SABIEDRĪBAS IEBILDUMI UN PRIEKŠLIKUMI PAR
ROJAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PROJEKTIEM
IEBILDUMA /
PRIEKŠLIKUMA
IESNIEGTĀ IEBILDUMA / PRIEKŠLIKUMA BŪTĪBA
IESNIEDZĒJS
RAKSTISKI SAŅEMTIE PRIEKŠLIKUMI
1.
Rojas novada muzejs Gan AP, gan IAS dokumentu daļās 1.2. „Vēsturisks ieskats”,
gan Pašreizējās situācijas raksturojuma 2.daļā - sadaļās par
16.-18.gs. – muzeja vēsturnieku priekšlikums izslēgt
teikumu „Kurzemes hercogistes laikā Rojā uzbūvēti 116
burinieki”, jo nav īsta apstiprinājuma šādam apgalvojumam.
2.
Koriģēt AP un IAS daļu 1.2., kā arī Pašreizējās situācijas
raksturojuma 2.daļas sadaļas virsrakstu „19.gadsimts” – uz
„19.gs. beigas un 20.gs.sākums”. Pēc analoģijas koriģēt šo
laika posma apzīmējumu arī attiecībā uz burinieku izbūvi.
N.p.k.

ŅEMTS VĒRĀ/
NAV ŅEMTS
VĒRĀ

PASKAIDROJUMS VAI PAMATOJUMS, JA
IEBILDUMS / PRIEKŠLIKUMS
NAV ŅEMTS VĒRĀ

Ņemts vērā

1.1. AP un IAS dokumentu daļas 1.2.
redakcionāli koriģētas – punktā par uzbūvētajiem
buriniekiem. Analogas korekcijas veiktas arī
Pašreizējās situācijas raksturojumā.

Ņemts vērā

1.2. AP un IAS dokumentu daļās 1.2.
redakcionāli koriģēti sadaļu virsraksti – no
„19.gadsimts” uz „19.un 20.gs mija”, analogi
koriģēts arī teksts attiecībā uz burinieku izbūvi.
Analogas korekcijas veiktas arī Pašreizējās
situācijas raksturojumā.
1.3. AP un IAS dokumentu daļās 1.2. sadaļas
„20.gadsimts” 2.teikumā redakcionāli koriģēta
vārdkopa: „padomju okupācijas laikā”. Analogas
korekcijas veiktas arī Pašreizējās situācijas
raksturojumā.
1.4. Minētā rīcība jau ietverta AP – sadaļā
2.4.7. „Mērķi un rīcības sadaļā SATIKSME” kā
rīcība S-15: „Izbūvēt automašīnu stāvlaukumu pie
Rojas jūras zvejniecības muzeja”. Detalizētāka
informācija par rīcību – sadaļā 3.1.7. „Rīcības
sadaļā SATIKSME” un sadaļā 3.2. „Investīciju
plāns laika periodam līdz 2018.gadam”.
1.5. AP rīcība NT-9 redakcionāli koriģēta
sekojošā redakcijā: „Sadarbībā ar Rojas ostu un
Rojas Jūras zvejniecības muzeju izveidot izzinošu

3.

Gan AP, gan IAS dokumentu daļās 1.2. „Vēsturisks ieskats”,
kā arī Pašreizējās situācijas raksturojuma 2.daļas sadaļās
„20.gadsimts” – muzeja vēsturnieku priekšlikums papildināt
vārdkopu „padomju laikā” ar vārdu „okupācijas”.

Ņemts vērā

4.

Priekšlikums papildināt AP ar rīcību sadaļā „Vide”:
„Labiekārtot muzeja āra teritorijā auto stāvlaukumu un
atpūtas zonu”

Ņemts vērā

5.

Priekšlikums papildināt AP rīcības NT-9 un NT-10 sadaļā
„Novada tēls”, papildinot iesaistītās organizācijas ar vēl vienu
dalībnieku – Rojas Jūras zvejniecības muzeju.

