2007.-2013.g. plānošanas perioda Rojas novada domes ieviestie projekti
Finansētājs

ELFLA

Līguma
nr./
Projekta
nr.

08-08L32100000029

Projekta nosaukums

Projekta mērķis

„Mērsraga Tautas nama
rekonstrukcija

Rekonstruēt Mērsraga tautas
namu atbilstoši Latvijas un ES
standartiem. Veicināt labvēlīgus
apstākļus Rojas novada
iedzīvotāju brīvā laika
pavadīšanai. Sekmēt līdzsvarotu
kultūras procesu attīstību un
kultūras pieejamību Rojas
novadā, nodrošinot kvalitatīvu
daudzpusīgu izglītošanās un
kultūras tradīciju saglabāšanas
iespējas Rojas novadā. Veicināt
līdzsvarotu pagasta attīstību.

ELFLA

08-08L3210000026

„Rojas stadiona un skatītāju
tribīņu rekonstrukcija

ELFLA

08-08L32300000006

„Rojas novada Rojas Jūras
zvejniecības muzeja
renovācija”

Rekonstruēt Rojas stadiona
skatītāju tribīņu ēku atbilstoši
Latvijas un ES standartiem.
Sekmēt, rūpēties un nodrošināt
Rojas novada iedzīvotāju
veselībai un attīstībai
nepieciešamos apstākļus,
modernizējot Rojas stadiona
skatītāju tribīņu ēku atbilstoši
mūsdienu prasībām, kā arī
popularizējot un nodrošinot
veselīgu dzīvesveidu.

Renovējot muzeju, padarīt to
pieejamu plašam apmeklētāju
lokam, tai skaitā cilvēkiem ar

Projekta rezultāts
(labiekārtojums,
infrastruktūra, ieguvums)

Sakārtota un siltināta ēkas
fasāde, tautas nama jumta
remonts, zibensaizsardzība,
telpu labiekārtošana un
remonts.

Zem tribīnēm esošās ēkas
rekonstrukcija; izbūvēta
divstāvu piebūve ar nojumi
virs tribīnēm; tribīņu remonts
ar krēsliņu ierīkošanu; apkure;
siltummezgls; ventilācija,
ventilācijas sistēmu
siltumapgāde, ūdensvada
iekšējie tīkli, karstais
ūdensvads, kanalizācijas
iekšējie tīkli, iekšējo
elektrotīklu ierīkošana,
ugunsdzēsības signalizācijas
ierīkošana, zibens aizsardzības
ierīkošana.
Ēkas renovācija.
Elektroinstalācijas (ierīkots
jauns un atbilstošs

Ieviešanas
periods

Kopējās
projekta
izmaksas
EUR

ES un valsts
budžeta
finansējums
EUR

Pašvaldības
līdzfinansējums
EUR

2009.g.

63 245.67

39 201.87

24 043.80

2009.g.

488 976.43

259 601.21

229 375.22

2009.g. –
2010.g.

110 183.68

91 060.89

19 122.79

kustību traucējumiem. Uzlabot
muzeja priekšmetu
eksponēšanas un saglabāšanas
iespējas. Izveidot jaunu
ekspozīciju par amatniecību
mūsu novadā.

KPFI

ERAF

VIDM/2
009/KPF
II-1/32

2009/009
9/3DP/3.
1.3.1.0/0
8/IPIA/V
IAA/071

„Energoefektivitātes
paaugstināšana Rojas
vidusskolas sākumskolas
korpusam un Rojas PII
„Zelta zivtiņa”

Projekta primārais mērķis ir
samazināt siltumenerģijas
patēriņu Rojas pilsētas
vidusskolā un bērnudārzā,
veicot energoefektivitātes
pasākumus, un atbilstoši
samazināt kaitīgo izmešu
(CO2,CH4 N2O, NOX, CO,
GOS)

„Materiāli tehniskās bāzes
pilnveide vispārējās vidējās
izglītības matemātikas dabas
zinību un tehnikas
programmu īstenošanai
Talsu rajona Rojas
vidusskolā”

Projekta vispārējais mērķis –
uzlabot vispārējās vidējās
izglītības kvalitāti dabaszinātnēs
Rojas novadā.
Projekta specifiskais mērķis –
izveidot mūsdienu prasībām
atbilstošu materiāli tehnisko
bāzi dabaszinātņu un
matemātikas apguvei Rojas
vidusskolā.
Pilnveidot Rojupes BJIC
‘’Varavīksne’’ organizācijas
darbu, nodrošinot Rudes un visa
Rojas novada jauniešus ar
jauniešu vajadzībām un
interesēm atbilstošas
informācijas nodrošināšanu un
saturīgām brīvā laika
pavadīšanas iespējām.
Izveidot un ieviest kvalitātes un

LR Izglītības
un zinātnes
ministrija

07.4-16/

„Rojupes bērnu un jauniešu
iniciatīvu centra
„Varavīksne” darbības
paplašināšana un
pilnveidošana”

SIF

1DP/1.5.

„Kvalitātes un personāla

apgaismojums ekspozīciju
telpās) un nomainīta apkures
sistēmas, optimizēts
mikroklimata krājumu un
ekspozīciju telpās (lai varētu
regulēt nepieciešamo gaisa
temperatūru). Nepieciešams
grīdas un kāpņu remonts.
Sienu siltināšana vidusskolā,
bēniņu pārseguma papildus
siltināšana.
Bērnudārzā- siltināti ēkas
bēniņi, uzstādīta bēniņu
cauruļvadu siltumizolācija,
siltināti terašu bēniņi,
siltinātas ēkas ārsienas,
siltinātas terašu ārsienas un
terašu grīdas.
Telpu renovācija ķīmijas,
fizikas, bioloģijas un
matemātikas kabinetos un to
laboratorijās, mācību kabinetu
un trīs laboratoriju
kosmētiskais remonts, t.sk.,
logu un durvju nomaiņa;
izveidota elektropievade,
izveidots ūdensvads un
kanalizācija., izbūvēta
ugunsdrošības sistēma ķīmijas
un fizikas kabinetos. Iegādātas
mēbeles mācību kabinetos un
laboratorijās.

2010.g.

140 478.71

119 406.90

21 071.81

2009.g.2010.g.

136 646.92

120 248.32

16 398.60

Izveidota radošā darbnīca,
iegādāti un uzstādīti
pamatlīdzekļi un inventārs.

2010.g.

1 992.02

1 992.02

-

Darbinieku apmācība,
Kvalitātes un personāla

2010.g. –

24 903.90

21 915.43

2 988.47

1.3.1/08/
APIA/SI
F/009/02

EZF

ERAF

ESF

10-08ZL12Z401101
-000002

2009/009
9/3DP/3.
2.2.1.2/0
9/IPIA/V
IAA/519

1DP/1.5.
3.1.0/10/
IPIA/VR
AA/019/
009

vadības sistēmas izveidošana
un ieviešana Rojas novada
Domē”

„Rojas stadionā un Mērsraga
vidusskolā esošo hokeju
laukumu bortu
rekonstrukcija”

„Rojas novada Domes
izglītības iestāžu
informatizācija”

„Projekta vadītāja/direktora
piesaiste Rojas novada
domei”

personāla vadības sistēmu Rojas
novada domē.

