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1. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS PROCESĀ PIELIETOTĀS METODES
Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas tapšanas
procesā pielietotas tradicionālās datu vākšanas, apstrādes analīzes un izvērtējuma
metodes, rīcības plānošanas metode un anketēšanas metode.
DATU ANALĪZE tika veikta 17 galvenajās pašvaldības jomās: vispārējs raksturojums,
vēsturisks ieskats, vide, kultūrvēsturiskais mantojums, apdzīvojums, nodarbinātība,
tautsaimniecība, kultūrvide, izglītība, sports un aktīvs dzīvesveids, sociālā palīdzība,
satiksme, mājoklis, inženierapgāde, komunālie pakalpojumi, novada tēls un pārvaldība. Dati
tika apkopoti un analizēti gan par pašu Dundagas novada pašvaldību, gan izvērtējot ārējās
ietekmes – Kurzemes plānošanas reģiona un apkārtējo pašvaldību kontekstā.
RĪCĪBAS PLĀNOŠANAS METODES būtība ir ar novada pašvaldības dzīvi cieši saistītu cilvēku
aktīva iesaistīšana plānošanas procesā. Tika izveidotas 6 plānošanas darbnīcas sekojošās
jomās:
vide,
tautsaimniecība,
kultūra, izglītība un aktīvs dzīvesveids,
sociālā palīdzība, veselības aprūpes un sabiedriskā kārtība,
inženierapgāde, satiksme, komunālie pakalpojumi un mājoklis,
novada tēls un pārvaldība.
Katra plānošanas darbnīca grupu vadītāju vadībā veica vienotus plānošanas „soļus”, lai
definētu novada vīziju, izanalizētu esošo situāciju un problēmas, izvirzītu mērķus un
sniegtu priekšlikumus tālākām rīcībām. Kopumā plānošanas darbnīcās aktīvi piedalījušies
aptuveni 70 cilvēku.
Plānošanas darbnīcu ietvaros noteikta vīzija – gan katras jomas ietvaros, gan visam
novadam kopīgi. Plānošanas darbnīcas analizējušas novada iekšējās un ārējās ietekmes,
kas pazīstamas kā SVID analīze (stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi) jeb novada
inventarizācija. Plānošanas darbnīcas veikušas problēmu analīzi, kas apkopota „problēmu
kokos”. Īpaši nozīmīgs ir plānošanas darbnīcu radošais ieguldījums, nosakot dažāda
termiņa mērķus katrā no 6 jomām, kā arī atbilstošos rīcību priekšlikumus.
Nosakot prioritāri ieviešamās rīcības plānošanas darbnīcu darba rezultāti apkopoti un
izvērtēta rīcību saistība arī ar citiem noteiktajiem mērķiem. Rīcības izvērtētas arī atbilstoši
to iespējamībai un efektivitātei.
RĪCĪBU SAISTĪBA AR VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIEM dod priekšstatu par rīcību nozīmīgumu,
parādot rīcību pozitīvās ietekmes ne tikai noteiktajā jomā, bet arī saistībā ar citu jomu
vidējā termiņa mērķiem.
RĪCĪBU PRIORITĀTES ATBILSTOŠI TO IEVIEŠANAS IESPĒJAMĪBAI UN EFEKTIVITĀTEI
analizētas iespējamības un efektivitātes skalu matricas ietvaros, pirmās kārtas prioritāti
piešķirot trim oranži tonētajiem lodziņiem, otrās kārtas prioritāti – 3 dzelteni tonētajiem
lodziņiem, trešās kārtas prioritāti – netonētajiem lodziņiem.
Izstrādājot Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu,
izmantoti 3 dažādu APTAUJU rezultāti – uzņēmēju aptaujas rezultāti (2013.gads, aptauja
veikta VRAA pilotprojekta „Uzņēmējdarbības attīstība Dundagas novadā ietvaros),
iedzīvotāju aptaujas rezultāti, kas lielākoties parāda iedzīvotāju apmierinātību /
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neapmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem (2011.gads, aptauja veikta vienlaikus ar
tautas skaitīšanu) un iedzīvotāju aptaujas rezultāti 2013.gadā, kas izplatīta ģimenēm ar
skolēnu palīdzību, izzinot ģimeņu viedokļus par novadā vēlamajām izmaiņām un aicinot
sniegt konkrētus priekšlikumus.
1.1.

P
P
P
P

NOVADA INVENTARIZĀCIJA (SVID ANALĪZES)

1.1.1. SVID PAR VIDI
STIPRĀS PUSES





Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis,
Cilvēki, zināšana, tradīcijas,
Meža ceļi,
Dundagas novads – kā noslēgts kontinents, ko
ieskauj jūra,
Mecenātisma tradīcijas,
Mazstāvu apbūve,
Patriotisms, īpaši Kolkā,
Teritorijas īpašības (ceļi, centri),
Lauksaimniecības tradīcijas un potenciāls,
Derīgie izrakteņi,
Vējš,
Zilie kalni + Slīteres NP,
Lībiešu kultūrvēsture,
Novada vēsture, t.sk. izloksne,
Meži un dižkoki,
Savvaļas veltes un dzīvnieki,
Tīri ūdeņi, vide, avoti,
Kolkasrags,
Jūra + Slītere + Kolka + Dundaga,
Skaistas meitenes.

P
P
P
R
R
R
V
V
V
V
V
V
V
S
S
S


















P
R

 Mecenātisms,
 Pozitīva sadarbība

R
R
V
V
V
V
S

IESPĒJAS









ar Kurzemes plānošanas
reģionu,
Sadarbība atkritumu apsaimniekošanas jomā,
Sadarbība ar pašvaldībām kaimiņos,
Valsts organizācija (DAP un VP),
Sadarbība ar tūrisma organizācijām,
Latvijas Valsts mežu struktūrvienība,
Uzņēmumi ārpus pašvaldības,
Eiropas fondi.

VĀJĀS PUSES

P
P
P
P






P



P
P
P
P






P
P
P
P






P
R




V
V




Neizteiksmīgs pašvaldības tēls,
Novecojusi domāšana,
Maza apdzīvotība,
Nepietiekoša sadarbība ar pašvaldību ,
informēšana,
Pārmērīga centrtiece, - būtiskākās aktivitātes
norit Dundagā
Nepilnīgi pašvaldības saistošie noteikumi,
Nepietiekošas jaunatnes izaugsmes iespējas,
Neattīstīta savstarpējā pašpalīdzība,
Nenotiek profesionālā ievirze, (piemēram,
traktorapmācība),
Nesakopts dīķis Dundagas centrā,
Problemātiska vecākās paaudzes nodarbinātība,
Dundagas tautas nams sliktā tehniskā stāvoklī,
Nav labiekārtotu atpūtas vietu pie jūras, grūti
piekļūt liedagam,
Kultūras dzīves panīkums Dundagā.
Nomalēs – fragmentāra pieeja sabiedriskajam
transportam,
Sliktas kvalitātes ceļi,
Zemju izpārdošana, - tiek zaudēts ekonomikas
pamatresurss.

DRAUDI

P

 Vasarnieku vīzija par novada attīstību atšķirīga,

R
R
V
V
V







V
S

vasarnieki neiesaistās sabiedriskajās norisēs,
Nepietiekoši attīstību veicinoša reģionālā politika,
Konkurence tūrisma jomā (piemēram, ar Roju),
Zemes politika,
Disbalanss - Rīga un vājie reģioni,
Sociālās palīdzības sistēma, neveicina vēlmi
strādāt,
 Kultūras un dabas mantojuma degradācija pie
pārmērīgas to ekspluatācijas.
 Ģeopolitika.

P – pašvaldības mērogā, R – reģiona mērogā, V – valsts mērogā, S – starptautiskā mērogā.

P
P
P
P
R
V
V
V
V
V
S

1.1.2. SVID PAR TAUTSAIMNIECĪBU
STIPRĀS PUSES












Cilvēki atgriežas,
Cilvēki,
Kolkas atpazīstamība,
Daudz „brīvu” īpašumu ar komerciālu potenciālu
(gan privāto, gan pašvaldības,
Grants un kūdra,
Jūra un mežs, zvēri,
Lībieši un dundžiņi,
Maz cilvēku, klusums un miers,
Dundagas pils un pils parks,
Medības,
Bioloģiskā lauksaimniecība.

VĀJĀS PUSES

P
P

 Nespēja noturēt tūristus novadā,
 Nepietiekoši savstarpējie kontakti un saskarsme –

P
P
P
P
P
P
P









P
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neformālie kontakti,
Nav izteikta līdera,
Nav NVO uzņēmējiem,
Nepilnīgi pašvaldības saistošie noteikumi,
Par maz atpazīstama Dundaga,
Trūkst piemērotu telpu uzņēmējdarbībai ,
Tukšās neizmantotās telpas – ļoti sliktā stāvoklī,
Pašvaldības publiskie objekti – nepietiekami
intensīvi izmantoti,
 Vāji attīstīta tūrisma infrastruktūra – nepietiekošs
naktsmītņu skaits, maz gultasvietu sezonā,
pakalpojumu attīstībai nepiemērots izglītības
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IESPĒJAS

R
R
R

 Spēcīgas kaimiņu pašvaldības,
 Sadarbība ar kaimiņiem,
 Kopēji projekti ar Ventspils, Talsu un Rojas

V

 Latvijas

līmenis,

P
R

 Ēdināšanas iestādes trūkums visa gada laikā,
 Trūkst ražošanas uzņēmumu un nepietiekošs

R

 Kolkā

V
V
V
V
V
V








R
V
V
V
V
V
V

atbalsts uzņēmējiem,
nav bankomāta skaidras naudas
izņemšanai,
Jaunie aizbrauc no novada,
Tiek pārdotas zemes,
Nav tranzīta – teritorija ģeogrāfiski noslēgta,
Slikti ceļi,
Neapmierinoša valsts ceļu uzturēšana,
Netiek veikta ceļu atputekļošana.

DRAUDI









Likvidētā pašvaldību apvienība Ziemeļkurzeme,
Nodokļu sistēma valstī,
Nav banku atbalsta,
Vēsturiskā nestabilitāte Latvijā kopumā,
Nesakārtots medību likums,
Robežu izmaiņas,
Migranti.

novadiem,
Hipotēku
bankas
mazie
kredīti
uzņēmējiem,
S  Ārzemju sadarbības partneri,
S  ES finansējums,
S  Citu ārvalstu finansējumu piesaiste.
P – pašvaldības mērogā, R – reģiona mērogā, V – valsts mērogā, S – starptautiskā mērogā.

P
P
P

1.1.3. SVID PAR KULTŪRU, IZGLĪTĪBU UN AKTĪVU DZĪVESVEIDU
KULTŪRA, IZGLĪTĪBA UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS
STIPRĀS PUSES
VĀJĀS PUSES
 Daudzpusīga pašdarbība (dejotāji, pūtēji, kori, utt.),
 Notiek sadarbība kultūras jomā,
 Vide ir pievilcīga interesantu, netradicionālu

projektu attīstībai,

P
P

 Ir bibliotēkas,
 Iedzīvotāji, kuri saglabājuši un sarunvalodā lieto

P

 Aktīvas iedzīvotāju interešu grupas – pensionāri,

P
P




P



tāmnieku izloksni,

P
P
R
V






V
V




V
V
V
V
V
V
V









S
S




invalīdi, lībieši, jaunieši, sporta entuziasti,
mednieki, u.c.,
Labi, izglītoti speciālisti kultūras un izglītības jomā.
Ir pieejama pamatizglītība (pamata, vidējā,
pirmskolas),
Profesionālās ievirzes izglītības iestāde – mākslas
un mūzikas skola ar nodaļām Dundagā un
Kolkā,
Saglabātas tradīcijas (skolu salidojumi),
Atjaunotas un sakārtotas sporta nodarbību vietas.
Internāti Kolkā un Dundagā pie skolām,
Spēcīgs kultūrvēsturisks mantojums (tradicionālās
mākslas kolektīvi, ēkas, teikas, nostāsti),
Pils kā kultūras un izglītības centrs,
Mazirbes lībiešu nams, Kolkas tautas nams,
Dundagas pils,
Līvu centrs Kolkā,
Līvu savienības Kolkas nodaļa,
Slīteres nacionālais parks,
Visi saglabātie dievnami,
Sakārtotas kultūras mantojuma vietas,
Pastāv novada muzejs Kubalu skola,
Saglabāta lībiešu tautas kultūra, tradīcijas,
etnogrāfija, pieminekļi, valoda,
Kolkasrags, Kolkas bāka, to vēsture
Piekraste ar pludmalēm.

P

 Apdzīvoto vietu centros nav telpu brīvā laika

P

 Zems atalgojums kultūras un izglītības nozares

P

 Nav

P
P




P



P
P




P
P
P





P



P
P




P



P
P




V



V



V



IESPĒJAS

pavadīšanai dažādām paaudzēm,

darbiniekiem,
atbildīgo (štata vietu) par brīvā laika
organizēšanu,
Nav piemērotas brīvdabas estrādes Kolkā,
Telpu trūkums pašdarbības kolektīviem un
interešu grupu darbībai,
Dundagas izloksnes vērtības izpratnes un
lietojuma zudums jaunajā paaudzē,
Nepievilcīga kultūrvide,
Slīteres NP ierobežo iedzīvotāju intereses un
vajadzības,
Nepilnīga Dundagas novada mājas lapa,
Iedzīvotāju skaitam samazinoties – slēgtas skolas,
Kolektīvu novecošanās un jaunu speciālistu
trūkums (vidusskola, bērnudārzs),
Pirmskolās nav izveidotas amata štata vienības
saskaņā ar MK noteikumiem – logopēds, sporta
skolotājs, metodiķis, psihologs,
Aktīvo bērnu un jauniešu pārslogotība,
Nepietiekami koordinēts darbs ciemos ar
pēcskolas vecuma jauniešiem,
Nav skaidras perspektīvas Kolkas sporta halles
attīstībai,
Trenažieru zāles trūkums,
Pakalpojumu attīstībai nepiemērots iedzīvotāju
izglītības līmenis,
Draudi ilgtermiņā uzturēt un ekspluatēt Mazirbes
lībiešu tautas namu,
Kultūras pieminekļu saglabāšanas iespēju atkarība
no ES programmu finansējuma piesaistes (gan
pašvaldībai, gan privātajiem īpašniekiem),
Nepietiekoši izmantoti kultūrvēstures resursi,
nepieejams kultūras mantojums.

