149 

5. SIA "MUSKATS" 160767 

6. SIA "Saldenieki" 126554 

7. SIA "Dēseles dzirnavas" 121951 

8. SIA "J TEHNIKA" 101051 

9. Z/S "KURZEMNIEKI-1" 94378 

10. Z/S "VECPAKUĻI" 89590 

11. SIA "ZIVTIŅA" 78010 

12. SIA "Sproģu karjers" 72640 

13. SIA "BĀTAS AVOTS" 68745 

14. SIA "AKMENTIŅI A" 63370 

15. SIA "AM Būvniecība" 57360 

16. SIA "EEA Smart" 42615 

17. SIA "PASAULE" 42111 

18. SIA "SERVISS JP" 29516 

19. SIA "BetterGreen" 21162 

20. 
SIA "Veselības centrs 

Embūtes roze" 
20464 
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TŪRISMS 

Vaiņodes novadā darbojas Embūtes ekotūrisma informācijas centrs, kas piedāvā iepazīties ar 

Embūtes pagasta dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, tai skaitā apmeklēt dabas parku 

„Embūte”. Dabas parks ir Natura 2000 teritorija, kurā atrodas gan aizsargājamas dabas, gan 

kultūrvēsturiskās vērtības. 

Vaiņodes pagasta bijušajā dzelzceļa stacijas ēkā izveidota Senlietu krātuve, kurā savāktas 

novada iedzīvotāju sadzīves liecības, Pirmās Latvijas Republikas laika, karu un okupācijas režīma 

liecības. Senlietu krātuve ir slavena ar akmeni, uz kura ir Latvijas himnas teksts, akmens tika 

atrasts, tam izkrītot no ēkas sienas, kurā tas ticis iemūrēts.  

Novads ir atpazīstams ar tā militāro mantojumu. 1916. gadā Vaiņodē tika izbūvēti dirižabļu 

angāri, kur vācu armijas vajadzībām varēja nosēsties gaisa kuģi. Angāri tika izmantoti Rīgas 

Centrāltirgus ēku būvniecībai. Padomju laikos novadā atradās PSRS aviācijas bāze un militārais 

lidlauks. 

DABAS RESURSI 

Uz 2014. gada 1. janvāri Vaiņodes novadā mežu teritorijas aizņem 47% (3017727,9 ha), 

lauksaimniecības zemes 37% (2376869,7 ha), ūdeņu teritorijas 4% (242978,1 ha), pārējās zemes 

4% (237439,7 ha), purvi 3% (232557,1 ha), zeme zem ceļiem 2% (134796,8 ha), krūmāji 2% 

(109926,3 ha) un zeme zem ēkām un pagalmiem 1% (96043,3 ha) (ATTĒLS:6).19 

Purvi aizņem 3% no novada kopējās platības, lielākie purvi novadā ir Vaiķu purvs, Veldumu un 

Kalšu purvs.20 

Novada teritorijā sastopamas smilts, smilts – grants, saldūdens kaļķa, kūdras un pazemes ūdens 

atradnes21. Nav noteiktas valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes.22 

Garākās upes, kas šķērso novada teritoriju ir Letīža, Ruņa un Losis, bet lielākās ūdenstilpes – 

Sepenes ezers (67 ha), Tīreļu dzirnavezers (24,1 ha), Kalšu ezers (43,3 ha (Latvijā 21,1 ha)) un 

Viesdauga dīķis (21 ha).  Letīža un Ruņa noteiktas kā prioritārie lašveidīgo zivju ūdeņi visā upes 

garumā. Kalšu ezers (Latvijas daļā) noteikts kā publiskais ezers, bet zvejas tiesības tikai valstij 

noteiktas Sepenes ezerā. 

 

 

                                                      
19Valsts zemes dienests, Tematiskie pārskati, Zemes pārskats 2013. gads. www.vzd.gov.lv 
20 Vaiņodes novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam. Vaiņodes novada pašvaldība, SIA „Metrum”. 
21VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", Derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, www.meteo.lv 
22MK noteikumi Nr.321 (2012.gada 8.maijā) „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm”, www.likumi.lv  

 

 ZEMES LIETOJUMU VEIDI ATTĒLS: 6
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KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

Vaiņodes novada kultūrvēsturisko mantojumu veido kultūrvēsturiskas vietas, ēkas un teritorijas, ar 

tām saistītās vēsturiskās liecības un nostāsti. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 

iekļauti 14 arheoloģijas pieminekļi (6 valsts nozīmes un 8 vietējās nozīmes).23  

Teika par Induli un Āriju nāk no Embūtes, kurā esot dzīvojusi Kuršu jeb Kūru cilts ar tās virsaiti Induli. 

Šī apkaime bijusi nozīmīga Kurzemes svētvieta, šeit notikušas sīvas cīņas un bijusi uzcelta bīskapa 

pils un klosteris. Embūtes pagastā atrodas Embūtes dabas parks, kurā atrodas gan 

daudzveidīgas dabas bagātības, gan nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti, kā vēsturisku ēku drupas, 

virsaiša Induļa nāves vieta u.c. objekti. 

Vaiņodes pagastā atrodas Bātas muiža, kurā atradusies rehabilitācijas slimnīca. 1912. gadā 

pagastā uzbūvēts lidlauks, kurā vēlāk izbūvēti dirižabļu angāri. Bijusī PSRS armijas aviācijas bāze 

Vaiņodē bija viens no lielākajiem militārajiem lidlaukiem Baltijas valstīs. 

  

                                                      
23Vaiņodes novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam. Vaiņodes novada pašvaldība, SIA „Metrum”. 
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2.1 Ilgtermiņa attīstības vīzija 

Vaiņodes novads 2030. gadā24 

Vaiņodes novads – labvēlīga vide uzņēmējdarbībai, 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. Vaiņodes novads – 

„zaļa”, ilgtspējīga dzīves vide, kam pamatā ir dabas un ainavu vērtības. 

Sakārtota un droša dzīves telpa ar daudzveidīgu kultūras un sporta dzīvi. 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija 203025 

2030. gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens varēs justies drošs un 

piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums sakņosies mantotajās, 

iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, latviešu valodas bagātībā un citu 

valodu zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, daudzveidīgu un neatkārtojamu vērtību 

radīšanai ekonomikā, zinātnē un kultūrā, kuras novērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus Latvijas. 

