ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 2
Rojā,

2021. gada 26.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 09.00
Sēdi atklāj plkst. 09.00
Darba kārtība:
1. Par Rojas novada pašvaldības 2021.gada budžeta plāna apstiprināšanu

Sēdi vada:
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Protokolē:
Domes sekretāre Gunta Dambiņa
Piedalās deputāti:
Eva KĀRKLIŅA
Agnis DRAVNIEKS
Jānis KALNIŅŠ
Inga OTMANE
Guntra STOCKA
Haralds VALDEMĀRS
Mareks ŠTĀLS
Edgars GRĪNĪTIS
Eduards KLEINBERGS
Piedalās domes darbinieki un pieaicinātās personas:
Jānis Pūce – izpilddirektors, Jānis Pāvuliņš – jurists, Agnese Veckāgane – Attīstības nodaļas
vadītāja.
1.
Par Rojas novada pašvaldības budžetu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, M.Štāls,
E.Grīnītis), pret – G.Stocka, J.Kalniņš, A.Dravnieks, atturas – E.Kleinbergs,
Dome nolemj:
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pieņemt lēmumu Nr. 2 “Par Rojas novada pašvaldības budžetu”. Lēmums pievienots
protokolam.
Deputāte G.Stocka lūdz ieprotokolēt:
“Aprīlī, kad pārskatīs degvielu, tad, lai uzrāda katrs, kur ir braucis un cik ir ieekonomēts”.
Sēdi beidz plkst. 09.30
Sēdes vadītāja

E. Kārkliņa

Protokoliste

G.Dambiņa
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 1. punkts)
Rojā

26.01.2021.

Nr.2

Par Rojas novada pašvaldības 2021.gada budžeta plāna apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panata 2.punktu un 46.pantu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem”
Rojas novada dome nolemj:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2/2021 „Par Rojas novada pašvaldības 2021.gada
budžeta plānu” (saistošie noteikumi pievienoti lēmumam).
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, kā
tas noteikts likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmajā daļā.
3. Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā to nosaka likuma “Par
pašvaldībām” 46.panta otrā daļa.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr.2/2021
APSTIPRINĀTS

ar Rojas novada domes
2021.gada 26.janvāra
sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)

„Par Rojas novada domes 2021.gada budžeta plānu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu,
un likumu „Par pašvaldības budžetiem”
1.
Saistošie noteikumi nosaka Rojas novada domes 2021. gada pamatbudžeta un speciālā
budžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta
izpildītāju pienākumus un atbildību.
2.
Apstiprināt Rojas novada domes pamatbudžetu 2021. gadam šādā apmērā
(1.pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 3 915 739,00 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 4 524 478,00 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 426 290,00 euro.
3. Apstiprināt Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2021. gadam šādā
apmērā (2.pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0,00 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 5 389,00 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 5 389,00 euro.
4. Apstiprināt Rojas novada domes aizņēmumu apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos
gados 2021. gadam šādā apmērā – 279 867,00 euro (3.pielikums).
5. Apstiprināt Rojas novada domes galvojumu apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos
gados 2021. gadam šādā apmērā – 21 933,00 euro (4.pielikums).
6. Rojas novada dome 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu
un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim
mērķim plānotajiem līdzekļiem.
7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un
racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas
nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši
ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
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8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem
jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā
internetā www.roja.lv.
Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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1.pielikums
Rojas novada domes
26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2021

Rojas novada domes 2021. gada pamatbudžets

Kods

Pozīcijas nosaukums

I

KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI

1.0.0.0.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā
ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo
gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
inženierbūvēm
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada
maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo
gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi
par iepriekšējiem gadiem
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un
vides piesārņošanu
Nenodokļu ieņēmumi
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no Valsts (Pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Mācību maksa (pieaugušo izglītība)
Ieņēmumi no vecāku maksām
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un
pārējiem kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par telpu nomu

1.1.1.2.
4.1.1.0.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.0.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.3.0.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
5.0.0.0.
5.5.3.1.
2.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.0.0.0.
12.0.0.0.
13.0.0.0.
3.0
21 3.5.1.
21.3.5.2.
21.3.5.9.
21.3.7.9.
21.3.8.1.

Apstiprinātais
2021. gada plāns,
euro
3 915 739,00
1 856 038,00
1 856 038,00
204 683,00
189 683,00
15 000,00
77 909,00
57 909,00
20 000,00
30 062,00
27 062,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
26 554,00
2 382,00
9 287,00
1 800,00
6 050,00
7 035,00

118 978,00
4 500,00
26 000,00
10 900,00
600,00
32 550,00

7

21.3.8.3.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.2.

19.2.0.0.

Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanu
Ieņēmumi par zemes nomu
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem
rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
Transferti
Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācijas no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām

II

KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI

01.000
01.1
01.12
02.1
02.11

Vispārējie valdības dienesti
Rojas novada domes administrācija
Klientu apkalpošanas centrs
Deputāti, komitejas, komisijas
Lauksaimniecības komisija

21.3.9.3.
21.3.9.4.
21.3.9.9.
21.4.9.0.
5.0.
18.6.2.0.
18.6.3.0.

18.6.4.0.

P21

03.000
03.1
04.1
05.1
04.000
06.1
07.1
08.1
34.11
06.000
11.1
12.1
12.11
08.000
13.1
14.1
15.1

Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”

Sabiedriskā kārtība un drošība
Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības
dienesti
Pašvaldības policija
Administratīvā komisija
Ekonomiskā darbība
Rojas apvienotā būvvalde
Transports
Rojas tūrisma informācijas centrs
Ceļu, ielu uzturēšana
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Ielu apgaismojums
Labiekārtošanas nodaļa
Kapu teritoriju uzturēšana
Atpūta, kultūra un reliģija
Sporta organizēšana
Stadions
Rojas bibliotēka

2 300,00
3 700,00
1 900,00
650,00
24 800,00
550,00
8 623,00
1 905,00
1 598 515,00
853 024,00
60 549,00

625 942,00
59 000,00
4 524 478,00
431 237,00
378 939,00
13 750,00
16 688,00
248,00
21 612,00
64 377,00
10 084,00
52 310,00
1 983,00
210 933,00
34 576,00
62 969,00
28 444,00
84 944,00
330 277,00
52 960,00
248 925,00
28 392,00
1 012 445,00
17 522,00
64 805,00
43 725,00
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16.1
17.1
17.11
18.1
18.11
18.12
18.13.
20.1
P40
P41
P43
P37
09.000
21.1
22.1
23.1
P13
P22
P32
24.1
25.1
26.1
30.1
31.1
32.1
P45
10.000
27.1
28.1
P37
29.1
P3

Kaltenes bibliotēka
Muzejs
Muzeja filiāle Kaltenes klubs
Kultūras centrs
Kultūras centra Zvejnieksvētki
Latvijas valsts simtgades pasākumi
Rojas brīvdabas estrāde
Informatīvais izdevums “Banga”
Projekts “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un
jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”
Projekts “Cilvēki pie jūras”
Projekts “Vai tu mīli jūru”
Pastariņa prēmija
Izglītība
Rojas PII “Zelta Zivtiņa”
Rojupes PII “Saulespuķe”
Rojas vidusskola
Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā”
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”
Rojas Mūzikas un Mākslas skola
Rojas sporta skola
Norēķini par izglītību
BLPJC “Strops”
BLPJC “Varavīksne”
Melnsila BLPJC
Projekts “Centra telpu labiekārtošana radošo
ideju realizēšanai”
Sociālā aizsardzība
Rojas bāriņtiesa
Rojas novada sociālais dienests
Projekts “Profesionālās sociālā darba attīstība
pašvaldībā”
Sociālie pabalsti
Bezdarbnieki

F20010000

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I –
II)
FINANSĒŠANA
Naudas līdzekļi un noguldījumi

F21010000

Naudas līdzekļi

F21010000 AS

NL atlikums gada sākumā

F21010000 PB

NL atlikums gada beigās

III
IV

18 302,00
74 891,00
44 222,00
213 654,00
26 401,00
430,00
67 623,00
23 278,00
156 550,00
175 091,00
85 111,00
840,00
2 178 602,00
291 025,00
379 599,00
875 961,00
8 558,00
13 507,00
13 257,00
250 896,00
114 787,00
99 906,00
61 481,00
33 738,00
17 898,00
17 989,00
296 607,00
35 292,00
138 999,00
11 621,00
103 744,00
6 951,00
-608 739,00
608 739,00
423 621,00
4 299,00
4 740,00
441,00
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F22010000

