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IEVADS 

Rojas novada Attīstības programma 2015. – 2021.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, 
kurā tiek noteikti novada vidējā termiņa mērķi un rīcības, kā arī investīciju plāns laika posmam 
līdz 2018.gadam. Rojas novada Attīstības programma izstrādāta, pamatojoties uz likumu „Par 
pašvaldībām”, (19.05.1994.), Teritorijas attīstības plānošanas likumu (13.10.2011.), Attīstības 
plānošanas sistēmas likumu (23.05.2008.), MK noteikumiem Nr. 970 – „Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā” (25.08.2009.), MK noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.), MK noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (14.10.2014.), kā arī Rojas novada domes 
lēmumiem.  

Izstrādājot Rojas novada Attīstības programmu, ievērtēta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
„Latvija 2030”, Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam, Kurzemes plānošanas reģiona 
teritorijas plānojums un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas projekts 2015. – 
2020.gadam, Talsu novada attīstības programma 2014. – 2020.gadam, Dundagas novada attīstības 
programma 2014. – 2020.gadam un Mērsraga novada attīstības programma (2011.), kā arī iepriekš 
izstrādātie attīstības plānošanas dokumenti, kas attiecas uz Rojas novada teritoriju, tādējādi respektējot 
savstarpējās saskaņotības un pēctecības principus. Sasaiste ar Talsu, Dundagas un Mērsraga novadu 
attīstības plānošanas dokumentiem ievērtēta pašreizējās situācijas raksturojumā, kā arī analīzes 
kopsavilkumā šī dokumenta 1.daļā. 

Rojas novada Attīstības programma ir ilgtspējības principā balstīts vidēja termiņa plānošanas 
dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

Galvenās idejas, kas noteiktas Attīstības programmā, tapušas ar plaša iedzīvotāju loka līdzdalību, 
ievērojot atklātības, daudzveidības, vienlīdzīgu iespēju un integrētas pieejas principus. Rojas novada 
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Attīstības programma izstrādāta, balstoties uz pašreizējās situācijas raksturojumu un analīzi jeb datu 
analīzi, izmantojot rīcības plānošanas metodi, kas īpašās plānošanas darbnīcās vienojusi aptuveni 70 
cilvēku, kā arī izmantojot plašu klāstu dažādu veidu anketēšanas rezultātus. Pārskats par pielietotajām 
metodēm un plānošanas procesa rezultāti apkopoti atsevišķā sējumā – „Pārskats par Rojas novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas plānošanas procesu”.  

Rojas novada Attīstības programma ir attīstības dokuments, kurā izvirzīti vidējā termiņa mērķi 7 gadu 
periodam, to sasaiste ar stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa mērķiem. Dokumentā noteiktas katram 
mērķim atbilstošās rīcības šādās ar novadu saistītajās jomās – vide, tautsaimniecība un osta, kultūra, 
izglītība, aktīvs dzīvesveids, sociālā palīdzība, veselības aizsardzība un sabiedriskā kārtība, satiksme, 
inženierapgāde, mājoklis, komunālie pakalpojumi, novada tēls un pārvaldība. Rojas novada Attīstības 
programmā ietverts rīcību ieviešanas plāns, izceļot rīcību prioritātes, īstenošanai paredzamos finanšu 
resursus un atbildīgos par rīcību ieviešanu. Pirmajiem 3 gadiem dots investīciju plāns, parādot 
detalizētāku finansējuma avotu sadalījumu un katrai rīcībai atbilstošos plānotos rezultātus.  

Ievērtējot nepārtrauktības principu, dokumentā izstrādāta Attīstības programmas uzraudzības sistēma, 
kas balstīta uz politikas rezultātu rādītājiem, kuri saistīti ar katru no 64 vidējā termiņa mērķiem 11 
dažādās jomās. Attīstības programmas uzraudzības sistēma paredz analizēt gan šo rādītāju izmaiņas, 
gan paredzēto rīcību ieviešanas progresu. 
 

 

1. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES KOPSAVILKUMS, 
PAMATNOSTĀDNES, TENDENCES 

 

 
1.1. VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 
Rojas novads atrodas Ziemeļkurzemes ZA daļā – tas stiepjas aptuveni 42 km garumā pa Rīgas jūras 
līča Piejūras zemieni. Novads ietilpst Kurzemes plānošanas reģionā. Novada centrs Roja atrodas 37 km 
attālumā no lielākās tuvākajā apkaimē atrodošās pilsētas – no Talsiem - un 126 km attālumā no Rīgas. 
Caur Rojas novadu neiet galvenās LR transporta maģistrāles, - novadu šķērso divi valsts reģionālie 
autoceļi – P 126 (Valdgale – Roja) un P 131 (Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka). Rojas 
novada teritorijā ir 9 ciemi – Aizklāņi, Melnsils, Pūrciems, Ģipka, Rude, Žocene, Roja, Kaltene un 
Valgalciems. Rojas novada teritorija robežojas ar Dundagas novadu (Z, ZR un R daļā), Talsu novadu 
(DR, D daļā) un Mērsraga novadu (DA daļā). 

Rojas novada teritorija ir 200,5 km² liela, un iedzīvotāju skaits 2015.gada janvārī bija 4186. Iedzīvotāju 
skaitam visās Rojas novada apdzīvotajās vietās ir tendence samazināties. Nozīmīga loma Rojas 
novada attīstībā ir Rojas ostai. Vairums strādājošo nodarbināti zivju apstrādes rūpniecībā un 
zvejniecībā, ievērojams skaits iedzīvotāju tiek nodarbināti novada domes iestādēs un uzņēmumos, 
tirdzniecības uzņēmumos, pakalpojumu sniegšanā, meža apsaimniekošanā, kokapstrādē un 
lauksaimnieciskajā ražošanā. Pateicoties garajai jūras piekrastes līnijai, aktīvāka kļūst tūrisma joma. 

Atbilstoši 2013.gada datiem Rojas novada teritorijas attīstības indekss ierindo novadu 27.vietā 110 
Latvijas novadu vidū. 

1.2. VĒSTURISKS IESKATS 

VIDUSLAIKI 

Rojas vārds pirmo reizi minēts 1387.gadā. Roja bijusi reti apdzīvota Lubezeres muižas nomale, jo 
atradusies tālu no galvenajiem satiksmes ceļiem.  

16. – 18.GADSIMTS 

VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS UN VĒSTURISKS IESKATS 
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16.gs. otrajā pusē Rojā darbojusies kabotāžas osta, no kurienes Lubezeres barons uz ārzemēm 
eksportējis muižas ražojumus – labību, kokmateriālus, dzelzs izstrādājumus. 1582.gadā Rojas ciemā 
bijušas 25 mājas. 

19. UN 20.GADSIMTA MIJA 

Pēc Krišjāņa Valdemāra iniciatīvas arī Rojā un Ģipkā tiek izveidotas jūrskolas, kurās mācījušies vairāk 
nekā 2000 audzēkņu. Gadsimtu mijā jūras piekrastē no Ģipkas līdz Mērsragam uzbūvēti vairāk nekā 
200 buru kuģi.  

20.GADSIMTS 

30.os gados strauji attīstījusies zivju pārstrāde – Kaltenē, Rojā, Pūrciemā, Žocenē. Padomju okupācijas 
laikā teritorijas attīstības virzītājs Rojā bijis zvejnieku kolhozs „Banga”. 1950.gadā Roja kļuvusi par 
administratīvās vienības – pilsētciemata centru. 1969.gadā Rojai piešķirts pilsētciemata statuss un Roja 
kļuvusi par spēcīgu un modernu rūpnieciska rakstura ciematu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
papildus zvejniecībai attīstījies Baltijas jūras kravu transports ( papīrmalkas un kurināmā eksports uz 
Skandināviju) un jahtu tūrisms. Turpinot zvejniecības un zivju apstrādes tradīcijas, Rojas osta ir kļuvusi 
par galveno Rīgas jūras līča zvejas ostu. 
 
 
 
 

VĒRTĪBAS 
 

1.3. VIDE – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Rojas novada teritorija atrodas Piejūras zemienē, Rīgas jūras līča ZR piekrastē, novada klimats ir 

maigāks nekā citur Latvijā, savukārt vasarā skaidro dienu skaits ir lielāks nekā apvidos, kas atrodas 
tālāk no jūras. 

▪ Raksturīgās dabas procesu rezultātā veidojušās ainavas Rojas novadā ir smilšainās pludmales 
ainavas, akmeņainās pludmales ainavas, mežu ainavas, purvu ainavas, lauku ainavas – pļavas un 
atmatas. Cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā izveidotās ainavas ir lauksaimniecības zemju 
ainavas, viensētu ainavas, urbanizētās ainavas – ciemi un kultūrvēsturiskās ainavas. 

▪ Nozīmīgākais dabas resurss novadā ir mežs – tas aizņem 76,4% no novada teritorijas un ir lielāks 
par vidējo rādītāju Latvijā (46,4%). 77% no lauksaimniecības zemēm ir meliorētas, tomēr 
lauksaimniecības zemes aizņem tikai 13,2% no novada teritorijas. 

▪ Lielākais zemju īpašnieks novadā ir valsts – tās īpašumā atrodas 63% novada zemju, lielākā daļa no 
tām ir mežu zemes. Pašvaldības īpašumā atrodas tikai 0,2% no novada kopplatības. 

▪ Ūdeņi aizņem 2% no novada teritorijas. Lielākā no novadu šķērsojošajām Ventas baseina apgabala 
upēm ir Roja. Plūdu apdraudējums Rojas novadā konstatēts pie Rojas upes un Mazupītes. Rojas 
novada teritorijā, applūduma draudi visvairāk saistās ar jūras uzplūdiem. Lielākā mākslīgā 
ūdenskrātuve novadā ir Rudes ezers. Piekrastes ciemu grāvju tīkls ir neatbilstoši uzturēts, situāciju 
būtiski pasliktina bebri. 

▪ Rojas novadam ir 42 km gara piekrastes un pludmales teritorija, un tas robežojas ar Rīgas jūras līci. 
Augsta krasta erozijas riska pakāpe ir Pūrciemā, Rojā, uz D no Rojas ostas, Kaltenē un Valgalciemā. 

▪ Rojas novadā atrodas vidēji daudz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju - 2 dabas liegumi, 4 
mikroliegumi, 2 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, virkne dižkoku, kultūrvēsturisko 
koku un saudzējamo koku, 2 dižakmeņi. Novada teritorijā sastopami 8 veidu Latvijas un Eiropas 
nozīmes aizsargājamie biotopi, 8 veidu Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi un 2 veidu Latvijā 
aizsargājamie biotopi. 

▪ Upju ekoloģiskā kvalitāte ir laba, labs ir arī pazemes ūdeņu kvantitatīvais stāvoklis un ķīmiskā 
kvalitāte. Gaisa atmosfēras stāvoklis nav apdraudēts. 

▪ Būtisku kaitējumu zvejniecībai jūrā nodara roņi. 
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▪ Kurzemes plānošanas reģiona nostādnes vides jomā piekrastē paredz nodrošināt līdzsvaru starp 
teritorijas attīstību un dabas un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību, īpašu uzmanību pievēršot 
sabiedrisko telpu saglabāšanai un pieejamībai ciemos un lauku areālos, kā arī publisko ūdeņu 
apsaimniekošanai. 

▪ Vides jomā Rojas novadam ir kopīgi risināmi jautājumi ar Dundagas un Mērsraga novadiem par 
piekrastes attīstību, ar iepriekš minētajiem novadiem un Talsu novadu – par mežu ugunsbīstamību 
un par atbildīgu rīcību attiecībā uz kopīgo ūdensobjektu piesārņojuma kontroli. Rojas novada tūrisma 
attīstību pozitīvi ietekmē kaimiņu novadā atrodošais Kolkas rags – kā Latvijas un starptautiska 
mēroga interešu objekts.  

 

1.4. KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS – KOPSAVILKUMS  

▪ Rojas novadā atrodas 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi, 4 no tiem – arheoloģijas pieminekļi. 

Novadā atrodas 1 vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis – Ģipkas baznīca un virkne 
kultūrvēsturisku ēku un objektu, no kuriem jāizceļ Kaltenes klubs – bijusī Nogales barona vasarnīca, 
šobrīd – mājvieta Kaltenes bibliotēkai. 

 
 
 
 
 

IEDZĪVOTĀJI 
 
1.5. APDZĪVOJUMS – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Rojas novada apdzīvojums dislocēts 9 ciemos, kuru robežas apstiprinātas likumdošanā noteiktajā 

kārtībā, un viensētās. Vidējais iedzīvotāju blīvums novadā ir 21,09 iedzīvotāji uz 1 km², kas ir 
apmēram 3 reizes vairāk nekā reti apdzīvotājā kaimiņu – Dundagas pagastā (Dundagas novadā). 60 
– 62% novada iedzīvotāju dzīvo novada centrā – Rojas ciemā, tomēr vasaras sezonas laikā 
iedzīvotāju skaits Rojas novada piekrastes ciemos palielinās aptuveni 2 reizes. 

▪ Kopš 2011.gada iedzīvotāju skaits novadā pakāpeniski samazinās – analogi lielākajai daļai Latvijas 
teritorijas. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums novadā ir negatīvs. Modelējot iedzīvotāju skaita izmaiņas 
turpmākajos 20 gados, un pieņemot, ka migrācijas tendences un dzimstības tendences saglabājas 
iepriekšējā apjomā, iedzīvotāju skaitam ir tendence pakāpeniski samazināties. 

▪ Demogrāfiskās slodzes rādītājs Rojas novadā ir labāks nekā vidējais rādītājs Latvijā, Kurzemē un 
apkārtējās pašvaldībās. Tuvākajos 20 gados novadā paredzams darbaspējīgā vecuma iedzīvotāju 
īpatsvara samazinājums. Novada ciemos vērojamas atšķirības iedzīvotāju vecuma īpatsvara ziņā - 
izteikti lielāks jauno iedzīvotāju īpatsvars ir Pūrciemā, izteikti mazāks – Žocenē un Ģipkā, savukārt 
Žocenē ir izteikti lielāks pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars. 

▪ Etniskais sastāvs Rojas novadā ir ļoti vienveidīgs, - 94,1% no visiem iedzīvotājiem ir latvieši. 
▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentos uzsvērts, ka Kurzemes piekrastē apdzīvojuma 

vēlamā attīstība organizējama ciemos. Ņemot vērā prognozētās klimata izmaiņas un jūras līmeņa 
celšanos, kā arī krasta noskalošanās riska pieaugumu, ciemu teritoriju paplašināšana gar piekrasti ir 
ierobežojama, nepieciešamības gadījumā tā plānojama virzienā uz sauszemi. 

▪ Piekrastes ciemu problēmas un tendences Rojas novadā, Mērsraga novadā un Dundagas novadā ir 
līdzīgas – ciemiem pēdējos gados ir tendence kļūt par sezonas rakstura apdzīvojamajām vietām ar 
krasām iedzīvotāju skaita izmaiņām dažādos gadalaikos. 

 

EKONOMISKĀ DARBĪBA 
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1.6. NODARBINĀTĪBA – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Rojas novadā daudz lielāks iedzīvotāju īpatsvars nodarbināti privātajā sektorā, salīdzinot ar Talsu 

un Dundagas novadiem, kā arī Kurzemes un Latvijas vidējiem rādītājiem. 
▪ Rojas novada nodarbināto iedzīvotāju vidējās darba samaksas neto rādītāji ir vieni no mazākajiem, 

salīdzinot ar apkārtējiem novadiem, un ir tikai aptuveni 57%, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Latvijā. 
▪ Rojas novadā reģistrētais bezdarba līmenis ir zemāks nekā kaimiņu pašvaldībās, Kurzemes reģionā 

un Latvijā, tomēr vasaras sezonā tas pieaug 3 reizes – atbilstoši zivju pārstrādes uzņēmumu darba 
sezonālajam raksturam. Novadā ir izteikti vairāk bezdarbnieču – sieviešu. 

▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentos norādīts, ka īpaša vērība veltāma sadarbībai 
nodarbinātības un pakalpojumu sasniedzamības jomā. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 
dokumenti paredz sadarbības stiprināšanu ar uzņēmumiem jauniešu vasaras nodarbinātības 
nodrošināšanai un apmācību aktivizēšanu nodarbināto iedzīvotāju kvalifikācijas paaugstināšanai. 

▪ Gandrīz viena trešdaļa darbaspējīgo iedzīvotāju strādā ārpus Rojas novada – liela daļa no tiem – 
Talsu un Mērsraga novados.  

 

1.7. TAUTSAIMNIECĪBA – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Galvenās uzņēmējdarbības nozares Rojas novadā ir tradicionālā lauksaimniecība, 

mazumtirdzniecība, zivsaimniecība, mežizstrāde, būvniecība, dažāda veida pakalpojumi, tai skaitā, 
tūrisma pakalpojumi. 

▪ Saskaņā ar Lursoft datiem Rojas novadā Uzņēmumu reģistrā 2014.gadā reģistrēti 310 uzņēmumi. 
2012.gadā ekonomiski aktīvi darbojušies 179, tai skaitā lielākais uzņēmumu skaits ir augkopības 
nozarē, mazumtirdzniecībā, specializētajos būvdarbos un zivsaimniecībā. Saskaņā ar CSP datiem 
no visām ekonomiski aktīvajām statistikas vienībām Rojas novadā visvairāk ir komercsabiedrību – 
42%.  

▪ 5 no 20 uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu 2013.gadā darbojas nozarē „Zivju, vēžveidīgo un 
mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana”. 5 no 20 uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu 2013.gadā 
darbojas nozarē „Jūras zvejniecība”. Gan apgrozījuma apjoma, gan nodarbināto strādnieku skaita 
ziņā izteikts līderis novadā ir SIA „Līcis 93”. 

▪ Laika posmā no 2010. – 2012.gadam izteikti lielākais apgrozījuma pieaugums bijis ar 
inženierbūvniecību saistītajās jomās, bet izteikti mazākais – tūrisma jomā. 

▪ Puse no novada ražošanas uzņēmumiem darbojas pārtikas nozarē. 
▪ Pēdējos gados Rojas novadā no apsekotajām lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm 

neapstrādāti bija 16%, kas ir labāks rādītājs, nekā Dundagas novadā, un ievērojami labāks, nekā 
Mērsraga novadā, taču sliktāks nekā Talsu novadā. 

▪ Tā kā valstij pieder lielākā daļa (76,2%) no novada mežiem, valsts mežos izstrādātie ciršanas apjomi 
un mežu atjaunošanas apjomi ir lielāki nekā privātajos mežos.  

▪ Rojas novadā tūrismam ir sezonāls raksturs. Rojas novadā ir 25 naktsmītnes, ar 543 vietām 
nakšņotājiem. Rojā darbojas novada tūrisma informācijas centrs, vairums no tūristiem, kuri izmanto 
Rojas TIC (Tūrisma informācijas centra) pakalpojumus ir no Vācijas, Igaunijas un Lietuvas. Novadā 
nav pietiekami daudz labiekārtotu atpūtas vietu, kas būtu aprīkotas ar galdiem, soliem, atkritumu 
urnām un ugunskuru vietām, trūkst arī labiekārtotu vides elementu un norāžu. 

▪ Rojas novada teritorijā derīgo izrakteņu ieguve netiek veikta. 
▪ Saskaņā ar CSP datiem 47% no visām novada aktīvajām tirgus vienībām darbojas dažāda rakstura 

pakalpojumu jomā. Lielākoties tie ir ļoti nelieli uzņēmumi ar nelielu apgrozījumu. 
▪ Plānošanas darbnīcu gaitā secināts, ka iedzīvotājiem ir nepietiekamas zināšanas un prasmes 

uzņēmējdarbības jomā, novadā nav iespēju profesionālajai izglītībai un mūžizglītībai, kas aktivizētu 
tautsaimniecības nozares. 

▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumenti kā galvenās nodarbošanās iespējas Kurzemē un 
īpaši piekrastē akcentē zivsaimniecību, lauksaimniecību, mežsaimniecību, bioloģisko 
lauksaimniecību, pakalpojumus lauku tūrisma un atpūtas jomās. Jaunas attīstības iespējas tiek 
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saistītas ar dabas un kultūras mantojuma vietu apsaimniekošanu un specializētā tūrisma 
organizēšanu, medību saimniecību un augļkopību. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 
dokumenti aicina uz lielāku aktivitāti mazo jahtu ostu attīstībā. Uzņēmējdarbības atbalsta 
infrastruktūras stiprināšana ir viena no Kurzemes reģiona prioritātēm. 

▪ Galvenās sadarbības jomas ar kaimiņu pašvaldībām tautsaimniecības aktivizēšanā saistītas ar 
tūrisma jomas attīstību un vienotu tūrisma maršrutu plānošanu. 

 

1.8. OSTA – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Osta ir galvenais Rojas novada tautsaimniecības virzītājspēks. Ostas infrastruktūra ir piemērota 

kuģu apkalpošanai, kravas transporta, zvejniecības un zivju apstrādes, kā arī citas saimnieciskās 
darbības veikšanai. Pēdējos gados koksnes kravu apjoms un pārkrauto zivju apjoms ir salīdzinoši 
stabils. Kopš 2014.gada janvāra spēkā ir jaunās Rojas ostas robežas, samazinot iepriekšējo Rojas 
ostas teritoriju uz to uzņēmumu un to pieguļošo teritoriju rēķina, kuri nav tieši saistīti ar ostas 
darbību. 

▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumenti izceļ mazo ostu infrastruktūras attīstības un 
pakalpojumu nodrošināšanas nozīmi. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentos jahtu 
piestātņu attīstība minēta kā viens no prioritārajiem rīcības virzieniem. 

▪ Rojas osta ir viena no tuvākajām ostām Talsu novada kokmateriālu eksportā iesaistītajiem 
uzņēmumiem. Mērsraga osta ir vienlaikus Rojas ostas konkurente un sadarbības partnere. 

 

 

 

 SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA 
 

1.9. KULTŪRVIDE – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Rojas novadā darbojas Rojas kultūras centrs, Rojas novada bibliotēka, Rojas pagasta bērnu 

bibliotēka, Kaltenes bibliotēka, Rojas Jūras zvejniecības muzejs. 
▪ Rekonstruētajā un visiem pieejamajā kultūras centrā 11 dažādos pulciņos un interešu grupās 

darbojas 405 novada iedzīvotāji. 
▪ Rojas novadā darbojas Rojas novada bibliotēka ar 2 struktūrvienībām - Rojas novada bibliotēkas 

bērnu nodaļu un Kaltenes bibliotēku. Bibliotēkas Rojā ir pieejamas arī cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Bibliotēkās ik gadus tiek organizēti lasīšanu veicinoši pasākumi, un tās sadarbojas ar 
neformālām interešu grupām, kas saistītas ar literatūras jomu. 

▪ Rojas Jūras zvejniecības muzejs darbojas gan pētnieciskā, gan pedagoģiskā jomā, organizējot 
izglītojoša rakstura pasākumus dažādām interešu grupām. 

▪ Novadā organizētie kultūras pasākumi ir gan tradicionāli, gan inovatīvi. Kultūras pasākumi ir 
nozīmīgs ieguldījums novada iedzīvotāju kultūrizglītībā, kā arī būtiska Rojas novada tūrisma 
attīstības daļa. 

▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumenti pasvītro nemateriālā kultūras mantojuma 
izkopšanas atbalsta lomu. Īpaši atbalstāma ir tradicionālo amatu un prasmju pārmantojamības 
popularizēšana, kā arī sabiedrībai pieejama kultūrizglītības sistēma. 

▪ Rojas novadu, Talsu novadu un Dundagas novadu saista sadarbības līgums kultūras jomā, 
organizējot ar Dziesmu svētku ciklu saistītās aktivitātes. Rojas, Talsu, Dundagas un Mērsraga 
novadi darbojas ar kopīgu bibliotēku katalogu Talsu novada galvenās bibliotēkas metodiskajā 
vadībā. 
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1.10. IZGLĪTĪBA – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Rojas novadā ir vidusskola Rojā, pirmsskolas bērnu iestādes Rojā (PII „Zelta zivtiņa”) un Rudē (PII 

„Saulespuķe”) un divas profesionālās ievirzes izglītības iestādes - Rojas Mūzikas un mākslas skola 
un Rojas novada Sporta skola. 

▪ Audzēkņu skaits Rojas PII „Zelta zivtiņa” ir salīdzinoši stabils, savukārt audzēkņu skaits Rudes PII 
„Saulespuķe” pēdējo trīs gadu laikā samazinājies par 26%. Līdzīgi 2014.gadā, salīdzinot ar 
2011.gadu, par 20% mazāks ir skolēnu skaits Rojas vidusskolā. Audzēkņu sniegums vidusskolas 
posmā ir labāks nekā vidēji valstī un vidēji bijušajā Talsu rajonā, tomēr audzēkņu sniegums 
pamatskolas posmā lielākajā daļā priekšmetu atpaliek no minētajiem vidējiem rādītājiem. 

▪ Novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes – tradīcijām bagātā Rojas Mūzikas un mākslas 
skola un nesen dibinātā Rojas novada Sporta skola - īsteno kvalitatīvu, daudzveidīgu un tikai Rojai 
īpašu piedāvājumu jauniešu harmoniskai pilnveidei. 

▪ Novadā trūkst iespēju profesiju un uzņēmējdarbības pamatu apguvei. Netiek piedāvātas 
mūžizglītības iespējas pieaugušajiem. 

▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentos galvenie ar izglītības jomu saistītie akcenti ir 
uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana, profesiju apguve, mūžizglītības iespējas un radošās 
domāšanas veicināšana. 

▪ Rojas, Talsu, Mērsraga un Dundagas novadus vieno savstarpējs līgums par izglītības metodiskā 
darba koordinēšanu. Daļa Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolotāju ir Talsu novada iedzīvotāji. 

 

1.11. SPORTA UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Lielākā daļa sporta būvju un sportošanas iespēju atrodas novada centrā - Rojā. Mazajos ciemos 

sporta iespējas ir ierobežotas (sporta laukumi Rudē, Melnsilā, Žocenē, Valgalciemā). 
▪ Rojas ciema infrastruktūra ir atbilstoša daudzveidīgu sporta tūrisma aktivitāšu attīstībai, 

nepieciešami šīs sporta infrastruktūras mērķtiecīgi uzlabojumi. 
▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentos tiek uzsvērta veselīga un aktīva dzīvesveida 

veicināšana un popularizēšana, integrēta sporta, atpūtas un veselīga dzīvesveida infrastruktūras 
plānošana un attīstība, sporta un rekreatīvo aktivitāšu integrēšana dabas takās, sporta nometņu 
organizēšana. 

▪ Rojas, Talsu, Mērsraga un Dundagas novadu iedzīvotāji un sportisti ik gadu sacenšas pašvaldības 
sporta spēļu ietvaros. 

 

1.12. SOCIĀLĀ JOMA, SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA – KOPSAVILKUMS UN 
TENDENCES 

▪ Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sniedz Rojas novada Sociālais dienests. Lielākajā daļā 

ēku, kas saistītas ar Sociālā dienesta tiešo darbu un aktivitātēm, ir atbilstoša vides pieejamība. 
Novadā pagaidām nav sociālās aprūpes iestāžu, ir labi attīstīts aprūpes mājās pakalpojums. 

▪ Sociālās palīdzības ziņā izmaksāto pabalstu apjomam ir tendence samazināties. 
▪ Pēdējos gados pieaudzis „Aprūpes mājās” klientu skaits, kā arī palielinājies gadījumu skaits, kad 

veikta sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. 
▪ Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centri aktīvi darbojas Rojā (multifunkcionālajā centrā „Strops”), 

Rudē (BJIC „Varavīksne”) un Melnsilā. 
▪ No 28 NVO, kas darbojas Rojas novadā, ar sociālo jomu saistītas 3 reģistrētas biedrības un 2 

neformālas apvienības. 
▪ Rojas novada pašvaldības ēkā - ambulancē darbojas 3 ģimenes ārstu prakses, 2 zobārstu prakses 

un ginekologa prakse. Rojā izvietota neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 
▪ Sadarbība starp novadā praktizējošajiem ārstiem un Sociālo dienestu ir nepietiekama. 
▪ Bāriņtiesa kārto aprūpes, aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, bērnu personisko un mantisko tiesību 

un interešu aizsardzības jautājumus. Plašāk attīstāma audžuģimeņu un viesģimeņu kustība. 
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▪ Drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Rojas novadā iesaistīta Ugunsdzēsības nodaļa un 
Pašvaldības policija. Novadā darbojas koordinators civilajā aizsardzībā un ugunsdrošībā. Rojā 
izvietots arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas 
Rojas postenis ar 2 ugunsdzēsēju mašīnām un 4 ugunsdzēsēju maiņām. 

▪ Pašvaldības policija ir iestāde un nodarbojas ar likumpārkāpumu profilaksi, Rojas novada domes 
saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontroli, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Problēmas 
Pašvaldības policijas darbā rada ievērojamais iedzīvotāju skaita pieaugums vasaras sezonā. 

▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentos norādīts, ka īpaši būtiska ir sociāli atstumto, 
riskam pakļauto grupu nodarbinātības un sociālās iekļaušanās veicināšana, institucionālai aprūpei 
alternatīvu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšana, vides pieejamības uzlabošana. 

▪ Galvenie Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentos minētie mērķi iedzīvotāju drošības 
uzlabošanas jomā ir glābšanas dienestu kapacitātes uzlabošana un pašvaldību policijas kapacitātes 
celšana. 

▪ Rojas novada sociālie darbinieki regulāri sadarbojas ar Talsu, Dundagas un Mērsraga novada 
sociālajiem darbiniekiem informatīvā jomā – par iepazītajiem sociālās jomas klientiem, kuri maina 
dzīvesvietas. Rojas novada pašvaldība kopā ar Ventspils pilsētas, kā arī ar Talsu, Dundagas un 
Mērsraga novadu pašvaldībām ir dalībniece SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. 

▪ Rojas novada sociālais dienests ir biedrības LPSDVA (Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju 
apvienība) biedrs. Biedrībai ir būtiska nozīme sociālās politikas veidošanā Latvijā. 

 

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 
 

1.13. SATIKSME – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Novada teritoriju šķērso 2 valsts reģionālie autoceļi un 4 valsts vietējie autoceļi. 100% no valsts 

reģionālajiem autoceļiem ir ar melno segumu, bet tikai 2,93% no valsts vietējiem autoceļiem ir ar 
melno segumu. 

▪ Valsts vietējie autoceļi Rojas novadā ir sliktā stāvoklī, jo gan grants segums, gan melnais segums uz 
tiem ir nolietojies. Īpaši nozīmīgs pašvaldības pakalpojumu pieejamības un uzņēmējdarbības 
nodrošināšanai ir valsts vietējais autoceļš Ventspils - Dundaga – Melnsils (V1307). 

▪ Novada pašvaldības pārziņā esošo ceļu un ielu kopgarums Rojas novadā ir 100,92 km, no kuriem 
23,09 km ir Rojas ciemā. Ar asfalta segumu ir 14,94 km ielu Rojas ciemā un 7,23 km ceļu pārējā 
novada teritorijā. 

▪ Rojas novada pārziņā ir 4 dzelzsbetona tilti: viens no tiem - uz ceļa Rude – Dārzniecība – pār Rojas 
upi,– ļoti sliktā stāvoklī. 

▪ Satiksmes intensitātes ziņā nozīmīgākais no valsts reģionālajiem autoceļiem Rojas novadā ir 
autoceļš P126 (Valdgale - Roja), intensitātes ziņā nozīmīgs ir arī autoceļš P131 (Tukums – 
Ķesterciems – Mērsrags – Kolka). Pēdējo gadu laikā satiksmes intensitāte ievērojami pieaugusi 
valsts vietējiem autoceļiem - V1307 (Dundaga – Melnsils), V1398 (Sārcene – Nogale - Kaltene) un 
V1394 (Rude - Ģipka).  

▪ Rojas novadā ir lielāks reģistrēto transporta līdzekļu skaits uz 10 iedzīvotājiem nekā apkārtējos 
novados. 

▪ Sabiedrisko autobusu pārvadājumus Rojas novada teritorijā nodrošina divi uzņēmumi – AS 
„Nordeka” un AS „Talsu autotransports”. Gandrīz visiem novada iedzīvotājiem, kas dzīvo novada 
attālākajās vietās, pieejams privātais transports, tomēr augsto degvielas cenu dēļ privātā transporta 
izmantošana iedzīvotājiem kļūst finansiāli neizdevīgāka. 

▪ Tā saucamie „melnie punkti”, kuros ceļu satiksmes negadījumi būtu konstatēti atkārtoti, uz Rojas 
novada ceļiem nav konstatēti. Ceļu satiksmes negadījumu dinamika novadā ir mainīga. 

▪ Izstrādāts un dabā marķēts 1 tūrisma velomaršruts ar trim lokiem 2km, 7km un 15km garumā – 
Rojas upes brīvdabas taka. Izstrādes stadijā ir 2 velomaršruti – Kolka – Engure un Roja – Kaltene 
caur Ķirķragu un Kaltenes kalvām. Īpaši veloceliņi Rojas novadā nav izbūvēti. 

▪ Īpaši sliktā stāvoklī ir Selgas iela Rojas ciemā, kas ir valsts reģionālā autoceļa P131 posms valsts 
pārvaldībā. 
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▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumenti uzsver, ka reģionālo un vietējo attīstības centru, 
kā arī lauku teritoriju sasniedzamības nodrošināšana ar sabiedrisko transportu ir būtiska. Turpināma 
autoceļu sakārtošana, velomaršrutu tīkla attīstība, veloceliņu plānošana un izveide.  

▪ Kurzemes plānošanas reģiona dokumenti paredz, ka Rojas novada teritoriju šķērsos EuroVelo 
maršrutu EV10 un EV13 posmi.   

▪ Rojas novadu ar apkārtējiem novadiem saista kopīgs valsts reģionālo un valsts vietējo ceļu tīkls un 
kopējas intereses tā kvalitātes uzlabošanā. Rojas novads līdztekus apkārtējiem novadiem iesaistīts 
EuroVelo maršrutu īstenošanā. Visos minētajos novados lielāko daļu sabiedriskā transporta 
pakalpojumu veic Talsu novadā atrodošais uzņēmums a/s „Talsu autotransports”. 

 

1.14. MĀJOKLIS – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Sociālā dzīvokļa statuss piešķirts 6 mājokļiem. Pašvaldības īpašumā ir 45 pašvaldības dzīvokļi, tai 

skaitā – 2 dienesta dzīvokļi. 
▪ Esošo dzīvojamo fondu daudzdzīvokļu mājās apsaimnieko pašvaldības SIA ”Rojas DzKU”, kurā 

Rojas pašvaldības kapitāls ir 100%, nodrošinot ūdensapgādes, kanalizācijas un centrālapkures 
pakalpojumus. Rojas novada daudzdzīvokļu namu fondu veido 41 nams, 35 no tiem – Rojā, 18 no 
tiem ir centrālapkure. 

▪ Salīdzinoši pieprasītas ir iespējas būvēt vasarās izmantojamas mājas. Novada teritorijas plānojums 
mājokļu būvniecības iespējas galvenokārt paredz sauszemes virzienā. Rojā ir pietiekoši aktīvs 
dzīvokļu tirgus – gan pieprasījums, gan piedāvājums pēc dzīvokļiem.  

▪ Aptuvenās aplēses liecina, ka vasaras sezonā apmēram 50% cilvēku, kuri uzturas piekrastes 
ciemos, ir vasarnieki. 

▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumenti paredz, ka lauku telpas, it sevišķi ainaviski 
skaistākajās vietās, kļūs par otrā mājokļa teritorijām. Attīstot sezonas rakstura mājokļu koncepciju, 
priekšroka dodama nepilnvērtīgi izmantotām un degradētām teritorijām. 

▪ Mājokļu būvniecībā piekrastē ievērtējamas Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” 
izstrādātās Piekrastes apbūves vadlīnijas. 

▪ Mājokļu attīstībā īpaši atbalstāmi ir energoefektivitātes pasākumi ēkās. 
▪ Rojas novadā un Mērsraga novadā ar būvniecību saistītus jautājumus risina kopīga būvvalde – 

Rojas apvienotā būvvalde. 
▪ Aptuveni 40% no būvniecības uzņēmumiem, kuri veic būvdarbus Rojas novada teritorijā, ir no Talsu 

novada. 
 

1.15. INŽENIERAPGĀDE – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 
ELEKTROAPGĀDE 

▪ Rojas novadā nav izvietoti 330 kV un 110 kV elektroenerģijas pārvades tīkli. Plānotā 

energoinfrastruktūras projekta „Kurzemes loks” ietvaros paredzēts izbūvēt 330kV augstsprieguma 
gaisvadu elektrolīniju Latvijas rietumu daļā trasējumā Grobiņa – Ventspils – Dundaga – Tume – 
Imanta, šādas elektrolīnijas izbūve varētu pozitīvi ietekmēt arī Rojas novada ekonomiku. 

ŪDENSAPGĀDE 

▪ Centralizētas ūdenssaimniecības pakalpojumus Rojas novadā var saņemt Rojā un Rudē. 
Ūdenssaimniecības pakalpojumus abos ciemos sniedz SIA Rojas DzKU. Pie centralizētā ūdens 
apgādes tīkla pieslēgti dzīvokļi 2465 iedzīvotājiem – t.i. 95% patērētāju Rojas ciemā un Rudē. 
Kvalitatīvu dzeramo ūdeni Rojas ciemā nodrošina ūdens atdzelžošanas stacija. Citos ciemos 
dzeramais ūdens netiek atdzelžots. Visās daudzdzīvokļu mājās un privātmājās uzstādīti ūdens 
skaitītāji. 

KANALIZĀCIJA 

▪ Pie centralizētā kanalizācijas tīkla pieslēgti 2378 patērētāju, t.i. – 93% patērētāju Rojā un Rudē. 
Rojas un Rudē darbojas notekūdeņu attīrīšanas ietaises. 

▪ Virsūdeņu novadīšanas sistēmas Rojas novadā ir neapmierinošā stāvoklī. 
SILTUMAPGĀDE 
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▪ Centralizētā siltumapgāde nodrošināta 95 % Rojas ciema daudzdzīvokļu ēkām, kā arī Rojas novada 
administratīvajām ēkām, izglītības iestādēm (izņemot PII „Zelta zivtiņa”), u.c. objektiem, nodrošinot 
ar apkuri 23532 m2 lietderīgās platības. Četrām dzīvojamajām ēkām Rojā, Rojupes PII „Saulespuķe” 
un Rojas Mūzikas un mākslas skolai ir veikti energoauditi. Daudzdzīvokļu mājām Rudē centralizēti 
apkures katli izvietoti pie katras mājas. 

SAKARU PAKALPOJUMII 
▪  No sakaru pakalpojumu sniedzējiem Rojas novada teritorijā darbojas SIA „Lattelecom”, SIA „Latvijas 

mobilais telefons”, SIA „Tele 2” un SIA „Bite Latvija”, tomēr atsevišķās vietās mobilo sakaru 
pārklājums nav pietiekams. Fiksētos telefona sakarus Rojas novadā nodrošina SIA Lattelecom. 
Rojas novada teritoriju šķērso izbūvētais optiskais kabelis – daļa no kabeļu sistēmas Talsi – Roja – 
Mērsrags. Paredzēta optiskā kabeļa izbūve arī Melnsilā, radot iespēju uzlabot Melnsila mobilo 
sakaru kvalitāti. 

UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENS APGĀDE 

▪ Rojas novadā atrodas sekojošas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas: 3 dabiskās ūdenskrātuves, 
11 mākslīgās ūdens tilpnes un 44 hidranti Rojas ciemā. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu nav 
Žocenē un Aizklāņos, nepietiekošs ugunsdzēsības ūdens apgādes nodrošinājums ir Melnsilā un 
Kaltenē. 

SAIKNE AR CITĀM PAŠVALDĪBĀM UN KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONU 
▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentos uzsvērts, ka jaunu būvju izvietošana 

paredzama, pēc iespējas izmantojot esošos tehniskās un vides infrastruktūras tīklus un objektus. 
Nozīmīgākie infrastruktūras objekti pārceļami no nenovēršamās pamatkrasta erozijas riska joslām uz 
iekšzemi. Lai nodrošinātu atbilstošu vides kvalitāti, jāveic notekūdeņu attīrīšanas sistēmu izpēte 
mazajās apdzīvotajās vietās. 

▪ Rojas novada un apkārtējo pašvaldību inženierapgāde tiek nodrošināta no kopējas vienotas valsts 
energosistēmas. Sakaru tīklu pārklājums darbojas bez novadu robežām. Izveidota apvienotā 
Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadu civilās aizsardzības komisija un apstiprināts 
apvienotais novadu civilās aizsardzības plāns. 

 

1.16. KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Rojas ciemā darbojas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas punkts, ko pārvalda SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””. Bijusī atkritumu izgāztuve rekultivēta. Novadā izvietoti 7 
šķiroto atkritumu konteineru laukumi – 5 Rojā un pa vienam Rudē un Kaltenē. 

▪ Līgumu skaits, ko noslēguši Rojas novada klienti par atkritumu izvešanu ar katru gadu pieaug. 
Pieaug arī atkritumu daudzums, kas izvesti noslēgto līgumu ietvaros, kas liecina par videi 
draudzīgāku atkritumu saimniecību. 

▪ Nav atrisināts zivju pārstrādes rūpniecības ražošanas procesā radušos zivju tauku atkritumu 
utilizēšanas jautājums. 

▪ Potenciālie piesārņojuma avoti Rojas novadā ir centralizētās apkures katlu mājas Rojā, Melnsilā, 
Ģipkā, Rudē, kā arī izmeši no zivju apstrādes rūpniecības procesa un individuālo māju apkures. 
Rojas novadā ir 4 potenciāli bīstamās piesārņojuma teritorijas – viena Rojā (bijusī atkritumu 
izgāztuve) un 3 Rudē (bijušās minerālmēslu un pesticīdu noliktavas). 

▪ Rojas novadā ir 6 kapsētas: Rojā, Valgalciemā, Kaltenē (2), Ģipkā, Melnsilā. Tiek plānota Rojas 
kapsētas izveidošana jaunā vietā, un tiek plānots paplašināt Melnsila kapus. 

▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumenti paredz lielāku pašvaldību atbildību atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, attīstot atkritumu dalītās vākšanas sistēmu, paredzot iedzīvotāju un 
uzņēmēju informēšanu un izglītošanu. 

▪ Rojas novada pašvaldība līdztekus Talsu, Dundagas, Mērsraga, Kandavas, Engures, Jaunpils un 
Tukuma novadiem, kā arī Jūrmalas pilsētai ir dalībnieks SIA „Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrībā „Piejūra””. 

 

NOVADA TĒLS UN PĀRVALDĪBA 
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1.17. NOVADA TĒLS – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Rojas novada pašvaldībai ir 2 sadraudzības pašvaldības ārzemēs: Valdemārsvika (Zviedrijā) un 

Heikendorfa (Vācijā). Ieguvumi no sadraudzības visām sadarbībā iesaistītajām pusēm ir plašāks 
redzesloks, jaunas iespējas, jauna pieredze, jauni draugi un paziņas kā potenciāls dažādu 
tautsaimniecības jomu attīstībai un dažādošanai. 

▪ Rojas novada pašvaldība īstenojusi fragmentārus marketinga pasākumus savas pašvaldības 
popularizēšanai. Kopīgi ar citām kaimiņu pašvaldībām tiek izdoti tūrisma informācijas bukleti. 
Novada marketinga lomu daļēji pilda Rojas novada īpašie pasākumi – kino un mākslas festivāls 
ROJAL, Senā uguns nakts, Zvejnieku svētki, Rojas upes svētki. 

▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumenti izceļ nepieciešamību veicināt vietas patriotismu. 
Tiek uzsvērta integrētu kompleksu tūrisma produktu attīstības nepieciešamība, tūrisma informācijas 
zīmju sistēmas pilnveidošana un attīstība, kas veicinātu Kurzemes atpazīstamību. 

▪ Sadarbībā ar apkārtējiem novadiem regulāri tiek izdoti kopīgi tūrisma bukleti, kuros ir detalizēta 
tūrisma informācija par Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadiem. 

 

1.18. PĀRVALDĪBA – KOPSAVILKUMS UN TENDENCES 

▪ Rojas novads sākotnēji pastāvējis kā apvienotais novads (kopā ar tagadējo Mērsraga novadu), 

kopš 2011.gada 3.janvāra ar Rojas novada teritoriju jāsaprot kādreizējā Rojas pagasta teritorija. 
▪ Iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina ievēlēta dome, kas sastāv no 9 deputātiem, lēmējvaras 

ietvaros darbojas 4 komitejas un 16 komisijas. 
▪ Izpildvaras īstenošanai Rojas novada dome ir izveidojusi 12 iestādes. Atsevišķu pārvaldes 

uzdevumu veikšanu tā ir deleģējusi funkcijas sabiedriskajām organizācijām - biedrībai „Rojas tūrisma 
biedrība”, biedrībai „Rasa”, Rojas invalīdu biedrībai un biedrībai „Rojas golfa klubs”. 

▪ Saskaņā ar likumu „Par ostām” Rojas pagasta padome, kuras tiesību pārmantotāja ir Rojas novada 
dome, izveidojusi Rojas ostas pārvaldi. Rojas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja 3 
kapitālsabiedrības: SIA „DzKU”, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” un SIA 
„Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. 

▪ Rojas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās nodarbināti darbinieki 178 darbinieku 
slodzēs. Rojas novada domes organizācijas vadības sistēma atzīta kā atbilstoša ISO 9001:2008 
vadības sistēmas standarta prasībām. 

▪ 2014.gadā Rojas novadā aktīvi darbojas 27 biedrības. Sociālajā jomā darbojas 2 biedrības, ar sportu 
un aktīvu dzīvesveidu saistītās jomās – 7 biedrības, kultūras jomā – 5 biedrības, 4 ar medībām 
saistītas biedrības, 3 namu apsaimniekošanas biedrības, 4 ar uzņēmējdarbības aktivizēšanu 
saistītas biedrības, viena biedrība pilsoniskās sabiedrības izaugsmei un viena biedrība vides un 
marketinga uzlabošanai. Virkne no biedrību uzsāktajām un realizētajām projektu idejām ir nozīmīgas 
plašam iedzīvotāju lokam pašvaldībā. 

▪ Rojas novada pašvaldība informē sabiedrību, izdodot informatīvo izdevumu „Banga”, uzturot mājas 
lapu www.roja.lv un sadarbojoties ar „Kurzemes radio”, Radio „SWH” un LNT. 

▪ Rojas novada domē darbojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā 
iedzīvotājiem atvieglota informācijas aprite ar 2 valsts institūcijām, ar kurām noslēgti atbilstoši līgumi 
– Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienestu (VID). 

▪ Pēdējos gados palielinājusies gan Rojas novada ieņēmumu, gan izdevumu daļa. Lielākās Rojas 
novada pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļas ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis un transferti. 
Iedzīvotāju ienākumu nodoklim ir neliela tendence pieaugt. Izteikti lielākā Rojas novada pašvaldības 
budžeta izdevumu sadaļa ir izglītība (45 – 50%). Rojas novada pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumu izteikti lielākā pozīcija ir autoceļu fonds, savukārt speciālā budžeta lielākā izdevumu 
pozīcija ir ekonomiskā darbība. 

▪ Rojas novada dome pēdējo gadu laikā piesaistījusi ievērojamus finanšu līdzekļus virknei projektu 
vides, kultūras, izglītības, sporta un aktīva dzīvesveida, sociālās sfēras, satiksmes, inženierapgādes 

http://www.roja.lv/
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un pārvaldes jomās. Pēc ieguldījumu apjoma līderis ir inženierapgādes joma, tai seko sports un 
aktīvs dzīvesveids, kā arī izglītība. 

▪ Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentos kā galvenās prioritātes pārvaldības jomā 
norādītas aktivitātes, kas tuvina pašvaldību administrāciju un iedzīvotājus. Prioritārie rīcību virzieni 
efektīvas pārvaldības nodrošināšanā saistīti ar pašvaldību kapacitātes uzlabošanu, e-pakalpojumu 
attīstības veicināšanu. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumenti akcentē nepieciešamību 
palielināt aktivitātes vietējo iedzīvotāju kopienas stiprināšanai, veikt pasākumus piederības sajūtas 
veidošanai, iesaistīt sabiedrību plānošanā un veicināt jaunu nevalstisku organizāciju, biedrību un 
nodibinājumu izveidi. 

▪ Rojas novadu un apkārtējos novadus saista sadarbības līgums kultūras jomā – bibliotēku un 
Dziesmu svētku organizācijas darbā, izglītības jomā – izglītības metodiskajā darbā, civilajā 
aizsardzībā. Rojas un Mērsraga novadiem ir kopīga būvvalde. Rojas novads līdz ar apkārtējiem 
novadiem ir dalībnieks divos uzņēmumos - SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” un SIA 
„Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā „Piejūra””. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. STRATĒĢISKĀ DAĻA 

2.1. ROJAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IETVARS 

 
1. ATTĒLS  
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Vīzijas, mērķu un rīcību kopsakarības un kvantitatīvie rādītāji Rojas novada Attīstības programmas ietvaros. 
 Avots: Rojas novada pašvaldība 

 
Vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes (ilgtermiņa mērķi) noteikti Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā. Attīstības programmā parādīta vidēja termiņa mērķu, rīcības virzienu un rīcību sasaiste ar 
ilgtermiņa stratēģiskajiem uzstādījumiem. 
 
Rojas novada attīstības programmā ar to saprot: 

NOSAUKUMS APZĪMĒJUMS ORIENTĒJOŠAIS DARBĪBAS LAIKS 

Vīzija    novada ilgtermiņa redzējums pēc aptuveni 15 – 20 
gadiem. 

