INVENTARIZĀCIJA
NOVADA TĒLS UN PĀRVALDĪBA





















DERĪGĀS, VĒRTĪGĀS LIETAS, PAR KO ESAM LEPNI
(S)
Kultūrvēsturiskais
mantojums
(pils,
lībiešu
zvejniekciemi, Kubalu skola, līvu centrs, Līvu Tautas
nams),
Divas jūras un Kolkasrags,
Slīteres NP – īpaša dabas teritorija,
Lībieši,
Klusums, miers, harmonija,
Tīra vide bio-ražošanai,
Augstas kvalitātes eko-ražotnes (Līcis 93, pienotava,
Pāces vilnas ražotne),
Dižvīri – „dižozoli” – nacionālais mantojums, dižvīri gan
sendienās, gan mūsdienās,
Attīstīts ceļu tīkls,
Kolkas ciema valde,
Labi sociālie pakalpojumi aprūpē,
Gudri, viesmīlīgi cilvēki, speciālisti tradicionālajos
darbos.
KAIMIŅI, KAS ATBALSTA MŪSU IECERI, LABIE NODOMI,
KAS VAR PALĪDZĒT SAKĀRTOT MŪSU PAGALMU
(I)
Ārējie finansējumi, piekraste – kā īpašs klients,
Labie piemēri „kaimiņos” – Igaunijā, Dānijā, Ventspilī,
Draugi, vēstneši, V.I.P., radošie cilvēki,
Teritorijā ir Kurzemes DAP un VAS Latvijas Valsts meži,
Kurzemes NVO centrs.

SAPLĒSTĀS MANTAS, NOLIETOJUŠĀS KONSTRUKCIJAS
(V)
 Grausti, kas tiešām grauj tēlu (ražošanas un dzīvojamās
ēkas),
 Nav pēctecības realizētajiem projektiem,
 Vidē ir par maz lībiskā,
 Par maz popularizēti vietēji produkti,
 Trūkst „propagandas” – info par mums pašiem, tas
nenonāk līdz katram iedzīvotājam,
 Nepietiekama ticība pārvaldei,
 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas
neesamība,
 Mazs iedzīvotāju blīvums,
 Piekrastes apsaimniekošana - nepietiekoša,
 Nav datu apkopojuma par novada NVO,
 Sarežģīti cilvēki.

KAIMIŅI, KAS „LIEK SPRUNGUĻUS RITEŅOS”, VISA VEIDA
NEGAISA MĀKOŅI AP IECERĒTO SKAISTO PAGALMU
(D)
 Ierobežota darbība Slīteres NP teritorijā, kultūras
pieminekļos,
 Neatrisinātas īpašumtiesības (liedags).
 Neskaidra un neprognozējama administratīvi teritoriālā
reforma,
 Teritoriālās
pārstāvniecības trūkums pašreizējā
vēlēšanu likuma dēļ.

INVENTARIZĀCIJA
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA, SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA



















DERĪGĀS, VĒRTĪGĀS LIETAS, PAR KO ESAM LEPNI
(S)
Bērnudārzi,
Veselības centrs,
Latvijas Valsts mežu kantoris,
Vidusskola,
Zivju cehs,
Kokapstrādes ražotnes,
Piekrastes zvejniecība,
Tūrisms,
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.

KAIMIŅI, KAS ATBALSTA MŪSU IECERI, LABIE NODOMI,
KAS VAR PALĪDZĒT SAKĀRTOT MŪSU PAGALMU
(I)
 Sadarbība starp novadiem sociālo pakalpojumu un
veselības aprūpes jomā,
 Citu
pašvaldību
pieredze
alternatīvo
sociālo
pakalpojumu izveidē,
 Speciālistu piesaiste reģioniem – viena no ES
finansējuma prioritātēm nākamajā plānošanas
periodā.