Pieprasījuma noguldījumi

F22010000 AS

Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā

F22010000 PB

Pieprasījuma noguldījuma atlikums perioda beigās

F40020000

Aizņēmumi

F40020010

Saņemtie aizņēmumi

F40020020

Saņemto aizņēmumu atmaksa

Domes priekšsēdētāja

419 322,00
421 550,00
2 228,00
185 118,00
457 638,00
272 520,00

E.Kārkliņa
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2.pielikums
Rojas novada domes
26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2021

Rojas novada domes 2021. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets

I

IEŅĒMUMI

1.0

KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI

Apstiprinātais
2021. gada
plāns, euro
0,00
0,00

23.0.0.0.
II

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI

0,00
5 389,00

10.000

5 389,00
-5 389,00

F20010000

Sociālā aizsardzība
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–)
(I – II)
FINANSĒŠANA
Naudas līdzekļi un noguldījumi

F21010000

Naudas līdzekļi

F22010000

Pieprasījuma noguldījumi
Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā

Kods/numurs
pēc kārtas

III
IV

F22010000 AS

Pozīcijas nosaukums

Domes priekšsēdētāja

5 389,00
5 389,00
0,00
5 389,00
5 389,00

E.Kārkliņa

3.pielikums
Rojas novada domes
26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2021

Rojas novada domes aizņēmumi uz 2021. gada 1.janvāri
Nr.
p.
k.

Aizdevējs

1

Valsts
kase

2

Valsts
kase

3

Valsts
kase

4

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

5
6
7

8
9

10
11
12
13
KOPĀ

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Prioritārā investīciju projekta
“Rojas stadiona pārbūve,
1.kārta” īstenošana
Rojas Jūras zvejniecības
muzeja brīvdabas teritorijas
labiekārtošana, nodrošinot
novada kultūras mantojuma
popularizēšanu
un
pieejamību
Kaltenes kluba pārbūve par
jūras kultūras mantojuma
ekspozīcijas centru
Apgaismotas pastaigu takas
izveide Rojas pludmalē
Drošība piekrastē un jūras
teritorijā Latvijā un Igaunijā
Vieta sportiskām aktivitātēm

28.06.2017.

20.05.2027
.

EUR

Aizņēmuma
summa
saskaņā ar
domes
lēmumu
298 685

03.10.2017.

20.09.2022
.

EUR

64 440

64 440

4 293

3 213

0

0

0

0

0

7 506

11.12.2017.

20.11.2022
.

EUR

191 050

191 050

15 757

15 719

0

0

0

0

0

31 476

11.12.2017.

EUR

111 478

111 478

4 557

4 546

0

0

0

0

0

9 103

EUR

72 229

72 229

13 013

12 980

6 478

0

0

0

0

32 471

EUR

146 558

146 558

31 426

31 426

15 644

0

0

0

0

78 496

Projekta “Jaunu dabas un
kultūras
tūrisma
pakalpojumu radīšana Rīgas
jūras līča rietumu piekrastē”
priekšfinansēšanā
Mazupītes
gultnes
pārveidošana
SIA
Rojas
DzKU
pamatkapitāla palielināšanai
pašvaldības līdzfinansējuma
nodrošināšanai KF projekta
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Rojā,
II kārtas īstenošanai
Investīciju
projektu
īstenošana
Rojas novada pašvaldības
autoceļa pārbūve īstenošanai
Piejūras vides labiekārtošana

02.07.2018.

20.11.2022
.
20.04.2023
.
20.04.2023
.
20.06.2048
.

EUR

2 107 692

2 107 692

78 680

78 493

78 306

78 132

77 934

77 747

1 638 155

2 107 447

20.08.2023
.
20.10.2023
.

EUR

252 891

252 891

29 255

29 181

21 840

0

0

0

0

80 276

EUR

95 000

95 000

19 137

19 089

19 041

0

0

0

0

57 267

EUR

488 593

488 593

48 321

47 489

47 371

47 254

47 134

47 017

112 718

397 304

EUR

5 895

5 895

1 586

1 582

1 578

1 181

0

0

0

5 927

28.02.2020.

20.03.2031
.
20.09.2024
.
20.02.2025

EUR

4 029

4 029

958

955

953

951

237

0

0

4 054

Rekreāciju
teritoriju
labiekārtojuma izveide

28.02.2020.

20.02.2025

EUR

3 927

3 927

934

931

929

927

231

0

0

3 952

3 842 467

3 842 467

279 867

277 474

223 930

160 156

157 167

156 315

1 766 623

3 021 532

Mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

09.05.2018.
09.05.2018.

30.08.2018.
18.10.2018.

01.04.2019.
25.09.2019.

Kredīta
atmaksas
termiņš

Valūta

Aizņēmuma
summa saskaņā ar
noslēgto līgumu

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2027.g. un
turpmāk

2026.

KOPĀ

298 685

31 950

31 870

31 790

31 711

31 631

31 551

15 750

206 253

Domes priekšsēdētājs

E.Kārkliņa
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4.pielikums
Rojas novada domes
26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2021

Rojas novada domes galvojumi uz 2021. gada 1.janvāri

Nr.
p.
k.
1

2
3

Galvojuma mērķis

Aizņēmējs

Projekta “Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana
Piejūras
reģionā
Latvijā” īstenošanā
Katlu
mājas
rekonstrukcija
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Rojā

SIA “Atkritumu
apsaimniekošan
as
sabiedrība
“Piejūra”

KOPĀ

SIA
“Rojas
DzKU”
SIA
“Rojas
DzKU”

Līguma
parakstīšanas
datums
14.05.2010

Kredīta
atmaksas
termiņš
11.06.2028

19.08.2011
16.11.2012

EUR

Galvojuma
līguma
summa
92 270

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

17 087

44 087

31.08.2021

EUR

114 999

4 912

4 912

4 912

4 912

4 912

4 912

8 596

38 068

20.11.2037

EUR

300 324

12 521

12 521

12 521

12 521

12 521

12 521

137 550

212 676

507 593

21 933

21 933

21 933

21 933

21 933

21 933

163 233

294 831

Valūta

Domes priekšsēdētājs

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

E.Kārkliņa

2026.

2027.gadā
un turpmāk

KOPĀ
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Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētājas ziņojums
Rojas novads atrodas Ziemeļkurzemes ZA daļā un tas stiepjas aptuveni 42 km garumā pa
Rīgas jūras līča piejūras zemieni. Novads ietilpst Kurzemes plānošanas reģionā. Novada centrs
– Roja – atrodas 37 km attālumā no lielākās tuvākajā apkaimē atrodošās pilsētas - Talsiem un
126 km attālumā no Rīgas (skatīt attēlu).

Rojas novads Latvijā
Avots: lv.wikipedia.org; www.google.lv

Rojas novadu, ko veido Rojas pagasta pašvaldība, raksturo šādi parametri:
- Novada nosaukums – Rojas novads,
- Plānošanas reģions – Kurzemes plānošanas reģions,
- Izveidots – 1945. gadā,
- Teritorijas platība – 200,5 km2.
Demogrāfiskais raksturojums
Iedzīvotāju skaits, kuru dzīvesvietas deklarētas Rojas novada ciemos uz 2021. gada 4.
janvāri, ir 3 606 (skatīt tabulu). Iedzīvotāju skaita ziņā Roja, kā novada centrs, ir visvairāk
apdzīvota. Novadā tas ir lielākais ciems iedzīvotāju ziņā. Pēc nacionālā sastāva, Rojas novads
ir izteikti latvisks. Iedzīvotāju blīvums novadā – 17,99 iedz./km2.
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rojas novada ciemos
CIEMS/
APDZĪVOTĀ

IEDZĪVOTĀJU SKAITS

VIETA
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Roja

2542

2529

2589

2 501

2 572

2413

2339

2325

Rude

645

622

626

629

603

534

536

534

Kaltene

363

360

361

365

351

345

346

332

14
Melnsils

175

157

158

165

170

140

140

128

Valgalciems

149

141

138

127

127

125

123

127

Ģipka

103

99

90

89

82

77

77

76

Žocene

34

32

31

32

29

26

27

27

Aizklāņi

34

34

33

28

27

30

29

29

Pūrciems

40

35

32

31

25

27

30

28

KOPĀ

4201

4130

4058

3 967

3 986

3 717

3647

3 606

Avots: Rojas novada domes dati
Bezdarba līmenis (%) Rojas novadā, kaimiņu pašvaldībās, Kurzemes reģionā un Latvijā
vidēji
2012. gads

