PROBLĒMU ANALĪZE
NOVADA TĒLS UN PĀRVALDĪBA

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

nav māju nosaukumu
izjaukta veco,
vēsturisko ceļu
sistēma

mazs cilvēku blīvums
novadā
īpašumtiesību dēļ –
nepietiekama
iekšzemes objektu
apsaimniekošana
neatrisinātas
īpašumtiesības liedagā
daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanas
trūkums – atkritumi,
apkure, utt.

pievadceļi uz ciemiem
– neapsaimniekoti,
aizauguši

CILVĒKRESURSI

trūkst lībiskās
identitātes zīmju,
norāžu, lībiskā
marketinga

nav sistematizētas
datu bāzes par
nevalstisko sektoru –
biedrībām, klubiem

grūti piesaistīt
kvalitatīvus
speciālistus, jo
pašvaldība ir maza

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

cilvēki novadā ir
sadrumstaloti, radošie
cilvēki nav vienoti

SADARBĪBA UN KOMUNIKĀCIJA

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

PROBLĒMU ANALĪZE
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

PROBLĒMU ANALĪZE
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA, SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

PROBLĒMU ANALĪZE

BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANA

nav soliņu ciema
teritorijā

par maz sporta
laukumu

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 policija
izvietota nepiemērotās
telpās

nav attīstīti
alternatīvie
pakalpojumi,
piemēram, atbalsta
grupas

nepietiekama
sadarbība starp diviem
pagastiem

sociālā audita
ieteikumi nolikti
plauktā

nepietiekošs politiskais
atbalsts speciālistu
piesaistei

SPECIĀLISTU PIESAISTE

līdzekļu
sadrumstalotība

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

VIDE

aprūpējamos no
sociālās aprūpes
iestādēm nav
iespējams izvest ārā

SADARBĪBA, GRIBA

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA

nav apzināti visi
cilvēki, kam
nepieciešama sociālā
palīdzība novadā

DZĪVES VIDE

sociālais dienests
izvietots bērnudārza
telpās – krustojas
divas dažādas
funkcijas

veselības specialitātes
personāls noveco

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

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

trūkst kvalitatīvu
darba ņēmēju

nepietiekošs
pašlepnums par
Slīteres NP

salīdzinoši liela
birokrātija, lai
atjaunotu dīķi,
finansiāli dārgs
pasākums

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

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

APDZĪVOTĪBA

apgrūtināta dzīve
Slīteres NP teritorijā

meži gar ceļmalām tiek
izcirsti – cieš ainava
zemes vērtības
izmaiņas pie jūras

procesu vadīšana
novadā - neprasmīga

vāja resursu pārvaldība

sadarbības trūkums
starp pašvaldību un
uzņēmējiem

mazapdzīvotība,
iedzīvotāju skaita
samazināšanās
daudz ģimeņu, kuras ir
ārpus iespējas izkļūt
no nabadzības un
neizglītotības

deputātu iekšējās
cīņas par amatiem
aizēno galveno
uzdevumu – kalpot
vēlētājiem

TAUTSAIMNIECĪBA

mīti un stereotipi
traucē attīstību
cilvēku kūtrums,
nevēlēšanās
uzņemties atbildību
trūkst vadošu cilvēku,
kas aizrauj citus ar
savām idejām
negatīvās ziņas

birokrātija
nepietiekoši
novērtētas novada
īpašās vērtības

PAŠVALDĪBAS TĒLS

NEIMANTOTAIS POTENCIĀLS

nepietiekami
izmantota vēja
enerģija

bailes no pārmaiņām

nepietiekama
sadarbība starp skolu
un pašvaldību

ilgtermiņa mērķu
trūkums

nepietiekoši
organizēta licenzētā
zveja

zināšanu trūkums

negatīvs pašvaldības
tēls – stagnējošs
domāšanas veids
trūkst izglītotu
speciālistu pašvaldībā

ATBALSTS CILVĒKIEM

zema pakalpojumu
kvalitāte un
pieejamība

vasarnieku
neieinteresētība, vājš
dialogs starp
pastāvīgajiem
iedzīvotājiem un
vasarniekiem

