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1. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS PROCESĀ PIELIETOTĀS METODES 

Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas tapšanas procesā pielietotas 
tradicionālās datu vākšanas, apstrādes analīzes un izvērtējuma metodes, rīcības plānošanas metode un 
anketēšanas metode. 

DATU ANALĪZE tika veikta 18 galvenajās ar Rojas novadu saistītajās jomās: vispārējs raksturojums, 
vēsturisks ieskats, vide, kultūrvēsturiskais mantojums, apdzīvojums, nodarbinātība, tautsaimniecība, 
osta, kultūrvide, izglītība, sports un aktīvs dzīvesveids, sociālā palīdzība, satiksme, mājoklis, 
inženierapgāde, komunālie pakalpojumi, novada tēls un pārvaldība. Dati tika apkopoti un analizēti gan 
par pašu Rojas novadu, gan izvērtējot ārējās ietekmes – Kurzemes plānošanas reģiona un apkārtējo 
pašvaldību kontekstā. 

RĪCĪBAS PLĀNOŠANAS METODES būtība ir ar novada dzīvi cieši saistītu cilvēku aktīva iesaistīšana 
plānošanas procesā. Tika izveidotas 6 plānošanas darbnīcas sekojošās jomās:  

vide,  
tautsaimniecība un osta, 
kultūra, izglītība un aktīvs dzīvesveids, 
sociālā palīdzība, veselības aprūpes un sabiedriskā kārtība,  
inženierapgāde, satiksme, komunālie pakalpojumi un mājoklis, 
novada tēls un pārvaldība. 

Katra plānošanas darbnīca grupu vadītāju vadībā veica vienotus plānošanas „soļus”, lai definētu 
novada vīziju, izanalizētu esošo situāciju un problēmas, izvirzītu mērķus un sniegtu priekšlikumus 
tālākām rīcībām. Kopumā plānošanas darbnīcās aktīvi piedalījušies 73 cilvēki.  

Plānošanas darbnīcu ietvaros noteikta vīzija – gan katras jomas ietvaros, gan visam novadam kopīgi. 
Plānošanas darbnīcas analizējušas novada iekšējās un ārējās ietekmes, kas pazīstamas kā SVID 
analīze (stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi) jeb novada inventarizācija. Plānošanas 
darbnīcas veikušas problēmu analīzi, kas apkopota „problēmu kokos”. Īpaši nozīmīgs ir plānošanas 
darbnīcu radošais ieguldījums, nosakot dažāda termiņa mērķus katrā no 6 jomām, kā arī atbilstošos 
rīcību priekšlikumus.  

Nosakot prioritāri ieviešamās rīcības plānošanas darbnīcu darba rezultāti apkopoti un izvērtēta rīcību 
saistība arī ar citiem noteiktajiem mērķiem. Rīcības izvērtētas arī atbilstoši to iespējamībai un 
efektivitātei. 

RĪCĪBU SAISTĪBA AR VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIEM dod priekšstatu par rīcību nozīmīgumu, parādot 
rīcību pozitīvās ietekmes ne tikai noteiktajā jomā, bet arī saistībā ar citu jomu vidējā termiņa mērķiem. 

RĪCĪBU PRIORITĀTES ATBILSTOŠI TO IEVIEŠANAS IESPĒJAMĪBAI UN EFEKTIVITĀTEI analizētas 
iespējamības un efektivitātes skalu matricas ietvaros, pirmās kārtas prioritāti piešķirot trim dzelteni 
tonētajiem lodziņiem, otrās kārtas prioritāti – 3 pelēki tonētajiem lodziņiem, trešās kārtas prioritāti – 
netonētajiem lodziņiem. 

Izstrādājot Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu, izmantoti 40 dažādu 
APTAUJU rezultāti – uzņēmēju aptaujas rezultāti (2013.gads), iedzīvotāju aptaujas rezultāti laika posmā 
no 2011. līdz 2014.gadam, kas parāda gan iedzīvotāju apmierinātību / neapmierinātību ar sniegtajiem 
pakalpojumiem, gan sniedz iedzīvotāju vērtējumu par dažādiem pakalpojumiem un norisēm Rojas 
novadā.   2014.gadā veikta īpaša iedzīvotāju aptauja, kas izplatīta ģimenēm ar skolēnu palīdzību, 
izzinot ģimeņu viedokļus par novadā vēlamajām izmaiņām un aicinot sniegt konkrētus priekšlikumus. 
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1.1. NOVADA INVENTARIZĀCIJA (SVID ANALĪZES) 

1.1.1. SVID PAR VIDI 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 
P 
P 
P 
R 
R 
R 
R 
V 
S 
S 
 
 

▪ novada patrioti, 
▪ Rojas avotiņš, 
▪ upes – Rojas upe, 
▪ zvejniecības tradīcijas, 
▪ liels priežu mežu īpatsvars – sēnes, ogas, 
▪ kultūra (vietējā), 
▪ piena lopkopība, 
▪ esošie dabas objekti un kultūrvēsture, 
▪ jūra, gara piekraste, 
▪ dažādas pludmales. 

 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
 

P 
P 
R 
R 
R 

▪ grausti, degradētas teritorijas, 
▪ pludmales konteineri, 
▪ nedarbojas meliorācijas sistēma, 
▪ notekūdeņi piejūras ciemos, 
▪ atkritumu dedzināšana privātmājās un aprakšana, 
▪ darbības ar atkritumiem – neatbilstošas 

saistošajiem noteikumiem, 
▪ slikta ūdens kvalitāte ciemos (piekrastē), 
▪ neizglītoti cilvēki par atkritumu šķirošanu, 
▪ cehu radīts piesārņojums, 
▪ lauksaimniecības piesārņojums, 
▪ nepārdomāta atkritumu apsaimniekošana. 

IESPĒJAS DRAUDI 
P 
P 
R 
R 
V 
S 
S 
S 
S 
 

▪ ESF atbalsts NATURA 2000 teritorijām, 
▪ iespēja būt sasniedzamiem (brīvd. māja), 
▪ Ventspils reģionālā vides pārvalde, 
▪ kaimiņu novadi, 
▪ kvotu regulēšana piekrastes zvejai, 
▪ pārrobežu sadarbība, 
▪ sadarbības partneru iesaistīšana, 
▪ sadarbība ar salām,  
▪ ES fondi. 
 

P 
P 
P 
P 
 

R 
R 
S 
S 
S 
S 
S 

▪ jauno ceļu izbūve mežos, 
▪ sezonālā apmeklētība, 
▪ bebri, 
▪ izdevumi pludmales apsaimniekošanai – pludmale 

pieder valstij, 
▪ erozija, 
▪ LVM saimnieciskā darbība, 
▪ beigtie roņi (arī dzīvie), 
▪ jūras piesārņojums, 
▪ skābie lieti, 
▪ invazīvās zivju, augu sugas, 
▪ citu kultūru „tradīcijas”. 

P – pašvaldības mērogā, R – reģiona mērogā, V – valsts mērogā, S – starptautiskā mērogā. 
 

1.1.2. SVID PAR TAUTSAIMNIECĪBU UN OSTU 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 
P 
P 
P 
P 
P 
 

P 
 

P 
P 
R 
 

R 
R 
V 
V 

▪ ir cilvēkresursi, 
▪ skolas (vidusskola, RMMS), 
▪ stadions, 
▪ ļoti radoši uzņēmēji,  
▪ gandrīz visa lauksaimniecības zeme tiek 

apstrādāta, 
▪ pozitīva attieksme pret tūrismu no pašvaldības 

puses, 
▪ burāšanas skola, 
▪ kuģu remonta cehs 
▪ Rojas uzņēmēji sniedz pakalpojumus arī uz citiem 

novadiem, 
▪ ir osta, 
▪ ģeogrāfiskais stāvoklis 
▪ daudz mežu 
▪ jūra, svaigs gaiss. 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
R 
V 
V 
 
 

▪ vecas iekārtas ostā, ražotnēs, 
▪ trūkst strādnieku – speciālistu, 
▪ ļoti sliktais Selgas ielas stāvoklis, 
▪ nesakārtota meliorācija, 
▪ ļoti sliktā stāvoklī tilts Rudē pie RĀNDAs, 
▪ tilts pār Roju Rojas ciemā – sliktā stāvoklī, 
▪ Ostas iela – nedroša divām atšķirīgām nozarēm, 
▪ ostas kredītsaistības, 
▪ nepietiekoši aktīvs ostas pārvaldnieks, 
▪ kooperācija gaļas realizācijai – nepietiekoša, 
▪ iedzīvotāju skaits samazinās, 
▪ uzņēmēji maksā aplokšņu algas. 
 

IESPĒJAS DRAUDI 
R 
 

R 
 

R 
V 
S 
 

▪ Rojas cilvēki strādā Mērsraga ostā esošajos zivju 
pārstrādes uzņēmumos, 

▪ Ļoti daudz darbinieku strādā Rojā no citiem 
novadiem 

▪ skaistais Kolkasrags, 
▪ interese par tūrismu piekrastē, 
▪ ir programmas investīciju piesaistei. 
 

R 
V 
 

V 
V 
 
 

V 
 

▪ konkurējošā osta Mērsragā, 
▪ nekaunība lobēšanā pārņem pasauli – tas, kā 

īsteno valsts nostādnes, 
▪ valsts līmenī nav ilgtermiņa plānu, 
▪ arvien vairāk uzņēmēju „ieiet pelēkajā zonā”, jo 

valsts (VID) aizvien vairāk kontrolē, turklāt – 
nodokļu politika neveicina uzņēmējdarbību, 

▪ attīstoties tehnoloģijām mežu nozarē, samazinās 
darbavietas 

P – pašvaldības mērogā, R – reģiona mērogā, V – valsts mērogā, S – starptautiskā mērogā. 
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1.1.3. SVID PAR KULTŪRU, IZGLĪTĪBU UN AKTĪVU DZĪVESVEIDU 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
 

P 
R 
 
 

V 
V 
V 

▪ Kultūras centrs, 
▪ sporta tradīcijas (regates, u.c.), 
▪ sporta klubs, sporta skola, 
▪ augsti sasniegumi vispārējā izglītībā, RMMS,  
▪ interešu izglītības iespējas,  
▪ PII, 
▪ bibliotēkas,  
▪ „Strops”, 
▪ 3 luterāņu baznīcas (kultūrvēsturiskie pieminekļi), 
▪ muzejs,  
▪ atbalstoša pašvaldība, 
▪ aktīvi cilvēki, 
▪ apzinīgāka jaunatne, salīdzinot ar lielajā 

pilsētām, 
▪ darbavietas, dabas veltes 
▪ kultūras tradīcijas – Zvejnieku svētki, „ROJAL”, 

Rojas novada svētki, Senās uguns nakts, 
„Meklējam solistu” 

▪ jūra, mežs, daba, 
▪ pludmale, 
▪ Pastariņa prēmija. 

P 
 

P 
P 
 

P 
P 
P 
P 
 

P 
 
 

P 
P 
P 
 

P 
 
 

▪ laikraksts „Banga” – bez „odziņas”, nepietiekoši 
aktuāla informācija, 

▪ segums stadionā, 
▪ piesārņota pludmale, - īpaši ārpus publiskās 

pieejas vietām, 
▪ šķiroto atkritumu trūkums. 
▪ nepabeigti projekti, (parks Rojā), 
▪ trūkst uzbrauktuvju – vides pieejamības, 
▪ trūkst gājēju pāreju, un ar to saistītas satiksmes 

drošības, 
▪ bijušās Valgalciema saieta vietas ēka – sliktā 

tehniskā stāvoklī, zeme ap ēku nepieder 
pašvaldībai, 

▪ neizkopta Rudes ezermala, 
▪ novada tēla popularizēšana, 
▪ sporta zāles šaurība, apgrūtinot pieaugušo 

cilvēku - sportot gribētāju iespējas, 
▪ amatu mācība skolā, profesijas apguve. 
 

IESPĒJAS DRAUDI 
P 
P 
R 
R 
R 
R 
 

S 
 

▪ sporta tūrisms, 
▪ kultūras tradīciju popularizēšana, 
▪ MMS iespējas uz āru, 
▪ starpnovadu kamerorķestris, 
▪ starpnovadu sporta spēles,  
▪ starpnovadu sadarbība izglītībā, bibliotēku, 

kultūras jomā, 
▪ pieredzes apmaiņa ar Zviedriju, Vāciju, Šveici, 
 

P 
P 
P 
R 
 
 

R 
V 
V 

▪ iebraucēju integrēšana, 
▪ kūtri, noslēgti, pasīvi cilvēki,  
▪ patriotisma trūkums, 
▪ reģionālās attīstības programmas trūkums, vai 

nepietiekama informētība par tās esamību, 
apdraudot jomu paredzamību un stabilitāti, 

▪ cilvēkresursu, speciālistu trūkums, 
▪ valsts politika, demogrāfiskā situācija, 
▪ cilvēku aizbraukšana. 

P – pašvaldības mērogā, R – reģiona mērogā, V – valsts mērogā, S – starptautiskā mērogā. 

 

1.1.4. SVID PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU, VESELĪBAS APRŪPI UN SABIEDRISKO KĀRTĪBU 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 
P 
 

P 
P 
 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
 

P 
 

P 
 

▪ multifunkcionālais centrs „Strops” ar vides 
pieejamību, 

▪ kultūras centrs, 
▪ sociālais dienests – lieliski strādā, lieliski 

speciālisti, 
▪ 2 jauniešu centri – Rudē un Melnsilā, 
▪ aprūpe mājās, 
▪ novada teritorija ir pietiekoši kompakta, 
▪ ir 3 ģimenes ārstu prakses, 
▪ ir daudz sportistu, 
▪ pašvaldības atsaucība un attieksme, 
▪ tā ir vieta, kur gribas dzīvot, 
▪ pašvaldības policija, 
▪ novadā darbojas sporta skola, 
▪ novadā ir 1 audžuģimene, 
▪ Rojas muzejs – mājvieta pasākumiem, u.c.. 

izglītojošām darbībām, 
▪ liels atbalsts no sporta organizatora, veidojot 

pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām, 
▪ mūzikas skola atbalsta trūcīgās ģimenes 

izglītības gūšanai. 

P 
 
 

P 
 

P 
P 
 

P 
 

P 
P 
 

P 
 

P 
 

R 
 
 

V 
 
 

▪ nepietiekoša medicīniskā aprūpe – sociālais 
aprūpētājs spiests veikt arī medicīnisko 
aprūpi, 

▪ nepietiekama sadarbība un komunikācija starp 
sociālo dienestu un medicīnas darbiniekiem, 

▪ nav pieejams bērnu zobārsts, 
▪ nepietiekamas prasmes par pirmās palīdzības 

sniegšanu, 
▪ vidusskolā nav vides pieejamības (liftu, pandusu, 

u.c.), 
▪ mūzikas skolā nav vides pieejamības, 
▪ nav tādas vietas, kur ģimene var dažādoti pavadīt 

laiku (īpaši ārtelpā), 
▪ pagalmi pie daudzdzīvokļu mājām pārāk 

caurbraucami un nedroši, 
▪ nepietiekoša iedzīvotāju iesaistīšanās novada 

dzīvē. 
▪ neatliekamā medicīniskā palīdzība braukā ārpus 

novada, radot „robu” pašā Rojas novada 
teritorijā, 

▪ medicīniskie pakalpojumi nav pietiekoši pieejami 
(arī bērniem), piemēram, - pārāk dārgas 
brilles. 
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IESPĒJAS DRAUDI 
P 
 

R 
R 
 

V 
V 
 

V 
 

V 
 

V 
 
 

S 

▪ ir sponsori un ziedotāji, kas atbalsta pasākumus 
(gan ārvalstu, gan pašmāju), 

▪ Talsu BJC, 
▪ NVA programma – iespēja skolēnu 

nodarbinātībai. 
▪ ir virkne projektu iespēju, 
▪ sociālo dienestu vadītāju apvienība – ļoti pozitīvs 

atbalsts, 
▪ Rojas invalīdu biedrība ir NVO „SUSTENTO” 

sadarbības partneris, 
▪ ļoti liels atbalsts pašvaldības policijai no valsts 

policijas, 
▪ veiksmīga sadarbība ar invalīdu biedrībām (no 

Ventspils, Saldus, Talsiem, Olaines, 
Valmieras), 

▪ ir ilggadīga sadarbība ar ārzemju partneriem. 

V 
V 
 
 

V 
 
 
 

V 
 

V 
 

▪ valsts politika pabalstu jomā – neveicina strādāt, 
▪ nesakārtoti MK noteikumi par asistentu 

pakalpojumiem (pārāk brīvi interpretējami, 
pazemojoša pierādījumu apliecināšana), 

▪ politika par psiho-neiro iestāžu pacientu došanos 
uz viņam vēlamu pašvaldību – nav resursu 
šādu cilvēku un apkārtējo iedzīvotāju dzīves 
organizēšanai, 

▪ pārspīlēta izpratne par cilvēktiesībām (tai skaitā – 
sadarbībā skolēni – vecāki – skola), 

▪ „sašķobīta” sabiedrības vērtību sistēma . 
 

P – pašvaldības mērogā, R – reģiona mērogā, V – valsts mērogā, S – starptautiskā mērogā. 
 

1.1.5. SVID PAR INŽERNIERAGPĀDI, SATIKSMI, KOMUNĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM UN 
MĀJOKLI 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 
P 
P 
 

P 
P 
P 
P 
P 
 

P 
P 
P 
R 
V 

▪ laba un kvalitatīva jauna hidrantu sistēma, 
▪ 85% rekonstruēti ūdensapgādes tīkli (kvalitatīvs 

ūdens), 
▪ avota ūdens iespējamā ieguve, 
▪ lēta siltumapgāde (kvalitatīva), 
▪ labs ceļu tīkls, 
▪ stāvlaukumi pie jūras, 
▪ labi sakoptas un uzturētas teritorijas (sētnieki 

labi strādā), 
▪ pastaigu parks, 
▪ ir tehniskā bāze ceļu uzturēšanai, 
▪ kvalitatīvi attīrīti notekūdeņi, 
▪ ir izveidota atkritumu savākšanas sistēma, 
▪ labs sakaru (telefonu) tīkls (labs pārklājums). 

P 
 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
R 
 
 

▪ atkritumu saimniecībā – nav attīstīta atkritumu 
šķirošana, 

▪ nav pakalpojumu centra (atkritumu savākšanai), 
▪ daudzdzīvokļu mājas tehniski nolietojušās, 
▪ grausti novadā, nesakopti īpašumi, 
▪ nolietojusies meliorācijas sistēma, 
▪ ceļu kvalitāte slikta – segums neatbilst prasībām, 
▪ trūkst īslaicīgās sociālās mājas, 
▪ morāli novecojuši bērnu rotaļu laukumi, 
▪ nolietojusies pludmales infrastruktūra (laipas), 
▪ nav lietus ūdens novadīšanas sistēmas 
▪ virszemes televīzijas pārklājums ciemos – slikts. 
 

 

IESPĒJAS DRAUDI 
P 
P 
R 
 
 

▪ VUGD postenis Rojā, 
▪ NMD postenis Rojā, 
▪ laba sadarbība ar valsts policiju. 

R 
 

V 
V 

▪ „Latvijas Valsts ceļi” nenodrošina valsts autoceļu 
atbilstošu uzturēšanu 

▪ elektroapgāde – sprieguma svārstības, 
▪ Satiksmes ministrija neveicina valsts ceļu 

sakārtošanu Rojā (Selgas iela). 

P – pašvaldības mērogā, R – reģiona mērogā, V – valsts mērogā, S – starptautiskā mērogā. 

1.1.6. SVID PAR NOVADA TĒLU UN PĀRVALDĪBU 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 
P 
P 
P 
P 
P 
R 
R 
R 
R 
V 
V 
V 
V 

▪ Pastariņa prēmija, 
▪ savas izglītības iestādes (5 gab.), 
▪ plaša interešu izglītība, 
▪ pašdarbības kolektīvi, 
▪ novada simbolika, 
▪ cilvēkresursi, 
▪ infrastruktūra, 
▪ kultūras centrs, 
▪ valsts un pašvaldības ugunsdzēsēji, 
▪ festivāli „ROJAL”, 
▪ sakopta, tīra vide, 
▪ sporta centrs, 
▪ mazie ciemu centri, 

P 
P 
 
 
 

P 
 
 

P 
P 
P 
 
 

▪ vecais attīstības plāns, - lielā mērā izpildīts, 
▪ Rojas novada sauklis – neskaidrs, (tagadējais 

sauklis – „Roja – vasaras galvaspilsēta” 
neatbilstošs, agrākais sauklis: „Roja - sapņu 
osta” netiek lietots), 

▪ Novada centrā - tradicionālās zvejniecības daļējā 
disharmonija ar Rojas ciema centieniem būt par 
mūsdienīgu tūrisma vietu, 

▪ nominācijas „Sakoptākā sēta” degradācija, 
▪ Rojas dienu pasākumu vienveidība, 
▪ nepietiekama sadarbība starp avīzi „Banga” un 

mājas lapu.. Nepietiekoši ātra informācijas 
apmaiņa, 
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V 
V 
S 
S 
S 
 
 

▪ ISO sertifikāts, 
▪ Ideāla vieta mākslas un mūzikas izpausmēm. 
▪ jūras tuvums, 
▪ viesnīcu – naktsmītņu tīkls, 
▪ tūrisma piedāvājums. 
 
 
 
 
 
 

P 
 

P 
 

P 
 

P 
P 
 

P 
P 
P 
 

R 
R 
 

R 
V 
V 
S 

▪ novada iedzīvotāji ir nepietiekami izglītoti par vidi 
un atkritumu saimniecību, 

▪ iedzīvotāju un uzņēmēju nevēlēšanās līdzdarboties 
sabiedriskajās apspriešanās, tikšanās reizēs, 

▪ iedzīvotāju negatīvā attieksme pret novadā 
notiekošo, 

▪ huligānisms – jaunie objekti tiek demolēti, 
▪ pašvaldības atbildīgās iestādes neizdara darbus 

līdz galam, 
▪ ne visur atbilstoša vides pieejamība, 
▪ videonovērošanas tīkls – nepietiekams, 
▪ ar novadu saistītie skolēnu ZPD netiek izmantoti un 

pielietoti novadā. 
▪ jaunieši nejūtas vajadzīgi novadam, 
▪ šaurs izglītības piedāvājums – nav arodizglītības 

iespēju, 
▪ zivju pārstrādes uzņēmumi neiesaistās tūrismā, 
▪ upes un meži tiek piemēsloti, 
▪ zems lokālpatriotisma līmenis, 
▪ nav jūras satiksmes ar Igaunijas salām. 