2013. gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

Latvija

7,18%

7,52%

8,7%

8,4%

5,3%

6,4%

4,6%

5,8%

Kurzemes

7,32%

7,93%

11,0%

7,8%

6,0%

5,7%

4,9%

4,6%

Rojas novads

4,0%

4,19%

8,5%

6,2%

4,6%

4,1%

3,8%

4,6%

Talsu novads

7,88%

8,61%

9,2%

8,2%

6,6%

5,7%

5,5%

5,7%

Dundagas

4,41%

4,25%

7,8%

6,8%

4,2%

4,1%

4,0%

5,9%

5,04%

5,14%

14,4%

9,4%

10,7%

8,5%

3,6%

3,7%

reģions

novads
Mērsraga
novads

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra
Iedzīvotāju skaits un struktūra 2020. un 2021. gada pašvaldības finanšu
izlīdzināšanas aprēķinam
Nosaukums
Iedzīvotāju skaits t.sk.:
Bērni no 0-6 gadiem
Bērni un jaunieši no 718 gadiem
Iedzīvotāji
virs
darbspējas vecuma
Teritorija km²

3 743
179
340

01.01.2021.
3 670
183
330

Izmaiņas
-73
4
-10

869

863

-6

200

200

01.01.2020.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums nosaka, ka valsts budžeta dotācijas finanšu
izlīdzināšanas aprēķinam izmanto statistikas rādītājus atbilstoši Iekšlietu ministrijas Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes datiem pēc stāvokļa valsts budžeta sagatavošanas gada 1. janvāri.
Uzņēmējdarbība
Pašvaldības galvenais uzdevums - ieguldīt finansējumu publiskajā infrastruktūrā un, lai
veicinātu pašvaldības attīstību, nepieciešama uzņēmējdarbības vides attīstība. Lai to
nodrošinātu, ir nepieciešama aktīva iesaiste Ekonomikas ministrijas izstrādātajās atbalsta
programmās, kā rezultātā tiks veicināta pieejamo līdzekļu izmantošana pašvaldības ietvaros.
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Rojas novadā ir uzņēmējdarbību atbalstoša vide. Kā būtiskākās ekonomiskās darbības
jomas ir osta un ar to saistītās tradicionālās nozares piekrastē - zvejniecība un zivsaimniecība,
kā arī mežsaimniecība, lauksaimniecība un tūrisms. Mūsdienīga, sakārtota Rojas osta ir
galvenais novada ekonomikas virzītājs un jaunu darbavietu pamats. Tās galvenie darbības
virzieni saistīti ar zvejniecību, jahtu tūrismu un jahtu uzglabāšanu ziemas periodā un kravu
tranzītu.
Pašvaldības rīcība, attīstot novada tehnisko infrastruktūru, ir ar uzņēmējdarbību salāgoti
attīstības virzieni. Mežsaimniecība novadā tiek attīstīta pārdomāti un koordinēti, un ir radīta
kooperācija starp privāto mežu īpašniekiem. Novada galvenā lauksaimniecības nozare ir
lopkopība, īpaši tiek veicināta bioloģiskās lauksaimniecības attīstība. Neapstrādāto
lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars novadā ir zem 10%. Būtiskākās tūrisma
specializācijas jomas ir sports un aktīvā dzīvesveida attīstība, dabas un kultūrvēstures tūrisms,
unikālo novada kultūras pasākumu tūrisms un sezonas nakšņošanas vietu piedāvājums
piekrastē. Tūrisma sezonai ir tendence pagarināties, attīstot ziemas un sporta tūrismu.

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Reģistrēto uzņēmumu skaits pēc nozaru sadalījuma Rojas novadā
Nozare
2019
2020
Lauksaimniecība
30
30
Mežsaimniecība
8
9
Zivsaimniecība
16
17
Apstrādes rūpniecība
16
22
Būvniecība
24
29
Vairumtirdzniecība
6
7
Mazumtirdzniecība
36
40
automobiļu un motociklu remonts
10
10
Transports un uzglabāšana
10
12
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
14
16
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
4
5
Finanšu un apdrošināšanas darbības
2
2
Operācijas ar nekustamo īpašumu
10
11
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie
6
12
pakalpojumi
Administratīvo un apkalpojošo dienestu
8
7
darbība
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā 2
2
apdrošināšana
Izglītība
1
2
Veselība un sociālā aprūpe
6
6
Māksla, izklaide un atpūta
28
19
Citi pakalpojumi
25
33
Avots: Lursoft
Lielākie Rojas novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2019.gadā

Nr.
p.k.

Apgrozījuma apjoms
2018.gadā

Uzņēmuma nosaukums

1.

no 5 milj. līdz 10 milj.

SIA “Līcis-93”
SIA “Jaunie Ceļi”

2.
3.
4.

no 2 milj. līdz 5 milj.

SIA “Banga Ltd”
SIA “Zvejnieku
saimniecība IRBE”

Darbības veids
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde
un konservēšana
Ceļu un maģistrāļu būvniecība
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde
un konservēšana
Jūras zvejniecība

Darbinieku
skaits
273
16
77
101

16
5.

SIA “Zītari LZ”

6.
7.

SIA “A CELTNE”
SIA “SANDA”

8.

no 1 milj. līdz 2 milj.

SIA “RAUDA”
SIA “AJOR”

9.

SIA “RIESTI”
10.
11.
12.

no 500 tūkst. līdz 1
milj.

13.

SIA “Zītars”
SIA “MER-KUR”
SIA “Forest Berries”
SIA “Erlanda
Construction”
SIA “Kalvas”

14.
15.
16.
17.
18.

SIA “PILAČI”
SIA “Rojupes Silmači”
SIA “Ostas 3”

19.
20.
21.

SIA “Dižglābas”

22.

23.

SIA “Drabe”
SIA “Rojas DzKU “
SIA “Būvserviss ROJA”

no 200 tūkst. līdz 500
tūkst.

SIA “HVK grupa”

SIA “ĶIPĪTIS- ROJA”
24.
SIA “L.M.Trans”
SIA “Ipaka”

25.

26.

SIA “RĀNDA TRANS”

27.

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu
pakalpojumi
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Jūras zvejniecība
Cita veida papīra un kartona izstrādājumu
ražošana
Ūdensapgādes
sistēmu
būvniecība,
Cauruļvadu,
apkures
un
gaisa
kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
Mazumtirdzniecība
nespecializētajos
veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas
preces, dzērienus vai tabaku
Būvlaukuma sagatavošana
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
Metālizstrādājumu,
krāsu
un
stikla
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Jūras zvejniecība
Jūras zvejniecība
Meža produktu vākšana
Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība;
grīdas un sienu apdare
Piena lopkopība
Jauktā lauksaimniecība
Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība,
ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus
Citu
liellopu
audzēšana;
jauktā
lauksaimniecība
Kokmateriālu
un
būvmateriālu
vairumtirdzniecības starpnieku darbība;
kokmateriālu,
būvmateriālu
un
sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība
Mazumtirdzniecība
nespecializētajos
veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas
preces, dzērienus vai tabaku
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās
darbības; kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
kravu aviopārvadājumi ; datu apstrāde,
uzturēšana un ar to saistītās darbības;
interneta portālu darbība; interneta portālu
darbība
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

98
45
18
22
33

16

10
38
18
14
23
1
16
10
14
12
2
3
1

18

9
7

5

Avots: Lursoft
Lielākie Rojas novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2020.gadā
Nr.
p.k.

Apgrozījuma apjoms
2019.gadā

Uzņēmuma nosaukums
SIA “Līcis-93”

1.
no 5 milj. līdz 10 milj.

SIA “Banga Ltd”
SIA “Zvejnieku
saimniecība IRBE”

2.
3.
4.

no 2 milj. līdz 5 milj.

SIA “Jaunie Ceļi”
SIA “Zītari LZ”

Darbības veids
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde
un konservēšana
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde
un konservēšana
Jūras zvejniecība

Darbinieku
skaits
278
92
121

Ceļu un maģistrāļu būvniecība

22

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu
pakalpojumi

91

17
5.

SIA “A CELTNE”

6.

SIA “AJOR”

7.

no 1 milj. līdz 2 milj.

Pilnsabiedrības “Jaunie
ceļi VT”
SIA “SANDA”
SIA “MER-KUR”
SIA “Rojas DzKU “
SIA “Būvserviss ROJA”

8.
9.
10.
11.
12.

