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MOTO: 

Dundagas novads – zaļais novads starp divām jūrām un diviem vējiem. 

KOPĒJĀ NOVADA VĪZIJA 

NOVADA TĒLS UN VIDE 
Dundagas novads ir zaļš novads starp divām jūrām un diviem vējiem, kas atpazīstams 
kā Kurzemes virsotne Kolkasragā - lībiskās kultūras „Gaismas pils” un vides 
tehnoloģiju centrs līdztekus unikālām dabas vērtībām un dabas daudzveidībai 
zinātnes arhipelāgā - Slīteres nacionālajā parkā, kas iespēju robežās pieejamas 
cilvēkiem. Katram novada ciemam ir savs īpašs tēls. Dundagas novada vide ir tīra un 
sakārtota, piekraste ir labi apsaimniekota, jūra un liedags ir pieejami īpaši 
organizētās un aprīkotās vietās, Kolkā izveidota publiskā pludmale. Dundagas novadā 
tiek veikta videi draudzīga saimniekošana, ražojot ekoloģiskus produktus un attīstot 
amatniecības prasmes. Tas ir arī veselīgais novads, kur pieejamas aktivitātes dabā, 
dzīvnieku vērošana, ogošana un sēņošana kā īpašs zīmols un izkopta vides tūrisma 
sastāvdaļa. Dundagas novada iedzīvotāji vides jomā ir izglītoti un informēti – tas ir 
priekšnoteikums sakārtotai atkritumu saimniecībai un kvalitatīvai, drošai un radošai 
vides telpai.  

IEDZĪVOTĀJI 
Dundagas novadā dzīvo vismaz 7000 iedzīvotāju, un sezona pie jūras tiek pagarināta, 
piedāvājot plašu spektru tikai Dundagas novadam īpašu aktivitāšu. Dundagas novadā 
ir trīs lielie ciemi – Dundaga, Kolka un Mazirbe, mazajos ciemos ir pieaudzis 
iedzīvotāju skaits. Novadā atgriežas jaunieši un veido stipras ģimenes. Dundagas 
novads ir arī vieta, kur pavadīt sudraba vecumdienas – vecie ļaudis labi piedalās 
novada dzīvē, dodot savu ieguldījumu. Novadā darbojas arī izcili cilvēki mākslas, 
zinātnes un citās jomās, kas piesaista ar savu pozitīvo enerģiju. Vietējie iedzīvotāji un 
vasaras sezonas iedzīvotāji viens otru papildina. 

