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SAĪSINĀJUMI
ANO – Apvienoto Nāciju organizācija
AP – attīstības programma
CSP – Centrālā statistikas pārvalde
DAP – Dabas aizsardzības pārvalde
ĪADT – īpaši aizsargājamas dabas teritorijas
IAIN – Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
IAS – ilgtspējīgas attīstības stratēģija
NAP – Nacionālais attīstības plāns
NVO – nevalstiskās organizācijas
RVP – reģionālā vides pārvalde
SIVN – stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
UNESCO - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
VP – vides pārskats
VPVB – Vides aizsardzības valsts birojs
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1. IEVADS
Šis Vides pārskats ir izstrādāts stratēģiskās uz vidi ietekmes novērtējuma
procedūras ietvaros par šādiem dokumentiem:
−

Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (IAS) 2015.-2030.gadam;

−

Rojas novada attīstības programma (AP) 2015.-2021.gadam.

Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kas nosaka pašvaldības vēlamo attīstību ilgtermiņā,
tai skaitā nākotnes vīziju, stratēģiskos un ilgtermiņa mērķus telpiskās
attīstības perspektīvu.
Rojas novada attīstības programma ir vidējā termiņa plānošanas dokuments
2015. – 2021. gadam, kas nosaka novada vidēja termiņa mērķus, rīcības
virzienus un rīcības, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus mērķu
sasniegšanai.
Šāda veida plānošanas dokumentiem, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai,
nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, kas analizētu
plānoto darbību iespējamo ietekmi uz vidi nākotnē. Šis Vides pārskats ir
dokuments, kurā tiek atspoguļota informācija, kas iegūta stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma procesā.
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību un kārtību nosaka
LR likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru Kabineta
23.03.2004. noteikumi Nr.157. „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums”. Vides pārskatā iekļauta informācija un pieejamo
datu analīze atbilstoši prasībām un detalizācijas līmenim, ko nosaka minētie
normatīvie akti un Vides pārraudzības valsts birojs.
Vides pārskatā tiek Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
Attīstības programmas atbilstība izvirzītajiem starptautiskajiem un
nacionālajiem vides aizsardzības politikas dokumentiem un spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
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2. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU MĒRĶIS UN SATURS
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības
redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Šādas
stratēģijas ietvaru nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija sastāv no šādām
galvenajām sadaļām:
 Pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, pamatnostādnes un
tendences, kas ietver koncentrētu informāciju šādos tematiskajos
“blokos”:
 Vispārējs raksturojums un vēsturisks ieskats.
 Vērtības, t.sk. vide un kultūrvēsturiskais mantojums.
 Iedzīvotāji un apdzīvojums.
 Ekonomiskā darbība.
 Sociālā infrastruktūra, t.sk., kultūrvide, izglītības, sporta
infrastruktūra, sociālā palīdzība un sabiedriskā drošība.
 Tehniskā
infrastruktūra,
t.sk.
mājoklis,
inženierinfrastruktūra un komunālie pakalpojumi.

satiksme,

 Novada tēls un pārvaldība.
 Stratēģiskā daļa, kas ietver šādus uzstādījumus:
 Rojas novada vīzija, kurā sniegts nākotnes redzējums, izdalot
kodolīgo vīzijas formulējumu un izvērsto vīziju.
 Stratēģijas ietvars, kurā skaidrota tās uzbūve.
 Stratēģiskie mērķi.
 Ilgtermiņa prioritāšu un stratēģisko mērķu mijiedarbība.
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 Stratēģisko un ilgtermiņa mērķu atbilstība Kurzemes
plānošanas reģiona IAS un Latvijas IAS (Latvija 2030).
 Teritorijas specializācija.
 Telpiskās attīstības perspektīva, iekļaujot šādu grafisko un teksta
informāciju:
 Galvenās funkcionālās telpas un elementi.
 Apdzīvojuma struktūra, publisko pakalpojumu izvietojums un
priekšlikumi attīstības centru izvietojumam, kā arī transporta
koridori.
 Dabas teritoriju telpiskā struktūra, kultūrvēsturiski un ainaviski
nozīmīgās teritorijas.
 Novada funkcionālās saites, t.sk. kopīgās intereses un vienojošās
tendences ar Talsu, Dundagas un Mērsraga novadiem.
 Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, nosakot trīs mērķus un
sešas tiem pakārtotās prioritātes, kā arī vienu horizontālo prioritāti
 Ekonomiskā specializācija, iezīmējot četrus galvenos ekonomiskās
attīstības virzienus.
 Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzība, nosakot uzraudzības
indikatorus, kā arī uzraudzības sistēmas procesu.
Attīstības programma
Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu
kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko
uzstādījumu īstenošanai.
Rojas novada attīstības programma sastāv no trim daļām:
 Pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums,
pamatinformācija atbilstoši attiecīgajai IAS sadaļai.

kurā

ietverta

 Stratēģiskā daļa, kurā ietverti:
 Attīstības programmas ietvars.
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 Stratēģiskie un ilgtermiņa mērķi – atbilstoši IAS.
 Atbilstība Kurzemes plānošanas reģiona AP un NAP.
 Rojas novada mērķu un rīcību sasaiste.
 Rīcības un investīciju plāns, kurā noteiktas konkrētas rīcības
attiecīgajās, stratēģiskajā daļā noteiktajās sadaļās. Katrai rīcībai
noteikts “svars” – visvērtīgākās, vidēji vērtīgās un mazāk vērtīgās
rīcības. Noteiktas indikatīvās izmaksas, iespējamie finanšu avoti un
atbildīgie.
 Attīstības programmas uzraudzība, kurā noteikti attiecīgie indikatori,
rīcību īstenošanas progresa ietvars un uzraudzības sistēmas process.
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3. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS
PROCEDŪRA UN SATURS
Vides pārskata nozīme
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) ir process, kura mērķis ir
uzlabot nozares politikas, politikas plāna, rīcības programmas, kā arī citu
nacionālo, reģionālo un vietējo stratēģisko plānošanas dokumentu un
normatīvo aktu kvalitāti, vērtējot šo dokumentu iespējamo ietekmi uz vidi un
laicīgi novēršot vai mazinot to īstenošanas negatīvās ietekmes. Šis process ir
vērsts uz to, lai izvērtētu, kādas būtiskas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē
var rasties politikas plānošanas dokumentu īstenošanas rezultātā, un kā tās
ietekmēs dabas kapitālu – resursus un pakalpojumus. SIVN ir veicams plānu
un programmu sagatavošanās posmā un tā nepieciešamību un procesu
nosaka starptautiskā un nacionālā likumdošana.
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesa mērķis ir panākt vides
aspektu integrēšanu plānošanas procesā, nodrošinot, ka vides vērtības tiek
atbilstoši iestrādātas Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un
attīstības programmā. SIVN vispārīgie uzdevumi ir novērtēt vides apstākļus
un sniegt informāciju lēmumu pieņēmējiem, kā arī informēt plašāku sabiedrību
par sagaidāmo būtisko ietekmi uz vidi dokumenta ieviešanas gadījumā.
Vides pārskata sagatavošana ir būtiska stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma procesa sastāvdaļa, tā izstrādes procedūra un saturs atbilst
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums” (2004.03.23.) prasībām. Vides pārskats izstrādāts
un publiski apspriests vienlaikus ar minēto Rojas novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem.
Vides pārskata projekta izstrādes procedūra un metodes
1. Rojas novada pašvaldība pēc konsultācijām ar vides institūcijām iesniedza
Vides pārraudzības valsts birojā iesniegumu par IAS un AP izstrādes
uzsākšanu.
2. Birojs pieņēma 2014.gada 23.decembra lēmumu Nr.62 “Par stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un informēja
sabiedrību par lēmumu, kā arī par SIVN piemērošanas iemesliem.
3. Tika sagatavots Vides pārskata projekts par Rojas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2015. - 2030. gadam un Rojas novada attīstības
programmas 2015. - 2020.gadam projektiem.
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4. No 28.07.2015. līdz 04.09.2015. tika organizēta plānošanas dokumentu un
vides pārskata sabiedriskā apspriešana.
5. Pēc sabiedrības un ieinteresēto institūciju komentāru un ierosinājumu
saņemšanas, ir veikta plānošanas dokumentu redakcijas un vides pārskata
projekta pilnveidošana.
6. Pilnveidotais vides pārskata projekts ir iesniegts Vides pārraudzības valsts
birojam izvērtēšanai.
Vides pārskata izstrādei izmantoti starptautiskie un nacionālie vides politikas
dokumenti, nosakot atbilstību vides aizsardzības starptautiskajiem un
nacionālajiem mērķiem.
Vides pārskata sagatavošanas ietvaros izvērtēta plānošanas dokumentu
mērķu un uzdevumu atbilstība vides aizsardzības uzstādījumiem, kā arī
starptautiskajiem un nacionālajiem mērķiem.
Metodoloģiski stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tika veikts šādā
loģiskajā secībā:
 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesā kā galvenās
indikatoru grupas (analīzes sektori) tika izvēlēti:
 Gaisa kvalitāte;
 Ūdens un augsnes kvalitāte;
 Bioloģiskā daudzveidība;
 Vides veselība;
 Kultūrvide un ainavas.
 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tika izvērtētas šādas
ietekmju grupas:
 Tiešās un netiešās ietekmes
 Īslaicīgās un ilglaicīgās ietekmes
 Pastāvīgās ietekmes
 Kumulatīvās ietekmes.
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Ar tiešajām ietekmēm tiek saprastas tādas ietekmes, kuras uz apkārtējo vidi
iedarbojas tieši un nepastarpināti, ar netiešajām – ietekmes, kuras
mijiedarbojoties ar vidi, pastarpināti rada izmaiņas apkārtējā vidē, ar
pozitīvajām - ietekmes, kas vērstas uz vides kvalitātes uzlabošanu, slodzes uz
jūtīgajām ekosistēmām mazināšanu un ierobežošanu, dabas teritoriju un
kultūrvēsturiskā mantojuma objektu stāvokļa uzlabošanu vai vairošanu, ar
negatīvajām – ietekmes, kuras var izraisīt vides kvalitātes pasliktināšanu,
slodzes uz jūtīgajām ekosistēmām palielināšanu, dabas teritoriju un
kultūrvēsturiskā mantojuma stāvokļa pasliktināšanu, īslaicīgās ietekmes
izpaužas darbības (būvdarbi, labiekārtojuma uzstādīšana un citas) norises
laikā vai īsu laiku pēc darbības ieviešanas, ilgtermiņa – ietekmes, kuras
izpaudīsies visa plānošanas dokumentu ieviešanas laikā vai ilgākā laika
posmā.
Vides pārskata struktūra
Vides pārskats sastāv no šādām daļām:
 Plānošanas dokumentu mērķis un saturs.
 Vides pārskata sagatavošanas procedūra un saturs.
 Vides stāvoklis un problēmas Rojas novadā.
 Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi.
 Plānošanas dokumentu risinājumi un to ietekmes vērtējums.
 Alternatīvas.
 Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu būtisko ietekmju uz vidi
teritorijas un risinājumi, lai novērstu vai samazinātu būtisko ietekmi uz
vidi.
 Priekšlikumi attīstības programmas ietekmes uz vidi monitoringam.
Vides pārskatā iekļautā informācija atbilst Ministru Kabineta noteikumu Nr.
157 8. punktā noteiktajām prasībām.
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4. VIDES STĀVOKLIS UN PROBLĒMAS ROJAS
NOVADĀ
4.1.

Ģeoloģiskā uzbūve un reljefs

Rojas novada dabas īpatnības nosaka atrašanās Piejūras zemienē, Rīgas
jūras līča ziemeļrietumu piekrastē. Rojas novada reljefs veidojies Baltijas jūras
stadiju akumulācijas un abrāzijas procesu iedarbībā. Relatīvi lēzeno teritoriju
posmos sadala piekrastes kāpu grēdas un atsevišķas kāpas, kas stiepjas
vairāku desmitu kilometru garumā. To augstums novadā mainās no 10 – 25 m
virs jūras līmeņa. Rīgas jūras līča piekrastes posmā no Aizklāņiem līdz Rojai
raksturīgs vigu un kangaru reljefs. Starp Kalteni un Roju sastopamas
režģveida rievotās morēnas – laukakmeņu vaļņi (kalvas), bruģis un lauki.

4.2.

Derīgie izrakteņi

Rojas novadā pēc LVĢMC datiem ir reģistrēta viena derīgo izrakteņu atradne
– Kaltene. Tā atrodas arī Vandzenes pagastā un Mērsraga novadā. Pēc 2000.
gada izpētes par atradnē esošo krājumu atlikumiem, tās kopējā krāja ir 633,2
tūkstoši m3 52,1 ha platībā. Dabas resursa ieguve šajā atradnē pēdējos
gados nav veikta.
Pēc LVĢMC Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistra datiem Rojas novadā
ir šādas kūdras atradnes:
Pases numurs

Atradne

Atrašanas vieta

10474

Bez nosaukuma

Rojas novads

10474

Bez nosaukuma

Rojas novads

10445

bez nosaukuma

Rojas novads

10445

bez nosaukuma

Rojas novads

10414

Ezerspļavas

Rojas novads

10414

Ezerspļavas

Rojas novads
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Pases numurs

Atradne

Atrašanas vieta

10427

Klaipēnu

Rojas novads

10427

Klaipēnu

Rojas novads

10426

Krauķu pļava

Rojas novads

10426

Krauķu pļava

Rojas novads

10415

Nr. 10415

Rojas novads

10415

Nr. 10415

Rojas novads

10416

Nr. 10416

Rojas novads

10416

Nr. 10416

Rojas novads

10417

Nr. 10417

Rojas novads

10417

Nr. 10417

Rojas novads

10444

Nr. 10444

Rojas novads

10444

Nr. 10444

Rojas novads

10448

Nr. 10448

Rojas novads

4.3.

Augsnes un zemes izmantošana

Rojas novada augšņu sastāvs un kvalitāte galvenokārt ietekmē
lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības iespējas. Rojas novada
augšņu cilmieži ir dažādi ledus laikmeta un pēcledus laikmeta nogulumi.
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Novada jūras piekrastē raksturīgas tipiski podzolētas, velēnu stipri podzolētas
un podzolētās gleja (mežu zemēs) augsnes. Pagasta iekšzemes daļā (ap
Rudes ciemu) dominē velēngleja un velēnu podzolētās augsnes. Rojas
novadā atrodama eoliskā smilts, ļoti nedaudz – māls (Valgalciema teritorijā),
grants, kūdra.
2014.gadā Rojas novadā bija 2646 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemju, no tām aramzemes bija 1552 ha, augļu dārzi – 92 ha, pļavas – 415,9 ha un
ganības 586,1 ha (skat. 1. attēlu).
Augļu dārzi
3%
Pļavas
16%
Aramzeme
59%

Ganības
22%

1 .
a t t ē l s L a u k s a i m n i e c ī b ā i z m a n t o j a m ā s z e m e s
s a d a l ī j u m s ( % ) p a i z m a n t o š a n a s v e i d i e m R o j a s
n o v a d ā ( V Z D d a t i u z 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 .

Lauksaimnieciski izmantojamās zemes auglības kvalitāte Rojas novadā ir
vidēja – aptuveni 40 balles. Lauksaimniecības teritorijas ar auglību virs 40
ballēm atrodamas pie Rudes, Ģipkas un Pūrciema. Lielākās vienlaidus
lauksaimniecības zemju platības atrodas Rojas novada Rudes apkārtnē.
Novada aktīvo zemnieku saimniecību nozīmīgākais darbības virziens ir
lopkopība. No visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes Rojas novadā
(2646,0 ha) meliorēti ir 2044 ha jeb 77,25%.

4.4.

Klimats

Rojas novada klimatu nosaka tā ģeogrāfiskais novietojums Baltijas jūras
austrumu krastā mērenās joslas platuma grādos un relatīvi līdzenā zemes
virsma. Valdošās ir mēreno platuma grādu jūras gaisa masas (pārsvarā - no
Atlantijas okeāna, retāk - kontinentālās). Līdz ar to teritorijā ir labi izteiktas
jūras klimata pazīmes.
Rojas novada teritorija atrodas Piejūras zemienē, Rīgas jūras līča ZR
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piekrastē. Klimats Piejūras zemienē ir maigāks nekā citur Latvijā — tas ir
mēreni silts un relatīvi sauss. Gada vidējā temperatūra ir 6 – 6,4° . Ziemas
maigas, mākoņainas, ar nepastāvīgu sniega segu, biežiem atkušņiem,
piekrastē arī ar nereti sastopamu miglu. Nokrišņu daudzums gadā ir ap 600—
750 mm. Bezsala periods ilgst aptuveni 143—173 dienas, un tas ir visgarākais
Latvijā. Valdošie ir rietumu un dienvidrietumu vēji. Piekrastē ir lielāks vēja
ātrums (vidēji 5,5 m/s), nekā teritorijās, kas atrodas tālāk no jūras.
Vasarā piekrastē ir lielāks skaidro dienu skaits un mazāk nokrišņu nekā
apvidos, kas atrodas tālāk no jūras. Sniega sega ir nenoturīga un parasti
izveidojas tikai janvārī. Tās vidējais biezums 4 – 14 cm.
Vasaras vidū, jūlijā un augustā, ūdens virsējais slānis Rīgas jūras līcī var
sasilt līdz 25 - 26°. Novembrī līdz līča dibenam iestājas homotermija, t.i.,
temperatūra ir vienāda visā dziļumā - vidēji ap 7°. Līdz līča aizsalšanai
temperatūra visā ūdens masā pakāpeniski atdziest līdz 0 - 0,3°. Rīgas jūras
līcis aizsalst 74% no visām ziemām.

4.5.

Ūdeņi

Pazemes ūdeņi
Pazemes saldūdeņi ir tie ūdeņi, kuru mineralizācijas pakāpe ir mazāka par
1g/l. Šie ūdeņi ir galvenais dzeramā ūdens avots gan pilsētas tipa
apdzīvotajās, gan lauku tipa apdzīvotajās vietās.
Ventas baseina apgabala pazemes ūdeņi barojas no nokrišņiem un to apjomi
ir atkarīgi no konkrētā teritorijā izplatītākajiem nogulumiem un to filtrācijas
īpašībām. Pazemes ūdeņu barošanās ietekmē arī to dabisko aizsargātību pret
piesārņojumu. Artēziskie ūdeņi pazemes ūdensobjektu teritorijā, kā arī
gruntsūdeņi visā Ventas baseinu apgabala teritorijā nav aizsargāti no
iespējama piesārņojuma. Ventas baseina apgabala teritorija ir labi
nodrošināta ar dzeramo pazemes ūdeni.
Rojas novads ietilpst D3 pazemes ūdensobjekta teritorijā. Pazemes
ūdensobjektu kvantitatīvais stāvoklis ir labs, problēmas ar pazemes ūdeņu
daudzumu ir pazemes ūdensobjekta D3 ziemeļu daļā. Pazemes ūdensobjekta
D3 ziemeļu daļā dzeramā pazemes ūdens resursi ir trūcīgi ģeoloģiskās
uzbūves īpatnību dēļ. Pazemes ūdeņu kvalitāte ir ievērojami augstāka nekā
apkārtesošo ūdeņu kvalitāte, to lieto gan kā dzeramo ūdeni, gan
lauksaimniecības un ražošanas vajadzībām.
Pazemes ūdensobjekta D3 teritorijā aktīvās ūdens apmaiņas zonas biezums
sasniedz 25 m teritorijas Z daļā, bet D daļā -350 m. Ūdensapgādē
izmantojamie saldūdeņi teritorijā izplatīti kvartāra un Devona ūdens saturošos
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nogulumos. No zemāk iegulošās sāļūdeņu zonas izolē Narvas svītas vidēji
135 m biezi ūdeni vāji caurlaidīgi nogulumi (merģelis, māls) 1.
Ūdens apgādē izmantojamie horizonti:
 Vidus
–
Augšdevona
Arukilas
–
Amatas
komplekss
(Arukilas+Burtnieku D2ar + D2br horizonts); galvenais apgādes avots
novadā kopumā (max biezums 147 m; virsmas dziļums no 1,5 līdz
225 m; horizonta caurplūdes koeficients 50-486 m²/d; urbumu debiti
vidēji 340 m3/d) 2. Pēc ķīmiskā sastāva ūdens pieder hidrokarbonātu
kalcija – mangāna ūdeņu grupai ar mineralizācijas pakāpi 0,2 – 0,7
g/l.
 Kvartāra gruntsūdeņu horizonts; galvenokārt izmanto mazo
apdzīvoto vietu un zemnieku saimniecību apgādē (max biezums 45
m; virsmas dziļums no 1 līdz 5 m; horizonta caurplūdes koeficients
līdz 120 m²/d; urbumu debiti 170-240 m3/d)3. Ūdens ķīmiskais
sastāvs: hidrokarbonātu – kalcija ūdeņi ar mineralizācijas pakāpi 0,2
– 0,4 g/l. Ūdens kvalitāte kopumā ir apmierinoša, izņemot jūras
piekrastē esošās ūdenguves vietas. Jūras piekrastes gruntsūdeņos ir
paaugstināts hlora un dzelzs daudzums, kā arī krāsainība.
Rojas novada teritorijā pazemes ūdeņi ir ar zemu piesārņojuma risku
(artēzisko ūdeņu augšupejošās plūsmas apgabali)4.
Virszemes ūdeņi
Rojas novada teritorija ietilpst5 Ventas upju sateces baseina apgabalā. Ventas
baseina apgabals aizņem 15625 km2 jeb 24,2% no Latvijas teritorijas. Ventas
baseina virszemes ūdeņu krājumi ir ~3,3 km3.
Klimatiskajā ziņā Ventas apgabals ievērojami atšķiras no citiem upju baseinu
apgabaliem, jo tajā ir ļoti izteikta jūras ietekme - gaisa temperatūras vasarās ir