Projekta mērķis ir veikt Rojas
novadā Rojas stadiona (Miera
iela 13) un Mērsraga
vidusskolas (Skolas iela 8)
teritorijā esošo hokeja laukumu
bortu rekonstrukciju, lai
uzlabotu hokeju laukumu
drošību to apmeklētājiem un
uzlabotu hokeja laukumu
vizuālo tēlu, kā arī veicinātu
hokeja laukumu efektīvāku
izmantošanu.
Rojas vidusskolas un Mērsraga
vidusskolas nodrošināšana ar
atbilstošu infrastruktūru, kas
veicinātu plašāku un efektīvāku
IKT izmantošanu izglītības
iestādēs, tādejādi uzlabojot
izglītības kvalitāti un
efektivitāti.
Stiprināt un paaugstināt Rojas
novada domes administratīvo un
attīstības plānošanas kapacitāti,
piesaistot speciālistu- projektu
vadītāju/ direktoru ar augstāko
izglītību un vismaz triju gadu
darba pieredzi- efektīvākai
publiskās pārvaldes un
pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai.

vadības sistēmas izveidošana
un ieviešana:
Pieredzes apmaiņa
pašvaldībās.
Publicitātes pasākumi.

2011.g.

Rojas un Mērsraga hokeja
laukumu rekonstrukcija.
Esošajiem hokeja laukumiem
izgatavoti un uzstādīti jaunas
saliekamās apmales (borti) un
uzstādīti jauni hokeju laukumu
aizsargtīkli.

2010.g.2011.g.

17 647.50

10 848.87

6 798.63

Rojas novada domes skolas ir
apgādātas ar 25 stacionārajiem
un 2 portatīvajiem datoriem,
iegādāts 1 multimediju
tehnikas komplekts (1
interaktīvā tāfele un 1
projektors), kā arī attīstīti 2
lokālie tīkli.

2010.g. –
2012.g.

31 352.47

31 352.47

-

Piesaistīts speciālists
Izstrādāta uzņēmējdarbības
attīstības programma.

2010.g.2012.g.

26 323.13

26 323.13

-

Papildinot pašvaldības un
pašvaldības iestāžu darbinieku
kompetences un izpratnes
līmeni, paaugstināt pašvaldības
aktivitāti (gada laikā iesniegto
projektu pieteikumu skaita
kāpums) un sekmēt projektu
kvalitāti (apstiprināto projektu
procentuālais kāpums) Eiropas
Savienības politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanā.

Izpētītas Rojas novada Domes
vajadzības un atbilstošākās ES
un apzināti ārvalstu finanšu
palīdzības instrumentu.
Veiktas apmācības, pieredzes
apmaiņas komandējumi,
rezultātu prezentācija.

01.10.2011.30.06.2012.

24 654.10

24 654.10

-

„Jauniešu centrs Rojā”

Veicināt un attīstīt Rojā un
Rojas novada apkaimes
teritorijās dzīvojošo sociālo
risku grupu un arī parasto
jauniešu pozitīvas pašiniciatīvas
attīstību un radīt labvēlīgus
apstākļus tās īstenošanai,
izveidojot atbilstošu vidi un
ieviešot ilgtspējīgas aktivitātes.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (t.sk.
apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu)
dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.

03.11.2011.31.12.2012.

11 162.74

8 234.81

2 927.93

„Rojas Sociālā dienesta darbības
paplašināšana”

Nodrošināt Rojas novada
iedzīvotājus ikdienā un
atveseļošanās periodā ar
tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Rojas novada iedzīvotājiem
dota iespēja saņemt tehniskos
palīglīdzekļus.

03.11.2011.31.08.2012.

24 198.67

17 851.48

6 347.19

EZF

11-08ZL12Z401101
-000016

„Teritorijas "Plocis"
labiekārtošana Parka ielā, Rojā”

Projekta mērķis ir labiekārtot
Rojas parka "Plocis" teritoriju,
radot Rojas novada
iedzīvotājiem un to viesiem
iespēju jauki
pavadīt brīvo laiku sakoptā
vidē.

28.11.2011.01.09.2012.

23 358.87

17 231.96

6 126.91

EZF

11-08-

„Rojas upes brīvdabas taka”

Projekta mērķis ir vides

28.11.2011.-

12 452.59

9 186.35

3 266.24

SIF

1DP/1.5.
2.2.3/11/
APIA/SI
F/020/44

ELFLA

11-08LL18L413201
-000015

ELFLA

11-08LL18L413102
-000006

„Rojas novada pašvaldības
kapacitātes stiprināšana Eiropas
Savienības politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanai”

Uzstādīts slidkalniņš ar 3m
alpīnistu sienu, vingrošanas
komplekts, soli ar atzveltnēm,
atkritumu urnas, šūpoles,
kustīgos baļķīšus ķēdēs, sienu ar
grīdu un caurumiem, paralēlās
virves un pievilkšanās stieni.
Ierīkots laukumus un izbūvēti
gājēju celiņus.
Labiekārtota teritorija.

sakopšana un teritorijas
labiekārtošana - Rojas upes
brīvdabas takas - izveide,
norāžu zīmju uzstādīšana,
atpūtas vietu labiekārtošana
(soli, galdi, šūpoles, vingrošanas
konstrukcijas, labierīcības,
ugunskura un telšu vietas) lai
attīstītu Rojas novada
infrastruktūru, veicinātu
veselīgu dzīvesveidu, ierobežotu
vides piesārņošanu, sekmētu
dabas ainavas pieejamību.

ZL12Z400110
1-000002

EZF

Valsts
kultūrkapitāl
a fonds

11-08ZL12Z401101
-000018

-

„Skeitparka izveidošana Rojas
hokeja laukuma teritorijā”

„Kino, mākslas un kultūras
festivāls - ROJAL 11”

Brīvdabas pastaigu, laivotāju un
velobraucēju taka ar iespēju
ceļotājiem ierīkot apmetni un
atpūsties (telšu vietas,
ugunskuru vietas, labierīcības,
galdi, soli, šūpoles, vingrošanas
konstrukcijas), turpretī ziemas
sezonā brīvdabas taka kalpo kā
maršruts slēpotājiem. Uzstādīti
informācijas stendi un norāžu
zīmes brīvdabas takas teritorijā,
izveidotas 3 apmešanās vietas
(soli, galdi, labierīcību, šūpoles,
vingrošanas konstrukcijas,
atkritumu urnas, izveidotas
ugunskura un telšu vietas).

31.12.2012.

Projekta mērķis ir izveidot
mūsdienīgu un viegli
pārvietojamu skeitparku, lai
veicinātu jauniešu ekstrēmo
sporta veidu (BMX, skeitbords,
MTB, Inline skituļslidošana)
attīstību Rojā un tās reģionā.

Skeitparks.

28.11.2011.31.10.2012.

22 347.33

12 772.18

9 575.15

„Kinofestivāls „Rojal 2011””

Tika noorganizēti pasākumi, tai
skaitā: starptautiskais jauno
režisoru īsfilmu konkurss, trīs
lekcija par kino, divas svinīgās
ceremonijas, trīs izstādes,
vizuālās mākslas meistarklase,
klasiskās mūzikas koncerts un
brīvdabas seanss Rojas
pludmalē.

01.07.2011.21.08.2011.

3 557.17

3 557.17

-

Valsts
kultūrkapitāla
fonds

VAS
„Hipotēku un
zemes banka”
projekta
Klientu klubs
„Mēs paši”

-

T2-8

„Kino, mākslas un kultūras
festivāls - ROJAL 12”

„Rojas novada sociālā dienesta
multifunkcionālā centra
“STROPS” atpūtas vietas
labiekārtošana”

„Kinofestivāls „Rojal 2012””

Saturīga brīvā laika
pavadīšanas un atpūtas iespējas
MFC „STROPS”
apmeklētājiem, kā arī citiem
interesentiem.