DRAUDI

5

PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU
P
R
R
V
V
V
V
V

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
R
S

nodarbinātība, saistīta ar kultūras P  Nav labvēlīgu apstākļu jaunu speciālistu piesaistei,
mantojuma apzināšanos, saglabāšanu,
P  Pašvaldības atbalsta trūkums, veidojot ģimenei
 Bērnu piesaiste no Melnsila un citām apdzīvotām
labvēlīgu vidi,
vietām, neprasot samaksu par uzturēšanos P  Nepietiekami resursi kultūras, sporta, izglītības
iestāžu
aprīkojumam,
to
attīstībai,
Kolkas pamatskolas internātā „Rūķu nams”,
 Pozitīva citu pašvaldību pieredze institūciju
modernizācijai,
pārvaldes formu dažādošanā (aģentūras, P  Nepietiekamas IT jaudas,
nodibinājumi, SIA),
P  Viensētas domāšana,
 Sadarbība, pieredzes apmaiņa ar profesionāļiem P  Kavēta uzņēmējdarbības attīstība,
kultūras, izglītības nozarēs (Latvijā un ārvalstīs),
R  Valstī tiek attīstīti reģionālie centri, un lauki kļūst
 Dažādu jomu eksperti – potenciālais ieguldījums
par nomalēm,
dažādu kultūras, izglītības un aktīva dzīvesveida R  Trūkst iespēju mūžizglītībai,
jomu attīstībā,
V  Iedzīvotāju emigrācija,
 Līvu saieta nams Kolkā,
V  Demogrāfiskā situācija,
 Pieejamās ES un citas projektu programmas,
V  Valsts politika izglītības un kultūras jautājumos,
 Latvijas mēroga asociācijas kultūras, izglītības un V  Sociālekonomiskā situācija valstī kopumā,
aktīva dzīvesveida jomās – papildus stimuls un V  Iespējamā administratīvā reforma – kā drauds.
attīstībai un problēmu risināšanai.
P – pašvaldības mērogā, R – reģiona mērogā, V – valsts mērogā, S – starptautiskā mērogā.
 Jauniešu

1.1.4. SVID PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU, VESELĪBAS APRŪPI UN SABIEDRISKO KĀRTĪBU
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
STIPRĀS PUSES
VĀJĀS PUSES


















Bērnudārzi,
Veselības centrs,
Vidusskola,
Piekrastes zvejniecība,
Zemnieku saimniecības,
Pašvaldības dzīvokļu fonds,
Sporta laukums,
Zema kriminogēnā situācija,
Ir iestādes veciem cilvēkiem,
Aktīvi cilvēki – ir pensionāru kubs,
Ir bibliotēkas Kolkā, Dundagā, Kaļķos, Mazirbē un
Vīdalē,
Dienas centrs „Mājas” Dundagā,
Ir iespēja pirkt sociālos pakalpojumus,
Latvijas Valsts mežu kantoris,
Zivju cehs,
Kokapstrādes ražotnes,
Tūrisms.

IESPĒJAS

R

 Sadarbība starp novadiem sociālo pakalpojumu un

R

 Citu

P
P
P
P
P
P
P
P










P
P
P
P






P
P
P





V
V
V





P
P
P
R

Nav pietiekoši daudz sporta laukumu,
Trūkst speciālā darbaspēka,
Medicīnas personāls noveco,
Nav atskurbtuves,
Nav nakts patversmes,
Nav specializētā transporta,
Sociālais dienests izvietots 3 istabās bērnudārzā,
Pilī, skolā, domē un sociālās aprūpes iestādēs nav
vides pieejamības,
Nav aprūpes mājās,
Nav alternatīva sociālā pakalpojuma,
Nav pacēlāju (liftu) sociālo pakalpojumu iestādēs,
Trūkst sociālo darbinieku un sociālās aprūpes
speciālistu un šo darbinieku slodžu,
Nav jauniešu līderu,
Nav trenažieru zāļu,
Sadarbības vājums starp pagastiem (Dundaga –
Kolka),
Cilvēki izbrauc,
Slikti ceļi,
Nepietiekošs politiskais atbalsts sociālā audita
ieteikumu ieviešanai dzīvē.

DRAUDI






Saliedētības trūkums savā starpā,
Sadarbības trūkums starp iestādēm,
Nenotiek pieturēšanās pie plānotā,
Ventspils paņem darbaspēku.

veselības aprūpes jomā,
pašvaldību pieredze alternatīvo sociālo
pakalpojumu izveidē,
V  Speciālistu piesaiste reģioniem – viena no ES
finansējuma prioritātēm nākamajā plānošanas
periodā.
P – pašvaldības mērogā, R – reģiona mērogā, V – valsts mērogā, S – starptautiskā mērogā.

P

1.1.5. SVID PAR INŽENIERAPGĀDI, SATIKSMI, KOMUNĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM UN
MĀJOKLI
INŽENIERAPGĀDE, SATIKSME, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI, MĀJOKLIS
STIPRĀS PUSES
VĀJĀS PUSES
 Kolkā un Dundagā ir organizēta ūdensapgāde un

kanalizācija (Kolkas ūdens, SIA Ziemeļkurzeme),

P
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 Nesakārtots ceļu tīkls, (piekrastes ciemos –

servitūti),

PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU
P
P

 Teritorijas energoaugu audzēšana,
 Realizēts ūdenssaimniecības projekts Dundagā (būs

P
P

 Mazs iedzīvotāju blīvums,
 Kolkā nav organizēta

R
R
R
R
V







P
P




P



P
P




P



R



V
V
V





Kolkā),
Esošais ceļu tīkls,
Atkritumu apsaimniekošana,
Dalīto atkritumu vākšana,
Sabiedriskais transports,
Vējš un saule kā resurss enerģijai.

IESPĒJAS

R

 Plānošanas reģiona atbalsts ceļa Dundaga – Kaļķi

V

 Valsts

R
V

daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošana,
Energoneefektīvas mājas,
Daļēji nesakārtota dzīvojamā fonda piederība,
inženiertīklu piederība, atbildība,
Iedzīvotāji neizmanto centralizēto ūdensapgādi
un kanalizāciju,
Nav centrālās apkures lielākajos ciemos,
Slikta dzeramā ūdens kvalitāte Kolkā, novecojusi
kanalizācijas sistēma,
Nav izveidota lietus ūdeņu novadīšanas sistēma
piekrastes ciemos,
Sabiedriskais transports nekursē atbilstoši visu
iedzīvotāju vajadzībām,
Slikts ceļš Dundaga – Ventspils,
Slikts mobilā telefona pārklājums,
Nav pieejams kvalitatīvs internets.

DRAUDI

 Valsts reģionālā politika,
 Neuzturēti valsts ceļi.

sakārtošanai,
ceļa Dundaga – Ģibzde – Ventspils
sakārtošana valsts prioritāšu sarakstā,
S  ES un valsts atbalsts „zaļās” enerģijas ieguvei.
P – pašvaldības mērogā, R – reģiona mērogā, V – valsts mērogā, S – starptautiskā mērogā.

P
R
R
R
V
V

1.1.6. SVID PAR NOVADA TĒLU UN PĀRVALDĪBU
NOVADA TĒLS UN PĀRVALDĪBA
STIPRĀS PUSES







V



V



S



S
S
S





Kolkas ciema valde,
Tīra vide bio-ražošanai,
Attīstīts ceļu tīkls,
Labi sociālie pakalpojumi aprūpē,
Lībieši,
Augstas kvalitātes eko-ražotnes (Līcis 93,
pienotava, Pāces vilnas ražotne),
Dižvīri – „dižozoli” – nacionālais mantojums, dižvīri
gan sendienās, gan mūsdienās,
Gudri, viesmīlīgi cilvēki, speciālisti tradicionālajos
darbos,
Kultūrvēsturiskais
mantojums (pils,
lībiešu
zvejniekciemi, Kubalu skola, līvu centrs, Līvu
Tautas nams, Kolkas bāka),
Divas jūras un Kolkasrags,
Slīteres NP – īpaša dabas teritorija,
Klusums, miers, harmonija.

IESPĒJAS

R
V
V

 Kurzemes NVO centrs,
 Draugi, vēstneši, V.I.P., radošie cilvēki,
 Teritorijā ir Kurzemes DAP un VAS Latvijas Valsts

S
S

 Ārējie finansējumi, piekraste – kā īpašs klients,
 Labie piemēri „kaimiņos” – Igaunijā, Dānijā,

meži,

Ventspilī.

VĀJĀS PUSES

P

 Grausti, kas tiešām grauj tēlu (ražošanas un

P
P
P

 Nav pēctecības realizētajiem projektiem,
 Nepietiekama ticība pārvaldei,
 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas

P
P
P
P






R
R





V




S



dzīvojamās ēkas),

neesamība,
Mazs iedzīvotāju blīvums,
Nav datu apkopojuma par novada NVO,
Sarežģīti cilvēki,
Pašvaldībai
nav
„sakabes”
ar
novadā
dzīvojošajiem jauniešiem, kas ieguvuši
augstāko izglītību vai uz tādu tiecas,
Vidē ir par maz lībiskā,
Par maz popularizēti vietēji produkti,
Trūkst „propagandas” – info par mums pašiem,
tas nenonāk līdz katram iedzīvotājam,
Piekrastes apsaimniekošana - nepietiekoša,
Attīstībai nepietiekoši finansu resursi,- gan
privātie, gan pašvaldības,
Vāji attīstīta starptautiskā sadarbība.

DRAUDI

P

 Ierobežota darbība Slīteres NP teritorijā, kultūras

V
V

 Neatrisinātas īpašumtiesības (liedags).
 Neskaidra un neprognozējama administratīvi

V

pašreizējā

pieminekļos,

teritoriālā reforma,
Teritoriālās pārstāvniecības trūkums
vēlēšanu likuma dēļ.

P – pašvaldības mērogā, R – reģiona mērogā, V – valsts mērogā, S – starptautiskā mērogā.
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1.2.

PROBLĒMU ANALĪZES

vecāki ir tik noslogoti
vairākos darbos, ka
neatliek laika jauniešu
attīstībai

NP noteiktie aizliegumi
rada atsvešinātību no
cilvēka
līdz ar vēsturisko
mantojumu līdzi nāk
negatīvais

APDZĪVOTĪBA

apgrūtināta dzīve
Slīteres NP teritorijā
mazapdzīvotība,
iedzīvotāju skaita
samazināšanās
daudz ģimeņu, kuras ir
ārpus iespējas izkļūt
no nabadzības un
neizglītotības

salīdzinoši liela
birokrātija, lai
atjaunotu dīķi,
finansiāli dārgs
pasākums
meži gar ceļmalām tiek
izcirsti – cieš ainava
zemes vērtības
izmaiņas pie jūras

procesu vadīšana
novadā - neprasmīga

vāja resursu pārvaldība
– it īpaši vēja un
izrakteņu
izmantošanas ziņā

deputātu iekšējās
cīņas par amatiem
aizēno galveno
uzdevumu – kalpot
vēlētājiem
sadarbības trūkums
starp pašvaldību un
uzņēmējiem

nepietiekoši
novērtētas novada
īpašās vērtības

PAŠVALDĪBAS TĒLS

nepietiekoši
organizēta licenzētā
zveja

negatīvs pašvaldības
tēls – stagnējošs
domāšanas veids
trūkst izglītotu
speciālistu pašvaldībā

nepietiekami
izmantota vēja
enerģija
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bailes no pārmaiņām
mīti un stereotipi
traucē attīstību
cilvēku kūtrums,
nevēlēšanās
uzņemties atbildību
trūkst vadošu cilvēku,
kas aizrauj citus ar
savām idejām
negatīvās ziņas

nepietiekama
sadarbība starp skolu
un pašvaldību

ilgtermiņa mērķu
trūkums
NEIMANTOTAIS POTENCIĀLS

zināšanu trūkums
PSIHOLOĢISKAIS KLIMATS UN ZINĀŠANAS

zema pakalpojumu
kvalitāte un
pieejamība

vasarnieku
neieinteresētība, vājš
dialogs starp
pastāvīgajiem
iedzīvotājiem un
vasarniekiem

birokrātija

ATBALSTS CILVĒKIEM

trūkst kvalitatīvu
darba ņēmēju

nepietiekošs
pašlepnums par
Slīteres NP

zema privātīpašnieku
ieinteresētība vides
problēmu risinājumos

KOMUNIKĀCIJA

aktuālas informācijas,
reklāmas trūkums

OBJEKTU APSAIMNIEKOŠANA

maz darbavietu,
jābrauc strādāt uz
citiem novadiem

SLĪTERES NACIONĀLAIS PARKS

NODARBINĀTĪBA

1.2.1. PROBLĒMU ANALĪZE PAR SADAĻU „VIDE”

sociālās palīdzības
sistēma izkropļo vēlmi
strādāt
nepietiekošs
pašvaldības atbalsts
cilvēki nevar paļauties,
ka viņu
uzņēmējdarbību
atbalstīs valsts un
pašvaldība

PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU
1.2.2. PROBLĒMU ANALĪZE PAR SADAĻU „TAUTSAIMNIECĪBA”

uzņēmējdarbību
neveicinoša nodokļu
sistēma valstī

jaunie cilvēki aizbrauc
no novada

maz nevalstisko
organizāciju, nav NVO,
kas apvienotu
amatniekus
SADARBĪBA

DARBASPĒKS

kvalificētu darbinieku
trūkums

kooperācija
nedarbojas

nav koordinācijas starp
uzņēmējiem

Likvidētā pašvaldību
apvienība
„Ziemeļkurzeme”

zems fiziskā darba
prestižs
sociālais sadalījums
skolā (brīvpusdienas) –
nabadzīgākie bērni
jūtas atstumti