SAPLĒSTĀS MANTAS, NOLIETOJUŠĀS KONSTRUKCIJAS
(V)
 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,
 Cilvēki izbrauc,
 Slikti ceļi,
 Nav pacēlāju (liftu) sociālo pakalpojumu iestādēs,
 Trūkst sociālo darbinieku un sociālās aprūpes
speciālistu un šo darbinieku slodžu,
 Nav jauniešu līderu,
 Nav trenažieru zāļu,
 Nepietiekošs politiskais atbalsts sociālā audita
ieteikumu ieviešanai dzīvē,
 Sadarbības vājums starp pagastiem (Dundaga – Kolka).
KAIMIŅI, KAS „LIEK SPRUNGUĻUS RITEŅOS”, VISA VEIDA
NEGAISA MĀKOŅI AP IECERĒTO SKAISTO PAGALMU
(D)
 Saliedētības trūkums savā starpā,
 Sadarbības trūkums starp iestādēm,
 Ventspils paņem darbaspēku,
 Nenotiek pieturēšanās pie plānotā.

INVENTARIZĀCIJA
VIDE






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











KAIMIŅI, KAS ATBALSTA MŪSU IECERI, LABIE NODOMI,
KAS VAR PALĪDZĒT SAKĀRTOT MŪSU PAGALMU
(I)
Eiropas fondi,
Valsts organizācija (DAP un VP),
Sadarbība ar tūrisma organizācijām,
Pozitīva sadarbība ar Kurzemes plānošanas reģionu,
Sadarbība atkritumu apsaimniekošanas jomā,
Sadarbība ar pašvaldībām kaimiņos,
Latvijas Valsts mežu struktūrvienība,
Mecenātisms,
Uzņēmumi ārpus pašvaldības.


















SAPLĒSTĀS MANTAS, NOLIETOJUŠĀS KONSTRUKCIJAS
(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,
 Nomalēs – fragmentāra pieeja sabiedriskajam
transportam,
 Sliktas kvalitātes ceļi,
 Nav labiekārtotu atpūtas vietu pie jūras, grūti piekļūt
liedagam,
 Zemju izpārdošana, - tiek zaudēts ekonomikas
pamatresurss,
 Kultūras dzīves panīkums Dundagā.
KAIMIŅI, KAS „LIEK SPRUNGUĻUS RITEŅOS”, VISA VEIDA
NEGAISA MĀKOŅI AP IECERĒTO SKAISTO PAGALMU
(D)
 Ģeopolitika,
 Zemes politika,
 Disbalanss - Rīga un vājie reģioni,
 Nepietiekoši attīstību veicinoša reģionālā politika,
 Konkurence tūrisma jomā (piemēram, ar Roju),
 Vasarnieku vīzija par novada attīstību atšķirīga,
vasarnieki neiesaistās sabiedriskajās norisēs,
 Sociālās palīdzības sistēma, neveicina vēlmi strādāt.

INVENTARIZĀCIJA

TAUTSAIMNIECĪBA












DERĪGĀS, VĒRTĪGĀS LIETAS, PAR KO ESAM LEPNI
(S)
Jūra un mežs, zvēri,
Lībieši un dundžiņi,
Cilvēki atgriežas,
Maz cilvēku, klusums un miers,
Cilvēki,
Dundagas pils un pils parks,
Medības,
Grants un kūdra,
Bioloģiskā lauksaimniecība,
Kolkas atpazīstamība.









KAIMIŅI, KAS ATBALSTA MŪSU IECERI, LABIE NODOMI,
KAS VAR PALĪDZĒT SAKĀRTOT MŪSU PAGALMU
(I)
Spēcīgas kaimiņu pašvaldības,
Sadarbība ar kaimiņiem,
Kopēji projekti ar Ventspils, Talsu un Rojas novadiem,
Ārzemju sadarbības partneri,
ES finansējums,
Citu ārvalstu finansējumu piesaiste,
Latvijas Hipotēku bankas mazie kredīti uzņēmējiem.