Stratēģiskie mērķi SM visaptveroši mērķi - orientēti uz vīzijas sasniegšanu 

Ilgtermiņa mērķi 15M atbilstošo jomu mērķi - orientēti uz periodu līdz 2030. 
gadam un ir priekšnoteikumi stratēģisko mērķu 
sasniegšanai 

Vidēja termiņa mērķi 7M orientēti uz periodu līdz 7 gadiem 
Rīcības virzieni RV pasākumu kopums, rīcību tēma periodam uz 3 – 7 

gadiem 
Rīcības  orientētas uz periodu līdz 3-7 gadiem 

 1. TABULA  
Mērķu apzīmējumu skaidrojums. Avots: Rojas novada pašvaldība 

 

Ilgtermiņa mērķi (ilgtermiņa prioritātes) noteikti 11 ar novadu saistītajās, jau iepriekš analizētajās jomās, 
kurām doti sekojoši apzīmējumi: 
 

JOMA APZĪMĒJUMS 

VIDE V 

     TAUTSAIMNIECĪBA un OSTA TO 

KULTŪRA K 

     IZGLĪTĪBA IZ 

AKTĪVS DZĪVESVEIDS A 

     SOCIĀLĀ JOMA SJ 

SATIKSME S 

     INŽENIERAPGĀDE IN 

MĀJOKLIS, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI  MK 

     NOVADA TĒLS NT 

PĀRVALDĪBA P 

2. TABULA  
Jomu apzīmējumu skaidrojums. Avots: Rojas novada pašvaldība 

Abu šo apzīmējumu grupas veido individuālu kodu katram mērķim un rīcībai, precīzi norādot noteiktā 
mērķa tipu termiņā un darbību konkrētā jomā, kā arī katras rīcības atbilstību noteiktai jomai. Piemēram, 
7M-IZ-4 norāda, ka tas ir vidēja termiņa mērķis (līdz 7 gadiem) izglītības jomā, rīcības virziens RV-NT-5 
norāda, ka ir rīcības virziens jomā „Novada tēls”, bet rīcība P-11 norāda, ka tā ir rīcība pārvaldības 
jomā. Katram vidējā termiņa mērķim atbilst noteikta rīcība vai rīcību kopums. 

Vienpadsmit jomām atbilstošie apzīmējumi ietverti arī Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
dokumentā. 

Atbilstošo jomu ilgtermiņa mērķi vienlaikus ir priekšnoteikumi vairākiem stratēģiskajiem mērķiem, kas ir 
apliecinājums visu Rojas novada jomu ciešajai mijiedarbībai un savstarpējai sasaistei.  

Vispārējā ietvara shēma mērķu un rīcību sasaistei un atbilstībai ir sekojoša: 



 ROJAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  

 17 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS SM 

ILGTERMIŅA MĒRĶIS 15M 

7M-1 RV-1 rīcība-1 

rīcība-2 

RV-2 rīcība-3 

rīcība-4 

7M-2 RV-3 rīcība-5 

rīcība-6 

rīcība-7 

1. SHĒMA  
Vispārējā ietvara shēma mērķu un rīcību sasaistei. Avots: Rojas novada pašvaldība 

Mērķu – rīcību sasaistes matricā iedzelteni tonētajos lodziņos parādītas rīcības vai rīcību virzieni, kuri 
attiecas uz mērķiem arī citās jomās. Paplašināti šāda mērķu rīcību integrētā sasaiste parādīta sējumā 
„Pārskats par Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas plānošanas 
procesu”. 

 

 

2.2. ROJAS NOVADA STRATĒĢISKIE MĒRĶI  UN ILGTERMIŅA MĒRĶI 
 

 SM1 – osta un darbs  

 
Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu Rojā, nodrošinot Rojas novada atpazīstamību un stimulējot 
sadarbībā un līdzatbildībā balstītu ekonomisko rosību Rojas novada specializācijas jomās. 
 
 

 SM2 – vide un attīstība  

Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību un 
uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā. 
 
 

 SM3 - cilvēks  

Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību un kvalitatīva darbaspēka veidošanos novadā, nodrošinot 
atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā, priekšnoteikumus jaunrades izpausmēm un veicinot aktīvu 
un veselīgu dzīvesveidu. 
 

 

Stratēģisko mērķu un ilgtermiņa mērķu sasaiste: 
 SM2 

vide un 
attīstība 

 15M -V Savstarpējā sadarbībā balstīta integrēta vides pārvaldība Rojas 
novadā. 

SM1 
osta un 
darbs 

SM2 
vide un 
attīstība 

 15M -TO Pārdomāta un pastāvīga atbalsta sistēma novada 
uzņēmējdarbībai un darbaspēka izaugsmei, izceļot ostas nozīmi 
– kā priekšnoteikumu ekonomikas dažādošanai un attīstībai. 

  SM3 
cilvēks 

15M -K Roja – Ziemeļkurzemes piekrastes kultūras centrs, kurā 
radošas mākslas, mūzikas un kinomākslas novitātes balstās uz 
stabilām tradīcijām, iedzīvotāju darbīgumu un ieinteresētību 
kultūras norisēs. 



 ROJAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  

 18 

SM1 
osta un 
darbs 

 SM3 
cilvēks 

15M -IZ Stabila izglītības ieguves atbalsta sistēma, attīstot gan labas 
kvalitātes vispārējās izglītības, gan mūzikas, mākslas un sporta 
jomu profesionālās ievirzes izglītības, kā arī mūžizglītības 
iespējas kā pamatu cilvēku garīgajai izaugsmei un darba 
prasmju apguvei. 

SM1 
osta un 
darbs 

 SM3 
cilvēks 

15M -A Sports un aktīvs dzīvesveids atbilstoši aprīkotās trasēs, 
laukumos, stadionā un ēkās - novada iedzīvotāju ikdiena un 
tūrisma specifiskais virziens. 

  SM3 
cilvēks 

15M -SJ Izpratnes par darbu kā vērtību, iespēju un dzīvesveidu 
pieaugums līdztekus iedzīvotāju atstumtības un nomāktības 
samazinājumam, dzīvojot drošā vidē novadā. 

SM1 
osta un 
darbs 

SM2 
vide un 
attīstība 

 15M -S Kvalitatīva un droša ceļu infrastruktūra Rojas novadā līdztekus 
unikālam jūras satiksmes piedāvājumam tūrisma iespēju 
attīstībai. 

SM1 
osta un 
darbs 

SM2 
vide un 
attīstība 

 15M -IN Efektīva, ekonomiska un droša inženierapgāde un tehniskā 
infrastruktūra – it īpaši novada ciemu teritorijās. 

 SM2 
vide un 
attīstība 

 15M -
MKP 

Energoefektīva un līdzatbildīga mājokļu apsaimniekošana, vidi 
saudzējoša atkritumu saimniecība un prasībām atbilstoša 
kapsētu infrastruktūra. 

SM1 
osta un 
darbs 

SM2 
vide un 
attīstība 

 15M -NT Noturīgs līdzsvars starp mūsdienīgu vitalitāti Rojas ciemā un 
rimtu dabas un cilvēku saskaņu citviet novadā. 

SM1 
osta un 
darbs 

SM2 
vide un 
attīstība 

SM3 
cilvēks 

15M -P Sabiedrības līdzdalībā un līdzatbildībā balstīta atbildīga 
pārvaldība, kas motivē iedzīvotājus būt piederīgiem novadam. 

 3. TABULA  
Stratēģisko mērķu un ilgtermiņa mērķu sasaiste. 

Avots: Rojas novada pašvaldība 
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2.3. ROJAS NOVADA MĒRĶU ATBILSTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAI  2015. – 2020. GADAM, 
LATVIJAS NACIONĀLAJAM  ATTĪSTĪBAS PLĀNAM 2014.- 2020.GADAM UN LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAS ATĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI  

 
LATVIJAS 

ILGTSPĒJĪGAS 
ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJA LĪDZ 
2030.GADAM – 
ILGTERMIŅA 
ATTĪSTĪBAS 

PRIORITĀTES 

 
 

LATVIJAS NAP 2014. - 
2020.GADAM –
PRIORITĀTES, 

PRIORITĀŠU MĒRĶI 

KURZEMES 
PLĀNOŠANAS REĢIONA  

ATTĪSTĪBAS 
PROGRAMMA 2015. – 

2020.GADAM – 
STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

VIDĒJĀ TERMIŅA 
PRIORITĀTES 

 
 

ROJAS NOVADA STRATĒĢISKIE 
MĒRĶI 

 
 

ROJAS NOVADA 
ILGTERMIŅA MĒRĶI 

 
 

ROJAS NOVADA  
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶI 

Prioritāte - Inovatīva un 
ekoefektīva ekonomika. 
Attīstības virziens - 
masveida jaunrade un 
inovācija, 
 
Prioritāte - Telpiskās 

attīstības perspektīva.  

Mērķis – radīt 
līdzvērtīgus dzīves un 
darba apstākļus visiem 
iedzīvotājiem, neatkarīgi 
no dzīves vietas, 
sekmējot 
uzņēmējdarbību 
reģionos, attīstot 
kvalitatīvu transporta un 
komunikāciju 
infrastruktūru un 
publiskos 
pakalpojumus.. 
 
 
 
 

▪  Prioritāte – „Tautas 
saimniecības 
izaugsme”.  

Prioritātes mērķis – 
„Ilgtspējīga Latvijas 
ekonomikas izaugsme 
ar pieaugošu valsts 
konkurētspēju 
starptautiskajos tirgos”. 
 
▪ Prioritāte – „Izaugsmi 

atbalstošas 
teritorijas”.  

Prioritātes mērķis 1 – 
„Radīt līdzvērtīgākas 
darba iespējas un 
dzīves apstākļus visiem 
iedzīvotājiem, izmantojot 
teritoriju attīstības 
potenciālus un unikālos 
resursus”. 
 
Prioritātes mērķis 2 – 
„Stiprināt Latvijas 
reģionu starptautisko 
konkurētspēju, palielinot 
Rīgas kā Ziemeļeiropas 
metropoles un citu 
nacionālās nozīmes 
attīstības centru 

▪ Stratēģiskais mērķis 
– „Pievilcīga dzīves 
vide” 

Vidējā termiņa 
prioritātes – 
„Dzīvesvieta Kurzeme 
2020 – līdzsvarots 
apdzīvojums, kvalitatīvi 
un pieejami 
pakalpojumi”. 
 
„Sasniedzamā Kurzeme 
2020 – multimodālas un 
ilgtspējīgas transporta 
sistēmas attīstība” 
 
▪ Stratēģiskais mērķis 

– „Globālā saistība un 
atvērtība” 

Vidējā termiņa 
prioritātes – 
„Sadarbības Kurzeme 
2020 – sadarbības tīklu 
attīstība reģiona 
konkurētspējas 
veicināšanai un efektīvai 
pārvaldībai”. 
 
„Kurzemes tēls 2020 – 
Kurzemes tēla attīstība 

SM1 osta un darbs 
Attīstīt novada unikālo 
izdevību – ostu Rojā, 
nodrošinot Rojas novada 
atpazīstamību un 
stimulējot sadarbībā un 
līdzatbildībā balstītu 
ekonomisko rosību Rojas 
novada specializācijas 
jomās. 
 

15M-TO Pārdomāta un pastāvīga 
atbalsta sistēma novada 
uzņēmējdarbībai un 
darbaspēka izaugsmei, 
izceļot ostas nozīmi – kā 
priekšnoteikumu 
ekonomikas dažādošanai 
un attīstībai. 

7M-TO-1 – ostas darbības  
                   aktivizēšana 
7M-TO-2 – uzņēmējdarbībai  
                   labvēlīga vide  
                   specializācijas  
                   jomās 

15M-NT Noturīgs līdzsvars starp 
mūsdienīgu vitalitāti Rojas 
ciemā un rimtu dabas un 
cilvēku saskaņu citviet 
novadā. 

7M-NT-1 – Rojas unikalitātes  
                un mūsdienīguma  
                izcelšana 
7M-NT-3 – novada  
                atpazīstamības  
                veicināšana 

15M-IZ Stabila izglītības ieguves 
atbalsta sistēma, attīstot 
gan labas kvalitātes 
vispārējās izglītības, gan 
mūzikas, mākslas un 
sporta jomu profesionālās 
ievirzes izglītības, kā arī 
mūžizglītības iespējas kā 
pamatu cilvēku garīgajai 
izaugsmei un darba 
prasmju apguvei. 

7M-IZ-1 – novada skolu  
                ilgtspēja 
7M-IZ-2 – izglītības programmu  
                 klāsta dažādošana 
7M-IZ-4 – mūžizglītības  
                piedāvājums 

15M-S Kvalitatīva un droša ceļu 
infrastruktūra Rojas 
novadā līdztekus 
unikālam jūras satiksmes 
piedāvājumam tūrisma 

7M-S-1 – efektīva ceļu  
                apsaimniekošana un  
                segumu kvalitātes  
                uzlabošana 
7M-S-4 – mobilitātes iespēju  
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starptautisko lomu” un atpazīstamības 
veicināšana”. 
 
 

 

iespēju attīstībai.                 uzlabošana 
7M-S-5 – unikālu satiksmes  
                piedāvājumu attīstība  
                kā tūrisma produkts 

15M-IN Efektīva, ekonomiska un 
droša inženierapgāde un 
tehniskā infrastruktūra – it 
īpaši novada ciemu 
teritorijās. 

7M-IN-3 – energoapgādes  
                 pakalpojumu  
                  kvalitātes  
                 uzlabošana 
7M-IN-5 – apkures sistēmas  
                 efektivitātes  
                 paaugstināšana  
                 Rojā 

15M-P Sabiedrības līdzdalībā un 
līdzatbildībā balstīta 
atbildīga pārvaldība, kas 
motivē iedzīvotājus būt 
piederīgiem novadam. 

7M-P-1 – pašvaldības,  
                 iedzīvotāju un  
                 uzņēmēju  
                 komunikācijas  
                 uzlabošana 
7M-P-3 – iedzīvotāju  
                līdzatbildības  
                veicināšana 
7M-P-4 – iedzīvotāju līdzdalības  
                sekmēšana 
7M-P-5 – pilnveidošanās un  
                pieredze  
                starptautiskās  
                sadarbības rezultātā 

15M-A Sports un aktīvs 
dzīvesveids atbilstoši 
aprīkotās trasēs, 
laukumos, stadionā un 
ēkās - novada iedzīvotāju 
ikdiena un tūrisma 
specifiskais virziens. 

7M-A-2 – priekšnoteikumi  
                sporta tūrisma  
                attīstībai 

Prioritāte - Daba kā 

nākotnes kapitāls.  

Attīstības virziens - 
dabas vērtību un 
pakalpojumu ilgtspējīga 

apsaimniekošana, 
 

Prioritāte - Telpiskās 

▪ Prioritāte – „Izaugsmi 
atbalstošas 
teritorijas”.  

Prioritātes mērķis 1 – 
„Radīt līdzvērtīgākas 
darba iespējas un 
dzīves apstākļus visiem 
iedzīvotājiem, izmantojot 

▪ Stratēģiskais mērķis 
– „Gudra attīstība” 

Vidējā termiņa 
prioritāte – 
„Zaļā Kurzeme 2020 – 
resursu efektivitāte un 
ilgtspēja” 
 

SM2  vide un attīstība 
Pilnveidot iedzīvotāju 
dzīves vidi, uzturot 
līdzsvaru starp attīstību 
un ilgtspējīgu vides 
pieejamību un uzsverot 
sabiedrības līdzdalības 
lomu vides kvalitātes 

15M-V Savstarpējā sadarbībā 
balstīta integrēta vides 
pārvaldība Rojas novadā. 

7M-V-2 – vides jautājumos  
                zinošu cilvēku  
                izaugsme 
7M-V-4 – jūras krasta erozijas  
                ierobežošana 
7M-V-6 – ūdens noteču  
               darbības uzlabošana 
7M-V-7 – gruntsūdeņu  
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attīstības perspektīva.  

Attīstības virzieni – 
uzlabota sasniedzamība 
un mobilitātes iespējas, 
attīstīts apdzīvojums kā 
ekonomiskās attīstības, 
cilvēku dzīves un darba 
vide, ievērtētas 
nacionālo interešu 

telpas. 
 

Prioritāte - Inovatīva un 
ekoefektīva ekonomika. 
Attīstības virziens - 
atjaunojama un droša 
enerģija, 
 
 

teritoriju attīstības 
potenciālus un unikālos 
resursus”. 
 
Prioritātes mērķis 2 – 
„Stiprināt Latvijas 
reģionu starptautisko 
konkurētspēju, palielinot 
Rīgas kā Ziemeļeiropas 
metropoles un citu 
nacionālās nozīmes 
attīstības centru 
starptautisko lomu” 

▪ Stratēģiskais mērķis 
– „Pievilcīga dzīves 
vide” 

Vidējā termiņa 
prioritātes – 
„Dzīvesvieta Kurzeme 
2020 – līdzsvarots 
apdzīvojums, kvalitatīvi 
un pieejami 
pakalpojumi”. 
 
„Sasniedzamā Kurzeme 
2020 – multimodālas un 
ilgtspējīgas transporta 
sistēmas attīstība” 
 
▪ Stratēģiskais mērķis 

– „Globālā saistība un 
atvērtība” 

Vidējā termiņa 
prioritāte – 
„Sadarbības Kurzeme 
2020 – sadarbības tīklu 
attīstība reģiona 
konkurētspējas 
veicināšanai un efektīvai 
pārvaldībai”. 
 
 

 

uzlabošanā. 
 

               kvalitātes uzlabošana 
7M-V-8 – drošas un kvalitatīvas  
                atpūtas iespējas  
               ģimenēm 

15M-P Sabiedrības līdzdalībā un 
līdzatbildībā balstīta 
atbildīga pārvaldība, kas 
motivē iedzīvotājus būt 
piederīgiem novadam. 

7M-P-3 – iedzīvotāju līdzatbil- 
               dības veicināšana 
7M-P-4 – iedzīvotāju līdzdalības  
                sekmēšana 
7M-P-5 – pilnveidošanās un  
                pieredze  
                starptautiskās  
                sadarbības rezultātā 

15M-NT Noturīgs līdzsvars starp 
mūsdienīgu vitalitāti Rojas 
ciemā un rimtu dabas un 
cilvēku saskaņu citviet 
novadā. 

7M-NT-2 – vides pieejamības  
                  uzlabošana publiski  
                  pieejamām ēkām un  
                  teritorijām 

15M-TO Pārdomāta un pastāvīga 
atbalsta sistēma novada 
uzņēmējdarbībai un 
darbaspēka izaugsmei, 
izceļot ostas nozīmi – kā 
priekšnoteikumu 
ekonomikas dažādošanai 
un attīstībai. 

7M-TO-2 – uzņēmējdarbībai  
                  labvēlīga vide  
                  specializācijas  
                  jomās 
 

15M-S Kvalitatīva un droša ceļu 
infrastruktūra Rojas 
novadā līdztekus 
unikālam jūras satiksmes 
piedāvājumam tūrisma 
iespēju attīstībai. 

7M-S-1 – efektīva ceļu  
                apsaimniekošana un  
                segumu kvalitātes  
                uzlabošana 
7M-S-2 – ceļu un ielu infra- 
                struktūras  
                uzlabošana 
7M-S-3 – automašīnu  
                stāvlaukumu  
                nodrošinājums 

15M-IN Efektīva, ekonomiska un 
droša inženierapgāde un 
tehniskā infrastruktūra – it 
īpaši novada ciemu 
teritorijās. 

7M-IN-1 – lietus ūdens  
                 novadīšanas  
                 sistēmas izveide 
7M-IN-2 – ugunsdzēsības  
                 ūdens apgāde  
                 ciemos 
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7M-IN-3 –energoapgādes pakal- 
                 pojumu kvalitātes  
                 uzlabošana 
7M-IN-5 – apkures sistēmas  
                  efektivitātes  
                  paaugstināšana  
                  Rojā 

15M-MK Energoefektīva un 
līdzatbildīga mājokļu 
apsaimniekošana, vidi 
saudzējoša atkritumu 
saimniecība un prasībām 
atbilstoša kapsētu 
infrastruktūra. 

7M-MK-1 – iedzīvotāju perso- 
                  niskās atbildības  
                   paaugstināšana par  
                  mājokli 
7M-MK-2 – apkārtējā vidē  
                   iederīgu mājokļu  
                   būvniecības prakse 
7M-MK-3 – atkritumu  
                   apsaimniekošanas  
                   un šķirošanas  
                   sistēma 
7M-MK-4 – apbedīšanas  
                  pakalpojumu  
                  pieejamība 

Prioritāte - Ilgtermiņa 
ieguldījumi 

cilvēkkapitālā. 
Attīstības virziens - 
cilvēkkapitāla bāzes 
vērtība un 

produktivitāte, 
Attīstības virziens - 
iespēju vienlīdzība un 

vidusslāņa veidošanās, 
 

Prioritāte - Paradigmas 

maiņa izglītībā. 

Attīstības virziens - 
kvalitatīva un pieejama 

izglītība mūža garumā, 

Attīstības virziens - 
iespēju vienlīdzība un 

vidusslāņa veidošanās, 
 

▪ Prioritāte – „Cilvēka 
drošumspēja”.  

Prioritātes mērķis – 
„Radīt spēcīgu 
vidusšķiru un nodrošināt 
tautas ataudzi Latvijā – 
valstī, kur ikkatram 
cilvēkam ir iespējas 
gādāt par savu, savu 
tuvinieku un Latvijas 
attīstību”. 
 

▪ Stratēģiskais mērķis 
– „Gudra attīstība” 

Vidējā termiņa 
prioritātes – 
„Zināšanu Kurzeme 
2020 – uz zināšanām 
balstītas 
uzņēmējdarbības 
attīstība”. 
 
„Radošā Kurzeme 2020 
– Kurzemes dabas un 
kultūras telpas attīstība” 
 
▪ Stratēģiskais mērķis 

– „Pievilcīga dzīves 
vide” 

Vidējā termiņa 
prioritātes – 
„Kurzemnieki 2020 – 

SM3 cilvēks 
Stimulēt vispusīgi attīstītu, 
radošu personību un 
kvalitatīva darbaspēka 
veidošanos novadā, 
nodrošinot atbilstošas 
izglītības iespējas mūža 
garumā, 
priekšnoteikumus 
jaunrades izpausmēm un 
veicinot aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu. 
 

15M-K Roja – Ziemeļkurzemes 
piekrastes kultūras centrs, 
kurā radošas mākslas, 
mūzikas un kinomākslas 
novitātes balstās uz 
stabilām tradīcijām, 
iedzīvotāju darbīgumu un 
ieinteresētību kultūras 
norisēs. 

7M-K-3 – kultūras un brīvā laika  
                pavadīšanas iespēju  
                aktivizēšana Kaltenē  
                un Melnsilā 
7M-K-5 – amatiermākslas  
                piedāvājuma  
               izkopšana 
7M-K-7 – koncertdzīves  
                aktivizēšana 
7M-K-8 – mūsdienu  
                tehnoloģijām  
                 atbilstošs aprīkojums  
                 bibliotēkās 

15M-IZ Stabila izglītības ieguves 
atbalsta sistēma, attīstot 
gan labas kvalitātes 
vispārējās izglītības, gan 
mūzikas, mākslas un 
sporta jomu profesionālās 
ievirzes izglītības, kā arī 

7M-IZ-1 – novada skolu  
                ilgtspēja 
7M-IZ-2 – izglītības programmu  
                 klāsta dažādošana 
7M-IZ-3 – pirmskolas izglītības  
                 iespēju uzlabošana 
7M-IZ-4 – mūžizglītības  
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Prioritāte - Latvijas 
kultūras telpas attīstība. 
Attīstības virziens - 
kultūras telpas 
saglabāšana, 
mijiedarbība un 
bagātināšana, 
 
Prioritāte - Inovatīva 
pārvaldība un 

sabiedrības līdzdalība. 

 Attīstības virziens - 
sociālā kapitāla vērtības 

pieaugums, 

 
 

veselīga, aktīva, droša 
un sociāli iekļaujoša 
sabiedrība”. 
 

 

mūžizglītības iespējas kā 
pamatu cilvēku garīgajai 
izaugsmei un darba 
prasmju apguvei. 

                piedāvājums 
7M-IZ-5 – izglītības motivācijas  
                 paaugstināšana 

15M -A Sports un aktīvs 
dzīvesveids atbilstoši 
aprīkotās trasēs, 
laukumos, stadionā un 
ēkās - novada iedzīvotāju 
ikdiena un tūrisma 
specifiskais virziens. 

7M-A-1 – veselīga dzīvesveida  
                uzturēšanai atbilstoša  
                infrastruktūra 
7M-A-2 – priekšnoteikumi  
                sporta tūrisma  
                attīstībai 

15M-SJ Izpratnes par darbu kā 
vērtību, iespēju un 
dzīvesveidu pieaugums 
līdztekus iedzīvotāju 
atstumtības un 
nomāktības 
samazinājumam, dzīvojot 
drošā vidē novadā. 

7M-SJ-5 – veselības  
                  pakalpojumu  
                  pieejamība 
7M-SJ-7 – iedzīvotāju  
                  līdzdalība  
                  sociālo jautājumu  
                  risināšanā 
7M-SJ-11 – drošības situācijas  
                   pilnveide novadā 
7M-SJ-12 – sabiedriskās  
                   kārtības uzlabošana 

15M-P Sabiedrības līdzdalībā un 
līdzatbildībā balstīta 
atbildīga pārvaldība, kas 
motivē iedzīvotājus būt 
piederīgiem novadam. 

7M-P-1 – pašvaldības,  
                 iedzīvotāju un  
                 uzņēmēju  
                 komunikācijas  
                 uzlabošana 
7M-P-3 – iedzīvotāju  
                līdzatbildības  
                veicināšana 
7M-P-4 – iedzīvotāju līdzdalības  
                sekmēšana 

4. TABULA  
Rojas novada mērķu atbilstība augstāka līmeņa attīstības dokumentiem. Avots: Rojas novada pašvaldība 
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2.4. ROJAS NOVADA MĒRĶU UN RĪCĪBU SASAISTE 

2.4.1. Mērķi un rīcības sadaļā „VIDE”(V) 

 
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:  
SM 2  
vide un attīstība 
Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību un uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā. 
 