1

pēc “Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 2010.-2015.gadam

2

pēc “Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 2010.-2015.gadam

3

pēc “Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 2010.-2015.gadam

4

pēc “Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 2010.-2015.gadam

Informācija par upju baseinu iegūta no Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas
plāna 2010. - 2015. gadam
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zemākas, bet ziemās - augstākas nekā citos apgabalos. Īpaši šīs atšķirības
vērojamas ziemas atkušņu periodos, kā arī pārejas periodos – pavasaros un
rudeņos.
Rojas novada teritorija nav bagāta ar virszemes ūdens resursiem, tie aizņem
tikai 1,7% no teritorijas.
Cauri novadam tek vairākas Ventas baseinu apgabala upes, no kurām lielākā
ir Rojas upe. Tā sākas Pobužu apkārtnē (uz rietumiem no Valdemārpils).
Pēdējos 8 km no Velkumupes ietekas līdz grīvai Roja tek paralēli Rīgas jūras
līcim, dziļā ielejā līkumojot starp vairākām kāpu grēdām. Šajā upes posmā
krituma tikpat kā nav, un dažviet izskatās, ka ūdens upē ir stāvošs. Roja ietek
Rīgas jūras līcī, kur tās grīvā ir ierīkota osta, bet jūrā iestiepjas moli.
Rojas sateces baseinu novada robežās veido vairākas mazās upītes un
ūdensteces, piemēram, Velkumupe, Žulniekvalks, Lorupe, Melnsilupe, un
Pilsupe u.c.. Rojas novada upēm sateces baseins izvietots mežu teritorijās,
tādēļ ūdens kvalitāte tajās ir apmierinoša.
Rojas novada upēm (Rojai, Mazupītei un Pilsupei) izvirzīts vides kvalitātes
mērķis – laba kvalitāte 2015.gadā. Virszemes ūdensobjekta ekoloģiskā
kvalitāte Pilsupei laba, bet Rojai ar Mazupītei – vidēja.
Lielākā mākslīgā ūdenskrātuve Rojas novadā ir Rudes dīķis.
Purvi aizņem 248,0 ha, jeb 1,2% lielu novada teritoriju. Lielākais pēc platības
ir Jāņkrogpurvs (124,9 ha), kas atrodas netālu no Valgalciema – Rojas
novada Dienvidrietumu daļā.
Rojas novads robežojas ar Rīgas jūras līci, un novadam ir aptuveni 42 km
gara piekrastes un pludmales teritorija.
Lai nodrošinātu noteiktu upju un ezeru izmantošanu cilvēku vajadzībām vai
piemērotus dzīves apstākļus retām un apdraudētam sugām un biotopiem,
Ventas apgabalā ir izdalīti ūdensobjekti, kurus vajag īpaši aizsargāt pret
nelabvēlīgu ietekmi.
Šādas aizsargājamas teritorijas ir peldvietas pie Baltijas jūras un oficiālās
iekšzemes peldvietas, prioritārie zivju ūdeņi (lašveidīgo vai karpveidīgo zivju
ūdeņi) un ĪADT. Visās šajās teritorijās ir jāievēro specifiskas prasības, lai
pasargātu ūdeņus no piesārņojuma un citas nelabvēlīgas ietekmes.
Rojas novada teritorijā atrodas šādi ūdensobjekti:
 V079 – Baltijas jūra (Irbe – Roja), kurā izvietotas šādas ūdensteces –
Melnsilupe, Milzgrāvis, Lieknsupe, Lorumupe un Pilsupe,
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V082 – Roja, kurā izvietotas ūdensteces – Roja, Jaunarāja, Vecupe,
Jūrenvalks, Rudiķvalks un Plančvalks,

 V089 SP – Roja ar Mazupīti,
 V084 – Rīgas jūras līcis (Roja – Mērsraga kanāls), kura ūdensteces ir
Silupīte, Žulniekvalks un Vilkaste.
Rojas novada teritorijai no Baltijas jūras puses piekļaujas ūdensobjekts C –
Rīgas līča mēreni atklātais smilšainais krasts un ūdensobjekts D – Rīgas līča
mēreni atklātais akmeņainais krasts. Ūdeņu teritorijas aizņem 397,8 ha, jeb
2% lielu novada platību.
Rojas novadā esošo virszemes ūdensobjektu raksturojumu skatīt 1. tabulā un
2. Attēlā.
1. tabula Īss virszemes ūdensobjektu raksturojums Rojas novadā 6
Kods

Aizsargājamā
teritorija*

Nosaukums

Kvalitāte

Platība teritorijā (km2)

Virszemes ūdensobjekti
V079

Baltijas j. (Irbe- Roja)

L, IADT, P

laba

Rojas novads 24,42

V082

Roja

L, IADT

vidēja**

Rojas novads 62,36

V084

Rīgas jūras līcis (RojaMērsraga kanāls)

IADT, P

vidēja

Mērsraga novads 25,21
Rojas novads 80,57

Piekrastes ūdensobjekti

Piekraste C

Piekraste D

Rīgas līča mēreni
atklātais smilšainais
krasts

IADT, P

Rīgas līča mēreni
atklātais akmeņainais
krasts

IADT, P

Kolkas novads
vidēja***
Rojas novads
Engures novads
slikta***
Rojas novads

Informācija par upju baseinu iegūta no Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas
plāna 2010. - 2015. gadam
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Mērsraga novads
*Aizsargājamo teritoriju veidu apzīmējumi: L - lašveidīgo zivju ūdeņi, P - peldvieta, IADT īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.
** Punktveida/ izkliedētā/ morfoloģiskā slodze.
*** Tehniskais iemesls - ūdens kvalitātes uzlabojums galvenokārt atkarīgs no pasākumu, kas
veikti ienākošajos ūdeņos no iekšzemes, efekta, kā arī Baltijas jūras ūdeņu kopējās
kvalitātes.

Atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.118
“Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” Rojas novadā kā
prioritārie lašveidīgo zivju ūdeņi ir noteikti Melnsilupe, Pilsupe un Roja, kurām
atbilstoši noteikumiem aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju
aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus, savukārt Engures ezers
ir noteikts kā prioritārie karpveidīgo zivju ūdeņi.
Ventas apgabalā apmēram trešā daļa upju, vairāk kā puse ezeru un trešā
daļa stipri pārveidoto ūdensobjektu neatbilst labai ekoloģiskai kvalitātei. Trīs
piekrastes ūdensobjektu (A, D un E) ekoloģiskā kvalitāte ir slikta, bet divu (B,
C) – vidēja. Piekrastes ūdensobjektu ķīmiskā kvalitāte ir laba.
Ventas baseina apgabalā lielākie punktveida piesārņojuma avoti ir
notekūdeņu novadīšana un piesārņotās vietas radītais piesārņojums.
Nozīmīgākie
izkliedētā
piesārņojuma
avoti
Ventas apgabalā ir
lauksaimnieciskās darbības un centralizēti nesavāktie un neattīrītie
notekūdeņi, kā arī notece no mežiem.
Piekrastes ciemos dažādos laika periodos un apjomā ir ierīkoti grāvju tīkli, no
kuriem daudzi ir aizbiruši, aizauguši un nepilda savas funkcijas. Vairākās
vietās, ciemu teritorijās, nefunkcionē notece uz jūru, jo daudzu gadu laikā tās
aizpūstas ar smiltīm, un to vietās izveidojušās priekškāpas. Dabā esošo
grāvju uzturēšana jāveic regulāri, novācot apaugumu un ūdensteces
aizsērējumu.
Applūduma riska teritorijas visvairāk sastopamas potamālo upju posmos –
plūdu apdraudējums Rojas novadā konstatēts teritorijās pie Rojas upes un
Mazupītes. Ventas baseina apgabalā applūduma draudi vairāk saistīti ar jūras
uzplūdiem (arī Mērsraga kanāls, ietekmējot Engures ezera piegulošās
platības īslaicīgu applūšanu). Jūras uzplūdu krastu erozijas draudi skar Kolku,
Roju – Kalteni – Valgalciemu, kur pamatkrasts vētrās tiek erodēts visu
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pagājušo gadsimtu un vietām atkāpies par 50 - 100 m7.
Ūdeņu stāvokli, ar tiem saistītās ekosistēmas un izmantošanu cilvēku
vajadzībām ietekmē arī tādas darbības, kas nerada piesārņojumu, tomēr
maina ūdens plūsmas tecējumu, ūdensobjekta hidroloģisko režīmu, gultnes
un krastus. Ūdensobjektā V089 SP Roja ar Mazupīti būtiskas morfoloģiskas
izmaiņas ir radījusi Rojas ostas darbība. Ostas darbībai nepieciešamie
padziļināšanas darbi, kā arī hidrotehnisko būvju būvniecība izmaina ūdens un
sanešu plūsmu, gultnes un krastu struktūru, biotopos8.
Lai nodrošinātu noteiktu upju un ezeru izmantošanu cilvēku vajadzībām vai
piemērotus dzīves apstākļus retām un apdraudētam sugām un biotopiem,
Ventas apgabalā ir izdalīti daudzi ūdeņi, kurus vajag īpaši aizsargāt pret
nelabvēlīgu ietekmi. Šādas aizsargājamas teritorijas ir peldvietas pie Baltijas
jūras un oficiālās iekšzemes peldvietas, prioritārie zivju ūdeņi (lašveidīgo vai
karpveidīgo zivju ūdeņi) un ĪADT. Visās šajās teritorijās ir jāievēro specifiskas
prasības, lai pasargātu ūdeņus no piesārņojuma un citas nelabvēlīgas
ietekmes.

Informācija par upju baseinu iegūta no Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas
plāna 2010. - 2015. gadam
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2 .
a t t ē l s . Ū d e n s o b j e k t u i z v i e t o j u m s R o j a s
n o v a d a t e r i t o r i j ā . ( p ē c V e n t a s b a s e i n a a p g a b a l a
a p s a i m n i e k o š a n a s p l ā n a , L V Ģ M C )

Peldvietas
Kopumā Rojas novadā ir 14 publiskās pludmales.
Oficiāla peldvieta novadā, kur tiek veikts peldūdens monitorings, ir Rojas
pludmale. Monitoringa laikā ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski
(pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem), gan vizuāli, novērtējot peldvietu. Pēc
Veselības inspekcijas datiem, Rojas pludmalē nav bijuši būtiski pārkāpumi
ūdens kvalitātes rādītājos, kā dēļ peldēšanās tajā būtu aizliegta vai nebūtu
ieteicama.
Rojas pludmales zemais, smilšainais krasts veidojies pēdējo 70 gadu laikā
pēc ostas molu izbūves. Iesniedzoties jūrā līdz 3 m dziļumam, moli aizturēja
viļņu un straumju nestās smiltis. Izveidojās 1,2 – 1,7 m augsta virspludmales
terase, kas strauji aizauga ar niedrēm un krūmiem. 2000. gadā šeit sākās
pludmales atjaunošana: 500 m garā posmā pirmo reizi Latvijā jūras krastā
izretināja krūmājus un alkšņu jaunaudzes, ar visām saknēm aizvāca meldru
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un niedru apaugumu un, daļēji nolīdzinot krasta valni, mākslīgi izveidoja
pludmales virsmu.
Rojas peldvieta, pateicoties Rojas ostas ziemeļu molam kā apskates
objektam, sakoptajai, labiekārtotajai, tīrajai piekrastes zonai, ir kļuvusi
iecienīta tūristu un apkārtējo iedzīvotāju vidū.
Nākotnē pludmali plānots attīstīt kā Zilā karoga pludmali, tādējādi nodrošinot
ES prasībām atbilstošu peldūdens kvalitāti un infrastruktūru.

4.6.

Krasta noskalošanas riska teritorijas

Kāpu zona kā dabas ekosistēma ir ļoti dinamiska un nestabila. Pēdējās
desmitgadēs paaugstinās gaisa temperatūra, biežāk veidojas vētras, turklāt
pieaug to enerģija.
Krasta noskalošanas riska teritorijas aprakstītas saskaņā ar Igaunijas –
Latvijas pārrobežu sadarbības projekta EU43084 “Piekrastes un jūras telpiskā
plānošana Pērnavas līča teritorijā Igaunijā un Latvijas piekrastes pašvaldībās”
izpētes datiem un izstrādātajām vadlīnijām. Šie dati sniedz detālu informāciju
par paredzamajiem krasta erozijas procesiem.
2014.-2025.gadā krastu atkāpšanās maksimums sagaidāms Pūrciemā, Rojas
dienvidu daļā, Ķirķu ragā un Valgalciemā (10-12 m) (posma koppgarums 6
km), pārējā nekompensētai erozijai pakļautā posma daļā 2 -7 m. Riska joslā
atrodas atrodas māju piebraucamie ceļi un vietējas nozīmes koplietošanas
ceļi Rojā, posmā Ķirķu rags-Rojnieki, Kaltenē un Valgalciema Beķerkrogā, kā
arī 10 dzīvojamās un saimniecības ēkas. Īpaši spēcīgu ZR virziena vētru
laikā iespējama atsevišķu zemāko teritoriju aplūšana. Sagaidāma ostas
pieejas kanāla (kuģu ceļa) piesērēšanas pastiprināšanās.
2014.-2060.gadā no Aizklāņiem līdz Melnsilam atjaunosies un pastiprināsies
ilgstoši neaktīvā jūras senkrasta erozija (riska joslas platums 20 -30 m).
Krasta atkāpšanās maksimums sagaidāms Pūrciemā, Rojas dienvidu daļā,
Ķirķu ragā un Valgalciemā 25-50 m, pārējā erozijai pakļautā posma daļā 10 15 m. Riska joslā atrodas elektropārvades līnija, māju piebraucamie ceļi un
vietējas nozīmes koplietošanas ceļi Rojā, posmā Ķirķu rags – Rojnieki,
Kaltenē un Valgalciema Beķerkrogā, kā arī kopumā 30 dzīvojamas un
saimniecības ēkas. Īpaši spēcīgu ZR virziena vētru laikā iespējama zemāko
teritoriju applūšana
Augstāko erozijas riska klašu kopgarums mūsdienās:
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 2. klase (krasta iecirkņi, kurus raksturo samērā labi attīstīts eolais
reljefs un, kur pludmales platums parasti pārsniedz 30 m);
 3.klase (krasta iecirkņi, kurus mūsdienās raksturo zemas un
fragmentāras priekškāpas, rupjgraudaina vai jaukta materiāla
pludmales un hronisks, bat vāji izteikts sanešu deficīts – 22,4 km;
 4.klase (krasta iecirkņi, kuros mūsdienās praktiski nav jaunākā eolās
akumulācijas reljefa (priekškāpas), pludmales parasti sastāv no dažāda
rupjuma materiāla un to platums reti sasniedz 25 m. Virspludmales
reljefa robežu un arī pamatkrasta robežu iezīmē stāvkrasts vai erozijas
kāple.- 5,7 km;
Pēc projekta datiem, tiek vērtēts, ka līdz 2025.gadam erozijam riskam
pakļauto posmu kopgarums varētu būt 28,9 km, maksimālā erozijas izplatība
8-12 m, bet līdz 2060.gadam erozijam riskam pakļauto posmu kopgarums
varētu palielināties līdz 32,3 km, maksimālā erozijas izplatība 25-50 m.
Rekomendācijas krastu nostiprināšanai9:
 2. klase - jebkādi krasta nostiprināšanas darbi, nav ieteicami. Krasta
iecirkņos ar augstu rekreācijas slodzi ir ieteicama atpūtnieku plūsmas
regulēšana kāpu zonā (vai priekškāpā) izmantojot laipas un žogus.
Priekškāpas nogāzē vēlama epizodiska (reizi 3-5 gados vai pēc vētras)
kāpu graudzāļu stādīšana, kompensējot slodzes radītos traucējumus;
 3. klase - krasta nostiprināšana ir pieļaujama tikai tajos krasta posmos,
kur 2025. gada erozijas riska zonā vai tiešā tās tuvumā (< 5m) atrodas
apbūve vai pastāvīgi infrastruktūras objekti (šis attiecas arī uz 4. un 5.
klases iecirkņiem). . Ja iecirknis tiek intensīvi izmantots rekreācijā,
jebkādu preterozijas būvju ierīkošana nav ieteicama. Pielietojamie
pasākumi prioritizējami sekojoši:
 Epizodiska krasta nogāzes augšējās daļas piebarošana ar
konkrētajai vietai atbilstošu smalkgraudainu materiālu
(smiltīm);
 „Zaļie” eolo akumulāciju veicinošie un esošās kāpu
veģetācijas saglabāšanos veicinoši pasākumi (viegli vidē
sadalošies nožogojumi, gājēju laipas u.c.;

Pēc Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta EU43084 “Piekrastes un jūras
telpiskā plānošana Pērnavas līča teritorijā Igaunijā un Latvijas piekrastes pašvaldībās” Rīga,
2014
9
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 Izņēmuma gadījumos pieļaujama vienkāršotu atvieglota tipa
invazīvo preterozijas pasākumu (laukakmeņu krāvumi uc. no
nesaistītiem elementiem veidotas būves) pielietošana ļoti īsos
(< 100 m) iecirkņos, nosakot par obligātu veikt
kompensējošus 1. un 2. prioritātes pasākumus. Segto krasta
posmu īpatsvars konkrētajā erozijas riska klases iecirknī ir
jāierobežo līdz 5%.
 4. klase Krasta nostiprināšana ir pieļaujama tikai tajos krasta posmos,
kur riska zonā (< 5 m Rīgas jūras līča piekrastē) atrodas iepriekš
minētie objekti. Pielietojamie pasākumi prioritizējami sekojoši:
 Vidējas intensitātes krasta piebarošana. Krasta iecirkņos, kur
erozija pastiprinājusies galvenokārt pateicoties ostu ārējo
hidrotehnisko būvju radītajiem traucējumiem, par viennozīmīgi
piemērotāko risinājumu ir uzskatāma ostas un kuģu ceļa
uzturēšanas
darbos
iegūtās
nepiesārņotās
grunts
izmantošana piebarošanā (attiecināms uz visām riska
klasēm);
 Gadījumos, kad krastā dabiski dominē smalkgraudainie
saneši, ir ieteicami pēcvētras (tuvākā gada laikā)
„remontdarbi” – „zaļo” pasākumu izmantošana krasta nogāzes
atjaunošanās veicināšanai;
 Ir pieļaujama atvieglota tipa invazīvo preterozijas pasākumu
izmantošana īsos (< 300 m) iecirkņos. Segto krasta posmu
īpatsvars konkrētajā erozijas riska klases iecirknī ir jāierobežo
līdz 10%.
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3 .

a t t ē l s R o j a s n o v a d a j ū r a s k r a s t a
i e d a l ī j u m s e r o z i j a s r i s k a k l a s ē s 10.

Avots: Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta EU43084 “Piekrastes un jūras
telpiskā plānošana Pērnavas līča teritorijā Igaunijā un Latvijas piekrastes pašvaldībās” Rīga,
2014
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Saskaņā ar valsts pētījumu programmas KALME (Klimats, Adaptācija,
Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas) veiktajiem pētījumiem (1992.- 2007.),
raksturīgie krasta tipi Rojas novada teritorijā ir šādi (skat. 3.attēlu):
 no robežas ar Kolkas pagastu līdz Aizklāņiem - eolās un pludmales
smiltis (3b),
 no Aizklāņiem līdz Rojai - šaura pludmale ar virspludmales terasi –
lēzenie akumulatīvie krasti (8c1),
 Rojā, Kaltenē - mākslīgi nostiprinātie krasti (9),
 Kaltenē un Valgalciemā - pludmales, lagūnu un eolie nogulumi (5b),
 nelielās platībās Kaltenē un Valgalciemā - devona nogulumieži ar 2 –
5m biezu kvartāra nogulumu segu (2)

4 .

a t t ē l s

R ī g a s

l ī č a

k r a s t a

ģ e o l o ģ i s k ā

u z b ū v e

11

Pēc valsts pētījumu programmas KALME veiktajiem pētījumiem (1992. –
2007.) iezīmējas raksturīgākās krasta noskalošanās riska teritorijas arī Rojas
novadā (skat. 4. attēlu). Krasta noskalošana šo 15 gadu laikā 20 – 40 m
sasniegusi Pūrciemā un uz D no Rojas ostas. Salīdzinot pēdējo 15 gadu laikā

Avots: Baltijas jūras Latvijas krasta procesi – KALME, Valsts pētījumu programma Klimata
maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi, Rīga, 2008
11
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notikušās Rīgas līča krasta izmaiņas ar pagājušā gadsimta 50 gadu periodu, ir
pieaudzis krasta erozijas vidējais ātrums. Jaunas erozijas riska vietas
iezīmējas Rojā un Valgalciemā. 2001.gada 1. un 15.novembra vētru laikā
ievērojama krasta erozija konstatēta Rojā un Kaltenē, mērena – Melnsilā,
Ģipkā, krastā starp Žoceni un Roju. 2007.gada janvāra vētrā pamatkrasta
erozija konstatēta – Melnsilā, Pūrciemā, Ģipkā un uz D no Ģipkas, uz D no
Rojas, Kaltenē un Valgalciemā. Vienas vētras laikā uz D no Rojas krasta
atkāpies par 8 – 10 metriem. Priekškāpas daļēji noskalotas krasta joslā starp
Ģipku un Žoceni. Krasta teritorijai Rojas novadā ir augsts erozijas risks,
maksimālais reģistrētais vējuzplūdes līmenis šajā krastā ir +1,77 m (21.gs.)
pie Rojas.
Saskaņā ar Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu (2010.2015.gadam) Ventas baseina apgabalā – t.sk. Rojas novada teritorijā,
applūduma draudi visvairāk saistās ar jūras uzplūdiem (arī Mērsraga kanāls,
ietekmējot Engures ezera piegulošās platības īslaicīgu applūšanu). Jūras
uzplūdu krastu erozijas draudi skar Kolku, Roju – Kalteni – Valgalciemu
(pamatkrasts vietām atkāpies par 50 - 100 m), Enguri (vētrās tiek noskalota
ap 1100 m gara krasta josla), Abragciemu un Bigauņciemu.