                                                      
24Vaiņodes novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam, Vaiņodes novada dome, SIA „Metrum”. 
25Telpiskās attīstības perspektīva (LIAS 2030). 
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•lopkopība 

•lauksaimniecības 
produkcijas ražošana 

Lauksaimniecība 

•kokapstrāde ar augstu 
pievienoto vērtību 

•mēbeļu ražošana 

Mežsaimniecība 

•dabas un kultūrvēstursikā 
mantojuma tūrisms 

Tūrisms 

2.2 Vaiņodes novada specializācija 

Vaiņodes novada tautsaimniecības turpmākās attīstības pamatā ir pārdomāta vietējo resursu 

un pakalpojumu izmantošana. Novada specializācija ietver spēcīgākās esošās nozares un 

iespējamos ekonomiskās attīstības virzienus (ATTĒLS:7). 

Vaiņodes novads specializējas: 

 lauksaimniecībā; 

 mežsaimniecībā (t.sk. kokapstrāde); 

 tūrismā. 

Lauksaimniecība ir viena no novada tautsaimniecības pamatnozarēm, jo novadā tradicionāli 

attīstīta šī nozare un lauksaimniecības zemes aizņem 37% no novada kopējās teritorijas. Šajā 

nozarē novadā vairāk jāspecializējas uz lopkopību un lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, jo 

dabiskā augsnes auglības vērtība novadā nav augsta. Lauku ekonomisko izaugsmi var veicināt 

netradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstība novadā. 

Mežsaimniecībai novadā ir augsts potenciāls, no kopējās novada teritorijas meži aizņem 47%, kā 

arī novadā jau darbojas konkurētspējīgi kokapstrādes uzņēmumi. Attīstot mežsaimniecības 

resursus, pilnveidojot transporta un ražošanas infrastruktūru, kā arī uzņēmējdarbības vidi, novadā 

kā vienu no galvenajām tautsaimniecības nozarēm var attīstīt kokapstrādi, kurā ražot 

konkurētspējīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību.   

Tūrisma nozares attīstības potenciālu veido novada dabas objekti un kultūrvēsturiskais 

mantojums. Estētiskas ainavas veido paugurains reljefs, kurā mijas lauksaimniecības, mežu un 

ūdeņu teritorijas. Novada bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu veido vēsturiskas liecības, 

nostāsti, vēsturiskas celtnes un objekti. 

 VAIŅODES NOVADA SPECIALIZĀCIJAATTĒLS: 7
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2.3 Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes 

Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi tiek noteikti, lai sasniegtu Vaiņodes novada ilgtermiņa 

redzējumu (vīziju) (ATTĒLS:8). Vīzijas īstenošanai tiek izvirzīti trīs ilgtermiņa stratēģiskie mērķi (SM), 

kuri balstīti uz galvenajām novada pamatvērtībām – dzīves vidi, iedzīvotājiem un 

tautsaimniecību. 

Vaiņodes novada ilgtermiņa mērķi: 

 SM1 Aktīva un izglītota sabiedrība;  

 SM2 Pievilcīga, ilgtspējīga dzīves vide;  

 SM3 Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai.  

Lai sekmētu stratēģisko mērķu sasniegšanu, tiek noteiktas trīs ilgtermiņa prioritātes (IP), kuras 

ietver novada attīstības vispārējās aktualitātes. Tās tiek izvirzītas priekšplānā, salīdzinot ar citām 

attīstības aktualitātēm. 

Vaiņodes novada ilgtermiņa prioritātes: 

 IP1 Sabiedrības attīstība; 

 IP2 Dzīves vides attīstība; 

 IP3 Uzņēmējdarbības vides attīstība. 

 VAIŅODES NOVADA ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI ATTĒLS: 8

 

 

Stratēģiskais mērķis ir koncentrēts politisks 

uzstādījums vēlamajām pārmaiņām noteiktā 

periodā, kas vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas 

sasniegšanu, un ir par pamatu prioritāšu 

noteikšanai.  

SM1: Aktīva un izglītota sabiedrība tiek virzīta uz 

to, lai ikviens novada iedzīvotājs aktīvi ar savu 

līdzdalību iesaistītos novada attīstībā. 

SM2: Pievilcīga, ilgtspējīga dzīves vide, tiek 

nodrošināta sakārtojot infrastruktūru un 

pārdomāti izmantojot un attīstot pieejamos 

resursus. 

SM3: Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai nosaka - 

sakārtotu transporta, inženiertehnisko un tūrisma 

infrastruktūru, kā arī efektīvu pašvaldības 

pārvaldes darbību. 

Ilgtermiņa prioritātes tiek noteiktas stratēģisko 

mērķu sasniegšanai. Tām jāattiecas uz visiem 

iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma, vecuma, 

etniskās piederības, izglītības, ticības, veselības 

vai citiem personīgiem kritērijiem.26  

Sabiedrības attīstība tiek izvirzīta priekšplānā, 

veicinot mūžizglītības un interešu izglītības, radošu 

un aktīvu nodarbju pieejamību visiem novada 

iedzīvotājiem. 

Kvalitatīva dzīves vide, tiek attīstīta ilgtspējīgi 

saimniekojot. 

Uzņēmējdarbības vides attīstība ietver sadarbību 

starp dažādām sfērām, kaimiņu novadiem un 

ārvalstu investoriem.  

                                                      
26Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 

attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts 

stratēģiskās plānošanas departamenta Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļa, 4.04.2012. 

