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IEVADS
Dundagas novada Attīstības programma 2014. – 2020.gadam ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kurā tiek noteikti novada vidējā termiņa mērķi un rīcības, kā arī investīciju
plāns laika posmam līdz 2017.gadam. Dundagas novada Attīstības programma izstrādāta,
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, (19.05.1994.), Teritorijas attīstības plānošanas
likumu (13.10.2011.), Attīstības plānošanas sistēmas likumu (23.05.2008.), MK
noteikumiem Nr. 970 – „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”
(25.08.2009.), MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.), kā arī Dundagas novada Domes lēmumiem.
Izstrādājot Dundagas novada Attīstības programmu, ievērtēta Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija „Latvija 2030”, Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas un attīstības plānošanas
dokumenti, Talsu, Ventspils un Rojas novadu attīstības plānošanas dokumenti, kā arī
iepriekš izstrādātie attīstības plānošanas dokumenti, kas attiecas uz Dundagas novada
teritoriju, tādējādi respektējot savstarpējās saskaņotības un pēctecības principus.
Dundagas novada Attīstības programma ir ilgtspējības principā balstīts vidēja termiņa
plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju.
Galvenās idejas, kas noteiktas Attīstības programmā, tapušas ar plaša iedzīvotāju loka
līdzdalību, ievērojot atklātības, daudzveidības, vienlīdzīgu iespēju un integrētas pieejas
principus. Dundagas novada Attīstības programma izstrādāta, balstoties uz pašreizējās
situācijas raksturojumu un analīzi jeb datu analīzi, izmantojot rīcības plānošanas metodi,
kas īpašās plānošanas darbnīcās vienojusi aptuveni 70 cilvēku, kā arī izmantojot 3 dažādu
veidu anketēšanas rezultātus. Pārskats par pielietotajām metodēm un plānošanas procesa
rezultāti apkopoti atsevišķā sējumā – „Pārskats par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un Attīstības programmas plānošanas procesu”.
Dundagas novada Attīstības programma ir attīstības dokuments, kurā nosprausti vidējā
termiņa mērķi 7 gadu periodam, to sasaiste ar stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa
mērķiem. Dokumentā noteiktas katram mērķim atbilstošās rīcības šādās pašvaldības jomās
– vide, kultūras mantojums, apdzīvojums, nodarbinātība, tautsaimniecība, kultūrvide,
izglītība, aktīvs dzīvesveids, sociālā palīdzība, satiksme, mājoklis, inženierapgāde,
komunālie pakalpojumi, novada tēls un pārvaldība. Dundagas novada Attīstības
programmā ietverts arī rīcību ieviešanas plāns, izceļot rīcību prioritātes, īstenošanai
paredzamos finanšu resursus un atbildīgos par rīcību ieviešanu. Pirmajiem 3 gadiem dots
investīciju plāns, parādot detalizētāku finansējuma avotu sadalījumu un katrai rīcībai
atbilstošos plānotos rezultātus.
Ievērtējot nepārtrauktības principu, dokumentā izstrādāta arī Attīstības programmas
uzraudzības sistēma, kas balstīta uz politikas rezultātu rādītājiem, kuri saistīti ar katru no
40 vidējā termiņa mērķiem 11 dažādās jomās. Attīstības programmas uzraudzības sistēma
paredz analizēt gan šo rādītāju izmaiņas, gan paredzēto rīcību ieviešanas progresu.
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1.

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES KOPSAVILKUMS,
PAMATNOSTĀDNES, TENDENCES

VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS UN VĒSTURISKS IESKATS
1.1. VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS
Dundagas novadu veido Dundagas (557,1 km2) un Kolkas pagasti (116,8 km2), un tas
atrodas Kurzemes ziemeļu daļā. Novada platība ir 673,9 km2, novads ietilpst Kurzemes
plānošanas reģionā, ir piektais lielākais pēc platības un aizņem 5% no Kurzemes plānošanas
reģiona teritorijas.

1. ATTĒLS
Dundagas novada novietojums Latvijā. Avots: Wikipedia

Novada administratīvais centrs atrodas Dundagā, kurā dzīvo 1675 iedzīvotāji. Pārējās
lielākās apdzīvotās vietas ir Kolka (814), Mazirbe (105), Vīdale (82), Kaļķi (82), Neveja (51)
un Pāce (48). Dundagas novads robežojas ar Ventspils, Talsu un Rojas novadiem, kā arī 36
km garumā ar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci.

2. ATTĒLS
Dundagas novada teritorija. Avots: Wikipedia
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2013.gada 1.janvārī novadā dzīvoja 4638 iedzīvotāji, bet vidējais iedzīvotāju blīvums
novadā bija 6,9 iedzīvotāji uz km2.
Apmēram 28% no visas novada teritorijas aizņem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
Novadā atrodas Slīteres nacionālais parks un septiņi dabas liegumi (Kaļķupes ieleja,
Raķupes ieleja, Daiku īvju audze, Kadiķu nora, Rukšu purvs, Ģipkas lankas un Pāces pļavas),
kas iekļauti Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000.
Novadu šķērso 4 valsts reģionālie autoceļi: P 77 Ventspils-Dundaga, P 124 Ventspils-Kolka,
P 125 Talsi-Dundaga-Mazirbe un P 131 Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka, kā arī 14
valsts vietējie autoceļi.
Dundagas novada teritorijas attīstības indekss starp 110 Latvijas novadiem Dundagas
novadu ierindo 53. vietā. Salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām Dundagas novads pēc ranga
atrodas sliktākās pozīcijās.
Ievērojams skats iedzīvotāju tiek nodarbināti meža apsaimniekošanā, kokapstrādē,
lauksaimnieciskajā ražošanā, piena pārstrādē, zivju apstrādē un tūrisma jomā.

1.2. VĒSTURISKS IESKATS
VIDUSLAIKI
Senatnē Dundaga ietilpa Kursas Vanemas novadā. 1245.gadā Dundaga nonāca Rīgas
domkapitula pārvaldījumā. 13.gs.otrajā pusē domkapituls uzcēla Dundagas pili, kuras
galvenā funkcija bija kalpot par produktu savāktuvi un glabātuvi līdz to nogādāšanai Rīgā.
15.gs. Rīgas domkapituls pārdod Dundagas pili un Dundagas novadu Kurzemes bīskapijai.
Kolka kā apdzīvota vieta pirmo reizi rakstos minēta 1387.gadā. Līdz 19.gs. beigām

Kolkasraga nosaukums bija  .
16. – 18.GADSIMTS.
16.gs. Kolkā uzceļ pirmo krasta bāku. 18.gs. Kolkas raga kāpās uzceļ divus torņus, bet
Dundagā beidz celt luterāņu baznīcu.
19.GADSIMTS
19.gs.sākumā Dundagā uzceļ ūdenstorni, nodibina doktorātu. 1832.g. skolu ierīko Košraga
ciema Žokos, 1838.gadā darbu sāk Kubalu skola Dundagā. 1868.gadā Mazirbē uzbūvē
baznīcu. Gadsimta beigās atver skolu Dundagas muižā, atver pirmo pagastskolu Kolkā,
uzbūvē Kolkas bāku, atver skolas Vīdalē un Nevejā, dibina pirmās biedrības, uzbūvē
jūrskolu Mazirbē.
20.GADSIMTS
20.gs. sākumā nodibina Līvu savienību, atver pamatskolu Kaļķos, izveido Šlīteres dabas
pieminekli, 1939.gadā atklāj Lībiešu tautas namu Mazirbē. Gadsimta vidū Jaundundagā
ierīko slimnīcu, nodibina bibliotēku Dundagā, Vīdalē un Kaļķos, Kolkā atklāj klubu. 70.gados
slēdz skolas Nevejā un Kaļķos. Gadsimta beigās Dundagā uzbūvē attīrīšanas iekārtas, atklāj
bērnudārzu Dundagā, Dundagā sāk darboties mūzikas skola un mākslas skola.
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VĒRTĪBAS
1.3.
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VIDE – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES
Dundagas novads atrodas piejūras zemienē un Ziemeļkurzemes augstienes
Dundagas pacēlumā, klimats ir mēreni silts un mitrs, ar izteiktu jūras ietekmi. Tiešā
jūras robežas tuvumā vēja ātrums ir vidēji par 5,5 m/s lielāks nekā iekšzemē, bet
vēja enerģijas ieguve novadā pagaidām ir nepietiekami izmantota. Nokrišņu ziņā tas
ir viens no vissausākajiem apgabaliem Latvijā.
Divi atšķirīgie ainavapvidi - Dundagas pacēluma āraine un Piejūras zemienes Slīteres
apvidus atdalīti ar dabīgu robežu - Slīteres Zilo kalnu krauju, kuras relatīvais
augstums vietām pārsniedz 30 m, un kas sakrīt ar Baltijas ledus ezera seno krastu
un lokālo zemes garozas lūzumu. Lielas pārmaiņas ainava piedzīvo Padomju gados,
kad piekrastes teritorijās darbojās padomju varas militārās intereses, radot
piekrastē ierobežotas pieejamības zonu.
Nozīmīgākais dabas resurss novadā ir mežs, kas aizņem 72,7% novada teritorijas un
ir lielāks par vidējo rādītāju valstī (46,4%). Tikai 15% no visas teritorijas aizņem
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, (Kolkas pagastā – tikai 3,3%). No visām
lauksaimniecības zemēm meliorēti ir 57%. Lauksaimniecības zemju kvalitāte novadā
ir salīdzinoši zema – zemes auglības rādītāji 30 – 40 balles. Samērā lielas teritorijas
veido purvu ainavas.
Lielākais zemju īpašnieks novadā ir valsts – tās īpašumā atrodas 54,7% novada
zemju, 84,5% no šīm zemēm ir mežu zemes.
Novada teritorijā nav lielu upju vai ezeru. Piekrastes ciemu grāvju tīkls nav atbilstoši
uzturēts, radot konfliktu starp apdzīvojuma attīstību un biotopu aizsardzību.
Dundagas novada jūras robeža ir 36km gara. Augsta krasta erozijas riska pakāpe ir
Kolkasragā, novada Baltijas jūras līča piekrastes daļā un no krasta joslā no Kolkas
līdz Vaidei. Kolkasrags ir starptautiska mēroga pievilkšanas punkts.
Slīteres nacionālais parks un 7 dabas liegumi iekļauti Natura 2000 Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā un aizņem 27,7% no novada teritorijas.
Apdzīvojuma attīstība Slīteres NP teritorijā ir apgrūtināta.
Vides kvalitātes rādītāji Dundagas novadā kopumā ir labi.
Vides jomā Dundagas novadam ir kopīgi risināmi jautājumi ar Rojas un Ventspils
novadiem par piekrastes attīstību, kā arī ar Talsu, Rojas un vairākiem cietiem
novadiem – atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ar visiem kaimiņu novadiem
Dundagas novadam kopīga ir mežu ugunsbīstamības riska mazināšana.
Novadā ir daudz neatrisinātu jautājumu atkritumu saimniecības jomā.
Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentiem ciemu teritoriju
paplašināšana gar piekrasti ir stingri ierobežojama, nepieciešamības gadījumā tā
plānojama virzienā uz sauszemi.
KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES
Dundagas novadā atrodas 33 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi – 2/3 no tiem
– arheoloģijas pieminekļi, 2 no tiem pilsētbūvniecības pieminekļi – Sīkraga un
Košraga zvejnieku ciemi.
Nozīmīgākie arhitektūras pieminekļi ir Dundagas viduslaiku pils un parks un Līvu
tautas nams. Nozīmīgs vēstures piemineklis ir Kubalu (Kubeles) skola, kurā mācījies
Krišjānis Barons un kur strādājis skolotājs un rakstnieks Ernests Dinsbergs.
Dundagas pils ir Latvijas mēroga pievilkšanas punkts.
Lībiešu kultūras mantojums, Kolkasraga un bāku vēsture, zemūdens mantojums
netiek pārstāvēts muzejos.
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Nozīmīgu kultūras pieminekļu pastāvēšana ir apdraudēta resursu nepietiekamības
dēļ, to negatīvi ietekmē arī pastāvīga iedzīvotāju skaita samazināšanās. Kultūras
pieminekļu saglabāšanas iespējas atkarīgas no ES programmu finansējuma
piesaistes.
Ar Dundagas novadu saistīta izcilu novadnieku – Krišjāņa Barona, Ernesta
Dinsberga, Arnolda Auziņa, Arvīda Blūmentāla, Dzidras Ritenbergas un Valdas
Marijas Šuvcānes dzīve un izaugsme.
Līvu valoda un Dundagas (tāmnieku) izloksne pamazām izzūd.

IEDZĪVOTĀJI
1.5.
















APDZĪVOJUMS – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES
Dundagas novadā 2013.gada sākumā dzīvoja 4638 iedzīvotāji. Vidējais iedzīvotāju
blīvums Dundagas novadā ir 6,9 iedzīvotāji/km2, kas ir apmēram 3 reizes zemāks
rādītājs nekā vidēji Kurzemē.
Dundagas pagastā ciema statusam atbilst apdzīvotās vietas – Dundaga,
Jaundundaga, Kaļķi, Neveja, Pāce un Vīdale, tomēr šo ciemu robežas teritorijas
plānojumā nav apstiprinātas. Pārējā pagasta teritorijā raksturīgais apdzīvojuma
veids ir viensētas un viensētu grupas.
Kolkas pagastā atrodas 8 piekrastes ciemi – Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags,
Saunags, Vaide, Kolka un Uši, kuru robežas noteiktas teritorijas plānojumā un
apstiprinātas MK noteiktajā kārtībā. Lielākā daļa piekrastes ciemu ir apdzīvotas
vietas ar sezonas raksturu – vasaras sezonas laikā iedzīvotāju skaits Kolkas pagasta
ciemos palielinās apmēram 4,5 reizes.
Iedzīvotāju skaitam pēdējo gadu laikā ir tendences samazināties. Laika posmā no
2007. līdz 2013.gadam iedzīvotāju skaits samazinājies par 7,8%. Iedzīvotāju
dabiskais pieaugums ir negatīvs.
Iedzīvotāju skaita izmaiņu prognozes liecina, ka pie līdzīgiem dzimstības, mirstības
un migrācijas rādītājiem turpmāko 20 gadu laikā iedzīvotāju skaits varētu sarukt par
aptuveni 20%.
Demogrāfiskās slodzes līmenis Dundagas novadā ir nedaudz sliktāks nekā vidējais
rādītājs Latvijā, bet nedaudz labāks nekā Kurzemē. Novada abos pagastos
paredzams darbaspējīgā vecuma iedzīvotāju īpatsvara samazinājums tuvākajos 20
gados, kas īpaši izteikts ir Kolkas pagastā.
94,2% no visiem iedzīvotājiem ir latvieši, savukārt novada piekrastes kultūrvidi
veidojuši lībieši, kuru skaits sastāda 0,5% no visiem novada iedzīvotājiem.
Ņemot vērā prognozētās klimata izmaiņas un jūras līmeņa celšanos, kā arī krasta
noskalošanās riska pieaugumu, ciemu teritoriju paplašināšana gar piekrasti ir
ierobežojama; nepieciešamības gadījumā tā plānojama virzienā uz sauszemi.

EKONOMISKĀ DARBĪBA
1.6.


NODARBINĀTĪBA – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES
Dundagas novadā daudz lielāks iedzīvotāju īpatsvars nodarbināti sabiedriskajā
sektorā, salīdzinot ar apkārtējiem novadiem un Latvijas vidējiem rādītājiem. Tas
liecina par to, ka privātais sektors salīdzinot ar apkārtējām pašvaldībām un vidējiem
rādītājiem valstī kopumā ir nepietiekami attīstīts un ir aktivizējams.

7

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA






1.7.






















Dundagas novada nodarbināto iedzīvotāju vidējās darba samaksas neto rādītāji ir
vismazākie, salīdzinot ar apkārtējiem novadiem, un ir tikai aptuveni 55%, salīdzinot
ar vidējiem rādītājiem Latvijā.
Bezdarbnieku skaits Dundagas novadā pēdējo gadu laikā ir samazinājies. Bezdarba
līmenis ir ievērojami mazāks, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Latvijā un Kurzemē,
kā arī Talsu un Ventspils novadiem. Tomēr tas varētu būt saistīts arī ar iedzīvotāju
migrāciju darba meklējumos ārpus Latvijas.
1/3 no Dundagas novada bezdarbniekiem ir vecumā no 50 – 59 gadiem. 2/3 no
visiem bezdarbniekiem ir iedzīvotāji ar vispārējo vidējo izglītību, pamata vai
nepabeigtu pamatizglītību.
TAUTSAIMNIECĪBAS JOMAS – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES
Galvenās uzņēmējdarbības nozares Dundagas novadā ir tradicionālā
lauksaimniecība, piena lopkopība, mežizstrāde, kokapstrāde, piena pārstrāde,
zivsaimniecība, mazumtirdzniecība un tūrisms.
Gan ražošanas apjoma, gan nodarbināto strādnieku skaita ziņā lielākie novada
uzņēmumi ir SIA „Gabriēla”, piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība „Dundaga”, SIA „Līcis 93”, SIA „Tonuss un partneri”, SIA
„ICO”, SIA „Ints”, SIA „Dundagas meži”, SIA „Woodstuff” un SIA „Dundaga”.
Pateicīgākā lauksaimniecības nozare ir piena un gaļas lopkopība. Slaucamo govju
skaitam ir tendence samazināties, tas ietekmē piena pārstrādes kooperatīva
„Dundaga” darbību, īpaši ziemas periodā.
SIA „Vilnas fabrika” ir vienīgais vilnas pārstrādes uzņēmums Ziemeļkurzemē, tomēr
aitkopības nozare novadā nav attīstīta.
Lai arī vidējā zemes kopplatība vienā saimniecībā ir lielāka nekā vidēji Kurzemē,
lauksaimniecībā izmantojamo zemju platība vidēji ir mazāka nekā caurmērā
Kurzemē.
Meži aizņem 72,6 % no novada teritorijas un 63,7% no tiem ir valsts īpašumā,
tomēr mežistrādes apjomu ziņā valsts mežos tiek nocirsti aptuveni 30%. Tas
skaidrojams ar lielo mežu īpatsvaru Slīteres nacionālā parka teritorijā, kur
mežsaimnieciskā darbība ir ļoti ierobežota.
Novada lielākais uzņēmums ir zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Līcis 93” Kolkā, kas
nodarbina ap 300 - 400 darbinieku. Tikai aptuveni puse no tiem ir Kolkas pagasta
iedzīvotāji.
Tūrismam Dundagas novadā ir sezonāls raksturs. Lielākais tūristu interešu punkts ir
Kolkasrags, piesaistot gandrīz 50 000 apmeklētājus gadā. Vasaras sezonā esošais
tūrisma mītņu piedāvājums nespēj apmierināt pieprasījumu, Kolkā izteikti trūkst
sabiedriskās ēdināšanas vietu.
Novadā izstrādāti 15 velomaršruti, tomēr daļēji marķēts ir tikai viens no
maršrutiem.
Kā izmantojamo derīgo izrakteņu atradnes tiek izmantotas trīs atradnes smilts,
smilts - grants un kūdras ieguvei, kas izmantojami būvniecībā, ceļu būvniecībā un
lauksaimniecībā.
Galvenās pamatproblēmas tautsaimniecībā ir mazais iedzīvotāju skaits un blīvums,
kas rada darbaspēka trūkumu, nepietiekama sadarbība starp uzņēmējiem un
pašvaldību, kā arī sliktie ceļi un nepietiekami attīstītā tehniskā infrastruktūra, it
īpaši nepietiekamais un nestabilais elektroenerģijas nodrošinājums. Vienlaikus
miers un harmonija ir viena no galvenajām priekšrocībām atsevišķām ar tūrismu un
rehabilitāciju saistītām uzņēmējdarbības jomām.
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Atbilstoši uzņēmēju aptaujas rezultātiem, vairums Dundagas novada uzņēmēju
plāno paplašināt savu uzņēmējdarbību. Lai veiksmīgi attīstītu savu uzņēmējdarbību,
visi uzņēmēji ir gatavi sadarboties kopīga elektroniska kataloga izstrādē, lielākā daļa
uzņēmēju gatavi sadarboties loģistikas jomā un kopīgu vietējo produktu un
pakalpojumu izveidē, uzsverot šāda produkta vai pakalpojuma zīmola nozīmi pašu
uzņēmumu tālākajā attīstībā.

SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA
1.8.










1.9.











KULTŪRVIDE – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES
Dundagas novadā darbojas sekojoši kultūras centri: Dundagas Kultūras pils, Kolkas
Tautas nams, Līvu Tautas nams, Līvu centrs „Kūolka”, Vīdales saieta nams. Novadā
darbojas 15 pašdarbības kolektīvi – 9 Dundagā un 6 Kolkā,- 7 no tiem ir Vispārējo
Dziesmu un Deju svētku dalībnieki, kas ir kolektīvu aktivitātes un kvalitātes rādītājs.
Līvu tautas nams Mazirbē un Līvu centrs „Kūolka” Kolkā uztur lībiešu kultūras
vērtības. Mazajos ciemos piekrastē nav kultūras iestāžu un iedzīvotāju pulcēšanās
vietu.
Dundagas novada bibliotēku apmeklētāju skaits pēdējos gados ir stabils.
Izsniegumu skaits vairumā bibliotēku ir stabils, Dundagas un Vīdales bibliotēkās tas
ir ar tendenci pieaugt.
Dundagas novadā ir viens pašvaldības muzejs – Kubalu skola un viena plaši
apmeklēta privātā kolekcija – tā saucamais, „Vaides ragu muzejs”. Novadā ir privātā
kolekcija Mazirbē „Stūrīši-Branki”, kurā apkopoti lībiešu sadzīves priekšmeti.
Kultūras jomā Dundagas novads turpina ilggadīgu sadarbību ar tagadējiem Talsu,
Rojas un Mērsraga novadiem – īpaši saistībā ar amatiermākslas aktivitātēm,
Dziesmu un Deju svētku organizāciju un bibliotēku darba koordināciju.
IZGLĪTĪBA – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES
Pēdējo gadu laikā izglītības iestādēs ir notikusi ievērojama bērnu skaita
samazināšanās,- gan mazā dabiskā pieauguma, gan arī emigrācijas pieauguma dēļ.
Pēdējo sešu gadu laikā skolēnu skaits sarucis par aptuveni 30%.
Dundagas novadā tiek nodrošināta pirmskolas izglītība Dundagā un Kolkā, vispārējā
izglītība (Kolkas pamatskolā, Dundagas vidusskolā, Mazirbes internātpamatskolā),
kā arī profesionālās ievirzes kultūrizglītība – Dundagas Mākslas un mūzikas skola ar
filiāli Kolkā. Izglītības problēma ir pedagogu kolektīvu novecošanās.
Dundagas vidusskolas audzēkņu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3. un 6.klasēs
ir zemāki nekā vidēji valstī un vidēji Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados,
tomēr vidusskolas audzēkņu sasniegumi valsts pārbaudes darbos kopumā ir
augstāki par vidējiem rādītājiem valstī un vidējiem rādītājiem minētajos četros
novados.
Salīdzinoši liels Dundagas vidusskolas absolventu skaits izvēlas turpināt mācības
augstskolās, koledžās un tehnikumos, gandrīz visi Dundagas pamatskolas audzēkņi
un 78% Kolkas pamatskolas audzēkņu turpina mācības vidusskolās un profesionālās
izglītības iestādēs.
Izglītības iespējas mūžizglītībā ir ierobežotas.
Izglītības jomā novadam ir cieša sadarbība ar Talsu un Rojas pašvaldībām par
izglītības metodiskā darba koordinēšanu un saistībā ar skolēnu pašpārvalžu
darbību. 25% no Dundagas vidusskolas pedagoģiskā personāla ir Talsu novada
iedzīvotāji.
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1.10. SPORTS UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS – KOPSVILKUMS UN TENDENCES

Dundagas novadā nav lielu sporta bāžu – pie abām Dundagas vidusskolas ēkām un
pie Kolkas pamatskolas iekārtoti sporta laukumi, sporta zāle Dundagā atrodas
Dundagas vidusskolā. Kolkas sporta halle līdzekļu trūkuma dēļ nav pabeigta.