Tika noorganizēti 21 pasākums,
tai skaitā: starptautiskais jauno
režisoru īsfilmu konkurss, trīs
lekcija par kino, divas svinīgās
ceremonijas, trīs izstādes,
vizuālās mākslas meistarklase,
klasiskās mūzikas koncerts un
brīvdabas seanss Rojas
pludmalē.
Iegādāti divi koka soli, viena
koka urna un viens koka galds,
kas dos iespēju MFC
„STROPS” apmeklētājiem, kā
arī citiem interesentiem
atpūsties svaigā gaisā un veikt
dažādas āra aktivitātes.

01.07.2012.
21.08.2012.

6 965.39

2 845.74

4 119.65

01.07.2012.
01.09.2012.

737.76

569.15

168.61

-

„Kinooperatora Gvido
Zvaigznes piemiņas vietas
apkārtnes labiekārtošana”

Veicināt Rojas jauniešos un
iedzīvotājos patriotiskas jūtas un
atbildību par apkārtējo vidi, jo
tikai sakārtotā vidē var augt
pilntiesīgi novada cilvēki.
Apakšmērķi:
1. Labiekārtot Rojas vidusskolas
teritorijā esošo G.Zvaigznes
piemiņas vietas apkārtni;
2. G.Zvaigznes piemiņas vietas
sakopšana ir kā ieguldījums
Rojas novada tēla veidošanā.

Zivju fonds

1.17.

„Taimiņu mazuļu ataudzēšanai
un ielaišanai Rojas upē
nepieciešamo vaislinieku
nozveja”

Veikt populācijas taimiņu
vaislinieku nozveju Roja upē,
taimiņu resursu atražošanai.

Iegūti lašu ikri taimiņu
audzēšanai.

01.07.2012.
30.11.2012.

3 059.17

2 447.34

611.83

ELFLA

11-08LL18L413101
-000007

„Bezvadu interneta pārklājums
Rojā”

Projekta ietvaros ir iecerēts
izveidot bezvadu interneta
pārklājumu Rojā Selgas ielā un
Zvejnieku ielā ap laukumu pie
Rojas novada Domes, kā arī
izveidot mobilās aplikācijas

Iegādāti, uzstādīti un konfigurēti
15 bezvadu interneta iekārtas
Selgas ielas posmā no degvielas
uzpildes stacijas Viada (Selgas
iela 70) līdz Viesnīcai Roja
(Jūras iela 6), kā arī pie Rojas

03.11.2011.
31.12.2012.

12 380.54

8 814.31

3 566.23

VAS
„Hipotēku un
zemes banka”
projekta
Klientu klubs
„Mēs paši”

Demontētas vecās betona
apmales.
Pārvietoti akmeņi.
Sakārtota teritorija..
Uzstādītas jaunas betona
apmales.
Iegādāti dekoratīvie augi.
Novietots enkurs
Atjaunots un uzstādīts Rojas
vidusskolas uzraksts.

01.06.2012.
31.07.2012.

1 319.86

569.15

750.71

interneta pakalpojuma
pieejamībai un informācijas
sasniedzamībai vietējiem
iedzīvotājiem.

ELFLA

11-08LL18L413205
-000003

EZF

11-08ZL12Z401101
-000015

novada Domē, Rojas vidusskolā
un Rojas stadionā.

„Norādes uz tūrisma
objektiem/mītnēm Rojas
novadā”

Sakārtot un pilnveidot vienotu
informatīvo un servisa zīmju
sistēmu Rojas novadā.
Vienkāršojot, dažāda veida
pakalpojumu, tūristu apskates
objektu un publisko vietu
sasniedzamību.

Izgatavotas un uzstādītas
informatīvās zīmes „Tūrisma
informācija”, 2 norādes zīmes
uz kultūrvēsturiskajiem
objektiem, 5 informatīvie stendi
ar informāciju par kāpu zonā
aizliegtajām darbībām un 30
brīdinājuma zīmes „Kāpās
iebraukt aizliegts”, vietās, kur
aizliegts iebraukt kāpu zonā.
Izvietotas brīdinājuma zīmes par
video novērošanu novada
teritorijā, informatīvās norādes
uz tūristu apskates objektiem
Rojā, individuālas
konstrukcijas, izjaucama
norādes zīme par tūristiem un
vietējiem iedzīvotājiem
pieejamajiem pakalpojumiem
Rojā un novadā; ceļa norādes,
kas informē iedzīvotājus un
viesus par dažādiem pieejamiem
pakalpojumiem un atpūtas
iespējām Rojas novadā.
Nomainītas pirms vairākiem
gadiem izveidotas informatīvās
zīmes pie Rojas pludmales un
Ģipkas auto stāvlaukumā,
izvietotās informatīvās
planšetes, kuras laika gaitā ir
sabojājušās un novecojušas.

03.11.2011.
31.08.2012.

12 091.01

8 919.58

3 171.43

„Bērnu un jauniešu burāšanas
centra izbūve”

Projekta mērķis ir bērnu un
jauniešu burāšanas apmācības
centra būvniecība, kas dos
iespēju apgūt burāšanas prasmes
un nodrošinās pilnvērtīgu brīvā
laika pavadīšanu Rojas un

Izveidots bērnu un jauniešu
burāšanas centrs.

28.11.2011.
31.08.2012.

24 212.04

19 845.93

4 366.11

EZF

11-08ZL12Z401101
-000023

„Talsu ielas rekonstrukcija”

ELFLA

12-08LL18L413201
-000021

„Rojas kultūras centra
modernizācija”

ELFLA

12-08LL18L413201
-000019

„Sporta aktivitāšu dažādošana
Rojas novadā”

apkārtējo novadu ( t.s.
problemātisko ģimeņu) bērniem,
jauniešiem un personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Turpināt likvidēt visas apzinātās
satiksmes drošības bīstamās
vietas Talsu ielā; Turpināt veikt
atbilstošus satiksmes
organizācijas pasākumus un
satiksmes drošības līmeņa
uzlabošanu saskaņā ar
apstiprināto tehnisko projektu
„Talsu ielu rekonstrukcija –
uzlabojot kustību drošību”.
Projekta mērķis ir modernizēt
Rojas kultūras centru, lai
veicinātu jaunu prasmju apguvi
un dažādotu kultūras aktivitātes
Rojas novadā.

Projekta mērķis ir veicināt
Rojas iedzīvotāju iesaistīšanos
sporta aktivitātēs.

Talsu ielas rekonstrukcijuizbūvēta iela, garas gājēju
ietves, uzstādītas ceļazīmes,
izveidota gājēju pāreja.

28.11.2011.
30.09.2012.

25 239.82

17 879.20

7 360.62

Iegādāts un uzstādīts ekrāns,
dators, projektors, akustiskā
sistēma.

18.07.2012.
30.09.2013.

12 869.52

9 572.37

3 297.15

Stadiona trenažieru zālē ieklāts
grīdas segums atbilstoši svaru
zāles vajadzībām un zāle ir
aprīkota ar sporta inventāruvingrošanas paklāji, bumbas,
velotrenažieri, multifunkcionāls
trīsdaļīgs trenažieris,
vingrošanas siena, airēšanas
trenažieri, gumijotas hanteles,
gumijotas svaru ripas ar
rokturiem, olimpisko svaru
stienis, w veida svaru stienis,
svaru stieņu atsperatslēgas,
horizontālo hanteļu statīvs, sols
spiešanai guļus, leņķa sols ar
minimālu slīpumu, trenažieris ar
spēka rāmi un multifunkcionāls
trenažieris. Stadiona volejbola
laukumā uzstādīti volejbola
stabi ar tīkliem, stadiona futbola
laukums aprīkots ar vārtiem un
Rojas vidusskolas sporta zālē

18.07.2012.
31.07.2013.