IESPĒJAS DRAUDI 
R 
R 
R 
V 
V 
S 

▪ atkritumu šķirošana „Piejūra” ietvaros 
▪ Kurzemē vienotu veloceliņu izveide, 
▪ Kurzemē vienoti tūrisma maršruti, 
▪ interese par radošajām nometnēm skolu 

brīvlaikos, 
▪ burāšanas tradīcijas, 
▪ sadarbības iestrādes ar Roņu salu un 

Saaremaa. 

R 
 

V 
 

S 
 

▪ vāja sasaiste starp profesionālo izglītību un darba 
devējiem. 

▪ vasarnieki ir nepietiekami izglītoti jautājumos par 
vidi un atkritumu saimniecību, 

▪ neskaidra sadarbība ar svešzemju zemes 
īpašniekiem. 

P – pašvaldības mērogā, R – reģiona mērogā, V – valsts mērogā, S – starptautiskā mērogā. 
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1.2. PROBLĒMU ANALĪZES”  

1.2.1. PROBLĒMU ANALĪZES PAR SADAĻU „VIDE” 

 
 

B
Ū

V
ES

 

Selgas iela 
 

māju grausti 

slikta ūdens kvalitāte 
lokālajiem ūdens 

ņemšanas avotiem 
 

nav pabeigta 
notekūdeņu 

rekonstrukcija 
 

integrētas vides 
pārvaldības trūkums 

cilvēks nejūt piederību 
novadam, īpaši tad, ja 
nespēj atrast darbu vai 

pārstāv citu kultūru 

V
ID

ES
 IZ

G
LĪ

TO
ŠA

N
A

 

uzņēmēji „iesaldē” 
degradētās un graustu 

teritorijas, gaidot 
„labākus laikus” 

V
ID

ES
 P

IE
EJ

A
M

ĪB
A

 

nesakārtoti un 
nelabiekārtoti 

Mazupītes krasti Rojā 

 

zemes aizaugšana 
nomātajos 

mazdārziņos 

 
aizaugušie grāvji 

 

V
ID

ES
 P

Ā
R

V
A

LD
ĪB

A
 

nespēja vienoties (SIA 
„Piejūra”) 

 

cilvēku 
neieinteresētība un 
nevēlēšanās šķirot 

atkritumus 

zinošu vietējo cilvēku 
neiesaistīšana vides 
jautājumu risināšanā  

 

ES regulu ievērošana 
koku ciršanā un koku 
vainagu veidošanā. 
Ievērot noteikto % 

daudzumu, kādā drīkst 
vainagot koku 

 

nepietiekami stingra 
saistošo noteikumu 

kontrole vides 
jautājumos (atkritumi 

mežā, kā tiek ievērotas 
tauvas joslas) 

 

iedzīvotāji nezin un 
neievēro saistošos 

noteikumus 

nepietiekami stingra 
saistošo noteikumu 
kontrole būvniecībā 
(zemes norakšana, 

pievešana) 

D
ZĪ

V
N

IE
K

U
 A

P
D

R
A

U
D

ĒJ
U

M
S 

bebru aizsprosti 

roņu apdraudējums 
zvejniecības nozarei 

trūkst darboties 
spējīgas atkritumu 

saimniecības un 
atkritumu šķirošanas 

sabiedrības 
informētības trūkums 

par piesārņojuma 
bīstamību videi un 

veselībai 

cilvēki atkritumu 
apsaimniekošanas 
jomā - neizglītoti 

invazīvas augu, 
dzīvnieku sugas, esošo 

dzīvnieku 
savairošanās, zūd 

robežas starp mežu un 
apdzīvotajām vietām 

pludmales 
apsaimniekošana, t.sk. 

roņi 

malu zvejnieki, kas 
apdraud zivju resursus 

 

meliorācijas sistēmas 
nedarbojas, netiek 

koptas 

jūras piesārņojums, 
kas rodas no 

saimnieciskās darbības 
un iedzīvotāju 

neapzinīgās 
attieksmes, 

piesārņojot upes 

 

D
A

B
A

S 
V

ID
E 

vides piesārņojums – 
neattīrītie notekūdeņi 
ciemos un viensētās 

 

Ideju nepārvēršana 
projektos un 

nenovešana līdz galam 

pārāk maza sadarbība 
starp valsts 

institūcijām un 
uzņēmumiem novadā.  

atkritumu šķirošana un 
informācija par to 

pieejama pārāk 
ierobežoti 

jūras krasts aizaudzis 
ar mazām priedēm un 

krūmiem 

 

vējā no jūras liedaga 
aiznesta smilts 

 

novads nepietiekoši 
pilnvērtīgi izmanto 

jūras tuvumu 

 

labiekārtojuma vides 
elementu stāvoklis nav 

pieejams visām 
sabiedrības grupām 

(māmiņām ar 
ratiņiem, 

velosipēdistiem, 
cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem) 

nenotiek attīstība 
ūdens tūrisma jomā 
(sadarbība ar salām, 

citām valstīm) 

 

unikālie dabas objekti 
nav pieejami 

 

apgrūtināta piekļuve 
piekrastei 

(Valgalciemā, Žocenē) 

 

par maz labiekārtotu 
teritoriju (promenāžu, 

estētisku ainavisku 
elementu – soliņu, 

bērnu laukumu, u.c.) 

 

jūras krasta erozija 

pludmales piederība 
valstij apgrūtina 

apsaimniekošanu 

jauno ceļu izbūve 
mežos slikti 

koordinēta ar 
apkārtējo īpašumu 
apsaimniekošanu 
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1.2.2. PROBLĒMU ANALĪZES PAR SADAĻU „TAUTSAIMNIECĪBA UN OSTA” 

 
 

neattīstīta sporta 
bāze, neatbilstoša 

mūsdienu prasībām 
(stadiona segums) 

D
EM

O
G

R
Ā

FI
JA

 U
N

 C
IL

V
ĒK

U
 A

TT
IE

K
SM

E
 

cilvēkiem trūkst 
lokālpatriotisma un 
savas dzīves vietas 

patriotisma 

iedzīvotāju skaits 
samazinās 

TŪ
R

IS
M

S 
U

N
 V

ID
E 

nepietiekošs reģistrēto 
tūrisma mītņu skaits 

vasarā 

IN
ŽE

N
IE

R
A

P
G

Ā
D

E 
– 

TE
H

N
IS

K
Ā

 IN
FR

A
ST

R
U

K
TŪ

R
A

 

Slikts sabiedriskais 
transports (pēdējais 
autobuss no Rīgas uz 

Roju pārāk agri - 
17:10) 

elektrības sliktā 
kvalitāte 

ļoti sliktais Selgas ielas 
stāvoklis 

kultūras pasākumi 
nesezonā - 

nepietiekošā klāstā 

samazinās pludmales 
zona (nebūs, kur 

sauļoties) 

jaunieši pēc studiju 
beigšanas neatgriežas 
novadā – uzņēmējiem 

trūkst kvalificēta 
darbaspēka 

novadā nav izstrādāti 
veloceliņi 

atkritumu izgāšana 
mežos pie ceļiem 

uzņēmēju neticība 
novadam 

Ostas iela – nedroša 
divām atšķirīgām 

nozarēm 

attīstoties 
tehnoloģijām mežu 
nozarē, samazinās 

darbavietas 

ostā slikts molu 
stāvoklis 

nav jahtu ūdeņu 
savākšanas vietas 

ostas kredītsaistības 

R
O

JA
S 

O
ST

A
 

trūkst strādnieku - 
speciālistu 

nepietiekami aktīvs 
Rojas ostas 

pārvaldnieks 

nav piedāvājuma 
arodizglītībai un 
pārkvalifikācijai 

nav pietiekošas 
sasaistes starp 
akadēmiskajām 

zinībām un praktisko 
apmācību 

D
A

R
B

A
SP

ĒK
S 

V
A

LS
TS

 P
O

LI
TI

K
A

 

nekaunīga lobēšana 
pārņem pasauli – 
valsts nostādnes 

īsteno bez sistēmas 

zivju kvotu 
samazinājums 

arvien vairāk 
uzņēmēju ieiet 

„pelēkajā zonā” -  jo 
VID aizvien vairāk 

kontrolē, bet nodokļu 
politika neveicina 
uzņēmējdarbību 

pārlieku lielā 
birokrātija 

nav privāto mežu 
kooperācijas mežu 

apsaimniekošanā un 
pakalpojumu 

sniegšanā 

nepietiekoša gaļas 
realizācijas kooperācija 

SA
D

A
R

B
ĪB

A
 -

 K
O

O
P

ER
Ā

C
IJ

A
 

nav valsts ilgtermiņa 
plānu 

U
ZŅ

ĒM
ĒJ

U
 A

TT
IE

K
SM

E 

uzņēmēji maksā 
aplokšņu algas 

vecas iekārtas ostā un 
ražotnēs 

konkurējoša osta 
Mērsragā 

tilts pār Roju – sliktā 
stāvoklī 

ļoti sliktā stāvoklī – 
tilts Rudē – pie SIA 

RĀNDA 

meliorācijas objektu 
neskaidra pārraudzība 

un īpašumu 
sadrumstalotība 

meliorācijas sistēmu 
apsaimniekošanā 

nesakārtota 
meliorācija 
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1.2.3. PROBLĒMU ANALĪZES PAR SADAĻU „KULTŪRA, IZGLĪTĪBA UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS” 

 

U
ZŅ

ĒM
ĒJ

D
A

R
B

ĪB
A

S 
IZ

G
LĪ

TĪ
B

A
 

IB
A

S 
 

nenotiek jaunu 
uzņēmēju ienākšana 

Rojas novadā 

darbavietu trūkums, 
nepietiekams 

atalgojums 

nepietiekama labu 
speciālistu piesaiste 

mazs iedzīvotāju 
blīvums 

jaunu, oriģinālu ideju 
trūkums 

Ģ
IM

EN
ES

 IZ
G

LĪ
TO

ŠA
N

A
 

IB
A

S 
 

audzināšana ģimenē 

cilvēka sapratnes un 
zināšanu trūkums par 

lietu kārtību dabā, 
attiecību veidošanu, 

rīcības pēctecību 

skolā nav iespējama 
amatu mācība / 

profesijas apguve 

iebraucēju mentalitāte 
un intereses - 

atšķirīgas 

cilvēki aizbrauc no 
novada 

patriotisma trūkums 

IE
D

ZĪ
V

O
TĀ

JI
 

IB
A

S 
 

nav līdzcilvēku atbalsta 
realizēt mērķus 

SA
D

A
R

B
ĪB

A
S 

A
K

TI
V

IZ
ĒŠ

A
N

A
 

IB
A

S 
 

iedzīvotāju (arī 
inteliģences) kūtrums, 

pasivitāte un 
neieinteresētība 

sadarbības trūkums 

entuziastu trūkums 

stereotipi 

ekonomiskā situācija 

SA
D

A
R

B
ĪB

A
 A

R
 P

A
ŠV

A
LD

ĪB
U

 

IB
A

S 
 

komunikācijas trūkums 
(pašvaldība lemj par 

lietām bez speciālistu 
klātbūtnes) 

nepietiekoša Domes 
sadarbība ar 
iedzīvotājiem 

Laikraksta „Banga” 
veidotāju profesionālā 

izglītība 

IN
FR

A
ST

R
U

K
TŪ

R
A

 

IB
A

S 
 

Rojas MMS nav savas 
akustiskās 

koncertzāles 

LVC nepaveiktie darbi 
– gājēju pārejas un citi 

ceļu uzlabojumi 
satiksmes drošības 

uzlabošanai 

valsts nesakārtotā 
likumdošana 

laikraksts „Banga” – 
bez „odziņas” 

neapmierinošs segums 
Rojas stadionā 

piesārņota pludmale – 
īpaši ārpus publiskās 

pieejas vietām 

V
ID

E 

IB
A

S 
 

nepietiekamas 
iespējas šķirot 

atkritumus 

nepabeigtie projekti 
(parks Rojā) 

nesakopta Rudes ezers 
un tā apkārtne 

Bijušās Valgalciema 
saieta vietas ēka sliktā 

tehniskā stāvoklī, 
zeme ap ēku nepieder 

pašvaldībai 

nepietiekoša novada 
tēla popularizēšana 

pārāk šaura sporta 
zāle – samazina 

pieaugušo iedzīvotāju 
iespējas 

demogrāfiskā situācija 
lejupslīdoša 

V
A

LS
TS

 P
O

LI
TI

K
A

 

nav reģionālās 
attīstības politikas vai 

nepietiekama 
informētība par tās 

esamību 

nav vides pieejamības 
vidusskolā un mūzikas 

skolā 
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1.2.4. PROBLĒMU ANALĪZES PAR SADAĻU „SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS APRŪPE UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA” 

 
 

M
Ā

JO
K

ĻI
 

IB
A

S 
 

trūcīgo, 
maznodrošināto un 
vientuļo iedzīvotāju 
mājokļi – ļoti sliktā 

stāvoklī 

sociālie dzīvokļi – 
nepietiekamā 

daudzumā  

V
ID

E 
U

N
 L

A
B

IE
K

Ā
R

TO
JU

M
S 

IB
A

S 
 pagalmi pie 

daudzdzīvokļu mājām 
– pārāk caurbraucami 

– nav drošības 

nav atpūtas laukuma 
ģimenēm ar bērniem, 

kur pavadīt brīvo 

nav suņu pastaigu 
laukuma 

IZ
G

LĪ
TO

ŠA
N

A
 U

N
 IN

FO
R

M
ĒŠ

A
N

A
 

IB
A

S 
 

nepietiekošs darbs ar 
daudzbērnu ģimenēm 

pensionāriem – 
nepietiekami pieejama 

informācija par 
atvieglojumiem  

nepietiekama ģimeņu 
izglītošana 

trūkst vecāku biedrības 
– ar mērķi popularizēt 

ģimeniskās vērtības 
(par tēta, mammas 

lomu bērnu 
audzināšanā) 

SA
B

IE
D

R
ĪB

A
S 

 V
ĒR

TĪ
B

U
 S

IS
TĒ

M
A

 
IB

A
S 

 

sabiedrības izpratnes 
par vērtībām maiņa 

pārspīlēta izpratne 
par cilvēktiesībām 

N
O

D
A

R
B

IN
Ā

TĪ
B

A
 

IB
A

S 
 

skolēnu vasaras 
nodarbinātība 

nepietiekami attīstīta 

ierobežotas iespējas 
nodrošināt darbu 

novada 
labiekārtošanas 

darbos ilgstošajiem 
bezdarbniekiem – 

pabalstu saņēmējiem  

P
R

O
FE

SI
O

N
Ā

LĀ
 K

O
M

U
N

IK
Ā

C
IJ

A
 

IB
A

S 
 

nepietiekama 
sadarbība un 

komunikācija starp 
sociālo dienestu un 

medicīnas 
darbiniekiem 

krīzes situācijā 
sociālais dienests nav 
telefoniski pieejams 
pašvaldības policijai 

IE
D

ZĪ
V

O
TĀ

JU
 L

ĪD
ZD

A
LĪ

B
A

 

IB
A

S 
 

nepietiekamas pirmās 
palīdzības sniegšanas 

prasmes 

maz NVO 

vāja iedzīvotāju 
līdzdalība novada 

attīstības jautājumos, 
novada dzīvē 

slikta komunikācija – 
skolnieks – vecāks - 

novads 

SO
C

IĀ
LI

E 
P

A
K

A
LP

O
JU

M
I 

IB
A

S 
 

nav sociālās aprūpes 
ēkas kā pakalpojuma 

atbalsts trūkums 
ģimenēm ar bērniem, 

kuras ir bāriņtiesas 
redzeslokā 

aprūpes mājās 
pakalpojums – 

nepietiekami attīstīts 

nav sociālās mājas 
trūcīgajiem 

iedzīvotājiem (t.sk. 
ģimenēm ar 

bērniem), invalīdiem 
ar kustību 

traucējumiem, 
veciem vientuļiem 

Rojas novadā ir tikai 
viena audžuģimene, 

novada grūtībās 
nonākušie bērni var 
būt spiesti pamest 

novadu 

M
ED

IC
ĪN

IS
K

Ā
 P

A
LĪ

D
ZĪ

B
A

 

IB
A

S 
 medicīniskie 

pakalpojumi nav 
pieejami pietiekami, 
ir dārgi, piemēram, 

dārgas ir bērnu brilles 

neatliekamās 
palīdzības kursēšana 
ārpus novada rada 

„robu” novadā. 

nav pieejams bērnu 
zobārsts 

nepietiekoša 
medicīniskā aprūpe – 
sociālais aprūpētājs 

spiests veikt 
medicīniskas 
manipulācijas 

V
A

LS
TS

 P
O

LI
TI

K
A

 

IB
A

S 
 

pārāk mazs iztikas 
minimums 

valsts politika 
pabalstu jomā 

neveicina strādāt 

politika par psiho-
neiro iestāžu 

pacientu došanos uz 
viņiem vēlamo 
pašvaldību nav 

sasaistīta ar 
nepieciešamajiem 

resursiem 

nesakārtoti MK 
noteikumi par 

asistentu 
pakalpojumiem 

(pārāk brīvi 
interpretējami, 

pazemojoša 
pierādījumu 
procedūra) 

D
R

O
ŠĪ

B
A

 U
N

 S
A

B
IE

D
R

IS
K

Ā
 K

Ā
R

TĪ
B

A
 

IB
A

S 
 

nav videokameru 
Rojas lielāko ielu 

krustojumos 

vasaras sezonā – par 
maz pašvaldības 

policijas darbinieku  

nav medicīniskās 
atskurbtuves 

alkohola reibumā 
esošajiem 

vecā baseina ēka – 
sociāli nelabvēlīga 

vieta, bīstama 
veselībai un dzīvībai 
(pulcējas pusaudzī, 

jaunieši, vecāki 
cilvēki, lai lietotu 

alkoholu un 
narkotikas) 

V
ID

ES
 P

IE
EJ

A
M

ĪB
A

 
IB

A
S 

 

vidusskolā nav vides 
pieejamības 

mūzikas skolā nav 
vides pieejamības 

Pretruna starp 
atpūtas kompleksa 

„Dzintarkrasts” 
apsaimniekošanu un 

dzīvojamo apbūvi 
Žocenē 
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1.2.5. PROBLĒMU ANALĪZES PAR SADAĻU „INŽENIERAPGĀDE, SATIKSME, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI, MĀJOKLIS” 

 
 

 

zema maksātspēja 

LI
ET

U
S 

Ū
D

EŅ
U

 N
O

V
A

D
ĪŠ

A
N

A
 

nav lietus ūdens 
novadīšanas sistēmu 

ciemu teritorijās 

daudzdzīvokļu mājās 
nav siltināti pagrabu 

griesti (aukstums plūst 
uz 1.st. telpām) 

daudzdzīvokļu namu 
tehniskais nolietojums 

D
A

U
D

ZD
ZĪ

V
O

K
ĻU

 Ē
K

U
 A

P
SA

IM
N

IE
K

O
ŠA

N
A

 

liels siltuma patēriņš 

novecojuši bērnu 
rotaļu laukumi 

parādi par 
komunālajiem 

pakalpojumiem un 
apsaimniekošanu 

A
TK

R
IT

U
M

U
 A

P
SA

IM
N

IE
K

O
ŠA

N
A

 

mazattīstīta atkritumu 
šķirošana 

C
EĻ

U
 U

N
 IE

LU
 S

TĀ
V

O
K

LI
S 

nolietojušies ceļi un 
ceļu segumi 

ielu tīrīšanu apgrūtina 
novietotās 

automašīnas 

Selgas ielas seguma 
nolietojums 

M
Ā

JO
K

ĻI
 

trūkst īslaicīgās 
sociālās mājas un 

dzīvokļu 

V
ID

E 

nolietojusies 
pludmales 

infrastruktūra - laipas 

nav suņu pastaigu 
laukuma un 

konteineru suņu 
ekskrementiem 

grausti un nesakopti 
īpašumi 

suņu īpašnieku 
neizglītotība un 

bezatbildība, 
nesavācot suņu 
ekskrementus 

nepietiekoša 
informācija par 

atkritumu šķirošanu 
konteineros 

novadā nav 
patversmes 

slikta sadarbība ar Eco 
Baltia Vide 

nolietojušās 
meliorācijas sistēmas 

ārpus ciemu 
teritorijām 

nav pakalpojumu 
centra atkritumu 

savākšanai 

ciemos – slikts 
virszemes televīzijas 

pārklājums 

IN
ŽE

N
IE

R
A

P
G

Ā
D

E 

elektroapgādē – biežas 
sprieguma svārstības 

Satiksmes ministrija 
neveicina valsts ceļu 

sakārtošanu 

LVC nenodrošina valsts 
autoceļu atbilstošu 

uzturēšanu 
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1.2.6. PROBLĒMU ANALĪZES PAR SADAĻU „NOVADA TĒLS UN PĀRVALDĪBA”. 