Dundagas novada specializācija sporta izglītībā ir volejbols.

Dundagas novada teritorijā ap Dundagu nav labiekārtotu peldēšanai piemērotu
vietu, Dundagā nav trenažieru zāles, kas kalpotu arī kā jauniešu aktivitāšu vieta.

Sporta aktivitāšu jomā Dundagas novads turpina ilggadīgu sadarbību ar tagadējiem
Talsu, Rojas un Mērsraga novadiem, piedaloties pašvaldību sporta spēlēs, kā arī
volejbola un futbola spēļu turnīros.
1.11. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES

Novadā atrodas 4 sociālās aprūpes iestādes: Valsts sociālās aprūpes centrs
„Dundaga”, Dundagas aprūpes nams „Stacija” (biedrība), pansija „Jaundundaga” un
Bērnu dienas centrs „Mājas”(biedrība). Daļēji sociālās aprūpes funkcijas veic arī SIA
„Dundagas veselības centrs”. Nepieciešama sociālās aprūpes iestāžu darba
optimizācija. Trūkst darbaspēka veselības jomā.

Pieprasītākie pabalstu veidi Dundagas novadā ir ēdināšanas pabalsts (brīvpusdienas
skolā), pabalsts bāreņiem, kuri turpina mācības pēc pilngadības sasniegšanas un
dzīvokļa pabalsts (īres maksas segšanai vai malkas iegādei). Kolkā sociālo darbinieku
skaits ir nepietiekošs.

Tendences bērnu tiesību aizsardzības jomā ir neiepriecinošas – aizvien pieaugoša
vecāku vienaldzība un bezatbildība, bērnu audzināšanas problēmas, ko izraisa
pārlieku lielā vecāku aizņemtība. Lielākā riska grupa ir bērni pamatskolas vecumā.

Novada pašvaldības rīcībā nav transporta, kas būtu pielāgots, lai pārvadātu cilvēkus
ar kustību traucējumiem.

Lielākajā daļā novada publisko ēku nav vides pieejamības.

Dundagas novadā nav mājokļu, kuriem būtu sociālo mājokļu statuss. Ir atsevišķi
pašvaldības īpašumā esoši dzīvokļi.

No 19 novada sabiedriskajām organizācijām 5 ir saistītas ar sociālo sfēru.

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA
1.12. SATIKSME – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES

Novada teritoriju šķērso 4 valsts reģionālie autoceļi un 14 valsts vietējie autoceļi.
Valsts vietējie autoceļi Dundagas novadā ir sliktā stāvoklī, pilnīgi nolietojies ir valsts
reģionālā autoceļa P125 Talsi - Dundaga – Mazirbe posms, kas kā ceļš ar vislielāko
intensitāti Dundagas novadā ir vitāli nepieciešams. Īpaši nozīmīgi pašvaldības
pakalpojumu pieejamības un uzņēmējdarbības nodrošināšanai ir valsts vietējie
autoceļi Ģibzde - Dundaga (V1371) un Dundaga - Melnsils (V1307)

Septiņos valsts ceļu posmos kravu transporta intensitāte pēdējos gados ir
samazinājusies (P124, P125, V1307, V1367, V1368, V1371, V1391), savukārt četros
citos valsts ceļu posmos tā ir būtiski palielinājusies (P131, V1372, V1381, V1382).

Vidēji Dundagas novadā uz 100 iedzīvotājiem ir 28,4 vieglie transporta līdzekļi, kas
ir mazāk nekā kaimiņu pašvaldībās, kur šis rādītājs vidēji ir 30,1.

Skolēnu nokļūšanu uz vietējām mācību iestādēm nodrošina gan skolēnu autobuss,
gan IK „Auto un būve”, ar kuru tiek slēgts līgums par skolēnu pārvadājumiem.

Dundagas novadā nav fiksēti bīstamie punkti no satiksmes drošības viedokļa.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļa apkalpo Talsu, Rojas un
Dundagas novadus.
10

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
1.13. MĀJOKLIS – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES

Lielāko daļu no daudzdzīvokļu mājām Dundagas ciemā apsaimnieko SIA
„Ziemeļkurzeme”. Kolkas ciema daudzdzīvokļu mājas tiek apsaimniekotas
neorganizēti – atbildību brīvprātīgi uzņemas mājas vecākais.

Iedzīvotāju līdzatbildība par savu privātīpašumu daudzdzīvokļu mājās ir zema. Zemo
apsaimniekošanas maksu dēļ nav iespējams iesaistīties siltināšanas projektu virzībā.

Siltumapgādes pakalpojumu Dundagas ciema un Kolkas ciema daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem nesniedz neviena organizācija vai uzņēmums – apkure tiek
nodrošināta norunas veidā pašu spēkiem – tas ir lēts, bet drošības ziņā bezatbildīgs
risinājums.

No visiem pēdējo 3 gadu laikā akceptētajiem būvprojektiem Dundagas novada
Kolkas pagastā ar mājokļa attīstību saistīti vidēji 50%. Tas lielā mērā saistīts ar
piekrasti kā rekreācijas resursu un otro mājokļu potenciālu. Dundagas pagasta
akceptēto būvprojektu īpatsvarā lielāka daļa projektu saistīta ar Sadales tīkla DET
un VAS „Latvijas Valsts meži” aktivitātēm.

Aptuvenās aplēses liecina, ka vasaras sezonā apmēram 78% piekrastes ciemu
iedzīvotāju ir vasarnieki.
1.14. INŽENIERAPGĀDE – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES
ENERGOAPGĀDE

Dundagas novada teritorijā elektroenerģijas piegādi nodrošina AS „Latvenergo” no
kopējās valsts energosistēmas – Dundagas novadā ir zemsprieguma, vidēja
sprieguma un augstsprieguma (110kV) elektrolīnijas.

Kā alternatīvās enerģijas ražotne Dundagas novadā atrodas Pāces dzirnavu HES ar
kritumu 5m un kopējo jaudu 110kW. Pēdējos gados parādījusies interese par vēja
elektrostaciju plānošanu un būvniecību Dundagas novada teritorijā, jo Dundagas
pacēlumā pieejamie vēja resursi ir ļoti labvēlīgi vēja enerģētikas attīstībai.

Energoinfrastruktūras projekta „Kurzemes loks” ietvaros paredzēts izbūvēt 330kV
augstsprieguma gaisvadu elektrolīniju Latvijas rietumu daļā trasējumā Grobiņa –
Ventspils – Dundaga – Tume – Imanta, nodrošinot palielinātas jaudas pieslēgumu
iespējamību arī Dundagas novadā.
ŪDENSAPGĀDE

Centralizētas ūdenssaimniecības pakalpojumus Dundagas novadā var saņemt
Dundagā, Kolkā un daļēji Mazirbē. Ar centralizētu ūdensapgādi Dundagas ciemā ir
nodrošināti 80% iedzīvotāju, bet ar centralizētu ūdensapgādi Kolkas ciemā
nodrošināti 59% iedzīvotāju.

Dzeramais ūdens Dundagas ciemā ir atdzelžots un labā kvalitātē, savukārt Kolkā
dzeramā ūdens kvalitāte ir slikta – gan iegūtā ūdens sliktās kvalitātes dēļ, gan arī
ļoti nolietoto ūdensvadu dēļ.

Pārējos ciemos un viensētās dzeramo ūdeni iegūst no vietējām grodu akām vai
dziļurbumiem individuāli.
KANALIZĀCIJA

Centralizētās kanalizācijas pakalpojumus izmanto 70% Dundagas ciema iedzīvotāju
un 34% Kolkas ciema iedzīvotāju. Dundagā un Jaundundagā atrodas notekūdeņu
attīrīšanas ierīces. Kolkas ciemā viena no ūdenssaimniecības būtiskākajām
problēmām ir zivju pārstrādes rūpnīcas notekūdeņu masas apjoma īpatsvars kopējā
notekūdeņu bilancē, kas intensīvas ražošanas ciklos pat līdz 7 reizēm pārsniedz
komunālo notekūdeņu daudzumu.
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Decentralizētās kanalizācijas ūdeņi tiek novadīti vietējās bioloģiskajās attīrīšanas
ierīcēs, nosēdakās ar iesūcināšanas laukiem vai izsmeļamajās bedrēs.

Būtiska piekrastes ciemu problēma ir virszemes notekūdeņu sistēmas sliktā
funkcionēšana, kas saistīta arī ar atrašanos Slīteres nacionālajā parkā un parka
teritorijā atrodošos biotopu aizsardzību.
SILTUMAPGĀDE, GĀZES APGĀDE

Dundagas novada teritorijā nav pieejama centralizēta siltuma apgāde, atsevišķas
lokālas katlu mājas ir izvietotas pie izglītības un kultūras iestādēm. Izņēmums ir
siltumapgāde Mazirbes speciālajā internātpamatskolā un pie tās esošajā
dzīvojamajā mājā.

Dundagas un Kolkas ciemu daudzdzīvokļu mājas ir aprīkotas ar saviem apkures
katliem, - visi apkures katli kā kurināmo izmanto malku. Tomēr apkures
pakalpojuma organizēšana notiek stihiski – saviem spēkiem, nenodrošinot
pienācīgu drošību un atbildību.

Dundagas novada teritoriju nešķērso maģistrālie gāzes vadi, Dundagas novada
daudzdzīvokļu mājām arī netiek nodrošināta centralizēta sašķidrinātās gāzes
piegāde no tvertnēm māju pagalmos.
SAKARU PAKALPOJUMI

No sakaru pakalpojumu sniedzējiem Dundagas novada teritorijā darbojas SIA
„Lattelecom”, SIA „Latvijas mobilais telefons”, SIA „Tele 2” un SIA „Bite Latvija”,
tomēr – zemā iedzīvotāju blīvuma dēļ atsevišķās vietās tīkla pārklājums nav
pietiekams.

Arvien pieaugošas ir sakaru pakalpojumu sniedzēju tehniskās iespējas piedāvāt
Interneta pieslēgumus.
UGUNSDZĒSĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA

Dundagas novadā Dundagas ciemā atrodas Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas Dundagas postenis.

Dundagas novadā kā ugunsdzēsības ūdensapgādes vietas noteiktas 5 dabīgās
ūdenstilpnes, 11 mākslīgās ūdenstilpnes un 32 hidranti Dundagas ciemā. Kolkas
ciemā nav ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamu ūdens apgādes hidrantu.

Izveidota apvienotā Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadu civilās aizsardzības
komisija un apstiprināts apvienotais novadu civilās aizsardzības plāns.


1.15. KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Dundagas novada pašvaldība ir dalībnieks SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrībā „Piejūra””. Atkritumu savākšanu un transportēšanu Dundagas novada
teritorijā veic SIA „ECO Baltia Vide”.

Dalītā atkritumu vākšana tiek organizēta Dundagas ciemā 2 vietās, Kolkā – 3 vietās,
Mazirbē, Kaļķos, Vīdalē un Pācē – katrā pa vienai vietai. Mazirbē atrodas atkritumu
pārkraušanas punkts, kur tiek koncentrēti arī mazo piekrastes ciemu atkritumi.

Vasaras sezonas laikā piekrastes ciemos daudzkārt palielinās atkritumu daudzums, tas rada nepieciešamību uzlabot saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.

Organizēti savākto atkritumu apjoms gadu griezumā palielinās, pateicoties aktīvai
Dundagas novada pašvaldība policijas darbībai.

Potenciāli bīstamās piesārņojuma vietas Dundagas novadā saistītas ar kādreizējām
degvielas glabātuvēm, minerālmēslu noliktavām, sadzīves atkritumu izgāztuvēm un
bijušās Padomju armijas būvēm.
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KAPU SAIMNIECĪBA

Dundagas novadā kopumā atrodas 30 kapsētas, no kurām 25 Dundagas pagasta
teritorijā un 5 Kolkas pagastā. Kapi atrodas uz pašvaldības, valsts un privātā
īpašumā esošām zemēm.

NOVADA TĒLS UN PĀRVALDĪBA
1.16. NOVADA TĒLS – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES

Dundagas novada pašvaldībai ir 3 sadraudzības pašvaldības ārzemēs: Køge (Dānijā),
Lekeberg (Zviedrijā) un Saare (Igaunijā). Sadarbība attīstīta skolu sadarbības,
sociālās palīdzības, politikās pieredzes, kultūras un ūdenssaimniecības jomā.

Dundagas novada pašvaldība nav īstenojusi mērķtiecīgus marketinga pasākumus
savas pašvaldības un novadā radīto produktu popularizēšanai.

Regulāri tiek izdoti kopīgi tūrisma bukleti, kuros ir detalizēta tūrisma informācija
par Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadiem.

Trūkst lībiskās identitātes zīmju novada teritorijas vidē.
1.17. PĀRVALDĪBA – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina ievēlēta dome, kas sastāv no 9
deputātiem, domē darbojas 3 komitejas – finanšu komiteja, sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteja un attīstības un plānošanas komiteja.

Dome izveidojusi 11 komisijas un 14 iestādes. Dome ir kapitāldaļu turētāja 3
kapitālsabiedrībās: SIA „Ziemeļkurzeme”, SIA „Kolkas ūdens” un SIA „Dundagas
veselības centrs”.

Sabiedrības līdzdalība pārvaldībā tiek realizēta arī, līdzdarbojoties Kolkas ciema
valdes darbā un 19 dažādu jomu sabiedrisko organizāciju aktivitātēs.

Dundagas novada pašvaldība izdod laikrakstu „Dundadznieks”, kas iznāk 1 – 2 reizes
mēnesī. Viena laikraksts lappuse „Līvu laiks” veltīta lībiešu tematikai.

Informācija par pašvaldību ir pieejama arī novada mājas lapās www.dundaga.lv un
www.kolka.lv

Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas lielāko īpatsvaru pēdējos gados veido valsts
un pašvaldības budžeta transferti (45 - 55%) un iedzīvotāju ienākuma nodoklis (30 45%).

Izteikti lielāko budžeta izdevumu daļu sastāda izglītība (40 – 50%), vērā ņemama
izdevumu daļa ir atpūtai, kultūrai un reliģijai. Arvien pieaugoša izdevumu daļa ir
vides aizsardzībai, būtisks, taču ar tendenci samazināties ir izdevumu īpatsvars
vispārējiem valdības dienestiem.

Dundagas novada domes debitoru parādiem ir tendence nedaudz palielināties.

Dundagas novada pašvaldība aktīvi īstenojusi investīciju projektus vides, kultūras,
izglītības, sporta, sociālajā un pārvaldības jomā, kā arī inženierapgādes un
komunālo pakalpojumu jomā, laikā no 2009. līdz 2014.gadam īstenojot projektus
par Ls 3 536 582,63. Lielākie investīciju projekti (sastādot gandrīz 74% no visu
investīciju projektu apjoma) tiek veikti inženierapgādes un komunālo pakalpojumu
jomā, izbūvējot ielu apgaismojumu Dundagas ciemā, veicot ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstību Dundagā un ūdenssaimniecības attīstību Kolkas ciemā.

Cilvēki Dundagas novadā attiecībās ir sadrumstaloti, vērojama nepietiekama
komunikācija visos līmeņos – pašvaldības darbinieku vidū, starp pašvaldības
darbiniekiem un sabiedrības pārstāvjiem. Īpaši uzlabojama sadarbība starp
Dundagas un Kolkas pagastu pārstāvjiem.
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2.
2.1.

STRATĒĢISKĀ DAĻA
DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IETVARS

ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJA



stratēģiskie mērķi



ilgtermiņa mērķi
(ilgtermiņa prioritātes)
vidējā termiņa mērķi
(vidējā termiņa attīstības prioritātes)





īstermiņa mērķi

*

rīcības
Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes (ilgtermiņa mērķi) noteikti ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā. Attīstības programmā parādīta vidēja termiņa mērķu, īstermiņa mērķu un rīcību
sasaiste ar ilgtermiņa stratēģiskajiem uzstādījumiem.
Dundagas novada attīstības programmā ar to saprot:
NOSAUKUMS

APZĪMĒJUMS

ORIENTĒJOŠAIS DARBĪBAS LAIKS

stratēģiskie mērķi

SM

ilgtermiņa mērķi

16M

vidēja termiņa mērķi
īstermiņa mērķi
rīcības

7M
3M

visaptveroši mērķi - orientēti uz vīzijas
sasniegšanu
atbilstošo jomu mērķi - orientēti uz
periodu līdz 2030. gadam (līdz 16 gadiem)
un ir priekšnoteikumi stratēģisko mērķu
sasniegšanai
orientēti uz periodu līdz 7 gadiem
orientēti uz periodu līdz 3 gadiem
orientētas uz periodu līdz 3-7 gadiem
1. TABULA

Mērķu apzīmējumu skaidrojums. Avots: Dundagas novada pašvaldība

Ilgtermiņa prioritātes (ilgtermiņa mērķi), vidēja termiņa attīstības prioritātes (vidēja
termiņa mērķi), īstermiņa mērķi un rīcības noteiktas 11 pašvaldības jau iepriekš
analizētajās jomās.
Abu šo apzīmējumu grupas veido individuālu kodu katram mērķim un rīcībai, precīzi
norādot noteiktā mērķa tipu termiņā un darbību konkrētā jomā, kā arī katras rīcības
atbilstību noteiktai jomai. Piemēram, 7M-K-4 norāda, ka tas ir vidēja termiņa mērķis (līdz 7
gadiem) kultūras jomā, bet rīcība S-3 norāda, ka tā ir rīcība satiksmes jomā. Katram mērķim
neatkarīgi no darbības termiņa atbilst noteikta rīcība.
Vienpadsmit jomām atbilstošie apzīmējumi ietverti arī Dundagas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas dokumentā.
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JOMA

APZĪMĒJUMS

V
T
K
IZ
A
SP
S
IN
KM
NT
P

VIDE
TAUTSAIMNIECĪBA
KULTŪRA
IZGLĪTĪBA
AKTĪVS DZĪVESVEIDS
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
SATIKSME
INŽENIERAPGĀDE
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI, MĀJOKLIS
NOVADA TĒLS
PĀRVALDĪBA

2. TABULA
Jomu apzīmējumu skaidrojums. Avots: Dundagas novada pašvaldība

Vispārējā ietvara shēma mērķu un rīcību sasaistei ir sekojoša:

SM 1

7M-1

3M-1

rīcība-1

rīcība-2

16M

3M-2

rīcība-3

rīcība-4
SM 2

7M-2

3M-3

rīcība-5

rīcība-6

rīcība-7

1. SHĒMA
Vispārējā ietvara shēma mērķu un rīcību sasaistei. Avots: Dundagas novada pašvaldība

Lai mērķu un rīcību vienotie bloki būtu vieglāk uztverami, tie tabulās parādīti ar vienotu
tonējumu. Izņēmums ir oranži tonētie lodziņi mērķu – rīcību sasaistes matricā – rīcības,
kuras parādītas oranži ietonētajos lodziņos attiecas uz mērķiem arī citās jomās. Paplašināti
šāda mērķu rīcību integrētā sasaiste parādīta sējumā „Pārskats par Dundagas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas plānošanas procesu”.
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2.2.

DUNDAGAS NOVADA MĒRĶU UN RĪCĪBU ATBILSTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA TELPISKAJAM PLĀNOJUMAM UN LATVIJAS
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI LATVIJA 2030.

LATVIJAS IAS LĪDZ
2030.GADAM –
ILGTERMIŅA
ATTĪSTĪBAS
PRIORITĀTES
 Ilgtermiņa ieguldījumi
cilvēkkapitālā –
cilvēkkapitāla bāzes
vērtība un
produktivitāte,
iespēju vienlīdzība un
vidusslāņa
veidošanās.
 Paradigmas maiņa
izglītībā – kvalitatīva
un pieejama izglītība
mūža garumā.
 Inovatīva pārvaldība
un sabiedrības
līdzdalība – sociālā
kapitāla vērtības
pieaugums.

KURZEMES
PLĀNOŠANAS REĢIONA
TELPISKĀ PLĀNOJUMA
TERLPISKĀS ATTĪSTĪBAS
VISPĀRĒJIE MĒRĶI
 Veselīgas sabiedrības
attīstība reģionā.
 Izglītības centri, kur
pieejama kvalitatīva
izglītība, iespēja
paaugstināt
profesionālo
kvalifikāciju, moderna
sakaru infrastruktūra.

 Latvijas kultūras

 Kultūrvēsturiskā

telpas attīstība –
kultūras telpas
saglabāšana,
mijiedarbība un
bagātināšana.

DUNDAGAS NOVADA STRATĒĢISKIE
MĒRĶI

SM1

cilvēks
Sekmēt
radošu,
harmonisku,
vispusīgi
attīstītu, izglītotu un aktīvu
cilvēku izaugsmi novadā, –
kā
priekšnoteikumu
kvalitatīva
darbaspēka
izaugsmei,
nodrošinot
darba videi atbilstošas
izglītības sistēmu mūža
garumā, iespējas radošām
pašizpausmēm
kultūras
jomā un atbalstot veselīgu
dzīvesveidu.

DUNDAGAS NOVADA
ILGTERMIŅA MĒRĶI
16M-P

16M -SP

SM2

atpazīstamība
Izkopt pozitīvu Dundagas
novada atpazīstamību plašā
mērogā, līdzsvarojot labi
sasniedzamu un pārdomātu
tūrisma
iespēju
un
aktivitāšu
attīstību
ar
latviskā
un
lībiskā
kultūrmantojuma
mieru
piekrastē, Slīteres nacionālā
parka dabas teritorijās,
Kolkasraga unikalitātē un
Dundagas
dabas
un
kultūras vērtībās.

16

7M-P-2 – iedzīvotāju sabiedriskā
aktivitāte
7M-SP-1 – pieejama sociālā
palīdzība
7M-SP-4 – iedzīvotāju
nodarbinātība

Izzinātas, saglabātas, uzturētas un cienītas
novada vērtības, pievilcīga vide kultūras un
radošas pašizpausmes jomā – nosacījums
iedzīvotāju stabilitātei novadā
Stabilas un pieejamas vispārējās, profesionālās
ievirzes un interešu izglītības iespējas visu
paaudžu iedzīvotājiem mūža garumā
Aktīvi, optimistiski, par veselīgu dzīvesveidu
lepni un harmoniski novada iedzīvotāji

7M-A-1 – atbilstoša
infrastruktūra

16M -NT

Miers un harmonija – kā īpašais Dundagas
novada tēls latviskā un lībiskā vidē.