PSIHOLOĢISKAIS KLIMATS UN ZINĀŠANAS

zema privātīpašnieku
ieinteresētība vides
problēmu risinājumos

KOMUNIKĀCIJA

aktuālas informācijas,
reklāmas trūkums

OBJEKTU APSAIMNIEKOŠANA

maz darbavietu,
jābrauc strādāt uz
citiem novadiem

SLĪTERES NACIONĀLAIS PARKS

NODARBINĀTĪBA

PROBLĒMU ANALĪZE

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

PROBLĒMU ANALĪZE

jaunie cilvēki aizbrauc
no novada

netiek organizētas
bērnu darba nometnes

Likvidētā pašvaldību
apvienība
„Ziemeļkurzeme”

zems fiziskā darba
prestižs
ATPAZĪSTAMĪBA

JAUNIEŠU DARBAUDZINĀŠANA

nav koordinācijas starp
uzņēmējiem

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

nenotiek jauniešu
darbapmācība

sociālais sadalījums
skolā (brīvpusdienas) –
nabadzīgākie bērni
jūtas atstumti

pašvaldības publiskie
objekti – nepietiekami
intensīvi izmantoti

maz nevalstisko
organizāciju, nav NVO,
kas apvienotu
amatniekus
SADARBĪBA

DARBASPĒKS

kvalificētu darbinieku
trūkums

kooperācija
nedarbojas

tukšās, neizmantotās
telpas – ļoti sliktā
stāvoklī

pārāk zems Dundagas
novada atpazīstamības
līmenis

neskaidri finanšu
piesaistīšanas
mehānismi

slikti ceļi –
neapmierinoša valsts
ceļu uzturēšana,
nenotiek ceļu
„atputekļošana”

teritorija – ģeogrāfiski
noslēgta – nav tranzīta
noieta tirgus atrodas
tālu

tiek pārdotas zemes ar
novadu nesaistītiem
cilvēkiem

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

tūkst detalizētu
tūrisma maršrutu
aprakstu

nesakārtota mājas
lapa

tūkst marķētu
velomaršrutu

biznesa vadības
zināšanu trūkums

TŪRISMS

uzņēmējdarbību
neveicinoša nodokļu
sistēma valstī

trūkst piemērotu telpu
uzņēmējdarbībai

ĢEOGRĀFISKAIS STĀVOKLIS

cilvēku savtība – kā
šķērslis sadarbībai

TELPAS UZŅĒMĒJDARBĪBAI

nesakārtots Medību
likums

INFORMĀCIJA UN IZGLĪTĪBA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

LIKUMDOŠANA

nepilnīgi pašvaldības
saistošie noteikumi

tūkst norāžu dažādās
valodās
tūkst lielāku pasākumu

PROBLĒMU ANALĪZE
KULTŪRA, IZGLĪTĪBA UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS

apdzīvoto vietu
centros nav telpu brīvā
laika pavadīšanai
dažādām paaudzēm

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

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

PROBLĒMU ANALĪZE
INŽENIERAPGĀDE, SATIKSME, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI, MĀJOKLIS

dzīvokļu piederība un
inženiertīklu piederība
nav sakārtota

neorganizēta
daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošana

nepietiekami daudz
šķiroto atkritumu vietu

nenotiek ēku
siltināšana

nekvalitatīvs mobilā
tīkla pārklājums
nav pieejams
kvalitatīvs internets

māju apsaimniekošana
nekvalitatīva un
neorganizēta

nepietiekama
energoapgādes jauda
Dundagā u.c.

mazs iedzīvotāju skaits

ugunsnedroši
risinājumi apkurei
telpām daudzdzīvokļu
mājās
nepievilcīga ainava,
skursteņi, malkas
grēdas
nav centrālās apkures
Dundagā un Kolkā

CEĻI UN SATIKSME

netamponēti
ūdensapgādes urbumi

MĀJOKLIS

slikta dzeramā ūdens
kvalitāte piekrastē

CENTRĀLĀ APKURE

INŽENIERAPGĀDE

nedarbojas virszemes
ūdens noteces sistēma
piekrastes ciemos

sezonalitātes
problēma atkritumu
savākšanā piekrastes
ciemos

SAKARI

maz pieslēgumu
centralizētai
ūdensapgādes
sistēmai

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

PROBLĒMU ANALĪZE

koplietošanas ceļiem
netiek nodrošināta
uzturēšana (Kolkā,
Dundagā un piekrastes
ciemos)

slodzei neatbilstošs
ceļa segums valsts
ceļiem

neizbraucams ceļš
Dundaga - Ventspils