Ņemts vērā

6.

Priekšlikums papildināt AP sadaļu 2.4.10. ar sekojošu rīcību:
„Pielāgot vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem
muzeja āra teritorijā un iekštelpās” – atbilstoši rīcības
virzienam RV-NT-3 un vidējā termiņa mērķim 7M-NT-2.

Ņemts vērā

7.

Priekšlikums papildināt AP sadaļu 2.4.4. ar sekojošu rīcību:
„Sadarbībā ar Rojas Jūras zvejniecības muzeju organizēt
vēstures pēcpusdienas, muzejpedagoģiskās nodarbības,
ceļojošās izstādes, kas sekmētu jauniešiem lokālpatriotisma
veidošanos un novada bagātā kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm” atbilstoši rīcības virzienam RV-IZ-8 un vidējā termiņa mērķim
7M-IZ-4.

Ņemts vērā

8.

Priekšlikums AP papildināt ilgtermiņa prioritāti 15-M-K ar
papildus vārdkopu (slīpajā tekstā): „Roja – Ziemeļkurzemes
piekrastes kultūras centrs, kurā radošas mākslas, mūzikas

Nav ņemts
vērā

nodarbību programmu, lai teorētiski un praktiski
iepazīstinātu ar zvejas kuģiem un zvejnieku darbu
un ikdienu.” AP rīcība NT-10 redakcionāli koriģēta
sekojošā redakcijā: „Sadarbībā ar Rojas Jūras
zvejniecības muzeju, tūrisma un zivju pārstrādes
uzņēmumiem radīt „Šprotu tūri” vai „Šprotu
muzeju”, ar iespēju iepazīt šprotu ražošanas
vēsturi un šodienu, kā arī baudīt degustācijas.
Pielāgot vidi, lai nodrošinātu piekļuvi tūristu
autobusiem.”
1.6. AP rīcības sadaļā par Novada tēlu
papildinātas ar rīcību NT-5*: „Pielāgot vides
pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem
muzeja āra teritorijā un iekštelpās.” Papildinātas
arī sadaļas 3.1.10. un 3.2. (par Novada tēlu),
nosakot, ka rīcības aptuvenās izmaksas ir
100000 EUR (20% Pašvaldības finansējums,
80% ES fondu finansējums), atbildīgie – ID un
Muzejs, ieviešanas laiks – 2021.gads.
1.7. AP rīcības sadaļā par Izglītību papildinātas
ar rīcību IZ-14*: „Sadarbībā ar Rojas Jūras
zvejniecības muzeju organizēt vēstures
pēcpusdienas, muzejpedagoģiskās nodarbības,
ceļojošās izstādes, kas sekmētu jauniešiem
lokālpatriotisma veidošanos un novada bagātā
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un
nodošanu nākamajām paaudzēm.” Papildinātas
arī sadaļas 3.1.14. un 3.2. (par Izglītību), nosakot,
ka rīcības aptuvenās izmaksas ir 0 EUR,
atbildīgie – Muzejs, ieviešanas laiks – katru gadu
no 2016.gada.
1.8. Priekšlikums nemainīt Ilgtermiņa prioritāri
15-M-K, tādēļ ieteikums netiek ņemts vērā, jo
vārdkopa „stabilas tradīcijas” ietver arī „kultūras

9.

10.

Inga Lēmane

11.

12.