21 167.99

15 744.80

5 423.19

novietotas florbola laukuma
apmales.

EZF

12-08ZL12Z401101
-000008

„Celtnieku ielas rekonstrukcija”

EZF

12-08ZL12Z401101
-00010

„Ceļu rekonstrukcija satiksmes
drošības uzlabošanai”

Nodrošināt satiksmes
dalībniekiem ērtāku braukšanu,
atjaunojot brauktuves segumu
Celtnieku ielā, Rojā.
Likvidēt visas apzinātās
satiksmes drošības bīstamās
vietas Celtnieku ielā; Veikt
atbilstošus satiksmes
organizācijas pasākumus un
satiksmes drošības līmeņa
uzlabošanu saskaņā ar
apstiprināto tehnisko projektu
„Celtnieku ielas rekonstrukcijas
projekts”.
Veicināt Rojas novada
līdzsvarotu attīstību, uzlabojot
transporta infrastruktūru,
paaugstinot satiksmes drošību
un apkārtējās vides kvalitāti.

EZF

12-08ZL12Z401101
-00024

„Rojas Jūras zvejniecības
muzeja saieta vietas būvniecība”

Projekta mērķis - muzeja
brīvdabas teritorijas
labiekārtošana, nelielas estrādes
un skatītāju vietu būve,
paplašinot muzeja pasākumu
pieejamību un kvalitāti.
Saglabāt Rojas zvejnieku
dāvināto zvejas laivu uzbūvējot tai nojumi.

Valsts
kultūrkapitāla
fonds

2012-1STPM02063

„Kinofestivāls „RojaL2013”

„Kinofestivāls „Rojal 2013”

Celtnieku ielas rekonstrukcija:
ielas izbūve, ietves izbūve,
paplašināts esošais stāvlaukums,
uzstādītas ceļu zīmes, pazemes
komunikācijas aizsardzība.

18.07.2012.
30.09.2013.

86 795.18

64 029.23

22 765.95

Jauns segums, ietves, ceļa
zīmes, gājēju pārejas.

18.07.2012.
30.09.2013.

51 796.08

20 468.37

31 327.71

18.07.2012.
30.11.2013.

22 903.83

13 438.74

9 465.09

25.07.2013.
27.07.2013/

15 651.59

11 382.97

4 268.62

Uzbūvēta neliela skatuve, soli
skatītājiem, kā arī ugunskura
vieta. Lai piekļūtu estrādei,
izbūvēti jauni gājēju celiņi. Lai
pasākumu vietu norobežotu no
kaimiņu īpašuma, izveidoti
dekoratīvi augu stādījumi. Tā kā
pasākumos apmeklētāji tiek
cienāti ar zivju zupu, esam
izveidojuši dekoratīvus
garšaugu stādījumus, kas kalpo
gan izziņai, gan arī praktiskai
pielietošanai.
Tika noorganizēti 21 pasākums,
tai skaitā: starptautiskais jauno
režisoru īsfilmu konkurss, trīs
lekcija par kino, divas svinīgās
ceremonijas, trīs izstādes,
vizuālās mākslas meistarklase,

klasiskās mūzikas koncerts un
brīvdabas seanss Rojas
pludmalē.
Centra sanitārais mezgls ir
pielāgots personām ratiņkrēslos,
kuriem ir dota iespēja mazgāties
dušā. MFC "Stropā" tik sniegti
higiēnas pakalpojumi- dušas
izmantošana- 1Ls/
apmeklējums. Šai
mērķauditorijai, apmeklējot
centru, tik organizētas
nodarbības sociālo un
pašaprūpes prasmju attīstīšanai.
Veikta telpu rekonstrukcija,
uzstādītas ventilācijas un telpu
apsildes iekārtas.
Iegādātas trīs „Optimist” klases
jahtas, bērnu apmācības procesa
nodrošināšanai. Divas „Laser”
jahtas jauniešu un pieaugušo
apmācības nodrošināšanai,
komplektā jahtas ratiņi laivu
nogādāšanai no burāšanas centra
līdz piestātnei. Divas „Feva”
klases jahtas, kuras ir
divvietīgas, tādēļ izmantojamas
arī personu ar funkcionāliem
traucējumiem apmācīšanai,
komplektā jahtas ratiņi laivu
nogādāšanai no burāšanas centra
līdz piestātnei.

„Rojas novada Sociālā dienesta
multifunkcionālā centra
„Strops” iekšējās un ārējās vides
rekonstrukcija”

Veicināt starppaaudžu
sadarbību, iesaistot kopīgās
sabiedriskajās aktivitātēs
invalīdus ar kustību traucējiem,
seniorus, maznodrošinātos
iedzīvotājus, jauniešus un
cilvēkus ar īpašām vajadzībām,
aktivizējot tos sociālai darbībai
un savstarpējai izpratnei.

12-08LL18L413201
-000013

„Burāšanu apmācību inventāra
iegāde”

Burāšanas inventāra iegāde,
burāšanas treniņu procesa
nodrošināšanai bērniem,
jauniešiem un burāšanas iemaņu
apgūšanu pieaugušajiem. (t.sk.
personām ar funkcionāliem
traucējumiem)

Zivju fonds

-

Taimiņu smoltu ielaišana
publisko ūdenstilpju ihtiofaunas
struktūras pilnveidošanai un
resursu papildināšanai Rojas
novadā

Taimiņu resursu papildināšana
Rojas noada publiskajās
ūdenstilpnēs- Rojas upē un
Rīgas jūras līča piekrastē.

Taimiņu resursu papildināšana.

05.2013.09.2013.

Valsts
kultūrkapitāla
fonds

2013-1LIT025

„Pastariņa prēmija”

„Pastariņa prēmija”

Saņemta „Pastariņa prēmija”

04.03.201315.05.2013.

ELFLA

ELFLA

12-08LL18L413201
-000020

18.07.2012.
15.11.2013.

34 389.24

25 578.78

8 810.46

18.07.2012.
31.05.2013.

30 120.70

22 403.83

7 716.87

5 596.15

4 624.90

971.25

1 550.93

725.66

825.27

Valsts
kultūrkapitāla
fonds

Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūra

LR Izglītības
ministrija

LR Kultūras
ministrija

Igaunijas un
Latvijas
pārrobežu
sadarbības
programma
2007-2013

„Tikšanās ar rakstniekiem un
grāmatu iegāde”

Pasākums un grāmatu iegāde.

01.09.2012.
30.06.2013.

554.92

554.92

-

„Rojupes bērnu un jauniešu
iniciatīvu centra „Varavīksne”
projekts „Mans dzīves stils –
logs uz Eiropu”

Projekta mērķis ir veselīgs
dzīvesveids un brīvā laika
pavadīšana- aktīvi, intelektuāli,
kreatīvi, veselīgi.

Projekts ilga 8 dienas, un tajā
tika iesaistīti 13 jaunieši no
Latvijas un 13 jaunieši no
Grieķijas. Iepazīšanās
aktivitātes, komandas
veidošanas aktivitātes,
prezentācijas, atpūtas pasākumi,
starpkultūru aktivitātes.

01.05.2014.
15.08.2014.

14 054.10

14 013.00

41.10

4-33/17

„Esi radošs un aktīvs!”