 
 

Rojas novadā nav 
pieejams biznesa 

inkubators 
 

Rojas novada sauklis – 
neskaidrs, (tagadējais 

sauklis – „Roja – 
vasaras galvaspilsēta” 
neatbilstošs, agrākais 
sauklis: „Roja - sapņu 
osta” netiek lietots) 

N
O

V
A

D
A

 M
A

R
K

ET
IN

G
S 

 

zivju pārstrādes 
uzņēmumi neiesaistās 

tūrismā 

pašvaldības atbildīgās 
iestādes neizdara 
darbus līdz galam 

Domē nav speciālista – 
entuziasta tēla 

stiprināšanai un 
spodrināšanai 

 

Novada centrā - 
tradicionālās 

zvejniecības daļējā 
disharmonija ar Rojas 
ciema centieniem būt 

par mūsdienīgu 
tūrisma vietu N

O
V

A
D

A
 T

ĒL
S 

 

nepietiekama 
sadarbība starp avīzi 

„Banga” un mājas 
lapu.. Nepietiekoši 
ātra informācijas 

apmaiņa 

 
P

Ā
R

V
A

LD
ĪB

A
 

nepietiekama 
līdzdarbošanās visās 

jomās – sākot ar 
skolēniem līdz 
pensionāriem 

Rojas dienu pasākumu 
vienveidība 

P
A

SĀ
K

U
M

I N
O

V
A

D
A

 T
ĒL

A
 U

ZT
U

R
ĒŠ

A
N

A
I 

 

jaunieši nejūtas 
vajadzīgi novadam 

huligānisms – jaunie 
objekti tiek demolēti 

nav motivācijas būt 
piederīgam novadam 

V
ID

E 

 

nominācijas 
„Sakoptākā sēta” 

degradācija 

upes un meži tiek 
piemēsloti 

nepietiekoša kontrole 
un soda sankcijas par 

neatbilstošu atkritumu 
utilizāciju 

 

nepietiekama 
informācijas apmaiņa 
starp uzņēmumiem, 

iestādēm un 
privātpersonām par 

jebkuru pakalpojumu 
 

C
IL

V
ĒK

I,
 C

IL
V

ĒK
U

 A
TT

IE
K

SM
E 

iedzīvotāju negatīvā 
attieksme pret novadā 

notiekošo 

SA
IK

N
E 

A
R

 U
ZŅ

ĒM
ĒJ

U
 S

EK
TO

R
U

 

iedzīvotāju un 
uzņēmēju nevēlēšanās 

līdzdarboties 
sabiedriskajās 

apspriešanās, tikšanās 
reizēs 

novada iedzīvotāji ir 
nepietiekami izglītoti 
par vidi un atkritumu 

saimniecību 

K
O

M
U

N
IK

Ā
C

IJ
A

 U
N

 IZ
G

LĪ
TĪ

B
A

 

 

zems lokālpatriotisma 
līmenis 

 

šaurs izglītības 
piedāvājums – nav 

arodizglītības iespēju 

ne visur atbilstoša 
vides pieejamība 

nav jūras satiksmes ar 
Igaunijas salām 

ar novadu saistītie 
skolēnu ZPD netiek 

izmantoti un pielietoti 
novadā 

videonovērošanas tīkls 
– nepietiekams 

vasarnieki ir 
nepietiekami izglītoti 

jautājumos par vidi un 
atkritumu saimniecību 

neskaidra sadarbība ar 
svešzemju zemes 

īpašniekiem 

vāja sasaiste starp 
profesionālo izglītību 
un darba devējiem 
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1.3. PLĀNOŠANAS DARBNĪCU DALĪBNIEKI 
PLĀNOŠANAS DARBNĪCU PIRMAIS POSMS 4.11.2014. UN 6.11.2014. 
Pirmajā posmā, nosakot vīziju, inventarizējot pozitīvās un negatīvās ietekmes un nosakot galvenās 
problēmas, piedalījušies 64 dalībnieki. 
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PLĀNOŠANAS DARBNĪCU OTRAIS POSMS 2.12.2014. UN 4.12.2014. 
Otrajā posmā, nosakot mērķus dažādos termiņos un dodot priekšlikumus šiem mērķiem 
atbilstošajām rīcībām, piedalījies 61 dalībnieks. Abos posmos kopā piedalījušies 73 cilvēki, 12 
no tiem piedalījušies dažādās plānošanas darbnīcās. 
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1.4. RĪCĪBU SAISTĪBA AR VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶIEM 
 

 
7M-V-1 iedzīvotāju informēšana par vidi  V-1 informācijas plūsmas uzlabošana starp 

pašvaldību un iedzīvotājiem 
7M-V-2 vides izglītība  V-2 pašvaldības policijas darbinieku izglītošana, 

audzināšanu pretnostatot sodīšanai 
7M-V-3 vides objektu pieejamība  V-3 pārrunas ar mazdārziņu apsaimniekotājiem 

7M-V-4 jūras krasta erozijas ierobežošana  V-4 ikgadējas pavasara un rudens talkas 

7M-V-5 invazīvo sugu ierobežošana  V-5 ekskursijas uz atkritumu pārstrādes punktiem 
un rūpnīcām 

7M-V-6 ūdens noteču sistēmas uzlabošana  V-6 lekciju cikls skolā par resursu taupīšanu 

7M-V-7 gruntsūdeņu kvalitātes uzlabošana  V-7 pieredzes apmaiņas pasākumi par rūpniecisko 
atkritumu pārstrādi 

7M-V-8 kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm  V-8 unikālo dabas objektu apzināšana, piekļuves 
un reklamēšanas pasākumu komplekss 

7M-TO-1 Rojas ostas darbības aktivizēšana  V-9 20 vienota dizaina norāžu uzstādīšana pie 
vides objektiem 

7M-TO-2 uzņēmējdarbībai labvēlīga vide  V-10 apgaismotas promenādes uz jūru 

7M-TO-3 iedzīvotāju prasmju un konkurētspējas 
uzlabošana 

 V-11 parka ierīkošana Melnsilā 

7M-TO-4 tūrisma attīstības veicināšana  V-12 Mācību takas izkopšana „Baltajā kāpā” 

7M-K-1 iedibināto svētku tradīciju izkopšana  V-13 Rudes ezera publiskās peldvietas izveide un 
labiekārtošana 
 
 

7M-K-2 brīvdabas pasākumu dažādošana 
Rojas ciemā 

 V-14 parka ierīkošanas darbu pabeigšana Rojā 

7M-K-3 Kultūras dzīves aktivizēšana Kaltenē  V-15 erozijas draudu mazināšanas pasākumi 

7M-K-4 publiski izmantojamas vietas radīšana 
Valgalciemā 

 V-16 invazīvo sugu atradņu apzināšana 

7M-K-5 amatiermākslas jomu izkopšana  V-17 novada upju tīrīšana – īpaši pie ieteces jūrā 

7M-K-6 novada liecību un mantojuma 
izzināšana 

 V-18 Rudes ezera iztīrīšana 

7M-K-7 koncertdzīves aktivizēšana Rojā  V-19 novada meliorācijas sistēmu inventarizēšana, 
pašvaldības sistēmu uzmērīšana 

7M-K-8 atbilstošs tehnoloģiju aprīkojums 
bibliotēkās 

 V-20 meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas plāns, 
īstenošanas pasākumi Rojas ciemā 

7M-IZ-1 novada skolu ilgtspējas 
nodrošināšana 

 V-21 5 publisko bērnu laukumu izveidošana Rojā 

7M-IZ-2 izglītības programmu klāsta 
dažādošana 

 V-22 labiekārtojuma koncepcijas izstrāde mākslas 
dārzam Rojā 

7M-IZ-3 pirmskolas izglītības iespēju 
uzlabošana 

 V-23 Rojas pludmales labiekārtojums virzienā uz 
Kaltenes pusi 

7M-IZ-4 mūžizglītības piedāvājums    

7M-IZ-5 izglītības motivācijas paaugstināšana    

7M-A-1 sporta infrastruktūras radīšana    

7M-A-2 sporta tūrisma attīstības stiprināšana    
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7M-SP-1 sociālā dienesta pakalpojumu 

pilnveidošana 
 V-1 informācijas plūsmas uzlabošana starp 

pašvaldību un iedzīvotājiem 
7M-SP-2 audžuģimeņu attīstības veicināšana  V-2 pašvaldības policijas darbinieku izglītošana, 

audzināšanu pretnostatot sodīšanai 
7M-SP-3 viesģimeņu statusa piešķiršanas 

sekmēšana 
 V-3 pārrunas ar mazdārziņu apsaimniekotājiem 

7M-SP-4 sociālo mājokļu skaita palielināšana  V-4 ikgadējas pavasara un rudens talkas 

7M-SP-5 veselības pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana 

 V-5 ekskursijas uz atkritumu pārstrādes punktiem 
un rūpnīcām 

7M-SP-6 sociāla rakstura un drošības dienestu 
sadarbība 

 V-6 lekciju cikls skolā par resursu taupīšanu 

7M-SP-7 iedzīvotāju līdzdalība sociālo 
jautājumu risināšanā 

 V-7 pieredzes apmaiņas pasākumi par rūpniecisko 
atkritumu pārstrādi 

7M-SP-8 vides pieejamība skolās un pludmalē  V-8 unikālo dabas objektu apzināšana, piekļuves 
un reklamēšanas pasākumu komplekss 

7M-SP-9 skolēnu un bezdarbnieku 
nodarbinātības sekmēšana 

 V-9 20 vienota dizaina norāžu uzstādīšana pie 
vides objektiem 

7M-SP-10 MK noteikumu kvalitātes uzlabošana 
sociālajā jomā 

 V-10 apgaismotas promenādes uz jūru 

7M-SP-11 drošības pilnveidošana novadā  V-11 parka ierīkošana Melnsilā 

7M-SP-12 sabiedriskās kārtības uzlabošana 
novadā 

 V-12 Mācību takas izkopšana „Baltajā kāpā” 

7M-S-1 ceļu apsaimniekošanas un segumu 
kvalitātes uzlabošana 

 V-13 Rudes ezera publiskās peldvietas izveide un 
labiekārtošana 

7M-S-2 ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana  V-14 parka ierīkošanas darbu pabeigšana Rojā 

7M-S-3 automašīnu stāvlaukumu 
nodrošinājums 

 V-15 erozijas draudu mazināšanas pasākumi 

7M-S-4 mobilitātes uzlabošana  V-16 invazīvo sugu atradņu apzināšana 

7M-S-5 unikālu satiksmes piedāvājumu 
attīstība 

 V-17 novada upju tīrīšana – īpaši pie ieteces jūrā 

7M-IN-1 lietusūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide 

 V-18 Rudes ezera iztīrīšana 

7M-IN-2 ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums 

 V-19 novada meliorācijas sistēmu inventarizēšana, 
pašvaldības sistēmu uzmērīšana 

7M-IN-3 energoapgādes pakalpojumu kvalitāte  V-20 meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas plāns, 
īstenošanas pasākumi Rojas ciemā 

7M-IN-4 gruntsūdeņu piesārņojuma iespēju 
mazināšana 

 V-21 5 publisko bērnu laukumu izveidošana Rojā 

7M-IN-5 apkures sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Rojas ciemā 

 V-22 labiekārtojuma koncepcijas izstrāde mākslas 
dārzam Rojā 

7M-MK-1 iedzīvotāju atbildības paaugstināšana 
par mājokli un dzīves vidi 

 V-23 Rojas pludmales labiekārtojums virzienā uz 
Kaltenes pusi 

7M-MK-2 vidē iederīgu mājokļu būvniecības 
veicināšana 

   

7M-MK-3 atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas sistēmas īstenošana 

   

7M-MK-4 apbedīšanas pakalpojumu pieejamība    

7M-NT-1 Rojas unikalitātes izcelšana    

7M-NT-2 vides pieejamības uzlabošana ēkām 
un publisku interešu teritorijām 

   

7M-NT-3 novada atpazīstamības veicināšana    

7M-NT-4 tūrisma sezonas pagarināšana    

7M-NT-5 Roja – jūras satiksmes galamērķis un 
pieturas punkts 

   

7M-P-1 pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju 
komunikācijas uzlabošana 

   

7M-P-2 pašvaldības darba kvalitātes vadības 
sistēmas uzturēšana un pilnveidošana  

   

7M-P-3 iedzīvotāju līdzdalības veicināšana    

7M-P-4 iedzīvotāju aktīvas līdzdarbības 
sekmēšana 

   

7M-P-5 starptautiskās sadarbības 
pilnveidošana 
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7M-V-1 iedzīvotāju informēšana par vidi  TO-1 piestātnes Nr.1 rekonstrukcija Rojas ostā 

7M-V-2 vides izglītība  TO-2 ostas navigācijas iekārtu atjaunošana un 
modernizēšana 

7M-V-3 vides objektu pieejamība  TO-3 ostas sauszemes pievadceļu rekonstrukcija un 
izbūve 

7M-V-4 jūras krasta erozijas ierobežošana  TO-4 ostas kopējo hidrotehnisko būvju 
rekonstrukcija 

7M-V-5 invazīvo sugu ierobežošana  TO-5 krasta nostiprināšana un peldošo jahtu 
piestātņu infrastruktūras izveide 

7M-V-6 ūdens noteču sistēmas uzlabošana  TO-6 jahtu apkalpošanas infrastruktūras 
nodrošināšana 

7M-V-7 gruntsūdeņu kvalitātes uzlabošana  TO-7 ostas saimnieciskās darbības aktivizēšana, 
izceļot augstas pievienotās vērtības nozares 

7M-V-8 kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm  TO-8 ilgstošo ostas kredītsaistību dzēšana 

7M-TO-1 Rojas ostas darbības aktivizēšana  TO-9 vietējo ražotāju produkcijas popularizēšana 

7M-TO-2 uzņēmējdarbībai labvēlīga vide  TO-10 uzņēmēju apvienības organizēšanas 
veicināšana 

7M-TO-3 iedzīvotāju prasmju un konkurētspējas 
uzlabošana 

 TO-11 Ziemeļkurzemes mēroga lauksaimnieku 
apvienības veicināšana 

7M-TO-4 tūrisma attīstības veicināšana  TO-12 privāto mežu īpašnieku kooperācijas 
uzlabošana 

7M-K-1 iedibināto svētku tradīciju izkopšana  TO-13 Interneta ātrgaitas iespēju ieviešana sadarbībā 
ar sakaru pakalpojumu sniedzējiem 

7M-K-2 brīvdabas pasākumu dažādošana 
Rojas ciemā 

 TO-14 uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsts sociālās 
rehabilitācijas jomā 

7M-K-3 Kultūras dzīves aktivizēšana Kaltenē  TO-15 zvejniecības mācību centra radīšana Rojas 
ostas teritorijā 

7M-K-4 publiski izmantojamas vietas radīšana 
Valgalciemā 

 TO-16 nereģistrēto tūrisma mītņu apzināšana un 
motivēšana reģistrēt uzņēmējdarbību 

7M-K-5 amatiermākslas jomu izkopšana  TO-17 unikāla nesezonas pasākumu kompleksa 
radīšana 

7M-K-6 novada liecību un mantojuma 
izzināšana 

   

7M-K-7 koncertdzīves aktivizēšana Rojā    

7M-K-8 atbilstošs tehnoloģiju aprīkojums 
bibliotēkās 

   

7M-IZ-1 novada skolu ilgtspējas 
nodrošināšana 

   

7M-IZ-2 izglītības programmu klāsta 
dažādošana 

   

7M-IZ-3 pirmskolas izglītības iespēju 
uzlabošana 

   

7M-IZ-4 mūžizglītības piedāvājums    

7M-IZ-5 izglītības motivācijas paaugstināšana    

7M-A-1 sporta infrastruktūras radīšana    

7M-A-2 sporta tūrisma attīstības stiprināšana    
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7M-SP-1 sociālā dienesta pakalpojumu 

pilnveidošana 
 TO-1 piestātnes Nr.1 rekonstrukcija Rojas ostā 

7M-SP-2 audžuģimeņu attīstības veicināšana  TO-2 ostas navigācijas iekārtu atjaunošana un 
modernizēšana 

7M-SP-3 viesģimeņu statusa piešķiršanas 
sekmēšana 

 TO-3 ostas sauszemes pievadceļu rekonstrukcija un 
izbūve 

7M-SP-4 sociālo mājokļu skaita palielināšana  TO-4 ostas kopējo hidrotehnisko būvju 
rekonstrukcija 

7M-SP-5 veselības pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana 

 TO-5 krasta nostiprināšana un peldošo jahtu 
piestātņu infrastruktūras izveide 

7M-SP-6 sociāla rakstura un drošības dienestu 
sadarbība 

 TO-6 jahtu apkalpošanas infrastruktūras 
nodrošināšana 

7M-SP-7 iedzīvotāju līdzdalība sociālo 
jautājumu risināšanā 

 TO-7 ostas saimnieciskās darbības aktivizēšana, 
izceļot augstas pievienotās vērtības nozares 

7M-SP-8 vides pieejamība skolās un pludmalē  TO-8 ilgstošo ostas kredītsaistību dzēšana 

7M-SP-9 skolēnu un bezdarbnieku 
nodarbinātības sekmēšana 

 TO-9 vietējo ražotāju produkcijas popularizēšana 

7M-SP-10 MK noteikumu kvalitātes uzlabošana 
sociālajā jomā 

 TO-10 uzņēmēju apvienības organizēšanas 
veicināšana 

7M-SP-11 drošības pilnveidošana novadā  TO-11 Ziemeļkurzemes mēroga lauksaimnieku 
apvienības veicināšana 

7M-SP-12 sabiedriskās kārtības uzlabošana 
novadā 

 TO-12 privāto mežu īpašnieku kooperācijas 
uzlabošana 

7M-S-1 ceļu apsaimniekošanas un segumu 
kvalitātes uzlabošana 

 TO-13 Interneta ātrgaitas iespēju ieviešana sadarbībā 
ar sakaru pakalpojumu sniedzējiem 

7M-S-2 ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana  TO-14 uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsts sociālās 
rehabilitācijas jomā 

7M-S-3 automašīnu stāvlaukumu 
nodrošinājums 

 TO-15 zvejniecības mācību centra radīšana Rojas 
ostas teritorijā 

7M-S-4 mobilitātes uzlabošana  TO-16 nereģistrēto tūrisma mītņu apzināšana un 
motivēšana reģistrēt uzņēmējdarbību 

7M-S-5 unikālu satiksmes piedāvājumu 
attīstība 

 TO-17 unikāla nesezonas pasākumu kompleksa 
radīšana 

7M-IN-1 lietusūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide 

   

7M-IN-2 ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums 

   

7M-IN-3 energoapgādes pakalpojumu kvalitāte    

7M-IN-4 gruntsūdeņu piesārņojuma iespēju 
mazināšana 

   

7M-IN-5 apkures sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Rojas ciemā 

   

7M-MK-1 iedzīvotāju atbildības paaugstināšana 
par mājokli un dzīves vidi 

   

7M-MK-2 vidē iederīgu mājokļu būvniecības 
veicināšana 

   

7M-MK-3 atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas sistēmas īstenošana 

   

7M-MK-4 apbedīšanas pakalpojumu pieejamība    

7M-NT-1 Rojas unikalitātes izcelšana    

7M-NT-2 vides pieejamības uzlabošana ēkām 
un publisku interešu teritorijām 

   

7M-NT-3 novada atpazīstamības veicināšana    

7M-NT-4 tūrisma sezonas pagarināšana    

7M-NT-5 Roja – jūras satiksmes galamērķis un 
pieturas punkts 

   

7M-P-1 pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju 
komunikācijas uzlabošana 

   

7M-P-2 pašvaldības darba kvalitātes vadības 
sistēmas uzturēšana un pilnveidošana  

   

7M-P-3 iedzīvotāju līdzdalības veicināšana    

7M-P-4 iedzīvotāju aktīvas līdzdarbības 
sekmēšana 

   

7M-P-5 starptautiskās sadarbības 
pilnveidošana 
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7M-V-1 iedzīvotāju informēšana par vidi  K-1 iedibināto svētku tradīciju pilnveidošana 

7M-V-2 vides izglītība  K-2 kultūras pasākumu koncepcija klusajai sezonai 

7M-V-3 vides objektu pieejamība  K-3 brīvdabas estrādes izbūve Rojā 

7M-V-4 jūras krasta erozijas ierobežošana  K-4 Kaltenes kluba tehniskā projekta realizācija 

7M-V-5 invazīvo sugu ierobežošana  K-5 Valgalciema saieta vietas izveides variantu 
analīze 

7M-V-6 ūdens noteču sistēmas uzlabošana  K-6 atbalsts amatnieku un tautas mākslas tradīciju 
uzturētāju aktivitātēm 

7M-V-7 gruntsūdeņu kvalitātes uzlabošana  K-7 tautas deju kolektīva izveide 1.-4.klašu 
skolēniem 

7M-V-8 kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm  K-8 grāmatas izdošana par Rojas novada vēsturi 

7M-TO-1 Rojas ostas darbības aktivizēšana  K-9 jaunas ekspozīcijas izveide Rojas jūras 
zvejniecības muzejā 

7M-TO-2 uzņēmējdarbībai labvēlīga vide  K-10 datortehnikas nomaiņa novada bibliotēkās 

7M-TO-3 iedzīvotāju prasmju un konkurētspējas 
uzlabošana 

   

7M-TO-4 tūrisma attīstības veicināšana    

7M-K-1 iedibināto svētku tradīciju izkopšana    

7M-K-2 brīvdabas pasākumu dažādošana 
Rojas ciemā 

   

7M-K-3 Kultūras dzīves aktivizēšana Kaltenē    

7M-K-4 publiski izmantojamas vietas radīšana 
Valgalciemā 

   

7M-K-5 amatiermākslas jomu izkopšana    

7M-K-6 novada liecību un mantojuma 
izzināšana 

   

7M-K-7 koncertdzīves aktivizēšana Rojā    

7M-K-8 atbilstošs tehnoloģiju aprīkojums 
bibliotēkās 

   

7M-IZ-1 novada skolu ilgtspējas 
nodrošināšana 

   

7M-IZ-2 izglītības programmu klāsta 
dažādošana 

   

7M-IZ-3 pirmskolas izglītības iespēju 
uzlabošana 

   

7M-IZ-4 mūžizglītības piedāvājums    

7M-IZ-5 izglītības motivācijas paaugstināšana    

7M-A-1 sporta infrastruktūras radīšana    

7M-A-2 sporta tūrisma attīstības stiprināšana    
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7M-SP-1 sociālā dienesta pakalpojumu 

pilnveidošana 
 K-1 iedibināto svētku tradīciju pilnveidošana 

7M-SP-2 audžuģimeņu attīstības veicināšana  K-2 kultūras pasākumu koncepcija klusajai sezonai 

7M-SP-3 viesģimeņu statusa piešķiršanas 
sekmēšana 

 K-3 brīvdabas estrādes izbūve Rojā 

7M-SP-4 sociālo mājokļu skaita palielināšana  K-4 Kaltenes kluba tehniskā projekta realizācija 

7M-SP-5 veselības pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana 

 K-5 Valgalciema saieta vietas izveides variantu 
analīze 

7M-SP-6 sociāla rakstura un drošības dienestu 
sadarbība 

 K-6 atbalsts amatnieku un tautas mākslas tradīciju 
uzturētāju aktivitātēm 

7M-SP-7 iedzīvotāju līdzdalība sociālo 
jautājumu risināšanā 

 K-7 tautas deju kolektīva izveide 1.-4.klašu 
skolēniem 

7M-SP-8 vides pieejamība skolās un pludmalē  K-8 grāmatas izdošana par Rojas novada vēsturi 

7M-SP-9 skolēnu un bezdarbnieku 
nodarbinātības sekmēšana 

 K-9 jaunas ekspozīcijas izveide Rojas jūras 
zvejniecības muzejā 

7M-SP-10 MK noteikumu kvalitātes uzlabošana 
sociālajā jomā 

 K-10 datortehnikas nomaiņa novada bibliotēkās 

7M-SP-11 drošības pilnveidošana novadā    

7M-SP-12 sabiedriskās kārtības uzlabošana 
novadā 

   

7M-S-1 ceļu apsaimniekošanas un segumu 
kvalitātes uzlabošana 

   

7M-S-2 ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana    

7M-S-3 automašīnu stāvlaukumu 
nodrošinājums 

   

7M-S-4 mobilitātes uzlabošana    

7M-S-5 unikālu satiksmes piedāvājumu 
attīstība 

   

7M-IN-1 lietusūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide 

   

7M-IN-2 ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums 

   

7M-IN-3 energoapgādes pakalpojumu kvalitāte    

7M-IN-4 gruntsūdeņu piesārņojuma iespēju 
mazināšana 

   

7M-IN-5 apkures sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Rojas ciemā 

   

7M-MK-1 iedzīvotāju atbildības paaugstināšana 
par mājokli un dzīves vidi 

   