7M-NT-1 – latviskā un lībiskā
identitāte

16M -V

Dundagas novada iedzīvotāju, pašvaldības un
uzņēmēju apzināta un pārdomāta sadarbība
vides jautājumu risināšanā .
Stabila atbalsta sistēma novada uzņēmējiem –
it īpaši novada specializācijas sektoros.

7M-V-4 – vides pieejamība

16M -K

16M -IZ

16M -A

mantojuma
saglabāšana un
laikmetīgas
kultūrvides veidošana.
 Reģions, kur
tautsaimniecības
attīstīšana, dabas un
kultūrvēsturisko
vērtību izmantošana
notiek, respektējot ne
tikai šodienas, bet arī
nākamo paaudžu
intereses.

Pozitīva Dundagas novada sabiedrības
līdzdalība novada norisēs, iedzīvotāju
līdzatbildība un piederības sajūta novadam
Vide, kurā tiktu mazināta iedzīvotāju
atstumtība un nomāktība un veicināta droša un
veselīga attīstība

DUNDAGAS NOVADA
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶI

16M -T

16M -S

16M -K

Kompleksa ceļu infrastruktūras un sabiedriskā
transporta attīstības plānošanas sistēma – kā
priekšnoteikums sasniedzamības uzlabošanai.
Izzinātas, saglabātas, uzturētas un cienītas
novada vērtības, pievilcīga vide kultūras un
radošas pašizpausmes jomā – nosacījums
iedzīvotāju stabilitātei novadā.

7M-K-4 – kultūras dzīve mazajos
ciemos

7M-IZ-1 – visu skolu ilgtspēja
7M-IZ-5 – mūžizglītība

7M-T-3 – nostiprināt
specializācijas jomas
7M-T-6 – Kolkasraga potenciāls
7M-S-2 – ceļu kvalitāte

7M-K-1 – izzināt kultūras
mantojumu
7M-K-2 – kultūras objektu
atjaunošana

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

LATVIJAS IAS LĪDZ
2030.GADAM –
ILGTERMIŅA
ATTĪSTĪBAS
PRIORITĀTES
 Inovatīva un
ekoefektīva
ekonomika –
masveida jaunrade un
inovācija,
atjaunojama un droša
enerģija.

KURZEMES
PLĀNOŠANAS REĢIONA
TELPISKĀ PLĀNOJUMA
TERLPISKĀS ATTĪSTĪBAS
VISPĀRĒJIE MĒRĶI
 Reģions ar
daudzpusīgu lauku
ekonomiku un darba
vietām lauku
iedzīvotājiem.
 Dinamiska un
daudzveidīga
uzņēmējdarbība
vienotā reģiona telpā.
 Izglītības un
pētniecības centru un
perspektīvu reģiona
tautsaimniecības
nozaru un
uzņēmējdarbības
virzienu attīstīšana,
veidojot uz zināšanām
un pētniecību balstītu
uzņēmējdarbības vidi.
 Kvalitatīva sakaru un
informācijas
tehnoloģiju, enerģijas
un vides
infrastruktūra.

DUNDAGAS NOVADA STRATĒĢISKIE
MĒRĶI

SM3

tautsaimniecība
Radīt
sabalansētu
tautsaimniecības struktūru,
kas sekmē vienmērīgu
izaugsmi
novada
specializācijas sektoros, ir
pamatota sadarbībā un
līdzatbildībā, ko atbalsta
maksimāli
pieejama
kvalitatīva inženierapgāde,
atbilstoša sasniedzamība un
profesionālās
ievirzes
izglītība.

DUNDAGAS NOVADA
ILGTERMIŅA MĒRĶI
16M -P

Pozitīva Dundagas novada sabiedrības
līdzdalība novada norisēs, iedzīvotāju
līdzatbildība un piederības sajūta novadam

7M-P-4 – starptautiskā
sadarbība
7M-P-5 – mērķtiecīga attīstība
balstīta IAS

16M -V

Dundagas novada iedzīvotāju, pašvaldības un
uzņēmēju apzināta un pārdomāta sadarbība
vides jautājumu risināšanā
Stabila atbalsta sistēma novada uzņēmējiem –
it īpaši novada specializācijas sektoros

7M-V-2 – alternatīva enerģija

16M -T

16M -IN

Kvalitatīva, efektīva, ekonomiska, videi
draudzīga un maksimāli pieejama
inženierapgāde Dundagas novadā

16M -S

Kompleksa ceļu infrastruktūras un sabiedriskā
transporta attīstības plānošanas sistēma – kā
priekšnoteikums sasniedzamības uzlabošanai
Stabilas un pieejamas vispārējās, profesionālās
ievirzes un interešu izglītības iespējas visu
paaudžu iedzīvotājiem mūža garumā

16M -IZ
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7M-T-2 – investoru piesaiste
7M-T-3 – nostiprināt
specializācijas jomas
7M-T-5 – mazo uzņēmēju
konkurētspēja
7M-T-6 – Kolkasraga potenciāls
7M-IN-3 – līdzsvars starp
attīstību un dabas
aizsardzību
7M-IN-4 – energoapgādes un
sakaru kvalitāte
7M-S-2 – ceļu kvalitāte

7M-IZ-4 – mācību programmu
specializācija
7M-IZ-5 – mūžizglītība

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
LATVIJAS IAS LĪDZ
2030.GADAM –
ILGTERMIŅA
ATTĪSTĪBAS
PRIORITĀTES
 Daba kā nākotnes
kapitāls – dabas
vērtību un
pakalpojumu
ilgtspējīga
apsaimniekošana.
 Telpiskās attīstības
perspektīva, uzlabojot
sasniedzamību un
mobilitātes iespējas,
attīstot apdzīvojumu
kā ekonomiskās
attīstības, cilvēku
dzīves un darba vidi,
ievērtējot nacionālo
interešu telpas.

KURZEMES
PLĀNOŠANAS REĢIONA
TELPISKĀ PLĀNOJUMA
TERLPISKĀS ATTĪSTĪBAS
VISPĀRĒJIE MĒRĶI
 Efektīva,
savstarpēji
saskaņota,
iedzīvotājiem ērta un
droša, videi draudzīga
sabiedriskā transporta
sistēma
sasniedzamības
uzlabošanai.
 Esošo
mājokļu
revitalizācija,
kvalitatīvu
un
iedzīvotāju
vairākumam pieejamu
mājokļu attīstīšana.
 Izkoptas un uzturētas
reģiona unikālās lauku
un urbānās ainavas,
savdabīgās
un
kultūrvēsturiski
bagātās
vietas,
nodrošināts
minimālais
kultūras
pakalpojumu
grozs
visos
administratīvi
teritoriālajos līmeņos.
 Atpūtai un tūrismam
pievilcīgas vietas, kas
veidotas,
izkopjot
esošās tradīcijas un
saglabājot dabas un
kultūras vērtības.

DUNDAGAS NOVADA STRATĒĢISKIE
MĒRĶI

SM4

dzīves vide
Pilnveidot
iedzīvotāju
dzīves
vidi,
uzlabojot
sasniedzamības
kvalitāti,
nodrošinot videi draudzīgu,
efektīvu
un
pieejamu
inženierapgādi
un
informācijas tehnoloģijas,
pārdomātu
apsaimniekošanas
organizāciju un ilgtspējīgu
vides
pieejamību,
kas
balstīta uz sabiedrības
līdzdalībā
tapušiem
risinājumiem.

DUNDAGAS NOVADA
ILGTERMIŅA MĒRĶI

DUNDAGAS NOVADA
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶI

16M -NT

Miers un harmonija – kā īpašais Dundagas
novada tēls latviskā un lībiskā vidē.

7M-NT-1 – latviskā un lībiskā
identitāte

16M -V

Dundagas novada iedzīvotāju, pašvaldības un
uzņēmēju apzināta un pārdomāta sadarbība
vides jautājumu risināšanā
Kvalitatīva, efektīva, ekonomiska, videi
draudzīga un maksimāli pieejama
inženierapgāde Dundagas novadā

7M-V-4 – vides pieejamība

16M -IN

16M -S

16M -KM

Kompleksa ceļu infrastruktūras un sabiedriskā
transporta attīstības plānošanas sistēma – kā
priekšnoteikums sasniedzamības uzlabošanai
Videi draudzīga, līdzatbildīga un energoefektīva
ēku apsaimniekošana un mājokļu attīstība
novadā un īpaši piekrastē

7M-IN-1- kvalitatīva
ūdensapgāde lielajos
ciemos
7M-IN-3 – līdzsvars starp
attīstību un dabas
aizsardzību
7M-IN-4 – energoapgādes un
sakaru kvalitāte
7M-S-1 – ceļu juridiskais statuss
7M-S-2 – ceļu kvalitāte
7M-KM-1 – ēku
energoefektivitāte
7M-KM-2 – līdzatbildība par
daudzdzīvokļu
mājām
7M-KM-3 – dabas teritorijā
iederīgi mājokļi

3. TABULA
Dundagas novada mērķu un rīcību atbilstība augstāka līmeņa attīstības dokumentiem. Avots: Dundagas novada pašvaldība
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DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2.3. DUNDAGAS NOVADA MĒRĶU UN RĪCĪBU SASAISTE
2.3.1. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „VIDE”

MĒRĖI – RĪCĪBAS

V-3

V-4
SM3
Radīt
sabalansētu
tautsaimniecības
struktūru, kas sekmē
vienmērīgu
izaugsmi
novada
specializācijas
sektoros, ir pamatota
sadarbībā un līdzatbildībā,
ko atbalsta maksimāli
pieejama
kvalitatīva
inženierapgāde, atbilstoša
sasniedzamība
un
profesionālās
ievirzes
izglītība.

V-5

V-6

3M-V-2

SM4
Pilnveidot
iedzīvotāju
dzīves vidi, uzlabojot
sasniedzamības kvalitāti,
nodrošinot
videi
draudzīgu, efektīvu un
pieejamu inženierapgādi
un
informācijas
tehnoloģijas, pārdomātu
apsaimniekošanas
organizāciju un ilgtspējīgu
vides pieejamību, kas
balstīta uz sabiedrības
līdzdalībā
tapušiem
risinājumiem.

Palielināt Dundagas novada iedzīvotāju,
uzņēmēju un novada viesu informētību par
vides jautājumiem.

V-7

V-8

T-5

P-14
V-9

19





V-2



V-1

RĪCĪBAS
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.
Popularizēt tūrisma asociācijas
izstrādātos metodiskos ieteikumus lībiskā
mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai.
Īstenot pašvaldības un Dabas aizsardzības
pārvaldes sadarbības programmu pēc
būtības, paredzot abām pusēm nozīmīgu
rīcību īstenošanas plānu un termiņus.
Organizēt tikšanās ar Slīteres nacionālā parka
speciālistiem
piekrastes
teritoriju
apdzīvotajās vietās, lai likvidētu mītus par
Slīteres NP atrautību no iedzīvotāju
interesēm.
Atkritumu apsaimniekošanu pie pašvaldības
un
privātīpašumā
esošajiem
tūrisma
objektiem organizēt kā paraugu visām
novada
teritorijām,
izmantojot
videi
draudzīgus risinājumus.
Veicināt Slīteres nacionālā parka iniciatīvu –
dot priekšroku publiskās piekļuves, viesu
namu un nakšņošanas vietu ierīkošanai
piekrastes teritorijās.
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.


3M-V-1

ĪSTERMIŅA MĒRĶI
Uzlabot
pašvaldības
un
iedzīvotāju
savstarpējo komunikāciju vides jomā,
popularizējot Slīteres nacionālā parka
pozitīvo
pieredzi
vides
jautājumu
risināšanā.



Izkopt pozitīvu Dundagas
novada
atpazīstamību
plašā mērogā, līdzsvarojot
labi sasniedzamu un
pārdomātu
tūrisma
iespēju un aktivitāšu
attīstību ar latviskā un
lībiskā kultūrmantojuma
mieru piekrastē, Slīteres
nacionālā parka dabas
teritorijās,
Kolkasraga
unikalitātē un Dundagas
dabas
un
kultūras
vērtībās.

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



SM2

VIDE (V)
ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Dundagas novada iedzīvotāju,
16M -V
pašvaldības
un
uzņēmēju
apzināta un pārdomāta sadarbība
vides jautājumu risināšanā



STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem
reizi gadā izvērst informācijas kampaņas par
atkritumu
radīšanas,
savākšanas
un
šķirošanas jautājumiem.
Organizēt ikgadēju „Sakoptākās sētas”
pasākumu Dundagas novadā. Ikgadējā
konkursa „Sakoptākā sēta” ietvaros atbalstīt
un apbalvot sakoptākos uzņēmumus un
lielākos nodokļa maksātājus Dundagas
novadā.
Iesaistīties Talsu novada fonda aktivitātēs un
aktivizēt vietējās iniciatīvas nelielu attīstības
projektu īstenošanai.
Organizēt ikgadējas sēņošanas un ogošanas
sacensības, vienlaikus izglītojot sabiedrību
par dabas daudzveidību un stiprinot
Dundagas novada īpašo dabā balstīto zīmolu.

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
V-10

V-11

V-12

7M-V-2

Atbalstīt alternatīvās enerģijas izmantošanu
Dundagas novadā.

V-13

V-14
V-15

7M-V-3

Uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
darbību Dundagas novadā.

3M-V-3

Apsaimniekot novada iedzīvotāju un
uzņēmējdarbības
procesā
radušos
biodegredablos atkritumus videi draudzīgā
veidā.

V-16
V-17

V-18

V-19
7M-V-4

Uzlabot vides pieejamību Dundagas novada
publiskajās vietās.

3M-V-4

Apsaimniekot Dundagas novada publiskos
vides objektus, nodrošinot to pieejamību
un ilgtspēju.

V-20
V-21
V-22

V-23
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Attīstīt brīvdabas saieta vietas mazo
piekrastes ciemu centros – Sīkragā, Košragā,
Pitragā, Saunagā un Vaidē, paredzot vienota
tipa informācijas stendus un labiekārtojumu.
Katru gadu neformālā uzņēmēju pasākuma
ietvaros godināt Dundagas novadā dzīvojošos
mecenātus un filantropus – kā labas
sadarbības un labas gribas izpausmes
paraugus.
Aicināt sezonas rakstura iemītniekus deklarēt
savu dzīvesvietu Dundagas novadā, tādējādi
palielinot Dundagas novada pašvaldības
iespējas attīstīt koplietošanas infrastruktūru
novadā, it īpaši piekrastē, un mazinot iespēju
atšķirības starp pilsētu un laukiem.
Ainavas analīzi un tās iespējamo izmaiņu
izvērtējumu noteikt kā obligātu nosacījumu
alternatīvās enerģijas projektu attīstības
sākumposmā.
Atbalstīt vēja enerģijas ražotnes Dundagas
novada teritorijās, kur tās minimāli negatīvi
ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Veicināt
vietējo
enerģijas
resursu
izmantošanu,
vienlaikus
sekmējot
lauksaimniecības
zemju
izmantošanas
iespējas.
Izveidot
bioatkritumu
kompostēšanas
laukumus Dundagas un Kolkas ciemos.
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.
Palielināt šķiroto atkritumu daudzumu
Dundagas
novadā,
palielinot
šķiroto
atkritumu konteineru skaitu un izvietojuma
areālu.
Izveidot lielgabarīta atkritumu pagaidu
novietošanas laukumu Dundagā - ražošanas
teritorijā starp Talsu un Upes ielām un Kolkā.
Izkopt Dundagas pils parku kā sabiedriski
pieejamu objektu.
Rīkot ikgadējās pavasara talkas ar mērķi
uzlabot vides pieejamību publiskajiem
objektiem un teritorijām.
Izveidot automašīnu stāvlaukumus un
sabiedriskās tualetes pie Valpenes akmens
krāvuma, pie Dundagas parka un tautas
nama, Mazirbē – reģionālā ceļa noslēgumā
pie izejas uz jūru, Pitragā – pie baptistu
baznīcas un Vaidē – pie Vaides dīķa.
Izkopt un labiekārtot publiskās piekļuves
vietas jūrai Košragā un Vaidē, mazinot
antropoloģisko slodzi piekrastē.

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
V-24
V-25

V-26

V-27
V-28
A-2

V-29

Izveidot suņu pastaigu laukumus Dundagā un
Kolkā, aprīkojot tos ar īpašiem suņu
ekskrementiem paredzētiem konteineriem.
Īstenot labiekārtošanas projektus Dundagas
kultūrvēsturiskajā centrā, saskaņā ar projekta
dokumentāciju. Uzsākt Dundagas dīķa
tīrīšanu. Izstrādāt tehnisko dokumentāciju
gājēju tiltiņa izbūvei uz parku iepretim
mazajai skolai.
Īstenot labiekārtošanas projektus Kolkas
pagastā, labiekārtojot peldvietas pludmalē
Mazirbes un Kolkas ciemos – iepretim
stāvlaukumiem, nodrošinot laipas cilvēkiem
ar kustību traucējumiem, pārģērbšanās
kabīnes, tualetes, soliņus un atkritumu urnas.
Veikt koku kopšanu gar novada ciemu ceļiem
un novada kapu teritorijās.
Ierīkot peldēšanai piemērotu vietu Pāces dīķī.
Līdztekus
pludmales
labiekārtojumam
piekrastes ciemos aprīkot pludmales pie jūras
Kolkā un Mazirbē arī ar bērnu rotaļu
laukumiem
un
pludmales
volejbola
laukumiem aktīvās atpūtas zonās.
Izveidot velosipēdu novietnes Dundagā pie
mazās skolas, pie jauniešu centra, Dundagā
un Kolkā pie sporta laukumiem.

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

2.3.2. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „TAUTSAIMNIECĪBA”

MĒRĖI – RĪCĪBAS
STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SM2
Izkopt pozitīvu Dundagas
novada
atpazīstamību
plašā mērogā, līdzsvarojot
labi sasniedzamu un
pārdomātu
tūrisma
iespēju un aktivitāšu
attīstību ar latviskā un
lībiskā kultūrmantojuma
mieru piekrastē, Slīteres
nacionālā parka dabas
teritorijās,
Kolkasraga
unikalitātē un Dundagas
dabas
un
kultūras
vērtībās.

TAUTSAIMNIECĪBA (T)
ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Stabila atbalsta sistēma novada
uzņēmējiem – it īpaši novada
specializācijas sektoros

16M -T

7M-T-1

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Palielināt
iedzīvotāju
informētību
par
uzņēmējdarbības iespējām un veicināt cilvēku
aktivitāti uzsākt savu uzņēmējdarbību.

3M-T-1

ĪSTERMIŅA MĒRĶI
Izvērst labu sadarbību ar uzņēmējiem un
uzturēt pozitīvu gaisotni novada attīstības
vārdā.

T-1

T-2
T-3

T-4
T-5

SM3
Radīt
sabalansētu
tautsaimniecības
struktūru, kas sekmē
vienmērīgu
izaugsmi
novada
specializācijas
sektoros, ir pamatota
sadarbībā un līdzatbildībā,
ko atbalsta maksimāli

T-6

21

RĪCĪBAS
Veicināt
uzņēmēju
iesaistīšanos
sabiedriskajās
organizācijās,
stiprinot
uzņēmēju
interešu
pārstāvniecības
platformu.
Rīkot uzņēmēju un Domes deputātu
konsultatīva rakstura tikšanās reizi pusgadā
un novadam svarīgu jautājumu izlemšanā.
Uzlabot savstarpējo attiecību gaisotni
Dundagas pašvaldībā – kā priekšnoteikumu
stabilitātei un pozitīvai atpazīstamībai
mērķtiecīgai
novada
attīstības
nodrošināšanai.
Veicināt radošās industrijas attīstību, rosinot
amatnieku interešu grupu vai sabiedrisko
organizāciju veidošanos.
Organizēt ikgadēju „Sakoptākās sētas”
pasākumu Dundagas novadā. Ikgadējā
konkursa „Sakoptākā sēta” ietvaros atbalstīt
un apbalvot sakoptākos uzņēmumus un
lielākos nodokļa maksātājus Dundagas
novadā.
Izveidot īpašu sadaļu esošajiem un
topošajiem uzņēmējiem Dundagas mājas
lapas ietvaros un vietnes populārākajos
sociālajos tīklos - ar informāciju un
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pieejama
kvalitatīva
inženierapgāde, atbilstoša
sasniedzamība
un
profesionālās
ievirzes
izglītība.

T-7

T-8

7M-T-2

Veicināt investoru piesaisti uzņēmējdarbības
attīstībai Dundagas novadā.

T-9

T-10
T-11

NT-4

NT-9

T-12

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.

P-2

T-13
T-14
T-15

22

interaktīvām
diskusijām
par
uzņēmējdarbības jautājumiem.
Izvērst daudzpusīgu skolu sadarbību ar
novada zemniekiem – rīkojot ekskursijas,
piedaloties talkās, paredzot mācību prakses
pasākumus. Atbalstīt skautu un mazpulku
kustību, vairojot interesi par lauksaimnieka
profesiju.
Reizi gadā rīkot neformālu pasākumu
uzņēmēju
kontaktu
stiprināšanai
–
sarīkojuma, sporta spēļu vai pieredzes
apmaiņas izbraukuma formā.
Popularizēt aitkopības nozares attīstību,
izmantojot
Dundagas
novada
īpašo
priekšrocību – vilnas pārstrādes uzņēmumu
Pācē.
Stimulēt šķeldas ražotņu attīstību Dundagas
novadā, izmantojot novada priekšrocību –
apjomīgās mežu platības.
Izveidot neizmantoto Dundagas novada
īpašumu datu bāzi un nodrošināt tās
pieejamību uzņēmējiem un uzņēmēju
organizācijām.
Radīt
īpaši
labvēlīgus
nosacījumus
uzņēmējdarbības aktivitātēm, kas saistītas ar
lībiešu kultūru (piemēram, sabiedriskās
ēdināšanas
uzņēmumiem,
tūrisma
uzņēmumiem).
Popularizēt Dundagas novada mierīgo un
harmonisko vidi kā ideālu iespēju sudraba
vecumdienām, izstrādājot īpašu marketinga
pasākumu
kompleksu.
Atbalstīt
uzņēmējdarbības
iniciatīvas
sociālās
rehabilitācijas jomā.
Palielināt lauksaimniecības zemju platības –
attiecīgo plānoto (atļauto) izmantošanu
Dundagas novada teritorijas plānojumā, - kā
stimulējošu
faktoru
bioloģiskās,
netradicionālās
un
konvencionālās
lauksaimniecības attīstībai.
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.
Ieviest uzņēmējdarbības pamatus kā mācību
priekšmetu Dundagas vidusskolā.
Dibināt biznesa inkubatora filiāli Dundagas
novadā – kā atbalstu jauno uzņēmumu
darbības uzsākšanai.
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.
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P-4

T-16
7M-T-4

Veicināt pašvaldībai draudzīgas likumdošanas
izmaiņas.

T-17

T-18
T-19

T-20

7M-T-5

Palielināt Dundagas novada mazo uzņēmēju
konkurētspēju.

3M-NT-2

Radīt vienotu Dundagas novada zīmolu.