Vīzija 

SM1 Aktīva un izglītota 
sabiedrība 

IP1 Sabiedrības 
attīstība 

SM2 Pievilcīga, ilgtspējīga 
dzīves vide 

IP2 Dzīves vides 
attīstība 

SM3 Labvēlīga vide 
uzņēmējdarbībai 

IP3 Uzņēmējdarbības 
vides attīstība 
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2.4 Vaiņodes novada funkcionālās 

saites 

Vaiņodes novada ārējās funkcionālās saites (pakalpojumi, darbavietas, dabas 

aizsardzība u.c.) ar starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes centriem, kā arī 

pārrobežu saites: 

 Liepājas virziens (saikne ar nacionālas nozīmes attīstības centru, 

uzņēmējdarbība, pakalpojumi (izglītība, kultūra, veselība u.c.), transporta 

infrastruktūra, t.sk. osta, lidosta, u.c.); 

 Saldus virziens (saikne ar reģionālas nozīmes centru, darbavietas, pakalpojumi 

(Izglītība, kultūra, dabas aizsardzība, tūrisms u.c.)); 

 Aizputes virziens (saikne ar citu novadu nozīmes centru, autoceļu attīstība, 

tūrisma infrastruktūra, lauksaimnieku un uzņēmēju sadarbība, dabas 

aizsardzība, u.c.); 

 Skrundas virziens (saikne ar citu novada nozīmes centru, autoceļu attīstība, 

tūrisma infrastruktūra, lauksaimnieku un uzņēmēju sadarbība, u.c.); 

 Priekules virziens (saikne ar citu novada nozīmes centru, autoceļu attīstība, 

tūrisma infrastruktūra, lauksaimnieku un uzņēmēju sadarbība, pakalpojumi, 

u.c.); 

 Liepāja – Vaiņode – Mažeiķi (attīstāma pārrobežu saite, dzelzceļš); 

 Pārrobežas sadarbība ar Skodas rajonu (pašvaldību sadarbības realizācija). 

Novada nozīmes attīstības centru ar vietējās nozīmes attīstības centriem, lauku 

apdzīvojuma centriem, kā arī ar apkārtējām lauku teritorijām vieno iekšējās 

funkcionālās saites. 

Veicinot sadarbību starp Vaiņodes novadu, esošajiem un potenciālajiem sadarbības 

partneriem (pašvaldībām, uzņēmumiem, institūcijām, u.c.), tiks attīstīta infrastruktūras, 

izglītības, kultūras, darbaspēka, pieejamo pakalpojumu, tūrisma, dabas aizsardzības 

u.c. jomu izaugsme.  

Attīstība Kurzemes plānošanas reģionā un ārpus tā sekmēs arī Vaiņodes novada 

virzību uz izaugsmi. 

 

 

 

 VAIŅODES NOVADA FUNKCIONĀLĀS SAITES ATTĒLS: 9
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3.1 Vaiņodes novada telpiskās attīstības perspektīva 

Vaiņodes novada telpiskās attīstības perspektīva nosaka teritorijas vēlamo turpmāko telpisko 

struktūru (ATTĒLS:10). Pamatnosacījums telpiskās attīstības nodrošināšanai ir ilgtspējīga teritorijas 

resursu izmantošana, ņemot vērā šodienas iedzīvotāju un nākamo paaudžu prasības, vēsturisko 

mantojumu, tautsaimniecības attīstības iespējas, kvalitatīvas dzīves vides un dabas mijiedarbību.  

Telpiskās attīstības perspektīvā tiek grafiski attēlotas Vaiņodes novada būtiskākās telpiskās 

struktūras, noteiktas telpisko struktūru attīstības vadlīnijas, attīstības prioritātes un sniegts ieskats 

vēlamajās ilgtermiņa izmaiņās. 

Vaiņodes novada telpiskās attīstības perspektīvie telpiskās struktūras virzieni: 

 Apdzīvojuma struktūras izaugsme (katram attīstības centra līmenim nodrošinot atbilstošu 

pakalpojumu klāstu, iedzīvotāju nodarbinātību un kvalitatīvu infrastruktūru); 

 Sasniedzamība un infrastruktūra; 

 Daudzpusīgas lauku teritorijas. 

 

 

 

 

 

Vaiņodes novada telpiskās struktūras galvenās funkcionālās telpas (ATTĒLS:10): 

 apdzīvojuma struktūra; 

 transporta un inženiertehniskā infrastruktūra; 

 lauksaimniecības teritorijas; 

 mežsaimniecības teritorijas; 

 ražošanas teritorijas; 

 īpaši aizsargājamas dabas un ainaviski vērtīgas teritorijas; 

 tūrismam un rekreācijai nozīmīgas teritorijas. 
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 VAIŅODES NOVADA VĒLAMĀ TELPISKĀ STRUKTŪRA ATTĒLS: 10
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3.1 Apdzīvojuma struktūra un pakalpojumi 

Apdzīvojuma struktūru Vaiņodes novadā veido ciemi, viensētas un viensētu grupas. Atkarībā no 

apdzīvotās vietas attīstības pakāpes, tiek noteikti attīstības centri, kuri turpmāk veidos 

policentrisku apdzīvojuma struktūru (ATTĒLS:11). 

Vaiņodes novada telpiskās attīstības struktūrā tiek noteikti nosacīti TRĪS LĪMEŅU ATTĪSTĪBAS CENTRI27: 

 Novada nozīmes attīstības centrs – Vaiņode; 

 Vietējās nozīmes attīstības centrs – Vībiņi;  

 Citas apdzīvotas vietas – Dinsdurbe, Embūte, Auguste, Vecbāta un Vaiņodes muiža 

(vēsturiski apdzīvotas vietas, kas veido novada identitāti). 

Kā PRIORITĀRI ATTĪSTĀMAS TERITORIJAS novadā tiek noteikts Vaiņodes ciems un Vībiņu ciems, kuros 

jāattīsta publiskie, privātie pakalpojumi un komunālie pakalpojumi, jāsakārto publiskās ārtelpas 

teritorijas un jāveicina uzņēmējdarbības attīstība.  

VADLĪNIJAS APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI: 

 Attīstīt ilgtspējīgu un hierarhiski pakārtotu apdzīvojuma struktūru ar kvalitatīvu un 

pievilcīgu dzīves vidi. 

 Katram apdzīvojuma struktūras attīstības centram, atbilstoši tā attīstības līmenim, 

jānodrošina attiecīgais pakalpojumu piedāvājums (TABULA:3). 

 Jāuzlabo mobilitātes iespējas starp novada nozīmes un vietējās nozīmes attīstības 

centriem, stiprinot savstarpējās saites, kā arī jānodrošina novada centru sasaiste ar 

tuvākajiem reģionālās nozīmes centriem un Liepāju kā nacionālās nozīmes centru. 

 Blīvas apbūves teritorijas attīstīt jau esošo ciemu teritorijās, sakārtojot un attīstot un 

neapsaimniekotās teritorijas. 

 Ciemos jāuzlabo dzīvojamais fonds un jārezervē teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai.  

 Lauku teritorijā jāsaglabā novadam raksturīgā ainava ar atsevišķām viensētām vai 

viensētu grupām, kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem.  