5 .
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Avots: Baltijas jūras Latvijas krasta procesi – KALME, Valsts pētījumu programma Klimata
maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi, Rīga, 2008
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4.7.

Meži

Mežu daudzums, to kvalitāte un ģeogrāfiskais izvietojums nosaka Rojas
novada piederību pie tām teritorijām, kurām meža nozare lauku teritorijās
ieņem nozīmīgu lomu tautsaimniecībā, nodrošinot nodarbinātību un stabilus
ienākumus, kā arī dodot būtisku ieguldījumu novada ekonomikā un eksporta
bilancē. Novada mežiem ir ievērojama loma kā rekreācijas resursam
(ogošana, sēņošana, dabas un ekotūrisms), un tas ir arī potenciāls vides
kvalitātes nodrošināšanai. Novada mežiem piemīt liela bioloģiskā
daudzveidība. Meži ir neatņemama ainavas sastāvdaļa, un ar savu daudzveidīgo ekoloģisko, sociālekonomisko un kultūrvēsturisko vērtību
neapšaubāmi ir viena no lielākajām novada dabas bagātībām.
Nozīmīgākie dabas resursi Rojas novadā ir mežs un jūras liedags kā
rekreācijas teritorija. Rojas novada teritorijas izmantošanas struktūrā
noteicošo vietu ieņem mežu zemes, kas aizņem 76,4% no kopējās platības
(pēc VZD datiem uz 01.01.2014.). 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. Mežsaimnieciskā darbība ierobežota arī īpaši
aizsargājamajās dabas teritorijās – dabas liegumos „Ģipka” un „Ģipkas
lankas”, kā arī dabas pieminekļu „Kaltenes krasta veidojumi” un „Kaltenes
kalvas” teritorijās, nodrošinot gan ainavas, gan dabas vērtību saglabāšanu.
Dominējošā suga novada mežos ir priede, kam seko bērzs un egle. Rojas
novadā nav daudz purvu teritoriju – lielākoties tās izvietotas novada
dienvidrietumos. Lielākais no purviem – Jāņkrogpurvs.

4.8.

Ainavas

Novadā sastopama liela ainavu daudzveidība, ko nosaka dabas apstākļu
dažādība un vietas vēsturiskā attīstība. Ainavas var iedalīt dabas procesu
rezultātā veidojušās ainavās un cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā
izveidotās ainavās, kā arī augstākminēto faktoru mijiedarbībā veidojušās
ainavās13.
Ainavu daudzveidību nosaka gan dabas apstākļu dažādība, gan vietas
vēsturiskā attīstība, gan abu šo faktoru mijiedarbība. Ainava ir nozīmīga ne
tikai kā dabas vērtība, bet arī kā cilvēka dzīves kvalitātes pazīme. Rojas
novada ainavas var iedalīt:

13

atbilstoši Rojas novada teritorijas plānojuma vides pārskatam.
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1) dabas procesu rezultātā veidojušās ainavas (smilšainās pludmales
ainavas, akmeņainās pludmales ainavas, mežu ainavas, purvu ainavas,
lauku ainavas – pļavas un atmatas, u.c.),
2) cilvēka
saimnieciskās
darbības
rezultātā
izveidotās
ainavas
(lauksaimniecības zemju ainavas, viensētu ainavas, urbanizētās ainavas –
ciemi, kultūrvēsturiskās ainavas).
Lielas pārmaiņas ainava piedzīvoja padomju laikā, kad piekrastes teritorijās
darbojās padomju varas militārās intereses, radot piekrastē ierobežotas
pieejamības zonu. Lauku ainavas izmaiņas veicinājis padomju ekonomiskās
attīstības modelis – kolhozu attīstība un viensētu likvidācija.
Dabas procesu rezultātā izveidotās ainavas
Īpaši jāizceļ pludmales ainavas, kur visa novada garumā mijas gan
akmeņainās, gan smilšainās pludmales, dažviet saglabājušās mežainās
jūrmalas kāpas, kas ir nozīmīga dabiskā barjera, kas aizsargā piekrasti no
jūras vēja un viļņiem, un nelielie stāvkrasti (Aizklāņu teritorijā, Rojā, Krasta
ielā).
Pārējo dabisko ainavu dalījumā ietilpst meža masīvi, lauku ainavas, Rojas
upes ainavas. Šajās ainavās ietilpst teritorijas ar aizsargājamiem, vērtīgiem
biotopiem, dabas liegumu teritorijas, lauku ainavas (plašas pļavas Rudes
apkārtnē). Nelielas teritorijas veido purvu ainavas, novada D daļā – netālu no
Valgalciema.
Saimnieciskās darbības rezultātā izveidotās ainavas
Šajās ainavās ietilpst urbanizētās ainavas, (ciemi) tai skaitā rūpnieciskās
teritorijas un lauksaimniecības zemju ainavas Rudes apkārtnē.
Vēsturiski saimnieciskās darbības rezultātā radušās arī Rojas novada
kultūrainavas un kultūrvēsturiskās ainavas. Pirmās lībiešu apmetnes
Ziemeļkurzemē parādījās jau 14.-15. gs. (Rojas novada teritorijā ietilpst
vietas, kur dzīvojuši lībieši – Aizklāņi, Melnsils), kur līdz mūsdienām
saglabājušies atsevišķi kultūrvēstures elementi (vecas zvejnieku mājas, klētis,
darbarīki u.c.).
Rojas novadā izdalāmi šādi galvenie ainavu veidi - meža ainavas, lauku
ainavas, piekrastes ainavas, kā arī ainavas, kas izveidojušās cilvēku
saimnieciskās darbības rezultātā:
 lauku apdzīvotās teritorijas, lielie ciemi u.c. urbanizētās ainavas;
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 lauksaimniecības zemju ainavas (Rudes teritorija);
 rūpnieciskās teritorijas (Rojas ostas teritorija, „Bangas” angāri,
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Rojā, Melnsila cehs).
Piekrastes ainavu veido pludmales ainava un apbūvētās teritorijas, kur daļa
no tām ir kultūrvēsturiskās teritorijas (senie lībiešu ciemi Aizklāņi, Melnsils, kā
arī Ģipka un Žocene). Piekrastes ainavu ietekmē ne tikai teritorijas apbūve,
bet arī cita veida cilvēku saimnieciskā darbība, piemēram, ostas izbūve,
krastu stiprināšana u.tml..
Piekrastes ainavā īpaša ir pludmales ainava, kur mijas gan akmeņainās, gan
smilšainās pludmales un nelielie stāvkrasti (Aizklāņu teritorijā, Rojā). Dažviet
saglabājušās mežainās jūrmalas kāpas, kas ir nozīmīga dabiskā barjera, lai
aizsargātu piekrasti no jūras vēja un viļņiem.
Pārējo ainavu dalījumā ietilpst:
 meža masīvi, kas novadā būtiski ietekmēti mežsaimnieciskās darbības
rezultātā (izcirtumi, stigas utt.);
 pļavas, u.c. lauku ainavas, kas radušās cilvēka darbības un dabisko
procesu mijiedarbībā (plašas pļavas Rudes apkārtnē) un atmatas, kas
ir cilvēka darbības rezultāts, kur notiek renaturalizācija;
 Rojas upes ieleja, kas ir īpaša ar vietām sastopamo akmeņaino gultni,
upes mainīgo tecējumu un daudzajām pietekām. Rojas upe lejpus
Rudes, no Velkumupes ietekas līdz grīvai, dziļā ielejā līkumo starp
vairākām kāpu grēdām.

4.9.

Dabas mantojums

Rojas novadā pilnībā vai daļēji atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas, kas ir arī Eiropas nozīmes (NATURA 2000) teritorijas (skat. 2.
tabulu un 5. attēlu).
Rojas novadā atrodas 2 dabas liegumi, 2 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie
dabas pieminekļi, 6 mikroliegumi (no tiem, 2 reģistrēti 2015.gadā), dižkoki,
kultūrvēsturiskie koki un saudzējamie koki, 2 dižakmeņi. Visi dižkoki nav
apsekoti un apzināti. Visas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (dabas
liegumu teritorijas, ģeoloģisko un morfoloģisko dabas pieminekļu teritorijas un
mikroliegumu teritorijas) aizņem 4,63% no novada kopējās teritorijas.
Novadam piekļaujas aizsargājamā jūras teritorija „Rīgas līča Rietumu
piekraste”.
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Rojas novadā pilnībā izvietots dabas liegums „Ģipka” un daļa no dabas
lieguma „Ģipkas lankas”. Abi šie dabas liegumi iekļauti „Natura 2000” Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā.
Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas Rojas novadā14:
 Ģipka – Dabas liegums izveidots, lai saglabātu Eiropā un Latvijā
aizsargājamus un retus biotopus, kas Latvijā sastopami tikai piekrastes
teritorijā, kā arī Latvijā retas un aizsargājamas augu sugas. Savdabīgo
biotopu kompleksu veido starpkāpu ieplakas, kurās izveidojušies
pārejas purvi ar ļoti retām augu sugām, mežainās kāpas, pelēkās
kāpas, priekškāpas un pludmale, kas ir nozīmīga smilšu krupja
dzīvotne.
 Ģipkas lankas –Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Teritorijā
konstatētas 10 Putnu Direktīvas 1.pielikuma putnu sugas, no tām
nozīmīgākās ir mazais ormanītis - šajā teritorijā ligzdo vismaz 2 pāri.
Ligzdo arī baltmugurdzeņi, trīspirkstu dzeņi un citi putni.
 Kaltenes krasta veidojumi – ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais
dabas piemineklis. Viens no nedaudzajiem posmiem Rīgas līča
piekrastē, kur Litorīnas jūras laikā ir bijis abrāzijas krasts. Tiek
aizsargāti Litorīnas jūras krasta veidojumi, īpaši aizsargājamie
piekrastes un pļavu biotopi, īpaši aizsargājamās putnu sugas, kā arī
Rīgas līča rietumu piekrastei raksturīgā ainava.
 Kaltenes kalvas – ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas
piemineklis. Tā ir īpaša ar laukakmeņu sakopojumu un valņveida
krāvumiem bijušā Baltijas ledus ezera abrāzijas līdzenumā. Līdzīga
rakstura veidojumi Latvijas piekrastē nav sastopami.
Rojas novadam piekļaujas arī aizsargājamā jūras teritorija:
 Rīgas līča rietumu piekraste – Teritorija izveidota zemūdens rifu un
dzīvotņu aizsardzībai, kas kopumā aizņem 19 252 ha lielu zemūdens
platību, kā arī putnu sugu aizsardzībai, kuru populācijas lielumi
aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas
kritēriju. Šādas putnu sugas, kuru populācijas lielumi aizsargājamā
jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju ir
brūnkakla gārgale Gavia stellata, melnkakla gārgales Gavia arctica,
tumšā pīle Melanitta fusca, kākaulis Clangula hyemalis un mazais ķīris

14

pēc Dabas aizsardzības pārvaldes datiem, 2015.g.
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Larus minutus. Teritorijā sastopami – trīs rifu tipi un četri dzīvotņu tipi
uz mīkstām gruntīm.

6 .
a t t ē l s R o j a s n o v a d a ī p a š i a i z s a r g ā j a m o
d a b a s t e r i t o r i j u u n k u l t ū r a s p i e m i n e k ļ u s h ē m a .
( A v o t s : R o j a s n o v a d a p a š v a l d ī b a )
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2.tabula
Kopsavilkums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Rojas novadā 15
Nosaukums

Aizsardzības
kategorija

Administratīvais
iedalījums

Platība (ha)

Dibināšanas
gads

Dokumenti
DAP*

IAIN**

Darbības
termiņš
DABAS LIEGUMI
Ģipka

Ģipkas
lankas

Dabas
liegums,
Natura 2000

Rojas novads

Dabas
liegums,
Natura 2000

Rojas novads,
Dundagas
novads
(Dundagas
pagasts)

161

2004.

2004.

-

2004.2014.
Kopā -

2004.

-

-

2003.

2010.

111
Novadā 26,2

ĢEOLOĢISKIE UN ĢEOMORFOLOĢISKIE DABAS PIEMINEKĻI
Kaltenes
krasta
veidojumi

Dabas
piemineklis

Kaltenes
kalvas

Dabas
piemineklis

Rojas novads,
Kaltene

68,2

2002.2012.
Rojas novads,
Kaltene

579

1962.

2004.
2004.2014.

AIZSARGĀJAMĀ JŪRAS TERITORIJA

15

pēc Dabas aizsardzības pārvaldes datiem, 2015.g.
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Rīgas
līča
rietumu
piekraste

Jūras
teritorijas,
Natura 2000

Iepretim
Dundagas,
Rojas,
Mērsraga,
Engures,
Tukuma
novadiem,
Jūrmalas
pilsētas
daļai
Jaunķemeros

Kopā
132172

2010.

2009.

2011.

2009.2018.

3.tabula
Īpaši aizsargājamie koki un retie koki Rojas novadā16
Aizsargājamā objekta
veids

Piezīmes

Nosaukums

Dižkoki

Vīksna, (Ulmus laevis Pall.)

Jaunplančos - Purciemā pie Rudes

(apzinātie un reģistrētie)

Parastā
priede
sylvestris L.)

(Pinus

Pūrciemā, 70 m uz DR no Smilšniekiem,
100 m no Pilsupes kreisā krasa, celiņa
malā, kāpu mežā

Āra bērzs (Betula pendula
Roth)

100 m uz D no Pūrciema Smilšniekiem,
50 m no Pilsupes kreisā krasta, palienes
krūmājā

Parastā
priede
sylvestris L.)

(Pinus

800 m uz R no Melnsila, Melnsila –
Ezernieku ceļa kreisajā malā, mežā.

Parastā
priede
sylvestris L.)

(Pinus

800 m uz R no Melnsila, Melnsila –
Ezernieku ceļa kreisajā malā, mežā.

Kultūrvēsturiski koki

Saudzējami koki

16

Jāņu ozols

pie Velkumupes netālu no Ģipkas

Rojnieku priedes

Kaltenē pie Caunām

Avots: LVĢMA un Rojas novada pašvaldības dati
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Niedru priede pie Niedrām

Pūrciemā

Saskaņā ar Ministra kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.264 “Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” dabas pieminekļi – aizsargājamie koki ir vietējo un citzemju sugu
dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai
augstums nav mazāks par šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem izmēriem)
un teritoriju ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā
no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas). Daļa
aizsargājamo koku Rojas novadā vēl nav apzināti un reģistrēti, bet
pakāpeniski šī informācija tiek aktualizēta.
Rojas novadā atbilstoši LR likumiem “Sugu un biotopu likums”, “Meža likums”
un tiem pakārtotiem normatīviem aktiem ir izveidoti mikroliegumi 17. Par
mikroliegumu veidošanu ir atbildīgas šādas institūcijas:
 Dabas aizsardzības pārvalde nosaka mikroliegumus nemeža zemēs,
kā arī dabas rezervātos un nacionālajos parkos;
 Valsts meža dienests nosaka mikroliegumus meža zemēs ārpus dabas
rezervātiem un nacionālajiem parkiem;


Zemkopības ministrija nosaka mikroliegumus īpaši aizsargājamo zivju
sugu nārsta vietās.

Rojas novada teritorijā fiksēti 4 mikroliegumi ar kopējo platību 93,4 ha. Kopā
ar buferzonām tas aizņem 168,5 ha jeb 0,85% no visām novada zemēm.
Mikroliegumi sargā gan sūnas, gan putnus.
Mikroliegumi:
 Mikroliegums (293) – 37,10 ha platībā - aizsargā putnus;
 Mikroliegums (1726) – 39,5 ha platībā - aizsargā putnus;
 Mikroliegums (2000) – 16 ha platībā - aizsargā putnus;
 Mikroliegums (2036) – 0,8 ha platībā - aizsargā sūnas.

Teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa
aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina
17
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 Mikroliegums Ziemeļkurzemes VM, A/S īpašumā „Valsts mežs Roja”
289.un 290. kvartālā Rojas pagastā (izveidots 2015,gadā) – aizsargā
putnus;
 Mikroliegums Talsu novadā, buferzona iesniedzas Rojas novadā –
aizsargā putnus.
Rojas novadā konstatētas aizsargājamo biotopu teritorijas18:
 Latvijas nozīmes aizsargājami biotopi:
 Grīņi – Ģipkas liegumā,
 Parastās purvmirtes Myrica gale audzes – Ģipkas liegumā.
 Latvijas un Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi:
 Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas – gandrīz visā krasta
joslā;
 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs - galvenokārt
Kaltenē –Valgalciemā;
 Smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju –gandrīz visā
krasta joslā;
 Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām;
 Viengadīgu augu sabiedrības dūņainās un zemās smilšainās
pludmalēs;
 Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs.
 Mežainas piejūras kāpas – gandrīz vai lielākā priežu mežu
daļa
 Mitras starpkāpu ieplakas.
 Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi:
 Embrionālās kāpas – gandrīz visā krasta joslā,

Saskaņā ar LIFE projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība un izmantošana Latvijā” datiem,
cit. pēc Rojas novada teritorijas plānojuma vides pārskata.
18
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 Priekškāpas – gandrīz visā krasta joslā,
 Smiltāju pļavas – galvenokārt Kaltenē – Valgalciemā,
nozīmīgs biotops,
 Sugām bagātas ganības un ganības pļavas – nelielās
teritorijās,
 Veci vai dabiski veci boreālie meži - Ģipkas liegumā,
Pūrciemā, citur pareti,
 Purvaini meži – Ģipkas liegumā
 Staignāju meži– Ģipkas liegumā, citur minimāli,
 Pārejas purvi ar brūngano baltmeldru Rhynchospora fusca
(pārejas purvi un slīkšņas) – Ģipkas liegumā.

4.10.