7M-MK-2 vidē iederīgu mājokļu būvniecības 
veicināšana 

   

7M-MK-3 atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas sistēmas īstenošana 

   

7M-MK-4 apbedīšanas pakalpojumu pieejamība    

7M-NT-1 Rojas unikalitātes izcelšana    

7M-NT-2 vides pieejamības uzlabošana ēkām 
un publisku interešu teritorijām 

   

7M-NT-3 novada atpazīstamības veicināšana    

7M-NT-4 tūrisma sezonas pagarināšana    

7M-NT-5 Roja – jūras satiksmes galamērķis un 
pieturas punkts 

   

7M-P-1 pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju 
komunikācijas uzlabošana 

   

7M-P-2 pašvaldības darba kvalitātes vadības 
sistēmas uzturēšana un pilnveidošana  

   

7M-P-3 iedzīvotāju līdzdalības veicināšana    

7M-P-4 iedzīvotāju aktīvas līdzdarbības 
sekmēšana 

   

7M-P-5 starptautiskās sadarbības 
pilnveidošana 
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7M-V-1 iedzīvotāju informēšana par vidi  IZ-1 profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes 

attīstība 
7M-V-2 vides izglītība  IZ-2 būvniecības iecere Rojas Mūzikas un mākslas 

skolas piebūvei 
7M-V-3 vides objektu pieejamība  IZ-3 uzņēmējdarbības izglītības pamatu apguve 

Rojas vidusskolā 
7M-V-4 jūras krasta erozijas ierobežošana  IZ-4 arodizglītības programmu attīstība ar novada 

specializāciju saistītajās jomās 
7M-V-5 invazīvo sugu ierobežošana  IZ-5 Rojas karjeras atbalsta centra darbības 

paplašināšana 
7M-V-6 ūdens noteču sistēmas uzlabošana  IZ-6 Rojas PII „Zelta zivtiņa” piebūves projekts 

7M-V-7 gruntsūdeņu kvalitātes uzlabošana  IZ-7 Rojupes PII „Saulespuķe” celiņu segums 

7M-V-8 kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm  IZ-8 svešvalodu apguves mērķprogrammas 
mūžizglītības ietvaros 

7M-T0-1 Rojas ostas darbības aktivizēšana  IZ-9 uzņēmējdarbības atbalsta centra attīstība 
mūžizglītības sistēmas ietvaros 

7M-T0-2 uzņēmējdarbībai labvēlīga vide  IZ-10 „Vecāku klubiņu” izveide skolā 

7M-T0-3 iedzīvotāju prasmju un konkurētspējas 
uzlabošana 

 IZ-11 ģimeņu muzicēšanas pasākumu rīkošana 

7M-T0-4 tūrisma attīstības veicināšana  IZ-12 mācību darba organizēšana, turpinot Dziesmu 
svētku tradīcijas 

7M-K-1 iedibināto svētku tradīciju izkopšana    

7M-K-2 brīvdabas pasākumu dažādošana 
Rojas ciemā 

   

7M-K-3 Kultūras dzīves aktivizēšana Kaltenē    

7M-K-4 publiski izmantojamas vietas radīšana 
Valgalciemā 

   

7M-K-5 amatiermākslas jomu izkopšana    

7M-K-6 novada liecību un mantojuma 
izzināšana 

   

7M-K-7 koncertdzīves aktivizēšana Rojā    

7M-K-8 atbilstošs tehnoloģiju aprīkojums 
bibliotēkās 

   

7M-IZ-1 novada skolu ilgtspējas 
nodrošināšana 

   

7M-IZ-2 izglītības programmu klāsta 
dažādošana 

   

7M-IZ-3 pirmskolas izglītības iespēju 
uzlabošana 

   

7M-IZ-4 mūžizglītības piedāvājums    

7M-IZ-5 izglītības motivācijas paaugstināšana    

7M-A-1 sporta infrastruktūras radīšana    

7M-A-2 sporta tūrisma attīstības stiprināšana    
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7M-SP-1 sociālā dienesta pakalpojumu 

pilnveidošana 
 IZ-1 profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes 

attīstība 
7M-SP-2 audžuģimeņu attīstības veicināšana  IZ-2 būvniecības iecere Rojas Mūzikas un mākslas 

skolas piebūvei 
7M-SP-3 viesģimeņu statusa piešķiršanas 

sekmēšana 
 IZ-3 uzņēmējdarbības izglītības pamatu apguve 

Rojas vidusskolā 
7M-SP-4 sociālo mājokļu skaita palielināšana  IZ-4 arodizglītības programmu attīstība ar novada 

specializāciju saistītajās jomās 
7M-SP-5 veselības pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana 
 IZ-5 Rojas karjeras atbalsta centra darbības 

paplašināšana 
7M-SP-6 sociāla rakstura un drošības dienestu 

sadarbība 
 IZ-6 Rojas PII „Zelta zivtiņa” piebūves projekts 

7M-SP-7 iedzīvotāju līdzdalība sociālo 
jautājumu risināšanā 

 IZ-7 Rojupes PII „Saulespuķe” celiņu segums 

7M-SP-8 vides pieejamība skolās un pludmalē  IZ-8 svešvalodu apguves mērķprogrammas 
mūžizglītības ietvaros 

7M-SP-9 skolēnu un bezdarbnieku 
nodarbinātības sekmēšana 

 IZ-9 uzņēmējdarbības atbalsta centra attīstība 
mūžizglītības sistēmas ietvaros 

7M-SP-10 MK noteikumu kvalitātes uzlabošana 
sociālajā jomā 

 IZ-10 „Vecāku klubiņu” izveide skolā 

7M-SP-11 drošības pilnveidošana novadā  IZ-11 ģimeņu muzicēšanas pasākumu rīkošana 

7M-SP-12 sabiedriskās kārtības uzlabošana 
novadā 

 IZ-12 mācību darba organizēšana, turpinot Dziesmu 
svētku tradīcijas 

7M-S-1 ceļu apsaimniekošanas un segumu 
kvalitātes uzlabošana 

   

7M-S-2 ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana    

7M-S-3 automašīnu stāvlaukumu 
nodrošinājums 

   

7M-S-4 mobilitātes uzlabošana    

7M-S-5 unikālu satiksmes piedāvājumu 
attīstība 

   

7M-IN-1 lietusūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide 

   

7M-IN-2 ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums 

   

7M-IN-3 energoapgādes pakalpojumu kvalitāte    

7M-IN-4 gruntsūdeņu piesārņojuma iespēju 
mazināšana 

   

7M-IN-5 apkures sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Rojas ciemā 

   

7M-MK-1 iedzīvotāju atbildības paaugstināšana 
par mājokli un dzīves vidi 

   

7M-MK-2 vidē iederīgu mājokļu būvniecības 
veicināšana 

   

7M-MK-3 atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas sistēmas īstenošana 

   

7M-MK-4 apbedīšanas pakalpojumu pieejamība    

7M-NT-1 Rojas unikalitātes izcelšana    

7M-NT-2 vides pieejamības uzlabošana ēkām 
un publisku interešu teritorijām 

   

7M-NT-3 novada atpazīstamības veicināšana    

7M-NT-4 tūrisma sezonas pagarināšana    

7M-NT-5 Roja – jūras satiksmes galamērķis un 
pieturas punkts 

   

7M-P-1 pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju 
komunikācijas uzlabošana 

   

7M-P-2 pašvaldības darba kvalitātes vadības 
sistēmas uzturēšana un pilnveidošana  

   

7M-P-3 iedzīvotāju līdzdalības veicināšana    

7M-P-4 iedzīvotāju aktīvas līdzdarbības 
sekmēšana 

   

7M-P-5 starptautiskās sadarbības 
pilnveidošana 
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7M-V-1 iedzīvotāju informēšana par vidi  A-1 vieglatlētikas sektoru un skrejceļa renovēšana 

Rojas stadionā 
7M-V-2 vides izglītība  A-2 Rojas hokeja laukuma uzlabošana 

7M-V-3 vides objektu pieejamība  A-3 tehniskās dokumentācijas izstrāde Rojas 
sporta zāles paplašināšanai 

7M-V-4 jūras krasta erozijas ierobežošana  A-4 sporta spēļu laukuma ierīkošana Valgalciemā, 
pludmales volejbola laukumi Ģipkā un Melnsilā  

7M-V-5 invazīvo sugu ierobežošana  A-5 apgaismotas skriešanas trases ierīkošana 
Rojā 

7M-V-6 ūdens noteču sistēmas uzlabošana  A-6 āra trenažieru uzstādīšana Rojā pie stadiona 

7M-V-7 gruntsūdeņu kvalitātes uzlabošana  A-7 peldbaseina ierīkošanas iespēju izpēte 

7M-V-8 kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm  A-8 tehniskais projekts publiska tenisa laukuma 
izveidei 

7M-TO-1 Rojas ostas darbības aktivizēšana    

7M-TO-2 uzņēmējdarbībai labvēlīga vide    

7M-TO-3 iedzīvotāju prasmju un konkurētspējas 
uzlabošana 

   

7M-TO-4 tūrisma attīstības veicināšana    

7M-K-1 iedibināto svētku tradīciju izkopšana    

7M-K-2 brīvdabas pasākumu dažādošana 
Rojas ciemā 

   

7M-K-3 Kultūras dzīves aktivizēšana Kaltenē    

7M-K-4 publiski izmantojamas vietas radīšana 
Valgalciemā 

   

7M-K-5 amatiermākslas jomu izkopšana    

7M-K-6 novada liecību un mantojuma 
izzināšana 

   

7M-K-7 koncertdzīves aktivizēšana Rojā    

7M-K-8 atbilstošs tehnoloģiju aprīkojums 
bibliotēkās 

   

7M-IZ-1 novada skolu ilgtspējas 
nodrošināšana 

   

7M-IZ-2 izglītības programmu klāsta 
dažādošana 

   

7M-IZ-3 pirmskolas izglītības iespēju 
uzlabošana 

   

7M-IZ-4 mūžizglītības piedāvājums    

7M-IZ-5 izglītības motivācijas paaugstināšana    

7M-A-1 sporta infrastruktūras radīšana    

7M-A-2 sporta tūrisma attīstības stiprināšana    
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7M-SP-1 sociālā dienesta pakalpojumu 

pilnveidošana 
 A-1 vieglatlētikas sektoru un skrejceļa renovēšana 

Rojas stadionā 
7M-SP-2 audžuģimeņu attīstības veicināšana  A-2 Rojas hokeja laukuma uzlabošana 

7M-SP-3 viesģimeņu statusa piešķiršanas 
sekmēšana 

 A-3 tehniskās dokumentācijas izstrāde Rojas 
sporta zāles paplašināšanai 

7M-SP-4 sociālo mājokļu skaita palielināšana  A-4 sporta spēļu laukuma ierīkošana Valgalciemā, 
pludmales volejbola laukumi Ģipkā un Melnsilā  

7M-SP-5 veselības pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana 

 A-5 apgaismotas skriešanas trases ierīkošana 
Rojā 

7M-SP-6 sociāla rakstura un drošības dienestu 
sadarbība 

 A-6 āra trenažieru uzstādīšana Rojā pie stadiona 

7M-SP-7 iedzīvotāju līdzdalība sociālo 
jautājumu risināšanā 

 A-7 peldbaseina ierīkošanas iespēju izpēte 

7M-SP-8 vides pieejamība skolās un pludmalē  A-8 tehniskais projekts publiska tenisa laukuma 
izveidei 

7M-SP-9 skolēnu un bezdarbnieku 
nodarbinātības sekmēšana 

   

7M-SP-10 MK noteikumu kvalitātes uzlabošana 
sociālajā jomā 

   

7M-SP-11 drošības pilnveidošana novadā    

7M-SP-12 sabiedriskās kārtības uzlabošana 
novadā 

   

7M-S-1 ceļu apsaimniekošanas un segumu 
kvalitātes uzlabošana 

   

7M-S-2 ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana    

7M-S-3 automašīnu stāvlaukumu 
nodrošinājums 

   

7M-S-4 mobilitātes uzlabošana    

7M-S-5 unikālu satiksmes piedāvājumu 
attīstība 

   

7M-IN-1 lietusūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide 

   

7M-IN-2 ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums 

   

7M-IN-3 energoapgādes pakalpojumu kvalitāte    

7M-IN-4 gruntsūdeņu piesārņojuma iespēju 
mazināšana 

   

7M-IN-5 apkures sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Rojas ciemā 

   

7M-MK-1 iedzīvotāju atbildības paaugstināšana 
par mājokli un dzīves vidi 

   

7M-MK-2 vidē iederīgu mājokļu būvniecības 
veicināšana 

   

7M-MK-3 atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas sistēmas īstenošana 

   

7M-MK-4 apbedīšanas pakalpojumu pieejamība    

7M-NT-1 Rojas unikalitātes izcelšana    

7M-NT-2 vides pieejamības uzlabošana ēkām 
un publisku interešu teritorijām 

   

7M-NT-3 novada atpazīstamības veicināšana    

7M-NT-4 tūrisma sezonas pagarināšana    

7M-NT-5 Roja – jūras satiksmes galamērķis un 
pieturas punkts 

   

7M-P-1 pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju 
komunikācijas uzlabošana 

   

7M-P-2 pašvaldības darba kvalitātes vadības 
sistēmas uzturēšana un pilnveidošana  

   

7M-P-3 iedzīvotāju līdzdalības veicināšana    

7M-P-4 iedzīvotāju aktīvas līdzdarbības 
sekmēšana 

   

7M-P-5 starptautiskās sadarbības 
pilnveidošana 
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7M-V-1 iedzīvotāju informēšana par vidi  SP-1 pansijas „Ķīri” izveide Kaltenē 

7M-V-2 vides izglītība  SP-2 „drošības pogu” ieviešana aprūpes mājās 
pakalpojuma ietvaros 

7M-V-3 vides objektu pieejamība  SP-3 ģimeņu asistenta pakalpojumu ieviešana 

7M-V-4 jūras krasta erozijas ierobežošana  SP-4 atbalstoši pasākumi ģimenēm 

7M-V-5 invazīvo sugu ierobežošana  SP-5 skolotāju un skolēnu vecāku neformālu 
pasākumu norises 

7M-V-6 ūdens noteču sistēmas uzlabošana  SP-6 ģimeņu intereses pārstāvošas sabiedriskās 
organizācijas iniciēšana 

7M-V-7 gruntsūdeņu kvalitātes uzlabošana  SP-7 atbalsta mehānisms audžuģimenēm 

7M-V-8 kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm  SP-8 audžuģimeņu statusa ieguves nosacījumu un 
iespēju popularizēšana 

7M-T0-1 Rojas ostas darbības aktivizēšana  SP-9 viesģimeņu statusa ieguves nosacījumu un 
iespēju popularizēšana 

7M-T0-2 uzņēmējdarbībai labvēlīga vide  SP-10 sociālās mājas būvniecības īstenošana 

7M-T0-3 iedzīvotāju prasmju un konkurētspējas 
uzlabošana 

 SP-11 sadarbības ar novadā praktizējošo zobārstu 
pilnveidošana 

7M-T0-4 tūrisma attīstības veicināšana  SP-12 komunikācijas uzlabošana starp sociālo 
dienestu un ģimenes ārstiem 

7M-K-1 iedibināto svētku tradīciju izkopšana  SP-13 invalīdu biedrības un ģimenes ārstu aktīvākas 
sadarbības rosināšana 

7M-K-2 brīvdabas pasākumu dažādošana 
Rojas ciemā 

 SP-14 programma sociālā dienesta un pašvaldības 
policijas rīcībai krīzes situācijās 

7M-K-3 Kultūras dzīves aktivizēšana Kaltenē  SP-15 aktīvāko sociālās jomas biedrību godināšana 

7M-K-4 publiski izmantojamas vietas radīšana 
Valgalciemā 

 SP-16 brīvprātīgā darba veicināšana – īpaši sociālajā 
jomā 

7M-K-5 amatiermākslas jomu izkopšana  SP-17 pirmās palīdzības apmācību organizēšana 
skolēniem un iedzīvotājiem 

7M-K-6 novada liecību un mantojuma 
izzināšana 

 SP-18 vides pieejamības nodrošināšana Rojas 
vidusskolā 

7M-K-7 koncertdzīves aktivizēšana Rojā  SP-19 vides pieejamības nodrošināšana Rojas 
Mūzikas un mākslas skolā 

7M-K-8 atbilstošs tehnoloģiju aprīkojums 
bibliotēkās 

 SP-20 ar ratiņkrēslu pieejamas peldvietas radīšana 
Rojas pludmalē 

7M-IZ-1 novada skolu ilgtspējas 
nodrošināšana 

 SP-21 savlaicīga informācija par skolēnu 
nodarbinātības iespējām 

7M-IZ-2 izglītības programmu klāsta 
dažādošana 

 SP-22 darba frontes nodrošināšana bezdarbniekiem - 
pabalstu saņēmējiem 

7M-IZ-3 pirmskolas izglītības iespēju 
uzlabošana 

 SP-23 aktīva iesaistīšanās ar sociālo jomu saistīto 
profesionālo asociāciju darbā 

7M-IZ-4 mūžizglītības piedāvājums  SP-24 „guļošo policistu” izveide Ostas ielā Rojā 

7M-IZ-5 izglītības motivācijas paaugstināšana  SP-25 bērnu rotaļu ierīču pārvietošana uz no 
satiksmes viedokļa drošām teritorijām 

7M-A-1 sporta infrastruktūras radīšana  SP-26 videonovērošanas kameru ierīkošana lielāko 
ielu krustojumos Rojā 

7M-A-2 sporta tūrisma attīstības stiprināšana  SP-27 bīstamās ēkas Selgas ielā 4a sakārtošanai 
nepieciešamās darbības 

   SP-28 papildus slodze pašvaldības policijā vasaras 
sezonā 

   SP-29 apsardzes firmu iesaistīšana patrulēšanas 
darbos 

   SP-30 pašvaldības policijas reidu pastiprināšana 
vides piesārņošanas jomā 

   SP-31 Žocenes ciema lokālplānojuma izstrādāšana 
trokšņu pretrunas likvidēšanai 

   SP-32 līgumi ar citām pašvaldībām par atskurbtuves 
pakalpojuma izmantošanu 

   SP-33 saistošo noteikumu radīšana par suņu un kaķu 
turēšanu 

   SP-34 suņu pastaigu teritoriju paredzēšana 
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7M-SP-1 sociālā dienesta pakalpojumu 

pilnveidošana 
 SP-1 pansijas „Ķīri” izveide Kaltenē 

7M-SP-2 audžuģimeņu attīstības veicināšana  SP-2 „drošības pogu” ieviešana aprūpes mājās 
pakalpojuma ietvaros 

7M-SP-3 viesģimeņu statusa piešķiršanas 
sekmēšana 

 SP-3 ģimeņu asistenta pakalpojumu ieviešana 

7M-SP-4 sociālo mājokļu skaita palielināšana  SP-4 atbalstoši pasākumi ģimenēm 

7M-SP-5 veselības pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana 

 SP-5 skolotāju un skolēnu vecāku neformālu 
pasākumu norises 

7M-SP-6 sociāla rakstura un drošības dienestu 
sadarbība 

 SP-6 ģimeņu intereses pārstāvošas sabiedriskās 
organizācijas iniciēšana 

7M-SP-7 iedzīvotāju līdzdalība sociālo 
jautājumu risināšanā 

 SP-7 atbalsta mehānisms audžu ģimenēm 

7M-SP-8 vides pieejamība skolās un pludmalē  SP-8 audžuģimeņu statusa ieguves nosacījumu un 
iespēju popularizēšana 

7M-SP-9 skolēnu un bezdarbnieku 
nodarbinātības sekmēšana 

 SP-9 viesģimeņu statusa ieguves nosacījumu un 
iespēju popularizēšana 

7M-SP-10 MK noteikumu kvalitātes uzlabošana 
sociālajā jomā 

 SP-10 sociālās mājas būvniecības īstenošana 

7M-SP-11 drošības pilnveidošana novadā  SP-11 sadarbības ar novadā praktizējošo zobārstu 
pilnveidošana 

7M-SP-12 sabiedriskās kārtības uzlabošana 
novadā 

 SP-12 komunikācijas uzlabošana starp sociālo 
dienestu un ģimenes ārstiem 

7M-S-1 ceļu apsaimniekošanas un segumu 
kvalitātes uzlabošana 

 SP-13 invalīdu biedrības un ģimenes ārstu aktīvākas 
sadarbības rosināšana 

7M-S-2 ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana  SP-14 programma sociālā dienesta un pašvaldības 
policijas rīcībai krīzes situācijās 

7M-S-3 automašīnu stāvlaukumu 
nodrošinājums 

 SP-15 aktīvāko sociālās jomas biedrību godināšana 

7M-S-4 mobilitātes uzlabošana  SP-16 brīvprātīgā darba veicināšana – īpaši sociālajā 
jomā 

7M-S-5 unikālu satiksmes piedāvājumu 
attīstība 

 SP-17 pirmās palīdzības apmācību organizēšana 
skolēniem un iedzīvotājiem 

7M-IN-1 lietusūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide 

 SP-18 vides pieejamības nodrošināšana Rojas 
vidusskolā 

7M-IN-2 ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums 

 SP-19 vides pieejamības nodrošināšana Rojas 
Mūzikas un mākslas skolā 

7M-IN-3 energoapgādes pakalpojumu kvalitāte  SP-20 ar ratiņkrēslu pieejamas peldvietas radīšana 
Rojas pludmalē 

7M-IN-4 gruntsūdeņu piesārņojuma iespēju 
mazināšana 

 SP-21 savlaicīga informācija par skolēnu 
nodarbinātības iespējām 

7M-IN-5 apkures sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Rojas ciemā 

 SP-22 darba frontes nodrošināšana bezdarbniekiem - 
pabalstu saņēmējiem 

7M-MK-1 iedzīvotāju atbildības paaugstināšana 
par mājokli un dzīves vidi 

 SP-23 aktīva iesaistīšanās ar sociālo jomu saistīto 
profesionālo asociāciju darbā 

7M-MK-2 vidē iederīgu mājokļu būvniecības 
veicināšana 

 SP-24 „guļošo policistu” izveide Ostas ielā Rojā 

7M-MK-3 atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas sistēmas īstenošana 

 SP-25 bērnu rotaļu ierīču pārvietošana uz no 
satiksmes viedokļa drošām teritorijām 

7M-MK-4 apbedīšanas pakalpojumu pieejamība  SP-26 videonovērošanas kameru ierīkošana lielāko 
ielu krustojumos Rojā 

7M-NT-1 Rojas unikalitātes izcelšana  SP-27 bīstamās ēkas Selgas ielā 4a sakārtošanai 
nepieciešamās darbības 