SIA “RAUDA”

no 500 tūkst. līdz 1
milj.

SIA “RIESTI”

13.
SIA “L.M.Trans”
SIA “Forest Berries”
SIA “Zītars”
SIA “Erlanda
Construction”
SIA “Kalvas”

14.
16.
17.
18.

SIA “PILAČI”
SIA “Rojupes Silmači”
SIA “Ostas 3”

19.
20.
21.
22.

SIA “Dižglābas”
no 200 tūkst. līdz 500
tūkst.

SIA “STROMBUS”

23.
SIA “ĶIPĪTIS- ROJA”
24.
25.
26.

SIA “GAMMA-RENT”
SIA “LĪVMALE”
SIA “FISH OK”

27.

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Ūdensapgādes
sistēmu
būvniecība,
Cauruļvadu,
apkures
un
gaisa
kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
Cita veida papīra un kartona izstrādājumu
ražošana

48
43

Ceļu un maģistrāļu būvniecība

0

Jūras zvejniecība
Jūras zvejniecība
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
Metālizstrādājumu,
krāsu
un
stikla
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Mazumtirdzniecība
nespecializētajos
veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas
preces, dzērienus vai tabaku
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
Meža produktu vākšana
Jūras zvejniecība
Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība;
grīdas un sienu apdare
Piena lopkopība
Jauktā lauksaimniecība
Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība,
ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus
Citu
liellopu
audzēšana;
jauktā
lauksaimniecība
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie
un tehniskie pakalpojumi
Tulkošanas un tulku pakalpojumi
Mazumtirdzniecība
nespecializētajos
veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas
preces, dzērienus vai tabaku
Kravu iekraušana un izkraušana
Sava nekustama īpašuma pirkšana un
pārdošana
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde
un konservēšana
Mājdzīvnieku barības ražošana

15
22
37
17

22

17

8
1
14
9
10
14
12
2
5
2

18

8
1
35

Avots: Lursoft
Kopā Rojas novadā reģistrēti 457 uzņēmumi, no tiem 326 aktīvi darbojas, bet likvidēti 131.
2021.gadā reģistrēti jau 2 uzņēmumi.
2020.gadā reģistrēti 16 uzņēmumi.
2019. gadā reģistrēti 16 uzņēmumi.
2018.gadā reģistrēti 9 uzņēmumi.
2017.gadā reģistrēti 12 uzņēmumi.
2016.gadā reģistrēti 8 uzņēmumi.
2015.gadā reģistrēti 11 uzņēmumi.
Tūrisms
Tūrisms un ar to saistītās nozares ieņem arvien nozīmīgāku vietu Rojas novada attīstībā.
Tūrisms un brīvā laika pavadīšana ir viena no nozarēm, kas veido novada ekonomisko
specializāciju. Pašvaldības darbība vērsta uz Rojas novada apmeklētāju skaita palielināšanu un
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vēlmi atgriezties. Pašvaldības uzdevums ir sekmēt novada tūrisma produktu attīstību, radīt
labvēlīgu vidi viesmīlības uzņēmumu darbībai, prasmīgi izmantojot mārketingu, piesaistīt
novadam dažādas apmeklētāju mērķgrupas. Galvenie tūrisma produkti ir dažādie apskates
objekti, kā arī kultūras un sporta pasākumi.
Aizvadītajā 2020.gadā, tūrisms un viesmīlība bija tās nozares, kuras visvairāk ietekmēja
visā pasaulē esošā pandēmija, bet vietējā tūrisma plūsma neapstājās. Vietējie Latvijas
iedzīvotāji tieši visvairāk apceļoja Latviju un izmantoja vietējo uzņēmēju piedāvātos
pakalpojumus un atpūtas iespējas. Intensīvāka Latvijas apceļošana sākās daudz agrāk, nekā
citus gadus. Cilvēki pa Latviju sāka ceļot jau samērā agrā pavasarī un turpināja to darīt arī visu
rudeni.
2020.gadā Rojas Tūrisma informācijas centru kopā apmeklēja 1437 tūristu, bet izstāžu
zāli - ap 650 apmeklētājiem. Tūristu skaita sadalījums pa valstīm ir sekojošs: 1095 – Latvija
(tai skaitā Rojas nov.iedzīv.). Ņemot vērā valstī un visā pasaulē valdošo situāciju, ārvalstu
tūristi ieradās pārsvarā no Latvijas kaimiņvalstīm: Lietuvas un Igaunijas. 176 Lietuvas un 56
Igaunijas tūristu apmeklēja Rojas Tūrisma informācijas centru. Vācu tūristi bija 38. No
Skandināvijas valstīm atbrauca aptuveni 17 tūristu. Visvairāk tūristi interesējās par novada
tūrisma apskates objektiem, dabas takām un citiem dabas objektiem, izklaides pasākumiem un
citām sabiedriskām aktivitātēm, aktīvās atpūtas iespējām, ēdināšanas pakalpojumiem,
naktsmītnēm, kā arī par tūrisma piedāvājumiem Kolkā un Slīteres nacionālajā parkā, Talsu
novadā un Kurzemē. Pēdējos gados arvien populārāks kļūst pārgājienu tūrisms, liela daļa no
tūristiem, kuri iegriezās Rojas Tūrisma informācijas devās pārgājienā gar jūras krastu vai pa
novadā, vai tā tuvumā esošajām dabas takām.
Rādītāji
TIC apmeklējums kopā
t.sk. latvieši
t.sk. ārzemnieki
t.sk. Rojas iedzīvotāji

2016.g.
1 184
649
440
95

2017.g.
1642
870
537
235

2018.g.
1 461
667
625
169

2019.g.
1 335
683
498
154

2020.g.
1437
797
342
298

Avots: Rojas Tūrisma informācijas centrs
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.pantu, pašvaldība nodrošina savas
administratīvās teritorijas iedzīvotājus un juridiskās personas ar ūdensapgādi, kanalizāciju,
siltumapgādi, sadzīves atkritumu savākšanu, glabāšanu un izvešanu, notekūdeņu savākšanu,
novadīšanu un attīrīšanu, ielu, ceļu, laukumu būvniecību, rekonstrukciju un apgaismošanu,
parku un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, pirmsskolas,
pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu uzturēšanu, kultūras iestāžu uzturēšanu, kultūras
un vēstures pieminekļu saglabāšanu, sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm, municipālo
policiju un skolēnu pārvadājumiem.
Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot
pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības (skatīt - „Rojas
novada domes struktūra”), kā arī ieguldīt finanšu līdzekļus kapitālsabiedrībās, iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus. Ir
tiesības lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas, kā arī iesniegt
prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs un saņemt informāciju no valsts iestādēm.
Tāpēc, pamatojoties uz augstāk minēto, Rojas novada dome ir dalībniece:
1. Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
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2. Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā;
3. Latvijas Bāriņtiesu asociācijā;
4. Biedrībā „Talsu rajona partnerība”;
5. Biedrība “Rojas tūrisma biedrība”;
6. Piekrastes pašvaldību apvienībā.

Rojas novada domes struktūra
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Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 17.panta pirmajai daļai - ziņojums, kurā
sniegta informācija par attiecīgās republikas pilsētas vai novada ekonomisko un sociālo
situāciju, pašvaldības uzdevumiem saimnieciskajam gadam, kuram plāno pašvaldības budžetu,
un tam sekojošiem diviem saimnieciskajiem gadiem.
Rojas novada attīstības programmā 2015. – 2021.gadam ir izvirzīts mērķis - Rojas
novads ir patstāvīgi funkcionējošs reģionālās ekonomikas un sociālās aktivitātes centrs, kurš
nodrošina harmonisku piekrastes reģiona attīstību. Tas ir novads, kas mainās līdzi laikam, bet
kur mūsdienīgās iespējas lieliski sadzīvo ar gadiem krātām tradīcijām.
Lai plānveidīgi virzītos uz mērķa sasniegšanu, nepieciešama plānu sasaiste ar pašvaldības
finansiālajām iespējām, kas atrunātas pašvaldības budžetā, kas ir svarīgākais instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Rojas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam veido pamatbudžets, ziedojumi un
dāvinājumi, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu
nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu attīstību
sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2021.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras
uzlabošana un spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Veidojot 2021.gada budžetu, finanšu līdzekļu pieprasījumi tika balstīti plānošanas
dokumentos, norādot Rojas novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam noteiktos rīcības
virzienus un aktivitātes, tādējādi nodrošinot finanšu līdzekļu ilgtspējīgumu un plānošanas
dokumentu ieviešanu.
Rojas novada domes budžets 2021. gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu
2021.gadam”, speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā
esošos likumdošanas aktos paredzētās prasības.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju
ir norādīta Rojas novada domes saistošo noteikumu „ Par Rojas novada domes 2021.gada
budžeta plānu” 1. un 2.pielikumā.
Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 3 915 739 EUR kopsummā un tos veido nodokļu
ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām
un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto
projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2021.gada 1.janvāri bija 426 290 EUR.