NT-7

V-9

T-21
3M-T-2

Veicināt
novadā.

tūrisma

attīstību

Dundagas

T-22

T-23

T-24

23

Sadarbībā ar novada uzņēmumiem piešķirt
vismaz vienu stipendiju jaunietim, kurš
apgūst novadam būtiskas zināšanas un
prasmes ar nosacījumu divus gadus
nostrādāt vajadzīgajā profesijā.
Veicināt tādu bērnu vasaras nometņu
rīkošanu, kurās nometnes tēma un raksturs
saistīta ar darba prasmju apgūšanu.
Iespēju robežās strādāt pie likumdošanas
jautājumiem, kas saistīti ar Dundagas novada
vietējo ražotāju un tautsaimniecības nozaru
darba vidi.
Veikt pašvaldības īpašumu inventarizāciju,
pilnveidot atbilstošos saistošos noteikumus
īpašumu efektīvai pārvaldībai.
Elastīgi izmantot pašvaldības rīcībā esošos
nodokļu aprēķināšanas mehānismus savu
stratēģisko mērķu īstenošanai – piemērojot
nekustamā īpašuma nodokļu atlaides
īpašniekiem, kuri deklarē savu dzīvesvietu
Dundagas novadā un īpašniekiem, kuri
sakārtojuši sava īpašuma vidi atbilstoši
izstrādātiem kritērijiem.
Rosināt veikt pētījumu par Dundagas novada
savvaļas dzīvnieku populāciju un iniciēt
izmaiņas
ar
medībām
saistītajos
normatīvajos
aktos,
atbalstot
lauksaimniecības ražošanu un ierobežojot
meža zvēru nodarīto kaitējumu apjomu.
Dundagas novada zīmola veidošanā iesaistīt
novada uzņēmējus, vienlaicīgi paredzot
pasākumu programmu un savstarpējās
vienošanās zīmola ieviešanas procesā.
Organizēt ikgadējas sēņošanas un ogošanas
sacensības, vienlaikus izglītojot sabiedrību
par dabas daudzveidību un stiprinot
Dundagas novada īpašo dabā balstīto zīmolu.
Attīstīt ekskursiju maršruta kompleksu
„Piena ceļš”, - kā novada lauksaimniecības
zīmola modeli.
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.
Veicināt un izcelt vietējo ražotāju
izstrādājumu pieejamību Dundagas novada
tirdzniecības vietās, akcentējot novada
savdabību. Izveidot zivju un mājražotāju
produkcijas tirdziņu Kolkā.
Izstrādāt aktīvā veselības tūrisma maršrutu
programmas, izmantojot novada dabas
dotumu daudzveidību un Slīteres nacionālā
parka iespējas un pieredzi.
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T-25

Izstrādāt un ieviest projektu Kolkas ciema
ēku grupas „Jūras pērles” pārveidei par
jauniešu mītni – tūristu, kā arī sporta un cita
veida nometņu dalībnieku izmitināšanai,
pielietojot
atjaunojamo
enerģiju
tehnoloģijas. Stimulēt visa veida naktsmītņu
piedāvājuma dažādošanu un naktsmītņu
apjoma palielināšanu Dundagas novadā.

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.
Marķēt izstrādātos Dundagas novada
velomaršrutus dabā maršrutos „Slīteres
aplis” jeb „No Dižjūras līdz Mazjūrai, „Barona
veloaplis” un „Kaļķ bōgens”.
Veicināt uzņēmēju kooperāciju, tai skaitā
piensaimniecības
nozarē
darbojošos
zemnieku saimniecību kooperāciju.
Popularizēt uzņēmējus, kas izvērš videi
draudzīgu
apsaimniekošanu,
ražojot
ekoloģiskus
produktus
vai
attīstot
amatniecības prasmes.
Paplašināt tūrisma un atpūtas piedāvājumu
ziemā, attīstot semināru rīkošanas iespējas,
amatniecības tūrismu un aktīvā veselības un
dabas vērošanas tūrisma norises Dundagas
novadā.
Veicināt sakaru un informācijas tehnoloģiju
infrastruktūras
kvalitātes
uzlabošanas
risinājumus Dundagas novadā, it īpaši
novada mazajos ciemos un lauku teritorijās,
tādējādi paplašinot attālinātā darba iespējas.
Veicināt
uzņēmējdarbības
aktivitātes
kvalitatīvas īpašumu apsaimniekošanas
jomā, izmantojot sezonas rakstura mājokļu
lielo īpatsvaru Dundagas novada piekrastes
teritorijā.
Izstrādāt koncepciju par pasaulē unikāla
objekta radīšanu un ar to saistītu unikālu
pasākumu
iedzīvināšanu
Kolkasraga
apkārtnē,
piemēram,
vēja
mūzikas
koncertzāli, dabas un kultūras mijiedarbības
centru. Iekļaut pasākumu kompleksā unikālu
Kolkas regati.
Izveidot piestātni Kolkā un atjaunot steķus
Mazirbē. Rīkot regulāras Kolkas bākas
apskates ekskursijas.

T-27

T-28
T-29

T-30

T-31

T-32

7M-T-6

Plašāk izmantot Kolkasraga un Kolkas bākas kā
unikālu objektu potenciālu tūrisma piesaistei.

NT-8

T-33

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

MĒRĖI – RĪCĪBAS
STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SM1
Sekmēt
radošu,
harmonisku,
vispusīgi
attīstītu, izglītotu un
aktīvu cilvēku izaugsmi
novadā,
–
kā
priekšnoteikumu
kvalitatīva
darbaspēka
izaugsmei,
nodrošinot
darba videi atbilstošas
izglītības sistēmu mūža
garumā, iespējas radošām
pašizpausmēm kultūras
jomā un atbalstot veselīgu
dzīvesveidu.

KULTŪRA (K)
ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Izzinātas, saglabātas, uzturētas
un cienītas novada vērtības,
pievilcīga vide kultūras un
radošas pašizpausmes jomā –
nosacījums iedzīvotāju
stabilitātei novadā

16M -K

7M-K-1

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Izzināt, saglabāt un uzturēt Dundagas novada
kultūras mantojumu.

ĪSTERMIŅA MĒRĶI

K-1
K-2
K-3
K-4

K-5
K-6

SM2
Izkopt pozitīvu Dundagas
novada
atpazīstamību
plašā mērogā, līdzsvarojot
labi sasniedzamu un
pārdomātu
tūrisma
iespēju un aktivitāšu
attīstību ar latviskā un
lībiskā kultūrmantojuma
mieru piekrastē, Slīteres
nacionālā parka dabas
teritorijās,
Kolkasraga
unikalitātē un Dundagas
dabas
un
kultūras
vērtībās.

K-7

K-8
7M-K-2

Nodrošināt plānveidīgu kultūras nozīmes
objektu atjaunošanu un izveidi Dundagas
novadā.

K-9

K-10

K-11

K-12
K-13
K-14
K-15
K-16
K-17

7M-K-3

Nodrošināt mūsdienīgi aprīkotu kultūras un
izglītības iestāžu pieejamību Dundagas
novadā.
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K-18

RĪCĪBAS
Apzināt Dundagas novada materiālo kultūras
mantojumu.
Identificēt tieši lībiešu kultūrai un piekrastei
raksturīgās izpausmes un apzināt šo kultūras
izpausmju praktizētājus.
Atbalstīt amatnieku un tautas mākslas
tradīciju uzturētāju aktivitātes novadā.
Piesaistīt novada kultūras mantojuma izpētē
akadēmiskās
izglītības
un
zinātnes
speciālistus – kā ekspertus un pētniekus.
Iniciēt ar novada kultūras mantojumu saistītu
konferenču un semināru norisi.
Izveidot novada muzeju tīklu, kas būtu
pieejams arī virtuāli un tiktu nodrošināts ar
interaktīvām programmām.
Veicināt Kolkas bākas iekļaušanu kultūras
pieminekļu sarakstā.
Nodrošināt ar kultūras mantojumu saistīto
tūrisma informāciju latviešu un lībiešu
valodā un tāmnieku dialektā – kā papildus
kultūrizglītības piedāvājumu un ieguldījumu
valodu īpatnību saglabāšanai.
Nodrošināt lībiešu valodas apgūšanas iespēju
gan skolās, gan mūžizglītībā.
Pārveidot Dundagas tautas nama ēku par
saieta namu brīvā laika pavadīšanai un
pašdarbības kolektīvu nodarbībām dažādām
iedzīvotāju grupām.
Atjaunot
inženierkomunikāciju
tīklus
(siltumapgādi
un
ventilāciju)
un
ugunsdrošības sistēmas Dundagas pilī, veikt
pils arhitektonisko izpēti pilnā apmērā.
Nodrošināt Kaļķu bibliotēkas atrašanos
pašvaldības īpašumā esošā ēkā vai izpētīt
mobilās bibliotēkas izveidošanas iespējas,
ietverot iedzīvotāju grāmatu apmaiņas
punktu.
Veikt Dundagas un Vīdales bibliotēku
remontus.
Paplašināt Kolkas bibliotēkas telpas,
nodrošinot bibliotēkas modernizāciju.
Uzsākt Kubalu skolas ēkas restaurāciju.
Izveidot brīvdabas estrādi Kolkas ciemā.
Atbalstīt Līvu tautas nama pastāvēšanu un
pasākumus Mazirbē.
Atbalstīt lībiešu etnogrāfiskā muzeja izveidi
Kolkas pagastā, rosinot iekļaut lībiešu dzīves
vides izziņā arī praktisku nodarbju
kompleksu.
Piesaistīt papildus līdzekļus pašvaldības
budžetam apgaismojuma, apskaņošanas un
video tehnikas aprīkojuma modernizēšanai

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
kultūras iestādēs Dundagā un Kolkā.

K-19

7M-K-4

Aktivizēt kultūras dzīvi Dundagas novada
mazajos ciemos.

K-20
K-21

3M-K-1

Nodrošināt labi koordinētu
organizāciju Dundagas novadā.

pasākumu

P-11

K-22

K-23

Apgādāt novada kultūras iestādes ar
atbilstošu IT aprīkojumu, nodrošinot arī
zinošu IT speciālistu pakalpojumus, it īpaši
Kolkas ciemā.
Aktīvi izmantot esošo kultūras iestāžu un
publisko
infrastruktūru
mazo
ciemu
iedzīvotāju aktivitāšu norisēm.
Uzlabot novada autotransporta maršrutu
organizāciju,
palielinot
mazo
ciemu
iedzīvotāju iespējas apmeklēt novada
pasākumus ārpus dzīvesvietas.
Ieviest novadā jaunu štata vietu – sabiedrisko
attiecību speciālists, kura galvenā misija –
būt par mediatoru attiecībās starp
pašvaldību un dažādām sabiedrības grupām
un būtisks pienākums – pasākumu
savstarpējā koordinācija.
Izmantot daudzpusīgas marketinga iespējas
masu informācijas līdzekļos Dundagas
novada īpašo pasākumu un svētku
popularizēšanai.
Organizēt unikālus, tikai Dundagai un Kolkai
raksturīgus brīvdabas pasākumus plaša
interesentu loka piesaistei, - Mazo Eiropiādi,
u.c.,
izmantojot
savdabīgā
kultūras
mantojuma iespējas.

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

2.3.4. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „IZGLĪTĪBA”

MĒRĖI – RĪCĪBAS
STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SM1
Sekmēt radošu,
harmonisku, vispusīgi
attīstītu, izglītotu un
aktīvu cilvēku izaugsmi
novadā, – kā
priekšnoteikumu
kvalitatīva darbaspēka
izaugsmei, nodrošinot
darba videi atbilstošas
izglītības sistēmu mūža
garumā, iespējas radošām
pašizpausmēm kultūras
jomā un atbalstot veselīgu
dzīvesveidu.

SM3
Radīt sabalansētu
tautsaimniecības
struktūru, kas sekmē
vienmērīgu izaugsmi
novada specializācijas

IZGLĪTĪBA (IZ)
ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Stabilas
un
pieejamas
16M -IZ
vispārējās, profesionālās ievirzes
un interešu izglītības iespējas
visu paaudžu iedzīvotājiem
mūža garumā

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
7M-IZ-1 Nodrošināt visu skolu ilgtspēju, uzsverot skolu
nozīmīgumu novada iedzīvotāju piesaistei un
ekonomikas izaugsmei.

ĪSTERMIŅA MĒRĶI

IZ-1

IZ-2
7M-IZ-2

Nodrošināt speciālistu pieejamību vispusīgai
bērnu attīstībai novada izglītības iestādēs.

IZ-3

IZ-4

7M-IZ-3

Uzlabot pirmskolas izglītības iespējas Dundagas
novadā.

IZ-5
IZ-6
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RĪCĪBAS
Turpināt attīstīt kvalitatīvu mūzikas un
mākslas izglītību Dundagā un Kolkā – kā
jauno ģimeņu piesaistes faktoru un jauniešu
vispusīgas izaugsmes iespēju.
Attīstīt novada skolās labu tehnisko
nodrošinājumu, piesaistot arī papildus
finansējumu pašvaldības budžetam.
Sekmēt kvalificēta un radoša pedagoģiskā
personāla attīstību Dundagas novada skolās,
rosinot regulāri paaugstināt kvalifikāciju un
sadarbībā ar augstskolām piesaistot jaunus
skolotājus.
Nodrošināt vajadzīgo speciālistu klātbūtni
pirmskolas izglītības iestādēs atbilstoši MK
noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot
logopēdijai.
Aprīkot pirmskolas izglītības iestādes
Dundagā un Kolkā ar videi draudzīgiem
rotaļu laukumiem.
Izzināt situāciju un veicināt ģimenes
bērnudārzu veidošanos Dundagas novada
mazajos
ciemos,
iedrošinot
vietējās
iniciatīvas un sniedzot izglītojošu palīdzību.
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sektoros, ir pamatota
sadarbībā un līdzatbildībā,
ko atbalsta maksimāli
pieejama kvalitatīva
inženierapgāde, atbilstoša
sasniedzamība un
profesionālās ievirzes
izglītība.

7M-IZ-4

Īstenot Dundagas novada
programmu specializāciju.

skolu

mācību

IZ-7
IZ-8

K-8
7M-IZ-5

Nodrošināt dažādām iedzīvotāju grupām un
interesēm atbilstošu mūžizglītību Dundagas
novadā.

P-17

Virzīt profesionālās izglītības programmas
attīstību Dundagas vidusskolā ar novada
specializāciju saistītās jomās.
Sekmēt
Mazirbes
internātpamatskolas
profesionālo
izglītības
programmu
pastāvēšanu un korekcijas atbilstoši darba
tirgus pieprasījumam.
Nodrošināt lībiešu valodas apgūšanas iespēju
gan skolās, gan mūžizglītībā.
Radīt stabilas iespējas mūžizglītībai Dundagas
novadā, dibinot tautskolu.

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

2.3.5. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „AKTĪVS DZĪVESVEIDS”

MĒRĖI – RĪCĪBAS
STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SM1
Sekmēt radošu,
harmonisku, vispusīgi
attīstītu, izglītotu un
aktīvu cilvēku izaugsmi
novadā, – kā
priekšnoteikumu
kvalitatīva darbaspēka
izaugsmei, nodrošinot
darba videi atbilstošas
izglītības sistēmu mūža
garumā, iespējas radošām
pašizpausmēm kultūras
jomā un atbalstot veselīgu
dzīvesveidu.

AKTĪVS DZĪVESVEIDS (A)
ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Aktīvi, optimistiski, par veselīgu
dzīvesveidu lepni un harmoniski
novada iedzīvotāji

16M -A

7M-A-1

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Nodrošināt aktīva dzīvesveida realizēšanai
atbilstošu infrastruktūru Dundagas novadā.

ĪSTERMIŅA MĒRĶI

A-1
T-27

A-2

V-28
A-3
A-4

A-5

A-6

A-7
A-8

3M-A-1
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Popularizēt iedzīvotāju aktīvo dzīvesveidu,

A-9

RĪCĪBAS
Izveidot brīvdabas trases skriešanai un
slēpošanai Dundagas parkā.
Marķēt izstrādātos Dundagas novada
velomaršrutus dabā maršrutos „Slīteres
aplis” jeb „No Dižjūras līdz Mazjūrai, „Barona
veloaplis” un „Kaļķ bōgens”.
Līdztekus
pludmales
labiekārtojumam
piekrastes ciemos aprīkot pludmales pie jūras
Kolkā un Mazirbē arī ar bērnu rotaļu
laukumiem
un
pludmales
volejbola
laukumiem aktīvās atpūtas zonās.
Ierīkot peldēšanai piemērotu vietu Pāces dīķī.
Pabeigt sporta halles celtniecību Kolkā.
Izveidot aktīvo galda spēļu un trenažieru
zāles Dundagā, tautas nama (saieta nama)
ēkā. Izvietot āra trenažierus un sabiedriskās
tualetes laukumā pie mazās skolas Dundagā.
Aprīkot un labiekārtot stadionus Dundagā un
Kolkā, nodrošinot meliorāciju Kolkas
stadionā, futbola vārtus Dundagas lielajā
stadionā, volejbola, basketbola un ielu
vingrotāju laukumus pie Dundagas lielā
stadiona.
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.
Atbalstīt slidotavas izveidi Kolkas ciemā,
iesaistot interešu grupas un iedzīvotājus.
Sadarbībā
ar
privātuzņēmējiem
un
sabiedriskajām organizācijām veicināt ar
aktīvām galda spēlēm aprīkotu telpu izveidi
un pastāvēšanu brīvā laika pavadīšanai
novada mazajos ciemos.
Regulāri sadarboties ar novada aktīvajiem
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sekmējot savstarpējo sadarbību.

A-10

sporta klubiem un interešu grupām, veicināt
jaunu ar aktīvo dzīvesveidu saistītu
sabiedrisko organizāciju veidošanos.
Sadarboties ar sporta klubiem un interešu
grupām, koordinējot ārpusskolas darbu ar
jauniešiem mazajos ciemos.

8. TABULA
Mērķi un rīcības aktīva dzīvesveida jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība

2.3.6. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA”

MĒRĖI – RĪCĪBAS
STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SM1
Sekmēt radošu,
harmonisku, vispusīgi
attīstītu, izglītotu un
aktīvu cilvēku izaugsmi
novadā, – kā
priekšnoteikumu
kvalitatīva darbaspēka
izaugsmei, nodrošinot
darba videi atbilstošas
izglītības sistēmu mūža
garumā, iespējas radošām
pašizpausmēm kultūras
jomā un atbalstot
veselīgu dzīvesveidu.

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Vide, kurā tiktu mazināta
16M -SP
iedzīvotāju atstumtība un
nomāktība un veicināta droša un
veselīga attīstība

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA, SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA (SP)
VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
iedzīvotājiem
nepieciešamo
7M-SP-1 Nodrošināt
sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu
pieejamību likumā paredzētajā sociālo
pakalpojumu groza apjomā, pielietojot
radošus risinājumus katrā individuālajā
gadījumā.

3M-SP-1

ĪSTERMIŅA MĒRĶI
Uzlabot Dundagas novada sociālā dienesta
darba kvalitāti, paaugstinot dienesta
darbinieku kapacitāti, spēju sadarboties un
plānot papildus sociālos pakalpojumus
novadā.

SP-1

SP-2

SP-3

SP-4

SP-5

SP-6
SP-7

SP-8

SP-9
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RĪCĪBAS
Uzlabot
sociālā
dienesta
darbinieku
attieksmi un iespējas konfidencialitātes
jomā, nodrošinot atbilstošu darbavietu
izvietojumu un atbildību par konfidenciālas
informācijas neizpaušanu.
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.
Pievērst pastiprinātu uzmanību ģimenes
atbalsta politikai Dundagas novadā, sniedzot
palīdzību bērniem, kuru vecāki atrodas
ārzemēs, vecākiem, kuriem trūkst iemaņu
bērnu audzināšanā, grūti audzināmajiem
pusaudžiem, pusaudžiem, kuru ģimenēs ir
šķiršanās un jaunajām māmiņām.
Sociālajam dienestam konsekventi veikt
sociālo
pakalpojumu
nepieciešamības
novērtējumu, analizēt klientu vajadzību
apmierinātību.
Sociālajam dienestam izglītot un informēt
sabiedrību par pabalstiem, dienesta
funkcijām,
klientu
tiesībām
un
pienākumiem, organizējot informatīvās
dienas 2 reizes gadā, izdodot bukletu,
ievietojot informāciju pašvaldības mājas lapā
un vietējā laikrakstā.
Nodrošināt sociālā dienesta darbinieku
supervīzijas un izdegšanas mazināšanas
pasākumus 1 reizi gadā.
Organizēt „apaļo galdu” ar sociālajā darbā
iesaistīto
institūciju
pārstāvjiem
(pedagogiem,
mediķiem,
bāriņtiesu,
pašvaldības policiju) 1 reizi mēnesī.
Iesaistīties pieredzes apmaiņas projektos un
programmās un iniciēt sadarbību ar
sadraudzības pilsētu un kaimiņu pašvaldību
sociālajiem dienestiem, tādējādi paaugstinot
darba
kvalitāti
un
darba
metožu
daudzpusību.
Veikt preventīvo darbu ar atkarības riska
grupām. Izveidot nakts patversmi 5 vietām
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Dundagā – pansijas „Jaundundaga” palīgēkā.

3M-SP-2

3M-SP-3

Palielināt
pansijas
„Jaundundaga”
infrastruktūras izmantošanas efektivitāti un
sagatavoties
sociālo
pakalpojumu
konsolidācijai.

SP-10

Nodrošināt
primāros
veselības
pakalpojumus Dundagas novadā

SP-12

SP-11

SP-13

SP-14
3M-SP-4

Attīstīt alternatīvos sociālos pakalpojumus
un veicināt alternatīvu palīdzības metožu
piemērošanu Dundagas novada sociālo
pakalpojumu institūcijās.

SP-15

SP-16

SP-17
SP-18
7M-SP-2

Attīstīt audžuģimeņu
novadā.

kustību

Dundagas

3M-SP-5

Uzsākt audžuģimeņu kustības izveidošanu,
veicinot 3 audžuģimeņu izveidošanos.

SP-19

SP-20
SP-21

7M-SP-3
7M-SP-4

Sekmēt viesģimenes statusa piešķiršanu 5
ģimenēm Dundagas novadā.
Veicināt Dundagas novada iedzīvotāju
nodarbinātību un speciālistu piesaisti sociālajā
jomā.