TAUTSAIMNIECĪBA 
Novada ekonomikas trīs vaļi ir lauki, meži un jūra. Novadā tiek saglabātas un 
meliorētas vērtīgās lauksaimniecības zemes un apmežotas sliktās lauksaimniecības 
zemes. Lauksaimniecība ir ekoloģiskas pārtikas ražošanas un pārstrādes pamats, 
aitkopības un vilnas pārstrādes nodrošinātāja, kā arī alternatīvās enerģijas avots. 
Novads starp diviem vējiem ir pazīstams kā vēja enerģijas savaldītājs. Būtisks 
tautsaimniecības sektors ir pārdomāta mežsaimniecība. Jūra ir resurss gan 
zvejniecībai un zivju pārstrādes attīstībai, gan tūrismam, kas balstās uz visiem trim 
Dundagas novada ekonomikas vaļiem. Novadā ir izveidotas jahtu piestātnes Mazirbē 
un Kolkā, ir iespējams pa jūru nokļūt Sāremā un Roņu salā. Tūrisma piedāvājumā 
iesaistījušies gan amatnieki, gan Slīteres nacionālais parks un zirgu audzētāji, tūrisma 
iespēju bonuss ir mazais lidlauks. Līdztekus pazīstamiem tūrisma galapunktiem 
Dundagā, Šlīterē, Kolkā, Mazirbē un citos piekrastes ciemos perspektīvā tūrisma 
attīstības vieta ir Dūmele. Novada veikali lepojas ar vietējo ražotāju produkciju. 
Novadā ir ko darīt visa gada garumā, un novada uzņēmumos nodarbināti, 
galvenokārt, Dundagas novada iedzīvotāji. Atjaunotie ceļi uz Talsiem un Ventspili 
saīsinājuši iedzīvotāju nokļūšanas iespējas darbavietās lielākajos Kurzemes reģiona 
centros. Dundagas vidusskolā ir iespēja apgūt ekonomikas pamatus, novadā darbojas 
biznesa inkubators. Novada iedzīvotāji aktīvi izmanto attālinātā darba iespējas. 
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KULTŪRVIDE 
Dundagas novads ir īpašs kā lībiešu kultūras uzturētājs – kultūrvēsturiskajos 
zvejniekciemos - Sīkragā un Košragā, kā arī Mazirbē un Kolkā lībiskais jūtams arī vidē 
– norādēs un nosaukumos, kultūras pasākumos un izglītības iespējās. Kolkasraga 
apkārtnē izbūvēta pasaules mērogā unikāla vēju mūzikas koncertzāle – kā īpašs 
piesaistes punkts. Novadā izveidots jauns etnogrāfiskais muzejs, lai izceltu lībiešu 
kultūras un sadzīves dažādību. Izveidots muzeju tīkls, kas pieejams arī virtuāli, 
muzejos darbojas arī interaktīvas programmas. Novadā pastāvīgi tiek stiprināts 
latviskums, skolās ir iespējams apgūt lībiešu valodu. Dundagas vēsturiskais centrs – 
pils un tautas nams ir atjaunoti, tajos notiek intensīvas kultūras un brīvā laika 
pavadīšanas aktivitātes. Dundagas pils parks ir izkopts, to papildina kvalitatīva 
brīvdabas estrāde un tikai Dundagai raksturīgi brīvdabas pasākumi. Dundagas novads 
lepojas ar līdzsvarotu un daudzveidīgu kultūras pasākumu organizāciju, kurā sevišķi 
atbalstītas amatiermākslas kolektīvu prasmes aktivitātes un vienlaikus pieejams 
profesionālās mākslas nodrošinājums. Kultūras pasākumu organizēšanai pieejams 
mūsdienīgs tehniskais nodrošinājums – gaismas, apskaņošanas un video tehnika. 
Mazajos novada ciemos – Vīdalē, Kaļķos un Nevejā darbojas kultūrizglītības centri. 
Novadā tiek saglabāts stabils bibliotēku tīkls. 
IZGLĪTĪBA 
Dundagas novadā pieejamas stabilas skolas, kas sniedz kvalitatīvu un 
konkurētspējīgu izglītību – vidusskola Dundagā, kas piedāvā arī profesionālo izglītību 
ar mežapstrādi un tūrismu saistītās jomās, pamatskola Kolkā un specializētā skola 
Mazirbē, kur iespējams apgūt arī darba tirgū pieprasītas profesijas. Jaunās ģimenes 
piesaista kvalitatīva mūzikas un mākslas skola Dundagā un Kolkā. Visām skolām ir 
labs tehniskais nodrošinājums un kvalificēts un radošs pedagoģiskais personāls. 
Dundagas un Kolkas skolās tiek saglabāti skolu internāti, skolu autobusi nodrošina 
skolēnu pārvadājumus nepieciešamajā apjomā. Dundagā un Kolkā pieejamas 
mūsdienīgas labiekārtotas pirmskolas izglītības iestādes ar aprīkotiem rotaļu 
laukumiem, mazajos ciemos izveidoti ģimenes bērnudārzi. Dundagas novadā 
nodrošināta dažādām iedzīvotāju grupām un interesēm atbilstoša mūžizglītība. 
SPORTS UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS 
Dundagas novads ir veselīgs novads, kurā cilvēkiem ir laiks un iespējas īstenot aktīvu 
dzīvesveidu. Dundagā un Kolkā pieejamas aktivitātes gan aprīkotās sporta hallēs, gan 
labiekārtotos stadionos. Novada iedzīvotājiem pieejams neliels peldbaseins, 
labiekārtotas peldvietas piekrastē un Pāces dīķī. Novada teritorijā ik ziemu tiek 
ierīkota slēpošanas trase, iedzīvotāju un novada tūristu aktivitātēm izveidoti 
veloceliņi. Dundagā un Kolkā aprīkotas trenažieru zāles, tiek atbalstīta BMX trases 
izveide jauniešiem. Mazajos ciemos nodrošinātas telpas brīvā laika pavadīšanai ar 
aktīvām galda spēlēm, Kolkā un Dundagā ierīkoti bērnu rotaļu un sporta laukumi. 
Pašvaldība labprāt sadarbojas ar novada aktīvajiem sporta klubiem un interešu 
grupām. 
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA  
Dundagas novadā dzīvo cilvēki, kuri ir nodarbināti, smaidīgi, pārticīgi, izglītoti, 
uzņēmīgi, idejām bagāti un gatavi pozitīvām pārmaiņām. Tā ir vieta, kur jauni cilvēki 
vēlas dzīvot, atgriezties un dibināt ģimenes. Jaunās ģimenes tiek regulāri atbalstītas. 
Novada pakalpojumi un vide ir pieejama visiem cilvēkiem. Dundagas novada 
grūtdieņu vajadzībām pieejama arī nakts patversme un atskurbtuve, un tiek veikts 
savlaicīgs preventīvais darbs ar dažādām riska grupām. Novadā aktīvi darbojas 
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pensionāru apvienība un invalīdu biedrība. Sociālie pakalpojumi Dundagas novadā 
vienlīdz pieejami visā teritorijā, novadā īstenota sociālo pakalpojumu specializācija. 