Tehniskā infrastruktūra

Ūdensapgāde
Centralizētas ūdenssaimniecības pakalpojumus Rojas novadā var saņemt
Rojā un Rudē. Ūdenssaimniecības pakalpojumus abos ciemos sniedz SIA
Rojas DzKU.
Kopējais ūdensapgādes tīkla garums Rojas novadā ir 22,775 km Rojā –
17,879 km un Rudes ciemā 4,896km. Pie centralizētā ūdens apgādes tīkla
pieslēgti dzīvokļi 2465 iedzīvotājiem – t.i. 95% patērētāju Rojas ciemā un
Rudē. Decentralizētās ūdensapgādes avots ir grodu akas.
Ūdensapgāde (ražošanas un sadzīves vajadzībām) šobrīd tiek nodrošināta no
diviem ūdensapgādes urbumiem:
 urbums Nr.1 (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300571) atrodas Rojā, Akas
ielā-50, 2013.gadā tā paceltais dzeramais ūdens bija 88840 m³, ierīkots
1998.gadā, urbuma dziļums – 102 m, ūdens ieguves horizonts – D2arbrt, debits – 16 l/s. Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums no
ūdensapgādes urbuma 1P - 500 m³/dnn;
 urbums Nr.2 (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300576) atrodas Rojā Torņu
ielā 62, 2013. tā paceltais dzeramais ūdens bija 62445 m³, ierīkots
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1978.gadā, urbuma dziļums – 103 m, ūdens ieguves horizonts – D2arbrt, debits – 13 l/s. Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums no
ūdensapgādes urbuma 2P - 500 m³/dnn.
Ūdensapgādes urbumi atrodas noslēgtās hidroizolētās pazemes akās. No
ūdensapgādes urbumiem iegūtais ūdens pa cauruļvadiem nonāk ūdens
atdzelžošanas stacijā, kuras projektētā jauda ir 1200 m³/dnn. Labu un
normatīviem atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti (ar dzelzs saturu 0,1mg/l)
Rojas ciemā nodrošina ūdens atdzelžošanas stacija ar ražību 50m³/h. Citos
ciemos dzeramais ūdens netiek atdzelžots. Visās daudzdzīvokļu mājās
uzstādīti ūdens skaitītāji. Ūdensvadam pieslēgušās 420 individuālās ēkas, pie
ūdensvada var pieslēgties 430 individuālās ēkas.
Ūdensapgāde Rudes ciemā sadzīves vajadzībām šobrīd nodrošināta no viena
ūdensapgādes urbuma: P300698. No izmantotā ūdensapgādes urbuma
2013.gadā patērēja 21550 m³ dzeramā ūdens.
Citos ciemos ūdensapgāde tiek nodrošināta no vietējām grodu akām vai
dziļurbumiem individuāli.
Kanalizācija
Kopējais kanalizācijas tīkla garums Rojas novadā ir 19,804 km, Rojā – 16,321
km un Rudes ciemā 3,483 km. Pie centralizētā kanalizācijas tīkla pieslēgti
2378 patērētāju, t.i. – 93% patērētāju. Decentralizētās kanalizācijas ūdeņi tiek
novadīti nosēdakās. Sadzīves notekūdeņu apjoms sastāda 260m³/dnn, un
ražošanas notekūdeņu apjoms sastāda ap 200-250m³/ diennaktī (galvenokārt
no SIA Z/s „Irbe” un A/s “Banga”).
Sadzīves un ražošanas notekūdeņi tiek savākti un pa centralizēto
kanalizācijas cauruļvadu sistēmu caur sešām kanalizācijas sūkņu stacijām
sūknēti uz Rojas notekūdeņu attīrīšanas staciju (Rojas NAI). Rojas ciemata
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas stacijas būvniecība, kā arī tīklu
paplašināšanas un rekonstrukcijas darbi tika veikti saskaņā ar tehnisko
projektu, kas tika izstrādāts 1998./1999.gadā un realizēts līdz 2000.gada
decembrim, kad šie izbūvētie objekti tika nodoti ekspluatācijā. 2010.gadā
Rojas ciematā tika izbūvēti 2000 m jaunu un atjaunoti 220 m esošo
kanalizācijas tīklu, kā arī tika izbūvēta izvedamo krājtvertņu pieņemšanas
kamera ar tilpumu 50 m³ , kas pieslēgta pie galvenā kanalizācijas kolektora.
Papildus četrām esošajām kanalizācijas sūkņu stacijām tika izbūvētas divas
jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Rojas NAI pilnībā nodrošina uzņēmumu
un iedzīvotāju kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši valstī noteiktajiem
normatīviem, ar rezervi veidot jaunas ražotnes. Rojas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu projektētā jauda ir 1500 m³/dnn. Atļaujai pieprasītais attīrīto
notekūdeņu apjoms – 1225 m³/dnn. Rojas NAI jauda – 1500 m³/dnn ar
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bioloģiskās attīrīšanas tehnoloģiju, un NAI noslogotas tikai par 50%.
Notekūdeņi pēc attīrīšanas ir ar nedaudz paaugstinātu fosfora saturu, bet
kopumā NAI attīra notekūdeņus pietiekoši. Notekūdeņu izplūdes vieta – Rojas
upe. Lietusūdens kanalizācija Rojas novadā ir neapmierinošā stāvoklī.
Notekūdeņu attīrīšanas ierīces darbojas arī Rudē. Rudes bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas - Rudes BIO – 100 ir izbūvētas 1984. gadā, bet to
rekonstrukcija tika veikta 1999. gadā, lai uzlabotu, BIO-100 darbību un
ievērojami samazinātu elektroenerģijas patēriņu. Pēc attīrīšanas notekūdens
nonāk pa izplūdes kolektoru Rojas upē. 2013.gadā tik novadīti 21550 m³
notekūdeņu. Liekās dūņas ar cisternu tik nogādātas uz Rojas NAI, tās tiek
izpresētas un aizvestas uz pagaidu notekūdeņu dūņu kompostēšanas vietu –
„Celmi”.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās gadījumos, kad to darbība neatbilst
ekspluatācijas noteikumiem, var veidoties specifika notekūdeņu smaka. Līdz
šim sūdzības par nepatīkamu smaku izplatīšanos no kanalizācijas sistēmas
un attīrīšanas iekārtām apkārtnē nav saņemtas.
Citos ciemos kanalizācija tiek nodrošināta ar vietēja rakstura izsmeļamajām
bedrēm, nosēdakām un iesūcināšanas laukiem, septiķiem vai bioloģiskajām
attīrīšanas iekārtām.
Zemāk sniegta LVĢMC sniegtā informācija par ūdens novadīšanu Rojas
novadā 2014.gadā.
Novadīšanas
vietu skaits
(izplūdes)

Kopā
novadītie
notekūdeņi

T.sk. ar
T.sk ar att.
att.norm.
norm. tīri
netīri

T.sk bez T.sk. bez
att. norm. att.norm.
tīri
netīri

T.sk. T.sk.
lietus citi

6

250,703

175,215

75,488

0

0

0

0

Elektroapgāde
Rojas novadā nav izvietoti 330 kV un 110 kV elektroenerģijas pārvades tīkli.
Rojas novada teritorijā elektroenerģijas piegādi nodrošina AS „Latvenergo” no
kopējās valsts energosistēmas. Rojas novada teritorijā elektroapgādes līnijas
apkalpo AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģions, kura pārziņā ir vidējā sprieguma
(20kV) un zemsprieguma (0,4kV) elektrolīnijas un 20 / 0,4kV transformatoru
apakšstacijas.
Plānotā energoinfrastruktūras projekta „Kurzemes loks” ietvaros paredzēts
izbūvēt 330kV augstsprieguma gaisvadu elektrolīniju Latvijas rietumu daļā
trasējumā Grobiņa – Ventspils – Dundaga – Tume – Imanta, nodrošinot
palielinātas jaudas pieslēgumu iespējamību arī Talsu un Dundagas novados.
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Posma Ventspils – Tume – Imanta izbūve plānota projekta trešajā kārtā, kuru
paredzēts pabeigt 2018.gada beigās. Šādas elektrolīnijas izbūve varētu
pozitīvi ietekmēt arī Rojas novada ekonomiku.
Siltumapgāde un gāzes apgāde
Centralizētā siltumapgāde nodrošināta 95 % Rojas un Rudes ciemu
daudzdzīvokļu ēkām, kā arī Rojas novada administratīvajām ēkām, skolām,
bērnudārziem u.c. objektiem, nodrošinot ar apkuri 23532 m2 lietderīgās
platības. Novadā darbojas 3 katlu mājas, - Rojas centrālā katlu māja, Rojas
bērnudārzs un Rudes bērnudārzs, par kurināmo izmantojot šķeldu un malku.
Rudes daudzdzīvokļu ēkās apkures katli ir lokāli centralizēti - izvietoti pie
katras dzīvojamās ēkas. Novada iedzīvotāji un uzņēmumi (aptuveni 70%)
ūdens sildīšanai galvenokārt izmanto elektroenerģiju, no centralizētā
siltumapgāde siltā ūdens ražošanu nenodrošina. Rojas katlumājā, kas atrodas
ārpus dzīvojamā masīva, siltumenerģijas ieguvei tiek izmantots videi
draudzīgs kurināmais – koka šķelda un miza. Efektīvākai siltuma pārvadei tiek
lietoti izolēti jaunā tipa cauruļvadi, kas samazina siltuma zudumus. Četrām
ēkām Rojā (Strauta 3, Strauta 8, Strauta 6 un Kosmonautu 13) ir veikti siltuma
auditi. Siltuma auditi veikti arī Rojupes PII „Saulespuķe” un Rojas Mūzikas un
mākslas skolai.
Individuālo dzīvojamo ēku apkurei tiek izmantotas lokālās centrālapkures
sistēmas vai krāšņu apkure, par kurināmo, galvenokārt, izmantojot malku.
Rojas novada teritoriju nešķērso maģistrālie gāzes vadi, tādēļ ēkas ar gāzi
netiek apkurinātas. Tuvākais maģistrālais gāzes ir Iecava – Liepāja.
Sakaru pakalpojumi
No sakaru pakalpojumu sniedzējiem Rojas novada teritorijā darbojas SIA
„Lattelecom”, SIA „Latvijas mobilais telefons”, SIA „Tele 2” un SIA „Bite
Latvija”. Fiksētos telefona sakarus Rojas novadā nodrošina SIA Lattelecom.
Lai arī sakaru pakalpojumus novadā nodrošina četri sakaru operatori,
atsevišķās vietās tīkla pārklājums nav pietiekams. LMT 3G pārklājums ar
teicamu uztveramību pieejams gandrīz visā Rojas novada teritorijā, 4G
pārklājums ar teicamu uztveramību pieejams Rojas ciema centrā, 4G
pārklājums ar labu uztveramību – atsevišķās vietās Pūrciemā, Ģipkā, Kaltenē,
Ķirķragā un Mazupciemā. Tele2 mobilā tīkla un neliela Interneta ātruma
pārklājums 3G (HSDPA) pieejams gandrīz visā novada teritorijā, izņemot
Pūrciemu, Ģipku un Žoceni, kur šie pārklājumi ir nestabili. 4G pārklājumus
operators Tele2 Rojas novadā nenodrošina. Sakaru operatora „Bite Latvija”
mobilā Interneta pārklājums 3G pieejams gandrīz visai Rojas novada
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teritorijai, izņemot nelielas platības robežjoslā ar Dundagas novadu iepretim
Ģipkas ciemam. Rojas novada teritorijā mobilo sakaru uztveršanai kalpo 8
mobilo sakaru torņi – Rojā – 3 (LMT, Tele2, Bite), Melnsilā – 2 (LMT, Tele2),
pa vienam LMT tornim Ģipkā, Kaltenē un Rudē.
Rojas novada teritoriju šķērso izbūvētais optiskais kabelis – daļa no kabeļu
sistēmas Talsi – Roja – Mērsrags. Ar optiskā kabeļa palīdzību tiek nodrošināti
sakaru pakalpojumi Rojas skolā un Rojas ciema daudzdzīvokļu ēkās.
VAS „Latvijas Pasts” ir viena pasta nodaļa novadā – Rojā. „Latvijas Pasts” ir
vienīgais uzņēmums Rojas novadā, kas nodarbojas ar vēstuļu, bandroļu,
sīkpaku u.c. sūtījumu nodrošināšanu, tas piedāvā arī pensiju izmaksas
pakalpojumus, preses izdevumu abonēšanu, preses piegādes u.c.
pakalpojumus.
Atkritumu apsaimniekošana
Rojas novads ietilpst Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā, novada
pašvaldība ir dalībnieks SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
„Piejūra””. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”, sadarbībā
ar LR Vides ministriju ir īstenojusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
finansēto projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā,
Latvijā”, kura rezultātā ir pilnībā izveidota ES prasībām atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas sistēma Piejūras reģionā, tai skaitā izveidots sadzīves
atkritumu poligons „Janvāri”, kurā tiek deponēti atkritumi arī no Rojas novada.
Rojas ciemā darbojas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija, kas tika
izviedota minētā projekta ietvaros. Bijusī atkritumu izgāztuve rekultivēta.
Rojas ciemā izvietoti 5 konteineru laukumi ar marķētiem konteineriem
atkritumu šķirošanai – stiklam, plastmasai, papīram un organiskajiem
materiāliem, Rudē un Kaltenē izvietoti katrā 1 šāds konteineru laukums.
Sadzīves atkritumu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un pārkraušanu Rojas
novadā atbilstoši vienotā (kopā ar citām pašvaldūbām) lēmumu veic SIA ,,Eco
Baltia Vide”.
Līgumu skaits, ko noslēguši Rojas novada klienti par atkritumu izvešanu ar
katru gadu pieaug. Pieaug arī atkritumu daudzums, kas izvesti noslēgto
līgumu ietvaros.
Nav atrisināts zivju pārstrādes rūpniecības ražošanas procesā radušos zivju
tauku atkritumu utilizēšanas jautājums.
Ceļu un ielu tīkls
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Rojas novada teritoriju nešķērso valsts galvenie ceļi, nav dzelzceļu un lidostu,
toties Rojā atrodas mazā osta. Novada teritoriju šķērso 2 valsts reģionālie
autoceļi un 4 valsts vietējie autoceļi. 100% no valsts reģionālajiem autoceļiem
ir ar melno segumu, bet tikai 2,93% no valsts vietējiem autoceļiem ir ar melno
segumu.
Viens no svarīgākajiem novada ceļiem ir valsts reģionālais autoceļš P126
Valdgale – Roja, kas satiksmes intensitātes ziņā ir visnoslogotākais ceļš
novadā. Šī ceļa segums Rojas novadā ir ļoti sliktā stāvoklī, tomēr plānošanas
periodā līdz 2020.gadam paredzēta šī ceļa seguma atjaunošana. Ļoti
nozīmīgs novadā ir autoceļš P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags - Kolka,
kas kalpo kā piekrastes pamatass, savienojot Kolku ar Rīgu un stiepjas cauri
visai novada teritorijai. Šī ceļa segums Rojas novada teritorijā no Mērsraga
novada robežas līdz Kaltenei ir ļoti sliktā stāvoklī, - plānošanas periodā līdz
2020.gadam paredzēta šī ceļa posma rekonstrukcija.
Valsts vietējie autoceļi Rojas novadā ir sliktā stāvoklī, jo gan grants segums,
gan melnais segums uz valsts vietējiem ceļiem ir nolietojies. Īpaši nozīmīgs
pašvaldības pakalpojumu pieejamības un uzņēmējdarbības nodrošināšanai ir
valsts vietējais autoceļš Ventspils - Dundaga – Melnsils (V1307). Valsts
finansējums plānošanas periodā līdz 2020.gadam grants seguma
atjaunošanai paredzēts valsts vietējā autoceļa V1367 (Dundaga - Ģipka)
posmam no Dundagas novada robežas līdz 20,97.km.
4.tabula
Valsts reģionālie un valsts vietējie autoceļi Rojas novadā (Avots: Latvijas
Valsts ceļi)
Ceļa nosaukums

Ceļa indekss

Ceļa garums ar
melno segumu

Ceļa garums ar
grants segumu

(km)

(km)

Valsts reģionālie autoceļi
Valdgale - Roja

P126

6,959

6,959

Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka

P131

43,165

43,165

Valsts vietējie autoceļi
Ventspils – Dundaga - Melnsils
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Dundaga-Ģipka

V1367

0,642

5,683

Rude - Ģipka

V1394

8,990

Sārcene – Nogale - Kaltene

V1398

6,278

Novada pašvaldības pārziņā esošo ceļu un ielu kopgarums Rojas novadā ir
100,92 km, no tiem:
 Rojas ciemā ir 23,09 km ,ar asfalta segumu ir 14,94 km ielu Rojas
ciemā un 8,01 km ceļu pārējā novada teritorijā;
 Melnsilā – 5 ceļi ar kopējo garumu 4,873 km ir ar grants segumu, 1 ceļš
– 0,145 km – ar asfalta segumu;
 Ģipkā – Pūrciemā – 9 ceļi ar kopējo garumu 9,428km ir ar grants
segumu, 1 ceļš – 1,25 km – ar asfalta segumu;


Žocenē – 5 ceļi ar kopējo garumu 9,291 km ir ar grants segumu, 1 ceļa
posms – 0,609 km – ar asfalta segumu;

 Rudē – 18 ceļi ar kopējo garumu 25,43 km ir ar grants segumu, 12 ceļi
ar kopējo garumu 6,001 km – ar asfalta segumu;
 Kaltenē – Valgalciemā – visi 15 ceļi ar kopējo garumu 13,273 km ir ar
grants segumu.
Rojas novada pārziņā ir 4 dzelzsbetona tilti:
 uz ceļa Mežsētas – Vecvilki pār Pilsupi, (betona segums, tilts labā
stāvoklī);
 uz ceļa Planči – Totes pār Rojas upi, (betona segums, tilts apmierinošā
stāvoklī);


uz ceļa Rude – Dārzniecība – pār Rojas upi, (asfaltbetona segums,
tilts ļoti sliktā stāvoklī);

 uz ceļa Kokdarbnīca – Dižpļavas – pār Rojas upi, (betona segums, tilts
apmierinošā stāvoklī).
Rojas osta
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Rojas osta atrodas Baltijas jūras Rīgas līča Rietumu krastā, Rojas upes grīvā,
kas ir ekonomiski un ģeogrāfiski izdevīgi reģionā izvietotajiem zivju apstrādes
uzņēmumiem. Osta aizsargāta no jūras ar ZR un DA moliem. ZR mola
garums ir 430 m, DA – 658 m.
Rojas osta ir zvejas osta – zvejas kuģu apmeklējumu skaits gadā ir vidēji
2000 – 3000 reizes. Rīgas jūras līcī nozvejoto un Rojā izkrauto zivju apjoms ir
aptuveni 7 tūkst. tonnu gadā, tieši zvejniecības uzņēmumu darbība nodrošina
reģiona ekonomisko aktivitāti.
Ostas teritorija iekārtota kuģu apkalpošanai, kravas transporta, zvejniecības
un zivju apstrādes, kā arī citas saimnieciskās darbības veikšanai.
Rojas ostā tiek nodrošināti arī jahtu servisa pakalpojumi un neliela apjoma
pasažieru pārvadājumi uz Roņu salu Igaunijā.
Rojas osta ir lielākā Rīgas jūras līča zvejas osta, kur bāzējas lielākā daļa līča
zvejas flotes. Ostā aktīvi darbojas zivju apstrādes un zvejas kuģu remonta
uzņēmumi. Rojas ostā pavisam ir 10 piestātnes, kuras izmanto dažādi
uzņēmumi.
Regulāri tiek tīrīta Rojas ostas gultne, lai sakrājušās smiltis nesamazinātu
ostas dziļumu.
Līdz 1995.gadam osta tikaizmantota tikai zvejniecības vajadzībām, kopš
1995.gada pieaug arī cita veida kravu (galvenokārt – papīrmalkas) apjomi.
Valsts mērogā šie kravu pārvadājumi ir salīdzinoši nelieli, tomēr tiem ir būtiska
ietekme uz reģiona ekonomisko aktivitāti, nodrošinot darbavietas ostas,
transporta un meža izstrādes uzņēmumos.
Atbilstoši Rojas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem,
primārais izmantošanas veids ostas teritorijās ir kravu un tirdzniecības osta,
noliktava, atklātas uzglabāšanas laukums.
Rojas osta attīstoties nodrošina neliela apjoma kruīza pārvadājumus ar
jahtām uz Roņu salu, ir uzbūvēta arī burāšanas skola. Kopš 2014.gada
janvāra spēkā ir jaunās Rojas ostas robežas, samazinot iepriekšējo Rojas
ostas teritoriju uz to uzņēmumu un to pieguļošo teritoriju rēķina, kuri nav tieši
saistīti ar ostas darbību.
Papīrmalkas pārkraušanas procesās veidojas atlikumi (mizas, skaidas,
smiltis). Tie tiek uzglabāti pārkraušanas laukumā kaudzēs ne vairāk kā 25 m3
apjomā. Rojas ostai ir noslēgts līgums ar SIA “Rojas DzKU” par papīrmalkas
atkritumu izvešanu.
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Iekrāvēju apkopes rezultātā veidojas bīstamie atkritumi (atstrādātās eļļas,
eļļas filtri, akumulatori u.c.). Tehnikas apkopi veic uzņēmums, kas piegādās
iekrāvējus – SIA “Alfis”. Šai uzņēmējsabiedrībai ir noslēgts līgums ar SIA
“EKO OSTA” par bīstamo atkritumu utilizāciju.
Pie piestātnes Nr.9 ir uzbūvētas lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras
faktiski darbojas un savāc notekūdeņus no uzņēmuma teritorijas. Lietus
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīrīšanu un izveidojušos atkritumu
apsaimniekošanu veic SIA “Rojas DzKU”. Visi Rojas ostās pārvaldes darbības
rezultātā radušies sadzīves- saimnieciskie notekūdeņi tiek novadīti
kanalizācijas sistēmā un pēc tam uz attīrīšanas iekārtām, kas pieder SIA
“Rojas DzKU”.
Neparedzēta piesārņojuma gadījumiem Rojas ostas pārvaldei ir izstrādāts
darbības plāns. Darbības plans paredz neparedzēta piesārņojma gadījumā
izplūdušo naftas produktu ierobežošanu un savākšanu.
Rojas ostas darbības rezultātā potenciālu smaku veidošanās avotu nav.
Trokšņu avoti ostas teritijā ir iekrāvēji, kā arī papīrmalkas un reciklētā asfalta
pārvadāšanas smagais autotransports. Tie neradīs būtiski lielāku troksni par
esošo trokšņu līmeni ostas teritorijā.
Remonta padziļināšanas darbiem Rojas ostas akvatorijā ir periodisks raksturs,
kuru nepieciešamība ir atkarīga no vēja, ledus segas u.tml. raksturlielumiem.
Padziļināšanas darbu intensitāti nosaka Latvijas Jūras administrācijas
Hidrogrāfiskā dienesta mērījumi. Padziļināšanas darbi notiek apmēram reizi 34 gados, izņemtās grunts apjoms ir līdz 20000 m3. Remonta padziļināšanas
darbu veikšanai LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Valsts Vides
dienestā tiek saņemti tehniskie noteikumi un atļauja grunts novietošanai jūras
novietnē.