Izmantojot neformālās
mācīšanās aktivitātes pilnveidot
Rojupes bērnu un jauniešu
iniciatīvu centra (BJIC)
„Varavīksne” organizācijas
darbu, attīstīt jauniešiem
nepieciešamās kompetences,
radīt labvēlīgus apstākļus
jauniešu intelektuālai un radošai
attīstībai jauniešu centrā un
nodrošināt Rudes un Rojas
novada jauniešus ar saturīgām
brīvā laika pavadīšanas
iespējām un ilgtermiņā sekmēt
jauniešu iniciatīvas attīstību.

Izveidotas piecas radošās
darbnīcas, iekārtota izstādes,
noslēguma pasākums.

01.06.2014.
30.09.2014.

3 079.00

3 079.00

-

7-2

„Muzeja krājums- sabiedrībai
pieejams un kvalitatīvi
saglabāts kultūrvēsturiskais
mantojums”

Rojas Jūras muzeja krājuma
saglabāšanai- krātuvju
aprīkojuma iegādei.

Plaukti tekstilam, plaukti
dažādu priekšmetu glabāšanai,
lielformāta atvilktņu skapji A0,
plaukti ar vienlaidus sānu
sienām dokumentiem u.c.
priekšmetiem.

11.03.2014.
15.01.2015.

3 029.79

2 424.00

605.79

EU43084

„Piekrastes un jūras telpiskā
plānošana Pērnavas līcī Igaunijā
un piekrastes pašvaldībās
Latvijā”

Veikt pilotprojektus, kas
palīdzēs risināt konfliktus starp
dažādu nozaru darbībām un
plānot turpmāko jūras telpas
izmantošanu Pērnavas līcī un
Latvijas piekrastē, lai tiktu
ilgtspējīgi izmantoti jūras

Rojas pašvaldība projekta
ietvaros veikts pilotprojekts –
manevrēšanas laukuma
izveidošanu operatīvajam
transportam pie jūras un
piekļuvi uz ūdens līmeņa.

09.07.2012.
-30.06.2015

29 388.00

24 392.00

4 996.00

2013-3LIT020

LV-11E1132013R3

„Tikšanās ar rakstniekiem”

resursi un mazinātas klimata
pārmaiņu sekas.

Zivju fonds

Igaunijas un
Latvijas
pārrobežu
sadarbības
programma
2007-2013

ELFLA

1.64.

EU4338
5

14-08LL18L413201
-000001

Taimiņu mazuļu ataudzēšanai
un ielaišanai Rojas upē
nepieciešamo vaislinieku
nozveja

„Ūdenstūrisma kā dabas un
aktīvā tūrisma komponentes
attīstība Latvijā un Igaunijā”

„Zaļo nodarbību komplekss
brīvā dabā Rojas novada
iedzīvotājiem un viesiem”

Veikt populācijas taimiņu
vaislinieku nozveju Rojas upē,
taimiņu resursu atražošanai.

Piekļuve atrodas ceļa „Liedaga
dambis”, Rojā. Manevrēšanas
laukums ļaus operatīvajam
dienestam nodrošināt glābšanas
darbus jūrā (kā, piemēram, kuģu
katastrofas, eļļu un citu ķīmisko
vielu noplūde ūdenī). Piekļuvi
izmantos arī ugunsdzēsēšamās
automašīnas ūdens savākšanai.
Uzstādīta video novērošana.
Tiks organizēta taimiņu
vaislinieku zveja rudens
lieguma laikā Rīgas jūras līča un
Rojas upes grīvas piegulošajos
ūdeņos.

01.05.2014.
31.10.2014.

4 259.20

2 816.91

1 442.29

Upju ūdenstūrisma attīstība
Latvijā un Igaunijā

Rojas upes tīrīšana, kas sevī
ietver upes gultnes attīrīšanu no
kritalām un sadzīves
atkritumiem, zāles izpļaušanu,
zaru tīrīšanu, ūdens attīrīšanu.
Atpūtas laukumu izveidošana /
uzlabošana, 3 informācijas
stendu, 6 zīmju uzstādīšana un 3
laivu piestātņu izbūvi.

05.02.2013.
30.06.2015

34 900.00

30 712.00

4 188.00

Izveidot izglītošanai un sporta
aktivitātēm piemērotu
kompleksu, kurā Rojas novada
iedzīvotāji un viesi var lietderīgi
pavadīt brīvo laiku, iepazīties ar
informāciju par Rojas novadu,
pilnveidot zināšanas par
veselīgu vidi, izglītoties dabas
aizsardzības jomā, kā arī
darboties ar videi draudzīgām
sporta un atpūtas ierīcēm

Rekonstruēta nojume.
Uzstādītās ierīces- balansieris,
balansējamā platforma,
balansējama lenta, svara stieņi,
līdzsvara baļķis- čūska,
līdzsvara baļķis- ķēdes, koka
kāju rinda- labirints,
atsperšūpoles, trāša nobrauciena
trase un atsperšūpoles- zivs, kā
arī ārā spēles (ķegļu spēleboulings, bluķis ar šaha galdu)
un soli ar atzveltni un atkritumu
urnas, informatīvie stendi un
tāfele. 5 ārā galdi, ķegļu spēles
vieta.

26.08.2014.
01.06.2015.

22 180.34

16 492.56

5 687.78

Izveidot publiskā interneta
pieejas punktu un bezvadu
interneta pārklājumu Rojas
novada Rudes ciemā, lai
aktivizētu Rojas novada Rudes
ciema iedzīvotāju sociālo,
ekonomisko un kultūras
darbību, veicinātu informācijas
pieejamību.

Iegādāti un uzstādīti 6
datorkomplekti ar atbilstošu
programmatūru; 1
daudzfunkcionāla iekārta; 1
lokālais datortīkls, kā arī
iegādātas un uzstādītas
nepieciešamās datortīkla
komunikāciju iekārtas; Izveidots
1 komplekts bezvadu lokālais
datortīkls (iegādāta un uzstādīta
bezvadu tīkla iekārta);

ERAF

3DP/3.2.
2.2.0/14/
IPIA/VR
AA/035

VKKF

2015-1LIT047P

„Pastariņa prēmija”

3.2.6

„Taimiņu mazuļu ataudzēšanai
un ielaišanai Rojas upē
nepieciešamo vaislinieku
nozveja”

Veikt populācijas taimiņu
vaislinieku nozveju Rojas upē,
taimiņu resursu atražošanai.

Tiks organizēta taimiņu
vaislinieku zveja rudens
lieguma laikā Rīgas jūras līča un
Rojas upes grīvas piegulošajos
ūdeņos.

3.2.7

„Taimiņu smoltu ielaišana
publisko ūdenstilpju ihtiofaunas
struktūras pilnveidošanai un
resursu papildināšanai Rojas
novadā”

Taimiņu resursu papildināšana
Rojas noada publiskajās
ūdenstilpnēs- Rojas upē un
Rīgas jūras līča piekrastē.

Taimiņu resursu papildināšana.

Zivju fonds

Zivju fonds

JSPA
IZM

4-25/2

„Publiskā interneta pieejas
punkta izveide Rudes ciemā,
Rojas novadā”

17.10.2014.
30.06.2015.

9 558.04

8 339.34

1 218.70

02.03.201508.06.2015

1 539.00

700.00

839.00

01.05.201531.10.2015

2 725.54

2 000.00

725.54

01.07.201531.10.2015

8 712.00

6 969.60

1 742.40

01.04.2015
- 30.09.
2015

3 480.00

3 480.00

-

Prēmija māksliniekam

„ Esi aktīvs, veselīgs un
radošs!”