SP-22
P-4

SP-23

SP-24
29

Uzsākt sadarbību, noslēdzot līgumu ar VSAC
„Kurzeme” filiāli „Dundaga”, lai nodrošinātu
abu iestāžu klientu sociālo integrāciju.
Veikt sagatavošanas pasākumus ilgstošās
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma pārvietošanai uz pansiju
„Jaundundaga”, izstrādājot detalizētu
pakalpojumu klāstu un ekonomisko
pamatojumu.
Saglabāt SIA „Dundagas veselības centrs”
sniegtos veselības pakalpojumus līdzvērtīgā
apjomā.
Izpētīt iespēju radīt sociālās kreditēšanas
mehānismu
veselības
pakalpojumu
izmantošanai Dundagas novada sociāli
neaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
Radīt iespēju asinsspiediena kontrolēm
novada aptiekās.
Dundagā un Kolkā izveidot atbalsta un
apmācību grupas jaunajām māmiņām un
atbalsta grupas bērniem, kuru vecāki ir
ārzemēs, vai kuri paši atgriezušies no
ilgstošas prombūtnes ārzemēs.
Popularizēt jaunu sabiedrisko organizāciju
izveidi un jaunu biedru piesaisti sociālo
problēmu risināšanai un savstarpējās
saskarsmes pilnveidošanai.
Izveidot atbalsta grupas Dundagā un Kolkā
līdzatkarības mazināšanai Dundagas novadā.
Ierīkot sociālā dienesta telpas piemērotā ēkā
Dundagā, nodrošinot atbilstošu vides
pieejamību.
Dundagas
novada
sociālā
dienesta
darbiniekiem kopā ar bāriņtiesu meklēt,
personīgi skaidrot un motivēt potenciālās
audžuģimenes. Sadarboties ar kaimiņu
pašvaldībām audžuģimeņu apmācības jomā.
Popularizēt vietējos mēdijos audžuģimeņu
statusa ieguves iespējas un nosacījumus.
Detalizēti izpētīt nepieciešamību ieviest
papildus
štata
vietu
–
bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieks, lai nodrošinātu
pieaugušā darba apjoma veikšanu bērnu
tiesību aizsardzības jomā.
Popularizēt viesģimenes statusa iespējas un
nosacījumus novada iedzīvotāju vidū.
Uzsākt
pašvaldības
dzīvojamā
fonda
optimizāciju, radot iespējas īslaicīgai
speciālistu
izmitināšanai.
Uzturēt
informācijas
sistēmu
par
brīvajiem
dzīvokļiem.
Atbalstīt mājražošanas attīstību, cildinot
aktīvos mājražotājus un aktivizējot topošos
mājražotājus, tādējādi mazinot sociālo
spriedzi iedzīvotāju vidū.
Paredzēt pilnu slodzi sociālā dienesta
darbiniekam Kolkā.

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

7M-SP-5

Uzlabot Dundagas novada publisko objektu
vides pieejamību un iedzīvotāju drošību.

SP-25

Attīstīt prakses vietas sociālās aprūpes un
veselības centros Dundagas novadā.

SP-26

Sadarboties ar skolām un augstskolām
nākamo
speciālistu
apzināšanā
rehabilitācijas, zobārstniecības, fizioterapijas
un māszinību jomās.
Ierīkot liftus vai pacēlājus un pārveidot
sanitāros mezglus atbilstoši vides pieejamībai
Dundagas novada publiskajās iestādēs –
Dundagas pilī, novada skolās, sociālās
aprūpes iestādēs, veikt visaptverošu vides
pieejamības izpēti novadā.
Īstenot labiekārtošanas projektus Dundagas
kultūrvēsturiskajā centrā, saskaņā ar
projekta dokumentāciju. Uzsākt Dundagas
dīķa
tīrīšanu.
Izstrādāt
tehnisko
dokumentāciju gājēju tiltiņa izbūvei uz parku
iepretim mazajai skolai.
Īstenot labiekārtošanas projektus Kolkas
pagastā, labiekārtojot peldvietas pludmalē
katrā piekrastes ciemā – iepretim
stāvlaukumiem, nodrošinot laipas cilvēkiem
ar kustību traucējumiem, pārģērbšanās
kabīnes, tualetes, soliņus, atkritumu urnas.
Izpētīt nepieciešamību paredzēt papildus
slodzi pašvaldības policijā, veikt biežākas
pašvaldības policijas patruļas.
Nodrošināt piemērotas telpas pašvaldības
policijas darbam.
Izveidot drošas gājēju pārejas pie Dundagas
mazās skolas Saules un Skolas ielu
krustojumā, pie veikala „Top” Dundagā, pie
veikala „Topa” Kolkā un pretim pagasta
pārvaldes ēkai Kolkā.
Iegādāties bezceļu apstākļiem piemērotu
pašvaldības transportu pašvaldības policijas
un sociālā dienesta vajadzībām – ar
aprīkojumu, kas piemērots cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
Izveidot sociālās jomas sadarbības tīklu vai
konsultatīvo padomi, uzlabojot informācijas
apriti un pieejamību, īpaši uzsverot
sadarbības nozīmi starp abiem pagastiem.
Apzināt visus Dundagas novada iedzīvotājus,
kuriem nepieciešama sociālā palīdzība.
Konkursa kārtībā atbalstīt Dundagas novada
aktīvās sociālās palīdzības biedrības – kā
līdzvērtīgu pašvaldības partneru ieguldījumu
sociālo jautājumu risināšanā.
Sadarboties ar pensionāru sabiedrisko
organizāciju, attīstot brīvprātīgo kustību un
stimulējot mūžizglītību.

SP-27

V-25

V-26

SP-28
SP-29
SP-30

SP-31

3M-SP-6

Veicināt savstarpējo sadarbību sociālajā
jomā

SP-32

SP-33
SP-34

SP-35

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

30

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2.3.7. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „SATIKSME”

MĒRĖI – RĪCĪBAS
STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SM2
Izkopt pozitīvu Dundagas
novada
atpazīstamību
plašā mērogā, līdzsvarojot
labi sasniedzamu un
pārdomātu
tūrisma
iespēju un aktivitāšu
attīstību ar latviskā un
lībiskā kultūrmantojuma
mieru piekrastē, Slīteres
nacionālā parka dabas
teritorijās,
Kolkasraga
unikalitātē un Dundagas
dabas
un
kultūras
vērtībās.

SATIKSME (S)
ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Kompleksa ceļu infrastruktūras
16M -S
un sabiedriskā transporta
attīstības plānošanas sistēma – kā
priekšnoteikums sasniedzamības
uzlabošanai

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Sakārtot ceļu juridisko statusu un nodrošināt
7M-S-1
to kvalitatīvu uzturēšanu

P-27

S-1
S-2
S-3
S-4
7M-S-2

SM3

ĪSTERMIŅA MĒRĶI

Uzlabot Dundagas novada ceļu kvalitāti un
reģionālo centru sasniedzamību

S-5

Radīt
sabalansētu
tautsaimniecības
struktūru, kas sekmē
vienmērīgu
izaugsmi
novada
specializācijas
sektoros, ir pamatota
sadarbībā un līdzatbildībā,
ko atbalsta maksimāli
pieejama
kvalitatīva
inženierapgāde, atbilstoša
sasniedzamība
un
profesionālās
ievirzes
izglītība.

S-6

SM4

S-8

S-7

Pilnveidot
iedzīvotāju
dzīves vidi, uzlabojot
sasniedzamības kvalitāti,
nodrošinot
videi
draudzīgu, efektīvu un
pieejamu inženierapgādi
un
informācijas
tehnoloģijas, pārdomātu
apsaimniekošanas
organizāciju un ilgtspējīgu
vides pieejamību, kas
balstīta uz sabiedrības
līdzdalībā
tapušiem
risinājumiem.

3M-S-1

3M-S-2

Saglabāt esošo sabiedriskā transporta tīklu
novadā un uzlabot lielāko ciemu un reģiona
nozīmes centru sasniedzamību

Uzlabot pašvaldības un valsts institūciju
sadarbību
novadam
svarīgo
valsts
infrastruktūras
attīstības
jautājumu
risināšanai

S-9
S-10
S-11

RĪCĪBAS
Veikt detalizētu Dundagas novada ceļu
inventarizāciju un izstrādāt plānveida
programmu novadam būtisku koplietošanas
ceļu īpašumtiesību sakārtošanā.
Pašvaldības ceļu uzturēšanai paredzēt
pašvaldības budžeta līdzekļus – vismaz
71 000 EUR apjomā katru gadu.
Atbilstoši veiktajai ceļu inventarizācijai slēgt
līgumus par koplietošanas ceļu uzturēšanu
vai iegādāties īpašumus zem ceļiem.
Uzlabot gājēju celiņus Dundagas ciemā Talsu
ielā – no veikala „Top” līdz Dinsberga ielai un
Brīvības ielā.
Uzlabot gājēju celiņus Kolkas ciemā gar
valsts reģionālo autoceļu P131.
Veikt piekrastes ciemu un Dūmeles
pievadceļu
uzlabošanu,
rekonstruēt
pašvaldības ceļus Birzkalni – Gruži, Kubele –
Stirniņi līdz muzejam un Valpene – Sabdagas
līdz Valpenes akmens krāvumam. Uzturēt
labā kārtībā pašvaldības ceļu malas un
grāvjus, lai nodrošinātu ceļu kvalitātes
ilglaicīgumu
Iespēju robežās veikt politisko lobēšanu
aizstāvot valsts reģionālā autoceļa P 125
Talsi – Dundaga – Mazirbe posmā Talsi
Dundaga rekonstrukcijas nepieciešamību.
Veicināt ceļu posmu Vīdale – Melnsils
(V1307 Dundaga – Melnsils), Dundaga –
Ģibzde (V1371) un Dundaga – Tiņģere –
Tiltiņi (V1368) asfaltēšanu.
Veicināt ceļu posma Dundaga – Kaļķi (V 1367
Dundaga – Ģipka) atputekļošanu.
Veicināt sabiedriskā transporta maršruta
Kolka – Ventspils attīstību.
Turpināt izmantot sabiedrisko transportu
Dundagas novada skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanai.
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
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2.3.8. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „INŽENIERAPGĀDE”

MĒRĖI – RĪCĪBAS
STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SM3
Radīt sabalansētu
tautsaimniecības
struktūru, kas sekmē
vienmērīgu izaugsmi
novada specializācijas
sektoros, ir pamatota
sadarbībā un līdzatbildībā,
ko atbalsta maksimāli
pieejama kvalitatīva
inženierapgāde, atbilstoša
sasniedzamība un
profesionālās ievirzes
izglītība.

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Kvalitatīva, efektīva, ekonomiska,
16M -IN
videi draudzīga un maksimāli
pieejama inženierapgāde
Dundagas novadā

INŽENIERAPGĀDE (IN)
VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
7M-IN-1 Nodrošināt kvalitatīvu ūdensapgādi un videi
draudzīgu notekūdeņu attīrīšanu Dundagas
novada lielajos ciemos

ĪSTERMIŅA MĒRĶI

IN-1

IN-2
IN-3

IN-4
SM4
Pilnveidot
iedzīvotāju
dzīves vidi, uzlabojot
sasniedzamības kvalitāti,
nodrošinot
videi
draudzīgu, efektīvu un
pieejamu inženierapgādi
un
informācijas
tehnoloģijas, pārdomātu
apsaimniekošanas
organizāciju un ilgtspējīgu
vides pieejamību, kas
balstīta uz sabiedrības
līdzdalībā
tapušiem
risinājumiem.

IN-5
IN-6

7M-IN-2

Uzlabot ugunsdrošību un samazināt vides
piesārņojumu Dundagas un Kolkas ciemu
daudzdzīvokļu ēku un koncentrētās apbūves
teritorijās.

IN-7

IN-8

IN-9
7M-IN-3

7M-IN-4

Nodrošināt samērīgu līdzsvaru starp dabas
aizsardzības
pasākumiem
un
attīstību
Dundagas novada ciemu teritorijās un
teritorijās ārpus ciemiem

IN-10

Uzlabot
energoapgādes
un
sakaru
pakalpojumu kvalitāti Dundagas novadā

IN-12

IN-11

T-31

IN-13

32

RĪCĪBAS
Turpināt
ūdenssaimniecības
projekta
ieviešanu Kolkā, pievēršot īpašu uzmanību
dzeramā ūdens kvalitātes faktoram, veco
ūdensvadu nomaiņai un centralizētās
kanalizācijas sistēmas pieejamībai plašākā
ciema teritorijā. Palielināt attīrītā dzeramā
ūdens uzkrājumu Kolkā, izbūvējot jaunu
ūdens rezervuāru pie ūdenstorņa.
Turpināt
ūdenssaimniecības
projekta
ieviešanu Dundagā.
Popularizēt centralizētās ūdensapgādes
priekšrocības lielajos ciemos, tādējādi
palielinot pieslēgumu skaitu centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai.
Veikt nedarbojošos ūdens apgādes urbuma
tamponēšanu Dundagā – Maija ielā.
Rekonstruēt notekūdeņu attīrīšanas ierīces
pie Mazirbes skolas un Dundagā.
Veikt izglītojošu pasākumu kopumu par videi
draudzīgu
risinājumu
īstenošanu
ūdensapgādei un notekūdeņu attrīšanai
mazajos ciemos.
Sagatavot tehniski ekonomisko pamatojumu
centralizētas apkures sistēmas ieviešanai
Kolkas ciemā, paredzot energoefektīvu
risinājumu pielietojumu.
Īstenot tehniski ekonomiskajā pamatojumā
paredzētos risinājumus centralizētās apkures
ieviešanai pašvaldības ēkām Dundagas
ciemā.
Ierīkot 8 jaunas ugunsdzēsības ūdens
ņemšanas vietas Kolkas ciemā ūdensapgādes
projekta ietvaros.
Izveidot efektīvu virszemes ūdens noteces
sistēmu piekrastes ciemos.
Aktīvi atbalstīt „zaļās” enerģijas ražošanu,
īpaši izmantojot vēja enerģiju un no
biomasas iegūto enerģiju.
Veicināt energoapgādes jaudu palielināšanas
iespējas
Dundagas
ciemā,
atbalstot
energoinfrastruktūras projekta „Kurzemes
loks” ieviešanu.
Veicināt sakaru un informācijas tehnoloģiju
infrastruktūras
kvalitātes
uzlabošanas
risinājumus Dundagas novadā, it īpaši
novada mazajos ciemos un lauku teritorijās,
tādējādi paplašinot attālinātā darba iespējas,
Ierīkot ielu apgaismojumu Dundagā ap
Dundagas pili – labiekārtošanas projekta
ietvaros, A.Upīša – Stacijas – Smilgu ielu
posmā, 1905.gada ielā, Upes – Saules ielas
posmā, Puķu ielā, Talsu ielā, Raiņa ielā,
Sporta ielā, Vīdales ielā, Slīteres ielā un
Dakterlejas ielā.

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
IN-14

IN-15

Ierīkot āra apgaismojumu pie Kolkas ciema
centrālās daļas galvenajiem pašvaldības
ceļiem starp valsts reģionālo autoceļu P131
un jūru.
Mazo piekrastes ciemu būtiskāko ceļu
krustojumos uzstādīt 10 ar alternatīvo
enerģiju uzlādējamas āra apgaismojuma
iekārtas.

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

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

MĒRĖI – RĪCĪBAS
STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SM4
Pilnveidot
iedzīvotāju
dzīves vidi, uzlabojot
sasniedzamības kvalitāti,
nodrošinot
videi
draudzīgu, efektīvu un
pieejamu inženierapgādi
un
informācijas
tehnoloģijas, pārdomātu
apsaimniekošanas
organizāciju un ilgtspējīgu
vides pieejamību, kas
balstīta uz sabiedrības
līdzdalībā
tapušiem
risinājumiem.

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI UN MĀJOKLIS (KM)
ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Videi draudzīga, līdzatbildīga un
energoefektīva ēku
apsaimniekošana un mājokļu
attīstība novadā un īpaši
piekrastē

16M -KM

7M-V-3

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
darbību Dundagas novadā.

ĪSTERMIŅA MĒRĶI

V-20

KM-1

KM-2
V-19

7M-KM-1

Paaugstināt pašvaldības ēku energoefektivitāti

KM-3
KM-4

7M-KM-2

Attīstīt daudzdzīvokļu māju īpašnieku sapratni
un apziņu par daudzdzīvokļu ēku kā
kopīpašumu

3M-KM-1

Izveidot efektīvu un ekonomiski pamatotu
daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanu Kolkā
un Dundagā

KM-5

KM-6
KM-7

KM-8
3M-KM-2
33

Apsaimniekot piekrastes teritorijas videi

KM-9

RĪCĪBAS
Palielināt šķiroto atkritumu daudzumu
Dundagas
novadā,
palielinot
šķiroto
atkritumu konteineru skaitu un izvietojuma
areālu.
Turpināt atkritumu šķirošanu sistēmu Kolkas
pagasta piekrastes ciemos, ievērtējot
piekrastes ciemu apdzīvotības sezonālo
raksturu.
Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas
noteikumu ievērošanu, uzdodot noteikumu
kontroli pašvaldības policijai.
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.
Veikt energoauditus pašvaldības īpašumā
esošajām ēkām.
Uzsākt pašvaldības īpašumā esošo ēku
siltināšanu
atbilstoši
energoauditu
rezultātiem un ar to saistītajām prioritātēm.
Paaugstināt SIA „Ziemeļkurzeme” veiktās
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
ēku
apsaimniekošanas efektivitāti Dundagas
ciemā, palielinot iedzīvotāju līdzatbildību par
sava īpašuma uzturēšanu un uzlabojot
savstarpējās komunikācijas modeļus.
Izmantot Eiropas Savienības projektu fondu
iespējas
mājokļu
energoefektivitātes
uzlabošanai.
Nodot Kolkas ciema daudzdzīvokļu ēku
apsaimniekošanas funkciju SIA „Kolkas
ūdens” pārziņā, paredzot starta kapitālu
šādas funkcijas uzsākšanai.
Izdot saistošos noteikumus, kas regulē
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
ēku
apsaimniekošanu Dundagas novadā.
Izveidot
detalizētu
piekrastes

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
draudzīgā veidā.

7M-KM-3

Veicināt dabas teritorijās iederīgu mājokļu
būvniecības praksi Dundagas novadā.

KM-10
NT-1

apsaimniekošanas
stratēģiju,
ietverot
sadarbības un komunikācijas modeļus.
Atbalstīt un popularizēt ekoloģiskus un
energoefektīvus
risinājumus
Dundagas
novada mājokļu būvniecībā
Integrēt ieteikumus un vadlīnijas par
piekrastes
apbūvi
novada
apbūves
noteikumos.

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

2.3.10. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „NOVADA TĒLS”

MĒRĖI – RĪCĪBAS
STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SM2
Izkopt pozitīvu Dundagas
novada
atpazīstamību
plašā mērogā, līdzsvarojot
labi sasniedzamu un
pārdomātu
tūrisma
iespēju un aktivitāšu
attīstību ar latviskā un
lībiskā kultūrmantojuma
mieru piekrastē, Slīteres
nacionālā parka dabas
teritorijās,
Kolkasraga
unikalitātē un Dundagas
dabas
un
kultūras
vērtībās.

NOVADA TĒLS (NT)
ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Miers un harmonija – kā īpašais
Dundagas novada tēls latviskā un
lībiskā vidē

16M -NT

7M-NT-1

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Stiprināt latvisko un lībisko identitāti

3M-NT-1

ĪSTERMIŅA MĒRĶI
Uzsvērt īpašo lībiešu kultūras klātbūtni
novada vizuālajā tēlā un ikdienā

NT-1
NT-2
NT-3
NT-4

NT-5

SM4
Pilnveidot
iedzīvotāju
dzīves vidi, uzlabojot
sasniedzamības kvalitāti,
nodrošinot
videi
draudzīgu, efektīvu un
pieejamu inženierapgādi
un
informācijas
tehnoloģijas, pārdomātu
apsaimniekošanas
organizāciju un ilgtspējīgu
vides pieejamību, kas
balstīta uz sabiedrības
līdzdalībā
tapušiem
risinājumiem.

3M-NT-2

Radīt īpašu tēlu katram novada ciemam

NT-6

3M-NT-2

Radīt vienotu Dundagas novada zīmolu – kā
pozitīvu atpazīstamību Kurzemes reģiona,
Latvijas un starptautiskajā mērogā

NT-7

NT-8

T-5

NT-9
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RĪCĪBAS
Integrēt ieteikumus un vadlīnijas par
piekrastes
apbūvi
novada
apbūves
noteikumos.
Piekrastes teritorijās radīt vienota stila māju
un ciemu norādes latviešu un lībiešu
valodās.
Organizēt projektu nedēļas Dundagas
novada skolās par lībiešu kultūru un senajām
dzimtām.
Radīt
īpaši
labvēlīgus
nosacījumus
uzņēmējdarbības aktivitātēm, kas saistītas ar
lībiešu kultūru (piemēram, sabiedriskās
ēdināšanas
uzņēmumiem,
tūrisma
uzņēmumiem).
Izveidot „Ētikas kodeksu Līvu republikai” –
visiem novadniekiem zināmus 10 baušļus ar
humora pieskaņu, nolūkā celt iedzīvotāju
pašapziņu un lepnumu par savu unikalitāti.
Radīt īpašu tēlu un piesaistes simbolu katram
novada
ciemam,
pamatojot
to
ar
vēsturiskiem vai mūsdienās atpazīstamiem
argumentiem.
Dundagas novada zīmola veidošanā iesaistīt
novada uzņēmējus, vienlaicīgi paredzot
pasākumu programmu un savstarpējās
vienošanās zīmola ieviešanas procesā.
Izstrādāt koncepciju par pasaulē unikāla
objekta radīšanu un ar to saistītu unikālu
pasākumu
iedzīvināšanu
Kolkasraga
apkārtnē,
piemēram,
vēja
mūzikas
koncertzāli, dabas un kultūras mijiedarbības
centru. Iekļaut pasākumu kompleksā unikālu
Kolkas regati.
Organizēt ikgadēju „Sakoptākās sētas”
pasākumu Dundagas novadā. Ikgadējā
konkursa „Sakoptākā sēta” ietvaros atbalstīt
un apbalvot sakoptākos uzņēmumus un
lielākos nodokļa maksātājus Dundagas
novadā.
Popularizēt Dundagas novada mierīgo un
harmonisko vidi kā ideālu iespēju sudraba
vecumdienām, izstrādājot īpašu marketinga

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

T-26

pasākumu
kompleksu.
Atbalstīt
uzņēmējdarbības
iniciatīvas
sociālās
rehabilitācijas jomā.
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

2.3.11. MĒRĶI UN RĪCĪBAS SADAĻĀ „PĀRVALDĪBA”

MĒRĖI – RĪCĪBAS

3M-P-2

Tuvināt lēmējvaru iedzīvotājiem, nodrošinot
iedzīvotājiem savlaicīgu, labi pieejamu
informāciju par norisēm novadā

P-5

P-6
P-7



Veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti,
tādējādi uzlabojot savstarpējās sadarbības
iespējas





7M-P-2



Radīt sabalansētu
tautsaimniecības
struktūru, kas sekmē
vienmērīgu izaugsmi
novada specializācijas
sektoros, ir pamatota
sadarbībā un
līdzatbildībā, ko atbalsta
maksimāli pieejama
kvalitatīva
inženierapgāde, atbilstoša
sasniedzamība un
profesionālās ievirzes
izglītība.



P-4
SM3



P-3



P-2

RĪCĪBAS
Ieviest pašvaldības darbinieku kvalitātes
vadības sistēmu Dundagas novada Domē.
Izstrādāt pašvaldības darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšanas plānu kvalitātes vadības
sistēmas ietvaros.
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.
Organizēt ikgadējas pieredzes apmaiņas ar
kaimiņu pašvaldībām – ar deputātu un
pašvaldības darbinieku piedalīšanos.
Uzsākt
pašvaldības
dzīvojamā
fonda
optimizāciju,
radot
iespējas
īslaicīgai
speciālistu izmitināšanai. Uzturēt informācijas
sistēmu par brīvajiem dzīvokļiem.
Vismaz 2 reizes gadā rīkot plašākas tikšanās ar
iedzīvotājiem no novada centra attālinātajos
ciemos,
piedaloties
Dundagas
novada
deputātiem
un
Dundagas
pašvaldības
pārstāvjiem.
Izstrādāt regulāru tikšanos grafikus deputātu
saiknei ar iedzīvotājiem.
Izveidot informācijas sadaļu par Dundagas
novadu
aktuālākajos
sociālajos
tīklos,
piemēram,
un
Nodrošināt, ka katra sasaukuma deputāti
apmeklē visas novada iestādes – kā
priekšnoteikumu dažādo pašvaldības jomu
pilnvērtīgai attīstībai.
Regulāri atjaunot Dundagas novada mājas
lapas veidolu, nodrošinot lapas vieglu


P-1



ĪSTERMIŅA MĒRĶI
Nodalīt lēmējvaru no izpildvaras, veicinot
savstarpēju uzticēšanos un pašvaldības
jomu attīstību



3M-P-1



VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Piesaistīt kvalitatīvus speciālistus darbam
pašvaldībā un nodrošināt esošo pašvaldības
darbinieku kvalifikācijas celšanu, sekojot
mūžizglītības principiem



7M-P-1



Sekmēt radošu,
harmonisku, vispusīgi
attīstītu, izglītotu un
aktīvu cilvēku izaugsmi
novadā, – kā
priekšnoteikumu
kvalitatīva darbaspēka
izaugsmei, nodrošinot
darba videi atbilstošas
izglītības sistēmu mūža
garumā, iespējas radošām
pašizpausmēm kultūras
jomā un atbalstot
veselīgu dzīvesveidu.

