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2.3. DUNDAGAS NOVADA MĒRĶU UN RĪCĪBU SASAISTE 
2.3.1. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „VIDE”     
    

MĒRĶI – RĪCĪBAS VIDE (V) 
 

VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-V-1 Paaugstināt iedzīvotāju līdzdalību vides 
sakopšanā un labiekārtošanā, veicināt arī 
sezonas rakstura iemītnieku iesaistīšanos 
Dundagas novada vietējā kopienā. 

RV-V-1 Savstarpējās komunikācijas uzlabošana 
Slīteres nacionālajā parkā vides jomā. 

V-1 Popularizēt Slīteres NP pozitīvo pieredzi, 
paplašināt ar vides jautājumiem saistītas 
Slīteres nacionālā parka sagatavotās 
informācijas un reklāmas apjomus – 
sabiedriskās vietās pieejamu bukletu, digitālu 
materiālu, videofilmu veidā. Atbalstīt 
ikgadējās Slīteres ceļotāju dienas 
organizēšanu. 

V-2 Dundagas novada Teritorijas plānojumā 
ietvert prasības būvniecībai, kas nodrošinātu 
Ziemeļkurzemes raksturīgās kultūrvides un 
piekrastes tradicionālās apbūves 
saglabāšanu. 

V-3 Īstenot pašvaldības un Dabas aizsardzības 
pārvaldes sadarbības programmu pēc 
būtības, paredzot abām pusēm nozīmīgu 
rīcību īstenošanas plānu un termiņus. 

V-4 Organizēt tikšanās ar Slīteres NP 
speciālistiem, lai mazinātu Slīteres NP 
atrautību no iedzīvotāju interesēm. 

V-5 Atkritumu apsaimniekošanu pie valsts, 
pašvaldības un privātīpašumā esošajiem 
tūrisma objektiem organizēt kā paraugu 
visām novada teritorijām, izmantojot videi 
draudzīgus risinājumus. 
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V-6 Veicināt Slīteres nacionālā parka iniciatīvu – 
dot priekšroku publiskās piekļuves, viesu 
namu un nakšņošanas vietu ierīkošanai 
piekrastes teritorijās. 

RV-V-2 Iedzīvotāju, uzņēmēju un novada viesu 
informētība par vides jautājumiem. 

V-7 Aktivizēt sadarbību starp pašvaldību un skolu 
vides jautājumu analīzē un risināšanā, 
turpinot atbalstīt EKO-skolas pastāvēšanu un 
iesaistot EKO-skolā visu paaudžu un vecuma 
grupu iedzīvotājus. 

V-8 Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem 
reizi gadā izvērst informācijas kampaņas par 
atkritumu radīšanas, savākšanas un 
šķirošanas jautājumiem. 

T-5 Organizēt ikgadēju „Sakoptākās sētas” 
pasākumu novadā. Ikgadējā konkursa 
„Sakoptākā sēta” ietvaros atbalstīt un 
apbalvot sakoptākos uzņēmumus un lielākos 
nodokļa maksātājus Dundagas novadā. 

P-14 Aktivizēt vietējās iniciatīvas nelielu attīstības 
projektu īstenošanai. 

V-9 Izglītot sabiedrību par dabas daudzveidību 
novadā un stiprināt Dundagas novada īpašo 
dabas un kultūras vērtībās balstīto zīmolu. 

RV-V-3 Sezonas rakstura iemītnieku iesaistīšanās 
Dundagas novada vietējā kopienā. 

V-10 Mazo ciemu centros paredzēt vienota tipa 
informācijas stendus un labiekārtojumu. 

V-11 Uzņēmēju pasākuma ietvaros godināt 
Dundagas novadā dzīvojošos mecenātus un 
filantropus – kā sadarbības un labas gribas 
izpausmes paraugus. 

V-12 Veicināt sezonas rakstura iemītnieku 
deklarēšanos Dundagas novadā, tādējādi 
palielinot Dundagas novada pašvaldības 
iespējas attīstīt koplietošanas infrastruktūru 
novadā, it īpaši piekrastē. 

7M-V-2 Atbalstīt alternatīvās enerģijas izmantošanu 
Dundagas novadā. 

RV-V-4 Alternatīvās enerģijas attīstība. V-13 Alternatīvās enerģijas projektiem ainavas 
analīzi un tās iespējamo izmaiņu izvērtējumu 
noteikt kā obligātu nosacījumu. 

V-14 Atbalstīt vēja enerģijas ražotnes Dundagas 
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novada teritorijās, kur tās minimāli negatīvi 
ietekmē dabas un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

V-15 Veicināt vietējo enerģijas resursu 
izmantošanu, vienlaikus sekmējot 
lauksaimniecības zemju izmantošanas 
iespējas. 

7M-V-3 Uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
darbību Dundagas novadā. 

RV-V-5 Biodegredablo atkritumu apsaimniekošana. V-16 Izveidot bioatkritumu kompostēšanas 
laukumus Dundagas un Kolkas ciemos. 

V-17 Izglītot iedzīvotājus biodegredablo atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, - nolūkā samazināt 
deponējamo atkritumu apjomu, tādējādi 
paaugstinot iedzīvotāju motivāciju šķirot 
atkritumus. Informēt un izglītot iedzīvotājus 
par atkritumu šķirošanas ekonomisko 
izdevīgumu, organizējot tikšanās ar 
iedzīvotājiem un publicējot izglītojošus 
rakstus vietējos medijos. 

RV-V-6 Šķiroto atkritumu apsaimniekošana. V-18 Palielināt šķiroto atkritumu daudzumu 
novadā, palielinot šķiroto atkritumu 
konteineru skaitu un izvietojuma areālu. 

V-19 Izveidot lielgabarīta atkritumu pagaidu 
novietošanas laukumu Dundagā un Kolkā. 

7M-V-4 Uzlabot pieejamību Dundagas novada 
publiskajās vietās. 

RV-V-7 Publisko vides objektu apsaimniekošana un 
pieejamība.  
 

V-20 Uzlabot parku, skvēru un laukumu stāvokli 
ciemos, veidojot tos kā sabiedriski pieejamas 
un pievilcīgas vietas. 

V-21 Rīkot ikgadējās pavasara talkas ar mērķi 
uzlabot pieejamību publiskajiem objektiem 
un teritorijām. 

RV-V-8 Labiekārtošanas projektu īstenošana. 
 

V-22 Izveidot automašīnu stāvlaukumus un 
sabiedriskās tualetes pie sabiedriskas 
nozīmes objektiem. 

V-23 Izkopt un labiekārtot publiskās piekļuves 
vietas jūrai, mazinot antropoloģisko slodzi 
piekrastē. 

V-24 Izveidot suņu pastaigu laukumus Dundagā un 
Kolkā. 

V-25 Īstenot labiekārtošanas projektus Dundagas 
ciema centra valsts aizsargājamo kultūras 
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pieminekļu aizsardzības zonas teritorijā. 

V-26 Īstenot labiekārtošanas projektus Kolkas 
pagastā, labiekārtojot peldvietas pludmalē 
Sīkraga, Mazirbes un Kolkas ciemos. 

V-27 Veikt koku kopšanu novada ciemos un 
novada kapu teritorijās. 

V-28 Ierīkot labiekārtotu atpūtas vietu un 
peldvietu pie Baložezera Pācē. 

A-2 Līdztekus pludmales labiekārtojumam 
piekrastes ciemos aprīkot pludmales pie jūras 
Kolkā un Mazirbē arī ar bērnu rotaļu 
laukumiem un pludmales volejbola 
laukumiem aktīvās atpūtas zonās.  