Ieņēmumi - 2021.gada plāns %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
40,82

47,4

7,98
3,04
0,68 0,08

Nodokļi par pakalpojumiem un
precēm
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Transferti
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 2021.gadam ir 1 856 038 EUR un tas ir par
79 707 EUR vairāk, nekā 2020. gadā faktiski saņemts.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - 189 683 EUR, par ēkām un
inženierbūvēm – 57 909 EUR, par mājokļiem – 27 062 EUR.
Valsts mērķdotācija pedagoga darba samaksai un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota 727 676,00 EUR apmērā.
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim ieplānoti - 125 348
EUR.
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējums projektos ieplānoti 60 549 EUR
apmērā.
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieplānoti
– 625 942 EUR.
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām ieplānoti 59 000 EUR.
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm ieplānoti 3000 EUR.
Nenodokļu ieņēmumus 26 554 EUR apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas
sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 118 978 EUR apmērā veido: mācību
maksas, ieņēmumi no vecāku maksām, pārējie ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem, par
dokumentu izsniegšanu, kancelejas pakalpojumiem, par telpu nomu, ieņēmumi no kustamā
īpašuma iznomāšanas, ieņēmumi par zemes nomu un īri, ieņēmumi par biļešu realizāciju, par
dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem u.c.
Ziedojuma un dāvinājumu budžets
Ziedojuma budžeta ieņēmumi gada sākumā nav plānoti. Pašvaldības ziedojuma budžeta
konta atlikums uz 2021.gada 1.janvāri bija 5 389 EUR.
Izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi plānoti 4 524 478 EUR apmērā (neieskaitot Valsts kases
aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Pamatbudžeta izdevumi - 2021.gada plāns %
Vispārējie valdības dienesti

6,56
1,42
9,53

4,66

Sabiedriskā kārtība un drošība

7,3
Ekonomiskā darbība
48,15

22,38

Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

22

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti 431 237 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības
nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
•
Rojas novada domes administrācijai 378 939 EUR;
•
Klientu apkalpošanas centram 13 750 EUR;
•
Deputātu, komisiju, komiteju atlīdzībai 16 688 EUR;
•
Lauksaimniecības komisijai 248 EUR;
•
Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” 21 612 EUR.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti 64 377 EUR apmērā, t.sk.:
•
•
•

Rojas pašvaldības policijai 52 310 EUR;
Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestam 10 084 EUR;
Administratīvai komisijai 1 983 EUR.

Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti 210 933EUR apmērā, t.sk.:
•
•
•
•

Rojas apvienotajai būvvaldei 34 576 EUR;
Transportam 62 969 EUR;
Rojas Tūrisma informācijas centram 28 444 EUR;
Ceļu, ielu uzturēšanai 84 944 EUR.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti 330 277 EUR apmērā, t.sk.:
•
•
•

Ielu apgaismojumam 52 960 EUR;
Labiekārtošanas nodaļai 248 925 EUR;
Kapu teritoriju uzturēšana 28 392 EUR.

Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumi plānoti 1 012 445 EUR apmērā, t.sk.:
•
Sporta organizēšanai 17 522 EUR;
•
Stadionam 64 805 EUR;
•
Rojas bibliotēkai 43 725 EUR;
•
Kaltenes bibliotēkai 18 302 EUR;
•
Rojas jūras zvejniecības muzejam 74 891 EUR;
•
Muzeja filiāle Kaltenes klubs 44 222 EUR;
•
Kultūras centram 213 654 EUR;
•
Zvejnieksvētkiem 26 401 EUR;
•
Rojas brīvdabas estrādei 67 623 EUR;
•
Informatīvajam izdevumam “Banga” 23 278 EUR;
•
Latvijas valsts simtgades pasākumi 430 EUR
•
Projektam “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas
atjaunošana” 156 550 EUR;
•
Projektam “Cilvēks pie jūras” 175 091 EUR;
•
Projektam “Vai tu mīli jūru” 85 111 EUR;
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•

Projektam “Pastariņa prēmija” 840 EUR.

Izglītība
Izdevumi plānoti 2 178 602 EUR apmērā, t.sk.:
•
•
•
•
•

Rojas PII “Zelta Zivtiņa” 291 025 EUR;
Rojupes PII “Saulespuķe” 379 599 EUR;
Rojas vidusskolai 875 961 EUR;
Projektam “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” 8 558 EUR;
Projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 13 507

EUR;

•
Projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
13 257 EUR;
•
Rojas Mūzikas un mākslas skolai 250 896 EUR;
•
Rojas Sporta skolai 114 787 EUR;
•
Norēķiniem par izglītību 99 906 EUR;
•
BLPJC “Strops” 61 481 EUR;
•
BLPJC “Varavīksne” 33 738 EUR;
•
Melnsils BLPJC 17 898 EUR;
•
Projektam “Centra telpu labiekārtošana radoši ideju realizēšanai” 17 989 EUR.
Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti 296 607 EUR apmērā, t.sk.:
•
•
•
•
•

Rojas bāriņtiesai 35 292 EUR;
Rojas novada sociālajam dienestam 138 999 EUR;
Projektam “Profesionālās sociālā darba attīstība pašvaldībā” 11 621 EUR;
Sociāliem pabalstiem 103 744 EUR;
Bezdarbniekiem 6 951 EUR.
Ziedojuma budžets

Ziedojuma budžetā izdevumi plānoti 5 389 apmērā EUR.

Ziedojuma budžeta izdevumi - 2021.gada plāns %

Sociālā aizsardzība

Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti 5 389 EUR apmērā, t.sk.:
•
•
•

Ziedojumu – veciem cilvēkiem 552 EUR;
Ziedojumi – ģimenēm un bērniem 2 752 EUR
Ziedojumi – ģimeņu nometnēm 353 EUR;
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•
•
•

