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KOPSAVILKUMS 

1. SKRUNDAS NOVADA VISPĀRĒJS

RAKSTUROJUMS

2. SKRUNDAS NOVADA MIJIEDARBĪBA AR

APKĀRTĒJĀM PAŠVALDĪBĀM

3. VĪZIJA, MISIJA UN MĒRĶI

4. DARBU IZPILDE UN REZULTĀTU MĒRĪŠANA
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SKRUNDAS NOVADA MĀRKETINGA 

STRATĒĢIJA 2016.-2020.GADAM

VĪZIJA –

SAKOPTS UN RAŽĪGS NOVADS KURZEMES

CENTRĀ AR SOCIĀLI UN EKONOMISKI

AKTĪVIEM IEDZĪVOTĀJIEM

SKRUNDAS NOVADS IR:

1. NOVADS, KUR DZĪVOT / BŪT,

2. NOVADS, KUR RADĪT,

3. NOVADS, KUR VIESOTIES.



Skrundas novads

SKRUNDAS NOVADA MĀRKETINGA 

STRATĒĢIJA 2016.-2020.GADAM

MĒRĶI –

1. IEDZĪVOTĀJU SKAITA SAMAZINĀŠANĀS

NOVĒRŠANA NOVADĀ.

2. NOVADA UZŅĒMUMOS NODARBINĀTO

SKAITA PALIELINĀŠANA NOVADĀ.

3. PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ PANĀKT

TŪRISTU UN VIESU SKAITA PIEAUGUMU.
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UZDEVUMI UN AKTIVITĀTES –

fokusgrupā “Iedzīvotāji”

MĒRĶIS UZDEVUMI AKTIVITĀTES

Iedzīvotāju 

skaita 

samazinā-

šanās

novēršana 

novadā.

Izstrādāt/pilnveidot 

pašvaldības iestāžu 

attīstības programmas.

Sekot līdzi pašvaldības iestāžu attīstības programmu 

izstrādei un tajās norādīto darbu izpildei, kā arī 

apkopot un analizēt rezultātus, lai nepieciešamības 

gadījumā veiktu korekcijas.

Pilnveidot dzīves vidi 

pašvaldības 

iedzīvotājiem, kuri lieto 

pakalpojumus un 

infrastruktūru savu 

vajadzību 

nodrošināšanai.

Pilnveidot infrastruktūru atbilstoši attīstības 

programmām un pieejamajam finansējumam.

Pilnveidot pašvaldībā pieejamos pakalpojumus.

Projekts "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 

izveide Skrundā".

Regulāri veikt iedzīvotāju apmierinātības aptaujas un 

iespēju robežās īstenot iedzīvotāju vēlmes.

Mākslas skolas izveide.
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UZDEVUMI UN AKTIVITĀTES –

fokusgrupā “Uzņēmēji”
MĒRĶIS UZDEVUMI AKTIVITĀTES

Novada 

uzņēmumos 

nodarbināto 

skaita 

palielinā-

šana.

Pilnveidot mazās 

un vidējās 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai un 

attīstīšanai 

nepieciešamo 

infrastruktūru un 

atbalsta iespējas.

Paplašināt un pilnveidot tirgus laukumu:

 Tehniskā projekta izstrāde tirgus koncepcijas 

rekonstrukcijai;

 2 ēku demontāža tirgus darbības uzlabošanai.

Nodrošināt pašvaldības atbalstu uzņēmēju izglītošanā, kā arī 

pašvaldības atbalsta personāla pieejamību uzņēmējdarbības 

problēmu risināšanai un sadarbībai ar reģiona biznesa 

inkubatoriem;

Nozīmēt speciālistus, noteikt pienākumus un informēt esošos 

un topošos uzņēmējus.

Nodrošināt esošiem un topošiem uzņēmējiem aktuālo 

informāciju par pieejamiem atbalsta instrumentiem 

uzņēmējdarbībai;

Nozīmēt speciālistus, noteikt pienākumus un informēt esošos 

un topošos uzņēmējus.

Ieviest pašvaldības atbalsta programmu uzņēmējdarbības 

uzsākšanai (grantu konkurss).
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UZDEVUMI UN AKTIVITĀTES –

fokusgrupā “Uzņēmēji”

MĒRĶIS UZDEVUMI AKTIVITĀTES

Novada 

uzņēmumos 

nodarbināto 

skaita 

palielinā-

šana.

Sadarbībā ar uzņēmējiem panākt 

novada piedāvājuma – saražotās 

produkcijas un piedāvāto 

pakalpojumu – atpazīstamību.

Produkcijas izstādes un 

degustācijas, tehnikas parādes un 

sacensību organizēšana – “Ražas 

balle” ieviešana.

Popularizēt novadā saražoto 

produkciju un piedāvātos 

pakalpojumus.

Reklāmu ekrāna iegāde un 

uzstādīšana 24 stundas 7 dienas 

nedēļā pieejamā vietā.
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UZDEVUMI UN AKTIVITĀTES –

fokusgrupā “Apmeklētāji”

MĒRĶIS UZDEVUMI AKTIVITĀTES

Pašvaldības 

teritorijā panākt 

tūristu un 

apmeklētāju 

skaita 

pieaugumu.

Attīstīt tūrisma 

infrastruktūru un 

pakalpojumus, kā arī 

tūrisma, kultūras un 

izklaides un 

informācijas 

pieejamības iespējas.

Tūrisma speciālista piesaiste tūrisma 

nozares attīstībai pašvaldībā.

Skrundas novada tūrisma informācijas 

centra izveidošana un pakalpojumu 

reklāma.

Pastaigas takas ierīkošana.

Ģimenes atpūtas parka un dabas kino 

izveidošana.



Skrundas novads

SKRUNDAS NOVADA MĀRKETINGA 

STRATĒĢIJA 2016.-2020.GADAM

REZULTĀTU VĒRTĒŠANA

Fokusgrupa Rādītājs Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Vēlamā 

attīstības tendence 
2020. gadā 

Iedzīvotāji Iedzīvotāju skaits
5343

(2016.g.)



0-5%

Uzņēmēji

Darba ņēmēju skaits 

Skrundas novada 

teritorijā privātajā sektorā

617

(2015.g.)



par 5%

Apmeklētāji Nakšņotāju skaits
3445

(2015.g.)



par 10%
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