V-29 Izveidot velosipēdu novietnes ciemos pie 
sabiedriskas nozīmes objektiem. 

V-30 Risināt jautājumu par Vīdales grants karjera 
turpmāko izmantošanu. 

4. TABULA  
Mērķi un rīcības vides jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība 

2.3.2. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „TAUTSAIMNIECĪBA”    
       

MĒRĶI – RĪCĪBAS TAUTSAIMNIECĪBA (T)  
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-T-1 Palielināt iedzīvotāju informētību par 
uzņēmējdarbības iespējām un veicināt cilvēku 
aktivitāti uzsākt savu uzņēmējdarbību. 

RV-T-1 Laba sadarbība ar uzņēmējiem un pozitīva 
gaisotne pašvaldībā. 

T-1 Veicināt uzņēmēju iesaisti sabiedriskajās 
organizācijās, stiprinot uzņēmēju interešu 
pārstāvniecības platformu. 

T-2 Rīkot uzņēmēju un pašvaldības konsultatīva 
rakstura tikšanās. 

T-3 Uzlabot savstarpējo attiecību gaisotni 
Dundagas pašvaldībā – kā priekšnoteikumu 
stabilitātei un pozitīvai atpazīstamībai 
mērķtiecīgai novada attīstības 
nodrošināšanai. 

T-4 Veicināt radošās industrijas attīstību, rosinot 
amatnieku interešu grupu vai sabiedrisko 
organizāciju veidošanos. 
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T-5 Organizēt ikgadēju „Sakoptākās sētas” 
pasākumu Dundagas novadā. Ikgadējā 
konkursa „Sakoptākā sēta” ietvaros atbalstīt 
un apbalvot sakoptākos uzņēmumus un 
lielākos nodokļa maksātājus novadā. 

RV-T-2 Uzņēmējdarbības iniciatīvu stiprināšana. T-6 Izveidot īpašu sadaļu esošajiem un 
topošajiem uzņēmējiem Dundagas mājas 
lapas ietvaros un vietnes populārākajos 
sociālajos tīklos - ar informāciju par 
uzņēmējdarbības jautājumiem. 

T-7 Izvērst daudzpusīgu skolu sadarbību ar 
novada zemniekiem – rīkojot ekskursijas, 
piedaloties talkās, paredzot mācību prakses 
pasākumus. Atbalstīt mazpulku kustību, 
vairojot interesi par lauksaimnieka profesiju. 

T-8 Rīkot neformālu pasākumu uzņēmēju 
kontaktu stiprināšanai – sarīkojuma, sporta 
spēļu vai pieredzes apmaiņas izbraukuma 
formā. 

7M-T-2 Veicināt investoru piesaisti uzņēmējdarbības 
attīstībai Dundagas novadā. 

RV-T-3 Investoru piesaistes aktivizēšana. T-9 Pašvaldības īpašumā esošajās rūpnieciskās 
apbūves teritorijās sakārtot 
inženierkomunikācijas un piedāvāt tās nomai 
uzņēmējiem. 

T-10 Stimulēt šķeldas ražotņu attīstību Dundagas 
novadā, izmantojot novada priekšrocību – 
apjomīgās mežu platības. 

T-11 Izveidot neizmantoto Dundagas novada 
pašvaldības īpašumu datu bāzi un nodrošināt 
tās pieejamību uzņēmējiem un uzņēmēju 
organizācijām. 

NT-4 Radīt labvēlīgus nosacījumus 
uzņēmējdarbības aktivitātēm, kas saistītas ar 
kultūru (sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem, tūrisma uzņēmumiem, u.c.). 

NT-9 Popularizēt Dundagas novada mierīgo un 
harmonisko vidi kā ideālu iespēju 
vecumdienām. Atbalstīt uzņēmējdarbības 
iniciatīvas sociālās rehabilitācijas jomā. 
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T-12 Veicināt visu lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju apsaimniekošanu - kā stimulējošu 
faktoru bioloģiskās, netradicionālās un 
konvencionālās lauksaimniecības attīstībai. 

7M-T-3 Nostiprināt un attīstīt Dundagas novada 
ekonomiskās specializācijas jomas – 
mežsaimniecību un kokapstrādi, 
lauksaimniecību, mājražošanu un 
lauksaimniecības produktu pārstrādi, 
zivsaimniecību un zivju pārstrādi, tūrismu un 
alternatīvās enerģijas ražošanu, stimulēt 
pašvaldības ekonomiskajai specializācijai 
atbilstoša darbaspēka izaugsmi. 

RV-T-4 Novada specializācijas jomu stiprināšana. P-2 Uzturēt regulāru kontaktu ar novada 
jauniešiem, kuri mācās augstskolās, rīkojot 
kopīgas tikšanās un personiski informējot par 
norisēm un aktualitātēm novadā. Iespēju 
robežās uzturēt regulāru informatīva 
rakstura kontaktu ar novadniekiem, kuri 
strādā ārpus Latvijas. 

T-13 Ieviest uzņēmējdarbības pamatus kā mācību 
priekšmetu Dundagas vidusskolā. 

T-14 Atbalstīt biznesa inkubatora darbību – kā 
atbalstu jauno uzņēmumu darbības 
uzsākšanai. 

T-15 Popularizēt atbalsta programmu par prakses 
vietām pie novada uzņēmējiem, pašvaldībai 
sadarbojoties ar mācību iestādēm un 
uzņēmējiem. Finansiāli atbalstīt uzņēmumus, 
kas apmāca praktikantus un vasarās 
nodarbina skolu jauniešus. 

P-4 Sadarbībā ar novada uzņēmumiem piešķirt 
vismaz vienu stipendiju jaunietim, kurš 
apgūst novadam būtiskas zināšanas un 
prasmes ar nosacījumu divus gadus 
nostrādāt vajadzīgajā profesijā. 

T-16 Veicināt tādu bērnu vasaras nometņu 
rīkošanu, kurās nometnes tēma un raksturs 
saistīta ar darba prasmju apgūšanu. 

7M-T-4 Veicināt pašvaldībai draudzīgas likumdošanas 
izmaiņas. 

RV-T-5 Normatīvā regulējuma izmaiņu iniciatīvas. T-17 Pārstāvēt novadā darbojošos uzņēmumu 
intereses, iespēju robežās strādājot pie 
likumdošanas jautājumiem, kas saistīti ar 
Dundagas novada vietējo ražotāju un 
tautsaimniecības nozaru darbību. 

T-18 Veikt pašvaldības īpašumu inventarizāciju, 
pilnveidot atbilstošos saistošos noteikumus 
īpašumu efektīvai pārvaldībai. 
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T-19 Elastīgi izmantot pašvaldības rīcībā esošos 
atbalsta mehānismus savu stratēģisko mērķu 
īstenošanai. 

T-20 Risināt jautājumus par meža zvēru nodarīto 
kaitējumu lauksaimniecībai. 

7M-T-5 Palielināt Dundagas novada mazo uzņēmēju 
konkurētspēju. 

RV-NT-3 Vienota Dundagas novada zīmola radīšana. NT-7 Dundagas novada zīmola veidošanā iesaistīt 
novada uzņēmējus, vienlaicīgi paredzot 
pasākumu programmu un savstarpējās 
vienošanās zīmola ieviešanas procesā. 

V-9 Izglītot sabiedrību par dabas daudzveidību 
novadā un stiprināt Dundagas novada īpašo 
dabas un kultūras vērtībās balstīto zīmolu. 

T-21 Attīstīt ekskursiju maršruta kompleksu 
„Piena ceļš”, - kā novada lauksaimniecības 
zīmola modeli. 