ATPAZĪSTAMĪBA

JAUNIEŠU DARBAUDZINĀŠANA

netiek organizētas
bērnu darba nometnes

pašvaldības publiskie
objekti – nepietiekami
intensīvi izmantoti
Kolkā nav bankomāta
skaidras naudas
izņemšanai

tūkst savstarpēju
formālu un neformālu
kontaktu un
saskarsmes,
nepietiekama
informatīvi
atgriezeniskā saite

nenotiek jauniešu
darbapmācība

tukšās, neizmantotās
telpas – ļoti sliktā
stāvoklī

pārāk zems Dundagas
novada atpazīstamības
līmenis

teritorija – ģeogrāfiski
noslēgta – nav tranzīta
noieta tirgus atrodas
tālu

tiek pārdotas zemes ar
novadu nesaistītiem
cilvēkiem

neskaidri finanšu
piesaistīšanas
mehānismi

nepietiekams
pakalpojumu klāsts ap
Kolkasragu – īpaši –
ēdināšanas iestādes
trūkums

nav pašvaldības
atbalsta –
informēšanas,
mārketinga u.c. jomās
vietējās informācijas
apmaiņas trūkums

nesakārtota mājas
lapa
biznesa vadības
zināšanu trūkums
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slikti ceļi –
neapmierinoša valsts
ceļu uzturēšana,
nenotiek ceļu
„atputekļošana”

tūkst detalizētu
tūrisma maršrutu
aprakstu
TŪRISMS

cilvēku savtība – kā
šķērslis sadarbībai

ĢEOGRĀFISKAIS STĀVOKLIS

nesakārtots Medību
likums

TELPAS UZŅĒMĒJDARBĪBAI

trūkst piemērotu telpu
uzņēmējdarbībai

INFORMĀCIJA UN IZGLĪTĪBA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

LIKUMDOŠANA

nepilnīgi pašvaldības
saistošie noteikumi

tūkst marķētu
velomaršrutu
tūkst norāžu dažādās
valodās
tūkst lielāku pasākumu

1.2.3. PROBLĒMU ANALĪZE PAR SADAĻU „KULTŪRA, IZGLĪTĪBA UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS”

apdzīvoto vietu
centros nav telpu brīvā
laika pavadīšanai
dažādām paaudzēm

Lībiešu kultūras
mantojums,
Kolkasraga un bāku
vēsture, zemūdens
mantojums netiek
pārstāvēts muzejos

DARBA ORGANIZĀCIJA

VALSTS POLITIKA

kultūrā – vienveidīgi,
paredzami repertuāri

Kolkas skolas
pastāvēšanas ilgtspēja
– apdraudējums visa
ciema pastāvēšanai
iespējamās
administratīvās
reformas gadījumā
saruktu iedzīvotāju
iespējas ietekmēt
pašvaldības lēmumus
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trūkst speciālista vai
interešu grupas, kura
domātu par jauniešu
interesēm novadā
kopumā

lēmējstruktūrā pārāk
spēcīga ietekme
starppersonāliju
konfliktiem

darbaspējīgi cilvēki
aizceļo kopā ar
ģimenēm, bērniem

centralizācija apdraud
Kolkas ciema
pastāvēšanu un
unikalitāti

netiek nodrošināts
transports uz un no
pasākumiem

novada mājas lapa
nepārskatāma, bez
interaktivitātes
iespējām

negatīvā demogrāfiskā
situācija, kas ietekmē
novada attīstību un
nākotni visās jomās

pašvaldības atbalsta
trūkums, veidojot
ģimenei labvēlīgu vidi

pilī un tautas namā
daudz neremontētu,
neizmantotu telpu
iedzīvotāju interešu
vajadzībām

esošās bibliotēkas –
novecojušas, Kolkas
bibliotēkas telpas –
pārāk šauras

nav štata vietas
pasākumu
koordinatoram

iedzīvotāji par maz
organizējušies
sabiedriskajās
organizācijās

nav izveidoti
inženierkomunikāciju
tīkli Dundagas pilī un
tautas namā

Kaļķu bibliotēkas
atrašanās
privātīpašnieka ēkā

lauki kļūst par
nepievilcīgu
dzīvesvietu – pastāv
risks, ka samazinās
uzņēmēju un
pašvaldības sniegto
pakalpojumu kvalitāte

izpratnes, izglītības un
plašāka redzesloka
trūkums gan
speciālistu, gan
iedzīvotāju vidū

apdraudēta Mazirbes
tautas nama
pastāvēšana (cilvēki,
citi resursi)

Kokā nav piemērotas
mūsdienīgas brīvdabas
estrādes

valsts politika, kas
pamatos nosaka
novada iespējas

neadekvāta maksa
internāta „Rūķu nams”
citu novadu bērniem
liek šķēršļus bērnu
piesaistei
nepietiekoši
nodrošināts transports
skolēnu pārvadāšanai
uz izglītības iestādēm
pašvaldība savu
lēmumu rezultātā liedz
bērniem saņemt
atbilstošu speciālistu
pakalpojumus
pirmskolas izglītības
iestādē

dzīvokļu trūkums
speciālistiem
mūžizglītības iespēju
trūkums

SPECIĀLISTU PIESAISTE

Riski Kubalu skolas –
muzeja attīstībai –
resursu
nepietiekamība, ēkas
restaurācijai,
pamatekspopnātu
veidošanai,
priekšmetu
restaurācijai

mūsdienīga
aprīkojuma,
tehnoloģiju materiālās
bāzes trūkums
kultūras, sporta, un
izglītības jomā

IT tehnoloģiju
pakalpojumu
nepietiekamā kvalitāte
un pieejamība

liela Padomju laiku
ietekme uz kultūrvidi –
aizlaistas telpas, ēkas,
laukumi

sporta organizatora
trūkums novadā

IZGLĪTĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJA

`

APRĪKOJUMS UN TELPAS

netiek veicināts
veselīgs dzīvesveids

Dundagas izloksnes
izzušana

IEDZĪVOTĀJI

trūkst trenažieru zāļu

kultūras pieminekļu
atkarība no ES
finansējuma

CENTRALIZĀCIJA

nepabeigtā sporta
halle Kolkā – nav
skaidras perspektīvas

KULTŪRAS OBJEKTI

SPORTA OBJEKTI

nav sporta halles
Dundagā

MATERIĀLAIS UN NEMATERIĀLAIAS MANTOJUMS

sociālekonomiskā
situācija valstī kopumā

nepietiekama
profesionālās
kvalifikācijas celšana
nevienlīdzīga
attieksme pret
esošiem speciālistiem

pedagogu kolektīvi
noveco, nav jauno
speciālistu – nav
pieejama apdzīvojamā
platība, kultūrvide ir
nepievilcīga

1.2.4. PROBLĒMU ANALĪZE PAR SADAĻU „SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA”

DZĪVES VIDE

sociālais dienests
izvietots bērnudārza
telpās – krustojas
divas dažādas
funkcijas

aprūpējamos no
sociālās aprūpes
iestādēm nav
iespējams izvest ārā

nav soliņu ciema
teritorijā

par maz sporta
laukumu, esošie
sporta laukumi slikti
aprīkoti
nav jauniešu – NVO
līderu – īpaši vecuma
grupā pēc 12 gadiem
nepietiekams atbalsts
pensionāru biedrībām

trūkst darbaspēka
veselības jomā

ceļu stāvoklis neļauj
izbraukt uz darbu
Ventspilī
par maz attālinātās
nodarbinātības

nav aprūpes mājā
savstarpējas
vienošanās trūkums,
nenotiek pieturēšanās
pie plānotā

pašvaldības policijai ir
funkciju veikšanai
nepiemērots
transports (apgrūtinoši
piekļūt bezceļa
apstākļos)

nav attīstīti
alternatīvie
pakalpojumi,
piemēram, atbalsta
grupas

vecāki nepilda savus
pienākumus

SADARBĪBA, GRIBA

pašvaldības policija
izvietota nepiemērotās
telpās

nepietiekama
sadarbība starp diviem
pagastiem
sociālā audita
ieteikumi nolikti
plauktā

nepietiekošs politiskais
atbalsts speciālistu
piesaistei

SPECIĀLISTU PIESAISTE

līdzekļu
sadrumstalotība

NELABVĒLĪGĀS ĢIMENES

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA

nav apzināti visi
cilvēki, kam
nepieciešama sociālā
palīdzība novadā

BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANA

pilī, skolā, pašvaldībā
un sociālās aprūpes
iestādēs nav vides
pieejamības

veselības specialitātes
personāls noveco

NODARBINĀTĪBA

nav speciālā
transporta sociālajam
dienestam

par maz pašvaldības
policistu uz lielo
teritoriju
par maz sociālo
darbinieku uz
iedzīvotāju skaitu

nepietiekami pieejami
rehabilitācijas,
zobārstniecības,
masieru un medmāsu
pakalpojumi
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PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU
1.2.5. PROBLĒMU ANALĪZE PAR SADAĻU „INŽENIERAPGĀDE, SATIKSME, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI UN MĀJOKLIS”

dzīvokļu piederība un
inženiertīklu piederība
nav sakārtota

neorganizēta
daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošana

sezonalitātes
problēma atkritumu
savākšanā piekrastes
ciemos

nepietiekami daudz
šķiroto atkritumu vietu

SAKARI

MĀJOKLIS

nenotiek ēku
siltināšana

nekvalitatīvs mobilā
tīkla pārklājums
nav pieejams
kvalitatīvs internets

māju apsaimniekošana
nekvalitatīva un
neorganizēta

nepietiekama
energoapgādes jauda
Dundagā u.c.
centralizēta
kanalizācijas sistēma
nav pieejama visam
Kolkas ciemam

mazs iedzīvotāju skaits
CEĻI UN SATIKSME

netamponēti
ūdensapgādes urbumi

CENTRĀLĀ APKURE

INŽENIERAPGĀDE

nedarbojas virszemes
ūdens noteces sistēma
piekrastes ciemos
slikta dzeramā ūdens
kvalitāte piekrastē, it
īpaši Kolkā

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

maz pieslēgumu
centralizētai
ūdensapgādes
sistēmai

ugunsnedroši
risinājumi apkurei
telpām daudzdzīvokļu
mājās
nepievilcīga ainava,
skursteņi, malkas
grēdas

koplietošanas ceļiem
netiek nodrošināta
uzturēšana (Kolkā,
Dundagā un piekrastes
ciemos)
slodzei neatbilstošs
ceļa segums valsts
ceļiem
neizbraucams ceļš
Dundaga - Ventspils

nav centrālās apkures
Dundagā un Kolkā
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PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU

nepietiekami attīstīta
vides pieejamība
dažādiem
sabiedriskajiem
objektiem (gan
kustību, gan redzes
invalīdiem)

īpašumtiesību dēļ –
nepietiekama
iekšzemes objektu
apsaimniekošana

mazs cilvēku blīvums
novadā

nav sistematizētas
datu bāzes par
nevalstisko sektoru –
biedrībām, klubiem

neatrisinātas
īpašumtiesības liedagā

grūti piesaistīt
kvalitatīvus
speciālistus, jo
pašvaldība ir maza

daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanas
trūkums – atkritumi,
apkure, utt.

pievadceļi uz ciemiem
– neapsaimniekoti,
aizauguši

nav māju nosaukumu
izjaukta veco,
vēsturisko ceļu
sistēma
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vietējās institūcijas
nesastrādājas, negrib
vai neprot sastrādāties
nav pietiekamas
komunikācijas starp
pārvaldes
speciālistiem un
deputātiem, tas grauj
deputātu reputāciju
nepietiekama
komunikācija ar
iedzīvotājiem un
iedzīvotāju vidū

nepilnības vēlēšanu
sistēmā – nav
pārstāvēti ciemi
novada domē

pretmets: Kolka –
Dundaga pārvaldības
ziņā

PROJEKTU ILGTSPĒJA

SADARBĪBA UN KOMUNIKĀCIJA

cilvēki novadā ir
sadrumstaloti, radošie
cilvēki nav vienoti

CILVĒKRESURSI

trūkst lībiskās
identitātes zīmju,
norāžu, lībiskā
marketinga

pašvaldība
neinteresējas par
jauniešiem, kas studē
un varētu atgriezties

dabas un
kultūrvēsturisko
liegumu dēļ – pārāk
lieli ierobežojumi
saimnieciskajai
darbībai

nav apmešanās vietas
un ēdināšanas vietas
Kolkā – īpaši lielām
grupām

grausti grauj novada
tēlu, graustiem nav
pielietojuma

NOVADA TĒLS VIDĒ

nepietiekoši laba
piekrastes
apsaimniekošana –
atkritumu savākšana,
infrastruktūra

PRETRUNAS STARP PAGASTIEM

maz popularizēti
vietēji produkti, nav
atrodami novada u.c.
tirdzniecības vietās

APSAIMNIEKOŠANA

NOVADA MARKETINGS

1.2.6. PROBLĒMU ANALĪZE PAR SADAĻU „NOVADA TĒLS UN PĀRVALDĪBA”

trūkst pēctecības un
konsekvences īstenot
saplānoto, nav objektu
tālākas pārraudzības
un apsaimniekošanas
īstenotajiem
projektiem trūkst
ilgtspējas
trūkst laba
mehānisma, lai
īstenotu aizsāktos
projektus līdz galam

starptautiskā
sadarbības rezultātā
nav izveidojušās
ilglaicīgas
partnerattiecības,
sadarbības rezultātā
nav ieviesti kopīgi
projekti

1.3. PLĀNOŠANAS DARBNĪCU DALĪBNIEKI
PLĀNOŠANAS DARBNĪCU PIRMAIS POSMS 24.09.2013. UN 25.09.2013.
Pirmajā posmā, nosakot vīziju, inventarizējot pozitīvās un negatīvās ietekmes un nosakot galvenās
problēmas, piedalījušies 63 dalībnieki.
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PLĀNOŠANAS DARBNĪCU OTRAIS POSMS 8.10.2013. UN 9.10.2013.
Otrajā posmā, nosakot mērķus dažādos termiņos un dodot priekšlikumus šiem
mērķiem atbilstošajām rīcībām, piedalījušies 40 dalībnieki.
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1.4. RĪCĪBU SAISTĪBA AR VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIEM
7M-V-1

iedzīvotāju līdzdalība

V-1

Slīteres NP pozitīvā pieredze

7M-V-2

alternatīvā enerģija

V-2

Lauku ceļotāja metodiskie ieteikumi

7M-V-3

atkritumu apsaimniekošana

V-3

7M-V-4

vides pieejamība

V-4

pašvaldības un DAP sadarbības
programma
tikšanās ar Slīteres NP speciālistiem

7M-T-1

iedzīvotāju informētība

V-5

7M-T-2

investoru piesaiste

V-6

7M-T-3

nostiprināt specializācijas jomas

V-7

7M-T-4

likumdošanas izmaiņas

V-8

7M-T-5

mazo uzņēmēju konkurētspēja

V-9

7M-T-6

Kolkasraga potenciāls

V-10

7M-K-1

izzināt kultūras mantojumu

V-11

7M-K-2

kultūras objektu atjaunošana

V-12

7M-K-3

kultūras iestāžu aprīkojums

V-13

7M-K-4

kultūras dzīve mazajos ciemos

V-14

7M-IZ-1

visu skolu ilgtspēja

V-15

7M-IZ-2

speciālistu pieejamība izglītībā

V-16

7M-IZ-3

pirmskolas izglītības iespējas

V-17

7M-IZ-4

mācību programmu specializācija

V-18

7M-IZ-5

mūžizglītība

V-19

7M-A-1

atbilstoša infrastruktūra

V-20

7M-SP-1

pieejama sociālā palīdzība

V-21

7M-SP-2

audžuģimeņu kustība

V-22

7M-SP-3

viesģimenes statuss

V-23

7M-SP-4

iedzīvotāju nodarbinātība

V-24

7M-SP-5

V-25

7M-S-1

vides pieejamība objektiem un
iedzīvotāju drošība
ceļu juridiskais statuss

7M-S-2

ceļu kvalitāte

V-27

7M-IN-1

kvalitatīva ūdensapgāde lielajos
ciemos
ugunsdrošības uzlabošana

V-28

līdzsvars starp attīstību un dabas
aizsardzību
energoapgādes un sakaru
kvalitāte
ēku energoefektivitāte