4.11.

Atjaunojamie energoresursi

Galvenie atjaunojamie energoresursi Latvijā ir hidroresursi un biomasa
(lauksaimniecības kultūras (rapsis, graudaugi, cukurbietes) un koksne),
mazākā mērā – vēja enerģija, biogāze un salmi.
Latvijā vēja enerģijas potenciāls vislielākais ir Baltijas jūras piekrastes
teritorijās. Latvijas teritorijas iekšienē labvēlīgi vēja enerģijai ir tikai tie rajoni,
kur vējš veidojas reljefa paaugstinājuma rezultātā. Pēc Latvijas vēja
enerģētikas asociācijas veiktajiem pētījumiem, secināts, ka vislabvēlīgākie
rajoni vēja parku celtniecībai ir Kurzemes piekraste un Kurzemes augstienes
dominējošie augstumi ar pacēlumu no 80 m un vairāk.
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Kurzemes ziemeļdaļā vietējais vēja režīms formējas pie gaisa masu
pārplūšanas no Baltijas jūras uz Rīgas jūras līci. Uz vēja veidošanos stipru
ietekmi rada apvidus reljefa neviendabīgums.
Rojas novada ģeogrāfiskais novietojums jūras piekrastē nosaka to, ka visā
novada teritorijā ir iespējama vēja parku ekspluatācija ar vidējas pakāpes
efektivitāti, jo vēju parku celtniecība atzīta par derīgām teritorijās, kur vidējais
vēja ātrums gadā ir >4 m/sek. (skat. 6. attēlu).
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Saskaņā ar veikto pētījumu 20, tika identificētas dabas aizsardzības un vēja
enerģētikas potenciāli augstākā konflikta riska zonas, kurās vēja elektrostaciju
un to parku izvietošana nav pieļaujama. Ap šīm dabas teritorijām tika izdalītas
buferjoslas (2 km zonā ap Natura 2000 un putniem nozīmīgajām vietām un
migrējošo ūdensputnu pulcēšanās vietām; 100 m-1 km joslās ap
neaizsargātām teritorijām ar augstu nozīmi ligzdojošajiem vai migrējošajiem
putniem – purviem, mitrājiem, mazpārveidotām pļavām u.c.), kurās katram
vēja elektrostaciju plānam ieteicams veikt rūpīgu izvērtējumu attiecībā uz to

"Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu
novērtējums”, Pielikums 5, SIA Vides projekti, Rīga, 2006
19

pēc projekta “Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošo
pasākumu izstrāde” materiāliem, Vides projekti, 2006.g.
20
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iespējamo ietekmi uz ĪADT, īpaši aizsargājamajiem biotopiem un īpaši
aizsargājamo dzīvnieku populācijām.
Ņemot vērā novadā esošās ĪADT (īpaši dabas liegums „Ģipkas lankas” un
dabas piemineklis „Kaltenes krasta veidojumi”), kuras ir nozīmīgas arī kā
putnu pulcēšanās, ligzdošanas, barošanās un vairošanās vietas, pirms vēja
elektrostaciju uzstādīšanas, rūpīgi jāanalizē to ietekme uz vidi. Ietekme
atkarīga no vairākiem aspektiem, piemēram:
 no elektrostaciju veida un augstuma;
 vietas ģeogrāfiskajām īpatnībām;
 apkārtējiem biotopiem un šo biotopu apdzīvojošajām putnu sugām.
Rojas novada teritorija stipri piesātināta ar lielām pēc platības vietām, kuras
apdzīvo dažādu sugu putni vai kur ir putnu migrācijas trases. Rojas ciema
ziemeļrietumos atrodas konfliktu zonas, kur Rīgas jūras līča piekrastē
novērojama masveida dažādu putnu pulcēšanās 21.
Rojas ciema ziemeļrietumos, netālu no Žocenes
zonas, kur Rīgas jūras līča piekrastē novērojama
pulcēšanās. Konfliktu zonas vērojamas arī novada
Kaltenes un Valgalciema. Ornitoloģijas situācija
parādīta 7. attēlā.

ciema, atrodas konfliktu
masveida dažādu putnu
dienvidu daļā, netālu no
Rojas novadā grafiski

Sarkanā krāsā iezīmētas dabas aizsardzības un vēja enerģētikas potenciāli
augstākā konflikta riska zonas. Šajās zonās vēja elektrostaciju izvietošana
nav pieļaujama.
Dzeltenā krāsā iezīmētas buferjoslas, kurās katram vēja elektrostaciju
projektam ieteicams veikt rūpīgu izvērtējumu attiecībā uz to iespējamo ietekmi
uz migrējošiem putniem.

pēc projekta “Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošo
pasākumu izstrāde” materiāliem, Vides projekti, 2006.g.
21

R O J A S

N O V A D A

P A Š V A L D Ī B A

2 0 1 5

VIDES PĀRSKATS
ROJAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI
UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAI

48

- Zonas, kurās
vēja elektrostaciju un
to parku izvietošana
nav pieļaujama

- Zonas, kurās
nepieciešams
veikt
papildus izpēti

8 .

a t t ē l s

O r n i t o l o ģ i j a s

s i t u ā c i j a

R o j a s

n o v a d ā

22

Saskaņā ar apsekojumu datiem23 vēja elektrostaciju turbīnās iet bojā sikspārņi,
tāpēc nākotnē būtu jādomā par rūpīgāku vietas izvēli, uzstādot jaunas
iekārtas
Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (19.06.2003., ar pēdējiem
grozījumiem līdz 19.06.2014.) 1. pielikums nosaka darbības, kurām
nepieciešams ietekmes novērtējums, tai skaitā vēja elektrostaciju būvniecība,
ja to skaits ir 15 elektrostaciju un vairāk; kopējā jauda ir 15 megavatu un
vairāk. Savukārt likuma 2. pielikums nosaka darbības, kurām nepieciešams
sākotnējais izvērtējums. Tāds nepieciešams arī vēja elektrostaciju
būvniecībai, vēja elektrostaciju būvniecība, ja to skaits ir 5 elektrostacijas un
vairāk; to jauda ir 5 megavati un vairāk; tā paredzēta tuvāk nekā 500 metru
attālumā no dzīvojamām mājām, izņemot gadījumus, kad vēja elektrostacija
paredzēta dzīvojamās mājas elektroapgādei un tās jauda ir 20 kilovatu un
vairāk; būves augstums pārsniedz 30 metrus un tā paredzēta īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā vai tuvāk nekā 1 kilometra attālumā no īpaši
aizsargājamas dabas teritorijas, izņemot dabas pieminekļu — aizsargājamu

"Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu
novērtējums”, Pielikums 12, SIA Vides projekti, Rīga, 2006
22

23

Skat. VVD Ventspils RVP atzinumu.
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akmeņu (dižakmeņu) un aizsargājamu koku (dižkoku) — teritoriju, vai no īpaši
aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai izveidota mikrolieguma;ja būves
augstums pārsniedz 20 metrus.
Savukārt 27.01.2015. MK noteikumi Nr. 30 “Kārtība, kādā Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikumā
noteikts, ka RVP izsniedz tehniskos noteikumus vēja elektrostaciju
uzstādīšanai vai būvniecībai.
MK noteikumos24 Nr. 264 un Nr. 1066 noteikts, ka ĪADT aizliegts uzstādīt vēja
elektrostacijas, kuru darba rata diametrs ir lielāks par 5 m vai augstākais
punkts pārsniedz 30 m augstumu.
Vienlaikus, plānojot vēja elektrostaciju izvietošanu, jāņem vērā ietekme uz
ainavu. Lai aizsargātu dabas pieminekļa „Kaltenes krasta veidojumi”
ainaviskumu, tajā ir noteikta ainaviskā zona, kur, atbilstoši apbūves
noteikumiem, vēja elektrostaciju uzstādīšana nav atļauta.
Ainavas izmaiņas, ietekme uz putnu migrāciju un vietējiem biotopiem, tā ir
tikai daļa no ietekmes, ko rada vēja elektrostaciju uzstādīšana. Ietekmi atstāj
elektrostaciju radītais troksnis, īpaši, ja teritorijā jau ir būtiski trokšņa avoti, kā
arī vēja elektrostaciju rotoru radītā mirguļošana.

4.12.

Vides kvalitāte un riska faktori

Gaisa kvalitāte
Rojas novadā būtiskākie gaisa piesārņojuma avoti ir centralizētās apkures
katlu mājas Rojā, Ģipkā un Rudē, kā arī izmeši no zivju apstrādes procesa un
individuālo māju apkures. Tā kā katlu mājās galvenokārt izmanto malku un
koksnes atkritumus, gaisa atmosfēras stāvoklis nav sevišķi apdraudēts. Rojas
novadu paretam skāruši arī skābie nokrišņi, nodarot postu meža zemsedzei.
Gaisa piesārņojumu rada arī mobilie piesārņojuma avoti – autotransports.
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Galvenās emitētās vielas ir daļiņas, oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi un sēra
dioksīds, kā arī dažādi gaistošie organiskie savienojumi (petroleja, benzols,
fenols, acetons u.c.). Nevienā no uzņēmumiem faktiskās gaisa piesārņojošo
vielu emisijas nav pārsniegušas tiem noteiktos emisiju limitus.
Siltuma ražošanai ir būtiska ietekme uz vidi – siltumapgādes uzņēmumi ir
vieni no lielākajiem dabas resursu (kurināmā) patērētājiem un gaisa
piesārņotājiem.
Novadā darbojas 5 modernizētas katlu mājas, kurās kā kurināmo izmanto
malku, šķeldu, skaidas un nelielā daudzumā arī akmeņogles. Centralizētā
siltumapgāde tiek nodrošināta 95% Rojas un Rudes ciemu daudzdzīvokļu
ēkām, Rojas novada administratīvajām ēkām, skolām, bērnudārziem u.c.
objektiem.
Individuālo dzīvojamo ēku apkurei tiek izmantotas lokālās centrālapkures
sistēmas vai krāsns apkure, kurām kā kurināmo galvenokārt izmanto malku.
Arī pārējās novadā esošajās centralizētajās katlu mājās siltumenerģijas
iegūšanai galvenokārt izmanto malku un koksnes atkritumus, tādēļ tās
uzskatāmas par nebūtiskiem gaisa piesārņojuma avotiem.
Rojas novadā darbojas vairāki zivju apstrādes uzņēmumi (lielākie SIA „Līcis
93”, SIA „Rānda”, SIA „Banga LTD”, SIA zv/s „Irbe”). To darbības laikā
veidojas zivju atkritumi, kas ir potenciāls smaku avots.
SIA „Zvejnieku saimniecība Irbe” atrodas Rojas ostas teritorijā. Rietumu
virzienā apmēram 100 m attālumā atrodas SIA „Līcis 93” kuģu
remontdarbnīca, dienvidaustrumu virzienā SIA „Līcis 93” administrācijas ēka,
ziemeļrietumu virzienā – a/s „Banga” katlu māja, bet ziemeļaustrumu virzienā
Rojas ostas piestātnes.
SIA „Līcis 93” Ģipkas zivju apstrādes cehs atrodas Ģipkas ciema vienstāvu un
divstāvu privātmāju apbūves teritorijā. Tuvākās dzīvojamās mājas „Mazjoki”
un „Čiekurkalni” atrodas 12 - 15 m attālumā no uzņēmuma teritorijas
nožogojuma.
Uzņēmumā radušās smakas visvairāk varētu traucēt Ģipkas ciemā esošo
dzīvojamo teritoriju iedzīvotājus. Tādēļ, lai novērstu zivju smaku izplatību,
zivju atkritumi jāglabā speciālās novietnēs un saskaņā ar noslēgto līgumu,
jānodod tālākai apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi attiecīgā atkritumu
veida apsaimniekošanas atļauju.
Visi četri zivju pārstrādes uzņēmumi ir saņēmuši Ventspils reģionālās vides
pārvaldes izsniegtu atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai, kur ir noteikta
rīcība gadījumā, ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas
mērķlielumu.
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Kopumā novadā esošo gaisa piesārņojuma avotu radītais gaisā emitēto vielu
apjoms ir neliels un vides kvalitāti būtiski nepasliktina.
Ūdens kvalitāte
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, jo ūdens vāji
caurlaidīgo iežu biezums, kas atdala izmantojamo ūdens horizontu no
neaizsargātajiem gruntsūdeņiem, ir lielāks par 20 m. Dzeramā ūdens kvalitāte
pēc ūdens ķīmiskajām, bakterioloģiskajām un fizikālajām prasībām atbilst MK
noteikumu Nr.235 (29.04.2003.) prasībām.
Potenciāli piesārņotās vietas
Potenciālie piesārņojuma avoti Rojas novadā ir centralizētās apkures katlu
mājas Rojā, Melnsilā, Ģipkā, Rudē, kā arī izmeši no zivju apstrādes
rūpniecības procesa un individuālo māju apkures.
Rojas novadā ir 4 potenciāli bīstamās piesārņojuma teritorijas – viena Rojā un
3 Rudē. Rojas novadā reģistrētas šādas potenciāli piesārņotās vietas25:
 Pesticīdu noliktava Dārzniecība Rudē (kad. Nr. 8882 007 0263)
 Pesticīdu noliktava Rudē („Krūkļi”) (kad. Nr. 8882 007 0095)
 Minerālmēslu noliktava Rudē (kad. Nr. 8882 005 0033)
 Sadzīves atkritumu izgāztuve Rojā (kad. Nr. 8882 008 0585)
LVĢMC datu bāzē Rojas novadā reģistrētas arī šādas vietas, kuras nav
potenciāli piesārņotas26:
 SIA ražošanas komercfirma „Melnsils” Rojas novada Melnsilā’
 SIA „Līcis 93” Ģipkas zivju apstrādes cehs Rojas novada Ģipkā;
 SIA „BALTIC SEAFOOD ROJA” Rojas novadā.

25

Pēc LVĢMC datu bāzes

26

Pēc LVĢMC datu bāzes
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5. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES
AIZSARDZĪBAS MĒRĶI
5.1.

Starptautiskās konvencijas

Latvija ir ratificējusi virkni Starptautisku konvenciju, apņemoties dot savu
ieguldījumu šajos dokumentos nosprausto mērķu īstenošanai.
Turpmāk norādītas konvencijas, kas vistiešāk attiecas uz Rojas novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
Konvencija "Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencija",
Helsinki (1992.)
Konvencijas mērķis ir samazināt, kavēt un likvidēt Baltijas jūras vides
piesārņošanu, veicināt Baltijas jūras vides uzlabošanos uz uzturēt tās
ekoloģisko balansu. Rojas novads ir piekrastes novads (t.sk. robežojas ar
aizsargājamo jūras teritoriju), tādēļ plānošnas dokumentos noteiktajiem
mērķiem un rīcībām ir jābūt atbilstošiem Baltijas jūras vides stāvokļa
uzlabošani, tie nedrīkst radīt tiešu vai netiešu apdraudējumi tās ekološikajai
kvalitātei.
Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību,
Bernes konvencija
Bernes konvencijas mērķi ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās
dzīvotnes, īpaši tās sugas un dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama
vairāku valstu sadarbība, un arī veicināt šādu sadarbību. Īpašs uzsvars likts
uz apdraudētajām un izzūdošajām sugām, tai skaitā apdraudētajām un
izzūdošajām migrējošajām sugām.
Katrai dalībvalstij ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu nacionālo politiku savvaļas
floras, faunas un dabisko dzīvotņu aizsardzībai īpaši pievēršoties
apdraudētajām
un
izzūdošajām
sugām,
sevišķi
endēmiskajām,
apdraudētajām dzīvotnēm, saskaņā ar šīs Konvencijas nosacījumiem.
Katra dalībvalsts uzņemas pievērst uzmanību savvaļas floras un faunas
saglabāšanai savas plānošanas un attīstības politikā un pasākumos pret
piesārņošanu.
Konvencija par bioloģisko daudzveidību, Riodežaneiro konvencija

R O J A S

N O V A D A

P A Š V A L D Ī B A

2 0 1 5

VIDES PĀRSKATS
ROJAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI
UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAI

53

Konvencijas mērķi ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dzīvās dabas
ilgtspējīga izmantošana un godīga un līdztiesīga ģenētisko resursu
patērēšanā iegūto labumu sadale, ietverot gan pienācīgu pieeju ģenētiskajiem
resursiem, gan atbilstošu tehnoloģiju nodošanu, ņemot vērā visas tiesības uz
šiem resursiem un tehnoloģijām, gan pienācīgu finansēšanu.
Valstīm saskaņā ar Apvienoto Nāciju Hartu un starptautisko tiesību principiem
ir suverēnas tiesības izmantot savus resursus savas vides politikas ietvaros
un pienākums gādāt par to, lai darbība to jurisdikcijas un kontroles zonā
neradītu kaitējumu videi citās valstīs vai teritorijās ārpus to valstiskās
jurisdikcijas.
Katrai dalībvalstij iespēju un vajadzību robežās bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanas un dzīvās dabas ilgtspējīgas izmantošanas mērķis ir jāiekļauj
atbilstošos nozaru un starpnozaru plānos, programmās un politikā.
No konvencijas izriet, ka šādam mērķim ir jābūt atspoguļotam arī Rojas
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. Izstrādājot vides
pārskatu, plānošanas dokumentu risinājumi izvērtēti arī no bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas viedokļa.
Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību,
UNESCO konvencija
Konvencija nosaka, ka katrai tās dalībvalstij ir pienākums nodrošināt kultūras
un dabas mantojuma, kas atrodas tās teritorijā, identifikāciju, aizsardzību,
konservāciju, popularizāciju un nodošanu nākamajām paaudzēm. Tādēļ tām
jādara viss, kas ir to spēkos, gan maksimāli izmantojot esošos resursus, gan
arī nepieciešamības gadījumā izmantojot starptautisko, tajā skaitā jebkuru tai
pieejamo finansiālo, māksliniecisko, zinātnisko un tehnisko palīdzību un
sadarbību.
Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku kultūras un dabas mantojuma, kas
atrodas to teritorijā, aizsardzību, konservāciju un popularizāciju, šīs
Konvencijas dalībvalstīm iespēju robežās un atbilstoši katras valsts
apstākļiem jācenšas:
 īstenot atbilstošu politiku, kuras mērķis būtu piešķirt kultūras un dabas
mantojumam zināmas funkcijas sabiedrības dzīvē, kā arī iekļaut šī
mantojuma aizsardzību aptverošas plānošanas programmās;
 nodibināt, ja tādu vēl nav, savā teritorijā vienu vai vairākus kultūras un
dabas mantojuma aizsardzības, konservācijas un popularizācijas
dienestus, kam būtu atbilstošs personāls un līdzekļi, kas ļautu izpildīt
tiem uzliktos pienākumus;
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 attīstīt zinātnes un tehnikas studijas un pētījumus un pilnveidot darba
metodes, kas ļauj valstij novērst briesmas, kas draud tās kultūras un
dabas mantojumam;
 veikt atbilstošus juridiskus, zinātniskus, tehniskus, administratīvus un
finanšu pasākumus, lai atklātu, aizsargātu, konservētu, popularizētu un
atjaunotu šo mantojumu;
 atbalstīt tādu nacionālu vai reģionālu centru izveidošanu vai attīstību,
kas sagatavo speciālistus kultūras un dabas mantojuma aizsardzībai,
konservācijai vai popularizācijai, kā arī lai veicinātu zinātniskos
pētījumus šajā jomā.
ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām.
Konvencijas mērķis ir sasniegt siltumnīcas efekta gāzu koncentrācijas
stabilizāciju atmosfērā tādā līmenī, kas novērstu bīstamu antropogēnu
iejaukšanos
klimata
sistēmā.
Tajā
izvirzītie
uzdevumi:
uzlabot
energoefektivitāti, uzlabot enerģijas ieguves efektivitāti, pasažieru automašīnu
ierobežošana pilsētās, videi draudzīgas transporta sistēmas izveide, atkritumu
poligonos noglabājamo atkritumu samazināšana. Klimata izmaiņu
samazināšanai Rojas novadam ir jāveicina ilgtspējīga transporta attīstība,
atkritumu plūsmas samazināšanās, atkritumu dalīšana un otrreizēja pārstrāde,
jāuzlabo siltumapgādes un apkures sistēmas, jānovērš enerģijas zudumi,
jāuzlabo dzīvojamo ēku energoefektivitāte. Attiecīgi stratēģijā un attīstības
programmā noteiktie mērķi un rīcības ir vērtēti atbilstoši šiem uzstādījumiem.
Konvencija „Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu
dzīves vidi”, Ramsāres konvencija.
Konvencijas mērķis ir nodrošināt visa veida mitrāju aizsardzību un saprātīgu
izmantošanu, atzīstot, ka mitrāji kā ekosistēmas ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās
daudzveidības aizsardzībā, kā arī cilvēku labklājības nodrošināšanā. Latvijā
Ramsāres konvencija ir pieņemta un apstiprināta līdz ar likuma „Par
1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši
kā ūdensputnu dzīves vidi” spēkā stāšanos 1995.gada 5.aprīlī. Saskaņā ar
konvencijas 1.pantu, mitrāji ir palienes, zāļu un kūdras purvi vai ūdeņu
platības - dabiskas vai mākslīgas, pastāvīgas vai pārplūstošas, kurās ir
stāvošs vai tekošs ūdens, saldūdens, iesāļš vai sāļš ūdens, t.sk. jūras
akvatorijas, kuru dziļums bēguma laikā nepārsniedz 6 metrus.
Kaut gan Rojas novada teritorijā nav Latvijā noteiktās Ramsāres vietas, mitrāji
aizņem daļu teritorijas un to aizsardzībai pievēršama uzmanība teritorijas
plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros.
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Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību, Bonnas
konvencija.
Konvencija definē terminu „migrējoša suga”, un rūpējoties par tām, savvaļas,
dzīvnieku sugām, kas migrē pāri nacionālās jurisdikcijas robežām, pasludina,
ka migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu saglabāšana un efektīva
apsaimniekošana prasa kopīgu rīcību no visām valstīm. Latvijā konvencija ir
pieņemta un apstiprināta ar LR likumu „Par 1979.gada Bonnas Konvenciju par
migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību” (25.03.1999).