RV-T-6 Tūrisma attīstība Dundagas novadā. T-22 Veikt ikgadēju detalizētu pasākumu 
plānošanu Dundagas novadā, koordinējot un 
saskaņojot dažādo jomu aktivitāšu norises 
un radot līdzsvarotu tūrisma iespēju klāstu. 
Paplašināt novada publisko pasākumu 
apjomu. 

T-23 Veicināt un izcelt vietējo ražotāju 
izstrādājumu pieejamību Dundagas novada 
tirdzniecības vietās, akcentējot novada 
savdabību. 

T-24 Izstrādāt aktīvā veselības tūrisma maršrutu 
programmas, izmantojot novada dabas 
dotumu daudzveidību un Slīteres nacionālā 
parka iespējas un pieredzi. 

T-25 Risināt jautājumu par nekustamā īpašuma 
„Jūraspērles” Kolkā izmantošanu. 

T-26 Izstrādāt dabas un kultūras mantojuma 
resursos balstītus detalizētus tūrisma 
maršrutu aprakstus ģimenēm, velotūristiem, 
putnu vērotājiem, dabas, floras un faunas 
vērotājiem, cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, nodrošinot informāciju 
drukātu bukletu un informācijas stendu veidā 
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un digitālā formā Dundagas novada mājas 
lapā. Nodrošināt informāciju latviešu, angļu, 
krievu, vācu, lietuviešu un igauņu valodās. 
Izveidot kompleksos piedāvājumus 
attiecīgajām grupām. 

T-27 Marķēt izstrādātos Dundagas novada 
velomaršrutus. 

RV-T-7 Uzņēmējdarbības formu dažādošana. T-28 Veicināt uzņēmēju kooperāciju, tai skaitā 
piensaimniecības nozarē darbojošos 
zemnieku saimniecību kooperāciju. 

T-29 Popularizēt uzņēmējus, kas izvērš videi 
draudzīgu apsaimniekošanu, ražojot 
ekoloģiskus produktus vai attīstot 
amatniecības prasmes. 

T-30 Paplašināt tūrisma un atpūtas piedāvājumu 
ziemā, attīstot semināru un konferenču 
rīkošanas iespējas, amatniecības tūrismu un 
aktīvā veselības un dabas vērošanas tūrisma 
norises novadā. 

T-31 Veicināt sakaru un informācijas tehnoloģiju 
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas 
risinājumus Dundagas novadā. 

T-32 Veicināt uzņēmējdarbības aktivitātes 
kvalitatīvas īpašumu apsaimniekošanas 
jomā, izmantojot sezonas rakstura mājokļu 
lielo īpatsvaru Dundagas novada piekrastes 
teritorijā. 

7M-T-6 Plašāk izmantot Kolkasraga un Kolkas bākas kā 
unikālu objektu potenciālu tūrisma piesaistei. 

RV-T-8 Kolkasraga unikalitātes izcelšana. NT-8 Izstrādāt koncepciju par unikāla objekta 
radīšanu un ar to saistītu unikālu pasākumu 
iedzīvināšanu Kolkasraga apkārtnē. Risināt 
jautājumu par nekustamā īpašuma 
„Kapteiņi” izmantošanu. 

T-33 Izveidot piestātni Kolkā un atjaunot steķus 
Mazirbē. Rīkot regulāras Kolkas bākas 
apskates ekskursijas. Veicināt satiksmi ar 
Sāremā salu Igaunijā. 

5. TABULA  
Mērķi un rīcības tautsaimniecības jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība 
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2.3.3. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „KULTŪRA”     
     

MĒRĶI – RĪCĪBAS KULTŪRA (K)  
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-K-1 Izzināt, saglabāt un uzturēt Dundagas novada 
kultūras mantojumu. 

RV-K-1 Kultūras mantojuma saglabāšana. K-1 Apzināt Dundagas novada materiālo un 
nemateriālo kultūras mantojumu. 

K-2 Identificēt tieši lībiešu kultūrai un piekrastei 
raksturīgās izpausmes un apzināt šo kultūras 
izpausmju praktizētājus. 

K-3 Atbalstīt amatnieku un tautas mākslas 
tradīciju uzturētāju aktivitātes novadā.  

K-4 Piesaistīt novada kultūras mantojuma izpētē 
akadēmiskās izglītības un zinātnes 
speciālistus – kā ekspertus un pētniekus. 
Iniciēt ar novada kultūras mantojumu saistītu 
konferenču un semināru norisi. 

K-5 Izveidot novada muzeju un izziņas centru 
tīklu, kas būtu pieejams arī virtuāli un tiktu 
nodrošināts ar interaktīvām programmām. 

K-6 Veicināt Kolkas bākas iekļaušanu kultūras 
pieminekļu sarakstā. 

K-7 Nodrošināt ar kultūras mantojumu saistīto 
tūrisma informāciju latviešu un lībiešu 
valodā un tāmnieku dialektā – kā papildus 
kultūrizglītības piedāvājumu un ieguldījumu 
valodu īpatnību saglabāšanai. Tekstuālo 
informāciju norādēs papildināt ar skaidri 
saprotamām piktogrammām. 

K-8 Atbalstīt lībiešu valodas apgūšanas iespēju 
gan skolās, gan mūžizglītībā. 

7M-K-2 Nodrošināt plānveidīgu kultūras nozīmes 
objektu atjaunošanu un izveidi Dundagas 
novadā. 

RV-K-2 Kultūras nozīmes objektu atjaunošana un 
radīšana. 

K-9 Nekustamo īpašumu „Pils ielā 9”, Dundagā 
piemērot brīvā laika pavadīšanai un 
amatiermākslas kolektīvu nodarbībām 
dažādām iedzīvotāju grupām. 

K-10 Veikt Dundagas pils atjaunošanu un tai 
piegulošās teritorijas labiekārtošanu, 
pamatojoties mākslinieciski 
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arhitektoniskajās, inženierkomunikāciju 
izpētēs un ēkas izmantošanas koncepcijā. 

K-11 Nodrošināt Kaļķu bibliotēkas atrašanos 
pašvaldības īpašumā esošā ēkā vai izpētīt 
mobilās bibliotēkas izveidošanas iespējas, 
ietverot grāmatu apmaiņas punktu. 

K-12 Veikt Dundagas un Vīdales bibliotēku 
remontus. 

K-13 Paplašināt Kolkas bibliotēkas telpas, 
nodrošinot bibliotēkas modernizāciju. 

K-14 Uzsākt Kubalu skolas - muzeja ēkas 
restaurāciju. 

K-15 Izveidot jaunas ekspozīcijas Kubalu skolā – 
muzejā. 

K-16 Izveidot brīvdabas estrādi Kolkas ciemā. 

K-17 Atbalstīt Līvu tautas nama pastāvēšanu un 
pasākumus Mazirbē. 

K-18 Nekustamo īpašumu „Pastnieki” Kolkā veidot 
kā lībiešu saietu namu ar telpām lībiešu 
etnogrāfiskās kolekcijas,  tūrisma 
informācijas izvietošanai un pieguļošo 
teritoriju zemūdens mantojuma izvietošanai. 

7M-K-3 Nodrošināt mūsdienīgi aprīkotu kultūras un 
izglītības iestāžu pieejamību Dundagas 
novadā.  

RV-K-3 Kultūras un izglītības iestāžu aprīkojuma 
nodrošinājums. 

K-19 Veikt infrastruktūras uzlabojumus un 
apgādāt novada kultūras iestādes ar 
mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu kultūras 
pasākumu apskaņošanai, apgaismošanai, 
konferenču norisei. 

K-20 Apgādāt novada kultūras iestādes ar 
atbilstošu IT aprīkojumu, nodrošinot arī 
zinošu IT speciālistu pakalpojumus. 