7M-NT-2 vides pieejamības uzlabošana ēkām 
un publisku interešu teritorijām 

 SP-28 papildus slodze pašvaldības policijā vasaras 
sezonā 

7M-NT-3 novada atpazīstamības veicināšana  SP-29 apsardzes firmu iesaistīšana patrulēšanas 
darbos 

7M-NT-4 tūrisma sezonas pagarināšana  SP-30 pašvaldības policijas reidu pastiprināšana 
vides piesārņošanas jomā 

7M-NT-5 Roja – jūras satiksmes galamērķis un 
pieturas punkts 

 SP-31 Žocenes ciema lokālplānojuma izstrādāšana 
trokšņu pretrunas likvidēšanai 

7M-P-1 pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju 
komunikācijas uzlabošana 

 SP-32 līgumi ar citām pašvaldībām par atskurbtuves 
pakalpojuma izmantošanu 

7M-P-2 pašvaldības darba kvalitātes vadības 
sistēmas uzturēšana un pilnveidošana  

 SP-33 saistošo noteikumu radīšana par suņu un kaķu 
turēšanu 

7M-P-3 iedzīvotāju līdzdalības veicināšana  SP-34 suņu pastaigu teritoriju paredzēšana 

7M-P-4 iedzīvotāju aktīvas līdzdarbības 
sekmēšana 

   

7M-P-5 starptautiskās sadarbības 
pilnveidošana 
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7M-V-1 iedzīvotāju informēšana par vidi  S-1 Rojas novada ceļu kvalitātes novērtējums 

7M-V-2 vides izglītība  S-2 pašvaldības līgumi ar ceļu servitūtu 
īpašniekiem par sabiedrībai nozīmīgiem ceļiem 

7M-V-3 vides objektu pieejamība  S-3 politiskā lobēšana Selgas ielas rekonstrukcijas 
uzsākšanai 

7M-V-4 jūras krasta erozijas ierobežošana  S-4 tiltu rekonstrukcija pār Rojas upi Rudē un Rojā 

7M-V-5 invazīvo sugu ierobežošana  S-5 virsūdens kanalizācijas atjaunošana, 
rekonstruējot pašvaldības ielas un ceļus 

7M-V-6 ūdens noteču sistēmas uzlabošana  S-6 gājēju pāreju labiekārtošana Rojā 

7M-V-7 gruntsūdeņu kvalitātes uzlabošana  S-7 Rojas autoostas rekonstrukcija 

7M-V-8 kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm  S-8 jauna ceļa izbūve uz pludmali  

7M-T0-1 Rojas ostas darbības aktivizēšana  S-9 automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Rojas 
jūras zvejniecības muzeja 

7M-T0-2 uzņēmējdarbībai labvēlīga vide  S-10 sabiedriskā transporta maršrutu laiku 
optimizācija 

7M-T0-3 iedzīvotāju prasmju un konkurētspējas 
uzlabošana 

 S-11 būvniecības ieceres izstrāde promenādei starp 
Rojas autoostu un jūru 

7M-T0-4 tūrisma attīstības veicināšana  S-12 jūras satiksmes attīstība starp Roju un 
Igaunijas salām 

7M-K-1 iedibināto svētku tradīciju izkopšana    

7M-K-2 brīvdabas pasākumu dažādošana 
Rojas ciemā 

   

7M-K-3 Kultūras dzīves aktivizēšana Kaltenē    

7M-K-4 publiski izmantojamas vietas radīšana 
Valgalciemā 

   

7M-K-5 amatiermākslas jomu izkopšana    

7M-K-6 novada liecību un mantojuma 
izzināšana 

   

7M-K-7 koncertdzīves aktivizēšana Rojā    

7M-K-8 atbilstošs tehnoloģiju aprīkojums 
bibliotēkās 

   

7M-IZ-1 novada skolu ilgtspējas 
nodrošināšana 

   

7M-IZ-2 izglītības programmu klāsta 
dažādošana 

   

7M-IZ-3 pirmskolas izglītības iespēju 
uzlabošana 

   

7M-IZ-4 mūžizglītības piedāvājums    

7M-IZ-5 izglītības motivācijas paaugstināšana    

7M-A-1 sporta infrastruktūras radīšana    

7M-A-2 sporta tūrisma attīstības stiprināšana    
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7M-SP-1 sociālā dienesta pakalpojumu 

pilnveidošana 
 S-1 Rojas novada ceļu kvalitātes novērtējums 

7M-SP-2 audžuģimeņu attīstības veicināšana  S-2 pašvaldības līgumi ar ceļu servitūtu 
īpašniekiem par sabiedrībai nozīmīgiem ceļiem 

7M-SP-3 viesģimeņu statusa piešķiršanas 
sekmēšana 

 S-3 politiskā lobēšana Selgas ielas rekonstrukcijas 
uzsākšanai 

7M-SP-4 sociālo mājokļu skaita palielināšana  S-4 tiltu rekonstrukcija pār Rojas upi Rudē un Rojā 

7M-SP-5 veselības pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana 

 S-5 virsūdens kanalizācijas atjaunošana, 
rekonstruējot pašvaldības ielas un ceļus 

7M-SP-6 sociāla rakstura un drošības dienestu 
sadarbība 

 S-6 gājēju pāreju labiekārtošana Rojā 

7M-SP-7 iedzīvotāju līdzdalība sociālo 
jautājumu risināšanā 

 S-7 Rojas autoostas rekonstrukcija 

7M-SP-8 vides pieejamība skolās un pludmalē  S-8 jauna ceļa izbūve uz pludmali  

7M-SP-9 skolēnu un bezdarbnieku 
nodarbinātības sekmēšana 

 S-9 automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Rojas 
jūras zvejniecības muzeja 

7M-SP-10 MK noteikumu kvalitātes uzlabošana 
sociālajā jomā 

 S-10 sabiedriskā transporta maršrutu laiku 
optimizācija 

7M-SP-11 drošības pilnveidošana novadā  S-11 būvniecības ieceres izstrāde promenādei starp 
Rojas autoostu un jūru 

7M-SP-12 sabiedriskās kārtības uzlabošana 
novadā 

 S-12 jūras satiksmes attīstība starp Roju un 
Igaunijas salām 

7M-S-1 ceļu apsaimniekošanas un segumu 
kvalitātes uzlabošana 

   

7M-S-2 ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana    

7M-S-3 automašīnu stāvlaukumu 
nodrošinājums 

   

7M-S-4 mobilitātes uzlabošana    

7M-S-5 unikālu satiksmes piedāvājumu 
attīstība 

   

7M-IN-1 lietusūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide 

   

7M-IN-2 ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums 

   

7M-IN-3 energoapgādes pakalpojumu kvalitāte    

7M-IN-4 gruntsūdeņu piesārņojuma iespēju 
mazināšana 

   

7M-IN-5 apkures sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Rojas ciemā 

   

7M-MK-1 iedzīvotāju atbildības paaugstināšana 
par mājokli un dzīves vidi 

   

7M-MK-2 vidē iederīgu mājokļu būvniecības 
veicināšana 

   

7M-MK-3 atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas sistēmas īstenošana 

   

7M-MK-4 apbedīšanas pakalpojumu pieejamība    

7M-NT-1 Rojas unikalitātes izcelšana    

7M-NT-2 vides pieejamības uzlabošana ēkām 
un publisku interešu teritorijām 

   

7M-NT-3 novada atpazīstamības veicināšana    

7M-NT-4 tūrisma sezonas pagarināšana    

7M-NT-5 Roja – jūras satiksmes galamērķis un 
pieturas punkts 

   

7M-P-1 pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju 
komunikācijas uzlabošana 

   

7M-P-2 pašvaldības darba kvalitātes vadības 
sistēmas uzturēšana un pilnveidošana  

   

7M-P-3 iedzīvotāju līdzdalības veicināšana    

7M-P-4 iedzīvotāju aktīvas līdzdarbības 
sekmēšana 

   

7M-P-5 starptautiskās sadarbības 
pilnveidošana 
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7M-V-1 iedzīvotāju informēšana par vidi  IN-1 jaunas virsūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve 

Selgas ielā 
7M-V-2 vides izglītība  IN-2 2 ūdens ņemšanas vietu izbūve Melnsilā 

7M-V-3 vides objektu pieejamība  IN-3 ielu apgaismojuma izbūve Rojā 

7M-V-4 jūras krasta erozijas ierobežošana  IN4 āra apgaismojuma izbūve Rudē 

7M-V-5 invazīvo sugu ierobežošana  IN-5 āra apgaismojuma izbūve Ģipkā 

7M-V-6 ūdens noteču sistēmas uzlabošana  IN-6 āra apgaismojuma izbūve Melnsilā 

7M-V-7 gruntsūdeņu kvalitātes uzlabošana  IN-7 atkritumu konteineru laukumu izgaismošana 
iespēju robežās 

7M-V-8 kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm  IN-8 energoapgādes uzlabošana ostā 

7M-TO-1 Rojas ostas darbības aktivizēšana  IN-9 tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde NAI 
Ģipkā un Melnsilā 

7M-TO-2 uzņēmējdarbībai labvēlīga vide  IN-10 Rojas katlumājas rekonstrukcijas veikšana 

7M-TO-3 iedzīvotāju prasmju un konkurētspējas 
uzlabošana 

   

7M-TO-4 tūrisma attīstības veicināšana    

7M-K-1 iedibināto svētku tradīciju izkopšana    

7M-K-2 brīvdabas pasākumu dažādošana 
Rojas ciemā 

   

7M-K-3 Kultūras dzīves aktivizēšana Kaltenē    

7M-K-4 publiski izmantojamas vietas radīšana 
Valgalciemā 

   

7M-K-5 amatiermākslas jomu izkopšana    

7M-K-6 novada liecību un mantojuma 
izzināšana 

   

7M-K-7 koncertdzīves aktivizēšana Rojā    

7M-K-8 atbilstošs tehnoloģiju aprīkojums 
bibliotēkās 

   

7M-IZ-1 novada skolu ilgtspējas 
nodrošināšana 

   

7M-IZ-2 izglītības programmu klāsta 
dažādošana 

   

7M-IZ-3 pirmskolas izglītības iespēju 
uzlabošana 

   

7M-IZ-4 mūžizglītības piedāvājums    

7M-IZ-5 izglītības motivācijas paaugstināšana    

7M-A-1 sporta infrastruktūras radīšana    

7M-A-2 sporta tūrisma attīstības stiprināšana    
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7M-SP-1 sociālā dienesta pakalpojumu 

pilnveidošana 
 IN-1 jaunas virsūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve 

Selgas ielā 
7M-SP-2 audžuģimeņu attīstības veicināšana  IN-2 2 ūdens ņemšanas vietu izbūve Melnsilā 

7M-SP-3 viesģimeņu statusa piešķiršanas 
sekmēšana 

 IN-3 ielu apgaismojuma izbūve Rojā 

7M-SP-4 sociālo mājokļu skaita palielināšana  IN4 āra apgaismojuma izbūve Rudē 

7M-SP-5 veselības pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana 

 IN-5 āra apgaismojuma izbūve Ģipkā 

7M-SP-6 sociāla rakstura un drošības dienestu 
sadarbība 

 IN-6 āra apgaismojuma izbūve Melnsilā 

7M-SP-7 iedzīvotāju līdzdalība sociālo 
jautājumu risināšanā 

 IN-7 atkritumu konteineru laukumu izgaismošana 
iespēju robežās 

7M-SP-8 vides pieejamība skolās un pludmalē  IN-8 energoapgādes uzlabošana ostā 

7M-SP-9 skolēnu un bezdarbnieku 
nodarbinātības sekmēšana 

 IN-9 tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde NAI 
Ģipkā un Melnsilā 

7M-SP-10 MK noteikumu kvalitātes uzlabošana 
sociālajā jomā 

 IN-10 Rojas katlumājas rekonstrukcijas veikšana 

7M-SP-11 drošības pilnveidošana novadā    

7M-SP-12 sabiedriskās kārtības uzlabošana 
novadā 

   

7M-S-1 ceļu apsaimniekošanas un segumu 
kvalitātes uzlabošana 

   

7M-S-2 ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana    

7M-S-3 automašīnu stāvlaukumu 
nodrošinājums 

   

7M-S-4 mobilitātes uzlabošana    

7M-S-5 unikālu satiksmes piedāvājumu 
attīstība 

   

7M-IN-1 lietusūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide 

   

7M-IN-2 ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums 

   

7M-IN-3 energoapgādes pakalpojumu kvalitāte    

7M-IN-4 gruntsūdeņu piesārņojuma iespēju 
mazināšana 

   

7M-IN-5 apkures sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Rojas ciemā 

   

7M-MK-1 iedzīvotāju atbildības paaugstināšana 
par mājokli un dzīves vidi 

   

7M-MK-2 vidē iederīgu mājokļu būvniecības 
veicināšana 

   

7M-MK-3 atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas sistēmas īstenošana 

   

7M-MK-4 apbedīšanas pakalpojumu pieejamība    

7M-NT-1 Rojas unikalitātes izcelšana    

7M-NT-2 vides pieejamības uzlabošana ēkām 
un publisku interešu teritorijām 

   

7M-NT-3 novada atpazīstamības veicināšana    

7M-NT-4 tūrisma sezonas pagarināšana    

7M-NT-5 Roja – jūras satiksmes galamērķis un 
pieturas punkts 

   

7M-P-1 pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju 
komunikācijas uzlabošana 

   

7M-P-2 pašvaldības darba kvalitātes vadības 
sistēmas uzturēšana un pilnveidošana  

   

7M-P-3 iedzīvotāju līdzdalības veicināšana    

7M-P-4 iedzīvotāju aktīvas līdzdarbības 
sekmēšana 

   

7M-P-5 starptautiskās sadarbības 
pilnveidošana 
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7M-V-1 iedzīvotāju informēšana par vidi  MK-1 izglītojošas tikšanās ar ekspertiem par 

dzīvojamo ēku siltināšanu 
7M-V-2 vides izglītība  MK-2 vismaz vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 

nosiltināšana 
7M-V-3 vides objektu pieejamība  MK-3 daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju biedrību 

veidošanās stimulēšana 
7M-V-4 jūras krasta erozijas ierobežošana  MK-4 novada mājokļu vizuālā tēla izkopšana 

7M-V-5 invazīvo sugu ierobežošana  MK-5 atkritumu šķirošanas pārkraušanas uzņēmuma 
„Piejūra” darba laika izmaiņas 

7M-V-6 ūdens noteču sistēmas uzlabošana  MK-6 šķiroto atkritumu konteineru skaita 
palielināšana 

7M-V-7 gruntsūdeņu kvalitātes uzlabošana  MK-7 atkritumu saimniecības klientu apkalpošanas 
centra izveide novadā 

7M-V-8 kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm  MK-8 informācijas sistēmas radīšana par uzņēmēju 
„liekajām mantām” 

7M-TO-1 Rojas ostas darbības aktivizēšana  MK-9 Rojas ciema jauno Meža kapu infrastruktūras 
izveide 

7M-TO-2 uzņēmējdarbībai labvēlīga vide  MK-10 Rojas esošās kapličas rekonstrukcija un Meža 
kapu kapličas izbūve 

7M-TO-3 iedzīvotāju prasmju un konkurētspējas 
uzlabošana 

   

7M-TO-4 tūrisma attīstības veicināšana    

7M-K-1 iedibināto svētku tradīciju izkopšana    

7M-K-2 brīvdabas pasākumu dažādošana 
Rojas ciemā 

   

7M-K-3 Kultūras dzīves aktivizēšana Kaltenē    

7M-K-4 publiski izmantojamas vietas radīšana 
Valgalciemā 

   

7M-K-5 amatiermākslas jomu izkopšana    

7M-K-6 novada liecību un mantojuma 
izzināšana 

   

7M-K-7 koncertdzīves aktivizēšana Rojā    

7M-K-8 atbilstošs tehnoloģiju aprīkojums 
bibliotēkās 

   

7M-IZ-1 novada skolu ilgtspējas 
nodrošināšana 

   

7M-IZ-2 izglītības programmu klāsta 
dažādošana 

   

7M-IZ-3 pirmskolas izglītības iespēju 
uzlabošana 

   

7M-IZ-4 mūžizglītības piedāvājums    

7M-IZ-5 izglītības motivācijas paaugstināšana    

7M-A-1 sporta infrastruktūras radīšana    

7M-A-2 sporta tūrisma attīstības stiprināšana    
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7M-SP-1 sociālā dienesta pakalpojumu 

pilnveidošana 
 MK-1 izglītojošas tikšanās ar ekspertiem par 

dzīvojamo ēku siltināšanu 
7M-SP-2 audžuģimeņu attīstības veicināšana  MK-2 vismaz vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 

nosiltināšana 
7M-SP-3 viesģimeņu statusa piešķiršanas 

sekmēšana 
 MK-3 daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju biedrību 

veidošanās stimulēšana 
7M-SP-4 sociālo mājokļu skaita palielināšana  MK-4 novada mājokļu vizuālā tēla izkopšana 

7M-SP-5 veselības pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana 

 MK-5 atkritumu šķirošanas pārkraušanas uzņēmuma 
„Piejūra” darba laika izmaiņas 

7M-SP-6 sociāla rakstura un drošības dienestu 
sadarbība 

 MK-6 šķiroto atkritumu konteineru skaita 
palielināšana 

7M-SP-7 iedzīvotāju līdzdalība sociālo 
jautājumu risināšanā 

 MK-7 atkritumu saimniecības klientu apkalpošanas 
centra izveide novadā 

7M-SP-8 vides pieejamība skolās un pludmalē  MK-8 informācijas sistēmas radīšana par uzņēmēju 
„liekajām mantām” 

7M-SP-9 skolēnu un bezdarbnieku 
nodarbinātības sekmēšana 

 MK-9 Rojas ciema jauno Meža kapu infrastruktūras 
izveide 

7M-SP-10 MK noteikumu kvalitātes uzlabošana 
sociālajā jomā 

 MK-10 Rojas esošās kapličas rekonstrukcija un Meža 
kapu kapličas izbūve 

7M-SP-11 drošības pilnveidošana novadā    

7M-SP-12 sabiedriskās kārtības uzlabošana 
novadā 

   

7M-S-1 ceļu apsaimniekošanas un segumu 
kvalitātes uzlabošana 

   

7M-S-2 ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana    

7M-S-3 automašīnu stāvlaukumu 
nodrošinājums 

   

7M-S-4 mobilitātes uzlabošana    

7M-S-5 unikālu satiksmes piedāvājumu 
attīstība 

   

7M-IN-1 lietusūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide 

   

7M-IN-2 ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums 

   

7M-IN-3 energoapgādes pakalpojumu kvalitāte    

7M-IN-4 gruntsūdeņu piesārņojuma iespēju 
mazināšana 

   

7M-IN-5 apkures sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Rojas ciemā 

   

7M-MK-1 iedzīvotāju atbildības paaugstināšana 
par mājokli un dzīves vidi 

   

7M-MK-2 vidē iederīgu mājokļu būvniecības 
veicināšana 

   

7M-MK-3 atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas sistēmas īstenošana 

   

7M-MK-4 apbedīšanas pakalpojumu pieejamība    

7M-NT-1 Rojas unikalitātes izcelšana    

7M-NT-2 vides pieejamības uzlabošana ēkām 
un publisku interešu teritorijām 

   

7M-NT-3 novada atpazīstamības veicināšana    

7M-NT-4 tūrisma sezonas pagarināšana    

7M-NT-5 Roja – jūras satiksmes galamērķis un 
pieturas punkts 

   

7M-P-1 pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju 
komunikācijas uzlabošana 

   

7M-P-2 pašvaldības darba kvalitātes vadības 
sistēmas uzturēšana un pilnveidošana  

   

7M-P-3 iedzīvotāju līdzdalības veicināšana    

7M-P-4 iedzīvotāju aktīvas līdzdarbības 
sekmēšana 

   

7M-P-5 starptautiskās sadarbības 
pilnveidošana 
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7M-V-1 iedzīvotāju informēšana par vidi  NT-1 tikai Rojai unikālu pasākumu attīstība 

7M-V-2 vides izglītība  NT-2 ikgadēja Rojai raksturīgo radošo nometņu 
rīkošana 

7M-V-3 vides objektu pieejamība  NT-3 pieejamības uzlabošana publiskiem vides 
objektiem, ceļot to dizaina kvalitāti 

7M-V-4 jūras krasta erozijas ierobežošana  NT-4 velomaršruta „Kaltenes loks” marķēšana un 
aprīkošana 

7M-V-5 invazīvo sugu ierobežošana  
 

NT-5 „Zilā karoga” pludmales statusa iegūšana 
Rojas pludmalē 

7M-V-6 ūdens noteču sistēmas uzlabošana  NT-6 katram novada ciemam atšķirīga piesaistes 
simbola radīšana novada zīmola ietvaros 

7M-V-7 gruntsūdeņu kvalitātes uzlabošana  NT-7 novada zīmola, saukļa un simbolikas 
aktualizēšana 

7M-V-8 kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm  NT-8 Rojas novadā ražoto preču izmantošana 
tūrismā 

7M-TO-1 Rojas ostas darbības aktivizēšana  NT-9 izzinošu nodarbību programmas izveide 
sadarbībā ar Rojas ostu 

7M-TO-2 uzņēmējdarbībai labvēlīga vide  NT-10 „Šprotu tūres” vai „Šprotu muzeja” radīšana 
sadarbībā ar uzņēmumiem 

7M-TO-3 iedzīvotāju prasmju un konkurētspējas 
uzlabošana 

 NT-11 kinofilmas pabeigšana par Rojas diriģentu un 
komponistu Ziedoni Lindi 

7M-TO-4 tūrisma attīstības veicināšana  NT-12 Rojas maketa izveidošana izvietošanai Rojas 
jūras zvejniecības muzejā  

7M-K-1 iedibināto svētku tradīciju izkopšana  NT-13 Rojas sporta infrastruktūras iespēju un 
pasākumu popularizēšana 

7M-K-2 brīvdabas pasākumu dažādošana 
Rojas ciemā 

 NT-14 Rojas burāšanas skolas unikalitātes 
uzsvēršana un popularizēšana 

7M-K-3 Kultūras dzīves aktivizēšana Kaltenē  NT-15 sadarbības ar Igauniju un Latvijas ostām 
veicināšana 

7M-K-4 publiski izmantojamas vietas radīšana 
Valgalciemā 

   

7M-K-5 amatiermākslas jomu izkopšana    

7M-K-6 novada liecību un mantojuma 
izzināšana 

   

7M-K-7 koncertdzīves aktivizēšana Rojā    

7M-K-8 atbilstošs tehnoloģiju aprīkojums 
bibliotēkās 

   

7M-IZ-1 novada skolu ilgtspējas 
nodrošināšana 

   

7M-IZ-2 izglītības programmu klāsta 
dažādošana 

   

7M-IZ-3 pirmskolas izglītības iespēju 
uzlabošana 

   