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (MĒRĶI)
Pozitīva
Dundagas
novada
sabiedrības līdzdalība novada
norisēs, iedzīvotāju līdzatbildība
un piederības sajūta novadam

16M -P



STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SM1

PĀRVALDĪBA (P)

P-8

P-9
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pārskatāmību un interaktivitātes iespējas.

P-10
P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

P-17
P-18

P-19

7M-P-3

Radīt patiesi un pēc būtības vienotu novadu,
mazinot sašķeltību starp pagastiem

P-20
P-21
P-22

36

Turpināt Dundagas novada avīzes izdošanu
iepriekšējā apjomā un biežumā.
Ieviest novadā jaunu štata vietu – sabiedrisko
attiecību speciālists, kura galvenā misija – būt
par mediatoru attiecībās starp pašvaldību un
dažādām sabiedrības grupām un būtisks
pienākums
–
pasākumu
savstarpējā
koordinācija.
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.
Sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru
veicināt jaunu sabiedrisko organizāciju
veidošanos novadā un stiprināt esošās
sabiedriskās organizācijas. Iedibināt tradīciju
slēgt sadarbības memorandus starp pašvaldību
un sabiedriskajā organizācijām (lībiešu interešu
organizācijām,
uzņēmēju
interešu
organizācijām. u.c.).
Iesaistīties Talsu novada fonda aktivitātēs un
aktivizēt vietējās filantropijas un aktivitātes
iniciatīvas
nelielu
attīstības
projektu
īstenošanai.
Iedrošināt veidot Kolkas ciemam līdzīgas ciemu
valdes arī citos Dundagas novada ciemos.
Izveidot piekrastes valdi, nodrošinot ar
piekrasti – kā vienota veseluma – saistītu
interešu aizstāvību. Veikt organizatoriska
rakstura grozījumus pašvaldības nolikumā
iedzīvotāju valžu viedokļu integrēšanai
pašvaldības darbā.
Ieviest novadā jaunu tradīciju – Novadnieku
diena – reizi gadā iesaistot gan novadā kādreiz
dzīvojošos cilvēkus, gan vasaras sezonās
novadā mītošos ļaudis.
Radīt stabilas iespējas mūžizglītībai Dundagas
novadā, dibinot tautskolu.
Veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti,
nodrošinot biedrībām un iedzīvotāju grupām
pieejamu infrastruktūru, t.sk. telpas, laukumus
un citas pulcēšanās vietas.
Organizēt vienojošus publiskus pasākumus –
kopīgu Jāņu svinēšanu un Jaungada
sagaidīšanu, kopīgas īpašu notikumu skatīšanās
akcijas televīzijā publiskajās vietās.
Veikt izmaiņas novada pārvaldes struktūrā,
paredzot amatu atbildību par visu novada
teritoriju nevis atsevišķiem pagastiem.
Dundagas novada Domes sēdes un komiteju
sēdes vienu reizi ceturksnī rīkot Kolkas ciemā.
Popularizēt pagastus vienojošus kultūras
pasākumus – rīkot ikgadēju sadziedāšanās
pasākumu „Dziesma manam novadam”.

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
P-23
Savstarpēji
pilnveidoties
starptautiskās
sadarbības rezultātā, balstot šo sadarbību uz
ilgtspējīgas daudznozaru darbības pamatiem

7M-P-4

P-24

P-25
Nodrošināt mērķtiecīgu novada attīstību, kas
plānveidīgi balstīta ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā

7M-P-5

3M-P-3

Pilnībā sakārtot normatīvo
īpašumtiesību
regulējumam
novadā

aktu bāzi
Dundagas

P-26

P-27

P-28
P-29

3M-P-4

Nodrošināt līdzdarbošanos valsts mēroga
attīstības dokumentu izstrādē

P-30

P-31

Organizēt Dundagas novada sporta spēles pēc
nejaušības principa izlozētām komandām.
Īstenot mērķtiecīgas svešvalodu apguves
programmas Dundagā un Kolkā mūžizglītības
piedāvājuma ietvaros, akcentējot saziņas
nozīmi
tautsaimniecības
izaugsmē
un
starptautiskās
sadarbības
iespēju
paplašināšanā.
Aktivizēt starptautisku un pārrobežu projektu
īstenošanu, īpaši uzsverot tautsaimniecības
sektora starptautiskās sadarbības iespējas.
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.
Veikt detalizētu Dundagas novada ceļu
inventarizāciju
un
izstrādāt
plānveida
programmu novadam būtisku koplietošanas
ceļu īpašumtiesību sakārtošanā.
Rīkot ikgadējos Dundagas novada progresa
ziņojumus kā publiskus pasākumus Dundagā
un Kolkā.
Rīkot īpašu pasākumu katra jaunā deputātu
sasaukuma darba sākumā - Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas grāmatas nodošanu
jaunās Domes pārziņā.
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.
Aktivizēt sadarbību ar Kurzemes reģionā
pārstāvētajiem Latvijas mēroga politiķiem.

14. TABULA








































































































Mērķi un rīcības pārvaldības jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība
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3.

RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS

3.1.

DUNDAGAS NOVADA RĪCĪBAS PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ

Rīcības sarindotas kārtās, ņemot vērā rīcību efektivitāti, iespējamību un saistību ar mērķiem. Rīcības, kas apzīmētas ar oranžu lodziņu, attiecas arī uz
citu jomu mērķiem. Izvērsts rīcību definējums dots attiecīgo jomu mērķu – risinājumu tabulās 2.3. nodaļā. Rīcību prioritāšu noteikšanas process
parādīts sējumā „Pārskats par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas plānošanas procesu” sadaļās 1.4. un 1.5.
Rīcības, kuru īstenošanai netiek paredzētas naudas summas, ir organizatoriska rakstura rīcības vai tādas rīcības, kuru īstenošana jau tradicionāli tiek
veikta un ik gadus paredzēta novada budžetā, tomēr parādot šis rīcības attīstības programmas rīcību plānā tiek uzsvērta šādu rīcību īpašā nozīme.
Jaunu štata vietu ieviešana AP dokumenta ietvaros netiek uzskatīta par investīciju.
RĪCĪBU VĒRTĪBU SKALA:

☺☺☺ Visvērtīgākās rīcības

☺☺

Vidēji vērtīgas rīcības

☺

Mazāk vērtīgas rīcības

3.1.1. RĪCĪBAS SADAĻĀ „VIDE”
☺☺☺

















☺☺































































~ SUMMA
(EUR)
318270,00

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI

ATBILDĪGAIS

Dundagas NB, ES fondi

SD
SD

4200,00

Dundagas NB, ES fondi

SD, Kolkas PP

Dundagas NB

APN, Būvvalde
SD
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Dundagas NB
Dundagas NB
Dundagas NB

APN
SD, SAS, SIA ECO Baltia VIDE
Kolkas PP
TIC
SD
SD, Kolkas PP
APN, novada skolas
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15000,00
200,00
14000,00
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V-3
V-8
V-10
V-9
V-28
V-5
V-7














































































































































































V-2
V-22









V-26































RĪCĪBA


RĪCĪBAS
KODS
V-21
V-25
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T-28
T-6
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RĪCĪBAS
KODS
T-5
T-26
T-23
T-24
T-29
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V-20
V-11
V-16
V-6
V-12
V-18
V-24
V-29
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V-23
V-1
V-4
V-27
V-14
V-15
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RĪCĪBA

☺☺☺
☺☺
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☺
8000,00
Dundagas NB
SD

6000,00
2000,00
Dundagas NB
SD, Kolkas PP
APN, TIC
APN
Kolkas PP
APN, Būvvalde
APN, Būvvalde

1000,00
14000,00
700,00
1200,00
Dundagas NB

~ SUMMA
(EUR)
1000,00
2400,00
72000,00
500,00
-

-

Dundagas NB

Dundagas NB

Dundagas NB
Dundagas NB

Dundagas NB
Dundagas NB, ES fondi
Dundagas NB, ES fondi
Dundagas NB

SD, a/s LVM
SAS
SD, Kolkas PP
APN, Būvvalde
DP
SD
SD
SD, Kolkas PP

15. TABULA

Rīcības prioritārā kārtībā vides jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība

3.1.2. RĪCĪBAS SADAĻĀ „TAUTSAIMNIECĪBA”

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI
ATBILDĪGAIS

Dundagas KP, Kolkas TN
TIC
SAS, Kolkas PP
TIC
SAS

Lauku speciālists
SAS

APN

Kult.iestādes, sporta
speciālists, skolas
SAS





















































T-17








































T-16







%









































































%





































































































































































"



















































































































































































T-7
T-20





T-21
T-4
T-15


















































%



























































































T-30
T-32















































































































































&





























































%







































































%





































































































































T-18



T-10
T-25



T-1
T-13



$





















































































































































































&







































































































%

































































&

































%

















































$















































































































(























$















































































T-14
T-31

%



T-9
T-11



T-27
T-2
T-19



T-33
T-8



$

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
-

50000,00
1000,00
1500,00
-

15000,00

700,00
-

41
Projektu speciālists
APN, ID

Dundagas NB, ES fondi
Dundagas NB
Kolkas PP
Dundagas KP, Kolkas TN

Dundagas NB
TIC
SAS
ID

Lauku speciālists
NĪ speciālists

NĪ speciālists

Lauku speciālists
Dundagas vidusskola

Dundagas NB, ES fondi

Dundagas NB

ID, DP
ID

TIC
ID

Novada skolas
ID

TIC
Lauku speciālists
ID

Novada skolas

DP

Rīcības prioritārā kārtībā tautsaimniecības jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība

16. TABULA

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
3.1.3. RĪCĪBAS SADAĻĀ „KULTŪRA”
☺☺☺




































































☺☺















IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI
Dundagas NB
Dundagas NB





150,00

































~ SUMMA
(EUR)
4000,00
2000,00
-

Dundagas NB

ATBILDĪGAIS
Kolkas PP
APK
Muzejs, Līvu centrs
ID
TIC











☺








































































































3000,00
1500,00
30000,00
-












































































-
























































































































15000,00
























215000,00
42000,00
-

Dundagas NB, privāts
finansējums
Dundagas NB, ES fondi
Dundagas NB, ES fondi

Dundagas KP, Kolkas TN

Līvu centrs
ID
































































ID
Kolkas PP, bibliotēka
APK
































-








































Kultūras iestādes
Izglītības speciālists, skolas,
biedrības
Muzejs, Līvu centrs,
Dundagas KP
Dundagas KP

Dundagas NB, ES fondi
Dundagas NB, ES fondi

Muzejs
Bibliotēka
Muzejs
APN









125000,00

Dundagas NB
Vasaras nometņu
organizatori, biedrības
Rīcība īstenojama līdztekus
rīcībai K-1
Dundagas NB, ES fondi


































72000,00

28000,00
-














































































































































































K-14
K-12
K-5
K-6

























































K-10























































































































#







8500,00
-




















K-4


























K-19
K-8













































































































K-9
K-13
K-16

Dundagas KP, Kolkas TN
Dundagas KP, Kolkas TN, SAS
NĪ speciālists, Bibliotēka
Kolkas PP





900,00

Dundagas NB, ES fondi
Dundagas NB
Dundagas NB, ES fondi
Privāts finansējums, biedrību
finansējums
Ar lībiešu kultūru saistītas
biedrības
Dundagas NB




























K-23











K-21































$































$



































































&


















K-2






























K-18
K-22
K-11
K-17













































































































$
































$



























































































RĪCĪBA


RĪCĪBAS
KODS
K-15
K-3
K-1
K-20
K-7

17. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā kultūras jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība
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DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
3.1.4. RĪCĪBAS SADAĻĀ „IZGLĪTĪBA”
☺☺☺


☺
































































☺☺

~ SUMMA
(EUR)
10000,00

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI
Dundagas NB

ATBILDĪGAIS
SD, Dundagas un Kolkas PII




































































































































(
































































































































































1700,00
4200,00
-











































































%










































$

















(



Mazirbes internātpamatskola
































$














IZ-1
IZ-3
IZ-2
IZ-4
IZ-7
IZ-6









IZ-8



$
























RĪCĪBA


RĪCĪBAS
KODS
IZ-5

Dundagas NB
Dundagas NB

Dundagas MMS
Novada skolas
Novada skolas
ID, novada PII
Dundagas vidusskola
ID, izglītības speciālists

18. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā izglītības jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība

3.1.5. RĪCĪBAS SADAĻĀ „AKTĪVS DZĪVESVEIDS”
☺☺☺




















~ SUMMA
(EUR)
2000,00

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI

ATBILDĪGAIS

Dundagas NB, PPP

Sporta speciālists, Kolkas PP

Dundagas NB, z/s „Latvijas
Valsts meži”

Sporta speciālists, SD


































































































































280000,00
1500,00
-







Sporta speciālists
Sporta speciālists, SD


















ID
Sporta speciālists, SD
Sporta speciālists
Sporta speciālists





-











































































































Dundagas NB, kredīta līdzekļi
Dundagas NB




















'































































































Dundagas NB, ES fondi

































2000,00


































































































500,00






















A-7
A-8



































































A-3
A-5
A-6
A-10

☺





















A-9
A-4



A-1

☺☺













RĪCĪBA


RĪCĪBAS
KODS
A-2

Sporta speciālists
ID

19. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā aktīva dzīvesveida jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība
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SP-25
















































































































%







































(

















SP-23
SP-19
























































































































































%









































































































































(

































%























(































































































































%





































SP-21
SP-27
SP-28
SP-20
SP-22
SP-30
SP-8
SP-16














(























%



















































































SP-2
SP-15



































































































SP-33















































































































































































































































































































SP-14
SP-18
SP-32
SP-35
SP-11



























































































































































SP-34
SP-12























































































SP-7



















































































































































































































































































































KODS
SP-24
SP-6
SP-1
SP-4



DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

3.1.6. RĪCĪBAS SADAĻĀ „SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA”
~ SUMMA
RĪCĪBAS
RĪCĪBA
☺☺☺
☺☺
☺
(EUR)

3000,00
1500,00

10000,00
2800,00
-

44

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI

-

ID, Soc.D, FK
Soc.D
Soc.D
Soc.D

Soc.D, Bāriņtiesa, skolas,
Pašvaldības policija
Soc.D, FK
SIA „Dundagas veselības
centrs”
Soc.D
Soc.D, NĪ speciālists
Soc.D
Soc.D, SAS
Soc.D

Dundagas NB, ES fondi

Dundagas NB

Dundagas NB, ES fondi

Dundagas NB, valsts budžets

ATBILDĪGAIS

Soc.D

Soc.D
Soc.D

ID, Bāriņtiesa, SIKK, FK
SD
ID, Pašvaldības policija, FK
Bāriņtiesa, „Dundadznieks”
Bāriņtiesa, „Dundadznieks”
SD, a/s „Latvijas Valsts ceļi”
Soc.D
Soc.D

Lauku speciālists
Bāriņtiesa

Soc.D













































































































'















































































$































































































































































































































(































































































































%









%































































































































































































































































































































































































































































































































































SP-29

































$

















































!





















SP-10



S-2


RĪCĪBAS
KODS
S-5
S-1
S-10
S-3
S-4
S-7
S-6
S-8
S-11
S-9



SP-9
SP-13
SP-17
SP-26























































































































$























































(

















SP-3
SP-5







%





















































































SP-31



DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

RĪCĪBA

-

☺☺☺
☺☺

45

☺
~ SUMMA
(EUR)
115000,00
71000,00
22000,00
167000,00
3000,00

PPP

-

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI

Soc.D

Soc.D, Bāriņtiesa
Soc.D

Soc.D

NĪ speciālists, Pašvaldības
policija
Soc.D
Soc.D
Soc.D
Soc.D, novada skolas

Rīcības prioritārā kārtībā sociālās palīdzības, veselības aizsardzības un sabiedriskās kārtības jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība

20. TABULA

3.1.7. RĪCĪBAS SADAĻĀ „SATIKSME”

ATBILDĪGAIS

SD
SD
ID
SD
Kolkas PP
DP
DP
DP
DP
ID
SD, Juriskonsults

Rīcības prioritārā kārtībā satiksmes jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība

21. TABULA

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
3.1.8. RĪCĪBAS SADAĻĀ „INŽENIERAPGĀDE”
☺☺☺

RĪCĪBA

☺☺

☺





































































































































































































































































~ SUMMA
(EUR)
2364685,0
5700,00
1400000,0
170000,00
-

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI
Dundagas NB, ES fondi
Dundagas NB, ES fondi
IN-1 projekta ietvaros
Dundagas NB, ES fondi
Dundagas NB, ES fondi




























Dundagas NB
Dundagas NB

SD
SD, Kolkas PP
Būvvalde

120000,00

Dundagas NB, privāts
finansējums
Dundagas NB, ES fondi
Dundagas NB

SD


































































































184500,00
100000,00
-





Dundagas NB






















































































$


















































SIA „Kolkas ūdens”
ID
SIA „Kolkas ūdens”
SIA „Ziemeļkurzeme”
SIA „Ziemeļkurzeme”
APK, SAS, SIA „Kolkas ūdens”,
SIA „Ziemeļkurzeme”
Kolkas PP















































































































(





















































































































"

















ATBILDĪGAIS

3000,00

30000,00
1500,00
-






























Kolkas PP
SIA ”Ziemeļkurzeme”
APK
SAS, Būvinspektors






































































IN-15
IN-4
IN-11
IN-6











IN-8







IN-13
IN-14
IN-12











IN-7
















































































%



































































$







RĪCĪBAS
KODS
IN-1
IN-10
IN-9
IN-2
IN-5
IN-3

22. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā inženierapgādes jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība




























































$




































































































































☺☺

☺

~ SUMMA
(EUR)
10000,00
-

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI

ATBILDĪGAIS

Dundagas NB

NĪ speciālists
Projektu speciālists
ID
Pašvaldības policija

Dundagas NB, ES fondi

NĪ speciālists
SIA „Ziemeļkurzeme”















































































































150000,00
-




















































#!

KM-4
KM-5














&






































$






















3.1.9. RĪCĪBAS SADAĻĀ „KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI UN MĀJOKLIS”
RĪCĪBA
☺☺☺

RĪCĪBAS
KODS
KM-3
KM-6
KM-1
KM-2

46





























































1000,00

Dundagas NB

SIA „Kolkas ūdens”

2000,00
-

Dundagas NB

APN
APK, Juriskonsults



















(
















































































































SAS, Būvvalde
























(



-



























KM-10



$

































































KM-9
KM-8









#!




























KM-7


















$

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

23. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā komunālo pakalpojumu un mājokļa jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība

3.1.10. RĪCĪBAS SADAĻĀ „NOVADA TĒLS”
☺☺☺




























































































































☺

~ SUMMA
(EUR)
3000,00
-

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI

ATBILDĪGAIS

Dundagas NB

SD, TIC
APN, Būvvalde

Dundagas NB
Dundagas NB

TIC
TIC

Dundagas NB, privāts
finansējums

SIA „Kolkasrags”, ID













☺☺

900,00
150,00




































3000,00






















































2000,00
-

Dundagas NB

Novada skolas
Lauku speciālists, TIC
TIC

50,00

Dundagas NB

TIC






































NT-5




































































































%



























NT-3
NT-7
NT-9





































NT-8


















































































%






























































NT-6
NT-4


































RĪCĪBA



RĪCĪBAS
KODS
NT-2
NT-1

24. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā novada tēla jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība

3.1.11. RĪCĪBAS SADAĻĀ „PĀRVALDĪBA”
☺☺☺






























































☺☺




























































































RĪCĪBA



RĪCĪBAS
KODS
P-10
P-5
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☺

~ SUMMA
(EUR)
-

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI

ATBILDĪGAIS
„Dundadznieks”
DP







































































































$

























































































P-4





P-14
P-13
$

$







































































































































(

























































'















%



































































'







%



















































































































































































































$









































































































































%

























































P-20



































































































$































































































































































































































































































































































P-15
P-17
P-1
P-24
P-25
P-18





P-2


P-29





P-28

























































































































































P-22
P-23





P-7
P-12
P-19



P-30







'













































































'

















































































































%




















































































































%

$























































































































































































































P-27



P-3
P-8
P-11
P-21
P-6
P-16



DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

48
2000,00
Dundagas NB
APN, NĪ speciālists, SD

200,00
7000,00
Dundagas NB
ID
DP, ID
ID, FK
DP
DP, Kancelejas vadītāja
Dundagas KP, Kolkas TN

5000,00
-

15000,00
-

Dundagas NB, privāts
finansējums

Dundagas KP, Kolkas TN
Sporta speciālists

Dundagas NB, ES fondi

Dundagas NB (sākot ar
2018.)

DP
Izglītības speciālists
ID
Izglītības speciālists
Projektu speciālists
SD

ID

Atbilstošās novada iestādes

SAS
SAS
Dundagas KP, Kolkas TN

APN

DP

Novada skolas
NĪ speciālists

SAS
SAS, Projektu speciālists





































































3000,00

Dundagas NB

NĪ speciālists











































-

DP

-

SAS
















































P-9




















&


























P-31























P-26



DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

25. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā pārvaldības jomā. Avots: Dundagas novada pašvaldība
APZĪMĒJUMI
FK – Finanšu komiteja;
APK – Attīstības un plānošanas komiteja;
SIKK – Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
DP – domes priekšsēdētājs;
ID – izpilddirektors;
Dundagas KP – Dundagas kultūras pils;
Soc.D – Sociālais dienests;

30%

4200,00

25%

30%

V-21, V-22,
V-24, V-25,
V-26, V-27,

21000,00

100%





































































7M-V-4





























+7M-SP-5





































7M-V-4


















































































































V-26

+7M-SP-5

49

Labiekārtots laukums starp Dundagas
pili un luterāņu baznīcu, laukums pie
pienotavas. Tehniskais projekts tiltiņa
izveidei, uzsākta pils dīķa tīrīšana..
Mazirbes un Kolkas pludmalēs veikti
labiekārtošanas projekti – uzstādītas
pārģērbšanās kabīnes, atkritumu
urnas, soliņi, tualetes un laipas
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Izveidoti automašīnu stāvlaukumi
Pācē pie Pāces dīķa, Mazirbē valsts
reģionālā autoceļa noslēgumā pie

2020.