7M-K-4 Aktivizēt kultūras dzīves iespējas Dundagas 
novada mazajos ciemos. 

RV-K-4 Kultūras dzīves pieejamība mazo ciemu 
iedzīvotājiem. 

K-21 Aktīvi atbalstīt kultūras iestāžu un publiskās 
infrastruktūras izmantošanu mazo ciemu 
iedzīvotāju aktivitāšu norisēm.  

K-22 Uzlabot novada autotransporta maršrutu 
organizāciju, palielinot mazo ciemu 
iedzīvotāju iespējas apmeklēt novada 
pasākumus ārpus dzīvesvietas. 
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 RV-K-5 Labi koordinēta pasākumu organizācija. 

 
P-11 Nodrošināt sabiedrisko attiecību darba 

veikšanu pašvaldībā, stiprinot attiecības starp 
pašvaldību un dažādām sabiedrības grupām, 
savstarpēji koordinējot novada pasākumus. 

K-23 Izmantot daudzpusīgas marketinga iespējas 
plašsaziņas līdzekļos Dundagas novada 
pasākumu un svētku popularizēšanai. 

K-24 Organizēt unikālus, tikai Dundagai un Kolkai 
raksturīgus brīvdabas pasākumus plaša 
interesentu loka piesaistei, izmantojot 
savdabīgā kultūras mantojuma iespējas. 

6. TABULA  
Mērķi un rīcības kultūras jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība 

2.3.4. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „IZGLĪTĪBA”     
       

MĒRĶI – RĪCĪBAS IZGLĪTĪBA (IZ)  
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-IZ-1 Nodrošināt visu skolu ilgtspēju, uzsverot skolu 
nozīmīgumu novada iedzīvotāju piesaistei un 
ekonomikas izaugsmei. 

RV-IZ-1 Novada skolu ilgtspējas nodrošināšana. IZ-1 Turpināt attīstīt un paaugstināt profesionālās 
ievirzes izglītības kvalitāti – kā jauno ģimeņu 
piesaistes faktoru un jauniešu vispusīgas 
izaugsmes iespēju. Piedāvāt plašāku 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības 
programmu klāstu, balstoties uz 
pieprasījumu Dundagā un Kolkā. 

IZ-2 Attīstīt novada skolās labu tehnisko 
nodrošinājumu, piesaistot arī papildus 
finansējumu pašvaldības budžetam.   

7M-IZ-2 Nodrošināt speciālistu pieejamību vispusīgai 
bērnu attīstībai novada izglītības iestādēs. 

RV-IZ-2 Kvalificētu speciālistu pieejamība izglītības 
iestādēs. 

IZ-3 Sekmēt kvalificēta un radoša pedagoģiskā 
personāla attīstību Dundagas novada skolās, 
rosinot regulāri paaugstināt kvalifikāciju un 
sadarbībā ar augstskolām piesaistot jaunus 
skolotājus. 

IZ-4 Nodrošināt vajadzīgo speciālistu klātbūtni 
pirmskolas izglītības iestādēs atbilstoši MK 
noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot 
logopēdijai. 
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7M-IZ-3 Uzlabot pirmskolas izglītības iespējas Dundagas 
novadā. 

RV-IZ-3 Pirmskolas izglītības iespēju dažādošana. IZ-5 Aprīkot pirmsskolas izglītības iestādes 
Dundagā un Kolkā ar rotaļu laukumiem. 

IZ-6 Izzināt situāciju un nepieciešamības 
gadījumā atbalstīt ģimenes bērnudārzu 
veidošanos Dundagas novada mazajos 
ciemos, iedrošinot vietējās iniciatīvas un 
sniedzot izglītojošu palīdzību. 

7M-IZ-4 Īstenot Dundagas novada skolu mācību 
programmu specializāciju. 

RV-IZ-4 Izglītības programmu specializācijas 
īstenošana.  

IZ-7 Virzīt profesionālās ievirzes izglītības 
programmas attīstību Dundagas vidusskolā 
ar novada specializāciju saistītās jomās. 

IZ-8 Sekmēt Mazirbes internātpamatskolas 
profesionālo izglītības programmu 
pastāvēšanu un korekcijas atbilstoši darba 
tirgus pieprasījumam. 

K-8 Atbalstīt lībiešu valodas apgūšanas iespēju 
gan skolās, gan mūžizglītībā. 

7M-IZ-5 Nodrošināt dažādām iedzīvotāju grupām un 
interesēm atbilstošu mūžizglītību Dundagas 
novadā. 

RV-IZ-5 Mūžizglītības iespēju nodrošināšana. P-17 Radīt stabilas iespējas mūžizglītībai un 
neformālajai izglītībai Dundagas novadā. 

SP-30 Sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām, 
attīstot brīvprātīgo kustību un stimulējot 
mūžizglītību. 

7. TABULA  
Mērķi un rīcības izglītības jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība 

2.3.5. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „AKTĪVS DZĪVESVEIDS”    
      

MĒRĶI – RĪCĪBAS AKTĪVS DZĪVESVEIDS (A)  
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-A-1 Nodrošināt aktīva dzīvesveida realizēšanai 
atbilstošu infrastruktūru Dundagas novadā.  

RV-A-1 Aktīva dzīvesveida realizēšanai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība. 

A-1 Izveidot brīvdabas trases aktīvai brīvā laika 
pavadišanai  Dundagas parkā. 

T-27 Marķēt izstrādātos Dundagas novada 
velomaršrutus. 

A-2 Līdztekus pludmales labiekārtojumam 
piekrastes ciemos aprīkot pludmales pie jūras 
Kolkā un Mazirbē arī ar bērnu rotaļu 
laukumiem un pludmales volejbola 
laukumiem aktīvās atpūtas zonās.  
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V-28 Ierīkot labiekārtotu atpūtas vietu un 
peldvietu pie Baložezera Pācē. 

A-3 Rast risinājumu par nepabeigto Kolkas 
sporta halles ēku. 

A-4 Izveidot publisku bērnu rotaļu laukumu 
Dundagā. 

A-5 Aprīkot un labiekārtot sporta stadionus 
Dundagā un Kolkā. 

A-6 Atbalstīt iniciatīvu BMX trases vai citu 
ekstrēmo tehnisko sporta veidu norises 
vietas izveidei Dundagā, iesaistot 
privātuzņēmējus, projektu līdzekļus un 
rīkojot talkas, sekmēt iniciatīvas grupas 
veidošanos. 

A-7 Atbalstīt slidotavas izveidi Kolkas ciemā, 
iesaistot interešu grupas un iedzīvotājus. 

A-8 Sadarbībā ar privātuzņēmējiem un 
sabiedriskajām organizācijām veicināt ar 
aktīvām galda spēlēm aprīkotu telpu izveidi 
un pastāvēšanu brīvā laika pavadīšanai 
novada mazajos ciemos. 

 RV-A-2 Aktīva un veselīga dzīvesveida 
popularizēšana. 

A-9 Veikt izglītojošo darbu par aktīvu un veselīgu 
dzīvesveidu. 

A-10 Sadarboties ar sporta klubiem un interešu 
grupām, koordinējot ārpusskolas darbu ar 
jauniešiem un veicinot jaunu ar aktīvo 
dzīvesveidu saistītu sabiedrisko organizāciju 
veidošanos. 

8. TABULA  
Mērķi un rīcības aktīva dzīvesveida jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība 
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2.3.6. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA”  
       

MĒRĶI – RĪCĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS 
AIZSARDZĪBA, SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA (SP) 

 

VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-SP-1 Nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamo sociālo 
palīdzību un sociālo pakalpojumu pieejamību 
likumā paredzētajā sociālo pakalpojumu groza 
apjomā, pielietojot radošus risinājumus katrā 
individuālajā gadījumā. 