Pasniegtas prēmijas
Prēmija rakstniekam

Rojas Sociālā dienesta MFC
„Strops” pilnveido sava centra
darba kvalitāti, tādēļ šajā
projektā
minētās
radošās
darbnīcas
ar
neformālās
mācīšanās aktivitātēm, sekmētu
kvalitatīvāku
centra
darbu
izpildi,
papildinātu
daudzveidīgāku brīvā laika
pavadīšanas iespējas visiem
Rojas novada jauniešiem un
bērniem, veicinātu atbalstu
iniciatīvām,
nodrošināt
ilgtspējīgu iespēju radošai brīvo
laiku pilnvērtīgai izmantošanai.

1)Rojas novada Sociālā dienesta
MFC „Strops” izveidotas sešas
radošās darbnīcas;
2)Noorganizēti projekta ietvaros
pieci izglītojoši pasākumus
„Domā zaļi”, „Nākotne tavās
rokās- radi pats”, „Tradīcijas
latviešu gaumē”, „Spirgti un
veseli”, „Kā sniegt pirmo
palīdzību?”;
3)Noorganizēti projekta ietvaros
četri
veselīgā
dzīvesveida
saliedēšanas aktivitātes un viens

pieredzes apmaiņas brauciens.

VKKF

2015-1KMAM04027

„Krišjāņa Valdemāra
jūrniecības mantojums
mūsdienīgā interpretācijā”

Interaktīvs vēstures stends ar
programmatūras un animāciju
Rojas muzejam

Runājošais stends

12.05.201522.09.2015
KOPĀ

9 300.00

8 300.00

1 000.00

1 679 088.63

1 189 572.54

489 516.09

Rojas novada domes līdzfinansējums projektos
SIA „Rojas DzKU” projekti

Finansētājs

ERAF

ERAF

Līguma
nr./
Projekta
nr.

3.DP/5.1.
1.0/08/IP
IA/VID
M/029

3.DP/3.4.
1.1.0/09/
APIA/CF
LA/002/
019

Projekta nosaukums

„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Rojā”

Projekta mērķis

Veikt ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstību Rojā.

II un III kārta

„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstības
projekts Rojas pagasta
Rudes ciemam”
I kārta

Veikt ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstību Rojas
pagasta Rudes ciemā.

Projekta rezultāts
(labiekārtojums,
infrastruktūra, ieguvums)

Izbūvēti jauni ūdensapgādes
tīkli Priežu, Sporta, Krasta,
Talsu, Kosmonautu –
Dzintaru un Kunču rajonā,
lai nodrošinātu pieslēgumu
iespējas 363 iedzīvotājiem,
tādējādi sasniedzot 100 %
pieslēgumus Rojas
aglomerācijā, kā arī izbūvēti
tīkli Sporta ielā nodrošinot
nepieciešamo tīklu
sacilpojumu pilsētas centra
rajonā.
Izbūvēti jauni kanalizācijas
tīkli Priežu, Krasta, Talsu,
Kosmonautu – Dzintaru un
Kunču rajonā, t.sk. izbūvēts
spiedvads un 3 KSS izbūve,
lai nodrošinātu pieslēgumu
iespējas papildus 363
iedzīvotājiem, tādējādi
sasniedzot 98 %
pieslēgumus Rojas
aglomerācijā.
Izbūvēts ūdensapgādes tīkls
Pārupē 611 m.
Izbūvēts kanalizācijas tīkls
Pārupē 1042 m.
Kanalizācijas spiedvadi
Pārupē 260 m.
Viena kanalizācijas sūkņu
stacija Pārupē.

Ieviešanas
periods

Kopējās
projekta
izmaksas
EUR

2009.g. –
2010.g.2011.g.

1 741 657.02

2010.g. –
2011.g.

509 164.69

ES un valsts
budžeta
finansējums
EUR

Pašvaldīb
as
līdzfinans
ējums
EUR

1 064 733.61

26 773.67

161 120.50

223 352.76

Rojas
DzKu
līdzfinans
ējums

265 676.49

42 079.73
21 039.86
357 677.67

88 367.42

ERAF

3.DP/3.4.
1.1.0/09/
APIA/CF
LA/002/
019

„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstības
projekts Rojas pagasta
Rudes ciemam”
II kārta

Samazināts ūdens zudumu
apjoms, nodrošināta ūdens
resursu racionāla
izmantošana. Kvalitatīvs
notekūdeņu savākšanas
pakalpojumu nodrošinājums
un samazināti infiltrācijas
apjomi.

Ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija 1 191 m
garumā. Kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija 386 m
garumā. Notekūdeņu
plūsmas nodrošināšana –
esošās KSS rekonstrukcijas
jaudas samazināšana 10.0
m3/h. Jaunu pieslēgumu
nodrošināšana _ jaunu tīklu
izbūve 150m pašteces tīkli,
65 m spiedvadi, t.sk. KSS
3.0 m3/h.

09.10.2013.09.12.2014.

202 959.02

164 247.86

28 388.00

10 323.16

KOPĀ

2 453 780.73

1 789 859.37

299 554.29

364 367.07

Ģimene ārstu prakšu projekti
Finansētājs

ERAF

ERAF

Līguma
nr./
Projekta
nr.

Projekta mērķis

Projekta rezultāts
(labiekārtojums,
infrastruktūra, ieguvums)

Ieviešanas
periods

Kopējās
projekta
izmaksas
EUR

ES un valsts
budžeta
finansējums
EUR

Pašvaldības
līdzfinansējums
EUR

3DP/3.1.5.
1/10/APIA
/VEC/147

„Primārās veselības
aprūpes infrastruktūras
uzlabošana Mudītes
Džeriņas ģimenes ārsta
praksē”

Sakārtot Mudītes Džeriņas
ārsta prakses infrastruktūru,
tādējādi uzlabojot ģimenes
ārsta pieejamību Rojas
novada iedzīvotājiem.

Demontēta apkures krāsns ēkas
1.stāvā, visā 1.stāvā rekonstruēta
ūdensapgāde un kanalizācijas
sistēma, izbūvēta personāla un
pacienta tualetes telpas,
demontēta uzgaidāmā telpa,
izbūvēta garderobe, sienu un
griestu špaktelēšana un
krāsošana.

2011.g.2013.g.

30 822.27

16 932.17

13 890.10

3DP/3.1.5.
1/10/APIA
/VEC/146

„Primārās veselības
aprūpes infrastruktūras
uzlabošana Rutas Bergas
ģimenes ārsta praksē”

Sakārtot Rutas Bergas ārsta
prakses infrastruktūru,
tādējādi uzlabojot ģimenes
ārsta pieejamību Rojas
novada iedzīvotājiem.

Demontēta apkures krāsns ēkas
1.stāvā, visā 1.stāvā rekonstruēta
ūdensapgāde un kanalizācijas
sistēma, izbūvēta personāla un
pacienta tualetes telpas,
demontēta uzgaidāmā telpa,

2011.g.2013.g.

28 876.50

16 782.79

12 093.71

Projekta nosaukums

izbūvēta garderobe, sienu un
griestu špaktelēšana un
krāsošana.

ERAF

3DP/3.1.5.
1/10/APIA
/VEC/148

„Primārās veselības
aprūpes infrastruktūras
uzlabošana Ingrīdas
Miķelsones ģimenes ārsta
praksē”

Sakārtot Ingrīdas
Miķelsones ārsta prakses
infrastruktūru, tādējādi
uzlabojot ģimenes ārsta
pieejamību Rojas novada
iedzīvotājiem.