Ziedojumi – medikamentiem no Heikendorfas draudzes 698 EUR;
Ziedojumi – bez vecāku gādības palikušiem bērniem 132 EUR;
Ziedojumi – Sociālās atstumtības riskam pakļauto atbalstam 902 EUR.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Rojas novada iedzīvotāji lepojas ar vietu, kur viņi dzīvo, tīru jūru, svaigu gaisu, mežiem,
peldvietu un pludmalēm, sakoptu teritoriju, un tikai Rojai unikāliem pasākumiem un objektiem.
Novada teritorijā tiek respektētas tradicionālās ainavas vērtības un katram no novada deviņiem
ciemiem ir savs īpašs novada koptēlā iederīgs veidols un piesaistes punkti. Cilvēki Rojas
novadā izprot un apzinās savu lomu vides saglabāšanā nākamajām paaudzēm. To atbalsta
daudzpusīga informācija un viegli uztverama norāžu sistēma. Novada publiskās teritorijas ir
vienlīdz pilnvērtīgi pieejamas ļaudīm dažādā vecumā, cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās
iespējām un atšķirīgām valodas zināšanām. Latvijā un ārpus tās Rojas novadu pazīst ne tikai kā
darbīgu un viesmīlīgu ostu, bet arī kā aktīvā dzīvesveida, sporta un tūrisma vietu un laikmetīgās
mākslas radošo pasākumu telpu.
Rojas novads mainās līdzi laikam un šeit mūsdienīgās iespējas lieliski sadzīvo ar gadiem
krātām tradīcijām.
Vide:
- Ainava ir nozīmīga ne tikai kā dabas vērtība, bet arī kā cilvēka dzīves kvalitātes
pazīme. Rojas novada ainavas var iedalīt:
▪ dabas procesu rezultātā veidojušās ainavas (smilšainās pludmales
ainavas, akmeņainās pludmales ainavas, mežu ainavas, purvu ainavas,
lauku ainavas – pļavas un atmatas, u.c.),
▪ cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā izveidotās ainavas
(lauksaimniecības zemju ainavas, viensētu ainavas, urbanizētās ainavas
– ciemi, kultūrvēsturiskās ainavas).
- Katlu mājās izmanto malku un koksnes atkritumus, gaisa atmosfēras stāvoklis
nav sevišķi apdraudēts.
- Rojas novada upēm sateces baseins izvietots mežu teritorijās, tādēļ ūdens
kvalitāte tajās ir apmierinoša.
- Upju ekoloģiskā kvalitāte ir laba, arī pazemes ūdeņu kvantitatīvais stāvoklis un
ķīmiskā kvalitāte ir laba.
- Arukilas horizonts Rojas novada dziļurbumos ir ļoti labi aizsargāts no
piesārņojuma.
- Dzeramā ūdens kvalitāte pēc ūdens ķīmiskajām, bakterioloģiskajām un
fizikālajām prasībām atbilst MK noteikumu Nr.671 (14.11.2017.) prasībām.
Rojas osta:
- Ostai ir liela nozīme Rojas novada tautsaimniecības attīstībā.
- Ostas teritorija piemērota kuģu apkalpošanai, kravas transporta, zvejniecības un
zivju apstrādes, kā arī citas saimnieciskās darbības veikšanai.
- Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona dokumentiem, mazo ostu
infrastruktūras attīstība un pakalpojumu nodrošināšana, kā arī jahtu piestātņu
attīstība ir viens no prioritārajiem rīcības virzieniem.
- Rojas osta ir viena no tuvākajām ostām Talsu novada kokmateriālu eksportā
iesaistītajiem uzņēmumiem.
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Kultūrvide:
- Rojas novadā darbojas Rojas kultūras centrs, Rojas novada bibliotēka, Rojas
bērnu bibliotēka, Kaltenes bibliotēka, Rojas Jūras zvejniecības muzejs, Rojas
brīvdabas estrāde.
- Kultūras centrā 12 dažādos pulciņos un interešu grupās darbojas 213 novada
iedzīvotāji.
- Rojas Jūras zvejniecības muzejs darbojas gan pētnieciskā, gan pedagoģiskā
jomā, organizējot izglītojoša rakstura pasākumus dažādām interešu grupām.
- Piesaistot ES fonda līdzekļus pabeigts vērienīgs projekts Kaltenes kluba pārbūvē
par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru.
- Novadā organizētie kultūras pasākumi ir gan tradicionāli, gan inovatīvi.
Kultūras pasākumi bagātina ne tikai novada iedzīvotājus, bet ir būtiska Rojas
novada tūrisma attīstības daļa.
Izglītība:
- Rojas novadā darbojas vidusskola Rojā, pirmsskolas bērnu iestāde Rojā (PII
„Zelta zivtiņa”) un Rudē (PII „Saulespuķe”) un divas profesionālās ievirzes
izglītības iestādes - Rojas Mūzikas un mākslas skola un Rojas novada Sporta
skola.
- Novada brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centri, kuri ir tradīcijām bagāti,
daudzveidīgu un ar īpašu piedāvājumu jauniešu harmoniskai pilnveidei.
Sociālā palīdzība, sabiedriskā kārtība:
- Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sniedz Rojas novada sociālais
dienests. Lielākajā daļā ēku, kas saistītas ar sociālā dienesta tiešo darbu un
aktivitātēm, ir atbilstoša vides pieejamība. Novadā pagaidām nav sociālās
aprūpes iestāžu, bet ir labi attīstīts aprūpes mājās pakalpojums.
- Rojas novada pašvaldības ēkā - ambulancē darbojas 3 ģimenes ārstu un
ginekologa prakse. Rojā izvietota neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
- Bāriņtiesa kārto aprūpes, aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, bērnu personisko
un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumus. Plašāk izvēršama
audžuģimeņu un viesģimeņu kustība.
- Drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Rojas novadā iesaistīta
Ugunsdzēsības nodaļa un Pašvaldības policija.
Infrastruktūra:
- Rojas novada infrastruktūra ir atbilstoša daudzveidīgu sporta un tūrisma
aktivitāšu attīstībai.
- Piesaistot ES fonda līdzekļus ir izbūvētas laipas Rojas novada pludmales
teritorijā un uzstādītas saules un vēja enerģiju darbināmas autonoma
apgaismojuma laternas pludmalē.
- Turpinās darbs pie ielu apgaismošanas sakārtošanas Rojā un Rudē.
Meži:
- Nozīmīgākie dabas resursi Rojas novadā ir mežs un jūras liedags kā rekreācijas
teritorija.
- Mežs aizņem lielāko daļu Rojas novada teritorijas. Lielākā daļa no meža
resursiem ir valsts mežs, un Rojas novadā tas tiek izmantots intensīvi – izņemot
piekrastes aizsargjoslu, kur mežsaimnieciskā darbība ir ierobežota, nodrošinot
piekrastes ainavas saglabāšanu.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem ir noteikta Rojas novada domes
attīstības programmā (2015. – 2021.gadam) un Rojas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas
(2015.-2030.gadam) apstiprināti ar lēmumu Nr. 6 (1. protokols 6. punkts), kā arī Investīciju
plānā (2021.gadam) un Rīcības plānā (2021.gadam) apstiprināti ar lēmumu Nr.172
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(15.prot.2.p.). Augstāk pieminētie plānošanas dokumenti pieejami elektroniskā formātā
interneta vietnē: http://roja.lv/lv/normat-akti-un-att-plan-dokumenti.
Rojas novada dome, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta
finanšu līdzekļus, un sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, realizē plānošanas
dokumentos izvirzītos mērķus, izveido sakārtotu dzīves vidi, attīsta plašu un kvalitatīvu
tehnisko un sociālo infrastruktūru.
Rojas novada attīstība balstās uz trīs stratēģiskiem mērķiem1:
 SM1 – osta un darbs
Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu Rojā, nodrošinot Rojas novada atpazīstamību un stimulējot
sadarbībā un līdzatbildībā balstītu ekonomisko rosību Rojas novada specializācijas jomās.
 SM2 – vide un attīstība
Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību un
uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā.
 SM3 – cilvēks
Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību un kvalitatīva darbaspēka veidošanos novadā, nodrošinot
atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā, priekšnoteikumus jaunrades izpausmēm un veicinot aktīvu
un veselīgu dzīvesveidu.
KATRAM ILGTERMIŅA MĒRĶIM ATBILSTOŠIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI
SM2
15M -V Savstarpējā sadarbībā balstīta integrēta vides
vide un
pārvaldība Rojas novadā
attīstība
SM1
SM2
15M -TO Pārdomāta un pastāvīga atbalsta sistēma
osta un
vide un
novada uzņēmējdarbībai un darbaspēka
darbs
attīstība
izaugsmei, izceļot ostas nozīmi kā
priekšnoteikumu ekonomikas dažādošanai un
attīstībai
SM3
15M -K Roja – Ziemeļkurzemes piekrastes kultūras
cilvēks
centrs, kurā radošas mākslas, mūzikas un
kinomākslas novitātes balstās uz stabilām
tradīcijām, iedzīvotāju darbīgumu un
ieinteresētību kultūras norisēs
SM1
SM3
15M -IZ Stabila izglītības ieguves atbalsta sistēma,
osta un
cilvēks
attīstot gan labas kvalitātes vispārējās
darbs
izglītības, gan mūzikas, mākslas un sporta
jomu profesionālās ievirzes izglītības, kā arī
mūžizglītības iespējas kā pamatu cilvēku
garīgajai izaugsmei un darba prasmju
apguvei
SM1
SM3
15M -A Sports un aktīvs dzīvesveids atbilstoši
osta un
cilvēks
aprīkotās trasēs, laukumos, stadionā un ēkās
darbs
– novada iedzīvotāju ikdiena un tūrisma
specifiskais virziens
SM3
15M -SJ Izpratnes par darbu kā vērtību, iespēju un
cilvēks
dzīvesveidu pieaugums līdztekus iedzīvotāju
atstumtības un nomāktības samazinājumam,
dzīvojot drošā vidē novadā

Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. - 2030.gadam.
Pieejams: http://roja.lv/lv/normat-akti-un-att-plan-dokumenti
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SM1
osta un
darbs
SM1
osta un
darbs