RV-SP-1 Dundagas novada sociālā dienesta darba 
kvalitātes uzlabošana. 

SP-1 Uzlabot sociālā dienesta darbinieku iespējas 
konfidencialitātes jomā, nodrošinot 
atbilstošu darbavietu izvietojumu un 
atbildību par konfidenciālas informācijas 
neizpaušanu. 

SP-2 Veikt sociālās vides izpēti par aprūpes mājās 
pakalpojuma mazās popularitātes cēloņiem, 
vienlaikus veicot izskaidrojošu darbu, lai 
informētu novada pensijas vecuma 
iedzīvotājus par pakalpojuma būtību, 
izmaksām un pieejamību. 

SP-3 Pievērst pastiprinātu uzmanību ģimenes 
atbalsta politikai Dundagas novadā darbā ar 
sociālās atstumtības, nabadzības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupām un jaunajām 
māmiņām. 

SP-4 Turpināt organizēt „apaļo galdu” ar sociālajā 
darbā iesaistīto institūciju pārstāvjiem 
(pedagogiem, mediķiem, bāriņtiesu, 
pašvaldības policiju). 

SP-5 Iesaistīties projektos un programmās par 
sociālo pakalpojumu pilnveidošanu un 
uzlabošanu Dundagas novadā. 

SP-6 Veikt preventīvo darbu ar atkarības riska 
grupām. Izveidot nakts patversmi 
Jaundundagā. 

RV-SP-2 Pansijas „Jaundundaga” darbības 
efektivitātes uzlabošana. 

SP-7 Uzsākt sadarbību, noslēdzot līgumu ar VSAC 
„Kurzeme” filiāli „Dundaga”, lai nodrošinātu 
abu iestāžu klientu sociālo integrāciju. 

SP-8 Veikt pansijas „Jaundundaga” ēkas 
atjaunošanu un apkārtējas teritorijas 
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sakārtošanu, veidojot  to par daudzveidīgu 
sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu. 

RV-SP-3 Primāro veselības pakalpojumu 
nodrošinājums. 

SP-9 Saglabāt SIA „Dundagas veselības centrs” 
sniegtos veselības pakalpojumus.  

SP-10 Izpētīt iespēju radīt sociālās kreditēšanas 
mehānismu veselības pakalpojumu 
izmantošanai Dundagas novada sociāli 
neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 

SP-11 Popularizēt un atbalstīt veselību veicinošas 
aktivitātes. 

RV-SP-4 Alternatīvo sociālo pakalpojumu un 
alternatīvo sociālās palīdzības metožu 
attīstība. 

SP-12 Dundagā un Kolkā izveidot atbalsta un 
apmācību grupas jaunajām māmiņām un 
atbalsta grupas bērniem. 

SP-13 Popularizēt jaunu sabiedrisko organizāciju 
izveidi un jaunu biedru piesaisti sociālo 
problēmu risināšanai un savstarpējās 
saskarsmes pilnveidošanai. 

SP-14 Izveidot atbalsta grupas Dundagā un Kolkā 
līdzatkarības mazināšanai Dundagas novadā.  

RV-SP-5 Piemērots Dundagas novada sociālā 
dienesta telpu nodrošinājums. 

SP-15 Ierīkot sociālā dienesta telpas piemērotā ēkā 
Dundagā, nodrošinot atbilstošu vides 
pieejamību. 

7M-SP-2 Attīstīt audžuģimeņu kustību Dundagas novadā. RV-SP-6 Audžuģimeņu kustības attīstība. SP-16 Dundagas novada sociālā dienesta 
darbiniekiem kopā ar bāriņtiesu meklēt, 
personīgi skaidrot un motivēt potenciālās 
audžuģimenes. Sadarboties ar kaimiņu 
pašvaldībām audžuģimeņu apmācības jomā. 

SP-17 Popularizēt vietējos mēdijos audžuģimeņu 
statusa ieguves iespējas un nosacījumus. 

RV-SP-7 Bāriņtiesas kapacitātes celšana. SP-18 Detalizēti izpētīt nepieciešamību ieviest 
papildus štata vietu – bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieks, lai nodrošinātu 
pieaugušā darba apjoma veikšanu bērnu 
tiesību aizsardzības jomā. 

7M-SP-3 Sekmēt viesģimenes statusa piešķiršanu 5 
ģimenēm Dundagas novadā. 

RV-SP-8 Bāriņtiesas kapacitātes celšana. SP-19 Popularizēt viesģimenes statusa iespējas un 
nosacījumus novada iedzīvotāju vidū. 

7M-SP-4 Veicināt Dundagas novada iedzīvotāju 
nodarbinātību un speciālistu piesaisti sociālajā 

RV-SP-9 Mājražošanas attīstības atbalsts. SP-20 Atbalstīt mājražošanas attīstību, cildinot 
aktīvos mājražotājus un aktivizējot topošos 
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jomā. mājražotājus, tādējādi mazinot sociālo 
spriedzi iedzīvotāju vidū. 

RV-SP-10 Sociālās jomas speciālistu piesaistes 
veicināšana. 

SP-21 Attīstīt prakses vietas sociālās aprūpes un 
veselības centros Dundagas novadā. 

SP-22 Sadarboties ar skolām un augstskolām 
nākamo speciālistu apzināšanā 
rehabilitācijas, zobārstniecības, fizioterapijas 
un māszinību jomās. 

7M-SP-5 Uzlabot Dundagas novada publisko objektu 
vides pieejamību un iedzīvotāju drošību. 

RV-SP-11 Publisko objektu vides pieejamības 
uzlabošana. 

SP-23 Veikt visaptverošu vides pieejamības izpēti 
publiskajām ēkām un sabiedriski pieejamām 
teritorijām, saskaņā ar to veikt uzlabojumus 
un veicināt vides pieejamību. 

V-25 Īstenot labiekārtošanas projektus Dundagas 
ciema centra valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu aizsardzības zonas teritorijā. 

V-26 Īstenot labiekārtošanas projektus Kolkas 
pagastā, labiekārtojot peldvietas pludmalē 
Sīkraga, Mazirbes un Kolkas ciemos. 

RV-SP-12 Iedzīvotāju drošības uzlabošana novadā. SP-24 Drošības uzlabošanai sabiedriskas nozīmes 
objektos, pie sabiedriskas nozīmes objektiem 
un maģistrālajiem ceļiem/ielām ciemos 
izvietot videonovērošanas kameras.  

SP-25 Nodrošināt piemērotas telpas pašvaldības 
policijas darbam. 

SP-26 Nepieciešamības gadījumā izveidot drošas 
gājēju pārejas novada ciemos. 

SP-27 Iegādāties bezceļu apstākļiem piemērotu 
pašvaldības transportu pašvaldības policijas 
un sociālā dienesta vajadzībām. 

 RV-SP-13 Sadarbības veicināšana sociālajā jomā. SP-28 Izveidot sociālās jomas sadarbības tīklu vai 
konsultatīvo padomi, uzlabojot informācijas 
apriti un pieejamību.  

SP-29 Atbalstīt Dundagas novada aktīvās sociālās 
palīdzības biedrības – kā līdzvērtīgu 
pašvaldības partneru ieguldījumu sociālo 
jautājumu risināšanā. 

SP-30 Sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām, 
attīstot brīvprātīgo kustību un stimulējot 
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mūžizglītību. 