V-30

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

7M-KM-3

līdzatbildība par daudzdzīvokļu
mājām
dabas teritorijā iederīgi mājokļi

7M-NT-1

latviskā un lībiskā identitāte

7M-KM-2

7M-P-1

kvalitatīvi speciālisti pārvaldē

7M-P-2

iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte

7M-P-3
7M-P-4

mazināt sašķeltību starp
pagastiem
starptautiskā sadarbība

7M-P-5

mērķtiecīga attīstība balstīta IAS

V-26

V-29
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atkritumu apsaimniekošana pie tūrisma
objektiem
veicināt Slīteres NP iniciatīvu par
publiskajām būvēm
algot vides jautājumu speciālistu
Dundagas novada Domē
aktivizēt sadarbību starp pašvaldību un
skolu vides jautājumu risināšanā
Informācijas kampaņas par atkritumu
radīšanu un šķirošanu
ikgadējs„Sakoptākās sētas” pasākums
Dundagas novadā
ikgadējas sēņošanas un ogošanas
sacensības
brīvdabas saieta vietas mazo piekrastes
ciemu centros
mecenātu un filantropu godināšana
Dundagas novadā
sezonas rakstura iemītnieku dzīvesvietu
deklarēšana
ainavas analīze – obligāts nosacījums
alternatīvās enerģijas projektiem
vēja enerģijas ražotņu attīstība
mazapdzīvotās vietās
veicināt vietējo enerģijas resursu
izmantošanu saistībā ar lauksaimniecību
izveidot bioatkritumu kompostēšanas
laukumus Dundagā un Kolkā
izglītot iedzīvotājus biodegredablo
atkritumu jomā
palielināt šķiroto atkritumu daudzumu
novadā
izveidot lielgabarīta atkritumu pagaidu
novietošanas laukumu Dundagā
izkopt Dundagas pils parku kā sabiedriski
pieejamu objektu
rīkot ikgadējas pavasara talkas
izveidot automašīnu stāvlaukumus Pācē,
Mazirbē, Valpenē, Dundagā.
izkopt publiskās piekļuves vietas jūrai
Košragā un Vaidē
izveidot suņu pastaigu laukumus Dundagā
un Kolkā
īstenot labiekārtošanas projektus
Dundagas kultūrvēsturiskajā centrā
īstenot labiekārtošanas projektus Kolkas
pagastā, labiekārtojot peldvietas pie jūras
veikt koku kopšanu gar Kolkas ciema
ceļiem
ierīkot peldēšanai piemērotu vietu Pāces
dīķī
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7M-V-1

iedzīvotāju līdzdalība

T-1

7M-V-2

alternatīvā enerģija

T-2

7M-V-3

atkritumu apsaimniekošana

T-3

7M-V-4

vides pieejamība

T-4

7M-T-1

iedzīvotāju informētība

T-5

7M-T-2

investoru piesaiste

T-6

7M-T-3

nostiprināt specializācijas jomas

T-7

7M-T-4

likumdošanas izmaiņas

T-8

7M-T-5

mazo uzņēmēju konkurētspēja

T-9

7M-T-6

Kolkasraga potenciāls

T-10

7M-K-1

izzināt kultūras mantojumu

T-11

7M-K-2

kultūras objektu atjaunošana

T-12

7M-K-3

kultūras iestāžu aprīkojums

T-13

7M-K-4

kultūras dzīve mazajos ciemos

T-14

7M-IZ-1

visu skolu ilgtspēja

T-15

7M-IZ-2

speciālistu pieejamība izglītībā

T-16

7M-IZ-3

pirmskolas izglītības iespējas

T-17

7M-IZ-4

mācību programmu specializācija

T-18

7M-IZ-5

mūžizglītība

T-19

7M-A-1

atbilstoša infrastruktūra

T-20

7M-SP-1

pieejama sociālā palīdzība

T-21

7M-SP-2

audžuģimeņu kustība

T-22

7M-SP-3

viesģimenes statuss

T-23

7M-SP-4

iedzīvotāju nodarbinātība

T-24

7M-SP-5

T-25

7M-S-1

vides pieejamība objektiem un
iedzīvotāju drošība
ceļu juridiskais statuss

7M-S-2

ceļu kvalitāte

T-27

7M-IN-1

kvalitatīva ūdensapgāde lielajos
ciemos
ugunsdrošības uzlabošana

T-28

Dundagas novada neizmantoto īpašumu
datu bāzes izveidošana
lauksaimniecības zemju platību
palielināšana teritorijas plānojumā
ieviest uzņēmējdarbības pamatus kā
mācību priekšmetu Dundagas vidusskolā
dibināt biznesa inkubatora filiāli
Dundagas novadā
izveidot atbalsta programmu par prakses
vietām pie novada uzņēmējiem
veicināt ar darba prasmju apgūšanu
saistītu bērnu nometņu rīkošanu
strādāt pie likumdošanas, kas saistīta ar
Dundagas novada uzņēmējdarbību
veikt pašvaldības īpašumu inventarizāciju
īpašumu efektīvai pārvaldībai
elastīgi izmantot pašvaldības rīcībā esošos
nodokļu aprēķināšanas mehānismus
rosināt veikt pētījumu par Dundagas
novada savvaļas dzīvnieku populāciju
attīstīt ekskursiju maršrutu kompleksu
„Piena ceļš”
veikt detalizētu pasākumu plānošanu
Dundagas novadā
izcelt vietējo ražotāju izstrādājumu
pieejamību
izstrādāt aktīvā veselības tūrisma
maršrutu programmas
izstrādāt un ieviest projektu Kolkas ciema
ēku grupas „Jūras pērles” pārveidei
izstrādāt tūrisma maršrutus dažādām
interešu grupām
marķēt izstrādātos velomaršrutus dabā

T-29

veicināt uzņēmēju kooperāciju

līdzsvars starp attīstību un dabas
aizsardzību
energoapgādes un sakaru
kvalitāte
ēku energoefektivitāte

T-30

popularizēt uzņēmējus, kuri izvērš videi
draudzīgu apsaimniekošanu
paplašināt tūrisma piedāvājumu ziemā

T-33

7M-KM-3

līdzatbildība par daudzdzīvokļu
mājām
dabas teritorijā iederīgi mājokļi

7M-NT-1

latviskā un lībiskā identitāte

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

7M-P-1

kvalitatīvi speciālisti pārvaldē

7M-P-2

iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte

7M-P-3
7M-P-4

mazināt sašķeltību starp
pagastiem
starptautiskā sadarbība

7M-P-5

mērķtiecīga attīstība balstīta IAS

T-26

T-31
T-32

T-34

18

uzņēmēju iesaistīšanās sabiedriskajās
organizācijās
uzņēmēju un Domes deputātu tikšanās
uzlabot savstarpējo attiecību gaisotni
pašvaldībā
rosināt amatnieku interešu grupu
veidošanos
apbalvot sakoptākos uzņēmumus
konkursa „Sakoptākā sēta” ietvaros
sadaļa uzņēmējiem Dundagas mājas lapā,
vietnes sociālajos tīklos
skolu sadarbība ar novada zemniekiem
neformāls pasākums reizi gadā uzņēmēju
kontaktu stiprināšanai
bankomāta ierīkošana Kolkā
aitkopības nozares attīstības
popularizēšana
šķeldas ražošanas attīstības stimulēšana

veicināt sakaru un informācijas
tehnoloģiju kvalitātes uzlabošanu
veicināt uzņēmējdarbības aktivitātes
īpašumu apsaimniekošanas jomā
izveidot jahtu piestātni Kolkā
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7M-V-1

iedzīvotāju līdzdalība

K-1

7M-V-2

alternatīvā enerģija

K-2

7M-V-3

atkritumu apsaimniekošana

K-3

7M-V-4

vides pieejamība

K-4

7M-T-1

iedzīvotāju informētība

K-5

7M-T-2

investoru piesaiste

K-6

7M-T-3

nostiprināt specializācijas jomas

K-7

7M-T-4

likumdošanas izmaiņas

K-8

7M-T-5

mazo uzņēmēju konkurētspēja

K-9

7M-T-6

Kolkasraga potenciāls

K-10

7M-K-1

izzināt kultūras mantojumu

K-11

7M-K-2

kultūras objektu atjaunošana

K-12

Kolkas bākas iekļaušana kultūras
pieminekļu sarakstā
kultūras tūrisma informācija latviešu,
lībiešu valodās, tāmnieku dialektā
lībiešu valodas apgūšana skolās un
mūzizglītībā
Dundagas tautas nama ēkas pārveide par
saieta namu
atjaunot inženierkomunikāciju tīklus un
ugunsdrošības sistēmas Dundagas pilī
Kaļķu bibliotēkas ēkas atrašanās
pašvaldības ēkā
Dundagas un Vīdales bibliotēku remonti

7M-K-3

kultūras iestāžu aprīkojums

K-13

Kolkas bibliotēkas telpu paplašināšana

7M-K-4

kultūras dzīve mazajos ciemos

K-14

Kubalu skolas restaurācijas uzsākšana

7M-IZ-1

visu skolu ilgtspēja

K-15

brīvdabas estrādes izveide Kolkas ciemā

7M-IZ-2

speciālistu pieejamība izglītībā

K-16

7M-IZ-3

pirmskolas izglītības iespējas

K-17

7M-IZ-4

mācību programmu specializācija

K-18

7M-IZ-5

mūžizglītība

K-19

7M-A-1

atbilstoša infrastruktūra

K-20

7M-SP-1

pieejama sociālā palīdzība

K-21

7M-SP-2

audžuģimeņu kustība

K-22

7M-SP-3

viesģimenes statuss

K-23

7M-SP-4

iedzīvotāju nodarbinātība

atbalsts Līvu tautas nama pastāvēšanai
un pasākumiem Mazirbē
atbalsts lībiešu etnogrāfiskā muzeja
izveidei Kolkas pagastā
papildus līdzekļi aprīkojuma
modernizēšanai kultūras iestādēs
atbilstošs IT aprīkojums novada kultūras
iestādēs
mazo ciemu publiskās infrastruktūras
aktīva izmantošana
autotransporta maršrutu organizācijas
uzlabošana mazo ciemu labā
marketinga iespēju izmantošana
pasākumu popularizēšanā
unikālu, tikai Dundagai un Kolkai
raksturīgu pasākumu organizēšana

7M-SP-5
7M-S-1

vides pieejamība objektiem un
iedzīvotāju drošība
ceļu juridiskais statuss

7M-S-2

ceļu kvalitāte

7M-IN-1

kvalitatīva ūdensapgāde lielajos
ciemos
ugunsdrošības uzlabošana

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

līdzsvars starp attīstību un dabas
aizsardzību
energoapgādes un sakaru
kvalitāte
ēku energoefektivitāte

7M-KM-3

līdzatbildība par daudzdzīvokļu
mājām
dabas teritorijā iederīgi mājokļi

7M-NT-1

latviskā un lībiskā identitāte

7M-KM-2

7M-P-1

kvalitatīvi speciālisti pārvaldē

7M-P-2

iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte

7M-P-3
7M-P-4

mazināt sašķeltību starp
pagastiem
starptautiskā sadarbība

7M-P-5

mērķtiecīga attīstība balstīta IAS
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apzināt novada materiālo kultūras
mantojumu
identificēt lībiešu kultūras izpausmes, to
praktizētājus
atbalstīt amatnieku, tautas mākslas
tradīciju uzturētājus novadā
piesaistīt akadēmiskās izglītības un
zinātnes speciālistus kā ekspertus
izveidot novada muzeju tīklu
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7M-V-1

iedzīvotāju līdzdalība

7M-V-2

alternatīvā enerģija

7M-V-3

atkritumu apsaimniekošana

7M-V-4

vides pieejamība

7M-T-1

iedzīvotāju informētība

7M-T-2

investoru piesaiste

7M-T-3

nostiprināt specializācijas jomas

7M-T-4

likumdošanas izmaiņas

7M-T-5

mazo uzņēmēju konkurētspēja

7M-T-6

Kolkasraga potenciāls

7M-K-1

izzināt kultūras mantojumu

7M-K-2

kultūras objektu atjaunošana

IZ-1

7M-K-3

kultūras iestāžu aprīkojums

IZ-2

7M-K-4

kultūras dzīve mazajos ciemos

IZ-3

7M-IZ-1

visu skolu ilgtspēja

IZ-4

7M-IZ-2

speciālistu pieejamība izglītībā

IZ-5

7M-IZ-3

pirmskolas izglītības iespējas

IZ-6

7M-IZ-4

mācību programmu specializācija

IZ-7

7M-IZ-5

mūžizglītība

IZ-8

7M-A-1

atbilstoša infrastruktūra

IZ-9

7M-SP-1

pieejama sociālā palīdzība

7M-SP-2

audžuģimeņu kustība

A-1

7M-SP-3

viesģimenes statuss

A-2

7M-SP-4

iedzīvotāju nodarbinātība

A-3

7M-SP-5

A-4

7M-S-1

vides pieejamība objektiem un
iedzīvotāju drošība
ceļu juridiskais statuss

7M-S-2

ceļu kvalitāte

A-6

aktīvo galda spēļu un trenažieru zāles
Dundagā, āra trenažieri Dundagā
aprīkoti, labiekārtoti stadioni Dundagā un
Kolkā
BMX trases izveides iniciatīvas atbalsts

7M-IN-1

kvalitatīva ūdensapgāde lielajos
ciemos
ugunsdrošības uzlabošana

A-7

slidotavas izveides atbalsts Kolkas ciemā

A-8

līdzsvars starp attīstību un dabas
aizsardzību
energoapgādes un sakaru
kvalitāte
ēku energoefektivitāte

A-9

brīvā laika pavadīšanas telpu
nodrošinājums mazajos ciemos
sadarbība ar novada aktīvajiem sporta
klubiem
ārpusskolas darba koordinācija mazajos
ciemos – sadarbībā ar sporta klubiem