5.2.

Eiropas kopienas direktīvas, konvencijas un
stratēģijas

Eiropas Kopienas Direktīvas tieši attiecas uz Latviju kā ES dalībvalsti, tiek
iestrādātas valsts likumdošanā un ir saistošas visu līmeņu plānošanas
dokumentiem.
Eiropas Padomes Direktīva 92/43 EEK (1992.) par dabisko biotopu,
savvaļas floras un faunas aizsardzību (Biotopu direktīva).
Direktīvas mērķis ir sekmēt bioloģisko daudzveidību, aizsargājot dabiskās
dzīvotnes un savvaļas floru un faunu dalībvalstu teritorijā.
Pasākumus, ko veic saskaņā ar šo Direktīvu, izstrādā tā, lai saglabātu un
atjaunotu to dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas sugu labvēlīgu
aizsardzības statusu, kas ir nozīmīgas Eiropas Savienībā. Direktīva uzskaita
dabisko biotopu veidus un augu un dzīvnieku sugas, kam nepieciešama
stingra aizsardzība. No 198 biotopiem, kuri atzīti par apdraudētiem Eiropā, 58
ir sastopami arī Latvijā. Lai īstenotu šīs direktīvas prasības, tiek veidots
NATURA 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kas
nodrošina Eiropai nozīmīgu dabisko dzīvotņu veidu saglabāšanu un
atjaunošanu tās dabiskās izplatības areālā. NATURA 2000 tīkls ietver īpaši
aizsargājamās teritorijas, ko dalībvalstis klasificējušas, ievērojot Eiropas
Padomes Direktīvu 79/409 (1979.) par savvaļas putnu aizsardzību. Abās
Direktīvās noteikto prasību ieviešanas ietekme ir analoga Latvijā jau
pastāvošajai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas likumdošanai un ar
to saistītajiem ierobežojumiem un aprobežojumiem, kā arī izrietošajām
saistībām gan attiecībā uz privātiem zemes īpašniekiem, gan pašvaldībām kā
zemes īpašniekiem. Šo direktīvu prasības ir iestrādātas LR 16.03.2000.
likumā „Sugu un biotopu likums”, LR 02.03.1999. likumā „Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām” un saskaņā ar minētajiem likumiem
izdotajos MK noteikumos.
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2 Rojas novadā esošās ĪADT ir iekļautas NATURA 2000 teritoriju tīklā (skat.
arī šī pārskata 4. daļu).
EK direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (Putnu
direktīva)
Direktīvas mērķis ir visu ES dalībvalstu teritoriju apdzīvojošo savvaļas putnu
sugu ilgtermiņa aizsardzība un saglabāšana.
Rojas novadā ir putnu sugu aizsardzībai un saglabāšanai nozīmīgas
teritorijas, piemēram, Ģipkas lankas (skat. arī šī pārskata 4. daļu)
Eiropas Kopienas Direktīva 2000/60/EC, ar ko izveido sistēmu Kopienas
rīcībai ūdens resursu politikas jomā
Direktīva nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdens aizsardzības
politikas jomā (turpmāk – ŪSD). Direktīvas mērķis ir nodrošināt ūdeņu
pārvaldības struktūras izveidi, kas garantē nepārtrauktu un pēctecīgu
procesu, lai nepieļautu ūdeņu stāvokļa pasliktināšanos, lai nodrošinātu ūdens
resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to kvalitātes uzlabošanu. Direktīva nosaka
vairākas jaunas prasības ūdeņu apsaimniekošanā:
 ŪSD ieviešanas sākuma posmā katrai dalībvalstij ir jānosaka „labam
ūdens stāvoklim” atbilstošo kvalitātes mērķu standarti un to
robežlielumi, jānodrošina ūdens kvalitātes mērķu sasniegšana līdz
2015.gadam, savukārt pēc ŪSD ieviešanas turpmāk tie jāpārskata ne
retāk kā reizi 6 gados;
 Katrai dalībvalstij ir jānosaka upju baseinu apgabali, kuru robežās
ūdeņu apsaimniekošanu administrē un koordinē atbilstoša institūcija.
 Dalībvalstīs katrā upju baseinu apgabalā ir jāizstrādā upes baseina
apsaimniekošanas plāns un rīcības programma tajā noteikto ūdeņu
kvalitātes mērķu sasniegšanai.
No šīs direktīvas izrietošās tiesību normas ir ietvertas LR 12.09.2002. „Ūdens
apsaimniekošanas likumā”, MK 19.10.2004. noteikumos Nr.858 „Noteikumi
par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes
kritējiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību, MK noteikumos
Nr.12.03. 2002. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” un
MK 23.12.2003. noteikumos Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atļauju”.
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Rojas novads atrodas Ventas upju baseina apgabalā. Tam 2009.gadā ir
izstrādāts un LR Vides ministrijā apstiprināts apsaimniekošanas plāns, kas
ietver pasākumu programmas laba ūdens stāvokļa nodrošināšanai arī Rojas
novadā esošajos ūdensobjektos. Vienlaikus jāņem vērā, ka plānošanas
dokumentu apspriešanas laikā ir izstrādāti otrā perioda (22.12.2015.-2021. g.)
Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna un plūdu riska
pārvaldības plāna projekti, kuru risinājumiem būtu jābūt savstarpēji
papildinošiem ar Rojas novada attīsības plānošanas dokumentos noteiktajiem
mērķiem un rīcībām.
Eiropas Padomes Direktīva 1975/442/EEK „Par atkritumiem” un Eiropas
Padomes Direktīva 1991/689/EEC „Par bīstamajiem atkritumiem”.
Direktīvu 75/442/EEK un 91/156/EEK prasības Latvijā ir ietvertas LR
28.10.2010. „Atkritumu apsaimniekošanas likumā” un saistībā ar to izdotajos
normatīvajos aktos.
Latvijā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu savā
administratīvajā teritorijā ir atbildīgas pašvaldības. Rojas novada attīstības
plānošanas dokumentos noteiktie mērķi un rīcības aptver arī atkritumu
saimniecības sektora attīstību.
Eiropas Padomes Direktīva 2001/42/EK
programmu ietekmes uz vidi novērtējumu”.

„Par

noteiktu

plānu

un

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt augstu vides aizsardzības līmeni un
veicināt noturīgu attīstību, sekmējot ekoloģisko apsvērumu integrēšanu plānu
un programmu sagatavošanas un pieņemšanas procesā, nodrošinot, lai
saskaņā ar šo direktīvu veiktu vides novērtējumu tādiem plāniem un
programmām, kam var būt būtiska ietekme uz vidi. Direktīvas prasības ir
ietvertas LR 14.10.1998. likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK
23.03.2004. noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums”.
Saistībā ar šīs direktīvas prasību nodrošināšanu tiek veikts Rojas novada
teritorijas plānošanas dokumentu ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums.
Eiropas Ainavu konvencija.
Konvencijas mērķis ir veicināt ainavu aizsardzību, apsaimniekošanu un
plānošanu, kā arī organizēt sadarbību par ainavu jautājumiem Eiropā.
Konvencija atzīst ainavas kā svarīgu cilvēku dzīves kvalitātes daļu jebkurā
vietā – pilsētās un laukos.
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Ņemot vērā pārmaiņas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, rūpnieciskās
ražošanas un minerālu ieguves paņēmienos, kā arī reģionālajā un pilsētu
plānošanā, transportā, infrastruktūrā, tūrismā un atpūtā, notiek ainavu
pārveidošanās. Lai saglabātu ainavu nozīmīgo loma kultūras, ekoloģijas,
vides un sociālajā jomā, kā arī ainavas kā saimnieciskajai darbībai labvēlīgu
resursu, konvencija uzsver ainavu aizsardzības, apsaimniekošanas un
plānošanas nepieciešamību.
Latvijas ainavu politikas pamatnostādnēs 2013. - 2019. gadam (MK rīkojums
Nr.361, 07.08.2013.) ir noteikta Latvijas ainavu politika.
Rojas novadā ir veikts ainavu vērtējums, izdalītas vairākas ainavas vērtību
saglabāšana tiek risināta arī teritorijas plānošanas dokumentu ietvaros.
Lisabonas stratēģija.
Stratēģija, ko Eiropas Savienības Padome pieņēma 2000.gada 23.-24.martā,
noteica „jaunu stratēģisko mērķi ES, lai stiprinātu nodarbinātību, ekonomiskās
reformas un sociālo saliedētību kā uz zināšanām balstīta ekonomikas daļu”.
Gadu vēlāk – 2001.gadā stratēģija tika papildināta Gēteborgas Eiropas
Savienības Padomes sanāksmē par ilgtspējīgo attīstību, pievienojot
ekoloģisko aspektu Lisabonas procesam. Līdz ar to stratēģija balstās uz 3
pīlāriem – ekonomiskā atjaunotne, sociālā atjaunotne un ekoloģiskā
atjaunotne. Gēteborgā Eiropas Savienības Padome noteica galvenos
ekoloģiskos mērķus un termiņus, kā arī 4 prioritātes:
 klimata maiņa: siltumnīcas efekta samazināšana, palielinot elektrības
ražošanu no atjaunojamiem avotiem;
 pāreja no „ceļu transporta” uz citiem- videi draudzīgākiem transporta
veidiem;
 sabiedrības uzvedība: reaģēt uz iedzīvotāju bažām par pārtikas
drošību un kvalitāti, ķīmisko vielu lietošanu, infekcijas slimībām;
 resursu racionāla pārvaldība.

5.3.

Nacionālie vides aizsardzības mērķi

Likums “Vides aizsardzības likums"
Likuma mērķis ir nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā
arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Tas nosaka, ka pieņemot
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lēmumus, kas var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jābalstās uz šādiem vides
aizsardzības principiem:
 Princips „piesārņotājs maksā" - persona sedz izdevumus, kas saistīti ar
tās darbības dēļ radīta piesārņojuma novērtēšanu, novēršanu,
ierobežošanu un seku likvidēšanu;
 Piesardzības princips - ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai
pasākumu, kurš var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme
nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski pierādīta, ja aizliegums ir
samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku veselības
aizsardzību. Principu neattiecina uz neatliekamiem pasākumiem, ko
veic, lai novērstu kaitējuma draudus vai neatgriezenisku kaitējumu;
 Novēršanas princips - persona, cik iespējams, novērš piesārņojuma un
citu videi vai cilvēku veselībai kaitīgu ietekmju rašanos, bet, ja tas nav
iespējams, novērš to izplatīšanos un negatīvās sekas;
 Izvērtēšanas princips - jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas,
kas var būtiski ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms
attiecīgās darbības vai pasākuma atļaušanas vai uzsākšanas. Darbība
vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku veselību arī
tad, ja ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams tikai
tad, ja paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz
attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu videi un
sabiedrībai.
Vides politikas pamatnostādnes
Latvijas Vides politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam izvirza
virsmērķi – nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē,
īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un
bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu,
kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides
stāvokli.
Vides un dabas jautājumi aptver plašu jomu daudzveidību, tādēļ Vides
politikas pamatnostādnes veidotas no ieskata horizontālajos jautājumos un
šādās tematiskajās sadaļās: augsne un zemes dzīles, otrreizējās izejvielas,
dabas aizsardzība, gaisa aizsardzība, klimata pārmaiņas, ūdens resursi un
Baltijas jūra, vides piesārņojums un riski, vides veselība, vides monitorings.
Sadaļās noteikts katras jomas politikas mērķis, politikas un darbības rezultāti,
rezultatīvie rādītāji, kā arī pasākumi politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai.
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Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma
Bioloģiskās daudzveidības nacionālajā programmā (2000) noteiktie
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un veicināšanas politikas mērķi:
 Saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabisko struktūru daudzveidību;
 Saglabāt un veicināt vietējo savvaļas sugu daudzveidību;
 Saglabāt lauksaimniecības augu un dzīvnieku šķirņu daudzveidību,
veicināt to izmantošanu;
 Pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu;
 Veicināt tradicionālās ainavas struktūras saglabāšanos;
 Nodrošināt dzīvās dabas resursu līdzsvarotu un ilgtspējību attīstību.
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.–2020.gadam
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam (turpmāk –
plāns) ir izstrādāts atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta
prasībām. Plāns aizstāj Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006.2012.gadam.
Plānā iekļauta informācija par atkritumu apsaimniekošanas politikas
īstenošanā izmantotiem instrumentiem, atkritumu apsaimniekošanas
metodēm un atkritumu rašanās novēršanas valsts programma.
Vērtējot Rojas novada IAS un AP, jāsecina, ka to izstrāde un tajos paredzētās
rīcības kopumā atbilst Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem un
nacionālajiem vides aizsardzības mērķiem. Ņemot vērā, ka plānošanas
dokumenti nenodrošina pietiekamu detalizācijas pakāpi, to ieviešanas
procesā nepieciešams paredzēt pasākumus negatīvo ietekmju uz vidi
identificēšanu un novēršanu.
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6. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU RISINĀJUMI UN TO
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS
Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programmas
īstenošana potenciāli atstās noteiktu ietekmi uz vidi. No plānošanas
dokumentu izstrādes kvalitātes lielā mērā ir atkarīga dabas vides un
iedzīvotāju dzīves vides kvalitāte. Analizējot plānošanas dokumentu un tā
iespējamos alternatīvos risinājumus, tiek prognozēta pasākumu pozitīvās un
negatīvās, tiešās un netiešās, kā arī īslaicīgās un ilglaicīgās ietekmes uz
vides kvalitāti teritorijās, kuras skar attiecīgie plānošanas dokumenti.
Prognozēm izmantots galvenokārt kvalitatīvs vērtējums, jo plānošanas
dokumentiem ir vispārīgs raksturs.

6.1.

Stratēģiskie uzstādījumi

Rojas novada stratēģiskie uzstādījumi - nākotnes vīzija, stratēģiskie un
ilgtermiņa mērķi (prioritātes), ekonomiskā specializācija un telpiskās attīstības
perspektīva - ir izvērtēti atbilstoši ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektam.
Rojas novada nākotnes vīzija
Vīzijas formulējums: “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. Rojas
novads ir vieta, kur ir prieks dzīvot, ir patīkami ciemoties un vienmēr gribas
atgriezties.”
Vīzija (nākotnes redzējums) tiek skaidrota, uzsverot saimniekošanas un
sociālās aktivitātes patstāvību un harmonisku piekrastes reģiona attīstību,
tradīciju un mūsdienīgo iespēju līdzsvaru.
Izvērstajā novada vīzijā tiek iezīmēts vēlamais stāvoklis vairākos sektoros:
 Novada tēls un vide.
 Iedzīvotāji.
 Tautsaimniecība.
 Kultūrvide.
 Izglītība.
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 Sports un aktīvs dzīvesveids.
 Sociālā palīdzība , sabiedriskā kārtība.
 Satiksme.
 Mājoklis.
 Inženierapgāde.
 Komunālie pakalpojumi.
 Pārvaldība.
Vides sadaļā tiek uzsvērta jūras, gaisa tīrība, Zilā karoga statuss pludmalei,
meži, kā arī teritorijas sakoptība un tradicionālās ainavas vērtības. No
potenciālās ietekmes uz vidi viedokļa, šāda attīstības orientācija vērtējama
pozitīva, ja tā tiek iemiesota praktiskajās rīcībās.
Kā būtiskākās ekonomiskās darbības jomas izcelta ostu un ar to saistītās
tradicionālās nozares piekrastē - zvejniecību un zivsaimniecību, kā arī
mežsaimniecību, lauksaimniecību un tūrismu. Iezīmētas jūras transporta
attīstība starp Roju un Igaunijas salām. Lauksaimniecībā īpaši iezīmēta
orientēšanās uz lopkopību, kā arī bioloģisko lauksaimniecību. Savukārt
tūrisma jomā uzsvērts sporta un aktīvā dzīvesveida tūrisms, dabas un
kultūrvēstures tūrisms. No potenciālās ietekmes uz vidi viedokļa,
nepieciešams nodrošināt normatīvu ievērošanu, it īpaši attiecībā uz ūdens
piesārņojumu, ostas attīstības un vides aizsardzības interešu sabalansētību.
Veicinot tūrisma attīstību, būtu nepieciešams izvērtēt tūrisma plūsmu radīto
antropogēno slodzi uz dabas teritorijām, kā arī plānot atbilstošas
infrastruktūras nodrošinājumu.
Vīzijā iezīmēti universālā dizaina principi publiskās infrastruktūras un ārtelpas
attīstībā, ielu un autoceļu infrastruktūras uzlabošana, t.sk. cilvēku un ostas
transporta plūsmu nodalīšanu Rojā, kā arī stāvlaukumu iespēju palielināšanu.
Veidojot stāvlaukumus, būtu nepieciešams rūpīgi izvērtēt teritorijas.
Pozitīvi vērtējami vīzijā iezīmētie energoefektivitātes veicināšanas,
ūdenssaimniecības (it īpaši, notekūdeņu apsaimniekošanas) sakārtošanas
atbilstoši videi draudzīgiem risinājumiem, kā arī kvalitatīvas atkritumu
apsaimniekošanas un šķirošanas risinājumi.
Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes
Rojas novada IAS noteikti šādi stratēģiskie mērķi:
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 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.
 Vide un attīstība: pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru
starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību un uzsverot sabiedrības
līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā.
 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.
Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem noteikti ilgtermiņa mērķi (prioritātes), kas
iedalīti šādās 11 jomās:
 Vide.
 Tautsaimniecība un osta.
 Kultūra.
 Izglītība.
 Aktīvs dzīvesveids.
 Sociālā palīdzība.
 Satiksme.
 Inženierapgāde.
 Mājoklis, komunālie pakalpojumi .
 Novada tēls.
 Pārvaldība.
Dokumentā noteiktie ilgtermiņa mērķi (prioritātes):
 Savstarpējā sadarbībā balstīta integrēta vides pārvaldība Rojas
novadā.
 Pārdomāta un pastāvīga atbalsta sistēma novada uzņēmējdarbībai un
darbaspēka izaugsmei, izceļot ostas nozīmi – kā priekšnoteikumu
ekonomikas dažādošanai un attīstībai.
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 Roja – Ziemeļkurzemes piekrastes kultūras centrs, kurā radošas
mākslas, mūzikas un kinomākslas novitātes balstās uz stabilām
tradīcijām, iedzīvotāju darbīgumu un ieinteresētību kultūras norisēs.
 Stabila izglītības ieguves atbalsta sistēma, attīstot gan labas kvalitātes
vispārējās izglītības, gan mūzikas, mākslas un sporta jomu
profesionālās ievirzes izglītības, kā arī mūžizglītības iespējas kā
pamatu cilvēku garīgajai izaugsmei un darba prasmju apguvei.
 Sports un aktīvs dzīvesveids atbilstoši aprīkotās trasēs, laukumos,
stadionā un ēkās - novada iedzīvotāju ikdiena un tūrisma specifiskais
virziens.
 Izpratnes par darbu kā vērtību, iespēju un dzīvesveidu pieaugums
līdztekus iedzīvotāju atstumtības un nomāktības samazinājumam,
dzīvojot drošā vidē novadā.
 Kvalitatīva un droša ceļu infrastruktūra Rojas novadā līdztekus
unikālam jūras satiksmes piedāvājumam tūrisma iespēju attīstībai.
 Efektīva, ekonomiska un droša inženierapgāde
infrastruktūra – it īpaši novada ciemu teritorijās.