7M-IZ-4 mūžizglītības piedāvājums    

7M-IZ-5 izglītības motivācijas paaugstināšana    

7M-A-1 sporta infrastruktūras radīšana    

7M-A-2 sporta tūrisma attīstības stiprināšana    
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7M-SP-1 sociālā dienesta pakalpojumu 

pilnveidošana 
   

7M-SP-2 audžuģimeņu attīstības veicināšana    

7M-SP-3 viesģimeņu statusa piešķiršanas 
sekmēšana 

   

7M-SP-4 sociālo mājokļu skaita palielināšana    

7M-SP-5 veselības pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana 

   

7M-SP-6 sociāla rakstura un drošības dienestu 
sadarbība 

   

7M-SP-7 iedzīvotāju līdzdalība sociālo 
jautājumu risināšanā 

   

7M-SP-8 vides pieejamība skolās un pludmalē    

7M-SP-9 skolēnu un bezdarbnieku 
nodarbinātības sekmēšana 

   

7M-SP-10 MK noteikumu kvalitātes uzlabošana 
sociālajā jomā 

   

7M-SP-11 drošības pilnveidošana novadā    

7M-SP-12 sabiedriskās kārtības uzlabošana 
novadā 

   

7M-S-1 ceļu apsaimniekošanas un segumu 
kvalitātes uzlabošana 

   

7M-S-2 ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana    

7M-S-3 automašīnu stāvlaukumu 
nodrošinājums 

   

7M-S-4 mobilitātes uzlabošana    

7M-S-5 unikālu satiksmes piedāvājumu 
attīstība 

   

7M-IN-1 lietusūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide 

   

7M-IN-2 ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums 

   

7M-IN-3 energoapgādes pakalpojumu kvalitāte    

7M-IN-4 gruntsūdeņu piesārņojuma iespēju 
mazināšana 

   

7M-IN-5 apkures sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Rojas ciemā 

 NT-1 tikai Rojai unikālu pasākumu attīstība 

7M-MK-1 iedzīvotāju atbildības paaugstināšana 
par mājokli un dzīves vidi 

 NT-2 ikgadēja Rojai raksturīgo radošo nometņu 
rīkošana 

7M-MK-2 vidē iederīgu mājokļu būvniecības 
veicināšana 

 NT-3 pieejamības uzlabošana publiskiem vides 
objektiem, ceļot to dizaina kvalitāti 

7M-MK-3 atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas sistēmas īstenošana 

 NT-4 velomaršruta „Kaltenes loks” marķēšana un 
aprīkošana 

7M-MK-4 apbedīšanas pakalpojumu pieejamība  NT-5 „Zilā karoga” pludmales statusa iegūšana 
Rojas pludmalē 

7M-NT-1 Rojas unikalitātes izcelšana  NT-6 katram novada ciemam atšķirīga piesaistes 
simbola radīšana novada zīmola ietvaros 

7M-NT-2 vides pieejamības uzlabošana ēkām 
un publisku interešu teritorijām 

 NT-7 novada zīmola, saukļa un simbolikas 
aktualizēšana 

7M-NT-3 novada atpazīstamības veicināšana  NT-8 Rojas novadā ražoto preču izmantošana 
tūrismā 

7M-NT-4 tūrisma sezonas pagarināšana  NT-9 izzinošu nodarbību programmas izveide 
sadarbībā ar Rojas ostu 

7M-NT-5 Roja – jūras satiksmes galamērķis un 
pieturas punkts 

 NT-10 „Šprotu tūres” vai „Šprotu muzeja” radīšana 
sadarbībā ar uzņēmumiem 

7M-P-1 pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju 
komunikācijas uzlabošana 

 NT-11 kinofilmas pabeigšana par Rojas diriģentu un 
komponistu Ziedoni Lindi 

7M-P-2 pašvaldības darba kvalitātes vadības 
sistēmas uzturēšana un pilnveidošana  

 NT-12 Rojas maketa izveidošana izvietošanai Rojas 
jūras zvejniecības muzejā  

7M-P-3 iedzīvotāju līdzdalības veicināšana  NT-13 Rojas sporta infrastruktūras iespēju un 
pasākumu popularizēšana 

7M-P-4 iedzīvotāju aktīvas līdzdarbības 
sekmēšana 

 NT-14 Rojas burāšanas skolas unikalitātes 
uzsvēršana un popularizēšana 

7M-P-5 starptautiskās sadarbības 
pilnveidošana 

 NT-15 sadarbības ar Igauniju un Latvijas ostām 
veicināšana 
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7M-V-1 iedzīvotāju informēšana par vidi  P-1 novada mājas lapas vizuālā tēla aktualizācija 

7M-V-2 vides izglītība  P-2 izdevuma „Banga” rakstu kvalitātes un 
dažādības paaugstināšana 

7M-V-3 vides objektu pieejamība  P-3 novada mājas lapas un izdevuma „Banga” 
sadarbības sekmēšana 

7M-V-4 jūras krasta erozijas ierobežošana  P-4 individuālo sarunu ar iedzīvotājiem 
aktivizēšana viņu dzīvesvietās 

7M-V-5 invazīvo sugu ierobežošana  P-5 pašvaldības pārstāvju, uzņēmēju un skolas 
pārstāvju tikšanās rīkošana 

7M-V-6 ūdens noteču sistēmas uzlabošana  P-6 Lāpu gājiena tradīcijas ieviešana Rojas novada 
svētku ietvaros 

7M-V-7 gruntsūdeņu kvalitātes uzlabošana  P-7 ikgadēja konkursa par sakoptāko ielu un 
skatlogu rīkošana 

7M-V-8 kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm  P-8 regulāra pašvaldības darbinieku kvalifikācijas 
un komunikācijas prasmju paaugstināšana 

7M-TO-1 Rojas ostas darbības aktivizēšana  P-9 ikgadējas pieredzes apmaiņas ar kaimiņu un 
citām pašvaldībām 

7M-TO-2 uzņēmējdarbībai labvēlīga vide  P-10 kontroles sistēmas pilnveidošana pašvaldībā 

7M-TO-3 iedzīvotāju prasmju un konkurētspējas 
uzlabošana 

 P-11 pozitīvās pieredzes un piemēru popularizēšana 
pašvaldības darbības jomās 

7M-TO-4 tūrisma attīstības veicināšana  P-12 novada attīstības programmas uzraudzības 
sistēmas pilnveidošana 

7M-K-1 iedibināto svētku tradīciju izkopšana  P-13 tradīcijas rīkot īpašus inovatīvus pasākumus 
ieviešana 

7M-K-2 brīvdabas pasākumu dažādošana 
Rojas ciemā 

 P-14 interešu izglītības un pulciņu piedāvājuma 
dažādošana 

7M-K-3 Kultūras dzīves aktivizēšana Kaltenē  P-15 pasākuma „Labs padoms ir zelta vērts” 
rīkošana 

7M-K-4 publiski izmantojamas vietas radīšana 
Valgalciemā 

 P-16 novada rosīgāko iedzīvotāju veikuma 
popularizēšana 

7M-K-5 amatiermākslas jomu izkopšana  P-17 ikgadēja konkursa „Vai tu mīli jūru?” 
organizēšana 

7M-K-6 novada liecību un mantojuma 
izzināšana 

 P-18 ikgadējas prēmijas piešķiršana skolēnu ZPD 
par pašvaldībai būtiskām tēmām 

7M-K-7 koncertdzīves aktivizēšana Rojā  P-19 Rojas iedzīvotāju nozīmīšu izgatavošana 

7M-K-8 atbilstošs tehnoloģiju aprīkojums 
bibliotēkās 

 P-20 vienojošu publisko pasākumu skatīšanās (TV) 
organizēšana  

7M-IZ-1 novada skolu ilgtspējas 
nodrošināšana 

 P-21 tradīcijas piešķirt ikgadēju „Uzņēmēju 
stipendiju” iedibināšana 

7M-IZ-2 izglītības programmu klāsta 
dažādošana 

 P-22 Rojas novada svētku rīkošana – kā pasaulē 
Rojas vārdu nesošo cilvēku salidojums 

7M-IZ-3 pirmskolas izglītības iespēju 
uzlabošana 

 P-23 konkursu rīkošana Rojas novada svētku 
ietvaros 

7M-IZ-4 mūžizglītības piedāvājums  P-24 zivju pārstrādes uzņēmumu iesaistīšanās 
tūrisma aktivitātēs veicināšana 

7M-IZ-5 izglītības motivācijas paaugstināšana  P-25 „atlaižu zivtiņu” sistēmas radīšana sadarbībā 
ar uzņēmējiem 

7M-A-1 sporta infrastruktūras radīšana  P-26 Rojas MMS audzēkņu darbu un sniegumu 
iesaistīšana pasākumu organizēšanā 

7M-A-2 sporta tūrisma attīstības stiprināšana  P-27 neordināru nakts tirdziņu organizēšana Muzeju 
nakts pasākumu ietvaros 

   P-28 pašvaldības mazo projekta konkursu ieviešana 

   P-29 novadā darbojošos sabiedrisko organizāciju 
aktivizēšana sadarbībā ar Kurzemes NVO AC 

   P-30 sadarbības ar Igauniju aktivizēšana 

   P-31 idejas par starptautisku saietu pašvaldībām, 
kuru ģerbonī ir zivis, iniciēšana 
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7M-SP-1 sociālā dienesta pakalpojumu 

pilnveidošana 
 P-1 novada mājas lapas vizuālā tēla aktualizācija 

7M-SP-2 audžuģimeņu attīstības veicināšana  P-2 izdevuma „Banga” rakstu kvalitātes un 
dažādības paaugstināšana 

7M-SP-3 viesģimeņu statusa piešķiršanas 
sekmēšana 

 P-3 novada mājas lapas un izdevuma „Banga” 
sadarbības sekmēšana 

7M-SP-4 sociālo mājokļu skaita palielināšana  P-4 individuālo sarunu ar iedzīvotājiem 
aktivizēšana viņu dzīvesvietās 

7M-SP-5 veselības pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana 

 P-5 pašvaldības pārstāvju, uzņēmēju un skolas 
pārstāvju tikšanās rīkošana 

7M-SP-6 sociāla rakstura un drošības dienestu 
sadarbība 

 P-6 Lāpu gājiena tradīcijas ieviešana Rojas novada 
svētku ietvaros 

7M-SP-7 iedzīvotāju līdzdalība sociālo 
jautājumu risināšanā 

 P-7 ikgadēja konkursa par sakoptāko ielu un 
skatlogu rīkošana 

7M-SP-8 vides pieejamība skolās un pludmalē  P-8 regulāra pašvaldības darbinieku kvalifikācijas 
un komunikācijas prasmju paaugstināšana 

7M-SP-9 skolēnu un bezdarbnieku 
nodarbinātības sekmēšana 

 P-9 ikgadējas pieredzes apmaiņas ar kaimiņu un 
citām pašvaldībām 

7M-SP-10 MK noteikumu kvalitātes uzlabošana 
sociālajā jomā 

 P-10 kontroles sistēmas pilnveidošana pašvaldībā 

7M-SP-11 drošības pilnveidošana novadā  P-11 pozitīvās pieredzes un piemēru popularizēšana 
pašvaldības darbības jomās 

7M-SP-12 sabiedriskās kārtības uzlabošana 
novadā 

 P-12 novada attīstības programmas uzraudzības 
sistēmas pilnveidošana 

7M-S-1 ceļu apsaimniekošanas un segumu 
kvalitātes uzlabošana 

 P-13 tradīcijas rīkot īpašus inovatīvus pasākumus 
ieviešana 

7M-S-2 ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana  P-14 interešu izglītības un pulciņu piedāvājuma 
dažādošana 

7M-S-3 automašīnu stāvlaukumu 
nodrošinājums 

 P-15 pasākuma „Labs padoms ir zelta vērts” 
rīkošana 

7M-S-4 mobilitātes uzlabošana  P-16 novada rosīgāko iedzīvotāju veikuma 
popularizēšana 

7M-S-5 unikālu satiksmes piedāvājumu 
attīstība 

 P-17 ikgadēja konkursa „Vai tu mīli jūru?” 
organizēšana 

7M-IN-1 lietusūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide 

 P-18 ikgadējas prēmijas piešķiršana skolēnu ZPD 
par pašvaldībai būtiskām tēmām 

7M-IN-2 ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums 

 P-19 Rojas iedzīvotāju nozīmīšu izgatavošana 

7M-IN-3 energoapgādes pakalpojumu kvalitāte  P-20 vienojošu publisko pasākumu skatīšanās (TV) 
organizēšana  

7M-IN-4 gruntsūdeņu piesārņojuma iespēju 
mazināšana 

 P-21 tradīcijas piešķirt ikgadēju „Uzņēmēju 
stipendiju” iedibināšana 

7M-IN-5 apkures sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Rojas ciemā 

 P-22 Rojas novada svētku rīkošana – kā pasaulē 
Rojas vārdu nesošo cilvēku salidojums 

7M-MK-1 iedzīvotāju atbildības paaugstināšana 
par mājokli un dzīves vidi 

 P-23 konkursu rīkošana Rojas novada svētku 
ietvaros 

7M-MK-2 vidē iederīgu mājokļu būvniecības 
veicināšana 

 P-24 zivju pārstrādes uzņēmumu iesaistīšanās 
tūrisma aktivitātēs veicināšana 

7M-MK-3 atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas sistēmas īstenošana 

 P-25 „atlaižu zivtiņu” sistēmas radīšana sadarbībā 
ar uzņēmējiem 

7M-MK-4 apbedīšanas pakalpojumu pieejamība  P-26 Rojas MMS audzēkņu darbu un sniegumu 
iesaistīšana pasākumu organizēšanā 

7M-NT-1 Rojas unikalitātes izcelšana  P-27 neordināru nakts tirdziņu organizēšana Muzeju 
nakts pasākumu ietvaros 

7M-NT-2 vides pieejamības uzlabošana ēkām 
un publisku interešu teritorijām 

 P-28 pašvaldības mazo projekta konkursu ieviešana 

7M-NT-3 novada atpazīstamības veicināšana  P-29 novadā darbojošos sabiedrisko organizāciju 
aktivizēšana sadarbībā ar Kurzemes NVO AC 

7M-NT-4 tūrisma sezonas pagarināšana  P-30 sadarbības ar Igauniju aktivizēšana 

7M-NT-5 Roja – jūras satiksmes galamērķis un 
pieturas punkts 

 P-31 idejas par starptautisku saietu pašvaldībām, 
kuru ģerbonī ir zivis, iniciēšana 

7M-P-1 pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju 
komunikācijas uzlabošana 

   

7M-P-2 pašvaldības darba kvalitātes vadības 
sistēmas uzturēšana un pilnveidošana  

   

7M-P-3 iedzīvotāju līdzdalības veicināšana    

7M-P-4 iedzīvotāju aktīvas līdzdarbības 
sekmēšana 

   

7M-P-5 starptautiskās sadarbības 
pilnveidošana 
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1.5. RĪCĪBU PRIORITĀTES ATBILSTOŠI IEVIEŠANAS IESPĒJAMĪBAI UN 
EFEKTIVITĀTEI 

 

VIDE 
E

F
E

K
T

IV
IT

Ā
T

E
 

 *novada meliorācijas sistēmu 
inventarizēšana, pašvaldības sistēmu 
uzmērīšana 

 

*unikālo dabas objektu apzināšana, 
piekļuves un reklamēšanas pasākumu 
komplekss 
*20 vienota dizaina norāžu uzstādīšana 
pie vides objektiem 
*meliorācijas sistēmu 
apsaimniekošanas plāns, īstenošanas 
pasākumi Rojas ciemā 
*3 publisko bērnu laukumu izveidošana 
Rojā 
*Rojas pludmales labiekārtojums virzienā 
uz Kaltenes pusi 

*informācijas plūsmas uzlabošana starp 
pašvaldību un iedzīvotājiem 
*ikgadējas pavasara un rudens talkas 
*parka ierīkošanas darbu pabeigšana Rojā 
*novada upju tīrīšana – īpaši pie ieteces 
jūrā 
 
 
 
 
 

*erozijas draudu mazināšanas pasākumi *parka ierīkošana Melnsilā 
* Rudes ezera publiskās peldvietas izveide 
un labiekārtošana 
*labiekārtojuma koncepcijas izstrāde 
mākslas dārzam Rojā 

*pašvaldības policijas darbinieku 
izglītošana, audzināšanu pretnostatot 
sodīšanai 
*pārrunas ar mazdārziņu 
apsaimniekotājiem 

*apgaismotas promenādes uz jūru *ekskursijas uz atkritumu pārstrādes 
punktiem un rūpnīcām 
*lekciju cikls skolā par resursu taupīšanu 
* Rudes ezera iztīrīšana  
*invazīvo sugu atradņu apzināšana 

*pieredzes apmaiņas pasākumi par 
rūpniecisko atkritumu pārstrādi 

 
 

 IESPĒJAMĪBA 

TAUTSAIMNIECĪBA UN OSTA 

E
F

E
K

T
IV

IT
Ā

T
E

 
 *ostas saimnieciskās darbības 

aktivizēšana, izceļot augstas pievienotās 
vērtības nozares 
 
 
 

*ostas sauszemes pievadceļu 
rekonstrukcija un izbūve 
* krasta nostiprināšana un peldošo 
jahtu piestātņu infrastruktūras izveide 
*piestātnes Nr.1 rekonstrukcija Rojas 
ostā 
*ostas kopējo hidrotehnisko būvju 
rekonstrukcija 

* jahtu apkalpošanas infrastruktūras 
nodrošināšana 
*ostas navigācijas iekārtu atjaunošana 
un modernizēšana 
*ilgstošo ostas kredītsaistību dzēšana 

*Ziemeļkurzemes mēroga lauksaimnieku 
apvienības veicināšana 
*Interneta ātrgaitas iespēju ieviešana 
sadarbībā ar sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem 

*uzņēmēju apvienības organizēšanas 
veicināšana 

 
 

*zvejniecības mācību centra radīšana 
Rojas ostas teritorijā 
*unikāla nesezonas pasākumu 
kompleksa radīšana 

*privāto mežu īpašnieku kooperācijas 
uzlabošana 

*uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsts 
sociālās rehabilitācijas jomā 
 

*vietējo ražotāju produkcijas 
popularizēšana 
*nereģistrēto tūrisma mītņu apzināšana un 
motivēšana reģistrēt uzņēmējdarbību 

 IESPĒJAMĪBA 

KULTŪRA 

E
F

E
K

T
IV

IT
Ā

T
E

 
 

 

 

*brīvdabas estrādes izbūve Rojā 

 
*iedibināto svētku tradīciju 
pilnveidošana 
 

*Kaltenes kluba tehniskā projekta 
realizācija 

 

*grāmatas izdošana par Rojas novada 
vēsturi 
*tautas deju kolektīva izveide 1.-4.klašu 
skolēniem 

 

*kultūras pasākumu koncepcija klusajai 
sezonai 
*atbalsts amatnieku un tautas mākslas 
tradīciju uzturētāju aktivitātēm 
*jaunas ekspozīcijas izveide Rojas jūras 
zvejniecības muzejā 

*Valgalciema saieta vietas izveides 
variantu analīze  *datortehnikas nomaiņa novada bibliotēkās 

 IESPĒJAMĪBA 
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IZGLĪTĪBA 

E
F

E
K

T
IV

IT
Ā

T
E

 
  

 

*uzņēmējdarbības atbalsta centra 
attīstība mūžizglītības sistēmas ietvaros 
*ielu asfaltēšanas darbi Rojā, Upes un 
Kļavu ielās 
*grants seguma atjaunošana Kaltenē 
*grants seguma atjaunošana Ģipkā 
*grants seguma atjaunošana Pūrciemā 

*svešvalodu apguves mērķprogrammas 
mūžizglītības ietvaros 
*uzņēmējdarbības izglītības pamatu 
apguve Rojas vidusskolā 
* mūžizglītības virziena izveide 
Attīstības nodaļas ietvaros 

*„Vecāku klubiņu” izveide skolā *arodizglītības programmu attīstība ar 
novada specializāciju saistītajās jomās 
 

*Rojas karjeras atbalsta centra darbības 
paplašināšana 
*profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes 
attīstība 
*Rojas PII „Zelta zivtiņa” piebūves projekts 
*grants seguma atjaunošana Melnsilā 
*grants seguma atjaunošana Rudē 

*būvniecības iecere Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas piebūvei 
 

*ģimeņu muzicēšanas pasākumu 
rīkošana 

 

*mācību darba organizēšana, turpinot 
Dziesmu svētku tradīcijas 
*Rojupes PII „Saulespuķe” celiņu segums 

 IESPĒJAMĪBA 

AKTĪVS DZĪVESVEIDS 

E
F

E
K

T
IV

IT
Ā

T
E

 


 *peldbaseina ierīkošanas iespēju izpēte *apgaismotas skriešanas trases 
ierīkošana Rojā 

*vieglatlētikas sektoru un skrejceļa 
renovēšana Rojas stadionā 
*āra trenažieru uzstādīšana Rojā pie 
stadiona 

*tehniskās dokumentācijas izstrāde Rojas 
sporta zāles paplašināšanai  *Rojas hokeja laukuma uzlabošana 

*sporta spēļu laukuma ierīkošana 
Valgalciemā, pludmales volejbola 
laukumi Ģipkā un Melnsilā 

   

 IESPĒJAMĪBA 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA 

E
F

E
K

T
IV

IT
Ā

T
E

 
 *bīstamās ēkas Selgas ielā 4a 

sakārtošanai nepieciešamās darbības 
*ģimeņu asistenta pakalpojumu ieviešana 
*atbalstoši pasākumi ģimenēm 
*sadarbības ar novadā praktizējošo 
zobārstu pilnveidošana 
*pirmās palīdzības apmācību organizēšana 
skolēniem un iedzīvotājiem 
*papildus slodze pašvaldības policijā 
vasaras sezonā 

*skolotāju un skolēnu vecāku neformālu 
pasākumu norises 
*aktīvāko sociālās jomas biedrību 
godināšana 
*pansijas „Ķīri” izveide Kaltenē 
*videonovērošanas kameru ierīkošana 
lielāko ielu krustojumos Rojā 

 
*ar ratiņkrēslu pieejamas peldvietas 
radīšana Rojas pludmalē 
*vides pieejamības nodrošināšana 
Rojas Mūzikas un mākslas skolā 
*„drošības pogu” ieviešana aprūpes mājās 
pakalpojuma ietvaros 
*sociālās mājas būvniecības īstenošana 
*apsardzes firmu iesaistīšana patrulēšanas 
darbos 

*komunikācijas uzlabošana starp sociālo 
dienestu un ģimenes ārstiem 
*vides pieejamības nodrošināšana Rojas 
vidusskolā 
*savlaicīga informācija par skolēnu 
nodarbinātības iespējām 
*Žocenes ciema lokālplānojuma 
izstrādāšana trokšņu pretrunas likvidēšanai 