 Kā apdzīvoto vietu attīstības resursi jāizvērtē un jānosaka dabas un kultūrvēsturiskie 

objekti, kuru sakārtošana veicinās apdzīvotās vietas vides kvalitātes uzlabošanos un 

atpazīstamību. 

                                                      
27Vaiņodes novada teritorijas plānojumā 2012. – 2024. gadam, ciemu robežas noteiktas un grafiski attēlotas Vaiņodes un 

Vībiņu ciemiem. Ciemu robežas noteiktas apdzīvotām vietām, kurās ir koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir 

izveidota attiecīga infrastruktūra (Vaiņodes novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam, Vaiņodes novada 

pašvaldība, SIA „Metrum”, 2013.g.).  

 VAIŅODES NOVADA APDZĪVOJUMA ATTĒLS: 11

STRUKTŪRA 

 



VAIŅODES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015. – 2030. GADAM  

 

 Lappuse | 24 

TABULA: 3 PUBLISKO PAKALPOJUMU KLĀSTS ATTĪSTĪBAS CENTROS 

Novada nozīmes 

attīstības centrā 

nodrošināmie 

pakalpojumi: 

 dzīvojamās apbūves teritorijas (mājokļi); 

 darbavietas un teritorijas, kas izmantojamas saimnieciskai darbībai (pakalpojumu 

sniegšanai, ražošanai, u.c.); 

 pašvaldības administratīvais centrs; 

 pirmsskolas izglītības iestāde vai grupa izglītības iestādē; 

 vispārējās izglītības iestāde; 

 interešu izglītības iestāde; 

 sporta infrastruktūra; 

 atpūtas zonas; 

 kultūras pakalpojumi (kultūras nams, bibliotēka, muzejs vai ekspozīcija u.c.); 

 pakalpojumu un mazumtirdzniecības objekti; 

 sociālie pakalpojumi; 

 primārās veselības aprūpe; 

 publiskā interneta pieejas punkts; 

 sabiedriskais transports;  

 centralizēto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu pieejamība. 

Vietējās nozīmes 

attīstības centrā 

nodrošināmie 

pakalpojumi: 

 dzīvojamās apbūves teritorijas (mājokļi); 

 darbavietas un teritorijas, kas izmantojamas saimnieciskai darbībai (pakalpojumu 

sniegšanai, ražošanai, u.c.); 

 pašvaldības struktūrvienība; 

 nodrošināts transports skolēnu nogādāšanai uz tuvāko vispārējās izglītības un 
pirmsskolas izglītības iestādi; 

 interešu izglītības iespējas; 

 publiski pieejamas atpūtas un sporta teritorijas; 

 kultūras pakalpojumi (bibliotēka, kultūras nams, muzejs vai ekspozīcija u.c.); 

 mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti; 

 sociālie pakalpojumi; 

 primārā veselības aprūpe; 

 publiskā interneta pieejas punkts; 

 sabiedriskais transports; 

 centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pieejamība. 

Apdzīvota vieta 
 dzīvojamās apbūves teritorijas (mājokļi); 

 darbavietas un teritorijas, kas izmantojamas saimnieciskai darbībai (ražošanai); 

 nodrošināti skolēnu pārvadājumi uz tuvāko izglītības iestādi; 

 sabiedriskais transports; 

 ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība.  
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3.2 Transporta un inženiertehniskās infrastruktūras attīstība 

3.2.1 Transporta infrastruktūras attīstība 
Svarīgs teritorijas ekonomiskās attīstības priekšnosacījums ir kvalitatīva un droša transporta 

infrastruktūra, kas veido saites gan starp novada attīstības centriem, gan sasaista novadu ar 

nacionālas un reģionālas nozīmes centriem. 

Vaiņodes novadā transporta infrastruktūru veido labs ceļu tīkls, kas nodrošina sasaisti starp 

novada attīstības centriem, bet lai uzlabotu pārvietošanās iespējas starp tiem (samazinātu ceļā 

patērēto laiku), nepieciešams sakārtot šo autoceļu tehnisko stāvokli.  

IAS atbalsta Vaiņodes lidlauka attīstību, tā izmantošanu mazās aviācijas vajadzībām, brīvā laika 

pavadīšanai un tūrisma aktivitātēm.  

REĢIONĀLAS NOZĪMES TRANSPORTA KORIDORI: NOVADA NOZĪMES TRANSPORTA KORIDORI: 

o P106 Ezere – Embūte - Grobiņa;  

o P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte; 

o V1209 Embūte – Vaiņode – Pavāri;  

o V1212 Priekule – Vaiņode. 

o V1213 Vaiņode – Aizvīķi; 

o V1168 Nīgrande – Atvases – Vaiņode. 

DZELZCEĻA TRANSPORTA KORIDORS 

Novadu šķērso dzelzceļa līnija „Mažeiķi – Vaiņode – Liepāja”, šobrīd dzelzceļa infrastruktūra 

netiek izmantota ne kravu, ne pasažieru pārvadājumiem. Novada IAS atbalsta dzelzceļa 

satiksmes atjaunošanu.  

PRIORITĀRI ATTĪSTĀMIE AUTOCEĻI: P106, P116, V1212, V1209,V1168. 

VADLĪNIJAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI: 

 Jāuzlabo reģionālas un vietējas nozīmes autoceļu kvalitāte, lai tiktu nodrošināta visu 

apdzīvoto vietu sasniedzamība, kā arī sniedzamība ar tuvākajiem reģionālas nozīmes 

centriem un blakus novadu apdzīvotajām vietām. 

 Pilnveidojot sabiedriskā transporta sistēmu, jānodrošina iedzīvotāju pārvietošanās 

iespējas. 

 Jāattīsta videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu novadā, sakārtojot un attīstot 

dzelzceļa un velotransporta infrastruktūru.  

 Attīstot transporta infrastruktūru, jāatbalsta drošu un kvalitatīvu veloceliņu, gājēju celiņu 

un tūrisma taku izveide.  

 VAIŅODES NOVADA TRANSPORTA ATTĒLS: 12

INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 
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3.2.2 Inženiertehniskās infrastruktūras attīstība 

Viens no teritorijas attīstības priekšnosacījumiem ir efektīgu un pieprasījumam atbilstošu 

inženierkomunikāciju nodrošinājums. Novadā attīstot kvalitatīvu inženierkomunikāciju 

infrastruktūru, tiks sekmēta dzīves un uzņēmējdarbības vides attīstība. 

Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas darbojas, tiek 

uzturētas un rekonstruētas apdzīvotajās vietās: 

o Novada nozīmes attīstības centrā – Vaiņode; 

o Vietējās nozīmes attīstības centrā – Vībiņi. 

Centralizētā siltumapgādes sistēma darbojas Vaiņodes ciemā. 

Vaiņodes novadu šķērso maģistrālā elektroenerģijas pārvades tīkla 110 kV gaisvadu elektrolīnija.  

PRIORITĀTES INŽENIERTEHNISKO TERITORIJU ATTĪSTĪBAI: 

 Vides aizsardzības nosacījumiem atbilstošas ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, 

uzlabojot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieejamību Vaiņodes un 

Vībiņu ciemos. 

 Veicināt un uzlabot efektīvu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kuras pakalpojumus 

varēs saņemt ikviens novada iedzīvotājs.  

VADLĪNIJAS INŽENIERTEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI: 

 Jāveicina ūdenssaimniecības sistēmu rekonstrukcija un attīstība, kā arī jāuzlabo 

atkritumu savākšanas un šķirošanas sistēma novadā. 

 Jāatbalsta efektīgu, drošu un videi draudzīgu energoapgādes tehnoloģiju izmantošana. 

 Novada plānošanas dokumentiem ciemu apbūves teritorijās jānosaka 

inženierkomunikāciju infrastruktūras nodrošinājums.  

 Jāattīsta labas kvalitātes informācijas un telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība 

ikvienam novada iedzīvotājam. 

 

 



VAIŅODES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015. – 2030. GADAM  

 

 Lappuse | 27 

3.3 Lauku teritorijas 

Lauku teritorija Vaiņodes novadā ir telpa ārpus novada attīstības centriem, kurā iekļautas 

lauksaimniecības teritorijas, mežu teritorijas, viensētas, aizsargājamas dabas, ainavu un 

kultūrvēsturiski nozīmīgas teritorijas. 

Attīstot daudzveidīgu lauku telpu, jānodrošina kvalitatīvas dzīves vides veidošana, kas veicinās 

novada sociālo un ekonomisko attīstību. Ilgtspējīgi izmantojot novadā esošos dabas resursus un 

attīstot tradicionālās nozares, tiek stimulētas lauku teritorijas un novada tautsaimniecība. 

Vaiņodes novada lauku telpas elementi, kas būtiski novada ilgtspējīgas attīstības izaugsmei: 

o lauksaimniecības teritorijas; 

o mežsaimniecības teritorijas; 

o ražošanas teritorijas; 

o īpaši aizsargājamas dabas un ainaviski vērtīgas teritorijas; 

o tūrismam un rekreācijai nozīmīgas teritorijas. 

3.3.1 Lauksaimniecības teritorijas 

Vaiņodes novadā lielākā daļa lauksaimniecības zemju ir meliorētas (62%)28, bet tām ir salīdzinoši 

zema auglība, kas prasa papildus augsnes uzlabošanas pasākumus.  

IAS atbalsta lauksaimniecisko nozaru attīstību visā novada teritorijā, bet īpaši izceļ apgabalus, 

kurus raksturo plašas un iekoptas lauksaimniecības zemju teritorijas novada dienvidrietumu un 

austrumu daļā. Lauksaimnieciskā darbība šajās teritorijās tiek noteikta kā prioritāte, saglabājot 

un atbalstot dažādu lauksaimniecības nozaru attīstību, kā arī veicinot lauksaimniecības 

produktu pārstrādes un ražošanas attīstību novadā. 

VADLĪNIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJU ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI: 

 Lauksaimnieciskās darbības dažādošana, ietverot dažādu lauksaimniecības nozaru 

attīstību, mazo un vidējo ražotāju atbalstīšanu. 

 Jāveicina vērtīgāko lauksaimniecības teritoriju efektīvāka izmantošana un jānodrošina 

meliorācijas sistēmu attīstība.  

 Jāatbalsta inovatīvu, efektīvu un modernu saimniecību veidošanās, kas ražo produktus 

ar augstu pievienoto vērtību. 

 Tiek atbalstīta lauksaimniecības teritoriju daudzveidīga izmantošana – tūrismam, 

rekreācijai, ražošanai, derīgo izrakteņu ieguvei un dažādu pakalpojumu sniegšanai. 

                                                      
28Vaiņodes novada teritorijas plānojums 2012. - 2024.gadam, SIA „Metrum”. 
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3.3.2 Mežsaimniecības teritorijas 

Pēc zemes izmantošanas veida novadā dominē meža zemes, tās aizņem 47% no novada 

teritorijas. Meža resursiem ir būtiska loma novada tautsaimniecības attīstībā, jo novadā var 

attīstīties mežistrādes un kokapstrādes uzņēmumi. Mežiem ir liela dabas daudzveidības 

saglabāšanas, ainaviskā un kultūrvēsturiskā nozīme. Mežu resursu apsaimniekošanai novadā 

jābūt pārdomātai un ilgtspējīgai, jo mežos pēc to sadalījuma varbūt atšķirīgi izmantošanas un 

saimnieciskās darbības ierobežojumi.  

VADLĪNIJAS MEŽSAIMNIECĪBAS TERITORIJU ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI: 

 Novadā tiek atbalstīta ilgtspējīga mežsaimnieciskā izmantošana, atjaunojot mežu resursus 

un pārdomāti apmežojot mazvērtīgās lauksaimniecības zemes. 

 Jāattīsta mežistrāde un kokapstrāde, radot produktus ar augstu pievienoto vērtību. 

 Izmantojot mežu resursus, jāattīsta novada izzinošo, rekreatīvo, bioloģisko un ainavisko 

vērtību pilnvērtīga izmantošana un aizsardzība. 

3.3.3 Ražošanas teritorijas 

Ņemot vērā Vaiņodes novada pašreizējo teritorijas izmantošanu un esošos resursus, tiek 

noteiktas ražošanas attīstības teritorijas. 

Kā ražošanas turpmākās attīstības teritorijas tiek noteiks Vaiņodes lidlauks un Kalšu kūdras purvs, 

kurā notiek kūdras ieguve. 

Ražošanas teritoriju prioritātes ir daudzveidīgas ražošanas attīstība un sakārtota infrastruktūra. 