PII „Zelta zivtiņa”

un kinomākslas novitātes balstās uz stabilām tradīcijām,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, iedzīvotāju
darbīgumu un ieinteresētību kultūras norisēs”
Priekšlikums AP redakcionāli koriģēt rīcību K-12 – no
„Izveidot jaunu ekspozīciju Rojas jūras zvejniecības muzejā
par zvejniecību un amatniecību novadā un tuvākajā
apkārtnē” uz „Izveidot jaunu ekspozīciju par zvejniecību
Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī”
Priekšlikums papildināt AP vidējā termiņa mērķi 7M-K-3 par
Kalteni un Melnsilu ar Rudi, paredzot arī iespējamo Rudes
jauniešu centra ēkas energoefektivitātes uzlabošanu.

mantojuma saglabāšanu”, tikai vispārinātākā
veidā.
Ņemts vērā

Ņemts vērā

Priekšlikums papildināt AP sadaļā 2.4.8. rīcību IN-4 par āra
apgaismojumu Rudē („Izbūvēt āra apgaismojumu Rudē –
līdz SIA „Rānda”ceham”), paredzot to arī no veikala, gar
katlu māju uz Mežrožu mājām.

Ņemts vērā

Priekšlikums papildināt rīcības saistībā ar vidējā termiņa
mērķi 7M-IZ-3 un rīcības virzienu RV-IZ-6 par PII „Zelta
zivtiņa” energoefektivitātes uzlabošanu, paredzot nomainīt
āra siltumtrasi, siltā ūdens recirkulācijas sistēmu, kā arī
rekonstruēt ēkas dūmeņus.

Ņemts vērā

1.9. AP sadaļā 2.4.3. rīcības K-12 koriģētā
redakcija ir „Izveidot jaunu ekspozīciju par
zvejniecību Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī”.
Rīcības saīsinātā versija sadaļā 3.1.3. – „jaunas
ekspozīcijas izveide par zvejniecību”.
1.10. AP sadaļā 2.4.3. vidējā termiņa mērķis 7MK-3 jau ietver Rudi („Aktivizēt kultūras dzīvi un
brīvā laika pavadīšanas iespējas Rudē, Kaltenē,
Melnsilā un Rojā”), savukārt rīcība par Rudes
BJIC „Varavīksne” energoefektivitātes
uzlabošanu ir noteikta ar kodu K-5. Vidējā termiņa
mērķis atļautu pēc gadiem papildināt rīcību
klāstu, piemēram, ar rīcību par jaunu sporta
laukumu.
1.11. Rīcības IN-4 detalizētais izklāsts
papildināts ar vēl viena Rudes ciema posma āra
apgaismojuma ierīkošanu: “Izbūvēt āra
apgaismojumu Rudē – līdz SIA Rānda ceham un
no veikala – gar katlu māju līdz Mežrožu mājām”.
Papildinātas arī sadaļas 3.1.8. un 3.2., papildus
paredzot finansējumu 10 000 EUR.
1.12. AP sadaļā 2.4.4. ieviesta papildus rīcība:
IZ-7*: “Īstenot PII “Zelta zivtiņa”
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu
kompleksu, nomainot neatbilstošus siltumtrases
posmus, uzlabojot siltā ūdens recirkulācijas
sistēmu un pārbūvējot ēkas dūmeņus”.
Papildināta arī AP sadaļa 3.1.4., paredzot
minētās rīcības izmaksas (100 000 EUR),
atbildīgos par ieviešanu (ID, PII “Zelta zivtiņa”),
iespējamo finanšu sadalījumu (30% pašvaldības

13.

Priekšlikums papildināt rīcības saistībā ar vidējā termiņa
mērķi 7M-IZ-3 un rīcības virzienu RV-IZ-6 par PII „Zelta
zivtiņa” teritorijas labiekārtošanu, paredzot nomainīt žogu,
atjaunot nojumes, nobruģēt pagalma celiņus, pilnveidot
sporta un grupu laukumus, atjaunot strūklaku.

Ņemts vērā

14.

Priekšlikums papildināt rīcības saistībā ar vidējā termiņa
mērķi 7M-IZ-3 un rīcības virzienu RV-IZ-6 par PII „Zelta
zivtiņa” IT tehnoloģiju aprīkojuma ierīkošanu, paredzot
iegādāties interaktīvās tāfeles, datorus pedagogiem un
multifuncionālo kopētāju.