70%

2019.

318270,00

2018.

V-21, V-22,
V-23, V-24,
V-25, V-27,
V-28, V-29
V-21, V-22,
V-23, V-24,
V-25, V-26,
V-28, V-29

2017.

7M-V-4

PLĀNOTAIS LAIKA POSMS
PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
2016.

CITAS RĪCĪBAS, KAS
ATBILST ŠIM
MĒRĶIM


















1.VIDE
V-25

INDIKATĪVĀ
SUMMA
(EUR)

FINANŠU INSTRUMENTS (%)
PRIVĀTAIS
PAŠVALES FONDU
FINANDĪBAS BUFINANSĒJUMS,
DŽETS
SĒJUMS
CITA
VEIDA
FINANSĒJUMS

ATBILSTOŠAIS
MĒRĶIS

2015.

RĪCĪBAS SAĪSINĀTS
FORMULĒJUMS



RĪCĪBAS
KODS

V-22

PII – Pirmskolas izglītības iestādes;
PS – projektu speciālists;
Bibliotēka – Dundagas novada bibliotēka;
Dundagas NB – Dundagas novada budžets;
ES fondi – Eiropas savienības fondu finansējums;
a/s LVM – a/s „Latvijas Valsts meži”;
PPP – privātā – publiskā partnerība;
sārtajā lodziņā – summa gadā.

INVESTĪCIJU PLĀNS LAIKA PERIODAM LĪDZ 2017.GADAM



3.2.

Kolkas PP – Kolkas pagasta pārvalde;
NĪ speciālists – nekustamā īpašuma speciālists;
Kolkas TN – Kolkas tautas nams;
SD – saimnieciskais dienests;
SIA „ZK”– SIA „Ziemeļkurzeme”;
TIC – tūrisma informācijas centrs;
SAS – sabiedrisko attiecību speciālists;
APN – Attīstības un plānošanas nodaļa;

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
PLĀNOTAIS LAIKA POSMS
































7M-V-1



+7M-P-3

7M-V-1



























































V-9





















































V-10















































7M-V-4





+7M-T-5

V-28



7M-V-4
























7M-V-4



























































V-27









































+7M-A-1

V-23

izejas uz jūru, Valpenē pie akmens
krāvuma un Dundagā pie parka.
Izveidotas 5 brīvdabas saieta vietas
Sīkragā, Košragā, Pitragā, Saunagā un
Vaidē, aprīkojot tās ar soliņiem,
ugunskura vietām, platformu,
iespējamu nojumi, u.tml.
Katru gadu tiek rīkotas sēņošanas –
ogošanas sacensības, pasākumā
piesaistot sēņu un ogu ekspertus,
paredzot balvas par labāko un
savdabīgāko sniegumu.
Pie Pāces dīķa ierīkota peldēšanai
piemērota vieta.

V-28, V-329
V-1, V-2, V-3,
V-4, V-5, V-6,
V-7, V-8,
V-9, V-10,
V-12, V-13
V-1, V-2, V-3,
V-4, V-5, V-6,
V-7, V-8,
V-9, V-11,
V-12, V-13
V-21, V-22,
V-23, V-24,
V-25, V-26,
V-27, V-28
V-21, V-22,
V-23, V-25,
V-26, V-27,
V-28, V-29
V-21, V-22,
V-23, V-24,
V-25, V-26,
V-27, V-29

2015.
2016.
2017.

100%

1200,00

100%

14000,00

100%

6000,00

100%

Košragā un Vaidē izkoptas publiskās
piekļuves vietas jūrai – videi
atbilstošas gājēju takas / celiņi.

12000,00

100%

Katru gadu tiek veikta lielo koku
kopšana gar ceļiem ciemu teritorijās
un kapu teritorijās.

77400,00
81200,00
67200,00

59925,00
649850,0
50985,00

6000,00

100%

2400,00

25%

17475,00
16215,00
16215,00
















7M-V-1

































2. TAUTSAIMNIECĪBA
T-5

15000,00























7M-T-5




























T-26











+7M-NT-1

V-1, V-2, V-3,
V-4, V-5, V-6,
V-7, V-8, V-9,
V-11, V-12,
V-13, V-14
T-22, T-23, T-24,
T-25, 2-26, 2-28,

50

75%

Ik gadus tiek rīkots pasākumu
komplekss „Sakoptākā sēta”,
piešķirot balvas 7 nominācijās
sakoptākajām sētām, uzņēmumiem,
lielākajiem nodokļu maksātājiem.
Izstrādāti 4 dabas un kultūras
mantojuma resursos balstīti

2020.

PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
2019.

FINANŠU INSTRUMENTS (%)
PRIVĀTAIS
PAŠVALES FONDU
FINANDĪBAS BUFINANSĒJUMS,
DŽETS
SĒJUMS
CITA
VEIDA
FINANSĒJUMS

2018.

INDIKATĪVĀ
SUMMA
(EUR)

2017.

CITAS RĪCĪBAS, KAS
ATBILST ŠIM
MĒRĶIM

2016.

ATBILSTOŠAIS
MĒRĶIS

2015.

RĪCĪBAS SAĪSINĀTS
FORMULĒJUMS



RĪCĪBAS
KODS

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

10%

500,00

100%

Izstrādātas 2 aktīvā veselības tūrisma
maršrutu programmas.

6000,00

100%

T-22, T-23, T-24,
T-25, 2-26, 2-27,
T-29 2-30, T-31, T32, T-33, T-5, T14, T-15

1500,00

100%

Reizi gadā tiek rīkots neformāls
pasākums uzņēmēju kontaktu
stiprināšanai – sarīkojuma, sporta
spēļu vai pieredzes apmaiņas formā.
Pasākumā tiek godināti novada
mecenāti un filantropi.
Velomaršrutu marķējumā uzstādītas
50 plāksnītes.

7800,00
79800,00
8300,00

7200,00
14400,00
7700,00




























































































7M-T-1























7M-T-5














































T-27

+7M-P-3

































T -8



























7M-T-5

+7M-A-1

2015.
2016.
2017.

51

600,00
65400,00
600,00

2020.

72000,00

2019.

T-22, T-23, T-25,
T-26, 2-27, 2-28,
T-29, 2-30, T-31,
T-32, T-33, T-5, T14, T-15
T-22, T-23, T-24,
T-26, 2-27, 2-28,
T-29, 2-30, T-31,
T-32, T-33, T-5, T14, T-15
T-1, T-2, T-3, T-4,
T-5, T-6, T-7

2018.

7M-T-5

detalizēti tūrisma maršrutu apraksti
ģimenēm, velotūristiem, putnu
vērotājiem, dabas, floras un faunas
vērotājiem, cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, veidojot informāciju
drukātu bukletu un informācijas
stendu veidā un digitālā formā
Dundagas novada mājas lapā.
Informācija sniegta latviešu, angļu,
krievu, vācu, lietuviešu un igauņu
valodās. Izveidoti 2 stendi.
Izveidots zivju un mājražotāju
produkcijas tirdziņš Kolkā.

2017.

T-29, 2-30, T-31,
T-32, T-33, T-5, T14, T-15

90%

PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
2016.

+7M-V-4
























T-24

PLĀNOTAIS LAIKA POSMS

CITAS RĪCĪBAS, KAS
ATBILST ŠIM
MĒRĶIM




















T-23

INDIKATĪVĀ
SUMMA
(EUR)

FINANŠU INSTRUMENTS (%)
PRIVĀTAIS
PAŠVALES FONDU
FINANDĪBAS BUFINANSĒJUMS,
DŽETS
SĒJUMS
CITA
VEIDA
FINANSĒJUMS

ATBILSTOŠAIS
MĒRĶIS

2015.

RĪCĪBAS SAĪSINĀTS
FORMULĒJUMS



RĪCĪBAS
KODS

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
PLĀNOTAIS LAIKA POSMS

K-9, K-10, K-11,
K-12, K-13, K-14,
K-16, K-17

4000,00

25%

K-2, K-3, K-4, K-5,
K-6, K-7, K-8

2000,00

100%

Veikts pētījums – novada materiālā
kultūras mantojuma apkopojums.

K-1, K-2, K-3, K-4,
K-5, K-6, K-8

900,00

100%

7M-K-3

K-19

3000,00

25%

Tūrisma informācija bukletos un
stendos tiek izvietota latviešu un
lībiešu valodās, kā arī tāmnieku
dialektā.
Modernizēts novada kultūras iestāžu
aprīkojums

3M-K-1

K-23, P-12

9000,00

100%

7M-K-2

K-9, K-10, K-12,
K-13, K-14, K-15,
K-16, K-17

30000,00

10%

90%

K-9, K-10, K-11,
K-12, K-14, K-15,
K-16, K-17

42000,00

10%

90%























+7M-T-6,
+7M-NT-1
7M-K-1
































K-15


































+7M-NT-1
7M-K-1





































75%



























































































7M-K-2

































+7M-IZ-5























K-13












































K-11































K-22

















Izstrādāts tehniskais projekts
brīvdabas estrādes izbūvei Kolkas
ciemā.




















K-18






























































K-7





























K-1

75%

1650,00
45650,00
38650,00

1650,0
7850,00
6400,00

10000,00

100%





IZ-6





















































37800,00
32250,00



7M-IZ-3









4. IZGLĪTĪBA
IZ-5



2015.
2016.
2017.

Dundagas novada lielie pasākumi tiek
reklamēti vietējos laikrakstos,
centrālajos laikrakstos, aktīvākajos
Interneta portālos un radio.
Īstenots viens no alternatīviem
risinājumiem – bibliotēkas atrašanās
pašvaldības ēkā vai iekārtota mobilā
bibliotēka, kas var apkalpot vairākus
ciemus.
Paplašinātas Kolkas bibliotēkas
telpas.

+7M-A-1

52

Izveidoti rotaļu laukumi pie
pirmskolas izglītības iestādēm
Dundagā un Kolkā.

2020.

7M-K-2

3. KULTŪRA

2019.

PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
2018.

CITAS RĪCĪBAS, KAS
ATBILST ŠIM
MĒRĶIM

2017.

INDIKATĪVĀ
SUMMA
(EUR)

FINANŠU INSTRUMENTS (%)
PRIVĀTAIS
PAŠVALES FONDU
FINANDĪBAS BUFINANSĒJUMS,
DŽETS
SĒJUMS
CITA
VEIDA
FINANSĒJUMS

ATBILSTOŠAIS
MĒRĶIS

2016.

RĪCĪBAS SAĪSINĀTS
FORMULĒJUMS

2015.

RĪCĪBAS
KODS

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
PLĀNOTAIS LAIKA POSMS











2015.
2016.
2017.

A-1, A-3, A-4, A-5,
A-6, A-7, A-8

2000,00

40%

A-2, A-3, A-4, A-5,
A-6, A-7, A-8

3000,00

30%

7M-A-1

A-1, A-2, A-3, A-5,
A-6, A-7, A-8

2000,00

25%

7M-A-1

A-1, A-2, A-4, A-5,
A-6, A-7, A-8

280000,00

100%

500,00
2500,00
282500,00

150,00
650,00
280950,0



5000,00
5000,00

7M-A-1






























































30%

70%























































75%









































A-3



































A-4











































30%



+7M-V-4
7M-A-1



A-1
























































5. AKTĪVS DZĪVESVEIDS
A-2

5000,00
5000,00

Kolkas un Mazirbes pludmalēs
ierīkoti bērnu rotaļu laukumi un
aktīvās atpūtas laukumi.
Dundagas parkā ierīkota brīvdabas
trase skriešanai, ziemas sezonā parkā
tiek ierīkota slēpšanas trase.
Dundagā (bijušā tautas nama ēkā)
ierīkota aktīvo galda spēļu vieta un
trenažieru zāle.. Pie mazās skolas
ierīkoti āra trenažieri un
pārvietojamas sabiedriskās tualetes.
Pabeigta sporta halles būvniecība
Kolkā.

+7M-T-2
2015.
2016.
2017.





































7M-SP-1















350,00
350,00
950,00








































SP-11

50%










































6. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
7M-SP-1
SP-1, SP-2, SP-3,
3000,00
SP-18

1500,00
600,00

SP-4, SP-5, SP-6,
SP-7, SP-8, SP-9,
SP-10, SP-11,
SP-12, SP-13,
SP-14, SP-15,
SP-16, SP-17
SP-1, SP-2, SP-3,
SP-4, SP-5, SP-6,
SP-7, SP-8, SP-9,
SP-10, SP-12,
SP-13, SP-14,

1500,00

100%

53

50%

Izstrādāts tehniskais projekts Sociālā
dienesta telpu izvietošanai Dundagā.

Izstrādāts detalizēts tehniski
ekonomiskais pamatojums ar
alternatīvām ilgstošās sociālās
aprūpes pakalpojuma izmaiņām
Dundagas novadā.

2020.

PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
2019.

FINANŠU INSTRUMENTS (%)
PRIVĀTAIS
PAŠVALES FONDU
FINANDĪBAS BUFINANSĒJUMS,
DŽETS
SĒJUMS
CITA
VEIDA
FINANSĒJUMS

2018.

INDIKATĪVĀ
SUMMA
(EUR)

2017.

CITAS RĪCĪBAS, KAS
ATBILST ŠIM
MĒRĶIM

2016.

ATBILSTOŠAIS
MĒRĶIS

2015.

RĪCĪBAS SAĪSINĀTS
FORMULĒJUMS



RĪCĪBAS
KODS

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA













7M-SP-5







SP-15, SP-16,
SP-17, SP-18
SP-28, SP-29,
SP-30, SP-31

3000,00
4500,00
7000,00
S-6, S-7, S-8

115000,00

100%
(ceļu
fonds)

7M-S-1

S-2, S-3, S-4

426000,00

100%

+7M-T-5
7M-S-1

S-1, S-2, S-4

22000,00

100%

7M-S-1

S-1, S-2, S-3

167000,00

100%

154000,00
145000,00
160000,00

154000,0
145000,0
160000,0

2364685,00

25%

5700,00

100%

1400000,00

15%



7M-S-2







Uzlaboti piekrastes ciemu un
Dūmeles pievadceļi, rekonstruēti
pašvaldības ceļi Birzkalni – Gruži,
Kubele – Stirniņi līdz muzejam un
Valpene – Sabdagas līdz Valpenes
akmens krāvumam.
Katru gadu pašvaldības ceļu
uzturēšanai paredzēti budžeta
līdzekļi vismaz 71 000 EUR apmērā.
Uzlaboti gājēju celiņi Dundagā Talsu
ielā – no veikala „Top” līdz Dinsberga
ielai un Brīvības ielā.
Uzlabots gājēju celiņš Kolkas ciemā
gar valsts reģionālo autoceļu P131.



























































































































S-4










































S-3

2015.
2016.
2017.

























IN-2, IN-3, IN-4,
IN-5, IN-6
IN-11

75%













7M-IN-1
+7M-T-2
+7M-T-3
7M-IN-3




































IN-2


















































































8. INŽENIERAPGĀDE
IN-1
IN-10

Vides pieejamība nodrošināta
papildus 3 novada sabiedriskajās
iestādēs

900,00
900,00
2700,00

















+7M-T-3
+7M-T-5






2100,00
3600,00
4300,00

30%





70%

PLĀNOTAIS LAIKA POSMS

+7M-T-3
7M-IN-1

IN-1, IN-3, IN-4,

54

85%

Tiek īstenots ūdenssaimniecības
projekts Kolkas ciemā.
Tiek radīta efektīva virsūdens
noteces sistēma divos piekrastes
ciemos.
Tiek īstenots ūdenssaimniecības

2020.

2019.

2018.

2017.

PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI




























S-1

FINANŠU INSTRUMENTS (%)
PRIVĀTAIS
PAŠVALES FONDU
FINANDĪBAS BUFINANSĒJUMS,
DŽETS
SĒJUMS
CITA
VEIDA
FINANSĒJUMS

10000,00

















7. SATIKSME
S-5



2015.
2016.
2017.

INDIKATĪVĀ
SUMMA
(EUR)

2016.

CITAS RĪCĪBAS, KAS
ATBILST ŠIM
MĒRĶIM

2015.

ATBILSTOŠAIS
MĒRĶIS























SP-27



RĪCĪBAS SAĪSINĀTS
FORMULĒJUMS



RĪCĪBAS
KODS

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
PLĀNOTAIS LAIKA POSMS
































170000,00

15%

3000,00

100%

IN-12, IN-14,
IN-15

184500,00

100%

IN-12, IN-13,
IN-15

100000,00

100%

781200,00
872100,00
607100,00

198200,0
195600,0
148100,0

KM-4

10000,00

100%

7M-KM-1

KM-3

150000,00

30%

7M-KM-2

KM-5, KM-6,

1000,00

100%

7M-IN-1

IN-1, IN-2, IN-3,
IN-4, IN-6

7M-IN-2

IN-8, IN-9

7M-IN-4

7M-IN-4













85%















































IN-5






























projekts Dundagas ciemā, izbūvējot
ūdensvadu un kanalizācijas tīklus.

IN-5, IN-6































































































IN-7

Dundagā un pie Mazirbes skolas
rekonstruētas notekūdeņu
attīrīšanas ierīces.
Izstrādāts tehniski ekonomiskais
pamatojums par centralizētas
siltumapgādes iespējām Kolkas
ciemā.









































Izbūvēts ielu apgaismojums
Dundagas ciema ielām - A.Upīša –
Stacijas – Smilgu ielām, 1905.gada
ielai, Upes – Saules ielas posmam,
Puķu ielai, Talsu ielai, Raiņa ielai,
Sporta ielai, Vīdales ielai, Slīteres ielai
un Dakterlejas ielai.
Izbūvēts āra apgaismojums pie
Kolkas ciema centrālās daļas
būtiskājajiem ceļiem starp valsts
reģionālo autoceļu P131 un jūru.















IN-13


























































IN-14

2015.
2016.
2017.

































































KM-7













































KM-4























9. KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI UN MĀJOKLIS
7M-KM-1
KM-3

583000,0
676500,0
459000,0

55

70%

Pašvaldības īpašumā esošajām ēkām
– vidusskola un bērnudārzs Dundagā,
pamatskola Kolkā veikti energoauditi.
Veikta 1 pašvaldības īpašumā esošās
ēkas – Dundagas vidusskolas
siltināšana atbilstoši energoaudita
rezultātu prioritātēm.
SIA „Kolkas ūdens” pamatkapitāla

2020.

2019.

PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
2018.

FINANŠU INSTRUMENTS (%)
PRIVĀTAIS
PAŠVALES FONDU
FINANDĪBAS BUFINANSĒJUMS,
DŽETS
SĒJUMS
CITA
VEIDA
FINANSĒJUMS

2017.

INDIKATĪVĀ
SUMMA
(EUR)

2016.

CITAS RĪCĪBAS, KAS
ATBILST ŠIM
MĒRĶIM

2015.

ATBILSTOŠAIS
MĒRĶIS



RĪCĪBAS SAĪSINĀTS
FORMULĒJUMS



RĪCĪBAS
KODS

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

palielināšana saistībā ar jauna
pakalpojuma ieviešanu.




































#!





















PLĀNOTAIS LAIKA POSMS

2015.
2016.
2017.









































































7M-NT-1











+7M-T-2
+7M-T-3

























105000,0

50%

NT-1, NT-3, NT-4,
NT-5, NT-6, NT-7,
NT-8
NT-1, NT-2, NT-3,
NT-4, NT-5, NT-7,
NT-8

3000,00

50%

900,00

100%

NT-1, NT-2, NT-3,
NT-5, NT-6, NT-7,
NT-8

900,00

100%

NT-1, NT-2, NT-3,
NT-4, NT-5, NT-6,
NT-8

2000,00

100%

2550,00
3650,00
150,00

1800,00
2900,00
150,00

P-26, P-28, P-29

2000,00

100%

P-1, P-2, P-4

1200,00

100%

Piekrastes ciemu teritorijās izvietotas
10 vienota stila māju un ciemu
norādes latviešu un lībiešu valodās.
Katram novada ciemam radīts īpašs
tēls un simbols, pamatojot to ar
vēsturiskiem vai mūsdienās
atpazīstamiem argumentiem.
Katru gadu tiek piešķirtas 3 īpašas
balvas uzņēmējiem, kuri savas
aktivitātes saista ar lībiešu kultūru.































7M-NT-1
+7M-T-5























%





NT-7






































%











































NT-4









+7M-K-4
7M-NT-1


















NT-6

5000,00
48000,00
3000,00



7M-NT-1

























10. NOVADA TĒLS
NT-2

5000,00
153000,00
3000,00











7M-P-5







+7M-S-1























































































P-3

750,00
750,00





















11. PĀRVALDĪBA
P-27



2015.
2016.
2017.

Radīts Dundagas novada zīmols un
izstrādātas programmas zīmola
ieviešanas procesam.

7M-P-1

56

Veikta detalizēta Dundagas novada
ceļu inventarizācija un izstrādāta
plānveida programma novadam
būtisku koplietošanas ceļu
īpašumtiesību sakārtošanā.
Reizi gadā tiek organizētas pieredzes

2020.

2019.

2018.

PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
2017.

FINANŠU INSTRUMENTS (%)
PRIVĀTAIS
PAŠVALES FONDU
FINANDĪBAS BUFINANSĒJUMS,
DŽETS
SĒJUMS
CITA
VEIDA
FINANSĒJUMS

2016.

INDIKATĪVĀ
SUMMA
(EUR)

2015.

CITAS RĪCĪBAS, KAS
ATBILST ŠIM
MĒRĶIM

KM-8







ATBILSTOŠAIS
MĒRĶIS




















RĪCĪBAS SAĪSINĀTS
FORMULĒJUMS



RĪCĪBAS
KODS

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA



P-5, P-6, P-7, P-8,
P-9, P-10, P-11,
P-12, P-13, P-14,
P-15, P-17, P-18,
P-19

42000,00

80%

7M-P-2

P-5, P-6, P-7, P-8,
P-9, P-10, P-11,
P-12, P-13, P-14,
P-15, P-16, P-18,
P-19

5000,00

30%



20%




























































P-17

























7M-P-2

+7M-IZ-5

70%

2015.

9200,00

7800,00

2016.

12200,00

7300,00

2017.

7200,00

5800,00

2015.

1047300,00

442825,0

602725,0

1750,00

2016.

1404600,00

495285,0

907565,0

1750,00

2017.

1181100,00

667385,0

511365,0

2350,00

PLĀNOTAIS LAIKA POSMS

apmaiņas ar kaimiņu pašvaldībām un
„Putnu pašvaldībām”– ar deputātu
un pašvaldības darbinieku
piedalīšanos.
Reizi gadā novadā tiek rīkota
Novadnieku diena, iesaistot gan
novadā kādreiz dzīvojošos cilvēkus,
gan vasaras sezonās mītošos ļaudis.
Novadnieku dienas vienojošais
motīvs – Sklandraušu festivāls.
Tiek radīts kompetenču centrs, vai
Tautskola, kurā attīstīt novada
iedzīvotāju mūžizglītības
programmas.

1400,00
3500,00

1400,00
1400,00

KOPĀ VISĀS JOMĀS

26. TABULA
Investīciju plāns laika periodam līdz 2017.gadam. Avots: Dundagas novada pašvaldība
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2020.

2019.

2018.

2017.

PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
2016.