SM2
vide un
attīstība
SM2
vide un
attīstība
SM2
vide un
attīstība

Kvalitatīva un droša ceļu infrastruktūra Rojas
novadā līdztekus unikālam jūras satiksmes
piedāvājumam tūrisma iespēju attīstībai
15M -IN Efektīva, ekonomiska un droša
inženierapgāde un tehniskā infrastruktūra it
īpaši novada ciemu teritorijās
15M - Energoefektīva un līdzatbildīga mājokļu
MK
apsaimniekošana, vidi saudzējoša atkritumu
saimniecība un prasībām atbilstoša kapsētu
infrastruktūra
SM2
15M -NT Noturīgs līdzsvars starp mūsdienīgu vitalitāti
vide un
Rojas ciemā un rimtu dabas un cilvēku
attīstība
saskaņu citviet novadā
SM2
SM3
15M -P Sabiedrības līdzdalībā un līdzatbildībā balstīta
vide un
cilvēks
atbildīga pārvaldība, kas motivē iedzīvotājus
attīstība
būt piederīgiem novadam
Avots: Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. - 2030.gadam

SM1
osta un
darbs
SM1
osta un
darbs

15M -S

Teritorijas attīstības līmeņa indekss -0,01015 (pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras
2019.gada datiem), kas ierindo Rojas novadu 39.vietā starp 114 Latvijas novadu pašvaldībām.
2018.gadā – 47.vietā. Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā
gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni
valstī. Salīdzinājumā ar kaimiņu novadiem Rojas novads ir 1.vietā ( zemāk tabulā).

rangs starp
novadiem

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS LĪMEŅA INDEKSI 2017.GADĀ
0
-0,02
-0,04
-0,06
-0,08
-0,1
-0,12
-0,14
-0,16
-0,18
-0,2

39.

46.

53.

51.

Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
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Rojas novada domes mērķi 2021. gadam:

Nr.p.
k.

1. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaiste 2021.gadā un 2022.gadā.
1.1. Iecerētie projekti:
Projekta
Mērķis
Ieguvums
nosaukums

1.
Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs
2.
„Atbalsts
izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai”

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs

Nodrošināt
Latvijas
izglītības
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz
individuālās mācību pieejas attīstību un
ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs,
tādējādi
uzlabojot
izglītojamo
kompetences un mācību sasniegumus.

3.

„Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”

4.
Mūžībā aizsaukto
zvejnieku
un
jūrnieku piemiņas
vietas atjaunošana
5.

Cilvēki pie jūras

6.
Vai tu mīli jūru
7.

Centra
telpu
labiekārtošana
radošo

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības
sistēmas veidošanu starp pašvaldību,
skolu, pedagogiem un vecākiem, lai
laikus identificētu bērnus un jauniešus ar
risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem
personalizētu atbalstu.

Rekonstruēt
Rojas
ciemata
kultūrvēsturisko vidi – kultūras centra
laukumu ar pieminekli zvejniekiem,
akcentējot šīs vietas ciešo
saikni zvejniecības tradīcijām un
jūrniecības attīstību laika griežos.
Izveidojot labiekārtotu laukumu un
ekspozīciju – radošās darbošanās centru
“Cilvēki pie jūras”, nodrošināt
sabiedrībai iespēju iepazīt un izzināt
Rojas novada kultūras mantojumu,
zvejniecības
un
zvejnieka
aroda
tradīcijas, kur akcentēta cilvēka un jūras
mijiedarbība no sendienām līdz pat
mūsdienām.
Krišjāņa Valdemāra piemiņas istabas
izveidošana,
Valdemāra
ideju
aktualizēšanai,
īstenošanai
un
iedzīvināšanai.
Projekta mērķis ir uzlabot Rojas novada
pašvaldības Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centra (BLPJC) ''Strops",

Pedagoga karjeras konsultanta un karjeras atbalsta
īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras
atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras
informācijas, karjeras izglītības un karjeras
konsultāciju) īstenošana Rojas vidusskolā
Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu
atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu
izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi,
pedagogu profesionālās kompetences pilnveide,
ārvalstu metodiku ieviešana);
Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu
nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu
pasākumu veidā.
Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli
pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar
jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks
veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru
informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas
līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem
ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem
pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs
pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā
izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī
jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību
pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar
vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu
viņus aktivitātēs.
Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un
risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu,
kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk
efektīva.
Pēc projekta ieviešanas būs atjaunota vieta, kas godina
mūžībā aizsauktos zvejniekus un jūrniekus. Rojas
novada viesi varēs aplūkot zvejniekciematā atjaunoto
piemiņas vietu, to iekļaujot tūrisma maršrutos.

Realizējot projektu, nodrošināsim zvejas un kultūras
mantojuma izzināšanu, popularizēšanu un pieejamību,
sakoptu vidi, kas pauž novada vēsturiskās tradīcijas un
pulcē novada iedzīvotājus un viesus kopīgos svētku
brīžos.
Izstāžu zāle būs kā kopā sanākšanas un ideju
ģenerēšanas vieta. – Tas viss nodrošinās bagātīgu
zvejas un jūras kultūras mantojuma izzināšanu,
saglabāšanu un popularizēšanu.
Atjaunotas Stropa telpas, un iegādāti pamatlīdzekļi
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ideju realizēšanai

8.

“Esi
vesels
–
ieguldījums tavai
nākotnei”

9.

Profesionālās
sociālā
darba
attīstība pašvaldībā.

10.

Nodarbināto
personu
profesionālās
kompetences
pilnveide

11.

Turpinās
ES
programma
bezdarbnieku
nodarbinātībai
Rojas
Klientu
apkalpošanas
centra
darba
turpināšana
Rojupes
pirmsskolas
izglītības iestādes
ēkas renovācija

12.

13.

14.

15.

Rojas mūzikas un
mākslas skolas ēku
renovācija
Taimiņu
smoltu
ielaišana publisko
ūdenstilpju
ihtiofaunas
struktūras
pilnveidošanai un
resursu
papildināšanai
Rojas novadā

16.
Rojas
upes
krastmalas
labiekārtošana

turpmāk tekstā - Centrs, telpās Strauta iela
8-33, Rojā, Rojas novadā, sniegtos
pakalpojumus un publiski pieejamu vidi,
atjaunojot telpas un pārbūvējot tajās
apkures sistēmu, nodrošinot apkures
efektīvāku un ekonomiskāku
darbību, tādējādi, veicinot iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanos un
sabiedrisko aktivitāšu pieaugumu.
Veicināt
Rojas novada vietējās
sabiedrības pieejamību un informētību
par veselības veicināšanas dažādiem
pasākumiem Rojas novada iedzīvotājiem,
iesaistot
slimību
profilaktiski
informatīvos pasākumos un vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanas
pasākumos.

2021.gadā projekta ''Esi vesels-ieguldījums tavai
nākotnei!'' ietvaros notiks slimību profilakses divi
pasākumi-lekcija par sirds veselību un Rojas
vidusskolas skolēniem un vecākiem lekcijas ''Manas
attiecības ar vienaudžiem''.
Veselības veicināšanas pasākumi:
-veselīgs uzturs un meistarklases bērniem;
-veselīgs uzturs pieaugušajiem un meistarklases;
-pilates pieaugušajiem;
-zumba pieaugušajiem;
-fizioterapijas nodarbības ''kusties brīvi'';
- divas dienas nometnes bērniem

Paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu
darba efektivitāti.

Pilnveidot pašvaldību sociālā darba speciālistu
profesionālo kompetenci.

Pilnveidot
nodarbināto
personu
profesionālo kompetenci, lai laikus
novērstu
darbaspēka
kvalifikācijas
neatbilstību darba tirgus pieprasījumam,
veicinātu strādājošo konkurētspēju un
darba produktivitātes pieaugumu.
Bezdarbnieku nodarbināšanu algotos
pagaidu sabiedriskajos darbos, kas rada
sociālu labumu sabiedrībai.

Nodarbināto personu skaits, kas saņēmuši atbalstu
mācībām projektā.

Turpināt
darbu
Rojas
klientu
apkalpošanas
centrā,
sniedzot
pakalpojumu Rojas iedzīvotājiem.
Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana,
samazinot
siltumenerģijas
un
apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu
Rojas novada pašvaldības ēkās.
Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana,
samazinot
siltumenerģijas
un
apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu
Rojas novada pašvaldības ēkās.
Taimiņu resursu papildināšana Rojas
novada publisko ūdenstilpnēs – Rojas upē
un Rīgas jūras līča piekrastē.

Izveidotas pagaidu darbu vietas bezdarbnieku
nodarbināšanai.
Nodarbināti bezdarbniekus pagaidu darbos.
Sniegts kvalitatīvs pakalpojums Rojas iedzīvotājiem
klientu apkalpošanas centrā.