SATIKSME 
Dundagas novada ceļu tīkls ir labi uzturēts un kvalitatīvs. Reģiona attīstības centri – 
Talsi un Ventspils ir viegli sasniedzami, jo attiecīgie valsts reģionālie autoceļi ir 
rekonstruēti labā kvalitātē. No katra ciema var ērti nokļūt līdz novada centram. Ceļu 
kvalitāte uz Mazirbi un Melnsilu ir pietuvinājusi jūru Dundagai. Ceļmalas tiek regulāri 
koptas, nodrošinot ceļu kvalitātes ilglaicīgumu. Ceļu posmi Vīdale - Melnsils un 
Dundaga - Ģibzde ir asfaltēti, ceļu posms Dundaga – Kaļķi – atputekļots. Uzlaboti 
sliktie pievadceļi piekrastes ciemiem un Dūmelei. Ceļš starp piekrastes ciemiem ir 
juridiski nostiprināts kā pašvaldības koplietošanas ceļš. Dundagas novadā ir pietiekoši 
labi attīstīts sabiedriskais transports, attīstīts arī maršruts – Kolka – Ventspils. Novadā 
izstrādātie velomaršruti pieejami aprakstos drukātā un virtuālā veidā, kā arī apzīmēti 
dabā. 
MĀJOKLIS 
Novada mājokļu būvniecībā tiek veicināti ekoloģiski un energoefektīvi risinājumi, 
pasīvo māju būvniecība ir ierasta būvniecības prakse. Piekrastes ciemos tiek izkoptas 
piekrastei raksturīgās būvniecības tradīcijas, saglabājot savdabīgo piekrastes ciemu 
ainavu. Daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošana ir pārdomāta, labiekārtota vide un 
sakārtota inženierinfrastruktūra pie daudzdzīvokļu mājām ir jauno speciālistu 
piesaistīšanas faktors. 
INŽENIERAPGĀDE 
Dundagas novadā līdztekus kvalitatīvai ūdens apgādei, drošiem notekūdeņu 
risinājumiem un pietiekamām energojaudām, viena no būtiskākajām 
inženierapgādes jomām ir sakari un informācijas tehnoloģiju komunikācijas. 
Informācijas tehnoloģiju infrastruktūra ir vienlīdz efektīvi pieejama visiem novada 
iedzīvotājiem. Piekrastes ciemu teritorijās veikti nepieciešamie meliorācijas darbi, 
nodrošinot samērīgu līdzsvaru starp dabas aizsardzības pasākumiem un attīstību 
ciemu teritorijās. Novadā aktīvi tiek attīstīta „zaļās” enerģijas ražošana, īpaši 
izmantojot vēja enerģiju un no biomasas iegūto enerģiju.   

PĀRVALDĪBA 
Dundagas novads tiek prasmīgi un radoši pārvaldīts – novada pašvaldība regulāri 
sadarbojas ar novada aktīvajiem cilvēkiem, sabiedriskajām organizācijām un 
uzņēmējiem, sniedzot tiem nepieciešamo atbalstu un uzklausot sabiedrības 
ierosinājumus. Novada pašvaldība cieši sadarbojas ar Slīteres nacionālā parka 
administrāciju, un šādā kopdarbībā tapušie attīstības priekšlikumi ir visas sabiedrības 
interesēs. Novadā darbojas informācijas centrs, kas apkopo informāciju par 
pieejamajām iespējām un aktivitātēm. Dundagas novada pašvaldība ir sakārtojusi 
īpašumtiesības plašai sabiedrībai vitāli nepieciešamiem objektiem – koplietošanas 
ceļiem, sabiedriskajām iestādēm, pludmali. Novada lielākie ciemi - Dundaga un Kolka 
– tiek pārvaldīti līdzvērtīgi. Dundagas novads uztur radošu sadarbību ar pašvaldībām 
ārpus Latvijas – Igaunijā, Zviedrijā un Dānijā, gūstot jaunu pieredzi un paplašinot 
iedzīvotāju redzesloku. 

 
 