Ņemts vērā

Priekšlikums redakcionāli koriģēt IAS dokumentā definētās
izvērstās vīzijas sadaļu par sociālo palīdzību un sabiedrisko
kārtību, vārdkopu “cilvēkiem ar kustību traucējumiem”
nomainot ar vārdkopu ”cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem”.
Priekšlikums redakcionāli mainīt jomas apzīmējumu
ilgtermiņa prioritātei, atbilstīgajiem vidējā termiņa mērķiem,
rīcības virzieniem un rīcībām no SP (kā saīsinājumu no
“Sociālā palīdzība”) uz SJ – (kā saīsinājumu no “Sociālā
joma”). Tas ietvertu plašāku sociālā rakstura problēmu un
risinājumu klāstu un netiku pretnostatīts sociālās jomas

Ņemts vērā

15.

16.

Rojas novada
Sociālais dienests

Ņemts vērā

līdzekļi, 70% ES fondu līdzekļi), uzsākšanas gadu
(2020.).
1.13. AP sadaļā 2.4.4. ieviesta papildus rīcība:
IZ-7**: “Īstenot PII “Zelta zivtiņa” teritorijas
labiekārtošanu, nomainot veco žogu, atjaunojot
nojumes, nobruģējot pagalma celiņus, pilnveidojot
sporta un grupu laukumus, atjaunojot strūklaku”.
Papildināta arī AP sadaļa 3.1.4., paredzot
minētās rīcības izmaksas (50 000 EUR),
atbildīgos par ieviešanu (ID, PII “Zelta zivtiņa”),
iespējamo finanšu sadalījumu (100% pašvaldības
līdzekļi), uzsākšanas gadu (2019.).
1.14. AP sadaļā 2.4.4. ieviesta papildus rīcība:
IZ-7***: “Īstenot PII “Zelta zivtiņa” informācijas
tehnoloģiju aprīkojuma ieviešanu, iegādājoties
interaktīvās tāfeles, datorus pedagogiem un
multifunkcionālu kopētāju ”. Papildināta arī AP
sadaļa 3.1.4., paredzot minētās rīcības izmaksas
(10 000 EUR), atbildīgos par ieviešanu (ID, PII
“Zelta zivtiņa”), iespējamo finanšu sadalījumu
(15% pašvaldības līdzekļi, 85% ES fondu
līdzekļi), uzsākšanas gadu (2017.). Papildināta ar
sadaļa 3.2.
1.15. IAS dokumenta 2.1. daļas izvērstā vīzija
redakcionāli koriģēta uz: “..un ir pieejama visiem
– arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un
..”.
1.16. Gan IAS dokumentos (sadaļās 2.2., 2.4.,
2.5.), gan AP dokumentos (sadaļās 2.1., 2.2.,
2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 4.1.) saīsinājums SP
nomainīts ar saīsinājumu SJ.

17.

18.

19.

20.

21.