9. TABULA  
Mērķi un rīcības sociālās palīdzības, veselības aizsardzības un sabiedriskās kārtības jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība 

 

2.3.7. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „SATIKSME”     
       

MĒRĶI – RĪCĪBAS SATIKSME (S)  
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-S-1 Sakārtot ceļu juridisko statusu un nodrošināt 
to kvalitatīvu uzturēšanu. 

RV-S-1 Ceļu apsaimniekošanas plānošana un ceļu 
juridiskā statusa sakārtošana. 

P-27 Veikt detalizētu Dundagas novada ceļu 
inventarizāciju un izstrādāt plānveida 
programmu novadam būtisku koplietošanas 
ceļu īpašumtiesību un apsaimniekošanas 
sakārtošanā. 

S-1 Pašvaldības ceļu uzturēšanai paredzēt 
pašvaldības budžeta līdzekļus. 

S-2 Atbilstoši veiktajai ceļu inventarizācijai slēgt 
līgumus par koplietošanas ceļu uzturēšanu 
vai iegādāties īpašumus zem ceļiem. 

RV-S-2 Gājēju celiņu uzlabošana Dundagā un 
Kolkā. 

S-3 Uzlabot gājēju celiņus Dundagas ciemā. 

S-4 Uzlabot gājēju celiņus Kolkas ciemā. 

7M-S-2 Uzlabot Dundagas novada ceļu kvalitāti un 
reģionālo centru sasniedzamību. 

RV-S-3 Pašvaldības ceļu kvalitātes uzlabošana. S-5 Rekonstruēt pašvaldības ceļus, prioritāri 
uzlabojot uzņēmējdarbībai svarīgos un uz 
publiskajiem objektiem ejošos ceļu posmus 
(tai skaitā arī tiltus). 

RV-S-4 Valsts reģionālo un valsts vietējo autoceļu 
kvalitātes uzlabošana. 

S-6 Iespēju robežās veikt politisko lobēšanu 
aizstāvot valsts reģionālā autoceļa P 125 
Talsi – Dundaga – Mazirbe posmā Talsi 
Dundaga rekonstrukcijas nepieciešamību. 

S-7 Veicināt ceļu posmu Vīdale – Melnsils 
(V1307 Dundaga – Melnsils), Dundaga – 
Ģibzde (V1371) un Dundaga – Tiņģere – 
Tiltiņi (V1368) asfaltēšanu. 

S-8 Veicināt ceļu posma Dundaga – Kaļķi (V 
1367 Dundaga – Ģipka) atputekļošanu. 

 RV-S-5 Sabiedriskā transporta tīkla saglabāšana S-9 Veicināt sabiedriskā transporta maršruta 
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un reģiona nozīmes centru sasniedzamības 
uzlabošana. 

Kolka – Ventspils attīstību. 

S-10 Turpināt izmantot sabiedrisko transportu 
Dundagas novada skolēnu pārvadājumu 
nodrošināšanai. 

RV-S-6 Pašvaldības un valsts institūciju sadarbība 
infrastruktūras attīstības jautājumu 
risināšanā. 

S-11 Aktīvi iesaistīties nacionālā līmeņu attīstības 
dokumentu un likumdošanas aktu izstrādē 
saistībā ar transporta būvēm, sabiedrisko 
transportu un inženierkomunikācijām. 

10. TABULA  
Mērķi un rīcības satiksmes jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība 

 

2.3.8. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „INŽENIERAPGĀDE”    
       

MĒRĶI – RĪCĪBAS INŽENIERAPGĀDE (IN)  
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-IN-1 Veicināt kvalitatīvas centralizētās 
ūdensapgādes un videi draudzīgas 
notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšanu 
Dundagas novada lielajos ciemos 

RV-IN-1 Ūdenssaimniecības sakārtošana novada 
ciemos.  

IN-1 Turpināt ūdenssaimniecības projekta 
ieviešanu Kolkā, pievēršot īpašu uzmanību 
dzeramā ūdens kvalitātes faktoram, veco 
ūdensvadu nomaiņai un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas pieejamībai plašākā 
ciema teritorijā. 

IN-2 Turpināt ūdenssaimniecības projekta 
ieviešanu Dundagā. 

IN-3 Popularizēt centralizētās ūdensapgādes 
priekšrocības Dundagā un Kolkā, tādējādi 
palielinot pieslēgumu skaitu centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai. 

IN-4 Veikt nedarbojošos ūdens apgādes urbuma 
tamponēšanu Dundagā – Maija ielā. 

IN-5 Rekonstruēt notekūdeņu attīrīšanas ierīces 
Mazirbē un Dundagā. 

IN-6 Veikt izglītojošu pasākumu kopumu par videi 
draudzīgu risinājumu īstenošanu 
ūdensapgādei un notekūdeņu attrīšanai 
mazajos ciemos. 

7M-IN-2 Uzlabot ugunsdrošību un samazināt vides RV-IN-2 Centralizētu apkures sistēmu ieviešana IN-7 Sagatavot tehniski ekonomisko pamatojumu 
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piesārņojumu Dundagas un Kolkas ciemu 
daudzdzīvokļu ēku un koncentrētās apbūves 
teritorijās. 

Dundagā un Kolkā. centralizētas apkures sistēmas ieviešanai 
Kolkas ciemā, paredzot energoefektīvu 
risinājumu pielietojumu.  

IN-8 Īstenot tehniski ekonomiskajā pamatojumā 
paredzētos risinājumus centralizētās apkures 
ieviešanai pašvaldības ēkām Dundagā. 

RV-IN-3 Ugunsdrošības uzlabošana Kolkas ciemā. IN-9 Ierīkot jaunas ugunsdzēsības ūdens 
ņemšanas vietas Kolkas ciemā. 

7M-IN-3 Nodrošināt samērīgu līdzsvaru starp dabas 
aizsardzības pasākumiem un attīstību 
Dundagas novada ciemu teritorijās un 
teritorijās ārpus ciemiem. 

RV-IN-4 Līdzsvara nodrošināšana starp attīstību un 
dabas aizsardzību. 

IN-10 Izveidot efektīvu virszemes ūdens noteces 
sistēmu novada ciemos. 

IN-11 Aktīvi atbalstīt „zaļās” enerģijas ražošanu, 
īpaši izmantojot vēja enerģiju un no 
biomasas iegūto enerģiju. 

7M-IN-4 Uzlabot energoapgādes un sakaru 
pakalpojumu kvalitāti Dundagas novadā. 

RV-IN-5 Energoapgādes un sakaru infrastruktūras 
uzlabošana. 

IN-12 Veicināt energoapgādes jaudu palielināšanas 
iespējas Dundagas ciemā, atbalstot 
energoinfrastruktūras projekta „Kurzemes 
loks” ieviešanu. 

T-31 Veicināt sakaru un informācijas tehnoloģiju 
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas 
risinājumus Dundagas novadā. 

RV-IN-6 Āra apgaismojuma ierīkošana. IN-13 Ierīkot, paplašināt ielu apgaismojumu 
Dundagā.  

IN-14 Ierīkot, paplašināt ielu apgaismojumu Kolkā. 

IN-15 Mazo ciemu būtiskāko ceļu krustojumos 
uzstādīt āra apgaismojumu. 

11. TABULA  
Mērķi un rīcības inženierapgādes jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība 

 

2.3.9. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI UN MĀJOKLIS”   
       

MĒRĶI – RĪCĪBAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI UN 
MĀJOKLIS (KM) 

 

VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-V-3 Uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
darbību Dundagas novadā. 

RV-KM-1 Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
pilnveidošana. 

V-20 Palielināt šķiroto atkritumu daudzumu 
Dundagas novadā, palielinot šķiroto 
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atkritumu konteineru skaitu un izvietojuma 
areālu. 