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

7M-KM-3

līdzatbildība par daudzdzīvokļu
mājām
dabas teritorijā iederīgi mājokļi

7M-NT-1

latviskā un lībiskā identitāte

7M-KM-2

7M-P-1

kvalitatīvi speciālisti pārvaldē

7M-P-2

iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte

7M-P-3
7M-P-4

mazināt sašķeltību starp
pagastiem
starptautiskā sadarbība

7M-P-5

mērķtiecīga attīstība balstīta IAS

A-5

A-10
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skolu audzēkņu izmitināšana internātos
bez maksas
turpināt attīstīt kvalitatīvu mūzikas un
mākslas izglītību
labs tehniskais nodrošinājums novada
skolās
kvalificēta un radoša pedagoģiskā
personāla attīstība
vajadzīgo speciālistu klātbūtne pirmskolas
izglītības iestādēs
rotaļu laukumi pirmskolas izglītības
iestādēs Kolkā un Dundagā
ģimeņu bērnudārzu veidošanās mazajos
ciemos
profesionālās izglītības programmas
Dundagas vidusskolā
Mazirbes speciālās internātskolas
profesionālās izglītības programmas
brīvdabas trases skriešanai un slēpšanai
Dundagas parkā
bērnu laukumi un volejbola laukumi
Kolkas un Mazirbes pludmalēs
sporta halles celtniecība Kolkā

PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU
7M-V-1

iedzīvotāju līdzdalība

SP-1

7M-V-2

alternatīvā enerģija

SP-2

7M-V-3

atkritumu apsaimniekošana

SP-3

7M-V-4

vides pieejamība

SP-4

7M-T-1

iedzīvotāju informētība

SP-5

7M-T-2

investoru piesaiste

SP-6

7M-T-3

nostiprināt specializācijas jomas

SP-7

7M-T-4

likumdošanas izmaiņas

SP-8

7M-T-5

mazo uzņēmēju konkurētspēja

SP-9

7M-T-6

Kolkasraga potenciāls

SP-10

7M-K-1

izzināt kultūras mantojumu

SP-11

7M-K-2

kultūras objektu atjaunošana

SP-12

7M-K-3

kultūras iestāžu aprīkojums

SP-13

7M-K-4

kultūras dzīve mazajos ciemos

SP-14

7M-IZ-1

visu skolu ilgtspēja

SP-15

7M-IZ-2

speciālistu pieejamība izglītībā

SP-16

7M-IZ-3

pirmskolas izglītības iespējas

SP-17

7M-IZ-4

mācību programmu specializācija

SP-18

7M-IZ-5

mūžizglītība

SP-19

7M-A-1

atbilstoša infrastruktūra

SP-20

7M-SP-1

pieejama sociālā palīdzība

SP-21

7M-SP-2

audžuģimeņu kustība

SP-22

7M-SP-3

viesģimenes statuss

SP-23

7M-SP-4

iedzīvotāju nodarbinātība

SP-24

7M-SP-5

SP-25

7M-S-1

vides pieejamība objektiem un
iedzīvotāju drošība
ceļu juridiskais statuss

7M-S-2

ceļu kvalitāte

SP-27

7M-IN-1

kvalitatīva ūdensapgāde lielajos
ciemos
ugunsdrošības uzlabošana

SP-28

pilna slodze sociālā dienesta darbiniekam
Kolkā
prakses vietas sociālās aprūpes un
veselības centros novadā
sadarbība ar skolām un augstskolām, kas
sagatavo medicīnas jomas speciālistus
vides pieejamība publiskajās iestādēs

SP-29

papildus slodze pašvaldības policijā

līdzsvars starp attīstību un dabas
aizsardzību
energoapgādes un sakaru
kvalitāte
ēku energoefektivitāte

SP-30

SP-33

7M-KM-3

līdzatbildība par daudzdzīvokļu
mājām
dabas teritorijā iederīgi mājokļi

piemērotas telpas pašvaldības policijas
darbam
droša gājēju pāreja pie Dundagas mazās
skolas
bezceļu apstākļiem piemērots transports,
kas pielāgojams arī ratiņkrēsliem
sociālās jomas sadarbības tīkls

7M-NT-1

latviskā un lībiskā identitāte

SP-35

7M-P-1

kvalitatīvi speciālisti pārvaldē

SP-36

7M-P-2

iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte

7M-P-3
7M-P-4

mazināt sašķeltību starp
pagastiem
starptautiskā sadarbība

7M-P-5

mērķtiecīga attīstība balstīta IAS

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

SP-26

SP-31
SP-32

SP-34
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sociālā dienesta darbinieku attieksmes
uzlabošana
izpēte par sociālo aprūpi mājās
pastiprināta uzmanība ģimenes atbalsta
politikai
konsekvents sociālo pakalpojumu
nepieciešamības novērtējums
sabiedrības informēšana un izglītošana
par pabalstiem, tiesībām un pienākumiem
sociālā dienesta darbinieku supervīzijas 1
reizi gadā
„apaļais galds” ar sociālajā darbā
iesaistīto institūciju pārstāvjiem
iesaistīšanās pieredzes apmaiņas
projektos un programmās
preventīvais darbs ar atkarības riska
grupām
sadarbība starp pansiju „Jaundundaga”
un VSAC „Kurzeme” filiāli „Dundaga”
sagatavošanās pasākumi ilgstošās
sociālās aprūpes pakalpojumam
„Dundagas veselības centra” veselības
pakalpojumi līdzvērtīgā apjomā
sociālās kreditēšanas mehānisma iespēju
izpēte
asinsspiediena kontroles novada aptiekās
izbraukuma profilaktiskās apskates
novada attālinātākajās vietās
atbalsta grupas jaunajām māmiņām un
ārzemēs dzīvojošo ģimenēm
jaunu sociāla rakstura sabiedrisko
organizāciju izveides popularizēšana
atbalsta grupas līdzatkarības mazināšanai
sociālā dienesta telpas Dundagā, Talsu
ielā 26
potenciālo audžuģimeņu motivēšana un
apmācības sadarbībā ar citiem novadiem
audžuģimeņu statusa popularizēšana
medijos
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka štata
vieta
viesģimenes statusa iespēju
popularizēšana
atbalsts mājražošanas attīstībai

iedzīvotāju, kuriem nepieciešama sociālā
palīdzība, apzināšana
aktīvo sociālās palīdzības biedrību
atbalsts
sadarbība ar pensionāru sabiedrisko
organizāciju

PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU
7M-V-1

iedzīvotāju līdzdalība

S-1

7M-V-2

alternatīvā enerģija

S-2

7M-V-3

atkritumu apsaimniekošana

S-3

7M-V-4

vides pieejamība

S-4

7M-T-1

iedzīvotāju informētība

S-5

7M-T-2

investoru piesaiste

S-6

7M-T-3

nostiprināt specializācijas jomas

S-7

7M-T-4

likumdošanas izmaiņas

S-8

7M-T-5

mazo uzņēmēju konkurētspēja

S-9

7M-T-6

Kolkasraga potenciāls

S-10

7M-K-1

izzināt kultūras mantojumu

7M-K-2

kultūras objektu atjaunošana

IN-1

7M-K-3

kultūras iestāžu aprīkojums

IN-2

7M-K-4

kultūras dzīve mazajos ciemos

IN-3

7M-IZ-1

visu skolu ilgtspēja

IN-4

7M-IZ-2

speciālistu pieejamība izglītībā

IN-5

7M-IZ-3

pirmskolas izglītības iespējas

IN-6

7M-IZ-4

mācību programmu specializācija

IN-7

7M-IZ-5

mūžizglītība

IN-8

7M-A-1

atbilstoša infrastruktūra

IN-9

7M-SP-1

pieejama sociālā palīdzība

IN-10

7M-SP-2

audžuģimeņu kustība

IN-11

7M-SP-3

viesģimenes statuss

IN-12

7M-SP-4

iedzīvotāju nodarbinātība

IN-13

7M-SP-5

IN-14

7M-S-1

vides pieejamība objektiem un
iedzīvotāju drošība
ceļu juridiskais statuss

energoinfrastruktūras projekta „Kurzemes
loks” ieviešanas atbalsts
ielu apgaismojums Dundagas ciema ielām

IN-15

ielu apgaismojums Mazirbē

7M-S-2

ceļu kvalitāte

IN-16

7M-IN-1

kvalitatīva ūdensapgāde lielajos
ciemos
ugunsdrošības uzlabošana

IN-17

ielu apgaismojums Kolkas ciema centra
ceļiem
āra apgaismojuma iekārtas mazajos
piekrastes ciemos

līdzsvars starp attīstību un dabas
aizsardzību
energoapgādes un sakaru
kvalitāte
ēku energoefektivitāte

KM-1

KM-4

7M-KM-3

līdzatbildība par daudzdzīvokļu
mājām
dabas teritorijā iederīgi mājokļi

7M-NT-1

latviskā un lībiskā identitāte

KM-6

7M-P-1

kvalitatīvi speciālisti pārvaldē

KM-7

7M-P-2

iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte

KM-8

7M-P-3

KM-9

7M-P-4

mazināt sašķeltību starp
pagastiem
starptautiskā sadarbība

7M-P-5

mērķtiecīga attīstība balstīta IAS

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

KM-2
KM-3

KM-5

KM-10
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pašvaldības ceļu uzturēšanas budžeta
līdzekļu apjoms
līgumi par koplietošanas ceļu uzturēšanu
atbilstoši ceļu inventarizācijai
pašvaldības ceļu uzlabošana un
rekonstrukcija
ceļa malu un grāvju uzturēšana
politiskā lobēšana valsts reģionālo ceļu
rekonstrukcijai
autoceļu V1307, V1371 un V1368
asfaltēšanas veicināšana
autoceļa V1367 atputekļošanas
veicināšana
sabiedriskā transporta maršruta Kolka –
Ventspils attīstības veicināšana
sabiedriskais transports skolēnu
pārvadājumiem
iesaistīšanās likumdošanas aktu izstrādē
satiksmes jomā
turpināt ūdenssaimniecības projekta
ieviešanu Kolkā
turpināt ūdenssaimniecības projekta
ieviešanu Dundagā
izbūvēt jaunu ūdens rezervuāru pie Kolkas
ūdenstorņa
popularizēt centrālās ūdensapgādes
priekšrocības lielajos ciemos
ūdens apgādes urbuma tamponēšana
Dundagā, Maija ielā
attīrīšanas ierīču rekonstrukcija Dundagā
un Mazirbē
izglītojošu pasākumu kopums par ūdens
apgādi un kanalizāciju mazajos ciemos
tehniski ekonomiskais pamatojums par
centralizētu siltumapgādi Kolkas ciemā
īstenot TEP paredzētos risinājumus par
centralizēto apkuri Dundagas ciemā
jaunas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas
vietas Kolkas ciemā
efektīva virszemes ūdens noteces sistēma
piekrastes ciemos
„zaļās enerģijas” ražošanas atbalsts

atkritumu šķirošanas sistēma piekrastes
ciemos
atkritumu apsaimniekošanas noteikumu
kontrole pašvaldības policijai
energoauditi pašvaldības īpašumā
esošajām ēkām
pašvaldības īpašumā esošo ēku
siltināšanas uzsākšana
SIA „Ziemeļkurzeme” daudzdzīvokļu ēku
apsaimniekošanas efektivitāte
ES projektu fondu iespējas
energoefektivitātes uzlabošanai
Kolkas ciema daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas nodošana SIA „Kolkas ūdens”
saistošie noteikumi, kas regulē
daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanu
piekrastes apsaimniekošanas stratēģija
ekoloģisku un energoefektīvu risinājumu
popularizēšana mājokļu būvniecībā

PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU
7M-V-1

iedzīvotāju līdzdalība

7M-V-2

alternatīvā enerģija

7M-V-3

atkritumu apsaimniekošana

7M-V-4

vides pieejamība

7M-T-1

iedzīvotāju informētība

7M-T-2

investoru piesaiste

7M-T-3

nostiprināt specializācijas jomas

7M-T-4

likumdošanas izmaiņas

7M-T-5

mazo uzņēmēju konkurētspēja

7M-T-6

Kolkasraga potenciāls

7M-K-1

izzināt kultūras mantojumu

7M-K-2

kultūras objektu atjaunošana

7M-K-3

kultūras iestāžu aprīkojums

7M-K-4

kultūras dzīve mazajos ciemos

7M-IZ-1

visu skolu ilgtspēja

7M-IZ-2

speciālistu pieejamība izglītībā

NT-1

7M-IZ-3

pirmskolas izglītības iespējas

NT-2

7M-IZ-4

mācību programmu specializācija

NT-3

7M-IZ-5

mūžizglītība

NT-4

7M-A-1

atbilstoša infrastruktūra

NT-5

labvēlīgi nosacījumi uzņēmējdarbības
aktivitātēm, kas saistīta ar lībiešu kultūru
„Ētikas kodekss” Līvu republikai

7M-SP-1

pieejama sociālā palīdzība

NT-6

īpašs tēls un simbols katram ciemam

7M-SP-2

audžuģimeņu kustība

NT-7

7M-SP-3

viesģimenes statuss

NT-8

7M-SP-4

iedzīvotāju nodarbinātība

NT-9

7M-SP-5

NT-10

7M-S-1

vides pieejamība objektiem un
iedzīvotāju drošība
ceļu juridiskais statuss

uzņēmēju iesaistīšana novada zīmola
veidošanā
pasaulē unikāla objekta radīšana
Kolkasraga apkārtnē
mierīgās, harmoniskās dzīves
popularizēšana sudraba vecumdienām
kompleksu piedāvājumu izveide
konkrētām interešu grupām

7M-S-2

ceļu kvalitāte

7M-IN-1

kvalitatīva ūdensapgāde lielajos
ciemos
ugunsdrošības uzlabošana

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

līdzsvars starp attīstību un dabas
aizsardzību
energoapgādes un sakaru
kvalitāte
ēku energoefektivitāte

7M-KM-3

līdzatbildība par daudzdzīvokļu
mājām
dabas teritorijā iederīgi mājokļi

7M-NT-1

latviskā un lībiskā identitāte

7M-KM-2

7M-P-1

kvalitatīvi speciālisti pārvaldē

7M-P-2

iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte

7M-P-3
7M-P-4

mazināt sašķeltību starp
pagastiem
starptautiskā sadarbība

7M-P-5

mērķtiecīga attīstība balstīta IAS
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ieteikumi un vadlīnijas par piekrastes
apbūvi apbūves noteikumos
vienota stila norādes lībiešu ciemos
latviešu un lībiešu valodās
projektu nedēļas par lībiešu kultūru

PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU
7M-V-1

iedzīvotāju līdzdalība

7M-V-2

alternatīvā enerģija

7M-V-3

atkritumu apsaimniekošana

7M-V-4

vides pieejamība

7M-T-1

iedzīvotāju informētība

7M-T-2

investoru piesaiste

7M-T-3

nostiprināt specializācijas jomas

7M-T-4

likumdošanas izmaiņas

7M-T-5

mazo uzņēmēju konkurētspēja

P-1

7M-T-6

Kolkasraga potenciāls

P-2

7M-K-1

izzināt kultūras mantojumu

P-3

7M-K-2

kultūras objektu atjaunošana

P-4

7M-K-3

kultūras iestāžu aprīkojums

P-5

7M-K-4

kultūras dzīve mazajos ciemos

P-6

7M-IZ-1

visu skolu ilgtspēja

P-7

7M-IZ-2

speciālistu pieejamība izglītībā

P-8

7M-IZ-3

pirmskolas izglītības iespējas

P-9

7M-IZ-4

mācību programmu specializācija

P-10

7M-IZ-5

mūžizglītība

P-11

7M-A-1

atbilstoša infrastruktūra

P-12

7M-SP-1

pieejama sociālā palīdzība

P-13

7M-SP-2

audžuģimeņu kustība

P-14

7M-SP-3

viesģimenes statuss

P-15

7M-SP-4

iedzīvotāju nodarbinātība

P-16

7M-SP-5

P-17

7M-S-1

vides pieejamība objektiem un
iedzīvotāju drošība
ceļu juridiskais statuss

7M-S-2

ceļu kvalitāte

P-19

7M-IN-1

kvalitatīva ūdensapgāde lielajos
ciemos
ugunsdrošības uzlabošana

P-20

līdzsvars starp attīstību un dabas
aizsardzību
energoapgādes un sakaru
kvalitāte
ēku energoefektivitāte

P-22

P-25

7M-KM-3

līdzatbildība par daudzdzīvokļu
mājām
dabas teritorijā iederīgi mājokļi

7M-NT-1

latviskā un lībiskā identitāte

P-27

7M-P-1

kvalitatīvi speciālisti pārvaldē

P-28

7M-P-2

iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte

P-29

7M-P-3

P-30

7M-P-4

mazināt sašķeltību starp
pagastiem
starptautiskā sadarbība

7M-P-5

mērķtiecīga attīstība balstīta IAS

P-32

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

P-18

P-21

P-23
P-24

P-26

P-31
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pašvaldības darbinieku kvalitātes vadības
sistēma
regulārs kontakts ar novadniekiem, kuri
mācās augstskolās vai strādā ārzemēs
ikgadējas pieredzes apmaiņas ar kaimiņu
pašvaldībām
vismaz viena stipendija jaunietim, kurš
apgūst novadam būtiskas zināšanas
pašvaldības dzīvojamā fonda optimizācija,
informācijas sistēmas uzturēšana
tikšanās ar iedzīvotājiem attālinātākajos
centros vismaz 2 reizes gadā
regulārs tikšanās grafiks deputātu saiknei
ar iedzīvotājiem
informācijas sadaļa par Dundagas novadu
sociālajos tīklos
visu novada iestāžu apmeklējums no
deputātu puses
regulāra mājas lapas veidola atjaunošana
novada avīzes izdošana iepriekšējā
apjomā un biežumā
jauna štata vieta – sabiedrisko attiecību
speciālists
iedzīvotāju priekšlikumu kastītes
apdzīvotajās vietās
jaunu sabiedrisko organizāciju veidošanās
veicināšana
vietējās filantropijas aktivizēšana
Kolkas ciemam līdzīgu valžu iedrošināšana
citos ciemos
Novadnieku diena – jauna tradīcija reizi
gadā
Tautskolas dibināšana novadā
mūžizglītībai
biedrībām un iedzīvotāju grupām
pieejamas infrastruktūras nodrošināšana
vienojošu publisku pasākumu
organizēšana – Jāņi, Jaunais gads, u.c.
novada pārvaldes struktūras izmaiņas,
paredzot atbildības par visu teritoriju
novada domes sēžu rīkošana Kolkas ciemā
reizi ceturksnī
pagastus vienojošu kultūras pasākumu
rīkošana
novada sporta spēļu organizēšana pēc
nejaušības principa izlozētām komandām
svešvalodu apguves programmas
mūžizglītības ietvaros
starptautisku un pārrobežu projektu
īstenošanas aktivizēšana
izvērsts pētījums par daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku pārvaldības modeļiem
detalizēta novada ceļu inventarizācija un
programma īpašumtiesību sakārtošanā
ikgadēji novada progresa ziņojumi – kā
publiski pasākumi Dundagā un Kolkā
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
grāmatas nodošanas pasākums
iesaistīšanās asociāciju un biedrību darbā
par pašvaldībā pārstāvētajām jomām
sadarbības aktivizēšana ar Kurzemē
pārstāvētajiem Latvijas mēroga politiķiem

PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU
RĪCĪBU PRIORITĀTES ATBILSTOŠI IEVIEŠANAS IESPĒJAMĪBAI UN EFEKTIVITĀTEI
EFEKTIVITĀTE 

1.5.
VIDE

* vēja enerģijas ražotņu
attīstība mazapdzīvotās vietās
* veicināt vietējo enerģijas
resursu izmantošanu saistībā
ar lauksaimniecību
* izveidot bioatkritumu
kompostēšanas laukumus
Dundagā un Kolkā
* izkopt Dundagas pils parku
kā sabiedriski pieejamu
objektu

*Sezonas rakstura iemītnieku
dzīvesvietu deklarēšana
* palielināt šķiroto atkritumu
daudzumu novadā
* izveidot suņu pastaigu
laukumus Dundagā un Kolkā

* izveidot automašīnu
stāvlaukumus Pācē, Mazirbē,
Valpenē, Dundagā.
* īstenot labiekārtošanas
projektus Dundagas
kultūrvēsturiskajā centrā
* īstenot labiekārtošanas
projektus Kolkas pagastā,
labiekārtojot peldvietas pie
jūras
* atkritumu apsaimniekošana
pie tūrisma objektiem
*algot vides jautājumu
speciālistu Dundagas novada
Domē
* aktivizēt sadarbību starp
pašvaldību un skolu vides
jautājumu risināšanā
* brīvdabas saieta vietas
mazo piekrastes ciemu
centros
*ainavas analīze – obligāts
nosacījums alternatīvās
enerģijas projektiem
* izglītot iedzīvotājus
biodegredablo atkritumu
jomā
* izveidot lielgabarīta
atkritumu pagaidu
novietošanas laukumu
Dundagā
* izkopt publiskās piekļuves
vietas jūrai Košragā un Vaidē
* ierīkot peldēšanai
piemērotu vietu Pāces dīķī
*veicināt Slīteres NP iniciatīvu
par publiskajām būvēm
* mecenātu un filantropu
godināšana Dundagas novadā

*ikgadējs„Sakoptākās sētas”
pasākums Dundagas novadā
* rīkot ikgadējas pavasara
talkas

* Lauku ceļotāja metodiskie
ieteikumi
* pašvaldības un DAP
sadarbības programma
*Informācijas kampaņas par
atkritumu radīšanu un
šķirošanu

*Slīteres NP pozitīvā pieredze
*tikšanās ar Slīteres NP
speciālistiem
*ikgadējas sēņošanas un
ogošanas sacensības
* veikt koku kopšanu gar
Kolkas ciema ceļiem
IESPĒJAMĪBA 
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PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU

EFEKTIVITĀTE 

TAUTSAIMNIECĪBA
* uzlabot savstarpējo
attiecību gaisotni pašvaldībā
* bankomāta ierīkošana Kolkā
* dibināt biznesa inkubatora
filiāli Dundagas novadā
* veicināt sakaru un
informācijas tehnoloģiju
kvalitātes uzlabošanu
* izveidot jahtu piestātni
Kolkā
* uzņēmēju iesaistīšanās
sabiedriskajās organizācijās
* ieviest uzņēmējdarbības
pamatus kā mācību
priekšmetu Dundagas
vidusskolā
* izstrādāt un ieviest projektu
Kolkas ciema ēku grupas
„Jūras pērles” pārveidei
* paplašināt tūrisma
piedāvājumu ziemā
* veicināt uzņēmējdarbības
aktivitātes īpašumu
apsaimniekošanas jomā
* rosināt amatnieku interešu
grupu veidošanos
* izveidot atbalsta
programmu par prakses
vietām pie novada
uzņēmējiem
* veicināt ar darba prasmju
apgūšanu saistītu bērnu
nometņu rīkošanu
* strādāt pie likumdošanas,
kas saistīta ar Dundagas
novada uzņēmējdarbību

* veicināt uzņēmēju
kooperāciju

* neformāls pasākums reizi
gadā uzņēmēju kontaktu
stiprināšanai
* elastīgi izmantot
pašvaldības rīcībā esošos
nodokļu aprēķināšanas
mehānismus
* marķēt izstrādātos
velomaršrutus dabā

* skolu sadarbība ar novada
zemniekiem
* šķeldas ražošanas attīstības
stimulēšana
* rosināt veikt pētījumu par
Dundagas novada savvaļas
dzīvnieku populāciju
* attīstīt ekskursiju maršrutu
kompleksu „Piena ceļš”
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* izcelt vietējo ražotāju
izstrādājumu pieejamību
* izstrādāt aktīvā veselības
tūrisma maršrutu
programmas
* Izstrādāt tūrisma maršrutus
dažādām interešu grupām
* popularizēt uzņēmējus, kuri
izvērš videi draudzīgu
apsaimniekošanu
* sadaļa uzņēmējiem
Dundagas mājas lapā, vietnes
sociālajos tīklos
* lauksaimniecības zemju
platību palielināšana
teritorijas plānojumā
* veikt detalizētu pasākumu
plānošanu Dundagas novadā

* uzņēmēju un Domes
deputātu tikšanās
* apbalvot sakoptākos
uzņēmumus konkursa
„Sakoptākā sēta” ietvaros
* aitkopības nozares attīstības
popularizēšana
* Dundagas novada
neizmantoto īpašumu datu
bāzes izveidošana
* veikt pašvaldības īpašumu
inventarizāciju īpašumu
efektīvai pārvaldībai
IESPĒJAMĪBA 

PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU

EFEKTIVITĀTE 

KULTŪRA
* Kaļķu bibliotēkas ēkas
atrašanās pašvaldības ēkā
* atbalsts lībiešu etnogrāfiskā
muzeja izveidei Kolkas
pagastā
* autotransporta maršrutu
organizācijas uzlabošana
mazo ciemu labā
* unikālu, tikai Dundagai un
Kolkai raksturīgu pasākumu
organizēšana
* piesaistīt akadēmiskās
izglītības un zinātnes
speciālistus kā ekspertus
* atjaunot
inženierkomunikāciju tīklus un
ugunsdrošības sistēmas
Dundagas pilī
* Kubalu skolas restaurācijas
uzsākšana

* brīvdabas estrādes izveide
Kolkas ciemā
* papildus līdzekļi aprīkojuma
modernizēšanai kultūras
iestādēs
* marketinga iespēju
izmantošana pasākumu
popularizēšanā

* atbalstīt amatnieku, tautas
mākslas tradīciju uzturētājus
novadā
* kultūras tūrisma informācija
latviešu, lībiešu valodās,
tāmnieku dialektā

* identificēt lībiešu kultūras
izpausmes, to praktizētājus
* Dundagas tautas nama ēkas
pārveide par saieta namu
* Kolkas bibliotēkas telpu
paplašināšana
* atbalsts Līvu tautas nama
pastāvēšanai un pasākumiem
Mazirbē

* apzināt novada materiālo
kultūras mantojumu
* mazo ciemu publiskās
infrastruktūras aktīva
izmantošana

* izveidot novada muzeju tīklu
* Kolkas bākas iekļaušana
kultūras pieminekļu sarakstā
* lībiešu valodas apgūšana
skolās un mūžizglītībā

* Dundagas un Vīdales
bibliotēku remonti
* atbilstošs IT aprīkojums
novada kultūras iestādēs
IESPĒJAMĪBA 

EFEKTIVITĀTE 

IZGLĪTĪBA

* profesionālās izglītības
programmas Dundagas
vidusskolā

* rotaļu laukumi pirmskolas
izglītības iestādēs Kolkā un
Dundagā
* Mazirbes speciālās
internātskolas profesionālās
izglītības programmas
* skolu audzēkņu
izmitināšana internātos bez
maksas
* labs tehniskais
nodrošinājums novada skolās
* vajadzīgo speciālistu
klātbūtne pirmskolas izglītības
iestādēs

* turpināt attīstīt kvalitatīvu
mūzikas un mākslas izglītību
* kvalificēta un radoša
pedagoģiskā personāla
attīstība

* ģimeņu bērnudārzu
veidošanās mazajos ciemos
IESPĒJAMĪBA 
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EFEKTIVITĀTE 

AKTĪVS DZĪVESVEIDS

* sporta halles celtniecība
Kolkā
* aprīkoti, labiekārtoti
stadioni Dundagā un Kolkā
* BMX trases izveides
iniciatīvas atbalsts
* slidotavas izveides atbalsts
Kolkas ciemā
* brīvā laika pavadīšanas
telpu nodrošinājums mazajos
ciemos

* brīvdabas trases skriešanai
un slēpšanai Dundagas parkā
* bērnu laukumi un volejbola
laukumi Kolkas un Mazirbes
pludmalēs
* aktīvo galda spēļu un
trenažieru zāles Dundagā, āra
trenažieri Dundagā

* sadarbība ar novada
aktīvajiem sporta klubiem

* ārpusskolas darba
koordinācija mazajos ciemos
– sadarbībā ar sporta klubiem
IESPĒJAMĪBA 

EFEKTIVITĀTE 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
* sagatavošanās pasākumi
ilgstošās sociālās aprūpes
pakalpojumam
* izbraukuma profilaktiskās
apskates novada attālinātākajās
vietās
* iedzīvotāju, kuriem
nepieciešama sociālā palīdzība,
apzināšana

* „Dundagas veselības centra”
veselības pakalpojumi līdzvērtīgā
apjomā
* asinsspiediena kontroles
novada aptiekās
* sociālā dienesta telpas
Dundagā, Talsu ielā 26
* pilna slodze sociālā dienesta
darbiniekam Kolkā

* iesaistīšanās pieredzes
apmaiņas projektos un
programmās
* jaunu sociāla rakstura
sabiedrisko organizāciju izveides
popularizēšana
* potenciālo audžuģimeņu
motivēšana un apmācības
sadarbībā ar citiem novadiem
* atbalsts mājražošanas attīstībai
* prakses vietas sociālās aprūpes
un veselības centros novadā
* bezceļu apstākļiem piemērots
transports, kas pielāgojams arī
ratiņkrēsliem
* preventīvais darbs ar atkarības
riska grupām
* sociālās kreditēšanas
mehānisma iespēju izpēte
* atbalsta grupas līdzatkarības
mazināšanai
* sadarbība ar skolām un
augstskolām, kas sagatavo
medicīnas jomas speciālistus