ILGTERMIŅA MĒRĶIS (PRIORITĀTE): 15M -V 
Savstarpējā sadarbībā balstīta integrēta vides pārvaldība Rojas novadā 

 
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-V-1 Uzlabot iedzīvotāju zināšanas un 
informētību par vides sakārtošanas 
jautājumiem un ar to saistītajiem 
saistošajiem noteikumiem 

RV-V-1 Iedzīvotāju informēšana par vides 
jautājumiem 

V-1 Uzlabot informācijas plūsmu starp pašvaldību un iedzīvotājiem 
par saistošajiem noteikumiem saistībā ar vidi, rīkojot tematiskās 
tikšanās un iedzīvotāju sapulces, skaidrojot noteikumus 
informatīvajā izdevumā „Banga” un novada mājas lapā. 

V-2 
 

Izglītot pašvaldības policijas darbiniekus par to, kā labāk veikt 
audzināšanas un izskaidrošanas darbu ar pārkāpējiem, 
salīdzinājumā ar tūlītēju sodīšanu.  

V-3 Pārskatīt nomas līgumus un īpašuma tiesības mazdārziņu 
apsaimniekotājiem, veicot pārrunas par teritorijas sakopšanu, un 
kā galējo metodi piemērojot sodīšanu. 

7M-V-2 Veicināt vides jautājumos zinošu un 
ieinteresētu cilvēku izaugsmi visa 
mūža garumā  

RV-V-2 Vides izglītība V-4 
 

Rīkot ikgadējas pavasara un rudens vides sakopšanas talkas un 
akcijas ar mērķi uzlabot vides pieejamību publiskajiem objektiem. 
Talkās iesaistīt iedzīvotājus un sabiedriskās organizācijas. 

V-5 Rīkot skolēnu un interešu grupu ekskursijas uz atkritumu 
pārstrādes punktiem un rūpnīcām. 

V-6 Skolā organizēt lekciju ciklu par resursu taupīšanu, pieaicinot 
zinošus atbilstošo nozaru pārstāvjus. 

V-7 
 

Rīkot ikgadējus informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumus 
par rūpniecisko atkritumu pārstrādi, iesaistot, piemēram, SIA 
„RAGN – SELLS” ekspertus. 

7M-V-3 Uzlabot novada vides objektu 
pieejamību un atpazīstamību  

RV-V-3 Vides objektu pieejamība 
 
 
 
 
 

V-8 
 

Apzināt visus unikālos dabas objektus novada teritorijā, izstrādāt 
to piekļuves risinājumus un reklamēšanas pasākumu kompleksu, 
(informācijas stendus, norādes), izceļot informācijas nozīmi 
dažādās valodās. 

NT-3 
 

Uzlabojot pieejamību publiskiem vides objektiem, celt šo objektu 
dizaina kvalitāti, izvirzot stingrākas prasības projektu īstenošanai. 
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NT-4 
 

Marķēt un aprīkot velomaršrutu „Kaltenes loks” izveidojot 12 
maršruta zīmes, 3 atpūtas vietas ar soliem, galdiem un atkritumu 
tvertnēm un 3 informācijas stendus.  

V-9 
 

Uzstādīt 20 vienkāršas un saprotamas vienota dizaina norādes 
pie publiski pieejamajām vietām un vides objektiem novadā.  

V-10 Veidot apgaismotas promenādes uz jūru ar interesantiem un tikai 
Rojas novadam raksturīgiem labiekārtojuma elementiem (soliņi, 
laternas, spēļu laukumi, atpūtas vietas). Izpētīt skatu torņa 
ierīkošanas iespējas Rojā pie ambulances, Rojas upes krastā 
Upes ielā un pludmalē. 

V-11 Ierīkot parku Melnsilā, saistot to ar piekļuvi valsts nozīmes 
kultūras piemineklim „Tromeļu pils”.  

V-12 Izkopt mācību taku valsts nozīmes kultūras piemineklī „Baltā 
kāpa” Pūrciemā, rekonstruējot esošās takas un papildinot to 
labiekārtojumu. 

V-13 Rudes ezera publiskās peldvietas izveide un labiekārtošana 

V-14 Pabeigt parka ierīkošanas darbus Rojas ciemā. 

NT-5 
 

Iegūt „Zilā karoga” pludmales statusu Rojas pludmalē, garantējot 
standartam atbilstošu pakalpojumu līmeni, ar glābšanas stacijas 
izveidi un darbību saistītu drošību, vizuālu pievilcību un tīrību 
pludmalē.  

7M-V-4 Ierobežot jūras krasta eroziju Rojas 
novada teritorijā 

RV-V-4 Jūras krasta erozijas mazināšanas 
pasākumi 

 

V-15 Veikt Rojas novada erozijas skarto krastu apsekojumu un 
izveidot darbu veikšanas plānu saskaņā ar ekspertu atzinumiem.  

7M-V-5 Ierobežot invazīvo augu un 
dzīvnieku sugu apdraudējumu 
piekrastei un iedzīvotājiem 

RV-V-5 Invazīvo sugu ierobežošana V-16 Apzināt invazīvo sugu atradnes (latvāņus un citas sugas) un 
nepieļaut to tālāku izplatību novada teritorijā.  

7M-V-6 Uzlabot ūdens noteču sistēmas 
darbību novadā un ūdens baseinu 
kvalitāti 

RV-V-6 Meliorācijas sistēmu atjaunošana V-17 Veikt Rojas upes, Mazupītes, Pilsupes un Melnsilupes tīrīšanu 
no kokiem un atkritumiem reizi divos gados, īpaši uzsverot šīs 
rīcības nozīmi upju posmos pie ieteces jūrā. 

V-18 Iztīrīts Rudes ezers. 

V-19 
 

Veikt novada meliorācijas sistēmu inventarizēšanu, uzsākt 
pašvaldības meliorācijas sistēmu uzmērīšanu. 

V-20 
 

Izstrādāt novada meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas plānu 
un uzsākt tā īstenošanu Rojas ciema teritorijā – 15 km garumā. 

7M-V-7 Uzlabot gruntsūdeņu kvalitāti 
piekrastes blīvāk apdzīvotajos 
ciemos 

RV-V-7 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
ierīkošana 

IN - 9 
 

Izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūvei Ģipkā un Melnsilā. 

IN - 10 Īstenot Rojas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 
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III kārtu, uzlabojot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, 
uzlabojot šo pakalpojumu energoneatkarību un mazinot vides 
piesārņošanas risku. 

7M- V -8 Nodrošināt drošas un kvalitatīvas 
atpūtas iespējas ģimenēm. 

RV- V -8 Labiekārtojuma uzlabošana V -21 Izveidot 3 publiskos bērnu laukumus Rojā, - pie skolas un 2 
vietās pie daudzdzīvokļu mājām. 

V -22 Izstrādāt kompleksu labiekārtojuma koncepciju skvēra – mākslas 
dārza labiekārtošanai Zvejnieku ielā, īstenojot projekta 
ieviešanas darbus pa kārtām. 

V -23 Labiekārtot pludmales teritoriju Rojas ciemā virzienā no 
ambulances uz Kaltenes pusi, paredzot pārģērbšanā kabīņu, 
soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanu. 

V -24 Izbūvēt pastaigu – gaisa tiltiņu Rojā, pie Strautu ielas, 42m 
garumā. 

V -25 Iekārtot ar glābšanas rīkiem, bojām, laivām, spēļu laukumiem un 
videonovērošanas sistēmām aprīkotas peldvietas Ģipkas, 
Kaltenes un Melnsila pludmalēs. 

5. TABULA  
Mērķi un rīcības vides jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 
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2.4.2. Mērķi un rīcības sadaļā „TAUTSAIMNIECĪBA UN OSTA”  (TO) 

 
STRATĒĢISKIE MĒRĶI:  
SM 1  
osta un darbs 
Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu Rojā, nodrošinot Rojas novada atpazīstamību un stimulējot sadarbībā un līdzatbildībā balstītu ekonomisko rosību Rojas novada specializācijas 
jomās. 
 
SM 2  
vide un attīstība 
Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību un uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā. 
 

ILGTERMIŅA MĒRĶIS (PRIORITĀTE): 15M -TO 
Pārdomāta un pastāvīga atbalsta sistēma novada uzņēmējdarbībai un darbaspēka izaugsmei, izceļot ostas nozīmi – kā priekšnoteikumu ekonomikas dažādošanai un attīstībai. 

 
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M - TO -1 Aktivizēt Rojas ostas darbību – kā 
priekšnoteikumu visa novada 
ekonomikas izaugsmei un 
dažādošanai. 

RV- TO -1 Ostas infrastruktūras uzlabošana 
 
 
 
 
 
 
 

TO -1 Rekonstruēt piestātni Nr.1, aprīkojot atbilstoši nozvejoto zivju 
pieņemšanai. 

TO -2 Atjaunot un modernizēt ostas navigācijas iekārtas. 

TO -3 Rekonstruēt esošo ostas sauszemes pievadceļu un izbūvēt 
jaunu pievadceļu. 

TO -4 Rekonstruēt ostas kopējās hidrotehniskās būves, izbūvēt 
priekšostu un padziļināt kuģu ceļa un priekšostas akvatoriju līdz 
7 m dziļumam, nodrošinot kuģu ar kravnesību līdz 7000 t 
pieņemšanu ostā. 

TO -5 Nostiprināt krastu un izveidot peldošo piestātņu infrastruktūru 60 
jahtām – esošās jahtu piestātnes un viesnīcas „Mare” rajonā. 

TO -6 Uzlabot jahtu apkalpošanas infrastruktūru, t.sk. ūdensapgādi, 
drošību un naftu saturošu sateču ūdeņu pieņemšanu. 

IN-8 Uzlabot energoapgādi Rojas ostā 

RV- TO -2 Ostas saimnieciskās darbības 
aktivizēšana 

 
 

TO -7 Aktivizēt saimniecisko darbību Rojas ostas teritorijā, dodot 
priekšroku nozarēm ar augstu pievienoto vērtību – zivju 
apstrāde, kuģu remonts, jahtu un laivu būve, jahtu un 
ūdenssporta infrastruktūras veidošana.   

TO -8 Dzēst ilgstošās ostas kredītsaistības, izmantojot zemes 
atsavināšanas rezultātā iegūtos finanšu resursus. 
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7M - TO -2 Radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi 
Rojas novadā, īpaši attīstot novada 
specializācijas jomas – ostu, 
zvejniecību, zivsaimniecību, 
mežsaimniecību, lauksaimniecību 
un tūrismu. 

RV- TO -3 Vietējo ražotāju produkcijas 
marketings 

TO -9 Popularizēt vietējo ražotāju produkciju, veicinot vidējo un mazo 
ražotāju iesaistīšanos marketingā (informācijas rullīšu radīšanā, 
degustācijās). 

TO -10 Veicināt uzņēmēju apvienības organizēšanu un uzņēmēju 
savstarpējo sadarbību. 

RV- TO -4 Kooperācijas uzlabošana TO -11 Veicināt Ziemeļkurzemes mēroga lauksaimnieku apvienību, lai 
uzlabotu gaļas realizācijas kooperāciju. 

TO -12 Uzlabot privāto mežu īpašnieku kooperāciju, organizējot kopīgus 
seminārus ar Valsts mežu dienestu un nozares ekspertiem. 

RV- TO -5 Inovatīvu biznesa modeļu attīstība TO -13 Sadarbībā ar sakaru pakalpojumu sniedzējiem virzīt Interneta 
ātrgaitas iespēju ieviešanu. 

TO-14 
 

Atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvas sociālās rehabilitācijas 
jomā. 

RV- TO -6 Zvejniecībai atbilstošas 
infrastruktūras radīšana ārpus ostas 
teritorijas 

TO-15 Izveidot zvejas laivu piestātni Rojā pie tilta un vasaras sezonas 
pontonu tipa piestātni Ģipkā. 

7M - TO -3 Uzlabot Rojas novada iedzīvotāju 
prasmes un iespējas konkurējot 
darba tirgū. 

RV- TO -7 Arodizglītības programmu ieviešana 
 

IZ-5 Sadarbībā ar uzņēmējiem virzīt arodizglītības programmu 
attīstību Rojas novadā ar Rojas novada specializāciju saistītajās 
jomās, radot vidusskolas īpašo atšķirīgo virzienu citu reģiona 
skolu vidū. 

TO -16 Izveidot jūras un zvejniecības mācību centru Rojas ostas 
teritorijā, radot sasaisti starp zināšanām un praksi. 

RV-IZ-7 Mūžizglītības attīstība uz Rojas 
vidusskolas bāzes 
 

IZ-11 
 

Ieviest svešvalodu apguves mērķprogrammas mūžizglītības 
ietvaros, uzsverot saziņas nozīmi tautsaimniecībā un 
starptautiskās sadarbības iespēju izmantošanā. 

IZ-12 Attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta centru mūžizglītības sistēmas 
ietvaros. 

7M - TO -4 Veicināt tūrisma attīstību Rojas 
novadā 

RV- TO -8 Tūrisma infrastruktūras attīstība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TO -17 Apzināt nereģistrētās tūrisma naktsmītnes un motivēt to 
īpašniekus reģistrēt savu uzņēmējdarbību tūrisma sektorā, 
tādējādi palielinot naktsmītņu skaitu novadā.  

V-8 
 

Apzināt visus unikālos dabas objektus novada teritorijā, izstrādāt 
to piekļuves risinājumus un reklamēšanas pasākumu kompleksu, 
(informācijas stendus, norādes), izceļot informācijas nozīmi 
dažādās valodās. 

V-9 
 

Uzstādīt 20 vienkāršas un saprotamas vienota dizaina norādes 
pie publiski pieejamajām vietām un vides objektiem novadā.  

NT-4 
 

Marķēt un aprīkot velomaršrutu „Kaltenes loks” izveidojot 12 
maršruta zīmes, 3 atpūtas vietas ar soliem, galdiem un atkritumu 
tvertnēm un 3 informācijas stendus.  
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NT-5 
 

Iegūt „Zilā karoga” pludmales statusu Rojas pludmalē, garantējot 
standartam atbilstošu pakalpojumu līmeni, ar glābšanas stacijas 
izveidi un darbību saistītu drošību, vizuālu pievilcību un tīrību 
pludmalē.  

K-4 
 

Realizēt Kaltenes kluba tehnisko projektu, radot iespējas gan 
Kaltenes iedzīvotāju kultūras un brīvā laika pavadīšanas 
norisēm, gan dažāda rakstura nometņu organizēšanai visa gada 
garumā.  

TO -18 Ierīkot telšu vietas pie Rojas pludmales (2000m²), Kaltenē pie 
putnu takas (200m²), Ģipkā pie stāvlaukuma (200m²), un Kaltenē 
pie stāvlaukuma (200m²), aprīkojot tās ar stendiem, atkritumu 
urnām, tualetēm, nožogojumu un grilēšanas / ugunskura vietām, 
Rojas telšu vietās paredzot arī ūdensapgādes, elektroapgādes 
un kanalizācijas pieslēgumu. 

RV- TO -9 Tūrisma piedāvājuma plānošana TO -19 Radīt unikālu klusās sezonas pasākumu kompleksu. 

NT-14 
 

Veicināt sadarbību ar Igauniju (Igaunijas Roņu salu un Sāremā 
salu), Ventspils un Rīgas ostām, Mērsragu un Salacgrīvu, 
nodrošinot iespējas tūristu jūras ceļojumiem.  

S - 20 Attīstīt jūras satiksmi starp Roju un Igaunijas salām – Roņu salu 
un Sāremā salu. 

RV- TO -10 Sporta tūrisma pilnveidošana 
 
 
 
 

 
 
 
 

A-1 
 

 Renovēt vieglatlētikas sektorus un skrejceļu Rojas stadionā. 

NT-12 
 

Popularizēt Rojas sporta infrastruktūras iespējas un sporta 
pasākumu pieejamību visa gada garumā.  

A-2 Uzlabot ziemas sporta veidu infrastruktūru, izbūvējot jumtu, 
ģērbtuves un saldēšanas sistēmas Rojas hokeja laukumam.  

6. TABULA  
Mērķi un rīcības tautsaimniecības un ostas jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 
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2.4.3. Mērķi un rīcības sadaļā „KULTŪRA”  (K) 

 
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:  
SM 3  
cilvēks 
Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību un kvalitatīva darbaspēka veidošanos novadā, nodrošinot atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā, priekšnoteikumus jaunrades 
izpausmēm un veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 
 

ILGTERMIŅA MĒRĶIS (PRIORITĀTE): 15M -K 
Roja – Ziemeļkurzemes piekrastes kultūras centrs, kurā radošas mākslas, mūzikas un kinomākslas novitātes balstās uz stabilām tradīcijām, iedzīvotāju darbīgumu un ieinteresētību 
kultūras norisēs.  

 
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-K-1 Saglabāt un izkopt iedibinātās 
novada svētku tradīcijas, 
popularizējot to norises plašākā 
mērogā. 

RV-K-1 Īpašie pasākumi novadā K-1 Pilnveidot jau iedibinātās novada svētku un pasākumu tradīcijas 
– Zvejnieku svētkus, Rojas novada svētkus, Seno uguns nakti, 
pasākumu „Meklējam solistu”, kino, mākslas un mūzikas festivālu 
ROJAL. 

K-2 Radīt Rojas īpašo kultūras pasākumu koncepciju klusajai 
sezonai, tiecoties attīstīt Roju kā Ziemeļkurzemes piekrastes 
kultūras centru.   

7M-K-2 Dažādot brīvdabas pasākumu 
norises iespējas Rojas ciemā 

RV-K-2 Brīvdabas estrādes izveide Rojā K-3 Izbūvēt brīvdabas estrādi Rojā. 

7M-K-3 Aktivizēt kultūras dzīvi un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas Rudē, 
Kaltenē, Melnsilā un Rojā. 

RV-K-3 Sabiedrisko iestāžu ēku atjaunošana  K-4 
 

Realizēt Kaltenes kluba tehnisko projektu, radot iespējas gan 
Kaltenes iedzīvotāju kultūras un brīvā laika pavadīšanas 
norisēm, gan dažāda rakstura nometņu organizēšanai visa gada 
garumā.  

K-5 Īstenot Rudes BJIC „Varavīksne” ēkas siltināšanu un 
energoefektivitātes uzlabošanu. 

K-6 Veikt Rojas multifunkcionālā centra „Strops” ēkas siltināšanu un 
energoefektivitātes uzlabošanu. 

K-7 Īstenot Melnsila kluba - jauniešu iniciatīvu centra ēkas siltināšanu 
un energoefektivitātes uzlabošanu. 

7M-K-4 Radīt publiski pieejamu un 
izmantojamu vietu Valgalciemā. 

RV-K-4 Valgalciema saieta vietas radīšana K-8 Izanalizēt publiskās saieta vietas radīšanai piemērotāko ēku 
izmantošanas variantus Valgalciemā, nostiprināt paredzamās 
saieta vietas juridisko statusu un izstrādāt tehnisko projektu 
saieta vietas izveidei. 

7M-K-5 Nodrošināt pietiekošu piedāvājumu 
izkopt dažādās iedzīvotāju intereses 
amatiermākslas jomā 

RV-K-5 Amatiermākslas kolektīvu un interešu 
kopu aktivitātes 

K-9 Atbalstīt amatnieku un tautas mākslas tradīciju uzturētāju 
aktivitātes novadā.  

K-10 Izveidot tautas deju kolektīvu 1.-4.klašu skolēniem Rojas 
vidusskolā. 
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7M-K-6 Izzināt un saglabāt Rojas novada 
vērtības, liecības un vēstures 
mantojumu 

RV-K-6 Rojas novada grāmatas izdošana 
 

K-11 Sadarbojoties ar Rojas vidusskolas audzēkņiem un vēstures 
entuziastiem, izdot grāmatu par Rojas novada vēsturi, cilvēkiem 
un notikumiem. 

RV-K-7 Jaunas ekspozīcijas muzejā 
 

K-12 Izveidot jaunu ekspozīciju par zvejniecību Baltijas jūrā un Rīgas 
jūras līcī. 

7M-K-7 Aktivizēt koncertdzīvi Rojā RV-K-8 koncertzāle IZ-2 
 

Izstrādāt būvniecības ieceri Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
piebūves būvniecībai, nolūkā radīt iespēju izveidot savu 
koncertzāli un nodrošināt visu mācību programmu atrašanos 
vienā mūsdienīgi aprīkotā ēkā. 

7M-K-8 Nodrošināt mūsdienu prasībām 
atbilstošu tehnoloģiju aprīkojumu 
novada bibliotēkās 

RV-K-9 Novada bibliotēku aprīkojuma 
atjaunošana 

K-13 Nomainīt datortehniku novada bibliotēkās atbilstoši tehnoloģiju 
progresam. 

7. TABULA  
Mērķi un rīcības kultūras jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 
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2.4.4. Mērķi un rīcības sadaļā „IZGLĪTĪBA” (IZ) 

 
STRATĒĢISKIE MĒRĶI:  
SM 1  
osta un darbs 
Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu Rojā, nodrošinot Rojas novada atpazīstamību un stimulējot sadarbībā un līdzatbildībā balstītu ekonomisko rosību Rojas novada specializācijas 
jomās. 
 
SM 3  
cilvēks 
Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību un kvalitatīva darbaspēka veidošanos novadā, nodrošinot atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā, priekšnoteikumus jaunrades 
izpausmēm un veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 
. 

ILGTERMIŅA MĒRĶIS (PRIORITĀTE): 15M -IZ 
Stabila izglītības ieguves atbalsta sistēma, attīstot gan labas kvalitātes vispārējās izglītības, gan mūzikas, mākslas un sporta jomu profesionālās ievirzes izglītības, kā arī mūžizglītības 
iespējas kā pamatu cilvēku garīgajai izaugsmei un darba prasmju apguvei. 
 

VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-IZ-1 Nodrošināt Rojas novada skolu 
kvalitatīvu ilgtspēju, uzsverot skolu 
nozīmīgumu novada iedzīvotāju 
piesaistei un ekonomikas 
izaugsmei. 

RV-IZ-1 Novada skolu ilgtspējas 
nodrošināšana 
 

IZ-1 Turpināt attīstīt un paaugstināt profesionālās ievirzes izglītības 
kvalitāti - kā jauno ģimeņu piesaistes faktoru un jauniešu 
vispusīgas izaugsmes iespēju. Piedāvāt plašāku profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības programmu klāstu, balstoties uz 
pieprasījumu Rojas novadā. 

IZ-2 
 

Izstrādāt būvniecības ieceri Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
piebūves būvniecībai, nolūkā radīt iespēju izveidot savu 
koncertzāli un nodrošināt visu mācību programmu atrašanos 
vienā mūsdienīgi aprīkotā ēkā. 

IZ-3 Īstenot Rojas Mūzikas un mākslas skolas siltināšanas un 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. 

RV-IZ-2 Vides pieejamība skolās 
 

SJ-19 
 

Izbūvēt uzbrauktuvi Rojas vidusskolā, pielāgot vides pieejamību 
invalīdiem iekštelpās. 

SJ-20 
 

Izbūvēt uzbrauktuvi Rojas Mūzikas un mākslas skolā, pielāgot 
vides pieejamību invalīdiem iekštelpās. 

7M-IZ-2 Dažādot Rojas novadā piedāvāto 
izglītības programmu klāstu 

RV-IZ-3 Uzņēmējdarbības izglītības 
programma 

IZ-4 Nodrošināt uzņēmējdarbības izglītības pamatu apguvi Rojas 
vidusskolā. 

RV-IZ-4 Arodizglītības programmu ieviešana 
 

IZ-5 
 

Sadarbībā ar uzņēmējiem virzīt arodizglītības programmu 
attīstību novadā ar Rojas novada specializāciju saistītajās jomās, 
radot vidusskolas īpašo atšķirīgo virzienu citu reģiona skolu vidū. 

RV-IZ-5 Karjeras plānošana IZ-6 Paplašināt Rojas karjeras atbalsta centra darbības lauku, kļūstot 
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 par Ziemeļkurzemes piekrastes atbalsta punktu profesijas izvēlē. 

7M-IZ-3 Uzlabot pirmsskolas izglītības 
iespējas Rojas novadā 

RV-IZ-6 Novada pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstība 
 

IZ-7 Izstrādāt Rojas PII „Zelta zivtiņa” piebūves projekta būvniecības 
ieceri, paredzot iespēju izbūvēt zāli nodarbībām un pasākumiem. 

IZ-7* Īstenot Rojas PII “Zelta zivtiņa” energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumu kompleksu, nomainot neatbilstošus siltumtrases 
posmus, uzlabojot siltā ūdens recirkulācijas sistēmu un 
pārbūvējot ēkas dūmeņus. 

IZ-7** Īstenot PII “Zelta zivtiņa” teritorijas labiekārtošanu, nomainot 
veco žogu, atjaunojot nojumes, nobruģējot pagalma celiņus, 
pilnveidojot sporta un grupu laukumus, atjaunojot strūklaku. 

IZ-7*** Īstenot PII “Zelta zivtiņa” informācijas tehnoloģiju aprīkojuma 
ieviešanu, iegādājoties interaktīvās tāfeles, datorus pedagogiem 
un multifunkcionālu kopētāju. 