KM-1 Turpināt atkritumu šķirošanu sistēmu Kolkas 
pagasta piekrastes ciemos, ievērtējot šo 
ciemu apdzīvotības sezonālo raksturu. 

V-19 Izglītot iedzīvotājus biodegredablo atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, - nolūkā samazināt 
deponējamo atkritumu apjomu, tādējādi 
paaugstinot iedzīvotāju motivāciju šķirot 
atkritumus. Informēt un izglītot iedzīvotājus 
par atkritumu šķirošanas ekonomisko 
izdevīgumu, organizējot tikšanās ar 
iedzīvotājiem un publicējot izglītojošus 
rakstus vietējos medijos. 

7M-KM-1 Paaugstināt pašvaldības ēku 
energoefektivitāti. 

RV-KM-2 Pašvaldības ēku energoefektivitātes 
uzlabošana. 

KM-2 Veikt pašvaldības administratīvās ēkas Pils 
ielā 5, Dundagā pārbūvi, uzlabojot tajā 
pieejamo publisko pakalpojumu kvalitāti.  

KM-3 Uzsākt pašvaldības īpašumā esošo ēku 
siltināšanu atbilstoši energoauditu 
rezultātiem un ar to saistītajām prioritātēm. 

7M-KM-2 Attīstīt daudzdzīvokļu māju īpašnieku sapratni 
un apziņu par daudzdzīvokļu ēku kā 
kopīpašumu. 

RV-KM-3 Efektīva un ekonomiski pamatota 
daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošana Kolkā 
un Dundagā. 

KM-4 Paaugstināt SIA „Ziemeļkurzeme” veiktās 
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
apsaimniekošanas efektivitāti Dundagas 
ciemā, palielinot iedzīvotāju līdzatbildību par 
sava īpašuma uzturēšanu un uzlabojot 
savstarpējās komunikācijas modeļus. 

KM-5 Izmantot Eiropas Savienības projektu fondu 
iespējas mājokļu energoefektivitātes 
uzlabošanai. 

KM-6 Risināt jautājumu par Kolkas ciema 
daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanu. 

KM-7 Izdot saistošos noteikumus, kas regulē 
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
apsaimniekošanu Dundagas novadā. 

7M-KM-3 Veicināt dabas teritorijās iederīgu mājokļu 
būvniecības praksi Dundagas novadā. 
 

RV-KM-4 Ekoloģiskās būvniecības popularizēšana un 
būvniecības vadlīnijas piekrastes teritorijās. 

KM-8 Atbalstīt un popularizēt ekoloģiskus un 
energoefektīvus risinājumus Dundagas 
novada mājokļu būvniecībā 

NT-1 Dundagas novada Teritorijas plānojumā 
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ietvert prasības būvniecībai, kas nodrošinātu 
Ziemeļkurzemes raksturīgās kultūrvides un 
piekrastes tradicionālās apbūves 
saglabāšanu. 

12. TABULA  
Mērķi un rīcības komunālo pakalpojumu un mājokļa jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība 

 
2.3.10. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „NOVADA TĒLS” 
 

MĒRĶI – RĪCĪBAS NOVADA TĒLS (NT)  
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-NT-1 Stiprināt latvisko un lībisko identitāti. RV-NT-1 Lībiešu kultūras klātbūtnes akcentēšana 
novada vizuālajā tēlā un ikdienā. 

NT-1 Dundagas novada Teritorijas plānojumā 
ietvert prasības būvniecībai, kas nodrošinātu 
Ziemeļkurzemes raksturīgās kultūrvides un 
piekrastes tradicionālās apbūves 
saglabāšanu. 

NT-2 Piekrastes teritorijās radīt vienota stila māju 
un ciemu norādes latviešu un lībiešu 
valodās. 

NT-3 Organizēt projektu nedēļas Dundagas 
novada skolās par lībiešu kultūru un senajām 
dzimtām. 

NT-4 Radīt labvēlīgus nosacījumus 
uzņēmējdarbības aktivitātēm, kas saistītas ar 
kultūru (sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem, tūrisma uzņēmumiem, u.c.). 

NT-5 Izveidot „Ētikas kodeksu Līvu republikai” – 
visiem novadniekiem zināmus 10 baušļus ar 
humora pieskaņu, nolūkā celt iedzīvotāju 
pašapziņu un lepnumu par savu unikalitāti. 

RV-NT-2 Īpaša tēla radīšana katram ciemam. NT-6 Radīt īpašu tēlu un piesaistes simbolu katram 
novada ciemam, pamatojot to ar 
vēsturiskiem vai mūsdienās atpazīstamiem 
argumentiem. 
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RV-NT-3 Vienota Dundagas novada zīmola radīšana. NT-7 Dundagas novada zīmola veidošanā iesaistīt 
novada uzņēmējus, vienlaicīgi paredzot 
pasākumu programmu un savstarpējās 
vienošanās zīmola ieviešanas procesā. 

RV-NT-4 Latviskās un lībiskās identitātes 
stiprināšana objektu unikalitātē. 

NT-8 Izstrādāt koncepciju par unikāla objekta 
radīšanu un ar to saistītu unikālu pasākumu 
iedzīvināšanu Kolkasraga apkārtnē. Risināt 
jautājumu par nekustamā īpašuma 
„Kapteiņi” izmantošanu. 

T-5 Organizēt ikgadēju „Sakoptākās sētas” 
pasākumu Dundagas novadā. Ikgadējā 
konkursa „Sakoptākā sēta” ietvaros atbalstīt 
un apbalvot sakoptākos uzņēmumus un 
lielākos nodokļa maksātājus novadā. 

 RV-NT-5 Dundagas novada mierīgās un harmoniskās 
vides popularizēšana. 

NT-9 Popularizēt Dundagas novada mierīgo un 
harmonisko vidi kā ideālu iespēju 
vecumdienām. Atbalstīt uzņēmējdarbības 
iniciatīvas sociālās rehabilitācijas jomā. 

T-26 Izstrādāt dabas un kultūras mantojuma 
resursos balstītus detalizētus tūrisma 
maršrutu aprakstus ģimenēm, velotūristiem, 
putnu vērotājiem, dabas, floras un faunas 
vērotājiem, cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, nodrošinot informāciju 
drukātu bukletu un informācijas stendu veidā 
un digitālā formā Dundagas novada mājas 
lapā. Nodrošināt informāciju latviešu, angļu, 
krievu, vācu, lietuviešu un igauņu valodās. 
Izveidot kompleksos piedāvājumus 
attiecīgajām grupām. 

13. TABULA  
Mērķi un rīcības novada tēla jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība 
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2.3.11. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „PĀRVALDĪBA” 
  

MĒRĶI – RĪCĪBAS PĀRVALDĪBA (P)  
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-P-1 Piesaistīt kvalitatīvus speciālistus darbam 
pašvaldībā un nodrošināt esošo pašvaldības 
darbinieku kvalifikācijas celšanu, sekojot 
mūžizglītības principiem, lai uzlabotu 
pašvaldības darba kvalitāti. 

RV-P-1 Lēmējvaras un izpildvaras funkciju 
nodalīšana un savstarpējās uzticēšanās 
veicināšana. 

P-1 Ieviest pašvaldības darbinieku kvalitātes 
vadības sistēmu. Izstrādāt pašvaldības 
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas plānu 
kvalitātes vadības sistēmas ietvaros. 

P-2 Uzturēt regulāru kontaktu ar novada 
jauniešiem, kuri mācās augstskolās, rīkojot 
kopīgas tikšanās un personiski informējot par 
norisēm un aktualitātēm novadā. Iespēju 
robežās uzturēt regulāru informatīva rakstura 
kontaktu ar novadniekiem, kuri strādā ārpus 
Latvijas. 