* izpēte par sociālo aprūpi mājās
* atbalsta grupas jaunajām
māmiņām un ārzemēs dzīvojošo
ģimenēm
* bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka štata vieta
* vides pieejamība publiskajās
iestādēs
* papildus slodze pašvaldības
policijā

* pastiprināta uzmanība ģimenes
atbalsta politikai
* sabiedrības informēšana un
izglītošana par pabalstiem,
tiesībām un pienākumiem
*sadarbība starp pansiju
„Jaundundaga” un VSAC
„Kurzeme” filiāli „Dundaga”
* piemērotas telpas pašvaldības
policijas darbam

* sociālā dienesta darbinieku
attieksmes uzlabošana
* konsekvents sociālo
pakalpojumu nepieciešamības
novērtējums
* „apaļais galds” ar sociālajā
darbā iesaistīto institūciju
pārstāvjiem
* aktīvo sociālās palīdzības
biedrību atbalsts
* sociālā dienesta darbinieku
supervīzijas 1 reizi gadā
* sociālās jomas sadarbības tīkls
* sadarbība ar pensionāru
sabiedrisko organizāciju

* audžuģimeņu statusa
popularizēšana medijos
* viesģimenes statusa iespēju
popularizēšana
* droša gājēju pāreja pie
Dundagas mazās skolas

IESPĒJAMĪBA 
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EFEKTIVITĀTE 

SATIKSME
* autoceļu V1307, V1371 un
V1368 asfaltēšanas
veicināšana
* politiskā lobēšana valsts
reģionālo ceļu rekonstrukcijai
* autoceļa V1367
atputekļošanas veicināšana
* līgumi par koplietošanas
ceļu uzturēšanu atbilstoši ceļu
inventarizācijai

* ceļa malu un grāvju
uzturēšana

* pašvaldības ceļu
uzturēšanas budžeta līdzekļu
apjoms
* pašvaldības ceļu uzlabošana
un rekonstrukcija

* iesaistīšanās likumdošanas
aktu izstrādē satiksmes jomā

* sabiedriskais transports
skolēnu pārvadājumiem
* sabiedriskā transporta
maršruta Kolka – Ventspils
attīstības veicināšana
IESPĒJAMĪBA 

EFEKTIVITĀTE 

INŽENIERAPGĀDE

* īstenot TEP paredzētos
risinājumus par centralizēto
apkuri Dundagas ciemā
* āra apgaismojuma iekārtas
mazajos piekrastes ciemos

* izglītojošu pasākumu kopums
par ūdens apgādi un kanalizāciju
mazajos ciemos

* efektīva virszemes ūdens
noteces sistēma piekrastes
ciemos
* popularizēt centrālās
ūdensapgādes priekšrocības
lielajos ciemos
* tehniski ekonomiskais
pamatojums par centralizētu
siltumapgādi Kolkas ciemā
* ielu apgaismojums Dundagas
ciema ielām
* ielu apgaismojums Kolkas
ciema centra ceļiem
* ūdens apgādes urbuma
tamponēšana Dundagā, Maija
ielā
* „zaļās enerģijas” ražošanas
atbalsts

* turpināt ūdenssaimniecības
projekta ieviešanu Kolkā
* jaunas ugunsdzēsības ūdens
ņemšanas vietas Kolkas ciemā
* turpināt ūdenssaimniecības
projekta ieviešanu Dundagā
* izbūvēt jaunu ūdens rezervuāru
pie Kolkas ūdenstorņa
* attīrīšanas ierīču rekonstrukcija
Dundagā un Mazirbē
* ielu apgaismojums Mazirbē

* energoinfrastruktūras projekta
„Kurzemes loks” ieviešanas
atbalsts

IESPĒJAMĪBA 

EFEKTIVITĀTE 

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI UN MĀJOKLIS
* SIA „Ziemeļkurzeme”
daudzdzīvokļu ēku
apsaimniekošanas efektivitāte

* atkritumu šķirošanas sistēma
piekrastes ciemos
* atkritumu apsaimniekošanas
noteikumu kontrole pašvaldības
policijai
* pašvaldības īpašumā esošo ēku
siltināšanas uzsākšana
* Kolkas ciema daudzdzīvokļu
ēku apsaimniekošanas nodošana
SIA „Kolkas ūdens”
* piekrastes apsaimniekošanas
stratēģija
* ekoloģisku un energoefektīvu
risinājumu popularizēšana
mājokļu būvniecībā

* energoauditi pašvaldības
īpašumā esošajām ēkām
* ES projektu fondu iespējas
energoefektivitātes uzlabošanai

* saistošie noteikumi, kas regulē
daudzdzīvokļu ēku
apsaimniekošanu

IESPĒJAMĪBA 
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EFEKTIVITĀTE 

NOVADA TĒLS

* labvēlīgi nosacījumi
uzņēmējdarbības aktivitātēm,
kas saistīta ar lībiešu kultūru
* pasaulē unikāla objekta
radīšana Kolkasraga apkārtnē

* vienota stila norādes lībiešu
ciemos latviešu un lībiešu
valodās
* īpašs tēls un simbols katram
ciemam
* projektu nedēļas par lībiešu
kultūru
* uzņēmēju iesaistīšana
novada zīmola veidošanā
* „Ētikas kodekss” Līvu
republikai
* mierīgās, harmoniskās
dzīves popularizēšana
sudraba vecumdienām

* ieteikumi un vadlīnijas par
piekrastes apbūvi apbūves
noteikumos
* kompleksu piedāvājumu
izveide konkrētām interešu
grupām
IESPĒJAMĪBA 

EFEKTIVITĀTE 

PĀRVALDĪBA

* Kolkas ciemam līdzīgu valžu
iedrošināšana citos ciemos
* Tautskolas dibināšana novadā
mūžizglītībai
* starptautisku un pārrobežu
projektu īstenošanas
aktivizēšana
* vismaz viena stipendija
jaunietim, kurš apgūst novadam
būtiskas zināšanas
* jaunu sabiedrisko organizāciju
veidošanās veicināšana
* vietējās filantropijas
aktivizēšana
* izvērsts pētījums par
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
pārvaldības modeļiem
* sadarbības aktivizēšana ar
Kurzemē pārstāvētajiem Latvijas
mēroga politiķiem

* jauna štata vieta – sabiedrisko
attiecību speciālists
* novada domes sēžu rīkošana
Kolkas ciemā reizi ceturksnī
* detalizēta novada ceļu
inventarizācija un programma
īpašumtiesību sakārtošanā
* pašvaldības darbinieku
kvalitātes vadības sistēma
* biedrībām un iedzīvotāju
grupām pieejamas
infrastruktūras nodrošināšana
* novada pārvaldes struktūras
izmaiņas, paredzot atbildības par
visu teritoriju
* svešvalodu apguves
programmas mūžizglītības
ietvaros
* iesaistīšanās asociāciju un
biedrību darbā par pašvaldībā
pārstāvētajām jomām

* ikgadējas pieredzes apmaiņas
ar kaimiņu pašvaldībām
* visu novada iestāžu
apmeklējums no deputātu puses

* regulārs kontakts ar
novadniekiem, kuri mācās
augstskolās vai strādā ārzemēs

* pašvaldības dzīvojamā fonda
optimizācija, informācijas
sistēmas uzturēšana
* regulāra mājas lapas veidola
atjaunošana

* informācijas sadaļa par
Dundagas novadu sociālajos
tīklos
* iedzīvotāju priekšlikumu
kastītes apdzīvotajās vietās
* vienojošu publisku pasākumu
organizēšana – Jāņi, Jaunais
gads, u.c.
* ikgadēji novada progresa
ziņojumi – kā publiski pasākumi
Dundagā un Kolkā
* ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas grāmatas nodošanas
pasākums

* tikšanās ar iedzīvotājiem
attālinātākajos centros vismaz 2
reizes gadā
* regulārs tikšanās grafiks
deputātu saiknei ar iedzīvotājiem
* novada avīzes izdošana
iepriekšējā apjomā un biežumā
* Novadnieku diena – jauna
tradīcija reizi gadā
* pagastus vienojošu kultūras
pasākumu rīkošana
* novada sporta spēļu
organizēšana pēc nejaušības
principa izlozētām komandām

IESPĒJAMĪBA 
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1.6. APTAUJAS
1.6.1. 2013. GADĀ VEIKTĀS UZŅĒMĒJU APTAUJAS REZULTĀTI
uzņēmēju aptaujas rezultāti (2013.gads, aptauja veikta VRAA pilotprojekta
„Uzņēmējdarbības attīstība Dundagas novadā ietvaros) aptaujāts 21 uzņēmējs.
Uzņēmēji atbildējuši uz sekojošiem anketas jautājumiem:
Dundagas novada uzņēmēju aptauja
par kopīgu interešu un problēmu
noskaidrošanu
Problēmsituācijas uzņēmējdarbības attīstībai:
Jā
Nav
aktuāli
1. Nepietiekams vai
nestabils
elektroenerģijas
nodrošinājums
2. Slikti pievadceļi
3. Problēmas ar
ūdensapgādi
4. Problēmas ar
notekūdeņiem
5. Problēmas ar
virsūdeņiem (lietus
ūdeņiem)
6. Slikta telekomunikācija,
internets
7. Darbaspēka trūkums
8. Nepietiekams
nodrošinājums ar
ražošanas telpām
9. Cita problēma
10. Vai plānojat paplašināt savu
uzņēmējdarbību?
 Jā
 Nē
10.1. Ja plānojat attīstīt, kādu resursu
nepietiekamība vai citi apstākļi kavē to uzsākt?

11. Vai ir nepieciešams atbalsts saražotās
produkcijas pārdošanai vai pakalpojumu
piedāvāšanai?
 Jā
 Nē
11.1. Kādu tieši atbalstu vēlētos saņemt?

12. Vai esat gatavs sadarboties ar citiem
novada uzņēmējiem kopīgā loģistikas
jautājumu risināšanā?
 Jā
 Nē
13. Vai esat gatavs sadarboties ar citiem
novada uzņēmējiem kopīgu pārdošanas stendu
izveidē?
 Jā
 Nē
14. Vai esat gatavs sadarboties ar citiem
novada uzņēmējiem kopīga (saistīta) vietējā
produkta un pakalpojumu piedāvājuma
izveidē?
 Jā
 Nē
15. Vai Jūsu uzņēmuma darbību vai attīstību
varētu sekmēt kopīga novadā saražotā vai
piedāvātā produkta zīmola izveide?
 Jā
 Nē
16. Vai atbalstāt novada uzņēmumu un to
piedāvāto produktu un pakalpojumu kataloga
izveidi elektroniskā formātā?
 Jā
 Nē
17. Informācija par aptaujāto uzņēmumu:
Nosaukums
Uzņēmējdarbības forma
Darbības joma
Faktiskā adrese
Uzņēmēja vārds, uzvārds
E-pasta adrese, telefons