IZ-8 Īstenot PII „Saulespuķe” siltināšanas un energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumus. 

IZ-9 Nomainīt Rojupes PII „Saulespuķe” celiņu segumu, nodrošinot 
atbilstošu vides pieejamību. 

7M-IZ-4 Piedāvāt dažādām iedzīvotāju 
grupām un interesēm atbilstošu 
mūžizglītību Rojas novadā 

RV-IZ-7 Mūžizglītības attīstība  
 

IZ-10 Radīt mūžizglītības virzienu Rojas novada Attīstības nodaļas 
ietvaros – sadarbībā ar novada izglītības iestādēm. 

IZ-11 
 

Ieviest svešvalodu apguves mērķprogrammas mūžizglītības 
ietvaros, uzsverot saziņas nozīmi tautsaimniecībā un 
starptautiskās sadarbības iespēju izmantošanā. 

IZ-12 
 

Attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta centru mūžizglītības sistēmas 
ietvaros. 

RV-IZ-8 Patriotiskā izglītība 
 

IZ-13 Izveidot „Vecāku klubiņu” skolā, tādējādi saliedējot, izglītojot un 
stiprinot novada ģimenes. 

IZ-14 Sadarbībā ar Rojas MMS rīkot ģimeņu muzicēšanas pasākumus 
– kā pamatu stipru ģimeņu pastāvēšanai. 

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. 

IZ-15 Organizēt mācību darbu tā, lai turpinātu Dziesmu svētku 
tradīcijas. 

7M-IZ-5 Paaugstināt izglītības motivāciju un 
studējošo jauniešu sasaisti ar Rojas 
novadu 

RV-IZ-9 Stipendijas jauniešiem 
 

P-20 
 

Iedibināt tradīciju piešķirt ikgadēju „Uzņēmēju stipendiju” 
jauniešiem pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem un veicinot 
izglītību ieguvušo jauniešu atgriešanos Rojas novadā. 

8. TABULA  
Mērķi un rīcības izglītības jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 



 ROJAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  

 33 

2.4.5. Mērķi un rīcības sadaļā „AKTĪVS DZĪVESVEIDS”(A) 

 
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:  
SM 3  
cilvēks 
Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību un kvalitatīva darbaspēka veidošanos novadā, nodrošinot atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā, priekšnoteikumus jaunrades 
izpausmēm un veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 
 

ILGTERMIŅA MĒRĶIS (PRIORITĀTE): 15M –A 
Sports un aktīvs dzīvesveids atbilstoši aprīkotās trasēs, laukumos, stadionā un ēkās - novada iedzīvotāju ikdiena un tūrisma specifiskais virziens. 

VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-A-1 Radīt veselīga dzīvesveida 
uzturēšanai atbilstošu sporta un 
fizisko aktivitāšu infrastruktūru Rojas 
novadā. 

RV-A-1 Sporta infrastruktūras attīstība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A-1 
 

 Renovēt vieglatlētikas sektorus un skrejceļu Rojas stadionā. 

A-2 Uzlabot ziemas sporta veidu infrastruktūru, izbūvējot jumtu, 
ģērbtuves un saldēšanas sistēmas Rojas hokeja laukumam.  

A-3 Izstrādāt tehnisko dokumentāciju Rojas sporta zāles 
paplašināšanai, veikt sporta zāles rekonstrukciju. 

A-4 Ierīkot sporta spēļu laukumu Valgalciemā un izveidot pludmales 
volejbola laukumus Ģipkā un Melnsilā.  

A-5 Ierīkot apgaismotu skriešanas, nūjošanas, slēpošanas trasi Rojā, 
starp Miera un Torņu ielu – aptuveni 800m garumā. 

NT-4 
 

Marķēt un aprīkot velomaršrutu „Kaltenes loks” izveidojot 12 
maršruta zīmes, 3 atpūtas vietas ar soliem, galdiem un atkritumu 
tvertnēm un 3 informācijas stendus.  

A-6 Uzstādīt āra trenažierus Rojā pie stadiona. 

A-7 Sadarbībā ar uzņēmējiem izpētīt neliela baseina – sporta 
veselības kompleksa ierīkošanas iespējas un tehniski 
ekonomisko pamatojumu. 

A-8 Izveidot brīvdabas sporta spēļu laukumus basketbolam un 
volejbolam, kā arī tenisa laukumu Rojā pie stadiona. 

7M-A-2 Stiprināt priekšnoteikumus sporta 
tūrisma attīstībai novadā 

RV-A-2 Sporta tradīciju izkopšana NT-12 
 

Popularizēt Rojas sporta infrastruktūras iespējas un sporta 
pasākumu pieejamību visa gada garumā. 

NT-13 Uzsvērt Rojas burāšanas skolas unikalitāti, popularizēt 
burāšanas apmācību iespējas.  

 9. TABULA  
Mērķi un rīcības aktīva dzīvesveida jomā.  

Avots: Rojas novada pašvaldība 
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2.4.6. Mērķi un rīcības sadaļā „SOCIĀLĀ JOMA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA”(SJ) 

 
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:  
SM 3  
cilvēks 
Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību un kvalitatīva darbaspēka veidošanos novadā, nodrošinot atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā, priekšnoteikumus jaunrades 
izpausmēm un veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 

 
ILGTERMIŅA MĒRĶIS (PRIORITĀTE): 15M -SJ 
Izpratnes par darbu kā vērtību, iespēju un dzīvesveidu pieaugums līdztekus iedzīvotāju atstumtības un nomāktības samazinājumam, dzīvojot drošā vidē novadā. 
 

VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-SJ-1 Pilnveidot sociālā dienesta sociālo 
pakalpojumu klāstu un kvalitāti. 

RV-SJ-1 Sociālās aprūpes pakalpojums SJ-1 Izveidot alternatīvās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
iestādi „Ķīros” Kaltenē – līdz 12 personām. 

RV-SJ-2 Aprūpes mājās pakalpojums SJ-2 Sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību ieviest „drošības 
pogas” aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros. 

RV-SJ-3 Izglītojošs atbalsts ģimenēm SJ-3 Ieviest ģimeņu asistenta pakalpojumu. 

SJ-4 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 ārpus novada. 

SJ-5 Ierosināt skolotāju un skolēnu vecāku neformālu pasākumu 
regulāru norišu attīstību, veicinot skolas un ģimeņu savstarpējo 
komunikāciju. 

SJ-6 Attīstīt un pilnveidot sabiedrisko organizāciju, kas pārstāv ģimeņu 
intereses un sekmē ģimeņu līdzdalību un pašiniciatīvu. 

7M-SJ-2 Veicināt audžuģimeņu attīstību 
novadā. 

RV-SJ-4 Audžuģimeņu kustība SJ-7 Izveidot atbalsta mehānismu audžuģimenēm, iedrošinot vismaz 3 
potenciālās audžuģimenes.  

SJ-8 Vietējos medijos, skolā un sociāla rakstura biedrībās popularizēt 
audžuģimeņu statusa ieguves iespējas un nosacījumus. 

7M-SJ-3 Sekmēt viesģimenes statusa 
piešķiršanu 5 ģimenēm novadā. 

RV-SJ-5 Viesģimeņu un atbalsta ģimeņu 
attīstība 

SJ-9 
 

Popularizēt viesģimenes un atbalsta ģimenes statusa iespējas un 
nosacījumus novada iedzīvotāju vidū. 

7M-SJ-4 Palielināt sociālo mājokļu skaitu par 
20 vienībām 

RV-SJ-6 Sociālā rakstura mājokļi SJ-10 
 

Izbūvēt 6 grupu dzīvokļus, dodot prioritāti domes īpašumā 
esošas ēkas pārbūvei un izmantojot ES fondu līdzekļus. 

SJ-11 
 

Īstenot sociālās mājas būvniecību, dodot prioritāti domes 
īpašumā esošas ēkas pārbūvei un izmantojot ES fondu līdzekļus. 

7M-SJ-5 Uzlabot veselības pakalpojumu 
pieejamību. 

RV-SJ-7 Ārstniecības pakalpojumi SJ-12 Pilnveidot sadarbību ar novadā praktizējošo zobārstu par valsts 
apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem. 
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7M-SJ-6 Veicināt ar sociālajiem un 
sabiedrības drošības jautājumiem 
saistīto dienestu sadarbību. 

RV-SJ-8 Sociālā dienesta un ģimenes ārstu 
sadarbība 

SJ-13 Uzlabot komunikāciju starp sociālo dienestu un ģimenes ārstiem, 
lai pilnveidotu medicīnisko aprūpi Rojas novada iedzīvotājiem. 

SJ-14 Rosināt Rojas invalīdu biedrības aktīvāku sadarbību ar ģimenes 
ārstiem. 

RV-SJ-9 Sociālā dienesta un pašvaldības 
policijas sadarbība 

SJ-15 Izstrādāt programmu sociālā dienesta un pašvaldības policijas 
rīcībai krīzes situācijās. 

7M-SJ-7 Veicināt iedzīvotāju līdzdalību 
sociālo jautājumu risināšanā 
novadā. 

RV-SJ-10 Sabiedriskā aktivitāte sociālajā jomā SJ-16 Godināt aktīvākās sociālās jomas biedrības un iedzīvotājus 
Rojas novada svētkos vai valsts svētkos. 

SJ-17 Veicināt brīvprātīgā darba iniciatīvas sabiedrības aktivizēšanai – 
īpaši sociālajā jomā. Īpaši veicināt brīvprātīgo jauniešu 
palīdzības akcijas novada senioriem. 

RV-SJ-11 Iedzīvotāju prasmes pirmās palīdzības 
jautājumos 

SJ-18 Sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” organizēt 
pirmās palīdzības apmācības skolēniem un iedzīvotājiem vismaz 
1 x gadā. 

7M-SJ-8 Nodrošināt vides pieejamību Rojas 
skolās un pludmalē 

RV-SJ-12 Vides pieejamība SJ-19 
 

Izbūvēt uzbrauktuvi Rojas vidusskolā, pielāgot vides pieejamību 
invalīdiem iekštelpās. 

SJ-20 
 

Izbūvēt uzbrauktuvi Rojas Mūzikas un mākslas skolā, pielāgot 
vides pieejamību invalīdiem iekštelpās. 

SJ-21 
 

Radīt ar ratiņkrēslu pieejamas peldvietas Rojas pludmalē, 
pludmalēs pie Ģipkas stāvlaukuma un Kaltenes stāvlaukuma, un 
Valgalciema pludmalē, paredzot atbilstošas tualetes un 
nobrauktuves. 

TO-14 
 

Atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvas sociālās rehabilitācijas 
jomā. 

7M-SJ-9 Palielināt iespējas skolēnu un 
ilgstošo bezdarbnieku 
nodarbinātībai  

RV-SJ-13 Skolēnu nodarbinātība vasarās SJ-22 Sadarbībā ar NVA – savlaicīgi un regulāri informēt iestādes un 
uzņēmējus par skolēnu nodarbinātības iespējām vasaras 
sezonā. Novada svētku reizēs godināt skolēnu nodarbinātības 
programmā iesaistītos uzņēmumus. 

RV-SJ-14 Ilgstošo bezdarbnieku nodarbinātība SJ-23 Nodrošināt konkrētu darba fronti novada bezdarbniekiem – 
pabalstu saņēmējiem. 

7M-SJ-10 Pilnveidot LR MK noteikumu kvalitāti 
sociālajā jomā.  

RV-SJ-15 LR MK noteikumu kvalitāte SJ-24 Aktīvi iesaistīties ar sociālo jomu saistīto profesionālo asociāciju 
darbā, lai pilnveidotu ar sociālajiem jautājumiem saistītā 
normatīvā regulējuma kvalitāti, tuvinot to iedzīvotāju vajadzībām 
un pašvaldību iespējām. 

7M-SJ-11 Pilnveidot drošības situāciju Rojas 
novadā, akcentējot bērnu drošību, 
drošību pludmalē un uz ceļiem. 

RV-SJ-16 Drošība Rojas pludmalē NT-5 
 

Iegūt „Zilā karoga” pludmales statusu Rojas pludmalē, garantējot 
standartam atbilstošu pakalpojumu līmeni, ar glābšanas stacijas 
izveidi un darbību saistītu drošību, vizuālu pievilcību un tīrību 
pludmalē. 

RV-SJ-17 Drošība uz ceļiem SJ-25 Ierīkot video novērošanas kameras lielāko ielu krustojumos 
Rojas ciemā. 
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IN-3 
 

Izbūvēt ielu apgaismojumu Rojā – Miera ielā - līdz Rojas burtiem, 
Skuju ielā līdz Torņa ielai, Krasta ielā, Strautu un Zvejnieku ielu 
kvartālā, Priežu ielā un Selgas ielā starp autoostu un Zvejnieku 
ielu. 

IN-4 
 

Izbūvēt āra apgaismojumu Rudē – līdz SIA „Rānda” ceham. 

IN- 5 
 

Izbūvēt āra apgaismojumu Ģipkā – starp veikalu un zivju 
pārstrādes cehu.  

IN-6 
 

Izbūvēt āra apgaismojumu Melnsilā – pie Līvānu mājām. 

S-12 
 

Sadarbībā ar a/s „Latvijas Valsts ceļi” labiekārtot gājēju pārejas 
Rojā - pie kultūras centra, pie veikaliem „Maxima” un „Ķipītis”, un 
Ostas ielā. 

RV-SJ-18 Bīstamu objektu sakārtošana novadā SJ-26 Pašvaldības policijai sadarbībā ar būvvaldi veikt nepieciešamos 
darbus no drošības viedokļa bīstamas ēkas sakārtošanai Selgas 
4A, Rojā. 

7M-SJ-12 Uzlabot sabiedrisko kārtību Rojas 
novadā, it īpaši vasaras sezonās. 

RV-SJ-19 Efektīva sabiedriskā kārtība vasaras 
sezonās 

SJ-27 Nodrošināt papildus slodzi pašvaldības policijā vasaras sezonā. 

SJ-28 Iesaistīt novadā darbojošās apsardzes firmas patrulēšanas 
darbos. 

SJ-29 Pastiprināt pašvaldības policijas reidus un sodus saistībā ar 
vides piesārņošanu novadā. 

V-2 Izglītot pašvaldības policijas darbiniekus par to, kā labāk veikt 
audzināšanas un izskaidrošanas darbu ar pārkāpējiem, 
salīdzinājumā ar tūlītēju sodīšanu.  

RV-SJ-20 Pretrunas mazināšana starp atpūtas 
kompleksa „Dzintarkrasts” 
apsaimniekošanu un iedzīvotājiem 
Žocenē 

SJ-30 Izstrādāt saistošos noteikumus kā ciema lokālplānojumu trokšņu 
pretrunas likvidēšanai vai ierobežošanai Rojas novada Žocenes 
ciemā. 

RV-SJ-21 Atskurbtuves pakalpojumi SJ-31 Slēgt sadarbības līgumus ar citām pašvaldībām par atskurbtuves 
pakalpojuma izmantošanu. 

RV-SJ-22 Mājdzīvnieku turēšanas kārtība SJ-32 Radīt kārtību saistošajos noteikumos par suņu – kaķu turēšanu, 
paredzot suņu un kaķu reģistrēšanu. 

SJ-33 Aprīkot Rojas ciema teritoriju ar atkritumu urnām suņu 
ekskrementiem.  

10. TABULA  
Mērķi un rīcības sociālās palīdzības, veselības aizsardzības un sabiedriskās kārtības jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 
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2.4.7. Mērķi un rīcības sadaļā „SATIKSME”(S) 
STRATĒĢISKIE MĒRĶI:  
SM 1  
osta un darbs 
Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu Rojā, nodrošinot Rojas novada atpazīstamību un stimulējot sadarbībā un līdzatbildībā balstītu ekonomisko rosību Rojas novada specializācijas 
jomās. 
SM 2  
vide un attīstība 
Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību un uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā. 

ILGTERMIŅA MĒRĶIS (PRIORITĀTE): 15M -S 
Kvalitatīva un droša ceļu infrastruktūra Rojas novadā līdztekus unikālam jūras satiksmes piedāvājumam tūrisma iespēju attīstībai 

VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-S-1 Veicināt efektīvu ceļu 
apsaimniekošanu un ceļu segumu 
kvalitātes uzlabošanu 

RV-S-1 Ceļu un ielu apsaimniekošana S - 1 Veikt Rojas novada ceļu kvalitātes izvērtējumu un sākt segumu 
uzlabošanu prioritāšu secībā. 

S - 2 Pašvaldībai turpināt slēgt līgumus ar ceļu servitūtu īpašniekiem 
par sabiedrībai nozīmīgu ceļu posmu pārvēršanu par 
pašvaldības ceļiem. 

RV-S-2 Ceļu un ielu segumu kvalitātes 
uzlabošana 

S - 3 Veikt ielu asfaltēšanas darbus Rojā, Upes un Kļavu ielās.  

S – 4 Atjaunot grants segumu pašvaldības ceļam Kaltenē - „Vecā 
šoseja Kaltenē”. 

S – 5 Atjaunot grants segumu pašvaldības ceļam Ģipkā – „Virši – 
Ģipkas klubs”. 

S – 6 Atjaunot grants segumu pašvaldības ceļiem Pūrciemā –„Asfalts – 
Pūrciems” un “Kaļķu ceļš – Vecvilki”.  

S – 7 Atjaunot grants segumu pašvaldības ceļiem Rudē –„Asfalts – 
Kokdarbnīca Mazroņi”, „Celmi – Iesalnieki”,  “Rudiķi – Vilkastes”, 
“Kokdarbnīca – Dižpļavas” un “Kokdarbnīca–Kaulkalni-Šķūnis”. 

S – 8 Atjaunot grants segumu pašvaldības ceļiem Melnsilā – „Pirts – 
apbūves kvartāls” un „Melnsils – Ezeru ferma”. 

S - 9 Iespēju robežās veikt politisko lobēšanu aizstāvot valsts 
reģionālā autoceļa P131 Rojas ciema posma (Selgas ielas) 
rekonstrukcijas nepieciešamību. 

RV-S-3 Tiltu kvalitātes uzlabošana S – 10 Rekonstruēt tiltus pār Rojas upi Rojā un Rudē. 

7M-S-2 Uzlabot ceļu un ielu infrastruktūru RV-S-4 Ceļu un ielu infrastruktūras 
uzlabošana 
 
 
 
 

IN - 3 
 

Izbūvēt ielu apgaismojumu Rojā – Miera ielā - līdz Rojas burtiem, 
Torņa ielā līdz Akas ielai, Krasta ielā, Celtnieku un Strautu ielu 
kvartālā, Plūdoņa ielā un Skuju ielā starp Torņu un Miera ielām. 

IN - 4 Izbūvēt āra apgaismojumu Rudē – līdz SIA „Rānda” ceham. 

IN - 5 Izbūvēt āra apgaismojumu Ģipkā – starp veikalu un zivju 
pārstrādes cehu.  
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IN - 6 Izbūvēt āra apgaismojumu Melnsilā – pie Līvānu mājām. 

S – 11 
 

Atjaunot virsūdens kanalizāciju, veicot pašvaldības ceļu 
rekonstrukcijas darbus – ielu asfaltēšanu Rojā, Upes un Kļavu 
ielās, grants seguma atjaunošanu Kaltenē ceļam „Vecā šoseja 
Kaltenē”, Ģipkā – ceļam „Virši – Ģipkas klubs”, Pūrciemā – 
ceļam „Asfalts – Pūrciems”, Rudē – ceļiem „Asfalts – 
Kokdarbnīca Mazroņi” un „Celmi – Iesalnieki”, Melnsilā – ceļiem 
„Pirts – apbūves kvartāls” un „Melnsils – Ezeru ferma”. 

S - 12 
 

Sadarbībā ar a/s „Latvijas Valsts ceļi” labiekārtot gājēju pārejas 
Rojā - pie kultūras centra, pie veikaliem „Maxima” un „Ķipītis”, un 
Ostas ielā. 

RV-S-5 Sabiedriskās satiksmes 
infrastruktūras uzlabošana 

S - 13 Renovēt Rojas autobusu pieturvietu, uzlabojot nojumi, 
pieturvietas segumu, sabiedriskās tualetes un paredzot izstāžu 
zāles izveidošanu. 

7M-S-3 Nodrošināt pietiekošu automašīnu 
stāvlaukumu pieejamību masu 
pasākumu norišu laikā 

RV-S-6 Stāvlaukumu nodrošinājums S -14 Izbūvēt jaunu ceļu uz pludmali – gar Rojas ciema robežu, radot 
iespēju nodalīt ostas kravas transporta un pludmales 
apmeklētāju plūsmas un nodrošinot piekļuvi pie ostas teritorijā 
izbūvētajiem automašīnu stāvlaukumiem un paredzamā 
zvejniecības pētniecības centra. 

S - 15 Izbūvēt automašīnu stāvlaukumu pie Rojas Jūras zvejniecības 
muzeja. 

S - 16 Izbūvēt bruģa segumu Rojas stāvlaukumā pie pludmales – 
2800m² platībā. 

S - 17 Izbūvēt asfalta segumu Ģipkas stāvlaukumā 846m² platībā. 

7M-S-4 Uzlabot novada uzņēmēju, 
iedzīvotāju un viesu mobilitātes 
iespējas Rojas novada teritorijā 

RV- S -7 Mobilitātes sekmēšana S - 18 Sadarbībā ar Kurzemes PR optimizēt sabiedriskā transporta 
maršrutu laikus no Rīgas uz Roju, kā arī no Rojas uz Kolku, – 
īpaši tūrisma sezonā. 

RV-S-8 Saikne starp valsts reģionālo 
autoceļu P131 un jūru Rojas ciemā 

S - 19 Izstrādāt būvniecības ieceri gājēju promenādes izveidei Rojā – 
starp autobusu pieturvietu un jūru. 

S - 14 Izbūvēt jaunu ceļu uz pludmali – gar Rojas ciema robežu, radot 
iespēju nodalīt ostas kravas transporta un pludmales 
apmeklētāju plūsmas un nodrošinot piekļuvi pie ostas teritorijā 
izbūvētajiem automašīnu stāvlaukumiem. 

7M-S-5 Attīstīt unikālus satiksmes 
piedāvājumus kā tūrisma produktu.  

RV-S-9 Satiksme tūrismam – specifiskais un 
unikālais tūrisma piedāvājums 

S - 20 Attīstīt jūras satiksmi starp Roju un Igaunijas salām – Roņu salu 
un Sāremā salu. 

7M-S-6 Nodrošināt operatīvā transporta 
piekļūšanu pludmalei. 

RV-S-10 Nobrauktuves operatīvajam 
transportam 

S - 21 Izbūvēt nobrauktuves operatīvā transporta piekļūšanai pludmalei 
Valgalciemā pie kapiem (0,3km), Kaltenē pretī „Lieldienu salai” 
(0,2km), Ģipkā pie stāvlaukuma (0,6km) un pie pagrieziena uz 
Vīdali (1,2km). 

11. TABULA  
Mērķi un rīcības satiksmes jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 
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2.4.8. Mērķi un rīcības sadaļā „INŽENIERAPGĀDE” (IN) 

 
STRATĒĢISKIE MĒRĶI:  
SM 1  
osta un darbs 
Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu Rojā, nodrošinot Rojas novada atpazīstamību un stimulējot sadarbībā un līdzatbildībā balstītu ekonomisko rosību Rojas novada specializācijas 
jomās. 
 
SM 2  
vide un attīstība 
Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību un uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā. 
 

ILGTERMIŅA MĒRĶIS (PRIORITĀTE): 15M -IN 
Efektīva, ekonomiska un droša inženierapgāde un tehniskā infrastruktūra – it īpaši novada ciemu teritorijās. 

 
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-IN-1 Izveidot lietus ūdeņu novadīšanas 
sistēmu Rojas novadā. 

RV-IN-1 Virsūdeņu sistēmas sakārtošana 
 
 
 
 
 

 

V-20 Izstrādāt novada meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas plānu 
un uzsākt tā īstenošanu Rojas ciema teritorijā – 15 km garumā. 

IN -1 Izbūvēt jaunu virsūdeņu novadīšanas sistēmu Selgas ielā, Rojā. 

S-11 
 

Atjaunot virsūdens kanalizāciju, veicot pašvaldības ceļu 
rekonstrukcijas darbus – ielu asfaltēšanu Rojā, Upes un Kļavu 
ielās, grants seguma atjaunošanu Kaltenē ceļam „Vecā šoseja 
Kaltenē”, Ģipkā – ceļam „Virši – Ģipkas klubs”, Pūrciemā – 
ceļam „Asfalts – Pūrciems”, Rudē – ceļiem „Asfalts – 
Kokdarbnīca Mazroņi” un „Celmi – Iesalnieki”, Melnsilā – ceļiem 
„Pirts – apbūves kvartāls” un „Melnsils – Ezeru ferma”. 

7M-IN-2 Nodrošināt normatīviem atbilstošu 
ugunsdzēsības ūdensapgādi Rojas 
novada ciemu teritorijās. 

RV-IN-2 Ugunsdzēsības ūdens apgāde 
novada ciemos 

IN -2 Izbūvēt ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu Melnsilā, 
sadarbojoties ar ciemā esošajiem uzņēmumiem.  