FINANŠU INSTRUMENTS (%)
PRIVĀTAIS
PAŠVALES FONDU
FINANDĪBAS BUFINANSĒJUMS,
DŽETS
SĒJUMS
CITA
VEIDA
FINANSĒJUMS

2015.

INDIKATĪVĀ
SUMMA
(EUR)

















CITAS RĪCĪBAS, KAS
ATBILST ŠIM
MĒRĶIM



























P-16

ATBILSTOŠAIS
MĒRĶIS




















RĪCĪBAS SAĪSINĀTS
FORMULĒJUMS



RĪCĪBAS
KODS

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

4.

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBA

4.1.

INDIKATORI DUNDAGAS NOVADA VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶU IZVĒRTĒŠANAI – POLITIKAS
REZULTĀTU RĀDĪTĀJI
Dundagas novada attīstības programma tiek uzraudzīta, vērtējot politikas rezultātu rādītājus un
rīcību īstenošanas progresu. Šo rādītāju vērtības atjaunojamas reizi gadā, un analizējamas to
izmaiņas, salīdzinot ar vēlamajām attīstības tendencēm. Uzraudzības sistēmas ietvaros norādīti arī
datu ieguves avoti un atbildīgā institūcija par datu vākšanu. Uzraudzības sistēma teritorijas
attīstības rādītāju griezumā izstrādāta digitāli – Microsoft Excel programmā, lai atvieglotu tālāku
detalizētu datu apstrādi un datu analīzi. Digitāli veidotā uzraudzības sistēma ir attīstības
programmas sastāvdaļa.
Paaugstināt iedzīvotāju līdzdalību vides sakopšanā un labiekārtošanā,
7M-V-1
vide
7M-V-2
7M-V-3
7M-V-4

veicināt arī sezonas rakstura iemītnieku iesaistīšanos Dundagas novada
vietējā kopienā.
Atbalstīt alternatīvās enerģijas izmantošanu Dundagas novadā.
Uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību Dundagas novadā.
Uzlabot vides pieejamību Dundagas novada publiskajās vietās.

VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS
V-1: Sakopšanas talkas pavasaros
V-1: Brīvdabas saieta vietas mazajos piekrastes ciemos
V-1: Respondenti, kas apmierināti ar vides sakoptību
V-2: Atjaunojamo energoresursu elektrostacijas novadā
V-3: Kompostēšanas laukumi Dundagā un Kolkā
V-3: Atkritumu dalītās vākšanas laukumi novada teritorijā
V-4: Labiekārtotas pludmales piekrastes ciemos

tautsaimniecība

7M-T-1
7M-T-2
7M-T-3

7M-T-4
7M-T-5
7M-T-6

BĀZES VĒRTĪBA/
gads
1 reizi gadā
0
42%/2011.
1/2013.
0
9/2013.
0

VĒLAMĀ VĒRTĪBA
2020.GADĀ
5
4
2
10
7

VĒLAMĀ
ATTĪSTĪBAS
TENDENCE









Palielināt iedzīvotāju informētību par uzņēmējdarbības iespējām un
veicināt cilvēku aktivitāti uzsākt savu uzņēmējdarbību.
Veicināt investoru piesaisti uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā.
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.
Veicināt pašvaldībai draudzīgas likumdošanas izmaiņas.
Palielināt Dundagas novada mazo uzņēmēju konkurētspēju.
Plašāk izmantot Kolkasraga un Kolkas bākas kā unikālu objektu potenciālu
tūrisma piesaistei.

VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS
T-1: Tirgus sektora ekonomiski aktīvās vienības novadā
T-2: Privātajā sektorā strādājošo īpatsvars
T-3: Nekoptu, aizaugušu LIZ īpatsvars no visām LIZ
T-3: Atjaunoto mežu platības pret kailciršu platībām
T-3: Aktīvi darbojošos zvejnieku saimniecību skaits
T-3: Tūristu nakšņošanas vietu skaits novadā
T-3: Atjaunojamo energoresursu elektrostacijas novadā
T-4: Ieviesto pašvaldības likumdošanas iniciatīvu skaits
T-5: Individuālo komersantu skaits novadā
T-5: Saimnieciskās darbības veicēju skaits novadā
T-6: Kolkasraga apmeklētāju skaits gadā

BĀZES VĒRTĪBA/
gads
223/2012.
57,7%/2011.
24%/2012.
74%/2012.
16/2012.
21/2012.
1/2013.
0
29/2012.
237/2013.
48500/2012.
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VĒLAMĀ VĒRTĪBA
2020.GADĀ

VĒLAMĀ
ATTĪSTĪBAS
TENDENCE

60%




78%
18
24
4










DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
kultūra

7M-K-1
7M-K-2
7M-K-3
7M-K-4

Izzināt, saglabāt un uzturēt Dundagas novada kultūras mantojumu.
Nodrošināt plānveidīgu kultūras nozīmes objektu atjaunošanu un izveidi
Dundagas novadā.
Nodrošināt mūsdienīgi aprīkotu kultūras un izglītības iestāžu pieejamību
Dundagas novadā .
Aktivizēt kultūras dzīvi Dundagas novada mazajos ciemos.

VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS

BĀZES VĒRTĪBA/
gads
15/2013.

K-1: Amatiermākslas kolektīvu skaits novadā
K-2: Atjaunoto / izveidoto kultūras objektu skaits gadā
K-3: Apmeklētāju skaits novada bibliotēkās gadā
K-3: Apmierinātība ar novada bibliotēku darbību
K-4: Kultūras pasākumu skaits novada mazajos ciemos
K-4: Apmierinātība ar organizētajiem kultūras pasākumiem

izglītība

7M-IZ-1
7M-IZ-2
7M-IZ-3
7M-IZ-4
7M-IZ-5



Nodrošināt visu skolu ilgtspēju, uzsverot skolu nozīmīgumu novada
iedzīvotāju piesaistei un ekonomikas izaugsmei.
Nodrošināt speciālistu pieejamību vispusīgai bērnu attīstībai novada
izglītības iestādēs.
Uzlabot pirmskolas izglītības iespējas Dundagas novadā.
Īstenot Dundagas novada skolu mācību programmu specializāciju.
Nodrošināt dažādām iedzīvotāju grupām un interesēm atbilstošu
mūžizglītību Dundagas novadā.
BĀZES VĒRTĪBA/
gads
460/2013.
170/2013.
59%/2011.
29%/2011.
45%/2011.
95%/2013.

IZ-1: Skolēnu skaits vispārējās izglītības iestādēs
IZ-1: Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes skolās
IZ-1: Apmierinātība ar Dundagas vidusskolas darbību
IZ-1: Apmierinātība ar Kolkas pamatskolas darbību
IZ-1: Apmierinātība ar Dundagas Mākslas un mūzikas skolu
IZ-2: Pedagogi Dundagas vsk., kas paaugstina kvalifikāciju
IZ-3: Jauni rotaļu laukumi pie pirmskolas izglītības iestādēm
IZ-4: Profesionālās izglītības programmas Dundagas vsk.
IZ-5: Mūžizglītībā izglītojamo skaits gadā

7M-A-1

VĒLAMĀ
ATTĪSTĪBAS
TENDENCE






21754/2012.
67%/2011.
3/2012.
74%/2011.

VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS

aktīvs
dzīvesveids

VĒLAMĀ VĒRTĪBA
2020.GADĀ
15
1

0/2013.

VĒLAMĀ VĒRTĪBA
2020.GADĀ
475
173

2
1
30

VĒLAMĀ
ATTĪSTĪBAS
TENDENCE











Nodrošināt aktīva dzīvesveida realizēšanai atbilstošu infrastruktūru
Dundagas novadā.

VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS

BĀZES
VĒRTĪBA/ gads

A-1: Kolkā darbojas sporta halle
A-1: Izveidotas brīvdabas trases Dundagas parkā
A-1: Labiekārtotas pludmales piekrastes ciemos
A-1: Iekārtota peldēšanai piemērota vieta Pāces dīķī
A-1: Izveidota trenažieru zāle Dundagas tautas nama ēkā
A-1: Aprīkoti stadioni Kolkā un Dundagā
A-1: Ģimeņu īpatsvars, kas neapmierināti ar bērnu laukumiem
A-1: Ģimeņu īpatsvars, kas neapmierināti ar sporta iespējām

59

23%/2013.
11%/2013.

VĒLAMĀ VĒRTĪBA
2020.GADĀ

VĒLAMĀ
ATTĪSTĪBAS
TENDENCE

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
sociālā
palīdzība,
veselības
aizsardzība un
sabiedriskā
kārtība

7M-SP-1
7M-SP-2
7M-SP-3
7M-SP-4
7M-SP-5

Nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamo sociālo palīdzību un sociālo
pakalpojumu pieejamību likumā paredzētajā sociālo pakalpojumu groza
apjomā, pielietojot radošus risinājumus katrā individuālajā gadījumā.
Attīstīt audžuģimeņu kustību Dundagas novadā.
Sekmēt viesģimenes statusa piešķiršanu 5 ģimenēm Dundagas novadā.
Veicināt Dundagas novada iedzīvotāju nodarbinātību un speciālistu
piesaisti sociālajā jomā.
Uzlabot Dundagas novada publisko objektu vides pieejamību un iedzīvotāju
drošību.

VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS
INDIKATORS
SP-1: Atbalsta grupu skaits sociālajā jomā
SP-1: Nakts patversmes pieejamība Dundaga novadā

BĀZES VĒRTĪBA/
gads
0

VĒLAMĀ VĒRTĪBA
2020.GADĀ
2

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS
TENDENCE

0,4 / 2013.
1/2012.
1/2012.
192/2011.
1/2013.

1
3
5









SP-1: Aprūpes mājās pakalpojuma pieejamība
SP-1: Sociālais darbinieks (slodze) Kolka pagastā
SP-2: Audžuģimeņu skaits novadā
SP-3: Viesģimeņu skaits novadā
SP-4: Saimnieciskās darbības veicēju skaits novadā
SP-5: Publisko objektu skaits ar vides pieejamību

satiksme

7M-S-1
7M-S-2

Sakārtot ceļu juridisko statusu un nodrošināt to kvalitatīvu uzturēšanu
Uzlabot Dundagas novada ceļu kvalitāti un reģionālo centru sasniedzamību

VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS

BĀZES VĒRTĪBA/
gads

S-1: Ceļu inventarizācija un juridisko izmaiņu programma
S-1: Pašvaldības ceļu uzturēšanas līdzekļi budžetā

~EUR 71000/2013.

S-2: Veikta piekrastes ciemu pievadceļu uzlabošana
S-2: Veikta Dūmeles pievadceļa uzlabošana
S-2: Rekonstruēts pašvaldības ceļš Birzkalni - Gruži
S-2: Rekonstruēts pašvaldības ceļš Kubele - Stirniņi
S-2: Rekonstruēts pašvaldības ceļš Valpene - Sabdagas
S-2: Ģimeņu īpatsvars, kas neapmierinātas ar ceļu stāvokli

9%/2013.

inženierapgāde

7M-IN-1
7M-IN-2
7M-IN-3
7M-IN-4

4

VĒLAMĀ VĒRTĪBA
2020.GADĀ

VĒLAMĀ
ATTĪSTĪBAS
TENDENCE



Nodrošināt kvalitatīvu ūdensapgādi un videi draudzīgu notekūdeņu
attīrīšanu Dundagas novada lielajos ciemos.
Uzlabot ugunsdrošību un samazināt vides piesārņojumu Dundagas un
Kolkas ciemu daudzdzīvokļu ēku un koncentrētās apbūves teritorijās.
Nodrošināt samērīgu līdzsvaru starp dabas aizsardzības pasākumiem un
attīstību Dundagas novada ciemu teritorijās un teritorijās ārpus ciemiem
Uzlabot energoapgādes un sakaru pakalpojumu kvalitāti Dundagas novadā

VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS
IN-1: Dzeramā ūdens pieejamība iedzīvotājiem Kolkā
IN-1: Rekonstruētas attīrīšanas ierīces Dundagā
IN-1: Rekonstruētas attīrīšanas ierīces Mazirbē
IN-2: Ierīkoti hidranti Kolkas ciemā
IN-2: Siltumapgādes pakalpojuma institucionalizēšana
IN-3: Atjaunojamo energoresursu elektrostacijas novadā
IN-4: Ielu apgaismojums A.Upīša-Stacijas-Smilgu ielā
IN-4: Ielu apgaismojums 1905.gada ielā
IN-4: Ielu apgaismojums Upes – Saules ielā
IN-4: Ielu apgaismojums Puķu ielā
IN-4: Āra apgaismojums no Mazirbes skolas līdz TN
IN-4: Āra apgaismojums Kolkas ciema centrālajā daļā
IN-4: Alternatīvs āra apgaismojums piekrastes ciemos
IN-4: Ģimeņu īpatsvars, kas neapmierinātas ar āra
apgaismojumu

BĀZES VĒRTĪBA/
gads
59%/2012.

VĒLAMĀ VĒRTĪBA
2020.GADĀ
70%

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS
TENDENCE

0

8



1/2013.

4



11%/2013.

60



DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

komunālie
pakalpojumi un
mājoklis

7M-KM-1
7M-KM-2
7M-KM-3

Paaugstināt pašvaldības ēku energoefektivitāti
Attīstīt daudzdzīvokļu māju īpašnieku sapratni un apziņu par daudzdzīvokļu
ēku kā kopīpašumu
Veicināt dabas teritorijās iederīgu mājokļu būvniecības praksi Dundagas
novadā.

VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS
KM-1: Ēku skaits ar uzlabotu energoefektivitāti
KM-2: Institucionalizēta apsaimniekošana Kolkas ciemā
KM-2: Iedzīvotāju maksa par ēku apsaimniekošanu
KM-3: Ieteikumi par piekrastes apbūvi novada AN

novada tēls

7M-NT-1

BĀZES VĒRTĪBA/
gads
0/2013.

7M-P-2
7M-P-3
7M-P-4
7M-P-5




BĀZES VĒRTĪBA/
gads

VĒLAMĀ
VĒRTĪBA
2020.GADĀ

15/2013.

15

NT-1: Radīts Dundagas novada zīmols
NT-1: Radīts īpašs tēls katram novada ciemam
NT-1: Amatiermākslas kolektīvu skaits novadā

7M-P-1

VĒLAMĀ
ATTĪSTĪBAS
TENDENCE

Stiprināt latvisko un lībisko identitāti

VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS

pārvaldība

VĒLAMĀ VĒRTĪBA
2020.GADĀ
3

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS
TENDENCE



Piesaistīt kvalitatīvus speciālistus darbam pašvaldībā un nodrošināt esošo
pašvaldības darbinieku kvalifikācijas celšanu, sekojot mūžizglītības
principiem
Veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, tādējādi uzlabojot savstarpējās
sadarbības iespējas
Radīt patiesi un pēc būtības vienotu novadu, mazinot sašķeltību starp
pagastiem
Savstarpēji pilnveidoties starptautiskās sadarbības rezultātā, balstot šo
sadarbību uz ilgtspējīgas daudznozaru darbības pamatiem
Nodrošināt mērķtiecīgu novada attīstību, kas plānveidīgi balstīta ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā

VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS

BĀZES
VĒRTĪBA/ gads

VĒLAMĀ VĒRTĪBA
2020.GADĀ

1/2013.

1

P-1: Kvalitātes vadības sistēma novada Domē
P-1: Ikgadējas pieredzes apmaiņas ar kaimiņu pašvaldībām
P-2: Sabiedrisko attiecību speciālists novada Domē
P-2: Novada sabiedrisko organizāciju skaits
P-2: Ikgadēja novadnieku diena Dundagas novadā
P-3: Domes sēžu skaits Kolkas ciemā gada laikā
P-3: Domes deputātu skaits no Kolkas pagasta
P-4: Starptautiski sadarbības projekti dažādās jomās
P-5: Publiski ikgadēji novada progresa ziņojumu pasākumi




19/2013.
0/2013.
1/ 2013.
/2013.

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS
TENDENCE

4




27. TABULA

Indikatori vidēja termiņa mērķu izvērtēšanai. Avots: Dundagas novada pašvaldība
Vēlamā tendence
pieaugumam



Vēlamā tendence
samazinājumam

Vēlamā tendence
stabilitātei

61



DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
4.2.

RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS PROGRESA IZVĒRTĒJUMA IETVARS

Rīcību īstenošanas progress tiek izvērtēts saistībā ar investīciju plānā norādītajiem
rezultatīvajiem rādītājiem, kā arī vērtējot rīcību izpildes progresu procentuāli, kā norādīts
28.tabulā.
Rīcība nav apzināta un diskutēta
Rīcība ir apzināta un diskutēta
Ir parādījusies ideja, kā realizēt paredzēto rīcību
Ir paveikts minimums, lai realizētu paredzēto rīcību
Ir panākts zināms progress, kas tuvina rīcības īstenošanu
Rīcība attiecīgajā laika periodā ir realizēta, taču pie tās nākotnē ir jāturpina strādāt
Rīcība pilnībā realizēta, pie tā nākotnē nav jāatgriežas

0%
5%
15%
30%
65%
95%
100%
28. TABULA

Rīcību īstenošanas progresa izvērtējuma ietvars. Avots: Dundagas novada pašvaldība

4.3.

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBAS SISTĒMAS PROCESS

Galvenā atbildīgā struktūrvienība par attīstības programmas uzraudzību ir Dundagas novada Domes
attīstības un plānošanas nodaļa, kas ir atbildīga par vienota uzraudzības sistēmas ietvara nosūtīšanu
Dundagas novada iestādēm, aģentūrām un struktūrvienībām, norādot attiecīgo atbildībā esošo rādītāju
kopumu. Divu mēnešu laikā pēc novada attīstības programmas pieņemšanas novada Domē, attīstības un
plānošanas nodaļa rīko sanāksmi, lai iepazīstinātu visas Domes iestādes, aģentūras un struktūrvienības ar
to uzdevumiem attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības gaitā. Attīstības programmas
uzraudzība noris līdztekus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzībai.
Dundagas novada attīstības programmas pilnvērtīgai un pastāvīgai uzraudzībai paredzēts izveidot
Attīstības uzraudzības komisiju, kuras sastāvā ieteicams iekļaut Domes komiteju vadītājus, Attīstības un
plānošanas nodaļas pārstāvi, tūrisma, zivsaimniecības, lauksaimniecības un mežsaimniecības jomu
uzņēmējus, aktīvāko sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, lielāko ciemu un piekrastes teritoriju
iedzīvotāju interešu pārstāvjus.
Attīstības programmas uzraudzības sistēmas process parādīts 2.SHĒMĀ.
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Attīstības programmas uzraudzības sistēmas process
jūnijs-decembris

marts

2.

5.

Līdz katra gada
15.janvārim
pašvaldības
struktūrvienības
iesniedz
Attīstības un
plānošanas
nodaļai pārskatu
par iepriekšējā
gada
rezultātiem un
atbildībā
esošajiem
rādītājiem

Attīstības un plānošanas
nodaļa , balstoties uz
iesniegtajiem pārskatiem,
atjaunotajiem datiem un
Attīstības uzraudzības
komisijas vērtējumu,
sagatavo Pārskatu par
Dundagas novada teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentu īstenošanu
iepriekšējā gadā

3.
Attīstības un plānošanas nodaļa
pārbauda iesniegtos pārskatus un
vajadzības gadījumā precizē

aprīlis

maijs

6.
Attīstības un plānošanas
nodaļa prezentē ziņojumu
par sagatavoto pārskatu
novada Domei. Attīstības
un plānošanas nodaļa un
Attīstības uzraudzības
komisija informē
sabiedrību par
dokumentu īstenošanas
rezultātiem īpašā
seminārā, novada mājas
lapā un novada avīzē.

4.
Attīstības uzraudzības komisija dod
savu vērtējumu par attīstības
programmas īstenošanu

Dundagas novada
Dome

Attīstības
uzraudzības komisija

Pārējās pašvaldības
struktūrvienības

1.
Tiek veikta
informācijas
vākšana,
apkopošana un
analīze

februāris

janvāris

7.
Nepieciešamības gadījumā
Dundagas novada Dome
pieņem lēmumu par
grozījumiem vai
papildinājumiem attīstības
programmā

2. SHĒMA
Attīstības programmas uzraudzības sistēmas process. Avots: Dundagas novada pašvaldība

63

DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

5.

TABULU, ATTĒLU UN SHĒMU SARAKSTS

TABULAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Mērķu apzīmējumu skaidrojums
Jomu apzīmējumu skaidrojums
Dundagas novada mērķu un rīcību atbilstība augstāka
līmeņa attīstības dokumentiem
Mērķi un rīcības vides jomā
Mērķi un rīcības tautsaimniecības jomā
Mērķi un rīcības kultūras jomā
Mērķi un rīcības izglītības jomā
Mērķi un rīcības aktīva dzīvesveida jomā
Mērķi un rīcības sociālās palīdzības, veselības aizsardzības
un sabiedriskās kārtības jomā
Mērķi un rīcības satiksmes jomā
Mērķi un rīcības inženierapgādes jomā
Mērķi un rīcības komunālo pakalpojumu un mājokļa jomā
Mērķi un rīcības novada tēla jomā
Mērķi un rīcības pārvaldības jomā
Rīcības prioritārā kārtībā vides jomā
Rīcības prioritārā kārtībā tautsaimniecības jomā
Rīcības prioritārā kārtībā kultūras jomā
Rīcības prioritārā kārtībā izglītības jomā
Rīcības prioritārā kārtībā aktīva dzīvesveida jomā
Rīcības prioritārā kārtībā sociālās palīdzības, veselības
aizsardzības un sabiedriskās kārtības jomā
Rīcības prioritārā kārtībā satiksmes jomā
Rīcības prioritārā kārtībā inženierapgādes jomā
Rīcības prioritārā kārtībā komunālo pakalpojumu un
mājokļa jomā
Rīcības prioritārā kārtībā novada tēla jomā
Rīcības prioritārā kārtībā pārvaldības jomā
Investīciju plāns laika periodam līdz 2017.gadam
Indikatori vidēja termiņa mērķu izvērtēšanai
Rīcību īstenošanas progresa izvērtējuma ietvars
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ATTĒLI
1.
2.

SHĒMAS
1.
2.

Vispārējā ietvara shēma mērķu un rīcību sasaiste
Attīstības programmas uzraudzības sistēmas process
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7.

SUMMARY

Dundaga Region Development Program is a development document giving midterm objectives
for a seven years period, their cohesion with strategic objectives and long term objectives and
solutions (activities) for each midterm objective in the following areas – environment, cultural
heritage, distribution of population, employment, economic sector, culture environment,
education, active lifestyle, social aid, traffic, housing, engineering supply, communal service,
regional image and governance. The set of objectives and solutions (activities) is based on the
analysis of the existing situation for all the mentioned municipal areas. The document shows the
compliance between Dundaga Region Sustainable Development Strategy, Kurzeme Planning
Region Spatial Plan and Latvia Sustainable Development Strategy – Latvia 2030.
Dundaga Region Development Program gives an implementation plan for the defined solutions
(activities), showing the respective priorities, tentative amount of finances, financial sources and
the responsible initiators. Investment plan is given for the first 3 years, depicting more detailed
division of finance allocation and the expected results for each activity.
Dundaga Region Development Program comprises a monitoring system according to a set of
indicators for each midterm objective and the process system for monitoring.
The basic ideas for Dundaga Region Development Program have been set within a process of
broad public participation. The planning process materials are bound in a separate volume
showing an overview of the planning process.
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