Demontēta apkures krāsns ēkas
1.stāvā, visā 1.stāvā rekonstruēta
ūdensapgāde un kanalizācijas
sistēma, izbūvēta personāla un
pacienta tualetes telpas,
demontēta uzgaidāmā telpa,
izbūvēta garderobe, sienu un
griestu špaktelēšana un
krāsošana.

2011.g.2013.g.

KOPĀ

26 275.92

16 281.51

9 994.41

85 974.69

49 996.47

35 978.22

Biedrības „Rojas tūrisma biedrība” projekti
Finansētājs

Līguma
nr./
Projekta
nr.

EZF

11-08ZL12Z401201000007

EZF

13-08ZL12Z401101000010

Ieviešanas
periods

Kopējās
projekta
izmaksas
EUR

ES un valsts
budžeta
finansējums
EUR

Pašvaldības
līdzfinansējums
EUR

Projekta nosaukums

Projekta mērķis

Projekta rezultāts
(labiekārtojums,
infrastruktūra, ieguvums)

„Mazo laivu piestātne
Rojā”

Attīstīt ar zivsaimniecību
un tūrismu saistītus
pakalpojumu un
infrastruktūru. Mērķa
kontekstā ir paredzēts
izveidot laivu piestātni un
nelieli glabātuvi ar nojumi
Rojas upes kreisajā krastā.
Pie piestātnes izveidot arī
laivu nomu.

Uzbūvēta laivu piestātne, laivu
glabātuve .

28.11.2011.01.03.2013.

14 402.41

12 763.20

1 639.21

„Tūrisma aktivitāšu un
apskates vietas izveide”

Veicināt sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanu un
radīt ainaviski pievilcīgu
apkārtējo vidi Rojas ciema
centrā.

Bruģis, stādījumi, soliņi,
apgaismojums.

22.04.2013.04.07.2014.

33 143.19

25 611.69

7 531.50

EZF

EZF

EZF

13-08ZL12Z401101000014

13-08ZL12Z401101000019

14-08ZL12Z401101000009

„Suvenīru un mājražotāju
tirdzniecības vietas
izveide”

Projekta mērķis ir izveidot
labiekārtotu suvenīru un
mājražotāju tirdzniecības
vietu- labiekārtojot un
padarot pievilcīgu 430m2
lielu teritoriju Rojas ciema
centrā.

Bruģis, izvietotas 5 tirgošanās
vietas, 5 parka soliņi, 5 atkritumu
urnas

06.08.2013.30.12.2014.

37 442.99

25 604.41

11 838.58

„Labiekārtota auto
stāvlaukuma izveide
Valgalciema jūrmalā”

Izveidot labiekārtotu auto
stāvlaukumu Valgalciema
jūrmalā, kas būtu vienīgais
publiski pieejamais auto
stāvlaukums pie jūras šajā
ciemā cilvēkiem, kas vēlas
atpūsties pie jūras.

Sakārtots auto stāvlaukuma
pievadceļš, izbūvēt auto
stāvlaukumu ar tam piemērotu
segumu, ierīkot caurteku,
izveidot pastaigu celiņus un koka
pastaigu laipas uz jūrmalu,
uzstādīt sauso tualeti, izveidot
ugunskura vietas un uzstādīt
informatīvas norādes.

21.11.2013.31.12.2014.

29 356.36

25 196.50

4 159.86

„Rojas izstāžu un radošo
darbnīcu centrs”

Izveidot Rojas izstāžu un
radošo darbnīcu centru, kur
plānots izstādīt mākslas
darbus un fotoizstādes, kurā
tiktu rīkotas arī radošās
darbnīcas, piesaistot
vietējos iedzīvotājus un
Rojas novada viesus,
veicinot iedzīvotāju
pašiniciatīvas attīstību,
savstarpējo saskarsmi un
saturīgu brīvā laika
pavadīšanu, ļaujot
iedzīvotājiem izpaust savus
talantus.

Labiekārtots Rojas izstāžu un
radošo darbnīcu centrs Rojas
novada iedzīvotājiem un viesiem.

12.12.2014.02.08.2015.

31 283.70

25 263.22

6 020.48

145 628.65

114 439.02

31 189.63

KOPĀ

Biedrības „Rojas Golfa klubs” projekti
Finansētājs

Līguma
nr./
Projekta
nr.

ELFLA

13-08LL18L413201000002

EZF

13-08ZL12Z401101000020

Ieviešanas
periods

Kopējās
projekta
izmaksas
EUR

ES un valsts
budžeta
finansējums
EUR

Pašvaldības
līdzfinansējums
EUR

Projekta nosaukums

Projekta mērķis

Projekta rezultāts
(labiekārtojums,
infrastruktūra, ieguvums)

Brīvdabas virvju taka koku
galotnēs

Radīt jaunu, nebijušu
atpūtas, izklaides un brīvā
laika pavadīšanas iespējas
Rojas novada iedzīvotājiem
un viesiem.

Virvju takas 3 augstumu un
grūtību līmeņos ar dažādu līmeņu
šķēršļu elementiem- zemie,
vidējie un augstā līmeņa
elementiem.

13.05.2013.01.06.2014.

28 450.67

24 968.94

3 481.73

Bērnu rotaļu laukuma
izveide Rojas pludmalē

Izveidot labiekārtotu bērnu
rotaļu laukumu Rojas
pludmales teritorijā,
daudzveidojot aktīvās
atpūtas iespējas ģimenēm
un bērniem.

Rojas pludmales teritorijā
izvietot vairākus rotaļu laukuma
elementus, kas kopā veidotu
vienotu veselumu- bērnu rotaļu
laukumu. Saistīti ar jūru,
zvejniecību un kuģniecību.

21.11.2013.02.08.2015.

29 369.80

25 611.69

3 758.11

57 820.47

50 580.63

7 239.84

KOPĀ

Biedrības „Rasa” projekti
Projekta mērķis

Projekta rezultāts
(labiekārtojums,
infrastruktūra, ieguvums)

Ieviešanas
periods

Kopējās
projekta
izmaksas
EUR

ES un valsts
budžeta
finansējums
EUR

Pašvaldības
līdzfinansējums
EUR

‘’Melnsils kluba telpu
remonts’’

Uzlabot brīvā laika
pavadīšanas iespējas
Melnsils ciemā.

Veikts kosmētiskais remonts
nodarbību klasē, mazajā zālē un
koridorā.

13.09.2007.31.12.2007.

7 114.36

7 114.36

-

‘’Rojupes bērnu un
jauniešu iniciatīvu centra
‘’Varavīksne’’
labiekārtošana’’

Stimulēt un atbalstīt visu
sociālo grupu iedzīvotājus
izglītošanā, informēšanā,
prasmju ieguvē, aktivizējot
tos sociālai un ekonomiskai
darbībai, savstarpējai
izpratnei un sadarbībai
teritorijas attīstīšanā.
Veicināt labvēlīgus
apstākļus bērnu un jauniešu
brīvā laika pavadīšanai,
pašiniciatīvas attīstībai un
jauniešu dalībai pagasta
sabiedriskās dzīves
aktualitātēs.

Izremontētas jauniešu centra
telpas-nojaukts kamīns un tā
vietā uzmūrēta jauna krāsns,
rekonstruēta otra krāsns,
priekštelpas siltināšana, durvju
ielikšana.

13.09.2007.31.01.2008.