Attīstot esošās ražošanas teritorijas, jāveicina dažādu nozaru rūpnieciskā ražošana, jāattīsta 

kvalitatīvas un efektīvas inženierkomunikācijas, kā arī jāsabalansē ražošanas, dzīves vides un 

dabas aizsardzības mijiedarbība. 

VADLĪNIJAS RAŽOŠANAS TERITORIJU ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI: 

 Pārdomāti jāattīsta un jāizmanto jau esošo ražošanas teritoriju infrastruktūra un pamestās 

teritorijas. 

 Attīstot jaunas ražošanas teritorijas, tām jābūt labai sasniedzamībai un tās pēc iespējas 

jāveido tuvāk jau esošām ar inženierkomunikācijām nodrošinātām teritorijām. 

 Jāsekmē konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides veidošanās, kas balstīta uz ilgtspējīgu 

resursu izmantošanu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu. 
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3.3.4 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un ainaviski 

vērtīgas teritorijas  

Vaiņodes novada teritorija, reljefa ietekmē, veidojusies ļoti ainaviska. Dabas daudzveidību 

novadā veido mežu teritorijas (gravu un nogāzu meži), lauksaimniecības zemes, aizsargājamas 

dabas teritorijas un kultūrvēsturiskas vietas un objekti.  

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMAS DABAS TERITORIJAS: 

 dabas parks „Embūte”; 

 dabas liegums „Blažģa ezers”; 

 dabas liegums „Ruņupes ieleja”; 

 dabas piemineklis „Embūtes gravas”; 

 dabas piemineklis „Ogļukalna atsegums”; 

 mikroliegums „Graviņas”. 

Kā AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA tiek noteikta Embūtes pauguraine (dabas parks „Embūte”), kurā 

mijas ainaviskas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.  

NOVADA ILGTERMIŅA PRIORITĀTE ir saistīta ar dabas un kultūrvēsturisko resursu saglabāšanu un 

ilgtspējīgu izmantošanu novada attīstības veicināšanai.   

VADLĪNIJAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS UN AINAVISKI VĒRTĪGO TERITORIJU ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI:  

 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās jāievēro to vispārīgie vai individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plānos noteiktie apsaimniekošanas 

pasākumi.  

 Īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, kurām nav izstrādāti dabas aizsardzības plāni, 

jāveicina to izstrāde un jāatbalsta to ieviešana. 

 Jāsaglabā un iespēju robežās jāatjauno kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti. 

 Ainaviski vērtīgajās teritorijās jārealizē pārdomāta saimnieciskā darbība un ainavu kopšana, 

lai netiktu pazemināta to estētiskā vērtība. 
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3.3.5 Tūrismam un rekreācijai nozīmīgas teritorijas 

Vaiņodes novadā tūrisma un rekreācijas attīstības teritoriju prioritāte ir novadā esošo dabas un 

kultūrvēsturisko resursu attīstīšana, tos apzinot, sakārtojot, aizsargājot un popularizējot. Šo teritoriju 

ilgtspējīga izmantošana un tūrisma pakalpojumu piedāvājuma attīstīšana veicinās novada 

kopīgo izaugsmi, kā arī sekmēs dabas un kultūrvēsturisko resursu racionālu apsaimniekošanu un 

saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 

Tūrisma un rekreācijas attīstības teritoriju ilgtermiņa mērķis ir veicināt konkurētspējīgu tūrisma 

pakalpojumu piedāvājumu. Novada teritorijā tiek atbalstīta tūrisma maršrutu veidošana, 

piedāvāto pakalpojumu dažādošana un tūrisma infrastruktūras attīstība. 

PERSPEKTĪVĀS TŪRISMA UN REKREĀCIJAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS: 

 dabas parks „Embūte” un Embūtes pauguraines augstvērtīgās ainavas; 

 Embūtes ciems – rekreācijas centrs (tūrisma informācijas centrs, Embūtes pilskalns, 

viduslaiku pils, Upurkalns);  

 ūdenstilpes (Sepenes ezers, Tīreļu dīķis). 

VADLĪNIJAS TŪRISMA UN REKREĀCIJAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJU ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI:  

 Tūrisma, rekreācijas un izziņas attīstībai jāizmanto dabas, kultūras un ainaviskās vērtības. 

 Tūrisma un rekreācijas attīstība jāorganizē, ievērojot īpaši aizsargājamo dabas vērtību, 

kultūrvēsturisko vērtību un ainavu aizsardzību. 

 Tūrismam un rekreācijai nozīmīgas teritorijas jāattīsta sabalansējot, ar citām 

ekonomiskajām nozarēm. 

 Jāattīsta daudzveidīgs un kvalitatīvs tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu piedāvājums. 

 Jāveicina novada atpazīstamība, popularizējot novada tūrisma un rekreācijas 

piedāvājumu. 

 Jāizveido sadarbības tūrisma tīkls ar kaimiņu pašvaldībām. 
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4.1 Plānošanas dokumenti Latvijā  

Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. gadam izstrādāta atbilstoši 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai („Latvija 2030”) un Kurzemes plānošanas reģiona 

teritorijas plānojuma Telpiskā attīstības perspektīvai 2006 – 2026. gadam.  „Latvija 2030” ir 

augstākais ilgtermiņa plānošanas dokuments, kuram hierarhiski tiek pakārtoti citi ilgtermiņa 

plānošanas dokumenti, kā Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums un Vaiņodes 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (ATTĒLS:13).  

 NACIONĀLĀ, REĢIONĀLĀ UN VIETĒJĀ LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTI ATTĒLS: 13

 

*Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma ir izstrādes stadijā.  

ILGTERMIŅA 

VIDĒJA 
TERMIŅA 

ĪSTERMIŅA 

Latvija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 

2030 

Latvijas Nacionālais 
attīstības plāns 2014. 

– 2020. 

Nozaru politikas 
plānošanas 
dokumenti 

Reģions 
 

Kurzemes 
plānošanas reģiona 
ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2015.-
2030.* 

 
Kurzemes 

plānošanas reģiona 
teritorijas plānojums 

2006.  – 2026. gadam 

Kurzemes 
plānošanas reģiona 

attīstības 
programma 2015.-

2020. * 

Nozaru politikas 
plānošanas 
dokumenti 

Novads 

Vaiņodes novada 
ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2015. - 
2030. 

Vaiņodes novada 
teritorijas plānojums 

2012. - 2024. 