Renovēta Rojupes PII „Saulespuķe” ēka.

Renovēta Rojas mūzikas un mākslas skolas ēka.

Taimiņa viengadnieka iegāde un ielaišana Rojas upē,
kā rezultātā tiek papildināti zivju resursi.

Veicināt publisku ūdensmalu pieejamību,
ūdens teritoriju izmantošanu veselības
veicināšanas pasākumiem un atpūtai,
sakārtojot
vidi.

Labiekārtots Rojas upes krasts ar laipām, piestātni un
citiem labiekārtojuma elementiem.
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17.
Mazupītes krasta
stiprināšana
18.
Melnsils
tīrīšana
19.

upes

Rudes dīķa tīrīšana

20.
Rojas
Jūras
zvejniecības
muzeja ekspozīcijas
“Amatniecība”
aktualizēšana
un
modernizācija
21.
Vēsturisko zvejas
laivu atjaunošana.
22.

Rojas
Jūras
zvejniecības
muzeja ēkas ārējās
fasādes atjaunošana
un cilvēkiem ar
kustību
traucējumiem
pieejamas
vides
nodrošināšana.

23.

Izzinoša
izstāde
muzejā

24.

rotaļu
bērniem

Informatīvie stendi
muzejā

25.
Rojas
pludmales
stāvlaukuma
pārbūve
24.

25.

Melnsils pievadceļa
un
stāvlaukuma
pārbūve
Kaltenes pievadceļa
izbūve uzņēmējiem

Projekta mērķis ir atjaunot valsts nozīmes
ūdensnotekas Mazupīte ūdens teci, veikt
gultnes tīrīšanu, krasta nostiprināšanu un
sakārtošanu.
Iekšzemes
ūdeņu
piesārņojuma
samazināšanās, stāvokļa uzlabošanās.

Projekta mērķis ir veikt gultnes tīrīšanu,
krasta krasta stiprināšanu un sakārtošanu.
Veidot
mūsdienu
apmeklētājam
interesantu ekspozīciju, izziņu un iztēli
veicinošā vidē, papildināt to ar jauniem
muzeja krājumā esošajiem priekšmetiem,
kas rada priekšstatu par senajām amatu
prasmēm un sadzīvi, iepazīstot darbu
veikšanā izmantotos darbarīkus un
sadzīves priekšmetus, kā arī seno novada
iedzīvotāju ikdienu un darba ritmu.
Restaurēt Rojas muzeja āra ekspozīcijā
esošās (2) zvejas laivas un paplašināt
pašreizējo laivu nojumi, nodrošinot
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
un popularizēšanu.
Atjaunot muzeja ēkas fasādi, paredzot
vietu sienas projekcijām un radot iespēju
cilvēkiem ar kustību traucējumiem
apmeklēt muzeja pastāvīgās ekspozīcijas
ēkas 2. stāvā, nodrošinot sakoptu un
pieejamu
vidi
kultūrvēsturiskā
mantojuma izzināšanai. Katlumājas
ārsienas remonts.
Izzinošā
rotaļu
istaba
bērniem,
papildināšana ar dažādiem praktiskās
darbošanās (zvejniecības, jūrniecības,
amatniecības) rīkiem, galda spēlēm,
"Izzini Rojas vēsturi ar kājām" (kastes,
kurās salikti dabas materiāli, kas
simboliski saistīti ar novada vēsturi,
piemēram, priežu čiekuri un ozolzīles - no
priedēm un ozoliem būvēja buru kuģus,
uz (pie) kastes izskaidrojošs zīmējums,
utt.
Informatīvie stendi pie padomju istabas
vai padomju istabā (Padomju laiks Rojā,
armijas daļa, mīklainās kuģu katastrofas)
Veicināt Rojas novada līdzsvarotu
attīstību un pieejamību Rojas pludmalei,
uzlabojot
transporta
infrastruktūru,
paaugstinot satiksmes drošību un
apkārtējās vides kvalitāti.
Veicināt Rojas novada līdzsvarotu
attīstību
un
pieejamību
Melnsils
pludmalei,
uzlabojot
transporta
infrastruktūru, paaugstinot satiksmes
drošību un apkārtējās vides kvalitāti.
Veicināt Rojas novada līdzsvarotu
attīstību un pieejamību Kaltenes “Elzas”
uzņēmumiem.

Rezultātā tiks uzlabots kopējais hidroloģiskais
stāvoklis ciematā, aizsardzība pret plūdiem,
samazināta teritoriju applūšana jūras ūdens līmeņa
izmaiņu rezultātā, dos pozitīvu ietekmi uz zivju
resursiem un uzlabos kopējo ciemata ainavu.
Rezultātā tiks uzlabots kopējais hidroloģiskais
stāvoklis ciematā, aizsardzība pret plūdiem,
samazināta teritoriju applūšana jūras ūdens līmeņa
izmaiņu rezultātā, dos pozitīvu ietekmi uz zivju
resursiem un uzlabos kopējo ciemata ainavu.
Atjaunots Rudes dīķa hidroloģiskais stāvoklis

Izveidota mūsdienīga
ekspozīcija.

apmeklētājiem

interesanta

Atjaunotas vēsturiskās zvejas laivas.

Atjaunota muzeja ēka. Pielāgot ēkas 2.stāvu cilvēkiem
ar kustību traucējumiem.

Rotaļu istaba bērniem.

Informatīvie stendi.

Pārbūvēts Rojas pludmales stāvlaukums.

Pārbūvēts Melnsils pievadceļš ar stāvlaukumu.

Izbūvēts Kaltenes pievadceļš.
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ES finansiālais atbalsts projektu īstenošanai, sociālā riska mazināšanai un metodiskās
palīdzības sniegšana.
3. Plānveidīgs pašvaldības, iestāžu un struktūrvienību darbs pie Rojas novada teritorijas
plānojuma īstenošanas.
4. Pārvaldes kvalitātes sistēmas uzlabošana, lai nodrošinātu pašvaldībā notiekošo procesu
veiksmīgu virzību un dokumentu aprites pārraudzību.
5. Pašvaldībai piederošo ceļu stāvokļa uzlabošana un grants seguma virskārtas atjaunošana
vietās, kur ir intensīva satiksme.
6. Septiņu daudzdzīvokļu māju renovācija.
7. Ielu apgaismojumu izbūve/ rekonstrukcija Rojā.
8. Pašvaldības teritoriju labiekārtošana.
9. Drošības uz ūdens nodrošināšana.
10. Pašvaldībai piederošo autoceļu kustības drošības uzlabošana.
11. Darba turpināšana pie iedzīvotāju drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas.
12. Sadarbības turpināšana ar novada iedzīvotājiem, domē un tās pakļautības iestādēs tematisku
informācijas dienu organizēšana, pozitīvisma kampaņas un sadarbības modeļu dažādošana.
2.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā paredzēts atmaksāt
aizņēmumu pamatsummas 279 867 EUR apmērā.
Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2021.gadā dažādu projektu realizācijai
aptuveni 457 638 EUR apmērā.
Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā summa, kas nomaksājam līdz 2048.gadam
ir 3 021 532 EUR. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldībai 2021.gadā Valsts
kasei jāatmaksā 279 867 EUR, t.sk. kredīts “Prioritārā investīciju projekta “Rojas stadiona
pārbūve, 1.kārta” īstenošana”, “Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas
labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību”,
“Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru”, “Apgaismotas
pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”; “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un
Igaunijā”; “Vieta sportiskām aktivitātēm”; “Projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma
pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” priekšfinansēšanā”; “Mazupītes
gultnes pārveidošana”; “SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III
kārtas īstenošanai”, “Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve”, “Investīciju projektu
īstenošanai”, “Piejūras vides labiekārtošana” un “Rekreāciju teritoriju labiekārtojuma izveide”.
2022.gadā Valsts kasei jāatmaksā 277 474 EUR. 2023.gadā Valsts kasei jāatmaksā 223
930 EUR.
Rojas novada dome sniegusi kredīta galvojumus:
1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. Mērķis – „Projekta Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā īstenošana”. Neatmaksātā summa – 44 087
EUR;
2. SIA „Rojas DzKU”. Mērķis – „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”.
Neatmaksātā summa – 212 676 EUR;
3. SIA “Rojas DzKU”. Mērķis – “Katlu mājas rekonstrukcija”. Neatmaksātā summa – 38 068
EUR.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