*brīvprātīgā darba veicināšana – īpaši 
sociālajā jomā 
*ģimeņu intereses pārstāvošas 
sabiedriskās organizācijas iniciēšana 
*programma sociālā dienesta un 
pašvaldības policijas rīcībai krīzes 
situācijās 
*10 grupu dzīvokļu izveide 

 
*invalīdu biedrības un ģimenes ārstu 
aktīvākas sadarbības rosināšana 
*bērnu rotaļu ierīču pārvietošana uz no 
satiksmes viedokļa drošām teritorijām 
*suņu pastaigu teritoriju aprīkošana 

*atbalsta mehānisms audžuģimenēm 
*darba frontes nodrošināšana 
bezdarbniekiem - pabalstu saņēmējiem 
*līgumi ar citām pašvaldībām par 
atskurbtuves pakalpojuma izmantošanu 
*saistošo noteikumu radīšana par suņu un 
kaķu turēšanu 

*audžuģimeņu statusa ieguves nosacījumu 
un iespēju popularizēšana 
*viesģimeņu statusa ieguves nosacījumu 
un iespēju popularizēšana 
*aktīva iesaistīšanās ar sociālo jomu 
saistīto profesionālo asociāciju darbā 
*pašvaldības policijas reidu pastiprināšana 
vides piesārņošanas jomā 

IESPĒJAMĪBA 
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SATIKSME 

E
F

E
K

T
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 *jūras satiksmes attīstība starp Roju un 

Igaunijas salām 
*jauna ceļa izbūve uz pludmali 
*politiskā lobēšana Selgas ielas 
rekonstrukcijas uzsākšanai 

*virsūdens kanalizācijas atjaunošana, 
rekonstruējot pašvaldības ielas un ceļus 

*Rojas novada ceļu kvalitātes novērtējums 
*gājēju pāreju labiekārtošana Rojā 

*tiltu rekonstrukcija pār Rojas upi Rudē 
un Rojā 

*pašvaldības līgumi ar ceļu servitūtu 
īpašniekiem par sabiedrībai nozīmīgiem 
ceļiem 

*Rojas autoostas rekonstrukcija 

*būvniecības ieceres izstrāde 
promenādei starp Rojas autoostu un 
jūru 
*sabiedriskā transporta maršrutu laiku 
optimizācija 

*automašīnu stāvlaukuma izbūve pie 
Rojas jūras zvejniecības muzeja  

 IESPĒJAMĪBA 
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*2 ūdens ņemšanas vietu izbūve 
Melnsilā 
*energoapgādes uzlabošana ostā 
*Rojas katlumājas rekonstrukcijas veikšana 

*ielu apgaismojuma izbūve Rojā 

*tehniski ekonomiskā pamatojuma 
izstrāde NAI Ģipkā un Melnsilā 
*jaunas virsūdeņu novadīšanas sistēmas 
izbūve Selgas ielā 

*āra apgaismojuma izbūve Rudē 
*āra apgaismojuma izbūve Ģipkā 
*āra apgaismojuma izbūve Melnsilā 

 

 *atkritumu konteineru laukumu 
izgaismošana iespēju robežās 

 

 

 IESPĒJAMĪBA 
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 *vismaz vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās 
ēkas nosiltināšana 
*Rojas esošās kapličas rekonstrukcija un 
Meža kapu kapličas izbūve 

*daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju biedrību 
veidošanās stimulēšana 

*atkritumu šķirošanas pārkraušanas 
uzņēmuma „Piejūra” darba laika izmaiņas 
*Rojas ciema jauno Meža kapu 
infrastruktūras izveide 

 *šķiroto atkritumu konteineru skaita 
palielināšana  

*informācijas sistēmas radīšana par 
uzņēmēju „liekajām mantām” 
 

*novada mājokļu vizuālā tēla izkopšana *izglītojošas tikšanās ar ekspertiem par 
dzīvojamo ēku siltināšanu 

 IESPĒJAMĪBA 

NOVADA TĒLS 
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 *„Šprotu tūres” vai „Šprotu muzeja” 

radīšana sadarbībā ar uzņēmumiem 
*„Zilā karoga” pludmales statusa 
iegūšana Rojas pludmalē 
*tikai Rojai unikālu pasākumu attīstība 

*izzinošu nodarbību programmas 
izveide sadarbībā ar Rojas ostu 
*novada zīmola, saukļa un simbolikas 
aktualizēšana 

*pieejamības uzlabošana publiskiem 
vides objektiem, ceļot to dizaina 
kvalitāti 

 

*sadarbības ar Igauniju un Latvijas ostām 
veicināšana 
*katram novada ciemam atšķirīga 
piesaistes simbola radīšana novada zīmola 
ietvaros 

*velomaršruta „Kaltenes loks” 
marķēšana un aprīkošana 
*Rojas sporta infrastruktūras iespēju un 
pasākumu popularizēšana 

 *ikgadēja Rojai raksturīgo radošo nometņu 
rīkošana 
*Rojas novadā ražoto preču izmantošana 
tūrismā 
*Rojas maketa izveidošana izvietošanai 
Rojas jūras zvejniecības muzejā 

*Rojas burāšanas skolas unikalitātes 
uzsvēršana un popularizēšana 

 IESPĒJAMĪBA 
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*sadarbības ar Igauniju aktivizēšana *pašvaldības pārstāvju, uzņēmēju un 
skolas pārstāvju tikšanās rīkošana 
*pašvaldības mazo projekta konkursu 
ieviešana 
*novada mājas lapas un izdevuma „Banga” 
sadarbības sekmēšana 
*kontroles sistēmas pilnveidošana 
pašvaldībā 
*novada attīstības programmas 
uzraudzības sistēmas pilnveidošana 

*individuālo sarunu ar iedzīvotājiem 
aktivizēšana viņu dzīvesvietās 
*Rojas novada svētku rīkošana – kā pasaulē 
Rojas vārdu nesošo cilvēku salidojums 
*regulāra pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un 
komunikācijas prasmju paaugstināšana 
*ikgadējas pieredzes apmaiņas ar kaimiņu un citām 
pašvaldībām 

*zivju pārstrādes uzņēmumu 
iesaistīšanās tūrisma aktivitātēs 
veicināšana 
*idejas par starptautisku saietu 
pašvaldībām, kuru ģerbonī ir zivis, 
iniciēšana 
*tradīcijas rīkot īpašus inovatīvus 
pasākumus ieviešana 
*neordināru nakts tirdziņu organizēšana 
Muzeju nakts pasākumu ietvaros 

*interešu izglītības un pulciņu 
piedāvājuma dažādošana 
*ikgadējas prēmijas piešķiršana skolēnu 
ZPD par pašvaldībai būtiskām tēmām 
*tradīcijas piešķirt ikgadēju „Uzņēmēju 
stipendiju” iedibināšana 
*novadā darbojošos sabiedrisko 
organizāciju aktivizēšana sadarbībā ar 
Kurzemes NVO AC 
*izdevuma „Banga” rakstu kvalitātes un 
dažādības paaugstināšana 

*ikgadēja konkursa par sakoptāko ielu un 
skatlogu rīkošana 
*ikgadēja konkursa „Vai tu mīli jūru?” 
organizēšana 
*konkursu rīkošana Rojas novada svētku ietvaros 
*novada mājas lapas vizuālā tēla aktualizācija 
*pozitīvās pieredzes un piemēru popularizēšana 
pašvaldības darbības jomās 

*pasākuma „Labs padoms ir zelta vērts” 
rīkošana 
*Lāpu gājiena tradīcijas ieviešana Rojas 
novada svētku ietvaros 

*vienojošu publisko pasākumu skatīšanās 
(TV) organizēšana 
*„atlaižu zivtiņu” sistēmas radīšana 
sadarbībā ar uzņēmējiem 
*Rojas MMS audzēkņu darbu un sniegumu 
iesaistīšana pasākumu organizēšanā 

*novada rosīgāko iedzīvotāju veikuma 
popularizēšana 
 

 

 IESPĒJAMĪBA 

 

1.6. APTAUJAS 

1.6.1. LAIKA POSMĀ NO 2011. - 2014.GADAM VEIKTO APTAUJU REZULTĀTI 
Laika posmā no 2011. līdz 2014.gadam Rojas novadā veikts ievērojams skaits iedzīvotāju, pakalpojumu 
saņēmēju, darbinieku, uzņēmēju aptaujas par sekojošām tēmām: informācijas aprite, sabiedrības 
iesaiste, patriotisms, kultūra, tūrisms, novada tēls, mājoklis, darbs, Rojas novada attīstība, drošība, Rojas 
novada domes darbs, sociālie pakalpojumi, novada projekti, novada ekonomiskās izaugsmes 
veicināšana, atkritumu apsaimniekošana, vispārējā izglītība, pirmsskolas izglītība. Aptaujas veiktas gan ar 
novada mājas lapas www.roja.lv starpniecību, gan aizpildot anketas ar Rojas novada pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību palīdzību. Tabulā apkopoti 39 dažādu aptauju būtiskākie rezultāti. 
 

N.P.K. TĒMA JAUTĀJUMS RESPONDENTU 
SKAITS 

VADOŠĀ ATBILDE 

2011.GADS 

1. Informācijas aprite Kur jūs iegūstat informāciju par 
novadā notiekošo? 

363 www.roja.lv (58%) 

2. Informācijas aprite Vai Jūs lasiet pašvaldības 
informatīvo izdevumu „Banga” 

264 jā, regulāri (80%) 

3. Sabiedrības iesaiste Par kādiem jautājumiem, 
Jūsuprāt, tuvākajā laikā būtu 
nepieciešamas sabiedriskās 
apspriešanas? 

425 par teritorijas labiekārtošanu 
(53%) 

4. Tūrisms Kā Jūs uztveras tūristus? 494 kā maksātspējīgus klientus 
(45%) 

5. Informācijas aprite Kādu informāciju visbiežāk 
meklējiet www.roja.lv? 

202 ziņas, jaunumus (63%) 

6.  Patriotisms Vai savā ģimenē atzīmējiet Valsts 
dzimšanas dienu? 

58 jā, katru gadu (48%) 

7. Kultūra Kas jums ir svarīgi, apmeklējot 
bibliotēku? 

156 laipns personāls (49%) 

2012.GADS 

8. Informācijas aprite Kur jūs visvairāk iegūstat 
informāciju par pašvaldības 

213 domes mājas lapā 
www.roja.lv (43%) 

http://www.roja.lv/
http://www.roja.lv/
http://www.roja.lv/
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darbu? 

9. Kultūra Kas Jums ir svarīgi, apmeklējot 
Rojas kultūras centru? 

115 piedāvājums (75%) 

10. Novada tēls Ar ko Jums asociējas Rojas 
novads? 

152 ar Zvejnieksvētkiem (24%) 

11. Mājoklis Vai esat domājuši par mājokļa 
siltināšanu? 

48 jau nosiltināta (33%), un 
gribētu, bet nevaru vienoties 
ar kaimiņiem (33%) 

12. Informācijas aprite Kur jūs visvairāk iegūstat 
informāciju par pašvaldības 
darbu? 

59 domes mājas lapā 
www.roja.lv (56%) 

13. Sabiedrības iesaiste Par kādiem jautājumiem, 
Jūsuprāt, tuvākajā laikā būtu 
nepieciešamas sabiedriskās 
apspriešanas? 

436 par teritorijas labiekārtošanu 
(52%) 

14. Rojas novada 
attīstība 

Kā vērtējat Rojas novada attīstību 
pēdējo gadu laikā? 

218 pozitīvi (61%) 

15. Patriotisms Vai savā ģimenē atzīmējiet Valsts 
dzimšanas dienu? 

63 jā, katru gadu (63%) 

16. Darbs Tavs darbs Tev: 140 patīk, bet ir slikti atalgots 
(36%) 

17. Informācijas aprite Kādā veidā Jūs vēlētos saņemt 
informāciju par kultūras 
pasākumiem novadā? 

114 kā informāciju internetā 
(54%) 

18. Drošība Kā Jūs pasargājat savu īpašumu 
pret zagļiem un nelaimes 
gadījumiem? 

63 ceru, ka šīs nelaimes paies 
secen (48%) 

19. Novada tēls Rojas novada devīzei, manuprāt, 
jābūt: 

411 Roja, vasaras galvaspilsēta 
(37%) 

20. Rojas novada 
domes darbs 

Cik sakopts un tīrs ir Rojas 
novads? 
Informētība par Rojas novada 
domes darbību? 
Rojas novada domes paveiktais 
ES projektu realizācijā? 
Rojas novada domes atsaucība 
iedzīvotāju vēlmēm? 
Informētība par Rojas novada 
domes budžeta izlietojumu? 
Rojas novada domes izglītības 
iestāžu pakalpojumu kvalitāte: 
Rojas novada domes Sociālā 
dienesta pakalpojumu kvalitāte: 
SIA Rojas DzKU pakalpojumu 
kvalitāte: 
Kultūras iestāžu pakalpojumu 
kvalitāte: 
Pašvaldības policijas 
pakalpojumu kvalitāte: 

13 vērtējums – drīzāk slikti. 
 
vērtējums – drīzāk laba 
 
vērtējums - drīzāk labs 
 
vērtējums – neitrāls 
 
vērtējums – vienlīdz neitrāls, 
labs un teicams 
vērtējums – drīzāk laba 
 
vērtējums – drīzāk laba 
 
vērtējums – drīzāk slikta 
 
vērtējums – teicama 
 
vērtējums – drīzāk laba 

2013.GADS 

21. Sociālie pakalpojumi 
– aprūpe mājās 

Vai esat informēts, kādu sociālo 
palīdzību sniedz novada Sociālais 
dienests? 
Kāds bijis šīs informācijas 
avots? 
Kāda ir sadarbība ar sociālo 
aprūpētāju? 
Kas, Jūsuprāt, ir šīs veiksmīgās 
sadarbības pamatā? 
Vai Jūs apmierina sociālā 
aprūpētāja darba laiks un pie 
jums pavadītā laika ilgums? 

24 jā  (92%) 
 
 
sociālais aprūpētājs (41%) 
 
ļoti veiksmīga (64%) 
 
uzticība sociālajam 
aprūpētājam (38%) 
jā (100%) 
 
 

http://www.roja.lv/
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Vai esat apmierināts ar 
darbinieka attieksmi? 
Vai esat saņēmis darbinieku 
atbalstu? 
Vai pakalpojums „Aprūpe 
mājās” ir palīdzējis atrisināt Jūsu 
situāciju? 
Sasniedzot vecumu, jūs vēlētos 
dzīvot: 
Kādu papildu pakalpojumu 
varētu ieviest? 

jā (100%) 
 
jā (100%) 
 
jā – (92%) 
 
 
pie tuviniekiem (75%) 
 
pastaigas un draudzības 
pasākumus (25%) 

22. Sociālie pakalpojumi 
– jauniešu centrs 
„Strops” 

Kādus tematiskos pasākumus 
Tu vēlies apmeklēt? 
Kādās sporta aktivitātēs Tev 
patīk piedalīties? 
Kā Tu vēlies pavadīt brīvo 
laiku? 
Vai vēlies sadarboties 
sadraudzības pasākumos ar 
citiem centriem? 
Kā Tu esi mainījies, apmeklējot 
jauniešu iniciatīvu centru? 

35 aktuālu tēmu pasākumus 
(67%) 
basketbolā (35%) 
 
aktīvi (48%) 
 
jā (69%) 
 
 
esmu palicis radošāks (44%) 

23.  Novada projekti Kurš, Jūsuprāt, ir 2012.gada 
nozīmīgākais projekts? 

249 kino, mākslas un kultūras 
festivāls ROJAL (32%) 

24. Sociālie pakalpojumi 
– Melnsila BJIC 

Kādus tematiskos pasākumus 
Tu vēlies apmeklēt? 
Kādās sporta aktivitātēs Tev 
patīk piedalīties? 
Kā Tu vēlies pavadīt brīvo 
laiku? 
Vai vēlies sadarboties 
sadraudzības pasākumos ar 
citiem centriem? 
Kā Tu esi mainījies, apmeklējot 
jauniešu iniciatīvu centru? 

13 aktuālu tēmu pasākumus 
(44%) 
sacensības ar citiem jauniešu 
centriem (45%) 
aktīvi (54%) 
 
jā (100%) 
 
 
esmu palicis aktīvāks (58%) 

25. Sociālie pakalpojumi 
– Rojupes BJIC 
„Varavīksne” 

Kādus tematiskos pasākumus 
Tu vēlies apmeklēt? 
Kādās sporta aktivitātēs Tev 
patīk piedalīties? 
Kā Tu vēlies pavadīt brīvo 
laiku? 
Vai vēlies sadarboties 
sadraudzības pasākumos ar 
citiem centriem? 
Kā Tu esi mainījies, apmeklējot 
jauniešu iniciatīvu centru? 

26 aktuālu tēmu pasākumus 
(76%) 
basketbols (54%) 
 
aktīvi (60%) 
 
jā (82%) 
 
 
esmu palicis aktīvāks (45%) 

26. Rojas novada 
domes darbs 

Vai pieskaitiet sevi pie 
sabiedriski aktīvas grupas? 
Vai tuvāko 5 gadu laikā plānojat 
mainīt dzīvesvietu? 
Kur iegūstat informāciju par 
Rojas novada pašvaldības 
darbu? 
Kādu informāciju Jūs vēlētos 
saņemt vairāk? 
Kā Jūs vērtētu pašvaldības 
ieguldījumu novada attīstībā? 
Kā Jūs vērtētu pašvaldības 
darbinieku profesionalitāti? 
Kādi infrastruktūras uzlabojumi 
būtu jāveic jūsu pašvaldībā? 
 
 

80 jā, piedalos kopienas 
aktivitātēs (34%) 
nē (70%) 
 
www.roja.lv (34%) 
 
 
par plānošanas un attīstības 
jautājumiem (15%) 
drīzāk apmierina (60%) 
 
augsta (50%) 
 
jāveic ielu un laukumu 
segumu uzlabošanas darbi 
(23%), jāuzlabo ielu un 
sabiedrisko vietu 

http://www.roja.lv/
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Kāda ir centralizētās 
ūdensapgādes pieejamība? 
Kāda ir centralizētās 
kanalizācijas pieejamība? 
Kāda ir sadzīves atkritumu 
savākšanas pieejamība? 
Kāda ir energoapgādes 
pieejamība? 
Kāda ir telekomunikāciju un 
informācijas tehnoloģiju 
pieejamība? 
Kāda ir izglītības iestāžu 
pieejamība? 
Kāda ir kultūras iestāžu 
pieejamība? 
Kāda ir aktīvās atpūtas un 
sporta vietu pieejamība? 
Kāda ir interešu kopu 
pieejamība? 
Kāda ir medicīnas un veselības 
aprūpes pieejamība? 
Kāda ir sadzīves pakalpojumu 
pieejamība? 
Kāda ir pašvaldības pārvalde 
pieejamība? 
Kāda ir sociālo pakalpojumu 
pieejamība? 
Kāda ir vides sakoptības 
kvalitāte? 
Kāda ir gājējiem domātas ielu 
infrastruktūras kvalitāte? 
Kāda ir veloceliņu un 
velomaršrutu kvalitāte? 
Kāda ir transportam paredzēto 
ielu infrastruktūras kvalitāte? 
Kāda ir āra apgaismojuma 
kvalitāte? 
Kāda ir būvvaldes pakalpojumu 
kvalitāte? 
Kāda ir ūdensapgādes 
pakalpojumu kvalitāte? 
Kāda ir atkritumu savākšanas 
kvalitāte? 
Kāda ir sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanas kvalitāte? 
Kāda ir sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu kvalitāte? 
Kāda ir veselības aprūpes 
pakalpojumu kvalitāte? 
Kāda ir kultūras un izklaides 
pakalpojumu kvalitāte? 
Kāda ir vispārējās izglītības 
pakalpojumu kvalitāte? 
Kāda ir pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu kvalitāte? 
Kāda ir sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu kvalitāte? 
Kāda ir namu 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
kvalitāte? 
Kāda ir lielākie trūkumi novadā? 
 

apgaismojums (19%) 
ļoti apmierina (50%) 
 
drīzāk apmierina (44%) 
 
drīzāk apmierina (58%) 
 
drīzāk apmierina (59%) 
 
drīzāk apmierina (60%) 
 
 
drīzāk apmierina (56%) 
 
drīzāk apmierina (49%) 
 
drīzāk apmierina (63%) 
 
drīzāk apmierina (54%) 
 
drīzāk apmierina (44%) 
 
drīzāk apmierina (54%) 
 
drīzāk apmierina (64%) 
 
drīzāk apmierina (54%) 
 
drīzāk apmierina (73%) 
 
drīzāk apmierina (40%) 
 
drīzāk neapmierina (39%) 
 
drīzāk neapmierina (50%) 
 
drīzāk neapmierina (50%) 
 
drīzāk apmierina (33%) 
 
drīzāk apmierina (66%) 
 
drīzāk apmierina (60%) 
 
drīzāk apmierina (44%) 
 
drīzāk apmierina (45%) 
 
drīzāk apmierina (43%) 
 
drīzāk apmierina (53%) 
 
drīzāk apmierina (60%) 
 
drīzāk apmierina (48%) 
 
drīzāk apmierina (56%) 
 
drīzāk apmierina (30%) 
 
 
sliktais ielu un ceļu stāvoklis 
(29%) un darbavietu trūkums 
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Kādām vajadzētu būt 
prioritārajām jomām, ko attīstīt 
novadā? 
Kādi būtu nozīmīgākie 
ilgtermiņa prioritārie mērķi? 
 

(21%) 
ceļiem un komunikācijām 
(21%), uzņēmējdarbībai 
(15%) 
veicināt mazās un vidējās 
uzņēmējdarbības attīstības 
iniciatīvas (30%), attīstīt 
drošu satiksmes 
infrastruktūru (16%) un 
paaugstināt izglītības un 
mūžizglītības kvalitāti un 
piedāvājumu (15%) 

27. Novada 
ekonomiskās 
izaugsmes 
veicināšana 

Vai jums ir pietiekami daudz 
informācijas par dažādām 
uzņēmējdarbību un pašvaldību 
saistītām jomām? 
Kādā veidā jūs parasti vēršaties 
pašvaldībā, lai kārtot lietas 
saistībā ar uzņēmumu? 
Cik lielā mērā jūs apmierina 
pašvaldības darbs? 
Kāda veida atbalsts no 
pašvaldības būtu nepieciešams 
jūsu uzņēmējdarbības veikšanai? 
Kādu uzņēmējdarbības atbalstu 
esat izmantojuši? 
Vai izmantojot uzņēmējdarbības 
atbalsta iespējas, esat 
konsultējušies ar Rojas novada 
domi? 