Visi uzņēmēji izteica gatavību atbalstīt novada uzņēmumu un piedāvāto produktu un
katalogu izveidi elektroniskā formātā. 74%uzņēmēju gatavi sadarboties loģistikas
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jautājumu risināšanā. 70% uzņēmēju plāno paplašināt savu uzņēmējdarbību. 65%
uzņēmēju gatavi sadarboties kopīga vietējā produkta vai pakalpojuma izveidē. 61%
uzņēmēju uzskata, ka viņu uzņēmuma darbību un attīstību varētu sekmēt kopīga
novadā saražotā produkta zīmola izveide. 52% uzņēmēju domā, ka varētu sadarboties
ar citiem uzņēmējiem kopīga pārdošanas stenda izveidē uzņēmēju izstādēs. Tomēr tikai
35% uzņēmēju domā, ka viņiem nepieciešams atbalsts saražotās produkcijas
pārdošanai vai pakalpojumu piedāvāšanai.
Kā būtiskāko problēmsituāciju 70%uzņēmēju piemin nepietiekamu un nestabilu
elektroenerģijas nodrošinājumu. Būtiski apgrūtinoša uzņēmējiem šķiet arī pievadceļu
sliktā kvalitāte (48%) un darbaspēka trūkums (43%). 30% uzņēmēju apliecinājuši, ka
viņiem ir nepietiekams nodrošinājums ar ražošanas telpām. 35% uzņēmēju problēmas
sagādā virsūdeņi, 30% uzņēmēju – notekūdeņi un sakaru komunikācijas. Tikai 13%
uzņēmēju ir problēmas ar ūdensapgādi - lielākoties tas attiecas uz Kolkas pagastu.
1.6.2. 2011.GADĀ VEIKTĀS IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI
Kopumā anketu aizpildīja 297 jeb 6,3% no visiem novada iedzīvotājiem no Dundagas,
Kolkas, Kaļķiem, Jaundundagas, Mazirbes, Laukmuižas, Mazalakstes, Pāces,
Mazpiltenes, Muņiem, Valpenes, Pitraga, Cirstes, Puiškalnciema, Sabdagām, Sausteres,
Kārļmuižas, Anstrupes, Sumburciema, Āžiem, Ildzeres, Jaunmuižas, Vaides, Plintiņiem,
Piltenes un Gavsenes.
Zīmīgākās un vairumā gadījumu minētās atbildes uz anketas jautājumiem ir sekojošas:
1. Kādus Dundagas novada kultūras iestāžu sniegtos pakalpojumus izmantojat?
37% respondentu apmeklē kultūras pasākumus, 19% - bibliotēkas.
2. Novērtējiet kultūrvides sniegto pakalpojumu kvalitāti, (ar atzīmi –
apmierina/neapmierina/nemāku teikt).
Visvairāk respondentus apmierina kultūras pasākumi (74%) bibliotēku
pakalpojumi (67%) un pašdarbības kolektīvu darbība (65%). Visvairāk
neapmierina kultūras pasākumi (13%), izstādes (9%) un muzeja
pakalpojumi (7%).
3. Vai Jūs apmierina novada izglītības iestāžu kvalitāte?
Visvairāk respondentus apmierina Dundagas vidusskola (59%),
Dundagas Mākslas un mūzikas skola (45%), PII „Kurzemīte” (39%), un
Kolkas mūzikas skola (34%). Visvairāk neapmierina pieaugušo
izglītības atbalsts (14%), Dundagas vidusskola (12%) un Kolkas
pamatskola (9%).
4. Kuras no minētajām, jūsuprāt, ir izglītības iestāžu galvenās problēmas?
Respondenti uzskata, ka izglītības iestāžu galvenās problēmas ir
mācību materiālā bāze (31%) un skolotāju profesionalitāte (30%).
5. Kāda ir Jūsu saikne ar sportu?
45% respondentu saikne ar sportu ir tikai TV, 24% apmeklē sporta
pasākumus kā skatītāji, tikai 18% nodarbojas ar sportu paši.
6. Kuri sporta veidi novadā jāatbalsta prioritāri?
Lielākā daļa respondentu (39%) uzskata, ka jāatbalsta jebkurš sporta
veids, 26% domā, ka tas būtu volejbols.
7. Kam, pēc jūsu domām, jāpievērš lielāka uzmanība, domājot par sporta attīstību
novadā?
40% respondentu domā, ka lielāka uzmanība jāpievērš esošo sporta
zāļu un stadionu stāvoklim, 27% - jaunu zāļu pabeigšanai un
celtniecībai.
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8. Vai jūs zināt kur griezties, lai saņemtu sociālo palīdzību?
Lielākā daļa respondentu (80%) zina, kur var saņemt sociālo palīdzību.
9. Vai jums ir bijusi nepieciešamība pēdējo 2 gadu laikā saņemt sociālo palīdzību?
Lielākajai daļai respondentu (82%) nav bijis vajadzības pēdējo 2 gadu
laikā saņemt sociālo palīdzību.
10. Vai jūs zināt, kur novadā var saņemt medicīniskos pakalpojumus?
Gandrīz visi respondenti (99%), kur novadā var saņemt medicīniskos
pakalpojumus.
11. Vai jūs apmierina neatliekamā palīdzības dienesta pakalpojumi?
Lielāko daļu respondentu (82%) apmierina neatliekamā palīdzības
dienesta pakalpojumi.
12. Vai jūs apmierina medikamentu iegādes iespējas novadā?
Lielāko daļu respondentu (85%) apmierina medikamentu iegādes
iespējas novadā.
13. Vai pēdējo 2 gadu laikā esat bijis pie ārsta?
Lielākā daļa respondentu (89%) pēdējo 2 gadu laikā ir bijuši pie ārsta.
14. Kā vērtējat uzņēmējdarbības iespējas Dundagas novadā?
Vairums respondentu (58%) uzskata, ka uzņēmējdarbības iespējas
novadā ir apmierinošas, tomēr daļa iedzīvotāju (35%) domā, ka tās ir
neapmierinošas.
15. Kas, jūsuprāt, sekmētu uzņēmējdarbību novadā?
29% respondentu šķiet, ka uzņēmējdarbību novadā varētu sekmēt
sakārtota infrastruktūra un vairāk informācijas no domes par
uzņēmējdarbības iespējām. 19% respondentu domā, ka to sekmētu
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi, 18% - pieejams kvalificēts
darbaspēks.
16. Kur jūsu saimniecība liek sadzīves atkritumus?
Lielākā daļa respondentu (55%) izmanto atkritumu konteinerus, kas
izvietoti ciemos, 24% respondentu ir noslēgts līgums ar firmu par
atkritumu savākšanu, 9% izmanto marķētos maisus.
17. Vai mobilais telefons ir pieejams jūsu mājsaimniecībā?
Visās respondentu mājsaimniecībās ir pieejams mobilais telefons.
18. Vai stacionārais telefons, ko nodrošina SIA „Lattelecom” ir pieejams jūsu
mājsaimniecībā?
Stacionārais telefons ir pieejams 76% respondentu mājsaimniecību.
19. Vai internets ir pieejams jūsu mājsaimniecībā?
74% respondentu mājsaimniecību ir pieejams internets.
20. Kāpēc internets nav pieejams jūsu mājsaimniecībā?
Lielākajā daļā gadījumu (44%) internets nav pieejams, jo pēc tā nav
nepieciešamības, 39% gadījumu to nevar atļauties finansiālu
apsvērumu dēļ, tikai 17% tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ.
21. Ja ir problēmas šo sakaru līdzekļu izmantošanā jūsu saimniecībā, nosauciet tās.
Galvenās nosauktās problēmas skaru līdzekļu izmantošanā ir slikta
sakaru pārklājumu zona, traucējumi, lēns internets un „Lattelecom”
tīklu neesamība teritorijā.
22. Vai pašvaldībai ir jāorganizē centralizētu dzīvojamo māju siltumapgādi Dundagas
un Kolkas ciema teritorijā?
Lielākā daļa respondentu (76%) uzskata, ka pašvaldībai ir jāorganizē
dzīvojamo māju siltumapgāde Dundagas un Kolkas ciemu teritorijā.
23. Kā vērtējat novada domes darbību?
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Respondentu domas šajā jautājumā ļoti dalās. Tomēr kopumā 53%
respondentu domes darbu vērtē kā apmierinošu, bet 27%
respondentu – kā neapmierinošu. Visvairāk apmierina kultūras dzīves
organizēšana (61%) un labiekārtošana (42%), tomēr teritorijas
labiekārtošana arī visvairāk neapmierina (40%).
24. Kā iegūstat informāciju par pašvaldības darbu un vai tas apmierina?
Lielākā dala respondentu (87%) ir apmierināti ar avīzi
„Dundadznieks”, mazāks skaits respondentu (74%) ir apmierināti ar
pašvaldības mājas lapu.
25. Cits variants kā iegūstat informāciju par pašvaldības darbu.
Lielākā daļa respondentu iegūst informāciju arī no citiem cilvēkiem –
ģimenes locekļiem, kaimiņiem, kolēģiem.
26. Kādus pakalpojumus jūs personīgi varētu piedāvāt, ja tūristu plūsma novadā
pieaugtu?
22% respondentu būtu gatavi sniegt gida pakalpojumus un izveidot
naktsmītni, 16% respondentu būtu gatavi piedāvāt tradicionālo
vietējo ēdienu un mājražojumus.
27. Vai jūs vēlētos izveidot vai attīstīt novadā bērnu rotaļu laukumus, peldēšanas
vietas, sporta laukumu tehnisko aprīkojumu, slēpošanas vietas, sporta inventāra
nomu, tehnisko sporta veidu atbalstu?
Lielākā daļa respondentu (26%) vēlētos attīstīt novadā bērnu rotaļu
laukumus, 22% - peldēšanas vietas, 17% - uzlabot sporta laukumu
tehnisko aprīkojumu.
1.6.3. 2013.GADĀ VEIKTĀS IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI
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Aptaujas anketas tika izplatītas novada ģimenēm ar skolēnu palīdzību, izzinot ģimeņu
viedokļus par novadā vēlamajām izmaiņām un aicinot respondentus sniegt konkrētus
priekšlikumus. Kopumā saņemtas 99 ģimeņu anketas no respondentiem, kas dzīvo 22
apdzīvotajās vietās: Dundagā, Kolkā, Sabdagās, Tiņģerē, Kaļķos, Nevejā, Laukmuižā,
Mazpiltenē, Plintiņos, Mazirbē, Pācē, Talsos, Dūmelē, Āžos, Ozollapās, Mazālakstē,
Anstrupē, Muņos, Sausterē, Latevē, Vīdalē, Valpenē. Kopā ģimenēs pārstāvēti 488
iedzīvotāji, no kuriem strādājoši ir 178. 7,87% no šiem strādājošajiem strādā ārzemēs,
savukārt 20,79 – strādā ārpus novada teritorijas, bet Latvijā. 71,34% strādājošo
respondentu strādā novada teritorijā.
Analizējot datus par lielākajām apdzīvotajām vietām: Kolkā dzīvo 23 strādājošie
respondenti, no tiem 5 jeb 21,7% strādā ārpus novada teritorijas. Dundagā dzīvo 91
strādājošais respondents, no tiem 10 jeb 11% strādā ārvalstīs, 19 jeb 20,88% strādā
ārpus novada teritorijas.
Uz jautājumu, kas patīk vietā, kur ģimene dzīvo, visbiežāk minētās atbildes bija:
mežs, jūras tuvums, svaigs gaiss,
klusums, miers, tālu no lieliem ceļiem,
Dundagas pils un parks,
sakopta vide,
viss apkārtējais,
draudzīgi kaimiņi, cilvēki,
plašums, plaši lauki, var attīstīt saimniecību, laukos var justies brīvi,
viss ir tuvu,
labas izglītības iestādes,
jaunais basketbola laukums,
var piedalīties kultūras dzīvē,
svētku rotājumi,
augsta līmeņa mūzikas un mākslas skola,
bibliotēka Dundagā.
Uz jautājumu, ko ģimene vēlētos citādi, visbiežāk minētās atbildes bija:
vairāk atpūtas vietu maziem un lieliem,
labākus grantētos ceļus,
labāku ielu apgaismojumu,
lielākas, labākas sporta vietas Dundagā un Kolkā,
lai cilvēki nebūtu vienaldzīgi, skaudīgi un slinki,
vairāk ārpusskolas pulciņu ar labiem vadītājiem,
lai viss būtu vēl sakārtotāks,
vairāk pasākumu ģimenēm,
vairāk veikalu,
lai uz mazo skolu no lielās skolas nenāktu lielie bērni,
aktīvāku sabiedrisko dzīvi,
lielāku drošību (arī satiksmes drošību),
lai būtu peldēšanas nodarbības,
lai nebūtu narkomānu,
lai Dundagā nebūtu dzērāju,
lielāku atbalstu radošajiem spējīgajiem cilvēkiem.
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Uz jautājumu, kādi varētu būt priekšlikumi, lai mainītu dzīvi novadā, visbiežāk minētās
atbildes bija:
vairāk iespēju aktīvai atpūtai, vairāk bērnu rotaļu laukumu Dundagā,
vairāk darbavietu,
izveidot jauniešu namu pasākumiem,
uzlabot publisko parku ar soliņiem Dundagā,
iztīrīt pils parka dīķi,
novērst suņu klaiņošanu,
nodrošināt labāku autobusu satiksmi ar mazajiem ciemiem,
pabeigt sporta halli Kolkā, dažādot sporta iespējas,
izveidot gājēju pāreju pie Saules un Skolas ielām Dundagā,
ierīkot āra trenažierus pie mazās skolas,
uzlabot hokeja laukumu,
izveidot slidotavu bērniem ziemā Kolkā,
rīkot sadraudzības pasākumus ģimenēm,
pastiprināt pašvaldības policijas darbošanos,
vairāk rūpēties par daudzbērnu ģimenēm,
atjaunot veco tautas namu.
Lielākā daļa iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujās sniegto priekšlikumu iekļauti Dundagas
novada attīstības programmas rīcībās, savukārt, iedzīvotāju apmierinātības rādītāji par

2. PUBLICITĀTE

2.1. INFORMĀCIJA MASU MEDIJOS PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDI
Avīzes „Dundadznieks” 2013.gada septembra numurā (Nr.166) iedzīvotājiem tika
izteikts aicinājums līdzdarboties plānošanas darbnīcās.
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Dundagas novada mājas lapā www.dundaga.lv tikai publicēts paziņojums par Dundagas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi un sniegta
detalizēta informācija par plānošanas darbnīcu norisi un tēmām.
Pēc pirmā plānošanas darbnīcu posma Dundagas novada mājas lapā www.dundaga.lv
tika publicēti plānošanas darbnīcu darba rezultāti. Saistībā ar publicēto informāciju tika
saņemti divi rakstiski priekšlikumi no iedzīvotājiem, kuri nevarēja piedalīties
plānošanas darbnīcu norisēs.

Laikrakstā „Talsu Vēstis” 13.09.2013. numurā Nr.104 tika ievietots paziņojums par
Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi.
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Avīzes „Dundadznieks” oktobra numurā (Nr.167) tika ievietots atskats plānošanas
darbnīcu aktivitātēs un aicinājums turpināt līdzdarbošanos turpmākajā plānošanas
dokumentu izstrādē.
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3. DOKUMENTI

3.1. DUNDAGAS NOVADA DOMES LĒMUMI PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU
IZSTRĀDI
3.1.1. Dundagas novada Domes lēmumi par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi
28.06.2012.

Nr.188

25.10.2012.
22.11.2012.

Nr.274
Nr.275
Nr.276
Nr.325

22.11.2012.
22.11.2012.

Nr.326
Nr.327

20.12.2012.
24.01.2013.
28.02.2013.
22.08.2013.

Nr.356
Nr.8
Nr.29
Nr.189

Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
uzsākšanu
Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta
sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu
Par Dundagas novada Teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi
Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna projekts
Par 28.06.2012. Dundagas novada Domes lēmuma Nr.187., 188
grozījumiem
Par IAS sabiedriskajām apspriedēm
Par IAS attīstības stratēģijas izstrādes Darba grupu
Par IAS Darba uzdevuma precizēšanu
Par grozījumiem Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādē
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3.1.2. Dundagas novada Domes lēmumi par attīstības programmas izstrādi
(visi dokumenti atrodami arī Dundagas novada mājas lapā www.dundaga.lv)
16.12.2009.
24.02.2011.
27.10.2011.

Nr.14
Nr.47
Nr.294

28.06.2012.

Nr.187

22.11.2012.

Nr.325

22.11.2012.

Nr.327

22.08.2013.

Nr.190

Par Dundagas novada attīstības programmu
Par Dundagas novada attīstības programmas izstrādi
Par Dundagas novada attīstības plāna vadības grupas un
izstrādes grafika precizēšanu
Par Dundagas novada attīstības programmas izstrādes grafika
precizēšanu
Par Dundagas novada Teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi
Par 28.06.2012. Dundagas novada Domes lēmuma Nr.187., 188
grozījumiem
Par grozījumiem Dundagas novada Attīstības programmas
izstrādē
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3.2. DOKUMENTI SAISTĪBĀ AR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONU
29.03.2011.
19.04.2011.
28.04.2011.

Nr.63/22/11
Nr.323.2/64

Kurzemes PR administrācijas vēstule Dundagas novada domei
par Dundagas novada Attīstības programmas uzsākšanu.
Dundagas novada Domes vēstule Kurzemes PR administrācijai
par nosacījumiem Dundagas novada attīstības programmas
izstrādei.
Nr.6Kurzemes PR administrācijas vēstule Dundagas novada domei
3/34/11 par nosacījumiem Dundagas novada attīstības programmas
izstrādei.
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2013.gada septembrī Dundagas novada Dome nosūtījusi Kurzemes plānošanas
reģionam elektronisku paziņojumu par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un attīstības programmas dokumentu izstrādi.
2013.gada
9.septembrī
Kurzemes
plānošanas
reģiona
mājas
lapā
www.kurzemesregions.lv publicēts paziņojums par Dundagas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un attīstības programmas dokumentu izstrādi, aicinot
ieinteresētos sabiedrības pārstāvjus piedalīties plānošanas darbnīcu norisēs.

86

PĀRSKATS PAR DUNDAGAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU

87