7M-IN-3 Uzlabot energoapgādes 
pakalpojumu kvalitāti novada ciemu 
teritorijās 

RV-IN-3 Āra apgaismojuma ierīkošana IN-3 
 

Izbūvēt ielu apgaismojumu Rojā – Miera ielā - līdz Rojas burtiem, 
Skuju ielā līdz Torņa ielai, Krasta ielā, Strautu un Zvejnieku ielu 
kvartālā, Priežu ielā un Selgas ielā starp autoostu un Zvejnieku 
ielu. 

IN-4 
 

Izbūvēt āra apgaismojumu Rudē – līdz SIA „Rānda” ceham un 
no veikala – gar katlu māju līdz Mežrožu mājām. 

IN- 5 
 

Izbūvēt āra apgaismojumu Ģipkā – starp veikalu un zivju 
pārstrādes cehu.  

IN-6 Izbūvēt āra apgaismojumu Melnsilā – pie Līvānu mājām. 
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IN - 7 Iespēju robežās izgaismot novada ciemos izvietotos atkritumu 
konteineru laukumus. 

RV-IN-4 Energoapgādes uzlabošana ostā IN – 8 
 

Uzlabot energoapgādi Rojas ostā. 

7M-IN-4 Mazināt gruntsūdeņu piesārņojuma 
iespējas Rojā, Ģipkā un Melnsilā. 

RV-IN-5 Jaunas ūdensapgādes sistēmas un 
kanalizācijas sistēmas izbūve 

IN - 9 
 

Izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūvei Ģipkā un Melnsilā. 

IN - 10 Īstenot Rojas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 
III kārtu, uzlabojot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, 
uzlabojot arī šo pakalpojumu energoneatkarību un mazinot vides 
piesārņošanas risku. 

7M-IN-5 Paaugstināt apkures sistēmas 
efektivitāti Rojas ciemā. 

RV-IN-6 Rojas ciema katlu mājas 
rekonstrukcija 

IN - 11 Veikt Rojas katlu mājas rekonstrukciju, nodrošinot šķeldas 
padeves iekārtas un jauna katla ierīkošanu. 

12. TABULA  
Mērķi un rīcības inženierapgādes jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 
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2.4.9. Mērķi un rīcības sadaļā „MĀJOKLIS, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” (MK) 

 
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:  
 
SM 2  
vide un attīstība 
Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību un uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā. 
 

ILGTERMIŅA MĒRĶIS (PRIORITĀTE): 15M -MK 
Energoefektīva un līdzatbildīga mājokļu apsaimniekošana, vidi saudzējoša atkritumu saimniecība un prasībām atbilstoša kapsētu infrastruktūra 

VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-MK-1 Paaugstināt novada iedzīvotāju 
personisko atbildību par savu 
mājokli un dzīves vidi 

RV- 
MK-1 

Iedzīvotāju izglītošana 
energoefektivitātes jautājumos 

MK-1 Reizi gadā rīkot izglītojošas tikšanās ar ekspertiem un jau 
nosiltinātu māju iemītniekiem un pārstāvjiem par dzīvojamo 
ēku siltināšanas tehniskajiem un finansiāli ekonomiskajiem 
aspektiem. 

RV- 
MK-2 

Dzīvojamo ēku siltināšana MK-2 Nosiltināt vismaz 1 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Rojas 
novadā. 

RV- 
MK-3 

Daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju 
biedrību darba aktivizēšana 

MK-3 Stimulēt daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju biedrību veidošanos un 
darbību, veicinot iedzīvotāju līdzatbildību par daudzdzīvokļu 
ēku energoefektivitātes uzlabošanu. 

7M-MK-2 Veicināt apkārtējā vidē iederīgu 
mājokļu būvniecības praksi novadā. 

RV- 
MK-4 

Mājokļu vizuālā tēla izkopšana  MK-4 Izstrādāt Rojas novada mājokļu un ar to saistīto vides 
elementu vizuālā tēla uzlabošanas plānu un noteikumus, 
ievērtējot katras apdzīvotās vietas būvniecības tradīcijas un 
īpatnības. 

7M-MK-3 Īstenot Rojas novadam atbilstošu 
atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas sistēmu.  

RV- 
MK-5 

Atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas optimizācija 

MK-5 Vienoties ar atkritumu šķirošanas – pārkraušanas uzņēmumu 
SIA „Piejūra” par darba laika izmaiņām 2 x nedēļā, pagarinot 
darba laiku līdz 19:00. 

MK-6 Palielināt savākšanas iespējām atbilstošu šķiroto atkritumu 
konteineru skaitu un izvietojuma tīklu novadā, nodrošinot 
konteineru laukumus katrā novada ciemā.  

V-7 Rīkot ikgadējus informācijas un pieredzes apmaiņas 
pasākumus par rūpniecisko atkritumu pārstrādi, iesaistot, 
piemēram, SIA „RAGN – SELLS” ekspertus. 

MK-7 Radīt informācijas sistēmu par uzņēmēju „liekajām mantām” 
un izmantojamajiem atkritumiem. 

7M-MK-4 Nodrošināt apbedīšanas 
pakalpojumu pieejamību novadā 

RV- 
MK-6 

Kapu infrastruktūras izveide MK-8 Izveidot Rojas ciema jauno Meža kapu infrastruktūru – celiņus, 
organizētos stādījumus, automašīnu stāvvietu. 

MK-9 Veikt jaunas kapličas būvniecību jaunajos Meža kapos Rojā.  

MK-10 Paplašināt un labiekārtot Melnsila kapus. 

13. TABULA  
Mērķi un rīcības mājokļa un komunālo pakalpojumu jomā. Avots: Rojas novada 

pašvaldība 
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2.4.10. Mērķi un rīcības sadaļā „NOVADA TĒLS” (NT) 

 
STRATĒĢISKIE MĒRĶI:  
SM 1  
osta un darbs 
Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu Rojā, nodrošinot Rojas novada atpazīstamību un stimulējot sadarbībā un līdzatbildībā balstītu ekonomisko rosību Rojas novada specializācijas 
jomās. 
 
SM 2  
vide un attīstība 
Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību un uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā. 
 

ILGTERMIŅA MĒRĶIS (PRIORITĀTE): 15M -NT 
Stabils līdzsvars starp mūsdienīgu vitalitāti Rojas ciemā un rimtu dabas un cilvēku saskaņu citviet novadā. 

 
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-NT-1 Izcelt Rojas unikalitāti un 
mūsdienīgo garu. 

RV-NT-1 Unikalitāte NT-1 Attīstīt tikai Rojai unikālus ikgadējus pasākumus – mūzikas, kino 
un mākslas festivālu „ROJAL”, „Senās uguns nakti” un radīt ar 
šiem pasākumiem saistītus paliekošus mākslas objektus. 

NT-2 Rīkot ikgadējas tikai Rojai raksturīgas radošās nometnes 
bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. 

RV-NT-2 Rojas ciema mūsdienīgums 
 

A-1 
 

 Renovēt vieglatlētikas sektorus un skrejceļu Rojas stadionā. 

NT-3 
 

Uzlabojot pieejamību publiskiem vides objektiem, celt šo objektu 
dizaina kvalitāti, izvirzot stingrākas prasības projektu īstenošanai. 

7M-NT-2 Uzlabot vides pieejamību publiski 
izmantojamām ēkām un publiski 
pieejamām interešu teritorijām 
Rojas novadā. 

RV-NT-3 Vides pieejamība 
 
 
 
 

 

SJ-19 
 

Izbūvēt uzbrauktuvi Rojas vidusskolā, pielāgot vides pieejamību 
invalīdiem iekštelpās. 

SJ-20 
 

Izbūvēt uzbrauktuvi Rojas Mūzikas un mākslas skolā, pielāgot 
vides pieejamību invalīdiem iekštelpās. 

NT-4 
 

Marķēt un aprīkot velomaršrutu „Kaltenes loks” izveidojot 12 
maršruta zīmes, 3 atpūtas vietas ar soliem, galdiem un atkritumu 
tvertnēm un 3 informācijas stendus.  

NT-5 
 

Iegūt „Zilā karoga” pludmales statusu Rojas pludmalē, garantējot 
standartam atbilstošu pakalpojumu līmeni, ar glābšanas stacijas 
izveidi un darbību saistītu drošību, vizuālu pievilcību un tīrību 
pludmalē. 

NT-5* Pielāgot vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
muzeja āra teritorijā un iekštelpās. 



 ROJAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  

 43 

7M-NT-3 Veicināt Rojas novada 
atpazīstamību, attīstot savas 
priekšrocības un iespējas 

RV-NT-4 Īpaša tēla un zīmola radīšana NT-6 Aktualizēt Rojas novada zīmolu, saukli un simboliku.  

NT-7 Izveidot kopējā novada zīmola sistēmā iederīgu tēlu un 
piesaistes simbolu katram novada ciemam, pamatojot to ar 
vēsturiskiem un mūsdienās atpazīstamiem argumentiem.                                         

RV-NT-5 Novada atpazīstamība NT-8 Izmantot Rojas novadā ražotās preces kā tūrisma produktu ar 
tūrismu saistītajās norises vietās, piemēram, kūpinātu zivju 
kārbiņa kā „Rojas suvenīrs”. 

NT-9 Sadarbībā ar Rojas ostu un Rojas Jūras zvejniecības muzeju 
izveidot izzinošu nodarbību programmu, lai teorētiski un praktiski 
iepazīstinātu ar zvejas kuģiem un zvejnieku darbu un ikdienu. 

NT-10 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. 

NT-11 
 

Izveidot Rojas maketu novietošanai Rojas Jūras zvejniecības 
muzejā, iespēju robežās maketa tapšanā iesaistot novada 
iedzīvotājus. 

7M-NT-4 Pagarināt tūrisma sezonu Rojas 
novadā. 

RV-NT-6 Sporta tūrisma aktivitātes NT-12 
 

Popularizēt Rojas sporta infrastruktūras iespējas un sporta 
pasākumu pieejamību visa gada garumā. 

NT-13 
 

Uzsvērt Rojas burāšanas skolas unikalitāti, popularizēt 
burāšanas apmācību iespējas.  

RV-NT-7 Sociālā rehabilitācija TO-14 
 

Atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvas sociālās rehabilitācijas 
jomā. 

7M-NT-5 Attīstīt Roju kā jūras satiksmes 
galamērķi un pieturas punktu. 

RV-NT-8  Jūras satiksme NT-14 
 

Veicināt sadarbību ar Igauniju (Igaunijas Roņu salu un Sāremā 
salu), Ventspils un Rīgas ostām, Mērsragu un Salacgrīvu, 
nodrošinot iespējas tūristu jūras ceļojumiem. 

14. TABULA  
Mērķi un rīcības novada tēla jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 
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2.4.11. Mērķi un rīcības sadaļā „PĀRVALDĪBA”(P) 

 
STRATĒĢISKIE MĒRĶI:  
SM 1  
osta un darbs 
Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu Rojā, nodrošinot Rojas novada atpazīstamību un stimulējot sadarbībā un līdzatbildībā balstītu ekonomisko rosību Rojas novada specializācijas 
jomās. 
 
SM 2  
vide un attīstība 
Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību un uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā. 
 
SM 3  
cilvēks 
Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību un kvalitatīva darbaspēka veidošanos novadā, nodrošinot atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā, priekšnoteikumus jaunrades 
izpausmēm un veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 

 
ILGTERMIŅA MĒRĶIS (PRIORITĀTE): 15M -P 
Sabiedrības līdzdalībā un līdzatbildībā balstīta atbildīga pārvaldība, kas motivē iedzīvotājus būt piederīgiem novadam 

VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (PRIORITĀTES) RĪCĪBAS VIRZIENI RĪCĪBAS 

7M-P-1 Uzlabot pašvaldības, iedzīvotāju un 
uzņēmēju savstarpējo komunikāciju. 

RV-P-1 Iedzīvotāju, uzņēmēju un novada viesu 
informētība  

P-1 Aktualizēt novada mājas lapas vizuālo ietvaru un izveidot 
interaktīvu portālu savstarpējai komunikācijai starp pašvaldību un 
iedzīvotājiem. 

P-2 Paaugstināt informatīvā izdevuma „Banga” rakstu kvalitāti un 
dažādību. 

P-3 Sekmēt novada mājas lapas un informatīvā izdevuma „Banga” 
sadarbību. 

P-4 Aktivizēt individuālās sarunas ar iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās 
un publiskās pulcēšanās vietās. 

RV-P-2 Vienojoši pasākumi 
 

P-5 Rīkot gan formālas, gan neformālas pašvaldības pārstāvju, 
uzņēmēju un vidusskolas pārstāvju tikšanās reizi 2 mēnešos, 
nodrošinot tiešu un abpusēju informācijas apmaiņu un tālāku 
sadarbību.  

P-6 Ieviest tradīciju rīkot Lāpu gājienu Rojas novada svētku ietvaros. 

P-7 Rīkot ikgadēju konkursu par pievilcīgāko skatlogu, sakoptāko ielu 
un citām videi draudzīgām nominācijām. 

7M-P-2 Uzturēt un pilnveidot pašvaldības 
darba kvalitātes vadības sistēmu. 

RV-P-3 Pašvaldības komanda P-8 Izveidot profesionālu komandu pašvaldībā, regulāri paaugstinot 
darbinieku kvalifikāciju un prasmes. 
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P-9 Rīkot ikgadējas pieredzes apmaiņas ar kaimiņu un citām 
pašvaldībām, piedaloties deputātiem un pašvaldības 
darbiniekiem, lai uzlabotu pašvaldības darba kvalitāti. 

RV-P-4 Uzraudzības un kontroles mehānismi P-10 Pilnveidot kontroles sistēmu pašvaldībā, īpaši apkārtējās vides 
sakārtotības un sabiedriskās kārtības jomā. 

P-11 Popularizēt pozitīvo pieredzi un piemērus dažādās pašvaldības 
darbības jomās, izmantojot gan novada domes pārraudzībā 
esošos medijus, gan medijus ārpus Rojas novada. 

P-12 Pilnveidot novada attīstības programmas uzraudzības sistēmu, 
palielinot iestāžu un struktūrvienību atbildību. 

7M-P-3 Veicināt iedzīvotāju līdzatbildību par 
novada dzīvi un attīstību. 

RV-P-5 Vienaldzības mazināšana 
 

P-13 Ieviest tradīciju rīkot īpašu interesi piesaistošus inovatīvus, 
nebijušus pasākumus vismaz reizi divos gados, izceļot 
iedzīvotāju radošās idejas.  

P-14 Dažādot interešu izglītības un pulciņu piedāvājumu, rīkot 
iedzīvotāju aktivizēšanas akcijas, izmantojot medijus, kā arī 
netradicionālus iedzīvotāju iesaistīšanas paņēmienus. 

P-15 Rīkot iedzīvotāju labo padomu novērtēšanas pasākumu „Labs 
padoms ir zelta vērts”. 

RV-P-6 Patriotisma celšana 
 

P-16 Aktīvi popularizēt novada rosīgāko iedzīvotāju veikumu, 
izmantojot gan novada domes pārraudzībā esošos medijus, gan 
medijus ārpus Rojas novada. 

P-17 Katru gadu organizēt konkursu un vasaras nometni bērniem, 
jauniešiem un pieaugušajiem „Vai Tu mīli jūru?” 

P-18 Piešķirt ikgadēju prēmiju tiem Rojas vidusskolas zinātniski 
pētniecisko darbu izstrādātājiem, kuri izvēlējušies pašvaldībai 
būtisku, iepriekš definētu tēmu izstrādi.  

P-19 Organizēt iedzīvotājus vienojošus publiskos pasākumus – 
„dižhokeja” un olimpisko spēļu skatīšanos novada publiskajās 
vietās. 

7M-P-4 Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību un 
līdzdarbību novada aktivitātēs. 

RV-P-7 Sociāli aktīvo cilvēku atbalstīšana 
 

P-20 
 

Iedibināt tradīciju piešķirt ikgadēju „Uzņēmēju stipendiju” 
jauniešiem pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem, veicinot izglītību 
ieguvušo jauniešu atgriešanos Rojas novadā. 

P-21 Rojas novada svētkus organizēt kā pasaulē Rojas vārdu nesošo 
cilvēku salidojumu. 

P-22 Rojas novada svētku ietvaros organizēt „Deviņu ciemu 
konkursu”, konkursus „Smaidīgākā pārdevēja”, „Radošākais 
rojinieks”, u.c. 

P-23 Veicināt zivju pārstrādes uzņēmumu iesaistīšanos tūrisma 
aktivitātēs. 

RV-P-8 Novada iedzīvotāju iesaistīšana 
pasākumu organizēšanā 

P-24 Sadarbībā ar uzņēmējiem izstrādāt atlaižu kuponu jeb „atlaižu 
zivtiņu” sistēmu vietējās produkcijas popularizēšanai un 
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 atbalstam. 

P-25 Iesaistīt Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbus un 
sniegumu vismaz viena pašvaldībai nozīmīga plaša mēroga 
pasākuma organizēšanā. 

P-26 Organizēt neordinārus nakts tirdziņus Muzeju nakts pasākumu 
ietvaros. 

RV-P-9 Pašiniciatīvas veicināšana 
 

P-27 Izstrādāt un ieviest Rojas pašvaldības mazo projektu konkursu ar 
mērķi aktivizēt iedzīvotāju, uzņēmēju un sabiedrisko organizāciju 
iniciatīvas sabiedriskā labuma ideju realizēšanai. 

P-28 Sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru aktivizēt novadā 
darbojošās sabiedriskās organizācijas, neformālās grupas un 
brīvprātīgo kustības. Iedibināt tradīciju slēgt sadarbības 
memorandu starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām.  

V-4 
 

Rīkot ikgadējas pavasara un rudens vides sakopšanas talkas un 
akcijas ar mērķi uzlabot vides pieejamību publiskajiem objektiem. 
Talkās iesaistīt iedzīvotājus un sabiedriskās organizācijas. 

7M-P-5 Savstarpēji pilnveidoties 
daudznozaru pieredzes apmaiņas 
rezultātā ar sadarbības partneriem 
ārvalstīs. 

RV-P-10 Starptautiskā sadarbība 
 

IZ-11 Ieviest svešvalodu apguves mērķprogrammas mūžizglītības 
ietvaros, uzsverot saziņas nozīmi tautsaimniecībā un 
starptautiskās sadarbības iespēju izmantošanā. 

P-29 Aktivizēt sadarbību ar Igauniju – kā priekšnoteikumu jūras 
satiksmes aktivizēšanai starp Roju un Igaunijas salām – Roņu 
salu un Sāremā salu. 

P-30 Iniciēt ideju par starptautisku saietu pašvaldībām, kuru ģerbonī ir 
zivis. 

15. TABULA  
Mērķi un rīcības pārvaldības jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 
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3. RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS 

3.1. ROJAS NOVADA RĪCĪBAS PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ 

Rīcības sarindotas kārtās, ņemot vērā rīcību efektivitāti, iespējamību un saistību ar mērķiem. Izvērsts rīcību definējums dots attiecīgo jomu mērķu – risinājumu 
tabulās 2.3. nodaļā. Rīcību prioritāšu noteikšanas process parādīts sējumā „Pārskats par Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 
plānošanas procesu” sadaļās 1.4. un 1.5. 

Rīcības, kuru īstenošanai netiek paredzētas naudas summas, ir organizatoriska rakstura rīcības vai tādas rīcības, kuru īstenošana jau tradicionāli tiek veikta un ik 
gadus paredzēta novada budžetā, tomēr parādot šis rīcības attīstības programmas rīcību plānā tiek uzsvērta šādu rīcību īpašā nozīme.  

Vienkopus visu rīcību plānoto darbību rezultāti, īstenošanas termiņi, atbildīgie un ieviešanas aptuvenās summas parādītas arī digitālās uzraudzības sistēmas 
ietvaros. 

 RĪCĪBU VĒRTĪBU SKALA: 

 

3.1.1. Rīcības sadaļā „VIDE” 

RĪCĪBAS 
KODS 

RĪCĪBA ☺☺☺ ☺☺ ☺ ~ SUMMA 
(EUR) 

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI ATBILDĪGAIS 

V-4 ikgadējas pavasara un rudens talkas    -  ID 

V-8 unikālo dabas objektu apzināšana, piekļuves un 
reklamēšanas pasākumu komplekss 

   400,00 Rojas NDB SAS 

V-9 20 vienota dizaina norāžu uzstādīšana pie vides objektiem    12 000,00 Rojas NDB, ES fondi TIC 

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

   220 000,00 Rojas NDB ID 

V-2 pašvaldības policijas darbinieku izglītošana, audzināšanu 
pretnostatot sodīšanai 

   -  ID, DP 

V-1 informācijas plūsmas uzlabošana starp pašvaldību un 
iedzīvotājiem 

   -  DP, SAS 

V-3 pārrunas ar mazdārziņu apsaimniekotājiem    -  NĪS, PP 

V-14 parka ierīkošanas darbu pabeigšana Rojā    22 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

V-17 novada upju tīrīšana – īpaši pie ieteces jūrā 
 

   30 000,00 Rojas NDB ID 

V-21 3 publisko bērnu laukumu izveidošana Rojā 
 

   33 000,00 Rojas NDB, ES fondi, PPP ID 

V-23 Rojas pludmales labiekārtojums virzienā uz Kaltenes pusi    5 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

V-7 pieredzes apmaiņas pasākumi par rūpniecisko atkritumu 
pārstrādi 

   -  ID, DP 

V-19 novada meliorācijas sistēmu inventarizēšana, pašvaldības 
sistēmu uzmērīšana 

   25 000,00 Rojas NDB ID 

☺☺☺ Visvērtīgākās rīcības ☺☺ Vidēji vērtīgas rīcības 
 

☺ Mazāk vērtīgas rīcības 
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V-11 parka ierīkošana Melnsilā    20 000,00 Rojas NDB, ES fondi, PPP TIC 

V-12 mācību takas izkopšana „Baltajā kāpā”    1992,00 Rojas NDB, ES fondi TIC 

V-18 Rudes ezera iztīrīšana    50 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

V-22 labiekārtojuma koncepcijas izstrāde mākslas dārzam Rojā    2 000,00 Rojas NDB TIC 

V-24 pastaigu tiltiņa izbūve Rojā    17 074,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

V-15 erozijas draudu mazināšanas pasākumi    5 000,00 Rojas NDB ID 

V-5 ekskursijas uz atkritumu pārstrādes punktiem un rūpnīcām    -  Rojas vsk. 

V-6 lekciju cikls skolā par resursu taupīšanu    -  Rojas vsk. 
V-13 Rudes ezera publiskās peldvietas izveide un 

labiekārtošana 
   50 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

V-16 invazīvo sugu atradņu apzināšana    -  ID, LAK 

V-10 apgaismotas promenādes uz jūru un skatu torņi    50 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

V-25 aprīkotas peldvietas Ģipkas, Kaltenes un Melnsila 
pludmalēs 

   43 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

16. TABULA  
Rīcības prioritārā kārtībā vides jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 

3.1.2. Rīcības sadaļā „TAUTSAIMNIECĪBA UN OSTA” 

RĪCĪBAS 
KODS 

RĪCĪBA ☺☺☺ ☺☺ ☺ ~ SUMMA 
(EUR) 

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI ATBILDĪGAIS 

TO-6 jahtu apkalpošanas infrastruktūras nodrošināšana    25 000,00 ROP, ES fondi ROP 

TO-2 ostas navigācijas iekārtu atjaunošana un modernizēšana    42 000,00 ROP, ES fondi ROP 
TO-1 piestātnes Nr.1 rekonstrukcija Rojas ostā zvejniecības 

vajadzībām 
   800 000,00 ROP, ES fondi ROP 

TO-4 ostas kopējo hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, ārējā 
akvatorija un kuģu ceļu padziļināšanas, priekšostas izbūve 

   7 000 000,0 ROP, ES fondi, Privāts finansēj. ROP 

TO-3 ostas sauszemes pievadceļu rekonstrukcija un izbūve    400 000,00 ROP, ES fondi ROP 
TO-5 krasta nostiprināšana un peldošo jahtu piestātņu 

infrastruktūras izveide 
   250 000,00 ROP, ES fondi ROP 

TO-19 unikāla klusās sezonas pasākumu kompleksa radīšana    -  KC, Muzejs, TIC, Bibliotēka, SO 
TO-16 zvejniecības mācību centra radīšana Rojas ostas teritorijā    6 000 000,0 ES fondi, PPP, ROP DP, ROP 

TO-8 ilgstošo ostas kredītsaistību dzēšana    -  ROP 

TO-10 uzņēmēju apvienības organizēšanas veicināšana    -  DP 

TO-9 vietējo ražotāju produkcijas popularizēšana    400,00 Rojas NDB TIC, SAS 

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

   -  ROP 

TO-17 nereģistrēto tūrisma mītņu apzināšana un motivēšana 
reģistrēt uzņēmējdarbību 

   -  TIC 

TO-14 uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsts sociālās rehabilitācijas    -  Sociālais dienests, DP 
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jomā 

TO-11 Ziemeļkurzemes mēroga lauksaimnieku apvienības 
veicināšana 

   -  LAK 

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

   -  DP 

TO-12 privāto mežu īpašnieku kooperācijas uzlabošana    -  ID 
TO-18 telšu vietu ierīkošana Rojā, Kaltenē un Ģipkā    85 500,00 Rojas NDB, ES fondi TIC 

TO-15 zvejas laivu piestātņu izveide ārpus ostas Rojā un Ģipkā    20 000,00 Rojas NDB, ES fondi AN, ID 

 

3.1.3. Rīcības sadaļā „KULTŪRA”  

RĪCĪBAS 
KODS 

RĪCĪBA ☺☺☺ ☺☺ ☺ ~ SUMMA 
(EUR) 

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI ATBILDĪGAIS 

K-1 iedibināto svētku tradīciju pilnveidošana    -  KC 

K-3 brīvdabas estrādes izbūve Rojā    1 255 000,0 Rojas NDB, ES fondi KC 

K-2 kultūras pasākumu koncepcija klusajai sezonai    -  KC, TIC 
K-9 atbalsts amatnieku un tautas mākslas tradīciju uzturētāju 

aktivitātēm 
   1000,00 Rojas NDB KC 

K-12 jaunas ekspozīcijas izveide par zvejniecību    30 000,00 Rojas NDB Muzejs 

K-11 grāmatas izdošana par Rojas novada vēsturi    5 000,00 Rojas NDB, KK fonds Muzejs, Bibliotēka 

K-10 tautas deju kolektīva izveide 1.-4.klašu skolēniem    2500,00 Rojas NDB KC, Rojas vsk. 