Vaiņodes novada 
attīstības 

programma 2013. - 
2019. 

Nozaru politikas 
plānošanas 
dokumenti 
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4.1.1 „Latvija 2030” 

„Latvija 2030” ir hierarhiski augstākais Latvijas ilgtermiņa attīstības plānošanas 

dokuments. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030” ir izstrādāta līdz 2030. 

gadam.  

Latvijas stratēģijas galvenie uzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un 

veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta 

konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.29  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek noteikti mērķi un galvenās rīcības 

turpmākajiem 20 gadiem.  Plānošanas dokuments aicina ikvienu no ilgtspējīgas 

attīstības skatījuma analizēt līdz šim veiktās darbības un esošo resursu izmantošanu, kā 

arī turpmāk rīkoties un attīstīties tā, lai 2030. gadā ikviens Latvijā vēlētos dzīvot un 

lepotos ar to. 

Latvijas telpiskās attīstības perspektīvas mērķis ir līdzvērtīgas dzīves un darba apstākļu 

nodrošināšana visiem iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt daudzveidīgā dabas un 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.  

Telpiskās attīstības perspektīvā Vaiņodes novadā plānota lauku attīstības telpa, novads 

iekļaujas Kurzemes attīstības centru funkcionālajā tīklā.  

Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. - 2030. gadam veidota saskaņā 

ar „Latvija 2030” noteiktajiem mērķiem un prioritātēm (TABULA:4). 

 

                                                      
29 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, Latvija 2030. LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA. 

TABULA: 4 SASKAŅOTĪBA AR „LATVIJA 2030”. 

„LATVIJA 2030” 

prioritātes 

Atbilstošie Vaiņodes novada 

ilgtspējīgas stratēģijas 2015. - 

2030. gada uzstādījumi 

1. Kultūras telpas 

attīstība 

SM1 Aktīva un izglītota 

sabiedrība 

IP1 Sabiedrības attīstība 

2. Ieguldījumi 

cilvēkkapitālā 

SM1 Aktīva un izglītota 

sabiedrība 

IP1 Sabiedrības attīstība 

3. Paradigmas maiņa 

izglītībā 

SM1 Aktīva un izglītota 

sabiedrība 

IP1 Sabiedrības attīstība 

4. Inovatīva un 

ekoefektīva ekonomika 

SM3 Labvēlīga vide 

uzņēmējdarbībai 

IP3 Uzņēmējdarbības vides 

attīstība 

5. Daba kā nākotnes 

kapitāls 

SM2 Pievilcīga, ilgtspējīga dzīves 

vide 

6. Telpiskās perspektīvas 

attīstība 

IP2 Dzīves vides attīstība 

7. Inovatīva pārvalde un 

sabiedrības līdzdalība 

SM1 Aktīva un izglītota 

sabiedrība 
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4.1.2 Kurzemes plānošanas reģions 

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi noteikti Kurzemes plānošanas 

teritorijas plānojumā 2006. - 2026. gadam.30 Teritorijas plānojums ir reģiona ilgtermiņa 

plānošanas dokuments.  

Reģiona telpiskai attīstībai noteikti trīs vispārējie mērķi: 

 integrēta attīstība un konkurētspēja; 

 ilgtspējīga attīstība; 

 augsta dzīves kvalitāte. 

Telpiskās struktūras attīstības virzieni: 

 spēcīgi un dinamiski centri; 

 kvalitatīva vide un daudzveidīgām aktivitātēm pieejamas lauku teritorijas; 

 augstas kvalitātes infrastruktūra un satiksme. 

Reģiona nozīmes telpiskajā struktūrā Vaiņodes ciems tiek noteikts kā lauku atbalsta 

pakalpojumu centrs, bet Vībiņu ciems kā lauku vietējais pakalpojumu centrs. Kā ainaviski 

nozīmīga teritorija tiek noteikta Embūtes pauguraine, kurā iekļaujas Embūtes dabas parks. Lauku 

areālu perspektīvas attīstībā Vaiņodes novadā plānots attīstīt lauku telpas ar lauku – mežu 

mozaīkām. Transporta infrastruktūras perspektīvā plānots, ka Vaiņodes novadu varētu šķērsot 

kravas un pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu un attīstītos lidlauks.31 

Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. - 2030. gadam veidota saskaņā ar 

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006. - 2026. gadam (TABULA:5). 

                                                      
30Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. gadam ir izstrādes stadijā.  
31Kurzemes reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2006.-2026.gadam, Latvijas Universitāte, 2007. gads. 

TABULA: 5 SASKAŅOTĪBA AR KURZEMES PLĀNOŠANAS 

REĢIONA ILGTERMIŅA UZSTĀDĪJUMIEM 

Reģiona telpiskās 

attīstības vispārējie 

mērķi 

Atbilstošie Vaiņodes 

novada ilgtspējīgas 

stratēģijas 2015. - 2030. 

gada uzstādījumi 

Integrēta attīstība 

un konkurētspēja 

SM3 Labvēlīga vide 

uzņēmējdarbībai 

IP3 Uzņēmējdarbības 

vides attīstība 

Ilgtspējīga attīstība SM2 Pievilcīga, ilgtspējīga 

dzīves vide  

IP2 Dzīves vides attīstība 

Augsta dzīves 

kvalitāte 

SM1 Aktīva un izglītota 

sabiedrība 

SM2 Pievilcīga, ilgtspējīga 

dzīves vide 
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4.1.3 Kaimiņu novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

Novada attīstību veicina arī savstarpēja sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām, kas stimulē 

plašākas teritorijas izaugsmi. Salīdzinot Vaiņodes novada un kaimiņu pašvaldību ilgtermiņa 

uzstādījumus, tie ir samērā līdzīgi (TABULA:6). 

TABULA: 6 KAIMIŅU PAŠVALDĪBU ILGTERMIŅA MĒRĶI 

Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 
Ilgtermiņa mērķi 

Saldus novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2013. - 2038. 

gadam 

o Dzīvot - veidot visiem novada iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves telpu ar 

kvalitatīviem pakalpojumiem; 

o Strādāt - veicināt ekonomisko stabilitāti un attīstību, izmantojot 

pieejamos resursus, potenciālu un investīciju piesaisti; 

o Atpūsties - veidot sakoptu un daudzveidīgu vidi atpūtai vietējiem 

iedzīvotājiem, ciemiņiem un tūristiem. 