P-3 Organizēt ikgadējas pieredzes apmaiņas ar 
kaimiņu un citām pašvaldībām, piedaloties 
deputātiem un pašvaldību darbiniekiem – 
nolūkā uzlabot pašvaldības darba kvalitāti. 

RV-P-2 Speciālistu piesaiste darbam pašvaldībā. P-4 Uzsākt pašvaldības dzīvojamā fonda 
optimizāciju, radot iespējas īslaicīgai 
speciālistu izmitināšanai. Uzturēt informācijas 
sistēmu par brīvajiem dzīvokļiem.  

7M-P-2 Veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, 
tādējādi uzlabojot savstarpējās sadarbības 
iespējas. 

RV-P-2 Lēmējvaras tuvināšana iedzīvotājiem. P-5 Rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem piedaloties 
Dundagas novada domes deputātiem un 
pašvaldības pārstāvjiem. 

P-6 Uzlabot publisko pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību pašvaldības administratīvajās ēkās 
Dundagā un Kolkā.  

P-7 Izveidot un  uzturēt informācijas sadaļu par 
Dundagas novadu sociālajos tīklos. 

P-8 Nodrošināt, ka katra sasaukuma deputāti 
apmeklē visas novada iestādes – kā 
priekšnoteikumu dažādo pašvaldības jomu 
pilnvērtīgai attīstībai. 

P-9 Regulāri atjaunot Dundagas novada mājas 
lapas veidolu, nodrošinot lapas vieglu 
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pārskatāmību un interaktivitātes iespējas. 

P-10 Turpināt Dundagas novada avīzes izdošanu. 

RV-P-3 Iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes 
sekmēšana. 

P-11 Nodrošināt sabiedrisko attiecību darba 
veikšanu pašvaldībā, stiprinot attiecības starp 
pašvaldību un dažādām sabiedrības grupām, 
savstarpēji koordinējot novada pasākumus. 

P-12 Ieviest iedzīvotāju priekšlikumu kastītes jeb 
domu somas visās apdzīvotajās vietās, 
sadarbojoties ar publiski apmeklētākajām 
vietām – tautas namiem, pārvaldēm, 
bibliotēkām, skolām, veikaliem. Nodrošināt 
atgriezenisko saikni priekšlikumu tālākajā 
virzībā. 

P-13 Veicināt jaunu sabiedrisko organizāciju 
veidošanos novadā un stiprināt esošās 
sabiedriskās organizācijas. 

P-14 Aktivizēt vietējās iniciatīvas nelielu attīstības 
projektu īstenošanai. 

P-15 Iedrošināt veidot ciemu valdes Dundagas 
novada ciemos un piekrastes valdi, nodrošinot 
ar piekrasti – kā vienota veseluma – saistītu 
interešu aizstāvību. Veikt organizatoriska 
rakstura grozījumus pašvaldības nolikumā 
iedzīvotāju valžu viedokļu integrēšanai 
pašvaldības darbā. 

P-16 Veicināt gan novadā kādreiz dzīvojošu cilvēku, 
gan vasaras sezonā novadā mītošo cilvēku 
iesaisti novada pasākumos. 

P-17 Radīt stabilas iespējas mūžizglītībai un 
neformālajai izglītībai Dundagas novadā. 

P-18 Veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, 
iespēju robežās nodrošinot biedrībām un 
iedzīvotāju grupām pieejamu infrastruktūru, 
t.sk. telpas, laukumus un citas pulcēšanās 
vietas. 
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P-19 Organizēt novada iedzīvotājus vienojošus 
publiskus pasākumus. 

7M-P-3 Radīt patiesi un pēc būtības vienotu novadu, 
mazinot sašķeltību starp pagastiem. 

RV-P-4 Novada pagastu saliedētības veicināšana. P-20 Regulāri veikt pasākumus labas pārvaldības 
nodrošināšanai Dundagas novada pašvaldībā. 

P-21 Nepieciešamības gadījumā Dundagas novada 
Domes sēdes un komiteju sēdes rīkot Kolkas 
ciemā. 

P-22 Rīkot un popularizēt pagastus vienojošus 
kultūras pasākumus. 

P-23 Organizēt Dundagas novada sporta spēles. 

7M-P-4 Savstarpēji pilnveidoties starptautiskās 
sadarbības rezultātā, balstot šo sadarbību uz 
ilgtspējīgas daudznozaru darbības pamatiem. 

RV-P-5 Starptautiskās sadarbības aktivizēšana. P-24 Īstenot mērķtiecīgas svešvalodu apguves 
programmas Dundagā un Kolkā mūžizglītības 
piedāvājuma ietvaros, akcentējot saziņas 
nozīmi tautsaimniecības izaugsmē un 
starptautiskās sadarbības iespēju 
paplašināšanā. 

P-25 Aktivizēt starptautisku un pārrobežu projektu 
īstenošanu, īpaši uzsverot tautsaimniecības 
sektora starptautiskās sadarbības iespējas. 

7M-P-5 Nodrošināt mērķtiecīgu novada attīstību, kas 
plānveidīgi balstīta ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā. 

RV-P-5 Īpašumtiesību normatīvā regulējuma un 
statusa sakārtošana novadā. 

P-26 Veikt izvērstu pētījumu par daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku apsaimniekošanas un 
pārvaldības modeļiem un izstrādāt izsvērtus 
priekšlikumus un ieteikumus daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku apsaimniekošanas uzlabošanai 
Dundagā un Kolkā. 

P-27 Veikt detalizētu Dundagas novada ceļu 
inventarizāciju un izstrādāt plānveida 
programmu novadam būtisku koplietošanas 
ceļu īpašumtiesību un apsaimniekošanas 
sakārtošanā.  

P-28 Veikt pašvaldības meliorācijas sistēmas un 
hidrotehnisko būvju identificēšanu un 
reģistrēšanu meliorācijas kadastrā, izdot 
saistošos noteikumus par pašvaldības 
koplietošanas nozīmes meliorācijas sistēmu 
ekspluatāciju un uzturēšanu. 

RV-P-6 Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nozīmes 
iedzīvināšana. 

P-29 Rīkot ikgadējos Dundagas novada progresa 
ziņojumus kā publiskus pasākumus Dundagā 
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un Kolkā. 

P-30 Rīkot īpašu pasākumu katra jaunā deputātu 
sasaukuma darba sākumā - Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas grāmatas nodošanu 
jaunās Domes pārziņā. 

RV-P-7 Nozīmīgu plānošanas dokumentu izstrāde. P-31 Izstrādāt darba ar jaunatni attīstības 
plānošanas dokumentu Dundagas novadā. 

P-32 Izstrādāt kopīgu Dundagas novada teritorijas 
plānojumu. 

 RV-P-8 Līdzdalība valsts mēroga attīstības 
dokumentu izstrādē. 

P-33 Aktīvi iesaistīties profesionālo asociāciju un 
citu sabiedrisko organizāciju darbā saistībā ar 
pašvaldībā pārstāvētajām jomām, lai radītu 
iespēju mērķtiecīgāk paust savus priekšlikumus 
par attiecīgo jomu attīstību. 

P-34 Aktivizēt sadarbību ar Kurzemes reģionā 
pārstāvētajiem Latvijas mēroga politiķiem. 

 14. TABULA  
Mērķi un rīcības pārvaldības jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība 

 
PIEZĪME: Rīcības, kuras parādītas oranži ietonētajos lodziņos, attiecas arī uz mērķiem citās jomā 