K-13 datortehnikas nomaiņa novada bibliotēkās    7 500,00 Rojas NDB, ES fondi Bibliotēka 
K-5 BJIC „Varavīksne” energoefektivitātes uzlabošana     150 000,00 Rojas NDB, ES fondi BJIC „Varavīksne”, AN, ID 

K-6 MFC „Strops” energoefektivitātes uzlabošana     50 000,00 Rojas NDB, ES fondi MFC „Strops”, AN, ID 

K-7 Melnsila kluba – jauniešu centra energoefektivitātes 
uzlabošana 

   150 000,00 Rojas NDB, ES fondi Melnsila JC, AN, ID 

K-4 Kaltenes kluba tehniskā projekta realizācija    500 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 
K-8 Valgalciema saieta vietas izveides variantu analīze    -  AN 

18. TABULA  
Rīcības prioritārā kārtībā kultūras jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 

3.1.4. Rīcības sadaļā „IZGLĪTĪBA” 

RĪCĪBAS 
KODS 

RĪCĪBA ☺☺☺ ☺☺ ☺ ~ SUMMA 
(EUR) 

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI ATBILDĪGAIS 

IZ-10 mūžizglītības virziena izveide Attīstības nodaļas ietvaros    11 000,00 Rojas NDB AN 

IZ-11 svešvalodu apguves mērķprogrammas mūžizglītības 
ietvaros 

   -  AN, DP, Rojas vsk. 

IZ-12 uzņēmējdarbības atbalsta centra attīstība mūžizglītības 
sistēmas ietvaros 

   10 000,00 Rojas NDB, ES fondi AN, DP, Rojas vsk. 

17. TABULA  
Rīcības prioritārā kārtībā tautsaimniecības un ostas jomā. Avots: Rojas novada 

pašvaldība 
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IZ-4 uzņēmējdarbības izglītības pamatu apguve Rojas 
vidusskolā 

   250,00 Rojas NDB DP, Rojas vsk. 

IZ-6 Rojas karjeras atbalsta centra darbības paplašināšana    -  Rojas vsk., IKK 
IZ-1 profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes attīstība    -  RMMS, SS 

IZ-7 Rojas PII „Zelta zivtiņa” piebūves projekta būvniecības 
iecere 

   4 000,00 Rojas NDB PII „Zelta zivtiņa”, ID 

IZ-7*** Rojas PII „Zelta zivtiņa”  IT aprīkojuma iegāde    10 000,00 Rojas NDB, ES fondi PII „Zelta zivtiņa”, ID 

IZ-5 arodizglītības programmu attīstība ar novada specializāciju 
saistītajās jomās 

   500 000,00 Rojas NDB, ES fondi DP, Rojas vsk. 

IZ-15 mācību darba organizēšana, turpinot Dziesmu svētku 
tradīcijas 

   -  RMMS, Rojas vsk. 

IZ-9 Rojupes PII „Saulespuķe” celiņu segums    30 000,00 Rojas NDB PII „Saulespuķe”, ID 

IZ-3 RMMS energoefektivitātes uzlabošana    185 000,00 Rojas NDB, ES fondi RMMS, ID, AN 

IZ-2 būvniecības iecere Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
piebūvei 

   3 000,00 Rojas NDB RMMS, ID 

IZ-13 „Vecāku klubiņu” izveide skolā    -  Rojas vsk. 

IZ-14 ģimeņu muzicēšanas pasākumu rīkošana    -  RMMS 

IZ-8 PII „Saulespuķe” energoefektivitātes uzlabošana    400 000,00 Rojas NDB, ES fondi PII „Saulespuķe”, ID, AN 

IZ-14* jauniešu patriotiskā izglītošana ar muzeja līdzdalību    -  Muzejs 

IZ-7* Rojas PII “Zelta zivtiņa” energoefektivitātes uzlabošana    100 000,0 Rojas NDB, ES fondi PII „Zelta zivtiņa”, ID 

IZ-7** Rojas PII “Zelta zivtiņa” teritorijas labiekārtošana    50 000,00 Rojas NDB, ES fondi PII „Zelta zivtiņa”, ID 

19. TABULA  
Rīcības prioritārā kārtībā izglītības jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 

3.1.5. Rīcības sadaļā „AKTĪVS DZĪVESVEIDS”  

RĪCĪBAS 
KODS 

RĪCĪBA ☺☺☺ ☺☺ ☺ ~ SUMMA 
(EUR) 

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI ATBILDĪGAIS 

A-1 vieglatlētikas sektoru un skrejceļa renovēšana Rojas 
stadionā 

   400 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID, AN, Rojas stadions 

A-2 Rojas hokeja laukuma uzlabošana    200 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID, AN, Rojas stadions 

A-5 apgaismotas skriešanas trases ierīkošana Rojā    20 000,00 Rojas NDB, ID 

A-4 sporta spēļu laukuma ierīkošana Valgalciemā, pludmales 
volejbola laukumi Ģipkā un Melnsilā 

   7 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

A-6 āra trenažieru uzstādīšana Rojā pie stadiona    30 000,00 Rojas NDB, ID 

A-7 peldbaseina ierīkošanas iespēju izpēte    -  DP, Būvvalde 

A-3 tehniskās dokumentācijas izstrāde Rojas sporta zāles 
paplašināšanai, sporta zāles rekonstrukcija 

   300 000,00 Rojas NDB, ID 

A-8 sporta laukumu izveide Rojā pie stadiona    50 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID, AN, Rojas stadions 

 20. TABULA  
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Rīcības prioritārā kārtībā aktīva dzīvesveida jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 

3.1.6. Rīcības sadaļā „SOCIĀLĀ JOMA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA” 

RĪCĪBAS 
KODS 

RĪCĪBA ☺☺☺ ☺☺ ☺ ~ SUMMA 
(EUR) 

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI ATBILDĪGAIS 

SJ-5 skolotāju un skolēnu vecāku neformālu pasākumu norises    -  Rojas vsk. 

SJ-16 aktīvāko sociālās jomas biedrību godināšana    2 000,00 Rojas NDB SD 

SJ-1 alternatīvās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
iestādes „Ķīri” izveide Kaltenē 

   200 000,00 Rojas NDB, ES fondi SD, ID 

SJ-25 videonovērošanas kameru ierīkošana lielāko ielu 
krustojumos Rojā 

   7 500,00 Rojas NDB PP 

SJ-17 brīvprātīgā darba veicināšana – īpaši sociālajā jomā    -  SD, DP 

SJ-18 pirmās palīdzības apmācību organizēšana skolēniem un 
iedzīvotājiem 

   -  SD, Ģimenes ārsti 

SJ-3 ģimeņu asistenta pakalpojumu ieviešana    1 200,00 Rojas NDB SD 

SJ-4 atbalstoši pasākumi ģimenēm    6 500,00 Rojas NDB, ES fondi SD, Rojas vsk. 

SJ-12 sadarbības ar novadā praktizējošo zobārstu pilnveidošana    -  SD, DP 

SJ-27 papildus slodze pašvaldības policijā vasaras sezonā    2 500,00 Rojas NDB DP, PP, ID 

SJ-6 ģimeņu intereses pārstāvošas sabiedriskās organizācijas 
attīstība un pilnveide 

   -  SD 

SJ-15 programma sociālā dienesta un pašvaldības policijas 
rīcībai krīzes situācijās 

   -  SD, PP 

SJ-10 6 grupu dzīvokļu izveide    60 000,00 Rojas NDB, ES fondi SD, ID, Būvvalde, AN 

SJ-19 vides pieejamības nodrošināšana Rojas vidusskolā    50 000,00 Rojas NDB, ES fondi Rojas vsk. 

SJ-26 bīstamās ēkas Selgas ielā 4a sakārtošanai nepieciešamās 
darbības 

   -  PP, Būvvalde 

SJ-13 komunikācijas uzlabošana starp sociālo dienestu un 
ģimenes ārstiem 

   -  SD, Ģimenes ārsti 

SJ-22 savlaicīga informācija par skolēnu nodarbinātības iespējām    -  SD 

SJ-30 Žocenes ciema lokālplānojuma izstrādāšana trokšņu 
pretrunas likvidēšanai 

   4 000,00 Rojas NDB AN 

SJ-8 audžuģimeņu statusa ieguves nosacījumu un iespēju 
popularizēšana 

   -  Bāriņtiesa, SD 

SJ-9 viesģimeņu un atbalsta ģimeņu statusa ieguves 
nosacījumu un iespēju popularizēšana 

   500,00  Bāriņtiesa, SD 

SJ-24 aktīva iesaistīšanās ar sociālo jomu saistīto profesionālo 
asociāciju darbā 

   -  Bāriņtiesa, SD 

SJ-29 pašvaldības policijas reidu pastiprināšana vides 
piesārņošanas jomā 

   -  PP 

SJ-20 vides pieejamības nodrošināšana Rojas Mūzikas un    20 000,00 Rojas NDB, ES fondi RMMS 
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mākslas skolā 

SJ-21 ar ratiņkrēslu pieejamas peldvietas radīšana Rojas 
pludmalē, pludmalēs Kaltenē, Ģipkā un Valgalciemā 

   20 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

SJ-2 „drošības pogu” ieviešana aprūpes mājās pakalpojuma 
ietvaros 

   1 500,00 Rojas NDB SD 

SJ-11 sociālās mājas būvniecības īstenošana    50 000,00 Rojas NDB, ES fondi SD, ID 
SJ-28 apsardzes firmu iesaistīšana patrulēšanas darbos    500,00 Rojas NDB ID, PP 

SJ-7 atbalsta mehānisms audžuģimenēm    -  Bāriņtiesa, SD 

SJ-23 darba frontes nodrošināšana bezdarbniekiem – pabalstu 
saņēmējiem 

   -  SD, ID 

SJ-31 līgumi ar citām pašvaldībām par atskurbtuves pakalpojuma 
izmantošanu 

   1 000,00 Rojas NDB PP, ID 

SJ-32 saistošo noteikumu radīšana par suņu un kaķu turēšanu    -  domes jurists, PP 

SJ-14 invalīdu biedrības un ģimenes ārstu aktīvākas sadarbības 
rosināšana 

   -  Ģimenes ārsti, SD, Invalīdu 
biedrība 

SJ-33 atkritumu urnas suņu ekskrementiem    2 000,00 Rojas NDB ID 

21. TABULA  
Rīcības prioritārā kārtībā sociālās palīdzības, veselības aizsardzības un sabiedriskās kārtības jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 

3.1.7. Rīcības sadaļā „SATIKSME” 

RĪCĪBAS 
KODS 

RĪCĪBA ☺☺☺ ☺☺ ☺ ~ SUMMA 
(EUR) 

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI ATBILDĪGAIS 

S-3 ielu asfaltēšanas darbi Rojā, Upes un Kļavu ielās    70 000,00 Rojas NDB ID 

S-4 grants seguma atjaunošana Kaltenē    50 000,00 Rojas NDB ID 

S-5 grants seguma atjaunošana Ģipkā    30 000,00 Rojas NDB ID 

S-6 grants seguma atjaunošana Pūrciemā    66 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

S-7 grants seguma atjaunošana Rudē    264 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

S-8 grants seguma atjaunošana Melnsilā    100 000,00 Rojas NDB ID 
S-11 virsūdens kanalizācijas atjaunošana, rekonstruējot 

pašvaldības ielas un ceļus 
   -  ID 

S-12 gājēju pāreju labiekārtošana Rojā    7 000,00 Rojas NDB ID 

S-13 Rojas autobusu pieturvietas renovācija    50 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID, AN 

S-1 Rojas novada ceļu kvalitātes novērtējums    15 000,00 Rojas NDB ID 

S-20 jūras satiksmes attīstība starp Roju un Igaunijas salām    -  DP, ROP 
S-14 jauna ceļa izbūve uz pludmali    100 000,00 Rojas NDB ID, AN, ROP 

S-9 politiskā lobēšana Selgas ielas rekonstrukcijas uzsākšanai    -  DP 

S-2 pašvaldības līgumi ar ceļu servitūtu īpašniekiem par 
sabiedrībai nozīmīgiem ceļiem 

   -  AN, Domes jurists 

S-21 nobrauktuves operatīvajam transportam    288 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

S-10 tiltu rekonstrukcija pār Rojas upi Rudē un Rojā    50 000,00 Rojas NDB, valsts finansējums ID, DP 
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S-15 automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Rojas jūras 
zvejniecības muzeja 

   30 000,00 Rojas NDB ID, Muzejs 

S-19 būvniecības ieceres izstrāde promenādei starp Rojas 
autobusu pieturvietu un jūru 

   3 000,00 Rojas NDB AN, Būvvalde 

S-18 sabiedriskā transporta maršrutu laiku optimizācija     -  DP 

S-16 bruģa seguma izbūve Rojas stāvlaukumā pie pludmales    80 000,00 Rojas NDB ID 

S-17 asfalta seguma izbūve Ģipkas stāvlaukumā    48 150,00 Rojas NDB ID 

22. TABULA  
Rīcības prioritārā kārtībā satiksmes jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 

3.1.8. Rīcības sadaļā „INŽENIERAPGĀDE” 

RĪCĪBAS 
KODS 

RĪCĪBA ☺☺☺ ☺☺ ☺ ~ SUMMA 
(EUR) 

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI ATBILDĪGAIS 

IN-3 ielu apgaismojuma izbūve Rojā    88 000,00 
 

Rojas NDB ID 

IN-8 energoapgādes uzlabošana ostā    -  ROP, privātuzņēmēji ostā 

IN-2 ūdens ņemšanas vietas izbūve Melnsilā    10 000,00 Rojas NDB DAS, ID, Būvvalde 

IN-11 Rojas katlumājas rekonstrukcijas veikšana    300 000,00 ES fondi, Rojas DzKU ID, Rojas DzKU 

IN-10 Rojas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 
III kārta 

   776 400,00 ES fondi, valsts finansējums, 
Rojas NDB 

ID, Rojas DzKU 

IN-4 āra apgaismojuma izbūve Rudē    10 000,00 Rojas NDB ID 

IN-5 āra apgaismojuma izbūve Ģipkā    20 000,00 Rojas NDB ID 

IN-6 āra apgaismojuma izbūve Melnsilā    30 000,00 Rojas NDB ID 

IN-9 tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde NAI Ģipkā un 
Melnsilā 

   40 000,00 Rojas NDB ID 

IN-7 atkritumu konteineru laukumu izgaismošana iespēju 
robežās  

   12 500,00 Rojas NDB ID 

IN-1 jaunas virsūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve Selgas ielā    50 000,00 Rojas NDB ID 

23. TABULA  
Rīcības prioritārā kārtībā inženierapgādes jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 

3.1.9. RĪCĪBAS SADAĻĀ „MĀJOKLIS, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 

RĪCĪBAS 
KODS 

RĪCĪBA ☺☺☺ ☺☺ ☺ ~ SUMMA 
(EUR) 

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI ATBILDĪGAIS 

MK-3 daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju biedrību veidošanās 
stimulēšana 

   -  DP, ID, Rojas DZKU 

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

   -  DP 

MK-8 Rojas ciema jauno Meža kapu infrastruktūras izveide    150 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 
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MK-2 vismaz vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 
nosiltināšana 

   120 000,00 ES fondi, privāts finansējums Daudzdzīvokļu ēku 
iedzīvotāju biedrība 

MK-9 Rojas Meža kapu kapličas izbūve    30 000,00 Rojas NDB ID 
MK-6 šķiroto atkritumu konteineru skaita palielināšana    10 000,00 Rojas NDB ID, DP 

MK-1 izglītojošas tikšanās ar ekspertiem par dzīvojamo ēku 
siltināšanu 

   -  DP, ID, Rojas DZKU 

MK-4 novada mājokļu vizuālā tēla izkopšana    -  Būvvalde 

MK-7 informācijas sistēmas radīšana par uzņēmēju „liekajām 
mantām” 

   -  Rojas DZKU 

MK-10 Melnsila kapu paplašināšana un labiekārtošana    30 000,00 Rojas NDB, ES fondi ID 

24. TABULA  
Rīcības prioritārā kārtībā mājokļa un komunālo pakalpojumu jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 

3.1.10. Rīcības sadaļā „NOVADA TĒLS” 

RĪCĪBAS 
KODS 

RĪCĪBA ☺☺☺ ☺☺ ☺ ~ SUMMA 
(EUR) 

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI ATBILDĪGAIS 

NT-5 „Zilā karoga” pludmales statusa iegūšana Rojas pludmalē    180 000,00 Rojas NDB, ES fondi AN, ID 

NT-4 velomaršruta „Kaltenes loks” marķēšana un aprīkošana 
 

   2 000,00 Rojas NDB, ES fondi TIC 

NT-12 Rojas sporta infrastruktūras iespēju un pasākumu 
popularizēšana 

   -  SO 

NT-9 izzinošu nodarbību programmas izveide sadarbībā ar 
Rojas ostu 

   -  ROP, TIC, Muzejs 

NT-1 tikai Rojai unikālu pasākumu attīstība    -  KC 

NT-6 novada zīmola, saukļa un simbolikas aktualizēšana    2 000,00 Rojas NDB SAS 
NT-13 Rojas burāšanas skolas unikalitātes uzsvēršana un 

popularizēšana 
   325 000,00 Rojas NDB, ES fondi SS, ROP, AN 

NT-14 sadarbības ar Igauniju un Latvijas ostām veicināšana    -  ROP, DP 

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

   2 000,00 Rojas NDB, PPP TIC, privātuzņēmēji, Muzejs 

NT-7 katram novada ciemam atšķirīga piesaistes simbola 
radīšana novada zīmola ietvaros 

   2 000,00 Rojas NDB TIC 

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

   -  TIC, Būvvalde 

NT-2 ikgadēja Rojai raksturīgo radošo nometņu rīkošana    5 000,00 Rojas NDB, ES fondi KC, RMMS 

NT-8 Rojas novadā ražoto preču izmantošana tūrismā    -  TIC 

NT-11 Rojas maketa izveidošana izvietošanai Rojas jūras 
zvejniecības muzejā 

   1 000,00 Rojas NDB, PPP TIC, Rojas vsk. 

NT-5* vides pieejamība muzeja āra teritorijā un iekštelpās    100 000,0 Rojas NDB, ES fondi ID, Muzejs 
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25. TABULA  
Rīcības prioritārā kārtībā novada tēla jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 

3.1.11. RĪCĪBAS SADAĻĀ „PĀRVALDĪBA” 

RĪCĪBAS 
KODS 

RĪCĪBA ☺☺☺ ☺☺ ☺ ~ SUMMA 
(EUR) 

IESPĒJAMIE FINANSU AVOTI ATBILDĪGAIS 

P-4 individuālo sarunu ar iedzīvotājiem aktivizēšana viņu 
dzīvesvietās 

   -  DP, ID 

P-21 Rojas novada svētku rīkošana – kā pasaulē Rojas vārdu 
nesošo cilvēku salidojums 

   6 000,00 Rojas NDB, PPP KC 

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

   -  DP, Rojas vsk., SAS 

P-27 pašvaldības mazo projekta konkursu ieviešana    5 000,00 Rojas NDB DP, AN 

P-7 ikgadēja konkursa par sakoptāko ielu un skatlogu rīkošana    1 000,00 Rojas NDB AN 

P-17 ikgadēja konkursa „Vai tu mīli jūru?” organizēšana    - Rojas NDB Rojas vsk. 

P-8 regulāra pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un 
komunikācijas prasmju paaugstināšana 

   -  AN, DP 

P-9 ikgadējas pieredzes apmaiņas ar kaimiņu un citām 
pašvaldībām 

   700,00 Rojas NDB DP, ID, AN 

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

   -  „Banga”, WWW 

P-10 kontroles sistēmas pilnveidošana pašvaldībā    -  PP, Domes jurists 

P-12 novada attīstības programmas uzraudzības sistēmas 
pilnveidošana 

   -  AN 

P-22 konkursu rīkošana Rojas novada svētku ietvaros    -  KC 

P-1 novada mājas lapas vizuālā tēla aktualizācija    2 000,00 Rojas NDB WWW, SAS 

P-11 pozitīvās pieredzes un piemēru popularizēšana 
pašvaldības darbības jomās 

   -  SAS 

P-20 tradīcijas piešķirt ikgadēju „Uzņēmēju stipendiju” 
iedibināšana 

   -  DP 

P-29 sadarbības ar Igauniju aktivizēšana    -  DP, SAS 

P-14 interešu izglītības un pulciņu piedāvājuma dažādošana    -  KC, SAS, „Banga” 

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

   500,00 Rojas NDB DP, AN, Rojas vsk. 

P-28 novadā darbojošos sabiedrisko organizāciju aktivizēšana 
sadarbībā ar Kurzemes NVO AC 

   -  DP, SD, SAS, AN 

P-16 novada rosīgāko iedzīvotāju veikuma popularizēšana 
 

   -  SAS, WWW, „Banga” 

P-2 izdevuma „Banga” rakstu kvalitātes un dažādības 
paaugstināšana 

   -  „Banga” 
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P-23 zivju pārstrādes uzņēmumu iesaistīšanās tūrisma 
aktivitātēs veicināšana 

   -  TIC, DP 

P-30 idejas par starptautisku saietu pašvaldībām, kuru ģerbonī ir 
zivis, iniciēšana 

   -  SAS, DP 

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

P-13 tradīcijas rīkot īpašus inovatīvus pasākumus ieviešana    -  KC 

P-26 neordināru nakts tirdziņu organizēšana Muzeju nakts 
pasākumu ietvaros 

   -  Muzejs 

P-19 vienojošu publisko pasākumu skatīšanās (TV) 
organizēšana 

   -  KC 

P-24 „atlaižu zivtiņu” sistēmas radīšana sadarbībā ar 
uzņēmējiem 

   -  SAS 

P-25 Rojas MMS audzēkņu darbu un sniegumu iesaistīšana 
pasākumu organizēšanā 

   -  KC, RMMS 

P-6 Lāpu gājiena tradīcijas ieviešana Rojas novada svētku 
ietvaros 

   -  KC, Rojas vsk. 

26. TABULA  
Rīcības prioritārā kārtībā novada tēla jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība 

 

AN – Attīstības nodaļa; 
„Banga” – Rojas informatīvais izdevums 
„Banga”; 
Bibliotēka – Rojas novada bibliotēka; 
Būvvalde – Rojas novada būvvalde; 
DAS – Darba aizsardzības speciālists; 
DP – Domes priekšsēdētājs; 
ES fondi – Eiropas savienības fondu 
finansējums; 
 

FK – Finanšu komiteja; 
ID – izpilddirektors; 
IKK – Izglītības karjeras konsultants; 
ISKK – Izglītības, sporta un kultūras komiteja; 
KC – Kultūras centrs; 
KK fonds – Kultūrkapitāla fonds; 
LAK – Novada lauku attīstības konsultants; 
Muzejs – Rojas Jūras zvejniecības muzejs; 
NĪS – Nekustamā īpašuma speciālists; 
 

PII – Pirmskolas izglītības iestāde; 
PP – Pašvaldības policija; 
PPP – privātā – publiskā partnerība; 
RMMS – Rojas Mūzikas un mākslas skola; 
Rojas DzKU – Rojas Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums (SIA) 
Rojas NDB – Rojas novada domes budžets; 
Rojas vsk. – Rojas vidusskola; 
ROP – Rojas ostas pārvalde; 

SAS – sabiedrisko attiecību speciālists; 
SD – Sociālais dienests; 
SJK – Sociālo jautājumu komiteja; 
SO – sporta organizators. 
SS – Sporta skola; 
TIC – Rojas tūrisma informācijas centrs; 
TVK – Tautsaimniecības un vides komiteja; 
WW – www.roja.lv administrators; 
sārtajā lodziņā – summa gadā; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roja.lv/
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3.2. INVESTĪCIJU PLĀNS LAIKA PERIODAM LĪDZ 2018.GADAM 
 

 

 
 
  
RĪCĪBAS 

KODS 

 
RĪCĪBAS SAĪSINĀTS 

FORMULĒJUMS 

 
ATBILSTOŠAIS 

MĒRĶIS 

 
CITAS RĪCĪBAS, 

KAS ATBILST ŠIM 
MĒRĶIM 

 
INDIKATĪVĀ 

SUMMA  
(EUR) 

 
FINANŠU INSTRUMENTS (%) 

 
PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

 
PLĀNOTAIS LAIKA POSMS 

PAŠVAL-
DĪBAS BU-

DŽETS 

ES 
FONDU 
FINAN-

SĒJUMS 

PRIVĀTAIS 
FINAN-

SĒJUMS, 
CITA VEIDA 

FINAN-
SĒJUMS 

20
16

. 