Skrundas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2014.-2030. 

gadam 

o Sociāli un ekonomiski aktīva sabiedrība; 

o Sakopta dzīves un atpūtas vide; 

o Daudzveidīga ekonomiskā vide. 

Aizputes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2012.-2030. 

gadam 

o „Pleca sajūta”; 

o Vide un infrastruktūra; 

o Uzņēmējdarbība. 

Priekules novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2012. -2030. 

gadam 

o Nodrošināt pakalpojumu pieejamību pilsētā un ciemos atbilstoši 

pakalpojumu grozam. 

o Lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas ražotāju un 

pārstrādātāju konkurētspējas paaugstināšana. 

o Priekules novada tūrisms ar izveidotu TIC, atpazīstams ne tikai novadā, 

bet arī aiz novada un valsts robežām. 

o Vides, dabas resursu, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga 

apsaimniekošana līdzsvarā ar uzņēmējdarbības attīstību. 

o Transporta maģistrālo līniju attīstība līdzsvarā ar novada ekonomiskās 

attīstības vajadzībām un vides aizsardzības principiem. Reģionālās un 

vietējās transporta infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes attīstība 

novada un kaimiņu novadu sasniedzamības nodrošināšanai. 

o Kvalitatīvi un pieejami pakalpojumi iedzīvotājiem, radīti priekšnosacījumi 

uzņēmējdarbības attīstībai. 

o Pakalpojumu kvalitātes un sasniedzamības palielināšana iedzīvotājiem 

un uzņēmējiem, daudzpusīga uzņēmējdarbība ar labi apmaksātām 

darbavietām, kvalitatīvas dzīves vides izveide. 

ILGTERMIŅA REDZĒJUMS (VĪZIJAS) 

Vaiņodes novads – labvēlīga vide 

uzņēmējdarbībai, 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. 

Vaiņodes novads – „zaļa”, ilgtspējīga dzīves vide, 

kam pamatā ir dabas un ainavu vērtības. 

Sakārtota un droša dzīves telpa ar daudzveidīgu 

kultūras un sporta dzīvi. 

Saldus novads – Saldus novads - aktīvs 

ekonomikas centrs, kurā pieejami izglītības, 

veselības, sociālie, kultūras un citi pakalpojumi. 

Novadā dzīvo izglītoti, radoši, veselīgi iedzīvotāji, 

kas ir sociāli nodrošināti un aktīvi līdzdarbojas 

novada sabiedriskajā dzīvē. Saldus novadā ir 

attīstīta daudzveidīga uzņēmējdarbība. 

Kvalitatīva, droša un dabai draudzīga dzīves vide 

rada daudzveidīgas dzīves un atpūtas iespējas. 

Saldus ir radoša pilsēta, vieta, kur dzīvot, strādāt, 

attīstīties un īstenot savus mērķus. 

Skrundas novads – sakopts un ražīgs novads 

Kurzemes centrā ar sociāli un ekonomiski 

aktīviem iedzīvotājiem. 

Aizputes novads - ir vieta, kur, balstoties uz 

sabiedrības, tai skaitā novada pārvaldes, 

uzņēmēju un nevalstisko organizāciju, aktīvu un 

kompetentu sadarbību, tiek veidota un uzturēta 

pievilcīga dzīves vide un kvalitatīva infrastruktūra 

un ir attīstīta lauku reģioniem un mazpilsētām 

raksturīga ekonomika. 

Priekules novads - Priekules novads ir pārticis 

novads, kurā cilvēki grib dzīvot, strādāt, 

iesakņoties, laist pasaulē un skolot savus bērnus. 
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Vaiņodes novada pašvaldībai regulāri jānovērtē IAS īstenošanas rezultāti, ko nosaka Ministru 

kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”. 

IAS tiek īstenota izpildot Vaiņodes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus – 

teritorijas plānojumu, attīstības programmu, tematiskos plānojumus, lokālplānojumus, 

detālplānojumus un realizējot attīstības projektus. 

Sagatavojot IAS ieviešanas ziņojumu, tiek novērtēta nodefinēto ilgtermiņa stratēģisko mērķu 

sasniegšana.  

Stratēģijas ieviešanas ziņojumā ietver:  

 vērtējumu par stratēģisko mērķu un ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanas progresu;  

 vērtējumu par telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanas progresu;  

 aktualizētus attīstības izvērtēšanas pamatrādītājus;  

 vērtējumu par IAS atbilstību aktuālajām ekonomikas un sociālo procesu tendencēm 

un politiskajām nostādnēm novadā;  

 priekšlikumus IAS grozījumiem, ja nepieciešams.  

IAS noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem tiek noteikti teritorijas attīstības rādītāji. Ar to 

palīdzību var novērtēt novada attīstību kopumā, tie raksturo pozitīvas vai negatīvas izmaiņas 

novadā, kā arī ļauj salīdzināt novada attīstību ar citiem novadiem Latvijā. Attīstības rādītāju 

saraksts un sasniedzamie rezultāti var tikt pārskatīti (TABULA:7). 

 

 

TABULA: 7 VAIŅODES NOVADA ATTĪSTĪBAS IZVĒRTĒŠANAS 

PAMATRĀDĪTĀJI 

R
Ā

D
ĪTĀ

JS 

B
Ā

Z
E
S
 G

A
D

S 

B
Ā

Z
E
S
 

IN
D

IK
A

TO
R

S 

T
E
N

D
E
N

C
E 

A
V

O
TS 

Iedzīvotāju skaits 2013. 2729  PMLP 

Izglītojamo skaits: 

PII; 

Vispārizglītojošās 

iestādēs 

2013. 
98; 

324 
 RAIM 

Fondi, 

nodibinājumi, 

biedrības 

2012. 8  CSP 

ES fondu projektu 

skaits uz 1000 iedz. 
2013 122,81  RAIM 

Teritorijas attīstības 

indekss 
2013. - 1,007  * VRAA 

Pašvaldības 

budžeta ieņēmumi 

(EUR) 

2013. 3645 316,47  PD 

Ieņēmumi no 

iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 

uz 1 iedzīvotāju 

(EUR) 

2013. 253,33  RAIM 

Bezdarba līmenis 

(%) 
2013. 14,7  NVA 

Ekonomiski aktīvās 

tirgus sektora 

statistikas vienības 

2012. 154  CSP 

* Negatīvais rādītājs samazinās. 
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