terminu definīcijām.
Priekšlikums koriģēt IAS dokumenta sadaļas 3.2. 6.tabulu,
analogi 16.priekšlikumam koriģējot vārdkopu “sociālā aprūpe’
uz “sociālā joma”. Priekšlikums redakcionāli koriģēt arī
pakalpojuma nosaukumu vietējās nozīmes attīstības centros:
no “ilgstošas sociālās rehabilitācijas pakalpojums” uz
“alternatīvās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums”. Savukārt, piekrastes ciemos priekšlikums
izslēgt vārdkopu “sociālā darba pakalpojums”, atstājot
vārdkopu “aprūpes mājās pakalpojums”.
Priekšlikums redakcionāli koriģēt IAS dokumenta 3.2. daļas
sadaļu TERITORIJAS PERSPEKTĪVĀ TELPISKĀ
STRUKTŪRA, TĀS ILGTERMIŅA IZMAIŅAS, precizējot, ka
Rudē un Melnsilā attīstāms bērnu un jauniešu iniciatīvu
centrs. Sadaļā PRIORITĀRI ATTĪSTĀMĀS TERITORIJAS
koriģējams, ka Sociālajā jomā Kaltenē attīstāms jauniešu
centrs un izveidojama alternatīvās sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas iestāde.
Priekšlikums koriģēt IAS un AP dokumentu sadaļas 1.12.
informāciju un izklāstu, precizējot, ka 3 biedrības no 28, kas
darbojas Rojas novadā, saistītas ar sociālo jomu.
Ierosinājums papildināt esošās situācijas kopsavilkumu ar
rindkopu: “Rojas novada sociālais dienests ir biedrības
LPSDVA (Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju
apvienība) biedrs. Biedrībai ir būtiska nozīme sociālās
politikas veidošanā Latvijā.
Priekšlikums koriģēt AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcību SP1 (pēc korekcijas SJ-1) sekojošā redakcijā: “Izveidot
alternatīvās sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas
iestādi “Ķīros”, Kaltenē – līdz 12 personām”. Minētās rīcības
ieviešanas finansiālais apjoms būtu nepieciešams divkārt
lielāks, nekā paredzēts projektā.
Priekšlikums pārskatīt AP sadaļas 3.1.6. rīcības SP-3
paredzamo summu, plānojot, ka katru gadu tā varētu būt

Ņemts vērā

1.17. IAS dokumenta 3.2. sadaļas 6.tabula
redakcionāli koriģēta atbilstoši priekšlikumam.

Ņemts vērā

1.18. IAS dokumenta 3.2. sadaļa redakcionāli
koriģēta atbilstoši priekšlikumam.

Ņemts vērā

1.19. IAS un AP dokumentu sadaļas 1.12.
koriģētas atbilstoši priekšlikumam.

Ņemts vērā

1.20. AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcība SP-1
koriģēta atbilstoši priekšlikumam. Koriģēta arī
sadaļa 3.1.6., paredzot, ka rīcība “alternatīvās
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
iestādes “Ķīri” izveide Kaltenē” ieviešama par
200000 EUR.
1.21. AP dokumenta sadaļas 3.1.6. rīcības SP-3
paredzamās summas ieviešamas atbilstoši

Ņemts vērā

22.

23.

24.

25.

1200 EUR, sākot ar 2016.gadu, nodrošinot 5 ģimeņu
asistentu darbu gada garumā.
Priekšlikums koriģēt AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcību SP4 (SJ-4) papildinot formulējumu: “Vismaz 2 x gadā organizēt
ģimenēm izglītojošus, atbalstošus pasākumus, atbalsta un
izglītojošās grupas, seminārus vai nometnes, iesaistot
multifunkcionālo centru “Strops”, biedrības un neformālās
grupas novadā un ārus novada”. Minētās rīcības ieviešanas
finansiālais apjoms būtu palielināms līdz 6500 EUR gadā,
pamatojoties uz līdzšinējo pieredzi pasākumu organizēšanā.
Priekšlikums papildināt atbildīgo sarakstu par minēto rīcību
ar Rojas vidusskolu, kas varētu uzņemties nometņu
organizēšanu vasarās.
Priekšlikums koriģēt AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcības
SP-6 formulējumu, jo AP izstrādes un apspriešanas gaitā jau
nodibināta sabiedriskā organizācija “Stiprai ģimenei”.
Koriģētais formulējums varētu būt sekojošs: “Attīstīt un
pilnveidot sabiedrisko organizāciju, kas pārstāv ģimeņu
intereses un sekmē ģimeņu līdzdalību un pašiniciatīvu”.
Priekšlikums papildināt AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcības
virziena RV-SP-5 un rīcības SP-9 formulējumus, papildinot
tos ar nepieciešamību attīstīt arī atbalsta ģimenes. Papildināt
AP dokumenta 3.1.6. sadaļu, jo atbalsta ģimeņu ieviešanai
būtu nepieciešami 500 EUR gadā no pašvaldības budžeta.