7 114.36

7 114.36

-

Sagatavots laukums ar smilts
segumu un uzstādītas rotaļu
laukuma iekārtas mazākiem
bērniem un dažādas vingrošanas
iekārtas jauniešiem un pārējiem
iedzīvotājiem. Melnsilābalansieris un slidkalniņš ar
alpīnisma sienu. Rudēbalansieris, slidkalniņš ar
alpīnisma sienu, pievilkšanās

28.11.2011.30.11.2012.

19 910.81

17 919.73

1 991.08

Finansētāj
s

Līguma nr./
Projekta nr.

Projekta nosaukums

ELVGF

07/416032/0
044/100

ELVGF

EZF

07/416032/0
047/100

11-08-ZL12Z401101000005

‘’Esi aktīvs un vesels!’’

Labiekārtot Rudes un
Melnsils laukumus, lai
radītu pievilcīgu vidi un
veicinātu veselīgu,
sportisku dzīvesveidu un
aktīvās atpūtas attīstību.

stieņi, līdzsvara baļķis-čūska,
šūpoles, vingrošanas komplekss,
zviedru siena, līdzteku
komplekts,6 soli un 3 atkritumu
urnas.

EZF

EZF

Latvijas
vides
aizsardzība
s fonds

12-08-ZL12Z401101000016

13-08-ZL12Z401101000005

1-20/142

‘’Rojupes bērnu un
jauniešu iniciatīvu centra
‘’Varavīksne’’ telpu
rekonstrukcija un darbības
paplašināšana’’

‘’Melnsils bērnu un
jauniešu iniciatīvu centra
telpu rekonstrukcija’’

‘’Esam aktīvi vides
draugi!’’

Veikt rekonstrukciju,
paplašinot telpas Rojupes
bērnu un jauniešu iniciatīvu
centrā ‘’Varavīksne’’, lai
radītu labvēlīgus apstākļus
jauniešu intelektuālajai un
radošai attīstībai, dažādot
pakalpojumu klāstu,
nodrošināt jauniešiem
saturīga un lietderīga brīvā
laika izmantošanas iespējas.

Radīt piejūras esošajā
ciematā labvēlīgus
apstākļus bērnu un jauniešu
intelektuālai un radošai
attīstībai, nodrošināt
daudzveidīgu un saturīgu
brīvā laika izmantošanas
iespēju visām sociālajām
grupām un vecumiem.

Veicināt Rojas novada
bērnu vēlmi iepazīt tuvākās
apkārtnes dabas
daudzveidību, veicināt
prasmi saskatīt un novērtēt
tās skaistumu, unikalitāti,
līdz ar to veicinot sapratni
par dabai draudzīga
dzīvesveida

Izremontētas, rekonstruētas
telpas 72.7 m2 platībā. Nojaukta
starpsiena, sakārtota
elektroinstalācija, ūdens padeve
un kanalizācija.

18.12.2012.17.12.2013.

28 224.17

25 401.75

2 822.42

22.04.2013.20.08.2014.

32 317.69

25 611.69

6 706.00

17.06.2014.17.09.2014.

5 042.92

2 699.00

2 343.92

Ierīkota apkure, nomainīti logi,
veikti siltināšanas darbi, iekārtota
duša un tualete.

Izremontētas, rekonstruētas
telpas Melnsils BJIC- lielā zāle,
skatuve 169.8 m2 platībā,
paplašināta priekštelpa.
Logu nomaiņa zālei, siena
pārseguma atjaunošana un
nosiltināšana, grīdas seguma un
griestu atjaunošana, skatuves
renovācija, durvju maiņa,
skursteņa atjaunošana, elektrības
instalācijas un gaismas objektu
maiņa.

Novadītas divas sešu dienu vides
izglītības nometnes Rojas novada
bērniem .

nepieciešamību.

EZF

14-08-ZL12Z401101000005

‘’Sporta laukumu
labiekārtošana Rudē’’

Dažādot sporta aktivitātes
Rudē labiekārtojot
basketbola un volejbola
laukumus, lai veicinātu
veselīgu un sportisku
dzīvesveidu.

Labiekārtots basketbola un
volejbola laukums

09.06.2014.30.06.2015.

18 500.05

16 650.04

1 850.01

KOPĀ

118 224.36

102 510.93

15 713.43

Biedrība „Rojas jahtu klubs” projekts
Finansētājs

EZF

Līguma nr./
Projekta nr.

12-08-ZL12Z401201000002

Projekta nosaukums

Projekta mērķis

Projekta rezultāts
(labiekārtojums, infrastruktūra,
ieguvums)

„Rojas jahtkluba apsardzes
un drošības pasākumu un
infrastruktūras
nodrošināšana”

Jahtu tūristu, ūdens tūristu,
burātāju un tiem piederošo
materiālo vērtību apsardzes,
novērošanas, informācijas
un drošības pasākumu
veikšanai nepieciešamās
infrastruktūras
nodrošināšana un
neatliekamās palīdzības
sniegšana vajadzības
gadījumā.

Video novērošanas sistēmas,
drošības aprīkojums, laika ziņu
stacija, kā arī portatīvais dators
un daudzfunkciju printeris.

Ieviešanas
periods

Kopējās
projekta
izmaksas
EUR

ES un valsts
budžeta
finansējums
EUR

Pašvaldības
līdzfinansējums
EUR

18.07.2012.29.11.2013.

16 424.64

14 782.17

1 642.46

16 424.63

14 782.17

1 642.46

KOPĀ

Biedrība „Rojas invalīdu biedrība” projekts

Finansētājs

BORISA
UN
INĀRAS
TETEREVU
FONDS

BORISA
UN
INĀRAS
TETEREVU
FONDS

Līguma nr./
Projekta nr.

Projekta nosaukums

Projekta mērķis

"Čaklās rokas Rojā!"

Veicināt Rojas novada
senioru (pensijas vecuma
personas un invalīdi), gados
jauno invalīdu dzīves
kvalitātes uzlabošanu.
Motivēt sociāli atstumtās
risku grupas dalībniekus
piedalīties interešu,
aktivitāšu dažādošanā un
īstenošanā.

„Brīvā laika
pavadīšanas iespējas
Rojas iedzīvotājiem ar
īpašām vajadzībām un
senioriem”

Veicināt Rojas novada
senioru un gados jauno
invalīdu dzīves kvalitātes
uzlabošanu, motivēt
atstumto riska grupu
dalībniekus piedalīties
interešu un aktivitāšu
dažādošanā un īstenošanā

5.2./2014-46

5.2./2015.-161

Projekta rezultāts
(labiekārtojums,
infrastruktūra, ieguvums)

Sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošana dotu iespēju sociāli
atstumtās
risku
grupas
dalībniekiem lietderīgi pavadīt
brīvo laiku, iegūt plašāku paziņu
loku un sevi pilnveidot dažādās
nodarbībās.

Multifunkcionālā centra „Strops”
radošajās darbnīcās būs iespēja
apmeklēt
dažādas
rokdarbu
nodarbības,
izglītojošās
nodarbībās iegūt informāciju par
veselīga ēdiena pagatavošanu un
daudz ko citu. Projekta laikā tiks
rīkotas visu izgatavoto darbu
izstādes.

Ieviešanas
periods

Kopējās
projekta
izmaksas
EUR

ES un valsts
budžeta
finansējums
EUR

Pašvaldības
līdzfinansējums
EUR

01.09.2014.31.05.2015.

5 980.00

5 385.00

595.00

01.10.2015.31.05.2015.

4 207.00

3786.30

420.70

10 187.00

9 171.30

1 015.70

KOPĀ