17  
novada uzņēmēji 

informācijas pietiek (79%) 
 
 
 
personiski (62%) 
 
 
pilnībā apmierina (65%) 
 
nav nepieciešams atbalsts 
(53%) 
 
ES fondu līdzfinansētās 
programmas (65%) 
nē (94%) 

2014.GADS 

28. Atkritumu 
apsaimniekošana 

Kā vērtējat SIA „Eco Baltia vide” 
darbību novadā? 

57 gan apmierina (27%), gan 
neapmierina (27%) 

29. Informācijas aprite Kādu rubriku jūs visbiežāk lasiet 
izdevumā „Banga”? 

84 policijas ziņas (38%) 

30. Tūrisms Kā Jūs uztverat tūristus? 329 kā maksātspējīgus klientus 
(31%) un kā traucēkli (30%) 

31. Kultūra Vai ģimenēm ar bērniem 
draudzīgam muzejam 
nepieciešams izglītojošs stūrītis? 

18 noteikti, spēlējoties bērni 
labāk atceras informāciju 
(56%) 

32. Sociālie pakalpojumi 
– Rojupes BJIC 
„Varavīksne” 

Ko tu labprātāk darītu BJIC 
„Varavīksne”? 
Kādās nodarbībās Tu vēlies 
piedalīties? 
Kādas tēmas tevi interesē? 
Kāpēc tu apmeklē BJIC 
„Varavīksne”? 
Vai centrā jūties gaidīts, 
ievērots, uzklausīts? 

25 gatavotu ēst (29%) 
 
radošajās darbnīcās (28%) 
 
sports (33%) 
ir radoši un interesanti (41%) 
 
jā (83%) 
 

33. Sociālie pakalpojumi 
– jauniešu centrs 
„Strops” 

Ko tu labprāt darītu MFC 
„Strops”? 
Kādās nodarbībās vēlētos 
piedalīties? 
Kādas tēmas interesē? 
Kāpēc tu apmeklē MFC 
„Strops”? 
Vai centrā jūties gaidīts, 
ievērots, uzklausīts? 

26 atpūstos (26%) 
 
radošajās darbnīcās (21%) 
 
kulinārija (16%) 
ir radoši, interesanti (51%) 
 
jā (76%) 
 

34. Sociālie pakalpojumi 
– Melnsila BJIC 

Ko tu labprāt darītu BJIC 
„Melnsils? 
Kādās nodarbībās vēlētos 
piedalīties? 

11 spēlētu galda spēles un citas 
spēles (45%) 
sporta nodarbībās (82%) 
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Kādas tēmas interesē? 
Kāpēc tu apmeklē MFC 
„Melnsils”? 
Vai centrā jūties gaidīts, 
ievērots, uzklausīts? 

sports (64%) 
ir radoši, interesanti (64%) 
 
jā (91%) 
 

35. Sociālie pakalpojumi  Vai esat informēts, kādu sociālo 
palīdzību sniedz novada Sociālais 
dienests? 
Kāds bijis šīs informācijas 
avots? 
Kādi pakalpojumi būtu 
nepieciešami, lai uzlabotos jūsu 
situācija? 
Attieksme pret klientu no sociālā 
dienesta puses? 

58 pilnībā (65%) 
 
 
sociālais darbinieks (67%) 
 
ģimenes atbalsta centrs 
(31%) un atbalsta grupas 
(31%) 
ļoti laba (79%) 
 

36. Sociālā dienesta 
darbs  

Kāda ir jūsu ģimenes locekļu 
attieksme pret jūsu darbu? 
Kā vērtējat savu darba 
samaksu? 
Vai jūtaties novērtēts savā 
darbā? 
Vai jūs apmierina darba vide, 
komforts, sociālā loma?

11 
darbinieku aptauja 

pozitīva (83%) 
 
adekvāta enerģijas patēriņam 
(50%) 
dažreiz (58%) 
 
daļēji, jo neapmierina 
sadzīves apstākļi, bet 
apmierina psiholoģiskais 
klimats (58%) 

37. Pirmsskolas izglītība 
– PII „Zelta zivtiņa” 

Vecāku gatavība iesaistīties 
grupas noformēšanā

48 ir gatavi iesaistīties (33%) 
 

38. Pirmsskolas izglītība 
– PII „Saulespuķe” 

Vai jūs izmantotu iespēju atstāt 
savu bērnu diennakts grupiņā, ja 
rastos tāda vajadzība? 
Vai, Jūsuprāt, bērnudārza darba 
laiku (7:30-18:00) vajadzētu 
mainīt? 
 

27 varbūt (44%) 
 
 
nē (85%) 

39. Vispārējā izglītība – 
Rojas vidusskola 

Vai bērnam patīk iet uz skolu? 
 
Vai mācību darbs ir interesants? 
 
Vai skolas organizētie pasākumi 
ir interesanti? 
Vai bērnam uzdoto mājasdarbu 
apjoms ir par lielu? 
Vai skolotāji mudina bērnu 
strādāt atbilstoši spējām? 
Vai skolotāji izturas taisnīgi? 
 
Vai bērns ciena skolotājus? 
 
Vai bērns skolā jūtas droši? 
 

74  
vecāki (V) 

 
109  

skolēni (S) 

V: bieži (50%),  
        S: dažreiz (55%) 

V: bieži (46%) 
        S: dažreiz (67%) 

V: bieži (54%) 
        S: bieži (44%) 

V: dažreiz (64%) 
        S: bieži (45%) 

V: bieži (41%) 
        S: bieži (41%) 

V: vienmēr (53%) 
        S: bieži (37%) 

V: vienmēr (66%) 
        S: bieži (47%) 

 V: vienmēr (62%) 
        S: vienmēr (49%) 

1.6.2. 2014.GADĀ VEIKTĀS IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 
2014.gada nogalē tika sagatavotas īpašas anketas saistībā ar Rojas novada attīstības dokumentu – 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas tapšanu. Anketas ģimenēm tika izplatītas ar 
Rojas vidusskolas skolēnu palīdzību, izzinot ģimeņu viedokļus par novadā vēlamajām izmaiņām un 
aicinot respondentus sniegt konkrētus priekšlikumus. Kopumā saņemtas 93 ģimeņu anketas no 
respondentiem, kas dzīvo 9 apdzīvotajās vietās: Rojā, Rudē, Melnsilā, Ģipkā, Valgalciemā, Kaltenē, 
Pūrciemā, Kolkā un Uguņos. Kopā ģimenēs pārstāvēti 462 iedzīvotāji, no kuriem strādājoši ir 199. No 
visiem strādājošajiem novada iedzīvotājiem 5,95% strādā ārzemēs, savukārt 23,78% strādā ārpus 
novada teritorijas, bet Latvijā. 
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Uz jautājumu, kas patīk vietā, kur ģimene dzīvo, visbiežāk minētās atbildes bija: 
  jūra, meži, svaigs gaiss, 
  kluss un mierīgs, 
  viss ir sakopts, 
  tīra vide,  
  kultūras pasākumi novadā, 
  apkārtne (Mazupīte, māja, dārzs, puķu laivas), 
  patīk pati Roja (gan ikdienā, gan visos gadalaikos), 
  bērniem – skolas (arī Rojas MMS un Rojas SS) un iespēja pilnveidoties, 
  Roju izrotā visiem svētkiem, 
  Rojas avotiņš, 
  cilvēki viens otru pazīst, ir draudzīgi, izpalīdzīgi, 
  bērniem – vieta Rojā, kur spēlēties, 
  Rudes jauniešu centrs, kur pavadīt brīvo laiku, 
  mazdārziņi un upe Rudē, 
  Rojas upe, iespēja pa to braukt ar laivām. 
Uz jautājumu, ko ģimene vēlētos citādi, visbiežāk minētās atbildes bija: 
  vairāk apgaismotas ielas Rojā un Rudē, 
  vairāk domāt par bērnu brīvo laiku, 
  lielāku bērnu laukumu, 
  biežākus pasākumus (arī brīvdabā), 
  sakoptākus ceļus, 
  atjaunotu parku pie domes, 
  autoostas laivu pārveidot, lai nebūtu tik raiba, 
  pašvaldības policijas un policijas pilnvērtīgāku darbību, 
  sakārtotu Selgas ielu un tās apgaismojumu, 
  lai būtu vairāk darbavietu, 
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  lai cilvēki nepiesārņo dabu, 
  gaumīgākus ziemas rotājumus, 
  lai būtu vairāk iedzīvotāju. 
Uz jautājumu, kādi varētu būt priekšlikumi, lai mainītu dzīvi novadā, visbiežāk minētās atbildes bija: 
  daudzveidīgs, moderns bērnu laukums Rojā, 
  peldbaseins ar SPA zonu un rehabilitācijas iespējām, 
  ielu segumu atjaunošana (īpaši Selgas ielā), 
  pludmalē no Rojas līdz Kaltenei – labiekārtojumu, (soliņus, pārģērbšanās kabīnes, u.c.) 
  radīt jaunas darbavietas novadā,  
  estrāde jūras tuvumā, 
  atvērt kafejnīcu bērniem, 
  vairāk iesaistīt pasākumos bērnus, 
  veselīgas brīvpusdienas pamatskolēniem, 
  vairāk un biežākus pasākumus jauniešiem, 
  atbalstīt jaunos zemniekus, 
  stadiona atjaunošana. 
Lielākā daļa aptaujās sniegto priekšlikumu iekļauti Rojas novada attīstības programmas rīcībās, savukārt 
iedzīvotāju apmierinātības rādītāji tiek izmantoti uzraudzības sistēmā – kā politikas rezultātu rādītāji.  

2. PUBLICITĀTE 
2.1. INFORMĀCIJA MASU MEDIJIEM PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTU IZSTRĀDI 
 

Rojas novada mājas lapā www.roja.lv tika publicēts paziņojums par Rojas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2015. – 2030. gadam un Rojas novada attīstības programmas 2015. – 2020.gadam 
uzsākšanu. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.roja.lv/
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Rojas novada informatīvajā izdevumā „Banga” 12.09.2014. numurā (Nr. 17 (1140) tika publicēts 
paziņojums par Rojas novada ilgtspējīgas stratēģijas 2015. – 2030. gadam un Rojas novada attīstības 
programmas 2015. – 2021.gadam uzsākšanu. 
 

 
 
 
 
Rojas novada informatīvajā izdevumā „Banga” 24.10.2014. numurā (Nr. 20 (1143)), kā arī Rojas novada 
mājas lapā www.roja.lv tika publicēts aicinājums interesentiem piedalīties plānošanas darbnīcās, kuras 
tika organizētas 4.11.2014., 6.11.2014, 2.12.2014. un 4.12.2014. Paziņojumā – aicinājumā dota 
detalizēta informācija par plānošanas darbnīcu norisi un tēmām.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.roja.lv/


 PĀRSKATS PAR ROJAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU  

53 

 

 

 
 

 

 

 



 PĀRSKATS PAR ROJAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU  

54 

 

 
 

 
Līdztekus masu medijos publicētajai informācijai ar aicinājumu līdzdarboties Rojas novada plānošanas 
darbnīcās, tika izsūtītas personiskas e-pasta vēstules pirms abiem plānošanas darbnīcu posmiem, 
uzsverot iespējamo dalībnieku īpašo lomu novada attīstības plānošanas gaitā. Aicinājumā, kas nosūtīts 
pirms otrā plānošanas darbnīcu posma, potenciālie dalībnieki informēti par pirmajā posmā paveikto, 
rosinot iepazīties ar pirmā posma rezultātiem novada mājas lapā www.roja.lv.  
 
 
 
 

http://www.roja.lv/
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Laikraksta „Talsu Vēstis” 29.10.2014. numurā un laikraksta mājas lapā www.talsuvestis.lv tika publicēts 
Annas Ķīvičas raksts par paredzamajām plānošanas darbnīcām Rojas novadā. 
 

 
 
 
Laikraksta „Talsu Vēstis” 7.11.2014. numurā un laikraksta mājas lapā www.talsuvestis.lv tika publicēts 
Annas Ķīvičas raksts par Rojas novada plānošanas darbnīcu norisi. 

 

 

 

 

Laikraksta „Talsu Vēstis” 7.11.2014. numurā un  

 
 
 
 
 
 

http://www.talsuvestis.lv/
http://www.talsuvestis.lv/
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Rojas novada mājas lapā www.roja.lv (sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”) iedzīvotāji un interesenti tiek 
informēti par pirmajā posmā paveikto. Sekojot mājas lapas rakstā pieminētajām saitēm, interesenti tiek 
rosināti iepazīties ar pirmā posma rezultātiem – novada vīzijas projektu, dažādās jomās veiktajām 
inventarizācijām un problēmu analīzēm. 
 

 

 
 
Laikraksta „Talsu Vēstis” 15.07.2015. numurā tika publicēts paziņojums par Rojas novada stratēģijas un 
attīstības projektu apspriešanu.  

 
 

http://www.roja.lv/
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Rojas novada mājas lapā www.roja.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” tika publicēts paziņojums par Rojas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projektu apspriešanu. Novada mājas lapā 
tika nodrošināta iespēja iepazīties ar visiem apspriežamajiem dokumentiem.  
 

 
 
Informācija par Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projektu sabiedrisko 
apspriešanu ievietota arī Rojas novada 24.07.2015. informatīvajā izdevumā “Banga” – (Nr. 14(1161)). 
 

 

 

http://www.roja.lv/
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Rojas novada mājas lapā www.roja.lv 17.09.2015. publicēts raksts “Plānošanas dokumentu izstrādes 
maratons tuvojas finišam”, sniedzot apkopojumu par abu plānošanas dokumentu sabiedriskās apspriešanas 
pasākumiem. Rakstā iekļauta saite, lai interesenti varētu iepazīties ar sabiedrības iebildumiem un 
priekšlikumiem, kas izteikti publiskās apspriešanas laikā.  
 

 
 
Rojas novada mājas lapā www.roja.lv 01.02.2016. publicēts paziņojums “Apstiprināti būtiski novada 
plānošanas dokumenti”, informējot par Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības 
programmas apstiprināšanu. 

 

http://www.roja.lv/
http://www.roja.lv/
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Informācija par Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas apstiprināšanu 
ievietota arī Rojas novada 12.02.2016. informatīvajā izdevumā “Banga” – (Nr. 3(1174)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 
 
Lai apspriestu Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas dokumentu 
projektus, tika rīkota sabiedriskās apspriešanas sanāksme Rojā, 30.07.2015. Sanāksmē dokumentu 
izstrādātāji SIA “Smilšu pilis” sniedza izskaidrojošu “PowerPoint” prezentāciju un uzklausīja sanāksmes 
dalībnieku viedokļus. Sanāksmes laikā izskanējušie iebildumi un priekšlikumi, kā arī citi sabiedriskās 
apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un to vērā ņemšanas iespējas apkopotas tabulā “Sabiedrības 
iebildumi un priekšlikumi par Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 
projektiem”. 
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2.3. SABIEDRĪBAS IEBILDUMI UN PRIEKŠLIKUMI PAR ROJAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS 
PROGRAMMAS PROJEKTIEM 

 

 
N.p.k. 

IEBILDUMA / 
PRIEKŠLIKUMA 
IESNIEDZĒJS 

 
IESNIEGTĀ IEBILDUMA / PRIEKŠLIKUMA BŪTĪBA 

ŅEMTS VĒRĀ/ 
NAV ŅEMTS 

VĒRĀ 

PASKAIDROJUMS VAI PAMATOJUMS, JA 
IEBILDUMS / PRIEKŠLIKUMS  

NAV ŅEMTS VĒRĀ 

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. 

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

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. 

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. 

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 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. 

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

Ņemts vērā 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”. 

5. Priekšlikums papildināt AP rīcības NT-9 un NT-10 sadaļā 
„Novada tēls”, papildinot iesaistītās organizācijas ar vēl vienu 

Ņemts vērā 1.5. AP rīcība NT-9 redakcionāli koriģēta 
sekojošā redakcijā: „Sadarbībā ar Rojas ostu un 



 PĀRSKATS PAR ROJAS NOVADA IAS UN AP PLĀNOŠANAS PROCESU  

64 

 

dalībnieku – Rojas Jūras zvejniecības muzeju. Rojas Jūras zvejniecības muzeju izveidot izzinošu 
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.” 

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 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. 

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 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. 

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 

1.8. Priekšlikums nemainīt Ilgtermiņa prioritāri 
15-M-K, tādēļ ieteikums netiek ņemts vērā, jo 
vārdkopa „stabilas tradīcijas” ietver arī „kultūras 
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un kinomākslas novitātes balstās uz stabilām tradīcijām, 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, iedzīvotāju 
darbīgumu un ieinteresētību kultūras norisēs” 

mantojuma saglabāšanu”, tikai vispārinātākā 
veidā.  

9. 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” 

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”. 

10. Inga Lēmane Priekšlikums papildināt AP vidējā termiņa mērķi 7M-K-3 par 
Kalteni un Melnsilu ar Rudi, paredzot arī iespējamo Rudes 
jauniešu centra ēkas energoefektivitātes uzlabošanu. 

Ņemts vērā 1.10. AP sadaļā 2.4.3. vidējā termiņa mērķis 7M-
K-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. 

11. 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 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. 

12. PII „Zelta zivtiņa” 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 1.12. 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 
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līdzekļi, 70% ES fondu līdzekļi), uzsākšanas gadu 
(2020.). 

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 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.). 

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 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. 

15.  Rojas novada 
Sociālais dienests 

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”. 

Ņemts vērā 1.15. IAS dokumenta 2.1. daļas izvērstā vīzija 
redakcionāli koriģēta uz: “..un ir pieejama visiem 
– arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un 
..”. 

16. 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 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. 
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terminu definīcijām. 

17. 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”. 

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

18. 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. 

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

19. 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. 

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

20. Priekšlikums koriģēt AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcību SP-
1 (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.  

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. 

21. Priekšlikums pārskatīt AP sadaļas 3.1.6. rīcības SP-3 
paredzamo summu, plānojot, ka katru gadu tā varētu būt 

Ņemts vērā 1.21. AP dokumenta sadaļas 3.1.6. rīcības SP-3 
paredzamās summas ieviešamas atbilstoši 
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1200 EUR, sākot ar 2016.gadu, nodrošinot 5 ģimeņu 
asistentu darbu gada garumā. 

priekšlikumam. Papildināma arī sadaļa 3.2., 
paredzot rīcības ieviešanu sākot ar 2016.gadu. 

22. Priekšlikums koriģēt AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcību SP-
4 (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. 

Ņemts vērā 1.22. AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcība SP-4 
koriģēta atbilstoši priekšlikumam. Koriģēts finanšu 
apjoms rīcības SJ-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. 

23.  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”.  

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

24. 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 1.24. AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcības 
virziens RV-SP-5 formulēts sekojoši: “Viesģimeņu 
un atbalsta ģimeņu attīstība”. Savukārt, rīcība SP-
9 formulēta: “Popularizēt viesģimenes un atbalsta 
ģimenes statusa iespējas un nosacījumus novada 
iedzīvotāju vidū”. Papildināta sadaļa 3.1.6. 
atbilstoši priekšlikumam. 

25. Priekšlikums koriģēt AP dokumenta sadaļas 2.4.6. rīcības 
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.  

Ņemts vērā 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”.  

PRIEKŠLIKUMI, KAS SAŅEMTI SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES LAIKĀ ROJĀ, 30.07.2015. 

26. Marina Poutanene Lūdz precizēt informāciju par stratēģisko mērķu un ilgtermiņa 
mērķu savstarpējo saistību.  

Paskaidrojums 1.26. Stratēģisko mērķu un ilgtermiņa mērķu 
sasaiste parādīta pat divos veidos – gan no 
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ilgtermiņa mērķu skatupunkta, gan no stratēģisko 
mērķu skatupunkta. 

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

Paskaidrojums 1.27. Tiek paskaidrots, ka pludmaļu sakārtošana 
paredzēta vairākos areālos, gan uzlabojot esošās 
publisko pieejamās pludmales, gan aprīkojot 
jaunas. 

28. Eva Kārkliņa Vēlas noprecizēt rīcību idejas, kas paredzētas Žocenes 
attīstībai. 

Paskaidrojums 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”. 
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3. DOKUMENTI 
 

3.1. ROJAS NOVADA DOMES LĒMUMI PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTU IZSTRĀDI 

 

3.1.1. ROJAS NOVADA DOMES LĒMUMI PAR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 
IZSTRĀDI 

19.08.2014. Nr.64 
(protokols Nr.8, 

27.punkts) 

Par Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam 
izstrādes uzsākšanu. 

16.06.2015. Nr.146 
(protokols Nr.6, 

11.punkts) 

Par grozījumiem Rojas novada domes lēmuma Nr.64 (protokols Nr.8, 
27.punkts) “Par Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. 
– 2030.gadam izstrādes uzsākšanu” pielikumā Nr.18. 

16.06.2015. Nr.148 
(protokols Nr.6, 

13.punkts) 

Par Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2015. – 
2030.gadam) projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

19.01.2016. Nr. 6 
(protokols Nr.1, 

6.punkts) 

Par attīstības dokumentu apstiprināšanu. 
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3.1.2. ROJAS NOVADA DOMES LĒMUMI PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDI 

19.08.2014. Nr.63 
(protokols 

Nr.8, 
26.punkts) 

Par Rojas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādes 
uzsākšanu. 

16.06.2015. Nr.145 
(protokols 

Nr.6, 
10.punkts) 

Par grozījumiem Rojas novada domes lēmuma Nr.63 (protokols Nr.8, 
26.punkts) “Par Rojas novada attīstības programmas 2015. – 
2021.gadam izstrādes uzsākšanu” pielikumā Nr.17. 

16.06.2015. Nr.147 
(protokols 

Nr.6, 
12.punkts) 

Par Rojas novada attīstības programmas (2015. – 2021.gadam) 
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

19.01.2016. Nr.6 (protokols 
Nr.1, 6.punkts) 

Par attīstības dokumentu apstiprināšanu. 
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3.2. DOKUMENTI SAISTĪBĀ AR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONU 
 

2014.gada augustā Rojas novada dome nosūtījusi Kurzemes plānošanas reģionam paziņojumu par Rojas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas dokumentu izstrādi. 

Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” 
publicēts paziņojums par Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 
dokumentu publisko apspriešanu no 21.07.2015. līdz 18.08.2015. un sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmi Rojā 30.07.2015. 

 

 

 
Kurzemes plānošanas reģions 22.10.2015. sagatavojis atzinumu par Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju (2015. – 2030.gadam) un Rojas novada Attīstības programmu (2015. - 2021.gadam), 
(dokuments Nr.6-1/14/15) ar attiecīgajiem pielikumiem atbilstoši noteikto kritēriju izpildei. 
 
 
 

http://www.kurzemesregions.lv/
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3.3. DOKUMENTI SAISTĪBĀ AR STRATĒĢISKO IVN 
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