Ņemts vērā

priekšlikumam. Papildināma arī sadaļa 3.2.,
paredzot rīcības ieviešanu sākot ar 2016.gadu.
1.22. AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcība SP-4
koriģēta atbilstoši priekšlikumam. Koriģēts finanšu
apjoms rīcības SP-4 ieviešanā (sadaļā 3.1.6.)
paredzot 6500 EUR gadā, kā arī ieviests papildus
atbildīgais – Rojas vidusskola. Koriģēta arī sadaļa
3.2., precizējot finanšu apjomu investīciju plānā.

Ņemts vērā

1.23. AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcība SP-6
koriģēta atbilstoši priekšlikumam.

Ņemts vērā

1.24. AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcības
virziens RV-SP-5 formulēts sekojoši: “Viesģimeņu
un atbalsta ģimeņu attīstība”. Savukārt, rīcība SP9 formulēta: “Popularizēt viesģimenes un atbalsta
ģimenes statusa iespējas un nosacījumus novada
iedzīvotāju vidū”. Papildināta sadaļa 3.1.6.
atbilstoši priekšlikumam.
1.25. AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcība SP-10
koriģēta atbilstoši priekšlikumam. Mainīts arī
rīcības kodolīgais formulējums sadaļā 3.1.6.: “6
grupu dzīvokļu izveide”.

Priekšlikums koriģēt AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcības
Ņemts vērā
virziena RV-SP-6 formulējumu no “sociālie mājokļi” uz
“Sociāla rakstura mājokļi”, kas ietver šādu mājokļu dažādos
raksturus. Rīcības SP-10 formulējums koriģēts no 10 grupu
dzīvokļiem uz 6 grupu dzīvokļiem.
PRIEKŠLIKUMI, KAS SAŅEMTI SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES LAIKĀ ROJĀ, 30.07.2015.
26. Marina Poutanene
Lūdz precizēt informāciju par stratēģisko mērķu un ilgtermiņa Paskaidrojums
mērķu savstarpējo saistību.

1.26. Stratēģisko mērķu un ilgtermiņa mērķu
sasaiste parādīta pat divos veidos – gan no

27.

28.

Eva Kārkliņa

Interesējas par to, kas abos dokumentos minēts par
pludmaļu sakārtošanu.

Paskaidrojums

Vēlas noprecizēt rīcību idejas, kas paredzētas Žocenes
attīstībai.

Paskaidrojums

DALĪBNIEKU SARAKSTS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMĒ ROJĀ, 30.07.2015.
Marina Poutanene
privātpersona
Ainārs Kļaviņš
SIA “Smilšu pilis”
Agnese Veckāgane
Rojas novada dome, attīstības nodaļas vadītāja
Ligita Šnore
Rojas novada dome, teritorijas plānotāja
Eva Kārkliņa
Rojas novada dome, priekšsēdētāja
Marita Pāvuliņa
Rojas novada dome, sabiedrisko attiecību speciāliste
Indra Kļaviņa
SIA “Smilšu pilis”

ilgtermiņa mērķu skatupunkta, gan no stratēģisko
mērķu skatupunkta.
1.27. Tiek paskaidrots, ka pludmaļu sakārtošana
paredzēta vairākos areālos, gan uzlabojot esošās
publisko pieejamās pludmales, gan aprīkojot
jaunas.
1.28. Tiek paskaidrots, ka Žocenes attīstībai
galvenās prioritātes ir ciema sakaru kvalitāte,
Interneta darbības kvalitāte un āra
apgaismojums. Risinot trokšņu konflikta
jautājumu, paredzēts, ka Žocenes ciemā
jāizstrādā lokālplānojums, lai detalizēti
saistošajos noteikumos atrunātu atļautās
izmantošanas faktorus ciemā, saistībā ar atpūtas
kompleksu “Dzintarkrasts”.