un

tehniskā

 Energoefektīva un līdzatbildīga mājokļu apsaimniekošana, vidi
saudzējoša atkritumu saimniecība un prasībām atbilstoša kapsētu
infrastruktūra.
 Noturīgs līdzsvars starp mūsdienīgu vitalitāti Rojas ciemā un rimtu
dabas un cilvēku saskaņu citviet novadā.
 Sabiedrības līdzdalībā un līdzatbildībā balstīta atbildīga pārvaldība, kas
motivē iedzīvotājus būt piederīgiem novadam.
Stratēģisko mērķu aprakstā līdzās saimnieciskajai attīstībai un cilvēkresursu
attīstībai, akcentēts līdzsvars starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību,
uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā
Ilgtermiņa mērķu (prioritāšu) aprakstā no vides viedokļa, ir uzverama
savstarpējā sadarbībā balstīta integrēta vides pārvaldība, inženierapgādes un
tehniskā infrastruktūras sakārtošana, t.sk. mājokļu apsaimniekošana un vidi
saudzējoša atkritumu saimniecība, kā arī līdzsvars starp mūsdienīgu vitalitāti
Rojas ciemā un rimtu dabas un cilvēku saskaņu citviet novadā.
Uzraudzības rādītājos attiecībā uz vides sektora stratēģiskā mērķa
sasniegšanu, iekļauta mežu un īpaši aizsargājamo teritoriju īpatsvara, kā arī
upju ekoloģiskās kvalitātes un pazemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes
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saglabāšana. Paredzēts nodrošināt 100% centralizētās ūdenssaimniecības
pieejamību Rojā un Rudē, palielināt dalītās atkritumu vākšanas laukumu
skaitu novada teritorijā, dzīvojamo un sabiedrisko ēku skaitu novada teritorijā.
Kopumā noteikto mērķu un rādītāju detalizācijas līmenī, dokuments no
potenciālās ietekmes uz vidi viedokļa, vērtējams pozitīvi, būtu ieteicams
pārvērtēt ietekmes uz Rīgas līča piekrastes un virszemes ūdensobjektiem
(skat. šī vides pārskata projekta 4.5. nodaļu), t.sk. jaunā Ventas upju baseinu
apgabala plāna izstrādes kontekstā.
Jāņem vērā, ka atsevišķām plānotajām darbībām, piemēram, jaunas kapsētas
izveidei atbilstoši LR Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 2.pielikumam
ir nepieciešams sākotnējais izvērtējums.
Ekonomiskā specializācija
Rojas novada ekonomisko specializāciju plānots orientēt piecos virzienos:
 Mazā osta.
 Zivsaimniecība un zivju pārstrāde.
 Mežsaimniecība un kokapstrāde.
 Lauksaimniecība.
 Atpūtas un sporta tūrisms.
Telpiskās attīstības perspektīva
Rojas novadā noteiktās vadlīnijas teritoriju plānošanai un attīstībai
 Saglabājamas Rojas novada lauksaimniecības zemes, nepieļaujot
vērtīgo lauksaimniecības zemju apmežošanu.
 Blīvas apbūves teritorijas plānojamas ciemu robežu ietvaros, radot
iespējami kompaktu apdzīvojuma struktūru. Rojai nosakāms novada
nozīmes attīstības centra statuss, Rudei, Melnsilam un Kaltenei –
vietējas nozīmes attīstības centru statuss.
Noteikta teritorijas perspektīvā telpiskā struktūra, tās ilgtermiņa izmaiņas, t.sk.
Roja kā novada nozīmes attīstības centrs un galvenais pakalpojumu centrs,
akcentējot ostas attīstību; Rude, Melnsils, Kaltene kā vietējas nozīmes centri
ar savu profilu un attiecīgu pakalpojumu klāstu; Aizklāņi, Pūrciems, Ģipka,
Žocene un Valgalciems kā piekrastes ciemi, kuros galvenokārt attīstāma
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mājokļu un sezonas mājokļu funkcija; teritorijas ārpus ciemiem, kuru attīstība
galvenokārt saistīta ar mežsaimniecību un lauksaimniecību.
Kā prioritāri attīstāmās teritorijas ražošanas un satiksmes jomā noteikta Roja,
t.sk. ostas padziļināšana, teritorijas uzbēršana, radot jaunas platības
saimnieciskai darbībai, tāpat prioritāri noteiktas tūrisma attīstības teritorijas,
t.sk., Zilā karoga statusa iegūšana Rojas pludmalei un uzlabojumi citās
publiskajās pludmalēs.
Noteiktas nozīmīgākās Rojas novada funkcionālās telpas:
 Ciemu teritorijas.
 Mežu / purvu teritorijas.
 Lauku teritorijas.
 Osta.
 Tūrisma un rekreācijas teritorijas, ražošanas attīstības teritorijas.
 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
 Ceļu tīkls.
 Jūra – ar novadu saistītā teritorija.
No potenciālās ietekmes uz vidi viedokļa, jāpievērš uzmanība, ka plānošanas
dokuments paredz novada attīstību Rojas novada teritorijas daļā, kas
iekļaujas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.
Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. kartoshēmā prioritārās
attīstāmās telpas apzīmētas ap apdzīvotām vietām (Valgalciems, Ģipka,
Kaltene, Roja, Žocene, Melnsils), kas atrodas arī Krasta kāpās. Krasta k\āpu
aizsargjosla ir izveidota, lai samazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru,
saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas procesu attīstību,
aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī
atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu
teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu.
Prioritāri attīstāmo teritoriju, kā arī plašo tūrisma un rekreācijas teritoriju
turpmākā izmantošana ir jāizvērtē no apbūves blīvuma un antropogēnās
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slodzes palielināšanas radīto risku viedokļa, t.sk., ja nepieciešams, vērtējot
teritorijas plānojuma īstenošanu un varbūtēji nepieciešamos grozījumus 27.
Pozitīvi no potenciālās ietekmes uz vidi viedokļa, vērtējams uzstādījums par
kompaktas
apdzīvojuma
struktūras
veidošanu,
apbūves
teritoriju
koncentrēšanu esošo ciemu robežās. Tāpat dokumentā uzsvērts, ka
piekrastes ciemu apbūvē īpaši respektējamas piekrastei raksturīgās apbūves
īpatnības. Ņemot vērā prognozētās klimata izmaiņas un jūras līmeņa
celšanos, kā arī krasta noskalošanās riska pieaugumu, ciemu teritoriju
attīstība krasta kāpu aizsargjoslā ir iespējama tikai pēc detalizētas analīzes
veikšanas.
Ostas padziļināšanas un paplašināšanas darbi būtu papildus jāizvērtē
konkrēto projektu ietvaros.
Funkcionālās saites
Rojas novada IAS noteiktas funkcionālās saites un kopējās intereses ar Talsu,
Mērsraga un novadiem būtiskākās kopējās intereses ar apkārtējo novadu
pašvaldībām, uzņēmumiem un iestādēm skar vides, tautsaimniecības,
izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un veselības aizsardzības,
sabiedriskās kārtības, satiksmes, atkritumu saimniecības, energoapgādes,
sakaru infrastruktūras un civilās aizsardzības jomas.
No potenciālās ietekmes uz vidi viedokļa pozitīvi vērtējams, ka starp
būtiskākajiem kopīgo interešu realizācijas virzieniem ir peikrastes
apsaimniekošana un krasta erozijas riska samazināšana, Ventas upju baseinu
apgabala virszemes ūdensobjektu apsaimniekošana, mežu ugunsdrošība,
dabas lieguma vērtību saglabāšana un mikrolieguma uzturēšana, sadzīves
atkritumu apsaimniekošana.

6.2.

Vidēja termiņa uzstādījumi un rīcības

Rojas novada vidēja termiņa uzstādījumi – vidēja termiņa mērķi, rīcību
virzieni, rīcību un investīciju plāns - ir izvērtēti atbilstoši attīstības programmas
projektam.

Rojas novada teritorijas plānojums ir spēkā eošs dokuments un šajā vides pārskatā netiek
atkārtoti vērtēts – tā ietekmes (piemēram, apbūves blīvums dažādā atļautās izmantošanas
teritorijās), būtu jāvērtē, veicot monitoringu.
27
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Vidēja termiņa mērķi tiek atvasināti no ilgtermiņa mērķiem un noteikti laika
periodam līdz 2021.gadam.
Turpmāk tiek vērtēta vidējā termiņa mērķu, rīcības virzienu un rīcību
īstenošanas potenciālā ietekmes uz vidi atbilstoši noteiktajām rīcību jomām
(sadaļām). Risinājumi ir vērtēti pēc to ietekmes uz gaisa, ūdens un augsnes
kvalitāti, bioloģisko daudzveidību, vides veselību, kultūrvidi un ainavām.
Mērķi un rīcības sadaļā “Vide”
Ietverti šādi vidēja termiņa mērķi:
 Uzlabot iedzīvotāju zināšanas un informētību par vides sakārtošanas
jautājumiem un ar to saistītajiem saistošajiem noteikumiem
 Veicināt vides jautājumos zinošu un ieinteresētu cilvēku izaugsmi visa
mūža garumā.
 Uzlabot novada vides objektu pieejamību un atpazīstamību.
 Ierobežot jūras krasta eroziju Rojas novada teritorijā
 Ierobežot invazīvo augu un dzīvnieku sugu apdraudējumu piekrastei un
iedzīvotājiem
 Uzlabot ūdens noteču sistēmas darbību novadā un ūdens baseinu
kvalitāti
 Uzlabot gruntsūdeņu kvalitāti piekrastes blīvāk apdzīvotajos ciemos
 Nodrošināt drošas un kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm.
Sadaļā ietvertie mērķi, attiecīgie rīcību virzieni un rīcības vistiešāk skar vides
sektoru. Rīcības ir vērstas uz iedzīvotāju informēšanu, iesaisti un vides
izglītību, vides objektu pieejamības uzlabošanu, krasta erozijas
ierobežošanas plāna izstrādi, balstoties uz ekspertu atzinumiem, meliorācijas
pasākumus, invazīvo sugu apzināšanu, Rojas ciema ūdenssaimniecības
projekta 3. kārtas īstenošanu un tehniski ekonomisko pamatojumu
sagatavošanu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm Ģipkā un Melnsilā. Lielākai
daļai minēto pasākumu to īstenošanas gadījumā būs tieša vai netieša
(piemēram, vides izglītības pasākumiem) ietekme uz vidi, izvēloties efektīvus
un zinātniski pamatotus risinājumus.
Ietekme uz gaisa kvalitāti
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Ietekme uz ūdens
augsnes kvalitāti
Ietekme
uz
daudzveidību

un

Pozitīva

bioloģisko Prognozējama pzitīva vai neitrāla, vienlaikus
jāpievērš uzmanība konkrētajiem pludmales
teritoriju (Rojas, Ģipkas, Kaltenes, Melnsila)
labiekārtošanas darbiem, no to ietekmes un
antropogēnās slodzes palielināšanas viedokļa.

Ietekme uz vides veselību

Neitrāla vai pozitīva

Ietekme uz kultūrvidi un
Pozitīva
ainavām
Mērķi un rīcības sadaļā „Tautsaimniecība un osta”
Ietverti šādi vidēja termiņa mērķi:
 Aktivizēt Rojas ostas darbību – kā priekšnoteikumu visa novada
ekonomikas izaugsmei un dažādošanai.
 Radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi Rojas novadā, īpaši attīstot
novada specializācijas jomas – ostu, zvejniecību, zivsaimniecību,
mežsaimniecību, lauksaimniecību un tūrismu.
 Uzlabot Rojas novada iedzīvotāju prasmes un iespējas konkurējot
darba tirgū.
 Veicināt tūrisma attīstību Rojas novadā
Sadaļā ietvertie mērķi, attiecīgie rīcību virzieni un rīcības ir prioritāri vērsti uz
Rojas ostas infrastruktūras uzlabošanu un saimnieciskās darbības
aktivizēšanu. Daļa pasākumu vērsti uz konkurētspējas paaugstināšanu, tiešā
veidā tiem nav prognozējama ietekme uz vidi. Paredzēta arī dabas objektu
pieejamības uzlabošana un iesaiste tūrisma apritē. Šajā gadījumā būtu
nepieciešami individuāls risinājumi, lai samazinātu negatīvo ietekmju iespēju
uz šiem objektiem un ierobežotu antropogēnās slodzes pieaugumu. Pozitīvi
vērtējams uzdevums iegūt “Zilā karoga” pludmales statusu Rojas pludmalei,
visumā pozitīva ietekme varētu būt arī labiekārtotu telšu vietu iekārtošanai,
nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas, tualešu u.c. risinājumus, ja netiek
skartas ekoloģiski jūtīgas teritorijas. Atsevišķi vērtējama jūras satiksmes ar
Igaunijas salām ietekme uz vidi, t.sk. aizsargājamo jūras teritoriju, taču
domājams, ka šāda ietekme nebūtu būtiska.
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Prognozējama
neitrāla,
monitorējama
iespējamā izmešu paaugstināšanās

Ietekme uz gaisa kvalitāti
Ietekme uz ūdens
augsnes kvalitāti

Ietekme
uz
daudzveidību

un Atkarībā no izvēlētajiem ostas rekonstrukcijas
risinājumiem – nepieciešams izvērtēt projektu
ietvaros.
Nepieciešams
izvērtēt
ostas
hidrotehnisko
būvju
un
kuģu
ceļu
padziļināšanas ietekmi uz krasta procesiem
teritorijā.

bioloģisko Atkarībā no konkrētajiem risinājumiem (ostas
teritorijas, atpūtas vietas u.c.) – nepieciešama
risinājumu izvērtēšana no ietekmes uz
bioloģisko daudzveidību veidokļa (pašreizējā
dokumentu
detalizācijas
pakāpē
nav
identificējama konkrētā ietekme).

Ietekme uz vides veselību

Prognozējama pozitīva, piemēram, nodrošinot
sanitāros risinājumus atpūtas teritorijās.

Ietekme uz kultūrvidi un Atkarīga no konkrētajiem risinājumiem.
ainavām
Mērķi un rīcības sadaļā „Kultūra”
Ietverti šādi vidēja termiņa mērķi:
 Saglabāt un izkopt iedibinātās novada svētku tradīcijas, popularizējot to
norises plašākā mērogā.
 Dažādot brīvdabas pasākumu norises iespējas Rojas ciemā.
 Aktivizēt kultūras dzīvi un brīvā laika pavadīšanas iespējas Rudē,
Kaltenē, Melnsilā un Rojā.
 Radīt publiski pieejamu un izmantojamu vietu Valgalciemā.
 Nodrošināt pietiekošu piedāvājumu
intereses amatiermākslas jomā

izkopt

dažādās

iedzīvotāju

 Izzināt un saglabāt Rojas novada vērtības, liecības un vēstures
mantojumu
 Aktivizēt koncertdzīvi Rojā
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 Nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu tehnoloģiju aprīkojumu
novada bibliotēkās
 Darba devēju sasaiste ar nodarbinātības pasākumiem
 Uzņēmēju iesaiste teritorijas plānošanas un attīstības dokumentu
izstrādē


Privātā un publiskā sektora sadarbība

Sadaļā ietvertie mērķi, attiecīgie rīcību virzieni un rīcības ir vērstas uz kultūras
tradīciju attīstību, pilnveidi, radošajiem pasākumiem. Daļa paredzēto darbību
ir saistītas bar sabiedrisko ēku atjaunošanu, energoefektivitātes uzlabošanu,
kas būtu pozitīvi vērtējams no vides (klimata pārmaiņu ierobežošanas)
viedokļa.
Iespējama pozitīva ietekme, uzlabojot ēku
energoefektivitāti

Ietekme uz gaisa kvalitāti
Ietekme uz ūdens
augsnes kvalitāti
Ietekme
uz
daudzveidību

un

bioloģisko

Ietekme uz vides veselību

Neitrāla
Neitrāla
Iespējama
pozitīva
infrastruktūru

ietekme,

sakārtojot

Ietekme uz kultūrvidi un Iespējama
pozitīva
ainavām
infrastruktūru

ietekme,

sakārtojot

Mērķi un rīcības sadaļā „Izglītība”
Ietverti šādi vidēja termiņa mērķi:
 Nodrošināt Rojas novada skolu kvalitatīvu ilgtspēju, uzsverot skolu
nozīmīgumu novada iedzīvotāju piesaistei un ekonomikas izaugsmei.
 Dažādot Rojas novadā piedāvāto izglītības programmu klāstu
 Uzlabot pirmsskolas izglītības iespējas Rojas novadā
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 Piedāvāt dažādām iedzīvotāju grupām un interesēm atbilstošu
mūžizglītību Rojas novadā
 Paaugstināt izglītības motivāciju un studējošo jauniešu sasaisti ar
Rojas novadu
Sadaļā ietvertie mērķi, attiecīgie rīcību virzieni un rīcības aptver gan
vispārējās un pirmsskolas izglītības iespējas, gan arodizglītību, mūžizglītību,
uzņēmējdarbības izglītību u.c. Daļa pasākumu vērsti uz vides pieejamības
uzlabošanu, energoefektivitātes paaugstināšanu u.c.
Iespējama pozitīva ietekme, uzlabojot ēku
energoefektivitāti

Ietekme uz gaisa kvalitāti
Ietekme uz ūdens
augsnes kvalitāti
Ietekme
uz
daudzveidību

un

bioloģisko

Ietekme uz vides veselību

Neitrāla
Neitrāla
Iespējama
pozitīva
infrastruktūru

ietekme,

sakārtojot

Ietekme uz kultūrvidi un Iespējama
pozitīva
ainavām
infrastruktūru

ietekme,

sakārtojot

Mērķi un rīcības sadaļā „Aktīvs dzīvesveids”
Ietverti šādi vidēja termiņa mērķi:
 Radīt veselīga dzīvesveida uzturēšanai atbilstošu sporta un fizisko
aktivitāšu infrastruktūru Rojas novadā.
 Stiprināt priekšnoteikumus sporta tūrisma attīstībai novadā
Sadaļā ietvertie mērķi, attiecīgie rīcību virzieni un rīcības galvenokārt aptver
sporta infrastruktūras attīstību un tradīciju izkopšanu
Ietekme uz gaisa kvalitāti
Ietekme uz ūdens
augsnes kvalitāti
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Ietekme
uz
daudzveidību

bioloģisko

Ietekme uz vides veselību

Neitrāla
Pozitīva, uzlabojot infrastruktūru

Ietekme uz kultūrvidi un Neitrāla; iespējamā
ainavām
risinājumiem.

ietekme

atkarīga

no

Mērķi un rīcības sadaļā „Sociālā palīdzība, veselības aizsardzība un
sabiedriskā kārtība”
Ietverti šādi vidēja termiņa mērķi:
 Pilnveidot sociālā dienesta sociālo pakalpojumu klāstu un kvalitāti.
 Veicināt audžuģimeņu attīstību novadā.
 Sekmēt viesģimenes statusa piešķiršanu 5 ģimenēm novadā.
 Palielināt sociālo mājokļu skaitu par 20 vienībām
 Uzlabot veselības pakalpojumu pieejamību.
 Veicināt ar sociālajiem un sabiedrības drošības jautājumiem saistīto
dienestu sadarbību.
 Veicināt iedzīvotāju līdzdalību sociālo jautājumu risināšanā novadā.
 Nodrošināt vides pieejamību Rojas skolās un pludmalē
 Palielināt iespējas skolēnu un ilgstošo bezdarbnieku nodarbinātībai
 Pilnveidot LR MK noteikumu kvalitāti sociālajā jomā.
 Pilnveidot drošības situāciju Rojas novadā, akcentējot bērnu drošību,
drošību pludmalē un uz ceļiem.
 Uzlabot sabiedrisko kārtību Rojas novadā, it īpaši vasaras sezonās.
Sadaļā ietverts liels skaits rīcību, kas vērstas uz sociālo un veselības
aizsardzības pakalpojumu uzlabošanu un ar tiem saistītās infrastruktūras
attīstību, kā arī sabiedriskās kārtības uzlabošanu. Lielākai daļai nav
paredzama tieša ietekme uz vidi, taču atsevišķi pasākumi ir vērsti, piemēram,
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uz vides piesārņošanas ierobežošanu, bīstamo objektu sakārtošanu, trokšņu
ietekmes mazināšanu. Daļa pasākumu ietver vides pieejamības uzlabošanu.
Ietekme uz gaisa kvalitāti
Ietekme uz ūdens
augsnes kvalitāti
Ietekme
uz
daudzveidību

Neitrāla
un

bioloģisko

Ietekme uz vides veselību

Neitrāla vai pozitīva
Neitrāla
Pozitīva

Ietekme uz kultūrvidi un
Neitrāla vai pozitīva
ainavām
Mērķi un rīcības sadaļā „Satiksme”
Ietverti šādi vidēja termiņa mērķi:
 Veicināt efektīvu ceļu apsaimniekošanu un ceļu segumu kvalitātes
uzlabošanu.
 Uzlabot ceļu un ielu infrastruktūru.
 Nodrošināt pietiekošu automašīnu stāvlaukumu pieejamību masu
pasākumu norišu laikā.
 Uzlabot novada uzņēmēju, iedzīvotāju un viesu mobilitātes iespējas
Rojas novada teritorijā.
 Attīstīt unikālus satiksmes piedāvājumus kā tūrisma produktu.
 Nodrošināt operatīvā transporta piekļūšanu pludmalei.
Sadaļā ietvertie mērķi, attiecīgie rīcību virzieni un rīcības ir vērsti uz
infrastruktūras sakārtošanu un mobilitātes paaugstināšanu. Infrastruktūras
sakārtošana ietver arī virsūdens kanalizācijas atjaunošanu. Konkrētiem
objektiem (ceļu posmiem, stāvlaukumiem) iespējamā ietekme būtu jāizvērtē
individuāli.
Ietekme uz gaisa kvalitāti
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Ietekme uz ūdens
augsnes kvalitāti