SAPLĒSTĀS MANTAS, NOLIETOJUŠĀS KONSTRUKCIJAS
(V)
 Nespēja noturēt tūristus novadā,
 Nepietiekoši savstarpējie kontakti un saskarsme –
neformālie kontakti,
 Nav izteikta līdera,
 Nav NVO uzņēmējiem,
 Jaunie aizbrauc no novada,
 Tiek pārdotas zemes,
 Nepilnīgi pašvaldības saistošie noteikumi,
 Par maz atpazīstama Dundaga,
 Nav tranzīta – teritorija ģeogrāfiski noslēgta,
 Slikti ceļi,
 Neapmierinoša valsts ceļu uzturēšana,
 Netiek veikta ceļu atputekļošana,
 Trūkst ražošanas uzņēmumu un nepietiekošs atbalsts
uzņēmējiem,
 Trūkst piemērotu telpu uzņēmējdarbībai ,
 Tukšās neizmantotās telpas – ļoti sliktā stāvoklī,
 Pašvaldības publiskie objekti – nepietiekami intensīvi
izmantoti.
KAIMIŅI, KAS „LIEK SPRUNGUĻUS RITEŅOS”, VISA VEIDA
NEGAISA MĀKOŅI AP IECERĒTO SKAISTO PAGALMU
(D)
 Nodokļu sistēma valstī,
 Nav banku atbalsta,
 Vēsturiskā nestabilitāte Latvijā kopumā,
 Nesakārtots medību likums,
 Robežu izmaiņas,
 Migranti,
 Likvidētā pašvaldību apvienība Ziemeļkurzeme.

INVENTARIZĀCIJA

KULTŪRA, IZGLĪTĪBA UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS






































DERĪGĀS, VĒRTĪGĀS LIETAS, PAR KO ESAM LEPNI
(S)
Spēcīgs kultūrvēsturisks mantojums (tradicionālās
mākslas kolektīvi, ēkas, teikas, nostāsti),
Pils kā kultūras un izglītības centrs,
Mazirbes lībiešu nams, Kolkas tautas nams, Dundagas
pils,
Daudzpusīga pašdarbība (dejotāji, pūtēji, kori, utt.),
Notiek sadarbība kultūras jomā,
Līvu centrs Kolkā,
Līvu savienības Kolkas nodaļa,
Kolkasrags,
Slīteres nacionālais parks,
Piekraste ar pludmalēm,
Visi saglabātie dievnami,
Sakārtotas kultūras mantojuma vietas,
Vide ir pievilcīga interesantu, netradicionālu projektu
attīstībai,
Ir bibliotēkas,
Pastāv novada muzejs Kubalu skola,
Saglabāta lībiešu tautas kultūra, tradīcijas, etnogrāfija,
pieminekļi, valoda,
Iedzīvotāji, kuri saglabājuši un sarunvalodā lieto
tāmnieku izloksni,
Aktīvas iedzīvotāju interešu grupas – pensionāri,
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,
Internāti Kolkā un Dundagā pie skolām.
Saglabātas tradīcijas (skolu salidojumi),
Atjaunotas un sakārtotas sporta nodarbību vietas.
KAIMIŅI, KAS ATBALSTA MŪSU IECERI, LABIE NODOMI,
KAS VAR PALĪDZĒT SAKĀRTOT MŪSU PAGALMU
(I)
Jauniešu nodarbinātība, saistīta ar kultūras mantojuma
apzināšanos, saglabāšanu,
Sadarbība, pieredzes apmaiņa ar profesionāļiem
kultūras, izglītības nozarēs (Latvijā un ārvalstīs),
Dažādu jomu eksperti – potenciālais ieguldījums dažādu
kultūras, izglītības un aktīva dzīvesveida jomu
attīstībā,
Bērnu piesaiste no Melnsila un citām apdzīvotām
vietām, neprasot samaksu par uzturēšanos Kolkas
pamatskolas internātā „Rūķu nams”,
Līvu saieta nams Kolkā,
Pozitīva citu pašvaldību pieredze institūciju pārvaldes
formu dažādošanā (aģentūras, nodibinājumi, SIA),
Pieejamās ES un citas projektu programmas,
Latvijas mēroga asociācijas kultūras, izglītības un aktīva
dzīvesveida jomās – papildus stimuls un attīstībai un
problēmu risināšanai.