Ietekme
uz
daudzveidību

un Kopumā - neitrāla (iespējama zināma netieša
ietekme, ja palielinās transporta plūsmas un
teritoriju apmeklētība, vienlaikus – pozitīva
ietekme, sakārtojot virsūdens kanalizāciju)

bioloģisko Kopumā - neitrāla (atkarīga no konkrēto
objektu izvietojuma)

Ietekme uz vides veselību

Neitrāla vai pozitīva

Ietekme uz kultūrvidi un Kopumā - neitrāla (atkarīga no konkrēto
ainavām
objektu izvietojuma)
Mērķi un rīcības sadaļā „Inženierapgāde”
Ietverti šādi vidēja termiņa mērķi:
 Izveidot lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu Rojas novadā.
 Nodrošināt normatīviem atbilstošu ugunsdzēsības ūdensapgādi Rojas
novada ciemu teritorijās.
 Uzlabot energoapgādes pakalpojumu kvalitāti novada ciemu teritorijās
 Mazināt gruntsūdeņu piesārņojuma iespējas Rojā, Ģipkā un Melnsilā.
 Paaugstināt apkures sistēmas efektivitāti Rojas ciemā.
Sadaļā ietvertie mērķi, attiecīgie rīcību virzieni un rīcības ir vērsti uz sadzīves
un lietusūdeņu kanalizācijas, energoapgādes, apkures sistēmu sakārtošanu.
Visumā šie pasākumi vērtējami pozitīvi no potenciālās ietekmes uz vidi
viedokļa.
Ietekme uz gaisa kvalitāti
Ietekme uz ūdens
augsnes kvalitāti
Ietekme
uz
daudzveidību
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Ietekme uz vides veselību

Pozitīva, izvēlotie atbilstošus risinājumus

Ietekme uz kultūrvidi un Atkarībā no izvēlētajiem risinājumiem, nav
ainavām
prognozējama būtiska ietekme.
Mērķi un rīcības sadaļā „Mājoklis, komunālie pakalpojumi”
Ietverti šādi vidēja termiņa mērķi:
 Paaugstināt novada iedzīvotāju personisko atbildību par savu mājokli
un dzīves vidi
 Veicināt apkārtējā vidē iederīgu mājokļu būvniecības praksi novadā.
 Īstenot Rojas novadam atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas un
šķirošanas sistēmu.
 Nodrošināt apbedīšanas pakalpojumu pieejamību novadā
Sadaļā ietvertie mērķi, attiecīgie rīcību virzieni un rīcības sasaucas ar
inženierapgādes sadaļas pasākumiem un ietver atkritumu saimniecības
sakārtošanu, energoefektivitātes pasākumus, t.sk. iedzīvotāju izglītošanu, kā
arī jaunās Rojas meža kapu infrastruktūras izveidi. Visumā šie pasākumi
vērtējami pozitīvi no potenciālās ietekmes uz vidi viedokļa.
Ietekme uz gaisa kvalitāti
Ietekme uz ūdens
augsnes kvalitāti

Ietekme
uz
daudzveidību

Pozitīva, izvēlotie atbilstošus risinājumus
un Lielākoties
pozitīva
ietekme,
izvēloties
atbilstošus risinājumus. Nepieciešams izvērtēt
kapsētas infrastruktūras izveidi - atbilstoši LR
Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
2.pielikumam tai ir nepieciešams sākotnējais
izvērtējums

bioloģisko Neitrāla vai pozitīva. Nepieciešams izvērtēt
kapsētas infrastruktūras izveidi - atbilstoši LR
Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
2.pielikumam tai ir nepieciešams sākotnējais
izvērtējums

Ietekme uz vides veselību
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Pozitīva, izvēloties atbilstošus risinājumus
Nepieciešams izvērtēt kapsētas infrastruktūras
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vidi novērtējumu" 2.pielikumam tai
nepieciešams sākotnējais izvērtējums.

ir

Ietekme uz kultūrvidi un Pozitīva, piemēram attiecībā uz rīcībās
ainavām
paredzēto vizuālā tēla izkopšanu atbilstoši
katras vietas būvniecības tradīcijām.
Mērķi un rīcības sadaļā „Novada tēls”
Ietverti šādi vidēja termiņa mērķi:
 Izcelt Rojas unikalitāti un mūsdienīgo garu.
 Uzlabot vides pieejamību publiski izmantojamām ēkām un publiski
pieejamām interešu teritorijām Rojas novadā.
 Veicināt Rojas novada atpazīstamību, attīstot savas priekšrocības un
iespējas
 Pagarināt tūrisma sezonu Rojas novadā.
 Attīstīt Roju kā jūras satiksmes galamērķi un pieturas punktu.
Sadaļā ietvertie mērķi, attiecīgie rīcību virzieni un rīcības ir vērstas gan uz
atpazīstamības veicināšanu, gan tūristu piesaisti un infrastruktūras attīstību,
gan sadarbību ar citām ostām, attīstot Roju kā galamērķi vai pieturas punktu.
Prognozējama neitrāla, monitorējama ietekme,
pieaugot tūrisma plūsmai

Ietekme uz gaisa kvalitāti
Ietekme uz ūdens
augsnes kvalitāti
Ietekme
uz
daudzveidību

un Prognozējama neitrāla, monitorējama ietekme,
pieaugot tūrisma plūsmai, t.sk. jūras satiksmei

bioloģisko Prognozējama neitrāla, monitorējama ietekme,
pieaugot tūrisma plūsmai

Ietekme uz vides veselību

Neitrāla vai pozitīva

Ietekme uz kultūrvidi un
Neitrāla vai pozitīva
ainavām
Mērķi un rīcības sadaļā „Pārvaldība”
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Ietverti šādi vidēja termiņa mērķi:
 Uzlabot pašvaldības,
komunikāciju.

iedzīvotāju

un

uzņēmēju

savstarpējo

 Uzturēt un pilnveidot pašvaldības darba kvalitātes vadības sistēmu.
 Veicināt iedzīvotāju līdzatbildību par novada dzīvi un attīstību.
 Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību un līdzdarbību novada aktivitātēs.
 Savstarpēji pilnveidoties daudznozaru pieredzes apmaiņas rezultātā ar
sadarbības partneriem ārvalstīs.
Sadaļā ietvertie mērķi, attiecīgie rīcību virzieni un rīcības ir vērstas uz
pašvaldības kapacitātes stiprināšanu, sabiedrības iesaisti, sadarbības
veicināšanu. Nav paredzama būtiska tieša ietekme uz vidi, iespējama netieša
pozitīva ietekme.
Ietekme uz gaisa kvalitāti
Ietekme uz ūdens
augsnes kvalitāti
Ietekme
uz
daudzveidību

Neitrāla
un Neitrāla

bioloģisko Neitrāla

Ietekme uz vides veselību

Neitrāla

Ietekme uz kultūrvidi un Pozitīva vai neitrāla
ainavām

R O J A S

N O V A D A

P A Š V A L D Ī B A

2 0 1 5

VIDES PĀRSKATS
ROJAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI
UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAI

79

7. ALTERNATĪVAS
„Nulles” variants
 IAS un AP nav paredzētas dažādi alternatīvie risinājumi, tādēļ
analizējot alternatīvas kā viens no scenārijiem ir pieņemts „nulles”
variants, t.i. attīstība, ja netiek pieņemtas attiecīgie Rojas novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti.
 Ja netiek pieņemti attīstības plānošanas dokumenti, nav definēti
stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes, kā arī vidējā termiņa mērķi,
rīcību virzieni un rīcības, ko varētu novērtēt no potenciālās ietekmes uz
vidi viedokļa.
 Nulles alternatīva gadījumā pastāv lielāks risks, ka attīstības procesi,
t.sk., konkrētie pašvaldības pieņemtie lēmumi, atstāj negatīvu ietekmi
uz vidi, jo tie nav pamatojami ar plānošanas dokumentos noteikto
attīstības vīziju, mērķiem, prioritātēm un uzdevumiem.
 Bez attīstības plānošanas dokumentiem ir apgrūtinātas iespējas
piesaistīt līdzekļus vides aizsardzībai nozīmīgu projektu īstenošanai,
t.sk. no ES struktūrfondiem.
IAS un AP variants
 Kā pamatvariants ir pieņemts piedāvātais Rojas novada IAS un AP
variants.
 Attīstības plānošanas dokumentos ir sniegta attīstības vīzija,
stratēģiskie un ilgtermiņa mērķi (prioritātes), kā arī vidēja termiņa mērķi,
rīcību virzieni un rīcības.
 Kopumā Rojas novada IAS un AP risinājumi ir pozitīvi vērtējami no
ietekmes uz vidi viedokļa, daļa noteikto mērķu un rīcību ir tieši vērsti uz
vides infrastruktūras sakārtošanu un vides kvalitātes uzlabošanu.
 Plānošanas dokumenti ir izstrādāti, ņemot vērā gan normatīvo aktu
prasības, gan starptautiskos un nacionālos vides aizsardzības mērķus,
tajos paredzēto darbību īstenošana ir uzskatāma par piemērotāko
alternatīvu.
 Attīstības programma pamato līdzekļu piesaisti vides aizsardzībai
nozīmīgu projektu īstenošanai.
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8. BŪTISKO IETEKMJU UZ VIDI TERITORIJAS UN
RISINĀJUMI, LAI NOVĒRSTU VAI SAMAZINĀTU
BŪTISKO IETEKMI
Šajā sadaļā sniegta īsa informācija par teritorijām, kuras Rojas novada IAS un
AP īstenošana var būtiski ietekmēt un ieteikti risinājumi šo ietekmju
novēršanai vai samazināšanai
Būtiskākās plānošanas dokumentu potenciālās ietekmes teritorijas un aspekti:
 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.sk., NATURA 2000 teritorijas,
aizsargājamā jūras teritorija “Rīgas līča rietumu piekraste”28.
 Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla, it īpaši krasta kāpu
aizsargjosla.
 Krasta erozijas riska teritorijas, krasta procesi29 un plānošanas
dokumentu risinājumu potenciālā ietekme uz tiem.
 Piekrastes pieejamība un antropogēnās slodzes ierobežošana.
 Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, t.sk. applūstošās teritorijas.
 Teritorijas bioloģiskās daudzveidības izmaiņas, tai skaitā īpaši
aizsargājamo sugu un biotopu izplatības teritoriju izmaiņas.
 Ainavu daudzveidība un vērtīgas ainavas, ainavu izmaiņas.
 Mežu un purvu teritorijas.
Plānošanas dokumentos paredzētie risinājumi, kas var ietekmēt teritorijas:
 Stratēģiskie uzstādījumi – vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa
prioritātes, specializācija, telpiskās attīstības perspektīva, funkcionālās
saiknes.

Kopsavilkuma informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām – dabas liegumiem
“Ģipka” un “Ģipkas lankas”, ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem
“Kaltenes krasta veidojumi” un “Kaltenes kalvas”, kā arī īpaši aizsargājamiem kokiem,
dižakmeņiem un mikroliegumiem sniegta 4.9. nodaļā.
28

Krasta noskalošanas riska teritorijas aprakstītas 4.6. nodaļā, saskaņā ar Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības projekta EU43084 “Piekrastes un jūras telpiskā plānošana Pērnavas
līča teritorijā Igaunijā un Latvijas piekrastes pašvaldībās”
29
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 Vidēja termiņa uzstādījumi – vidēja termiņa mērķi, rīcību virzieni, rīcību
un investīciju plāns.
Būtiskākā nozīme ir ietekmei uz piekrasti, t.sk. aizsargājamo jūras teritoriju
“Rīgas līča rietumu piekraste”, citām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, it
īpaši Eiropas nozīmes (NATURA 2000) teritorijām. IAS ir noteiktas prioritāri
attīstāmās telpas, noteikts, ka ražošanas un satiksmes jomā – Rojā līdztekus
ostas padziļināšanai, paredzama ostas teritorijas uzbēršana, radot jaunas
platības saimnieciskajai darbībai, rekonstruējama piestātne Nr. 1.,eicama
krasta nostiprināšana un izveidojama peldošā jahtu piestātne. Attīstības
programma ietver ostas hidrotehnisko būvju rekonstrukciju, kuģu ceļu
padziļināšanu, piestātnes rekonstrukciju.
Nepieciešams ņemt vērā, ka ostas hidrotehniskās būves un kuģu ceļu
padziļināšana ietekmē krasta procesus teritorijā, jo moli rada šķēršļus
garkrasta sanešu plūsmai un ietekmē akumulācijas un erozijas krastu posmu
attiecību. Rīgas līču piekrastē grakrasta sanešu plūsma virzās no Kolkas uz
Rīgu. Rojas ostas hidrotehniskās būves izmaina krasta procesus aptuveni 4
km garumā, no tiem 3 km ir krasta erozijas palielināšanās uz
dienvidaustrumiem no ostas. Veicot katru būves projektēšanu, ir jāizvērtē tās
ietekme uz krasta procesiem, seklūdens dziļummaiņu un garkrastu sanešu
plūsmu, jo, pastiprinoties akumulācijas procesiem krastā, palielinās arī
seklūdens zona un smilšaino grunts tipu platība, savukārt, palielinoties krasta
erozijai, seklūdens zona samazinās. Teritorijā esošās dzīvotnes ar
starptautisku un nacionālu aizsardzības nozīmi – rifi – ir jūtīgi pret
dziļummaiņu un palielinātu sanešu uzkrāšanos.
IAS noteiktas tūrisma un rekreācijas teritorijas, kas galvenokārt sakrīt ar to
ciemu teritorijām, kuri izvietoti gar piekrasti. Tūrisma un rekreācijas teritorijas
ietver arī Rojas upes posmu starp Rudi un Roju, valsts nozīmes kultūras
pieminekļu teritorijas Pūrciemā un Melnsilā, dabas pieminekļa „Kaltenes
kalvas” teritoriju mežos pie Kaltenes un visu pludmales teritoriju – arī ārpus
ciemiem. Veidojot tūrisma infrastruktūru, nepieciešams līdzsvarot dabas
aizsardzības, kultūrvides ainavas aizsardzības un ekonomiskās attīstības
intereses.
Veicot darbības īpaši aizsargājamās teritorijās, jāievēro to aizsardzības un
izmantošanas noteikumu prasības, kā arī teritoriju dabas aizsardzības plāni.
Jāpievērš īpaša uzmanība arī tām rīcībām, kas tiek veiktas ĪADT
kontaktteritorijās vai var atstāt netiešu ietekmi uz to.
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Dabas liegumā “Ģipka” teritorijas aizsardzības un saglabāšanas mērķis 30 ir
rūsganā baltmeldra Rrynchospora fusca populācijas saglabāšana, bet kā
blakus mērķis - dabisko meža biotopu un atsevišķi augošo veco priežu
saglabāšana. Lai saglabātu retos un aizsargājamos augus, augu sabiedrības
un biotopus, dabas lieguma teritorijā jānodrošina dabisko procesu
kontinuitāte, galveno uzmanību pievēršot dabisko procesu aizsardzībai.
Ilgtermiņa skatījumā teritorijai jāpaliek neizmainītā veidā ar aizvien pieaugošu
meža
ekosistēmu
vecumu.
Galvenais
uzdevums
plānotajam
apsaimniekošanas periodam ir nodrošināt lieguma teritorijā netraucētu
dabisko procesu norisi, īpašu uzmanību pievēršot iespējamām hidroloģiskā
režīma izmaiņām un to novēršanai. Īpaši nepieciešams izvērtēt plānošanas
dokumentos noteiktajā dabas liegumam piegulošajā rekreācijas teritorijā
paredzēto darbību ietekmi uz procesiem dabas liegumā, t.sk., hidroloģisko
režīmu.
Lai ierobežotu antropogēno slodzi uz bioloģiski un ainaviski vērtīgajām
teritorijām (t.sk., ūdens objektiem), īstenojot plānošanas dokumentos
paredzētos saimnieciskās aktivitātes un tūristu piesaistes pasākumus,
jāparedz pasākumi antropogēnās slodzes ierobežošanai, un atbilstošas
infrastruktūras izveidei.
Attīstot peldvietas, jānovērtē ūdens kvalitātes atbilstība peldūdens kvalitātes
prasībām un jāparedz pasākumi atbilstības nodrošināšanai. Pašvaldībai
peldvietu labiekārtošana jāveic atbilstoši Noteikumiem Nr.38 un 2010.gada
Ministru kabineta noteikumiem Nr.608 „Noteikumi par peldvietu ūdens
monitoringu,
kvalitātes
nodrošināšanu
un
prasībām
sabiedrības
informēšanai”, ņemot vērā Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta
noteikumos Nr.653 „Aizsargājamās jūras teritorijas "Rīgas līča rietumu
piekraste" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” noteikto
dabas lieguma zonu Rīgas jūras līča piekrastē no Žocenes līdz Rojai un no
Rojas līdz Valgalciemam, kā arī sezonas lieguma zonu – pie Rojas un
Mērsraga novada robežas, neparedzot tur publiskās pludmales un vietas
ūdens motocikliem sezonas lieguma teritorijā
Investīciju projektu īstenošanai, kur nepieciešams, atbilstoši LR likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu”, jāpiemēro sākotnējais ietekmes uz vidi
novērtējums vai jāveic ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.
Jāveic monitorings un pētījumi gaisa piesārņojuma avotu precīzai noteikšanai
un uzraudzībai, ja nepieciešams - paredzot rīcības gaisa kvalitātes normatīvu
uzlabošanai cilvēku veselības aizsardzības nolūkos.

30

Saskaņā ar dabas aizsardzības plānu.
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Īstenojot attīstības programmā noteiktās rīcības, ir jāievēro teritorijas
plānojuma ietvaros noteiktas virszemes ūdensobjektu (īpašu uzmanību
pievēršot tajā iekļautajām applūstošajām teritorijām), kā arī citas aizsargjoslas
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma un no tā izrietošo MK noteikumu prasībām.
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9. PAREDZĒTIE PASĀKUMI PLĀNOŠANAS
DOKUMENTU ĪSTENOŠANAS MONITORINGA
NODROŠINĀŠANAI
Attīstības programmas īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka
Ministru kabineta noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums”. Monitoringu veic ar nolūku konstatēt attīstības
programmas īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi un lai noteiktu tās
grozījumu izstrādāšanas nepieciešamību.
Monitoringa ziņojumā jāpievērš uzmanība šādiem vides aspektiem:
•

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās;

•

Vidi degradējošo
nodrošināšana;

•

Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošinājums un dzeramā ūdens zudumu
samazināšana;

•

Attīrīto notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām;

•

Ūdens urbumu aizsardzības režīma nodrošināšana grunts un pazemes
ūdeņu piesārņojumu novēršanai;

•

Kvalitatīvs atkritumu apsaimniekošanas nodrošinājums visā novada
teritorijā;

•

Gaisa kvalitātes nodrošinājums novada teritorijā ap piesārņojuma
avotiem.

un

piesārņojošo

nodrošinājums,

darbību

samazināšanas

palielinot pieslēgumu

skaitu

Ieteicams monitoringam izmantot jau Rojas novada teritorijas plānojuma vides
pārskatā ietvertos rādītājus
Rojas novadā ir vairākas valsts vides monitoringa stacijas. Vides monitoringa
stacijas Rojas novadā uzstādītas, lai veiktu:
 purvu biotopu un sugu monitoringu - Ģipka;
 piekrastes (kāpu) biotopu un sugu monitoringu - Melnsils, Roja;
 Jūras biotopu un sugu novērojumi- roņi un jūras putni - kompleksā
stacija;
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 Jūras krasta riska zonu monitorings - Aizklāņi I un II, Melnsils I un II,
Melnsilupe, Pilsupe, Roja;
 Virszemes ūdeņu kvalitātes monitorings Rojas upē.
Papildus monitoringam, kas tiek veikts valsts vides monitoringa stacijās, lai
novērtētu plānošanas dokumenta ietekmi uz vidi, Rojas novada teritorijas
plānojuma īstenošanas monitoringam tiek piedāvāti šādi indikatori 31:
 centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto
mājsaimniecību skaits;
 centralizētā atkritumu savākšanā iesaistīto mājsaimniecību skaits;
 saņemto sūdzību par vides kvalitāti un piesārņojumu skaits;
 derīgo izrakteņu ieguves apjomi gadā (t gadā);
 mežu teritoriju platības, kas transformētas apbūvei (km2);
 centralizēti savākto sadzīves atkritumu daudzums (tūkst. m3);
 centralizēti iegūtā ūdens daudzums no urbumiem un novadīto
notekūdeņu daudzums (tūkst. m3);
 jaunu tūrisma infrastruktūras objektu skaits (izdalot pēc to veidiem);
 tūristu plūsmas rādītāji – tūrisma mītņu apmeklējums, tūrisma objektu
apmeklējuma biežums, tūristu skaits tajos u.tml.;
 apbūvēto teritoriju platība, salīdzinot ar dabas teritoriju kopējo platību
novadā (km²).

papildus var izmantot VPVB izstrādātos metodiskos norādījumus monitoringa veikšanai,
t.sk., monitoringā izmantojamos indikatorus
31
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