SAPLĒSTĀS MANTAS, NOLIETOJUŠĀS KONSTRUKCIJAS
(V)
 Apdzīvoto vietu centros nav telpu brīvā laika
pavadīšanai dažādām paaudzēm,
 Zems atalgojums kultūras un izglītības nozares
darbiniekiem,
 Nav atbildīgo (štata vietu) par brīvā laika organizēšanu,
 Nav piemērotas brīvdabas estrādes Kolkā,
 Telpu trūkums pašdarbības kolektīviem un interešu
grupu darbībai,
 Draudi ilgtermiņā uzturēt un ekspluatēt Mazirbes
lībiešu tautas namu,
 Kultūras pieminekļu saglabāšanas iespēju atkarība no
ES programmu finansējuma piesaistes (gan
pašvaldībai, gan privātajiem īpašniekiem).
 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.
KAIMIŅI, KAS „LIEK SPRUNGUĻUS RITEŅOS”, VISA VEIDA
NEGAISA MĀKOŅI AP IECERĒTO SKAISTO PAGALMU
(D)
 Nav labvēlīgu apstākļu jaunu speciālistu piesaistei,
 Pašvaldības atbalsta trūkums, veidojot ģimenei
labvēlīgu vidi,
 Trūkst iespēju mūžizglītībai,
 Nepietiekami resursi kultūras, sporta, izglītības iestāžu
aprīkojumam, to attīstībai, modernizācijai,
 Nepietiekamas IT jaudas,
 Viensētas domāšana,
 Iedzīvotāju emigrācija,
 Demogrāfiskā situācija,
 Valsts politika izglītības un kultūras jautājumos,
 Sociālekonomiskā situācija valstī kopumā,
 Valstī tiek attīstīti reģionālie centri, un lauki kļūst par
nomalēm,
 Iespējamā administratīvā reforma – kā drauds,
 Kavēta uzņēmējdarbības attīstība.

INVENTARIZĀCIJA

INŽENIERAPGĀDE, SATIKSME, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI, MĀJOKLIS










DERĪGĀS, VĒRTĪGĀS LIETAS, PAR KO ESAM LEPNI
(S)
Esošais ceļu tīkls,
Kolkā un Dundagā ir organizēta ūdensapgāde un
kanalizācija (Kolkas ūdens, SIA Ziemeļkurzeme),
Atkritumu apsaimniekošana,
Dalīto atkritumu vākšana,
Sabiedriskais transports,
Realizēts ūdenssaimniecības projekts Dundagā (būs
Kolkā),
Vējš un saule kā resurss enerģijai,
Teritorijas energoaugu audzēšana.

KAIMIŅI, KAS ATBALSTA MŪSU IECERI, LABIE NODOMI,
KAS VAR PALĪDZĒT SAKĀRTOT MŪSU PAGALMU
(I)
 ES un valsts atbalsts „zaļās” enerģijas ieguvei,
 Valsts ceļa Dundaga – Ģibzde – Ventspils sakārtošana
valsts prioritāšu sarakstā,
 Plānošanas reģiona atbalsts ceļa Dundaga – Kaļķi
sakārtošanai.

SAPLĒSTĀS MANTAS, NOLIETOJUŠĀS KONSTRUKCIJAS
(V)
 Nesakārtots ceļu tīkls, (piekrastes ciemos – servitūti),
 Mazs iedzīvotāju blīvums,
 Kolkā
nav
organizēta
daudzdzīvokļu
māju
apsaimniekošana,
 Energoneefektīvas mājas,
 Daļēji nesakārtota dzīvojamā fonda piederība,
inženiertīklu piederība, atbildība,
 Iedzīvotāji neizmanto centralizēto ūdensapgādi un
kanalizāciju,
 Nav centrālās apkures lielākajos ciemos,
 Sabiedriskais transports nekursē atbilstoši visu
iedzīvotāju vajadzībām,
 Slikts ceļš Dundaga – Ventspils,
 Slikts mobilā telefona pārklājums,
 Nav pieejams kvalitatīvs internets.
KAIMIŅI, KAS „LIEK SPRUNGUĻUS RITEŅOS”, VISA VEIDA
NEGAISA MĀKOŅI AP IECERĒTO SKAISTO PAGALMU
(D)
 Valsts reģionālā politika,
 Neuzturēti valsts ceļi.