20
17

. 

20
18

. 

20
19

. 

20
20

. 

20
21

. 

1.VIDE 

V-8 unikālo dabas objektu 
apzināšana, piekļuves un 
reklamēšanas pasākumu 
komplekss 

7M-V-3 
 

+7M-TO-4 

V-9, V-10, V-11, V-
12, V-13, NT-3, 

NT-4, NT-5 

400,00 100%   4 mēnešus gadā tiek veikti reklamēšanas 
pasākumi par novada unikālajiem dabas 
objektiem. 

      

V-9 20 vienota dizaina norāžu 
uzstādīšana pie vides 
objektiem 

7M-V-3 
 

+7M-TO-4 

V-8, V-10, V-11, V-
12, V-13, NT-3, 

NT-4, NT-5 

12 000,00 30% 70%  Pie novada vides objektiem un publiski 
pieejamajām vietām uzstādītas 20 
vienota dizaina norādes. 

      

V-14 parka ierīkošanas darbu 
pabeigšana Rojā 

7M-V-3 
 
 

V-8, V-9, V-10,  
V-11, V-12, NT-3, 

NT-4, NT-5 

22 000,00 30% 70%  Izstrādāts labiekārtojuma tehniskais 
projekts, izbūvēts tiltiņš, nojume, veikts 
ainaviskais labiekārtojums. 

      

V-13 Rudes ezera publiskās 
peldvietas izveide un 
labiekārtošana 

7M-V-6 
 
 

V-16, V-18, V-19 50 000,00 
 

10% 90%  Rudes ezera publiskās peldvietas izveide 
un labiekārtošana 

      

V-17 novada upju tīrīšana – īpaši 
pie ieteces jūrā 
 

7M-V-6 
 
 

V-17, V-18, V-19 30 000,00 100%   Iztīrīta Mazupīte, īpaši pie ieteces jūrā       

V-21 3 publisko bērnu laukumu 
izveidošana Rojā 
 

7M-V-8 
 
 

V-21, V-22 33 000,00 30% 60% 10% Izveidoti 3 publiskie bērnu laukumi – 
viens (prioritāri) pie Rojas vidusskolas un 
2 daudzdzīvokļu ēku pagalmos Rojā.  

      

V-23 Rojas pludmales 
labiekārtojums virzienā uz 
Kaltenes pusi 

7M-V-8 
 
 

V-20, V-21 5000,00 30% 70%  Labiekārtota Roja pludmale virzienā uz 
Kaltenes pusi, izbūvējot laipu, galdu ar 
soliem, paredzot WC un pārģērbšanās 
kabīnes. 

      

V-19 novada meliorācijas 
sistēmu inventarizēšana, 
pašvaldības sistēmu 

7M-V-6 
 
 

V-16, V-17, V-19 25 000,00 100%   Inventarizētas un uzmērītas novada 
pašvaldības meliorācijas sistēmas 
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RĪCĪBAS 

KODS 

 
RĪCĪBAS SAĪSINĀTS 

FORMULĒJUMS 

 
ATBILSTOŠAIS 

MĒRĶIS 

 
CITAS RĪCĪBAS, 

KAS ATBILST ŠIM 
MĒRĶIM 

 
INDIKATĪVĀ 

SUMMA  
(EUR) 

 
FINANŠU INSTRUMENTS (%) 

 
PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

 
PLĀNOTAIS LAIKA POSMS 

PAŠVAL-
DĪBAS BU-

DŽETS 

ES 
FONDU 
FINAN-

SĒJUMS 

PRIVĀTAIS 
FINAN-

SĒJUMS, 
CITA VEIDA 

FINAN-
SĒJUMS 

20
16

. 

20
17

. 

20
18

. 

20
19

. 

20
20

. 

20
21

. 

uzmērīšana 

V-11 parka ierīkošana Melnsilā 7M-V-3 
 
 

V-8, V-9, V-10,  
V-12, V-13, NT-3, 

NT-4, NT-5 

20 000,00 30% 60% 10% Melnsilā ierīkots parks, saistot to ar 
valsts nozīmes kultūras pieminekļiem 
„Tromeļu pils – viduslaiku nocietinājuma 
vieta” un „Baķu baznīcas kalns – kulta 
vieta”. 

      

V-18 Rudes ezera iztīrīšana 7M-V-6 
 
 

V-16, V-18, V-19 25 000,00 50% 50%  Iztīrīts Rudes ezers.       

V-22 labiekārtojuma koncepcijas 
izstrāde mākslas dārzam 
Rojā 

7M-V-8 
 
 

V-20, V-22 2000,00 100%   Izstrādāta kompleksa labiekārtojuma 
koncepcija skvēra – mākslas dārza 
labiekārtošanai Zvejnieku ielā, paredzot 
projekta ieviešanas darbus pa kārtām. 

      

2016. 61 400,0 41 100,0 19 000,0 1 300,0        

2017. 46 600,0 18 000,0 28 600,0 0        

2018. 41 400,0 30 200,0 10 200,0 1 000,0        

2.TAUTSAIMNIECĪBA UN OSTA 

TO-6 jahtu apkalpošanas 
infrastruktūras 
nodrošināšana 

7M-TO-1 
 
 

TO-1, TO-2,  
TO-3, TO-4,  

TO-5, TO-7, TO-8, 
IN-8 

25 000,00  80% 20% 
(ROP) 

Izveidota centralizēta ūdens pieslēguma 
vieta, elektrības kabeļu pieslēgums un 
nodrošināta naftu saturošu sateču ūdeņu 
savākšana jahtu apkalpošanas piestātnē. 

      

TO-2 ostas navigācijas iekārtu 
atjaunošana un 
modernizēšana 

7M-TO-1 
 
 

TO-1, TO-3,  
TO-4, TO-5,  

TO-6, TO-7, TO-8, 
IN-8 

42 000,00  80% 20% 
(ROP) 

Atjaunotas navigācijas zīmes, 
modernizēta ostas vadlīnija, uzstādītas 
jaunas bojas un stoderes. 

      

TO-1 piestātnes Nr.1 
rekonstrukcija Rojas ostā 
zvejniecības vajadzībām 

7M-TO-1 
 
 

TO-2, TO-3,  
TO-4, TO-5,  

TO-6, TO-7, TO-8, 
IN-8 

800 000,00  90% 10% 
(ROP) 

Rekonstruēta Rojas ostas piestātne Nr. 
1, paredzot tās izmantošanu zvejniecības 
vajadzībām. 

      

TO-4 ostas kopējo hidrotehnisko 
būvju rekonstrukcija, ārējā 
akvatorija un kuģu ceļu 
padziļināšanas, priekšostas 
izbūve 

7M-TO-1 
 
 

TO-1, TO-2,  
TO-3, TO-5,  

TO-6, TO-7, TO-8, 
IN-8 

7000 000,0 
2100 000,0 

 
 
4900 000,0 

  
80% 

 

 
20% 

(ROP) 
 

100% 
(priv.fin.) 

Veikta akvatorijas padziļināšana, 
nodrošināts 7 m dziļums, (2,1 milj EUR) 
uzskalota teritorija , radot jaunas ostas 
platības 8ha apjomā. Ar privāto investoru 
līdzdalību izveidotas jaunas piestātnes. 
Projekts ilgst 5 gadus. 

      

TO-3 ostas sauszemes 7M-TO-1 TO-1, TO-2,  400 000,00  70% 30% Rekonstruēta Ostas iela        
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RĪCĪBAS 

KODS 

 
RĪCĪBAS SAĪSINĀTS 

FORMULĒJUMS 

 
ATBILSTOŠAIS 

MĒRĶIS 

 
CITAS RĪCĪBAS, 

KAS ATBILST ŠIM 
MĒRĶIM 

 
INDIKATĪVĀ 

SUMMA  
(EUR) 

 
FINANŠU INSTRUMENTS (%) 

 
PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

 
PLĀNOTAIS LAIKA POSMS 

PAŠVAL-
DĪBAS BU-

DŽETS 

ES 
FONDU 
FINAN-

SĒJUMS 

PRIVĀTAIS 
FINAN-

SĒJUMS, 
CITA VEIDA 

FINAN-
SĒJUMS 

20
16

. 

20
17

. 

20
18

. 

20
19

. 

20
20

. 

20
21

. 

pievadceļu rekonstrukcija 
un izbūve 

 
 

TO-4, TO-5,  
TO-6, TO-7, TO-8, 

IN-8 

(ROP) 

TO-5 krasta nostiprināšana un 
peldošo jahtu piestātņu 
infrastruktūras izveide 

7M-TO-1 
 
 

TO-1, TO-2,  
TO-3, TO-4,  

TO-6, TO-7, TO-8, 
IN-8 

250 000,00  80% 20% 
(ROP) 

Nostiprināts krasts un izveidota peldošā 
piestātne jahtām. 

      

TO-9 vietējo ražotāju produkcijas 
popularizēšana 

7M-TO-2 
 
 

TO-10, TO-11, TO-
12, TO-13, TO-14 

400,00 70%  30% Reizi ceturksnī masu informācijas 
līdzekļos tiek popularizēta Rojas novada 
vietējo ražotāju produkcija. Marketinga 
aktivitātēs tiek iesaistīti vidējie un mazie 
ražotāji, tiek izvērsta degustāciju prakse. 

      

2016. 79 650,0 280,0 63 400,0 15 970,0        

2017. 79 650,0 280,0 63 400,0 15 970,0        

2018. 2079650,0 280,0 859 400 1219970,0        

3.KULTŪRA 

K-9 atbalsts amatnieku un 
tautas mākslas tradīciju 
uzturētāju aktivitātēm 

7M-K-5 
 
 

K-8 1000,00 100%   Novada amatniekiem, tautas mākslas 
tradīciju uzturētājiem ir iespēja saņemt 
ikgadēju finansiālu atbalstu, lai saglabātu 
tradicionālās prasmes un iemaņas kā 
kultūras vērtību. 

      

K-3 brīvdabas estrādes izbūve 
Rojā 

7M-K-2  1255 000,0 15% 85%  Izbūvēta brīvdabas estrādes Rojā       

K-12 jaunas ekspozīcijas izveide 
par zvejniecību 

7M-K-6 
 

K-9 30 000,00 100%   Izveidota jauna ekspozīcija par Baltijas 
jūru. 

      

K-11 grāmatas izdošana par 
Rojas novada vēsturi 

7M-K-6 
 

K-10 5 000,00 20%  80% Izdota grāmata par Rojas novada vēsturi 
500 eksemplāros. 

      

K-13 datortehnikas nomaiņa 
novada bibliotēkās 

7M-K-8 
 

 7 500,00 30% 70%  Nomainīti 10 datori Rojas novada 
bibliotēkā un tās filiālēs. 

      

K-5 BJIC „Varavīksne” 
energoefektivitātes 
uzlabošana  

7M-K-3 
 
 

K-4, K-6, K-7 150 000,00 15% 85%  BJIC „Varavīksne” ēka nosiltināta, 
uzlabota tās energoefektivitāte 

      

K-6 MFC „Strops” 
energoefektivitātes 
uzlabošana  

7M-K-3 
 
 

K-4, K-5, K-7 50 000,00 15% 85%  MFC „Strops” ēka nosiltināta, uzlabota 
tās energoefektivitāte 
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RĪCĪBAS 

KODS 

 
RĪCĪBAS SAĪSINĀTS 

FORMULĒJUMS 

 
ATBILSTOŠAIS 

MĒRĶIS 

 
CITAS RĪCĪBAS, 

KAS ATBILST ŠIM 
MĒRĶIM 

 
INDIKATĪVĀ 

SUMMA  
(EUR) 

 
FINANŠU INSTRUMENTS (%) 

 
PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

 
PLĀNOTAIS LAIKA POSMS 

PAŠVAL-
DĪBAS BU-

DŽETS 

ES 
FONDU 
FINAN-

SĒJUMS 

PRIVĀTAIS 
FINAN-

SĒJUMS, 
CITA VEIDA 

FINAN-
SĒJUMS 

20
16

. 

20
17

. 

20
18

. 

20
19

. 

20
20

. 

20
21

. 

K-7 Melnsila kluba – jauniešu 
centra energoefekrtiviātes 
uzlabošana 

7M-K-3 
 
 

K-4, K-5, K-6 150 000,00 15% 85%  Melnsila kluba ēka nosiltināta, uzlabota 
tās energoefektivitāte 

      

2016. 314750,0 48063,0 266687 0        

2017. 519 750,0 790063 436687 4 000,0        

2018. 498 500,0 101688 396812 0        

4.IZGLĪTĪBA 

IZ-10 mūžizglītības virziena 
izveide Attīstības nodaļas 
ietvaros 

7M-IZ-4 
 
 

IZ-11, IZ-12, IZ-13, 
IZ-14, IZ-15 

11 0000,00 100%   Rojas novada Attīstības nodaļā darbojas 
novada mūžizglītības programmas 
vadītājs, kas organizē mūžizglītības 
pasākumus dažādās iedzīvotāju interešu 
sfērās sadarbībā ar novada izglītības 
iestādēm un pieaicinātiem 
pasniedzējiem. 

      

IZ-12 uzņēmējdarbības atbalsta 
centra attīstība 
mūžizglītības sistēmas 
ietvaros 

7M-IZ-4 
 

+7M-TO-3 
 

IZ-10, IZ-11, IZ-12, 
IZ-14, IZ-15 

10 0000,00 30% 70%  Mūžizglītības programmas vadītājs 
attīstījis atbalsta sistēmu arī 
uzņēmējdarbības jomā. 

      

IZ-4 uzņēmējdarbības izglītības 
pamatu apguve Rojas 
vidusskolā 

7M-IZ-2 
 
 

IZ-5, IZ-6 250,00 100%   Iegādāta Junior Achievement licence 
Rojas vidusskolā mācību uzņēmumu 
prakses ieviešanas uzsākšanai. Rojas 
vidusskolā ir iespēja veidot skolēnu 
mācību uzņēmumus. 

      

IZ-9 Rojupes PII „Saulespuķe” 
celiņu segums 

7M-IZ-3 
 
 

IZ-7, IZ-7*, IZ-7**, 
IZ-7***, IZ-8 

30 000,00 100%   Renovēti celiņi PII „Saulespuķe” pagalma 
teritorijā.  

      

IZ-3 RMMS energoefektivitātes 
uzlabošana 

7M-IZ-1 
 
 

IZ-1, IZ-2, SP-19, 
SP-20 

185 000,00 15% 85%  Veikta Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
siltināšana un energoefektivitātes 
uzlabošana 

      

IZ-7*** PII “Zelta zivtiņa” IT 
aprīkojuma iegāde 

7M-IZ-3 
 

IZ-7, IZ-7*, IZ-7**, 
IZ-8, IZ-9 

10 000,00 15% 85%         

2016. 11 250,0 11 250,0 0 0        

2017. 216 250,0 43 500,0 172 750 0        

2018. 51 250,0 44 250,0 7 000,0 0        

5.AKTĪVS DZĪVESVEIDS 
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RĪCĪBAS 

KODS 

 
RĪCĪBAS SAĪSINĀTS 

FORMULĒJUMS 

 
ATBILSTOŠAIS 

MĒRĶIS 

 
CITAS RĪCĪBAS, 

KAS ATBILST ŠIM 
MĒRĶIM 

 
INDIKATĪVĀ 

SUMMA  
(EUR) 

 
FINANŠU INSTRUMENTS (%) 

 
PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

 
PLĀNOTAIS LAIKA POSMS 

PAŠVAL-
DĪBAS BU-

DŽETS 

ES 
FONDU 
FINAN-

SĒJUMS 

PRIVĀTAIS 
FINAN-

SĒJUMS, 
CITA VEIDA 

FINAN-
SĒJUMS 

20
16

. 

20
17

. 

20
18

. 

20
19

. 

20
20

. 

20
21

. 

A-1 vieglatlētikas sektoru un 
skrejceļa renovēšana Rojas 
stadionā 

7M-A-1 
 

+7M-TO-4 
+7M-NT-1 

A-2, A-3, A-4,  
A-5, A-6, A-7,  

 NT-4 

400 000,00 30% 70%  Renovēti Rojas stadiona vieglatlētikas 
sektori un skrejceļš. 

      

A-2 Rojas hokeja laukuma 
uzlabošana 

7M-A-1 
 

+7M-TO-4 

A-1, A-3, A-4,  
A-5, A-6, A-7,  

 NT-4 

200 000,00 30% 70%  Rojas hokeja laukums aprīkots ar 
mākslīgajām saldēšanas iekārtām, 
izbūvētas ģērbtuves un jumts.  

      

A-5 apgaismotas skriešanas 
trases ierīkošana Rojā 

7M-A-1 
 
 

A-1, A-2, A-3,  
A-4, A-6, A-7,  

NT-4 

20 000,00 100%   Ierīkota apgaismota skriešanas – 
nūjošanas – slēpošanas trase Rojā, starp 
Miera un Torņa ielām, 800 m garumā. 

      

A-4 sporta spēļu laukuma 
ierīkošana Valgalciemā, 
pludmales volejbola 
laukumi Ģipkā un Melnsilā 

7M-A-1 
 
 

A-1, A-2, A-3,  
A-5, A-6, A-7,  

 NT-4 

7 000,00 30% 70%  Ierīkots sporta spēļu laukums 
Valgalciemā (5000,00- 2016.g.) un 2 
pludmales volejbola laukumi – Ģipkā un 
Melnsilā. 

      

A-6 āra trenažieru uzstādīšana 
Rojā pie stadiona 

7M-A-1 
 
 

A-1, A-2, A-3,  
A-4, A-5, A-7,  

NT-4 

30 000,00 100%   Pie Rojas stadiona izveidots publiski 
pieejams āra trenažieru laukums. 

      

2016. 5 000,0 1 500,0 3 500,0 0        

2017. 221 000,0 80 300,0 140 700 0        

2018. 331 000,0 120 300 210 700 0        

6.SOCIĀLĀ JOMA, SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA 

SJ-16 aktīvāko sociālās jomas 
biedrību godināšana 

7M-SP-7 
 
 

SJ-17, SJ-18 2 000,00 100%   Katru gadu novadam nozīmīgos svētkos 
tiek godinātas novada aktīvākās 
biedrības, kas darbojas sociālajā jomā. 

      

SJ-25 videonovērošanas kameru 
ierīkošana lielāko ielu 
krustojumos Rojā 

7M-SP-11 
 
 

SJ-26,  NT-5,  
IN-3, IN-4,  

IN-5, IN-6, S-6 

7 500,00 100%   Kopumā tiek izvietotas 26 videokameras 
Rojas lielāko ielu krustojumos, pie 
automašīnu stāvlaukumiem, pie laivu 
nomas, bērnu laukumiem, tirdzniecības 
vietām.   

      

SJ-4 atbalstoši pasākumi 
ģimenēm 

7M-SP-1 
 
 

SJ-1, SJ-2, SJ-3, 
SJ-5, SJ-6 

6 500,00 30% 70%  Katru gadu tiek organizēta(s) nometne(s) 
Rojas novada ģimenēm. 

      

SJ-27 papildus slodze 
pašvaldības policijā 
vasaras sezonā 

7M-SP-12 
 
 

SJ-28, SJ-29, SJ-
30, SJ-31, SJ-32, 

SJ-33,  
V-2 

2 500,00    Vasaras sezonā uzlabota sabiedriskās 
kārtības nodrošināšana Rojas novadā – 
atbilstoši divkārtējam iedzīvotāju skaita 
pieaugumam. 
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SJ-10 6 grupu dzīvokļu izveide 7M-SP-4 
 
 

SJ-11 60 000,00 30% 70%  Izveidoti un aprīkoti 6 grupu dzīvokļi, lai 
izvietotu personas ar garīgās attīstības 
traucējumiem. 

      

SJ-19 vides pieejamības 
nodrošināšana Rojas 
vidusskolā 

7M-SP-8 
 

+7M-IZ-1 
+7M-NT-2 

SJ-20, SJ-21, TO-
14 

50 000,00 30% 70%  Rojas vidusskola ir pieejama arī 
audzēkņiem un apmeklētājiem ar kustību 
traucējumiem. Izbūvētas rampas, 
nodrošināta nokļūšana 2.stāvā un 
tualetē. 

      

SJ-30 Žocenes ciema 
lokālplānojuma 
izstrādāšana trokšņu 
pretrunas likvidēšanai 

7M-SP-12 
 
 

SJ-27, SJ-28 SJ-
29, SJ-31, SJ-32, 

SJ-33,  
V-2 

4 000,00 100%   Izstrādāts lokālplānojums Žocenes ciema 
jūras puses daļai, radīti ciemam 
specifiski saistošie noteikumi – it īpaši 
attiecībā uz trokšņu līmeni. 

      

SJ-3 ģimeņu asistenta 
pakalpojumu ieviešana 

7M-SJ-1 SJ-1, SJ-2, SJ-4, 
SJ-5, SJ-6 

1 200,00 100%   Ieviests ģimeņu asistenta pakalpojums. 5 
ģimeņu asistenti ģimenēm sniedz 
gadskārtēju atbalstu. 

      

2016. 19 700,00 15 150,0 4 550,0 0        

2017. 36 700,00 21 650,0 15 050,0 0        

2018. 86 700,00 36 650,0 50 050,0 0        

7.SATIKSME 

S-3 ielu asfaltēšanas darbi 
Rojā, Upes un Kļavu ielās 

7M-S-1 
 
 

S-1, S-2, S-4, S-5, 
S-6, S-7, S-8, S-9, 

S-10 

20 000,00 
50 000,00 

100%   Noasfaltēti aptuveni 60 m Upes ielā un 
225 m Kļavu ielā Rojas ciemā.  

      

S-4 grants seguma 
atjaunošana Kaltenē 

7M-S-1 
 
 

S-1, S-2, S-3, S-5, 
S-6, S-7, S-8, S-9, 

S-10 

50 000,00 100%   Atjaunots grants segums Kaltenē – 
ceļam „Vecā šoseja Kaltenē” – 600 m 
garumā. 

      

S-5 grants seguma 
atjaunošana Ģipkā 

7M-S-1 
 
 

S-1, S-2, S-3, S-4, 
S-6, S-7, S-8, S-9, 

S-10 

30 000,00 100%   Atjaunots grants segums Ģipkā – ceļam 
„Virši – Ģipkas klubs” – 360 m garumā. 

      

S-6 grants seguma 
atjaunošana Pūrciemā 

7M-S-1 
 
 

S-1, S-2, S-3, S-4, 
S-5, S-7, S-8, S-9, 

S-10 

66 000,00 64% 36%  Atjaunots grants segums Pūrciemā – 
ceļiem „Asfalts - Pūrciems” (0,78km) un 
“Kaļķu ceļš – Vecvilki” (1,5km). 

      

S-7 grants seguma 
atjaunošana Rudē 

7M-S-1 
 
 

S-1, S-2, S-3, S-4, 
S-5, S-6, S-8, S-9, 

S-10 

264 000,00 67% 33%  Atjaunots grants segums Rudē – ceļiem 
„Asfalts – Kokdarbnīca Mazroņi”(3km), 
„Celmi – Iesalnieki” (2km), “Ŗudiķi – 
Vilkastes” (1,3km), “Kokdarbnīca – 
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Dižpļavas” (2,65km) un “Kokdarbnīca – 
Kaulkalni – Šķūnis” (2 km). 

S-8 grants seguma 
atjaunošana Melnsilā 

7M-S-1 
 
 

S-1, S-2, S-3, S-4, 
S-5, S-6, S-7, S-9, 

S-10 

100 000,00 100%   Atjaunots grants segums Melnsilā – 
ceļiem „Pirts – Apbūves kvartāls” un 
„Melnsils – Ezeru ferma” – 2,3 km 
garumā. 

      

S-12 gājēju pāreju 
labiekārtošana Rojā 

7M-S-2 
 

+7M-SP-11 
 

S-11, S-13, IN-3, 
IN-4, IN-5, IN-6 

7 000,00 100%   Atjaunotas 7 gājēju pārejas Rojas ciemā.       

S-13 Rojas autobusu 
pieturvietas renovācija 

7M-S-2 
 
 

S-11, S-12, IN-3, 
IN-4, IN-5, IN-6 

50 000,00 50% 50%  Renovēta Rojas autobusu pieturvieta, -
sabiedriskās tualetes, nojume un 
labiekārtojums, izveidotas telpas izstāžu 
zālei. 

      

S-1 Rojas novada ceļu 
kvalitātes novērtējums 

7M-S-1 
 
 

S-2, S-3, S-4, S-5, 
S-6, S-7, S-8, S-9, 

S-10 

15 000,00 100%   Veikts Rojas novada ceļu kvalitātes 
novērtējums 

      

S-21 nobrauktuves operatīvajam 
transportam 

7M-S-6  288 000,00 20% 80%  Izveidotas nobrauktuves operatīvajam 
transportam Valgalciemā (0,3km), 
Kaltenē (0,2km), Ģipkā (0,6km) un pie 
pagrieziena uz Vīdali (1,2km). 

      

S-15 automašīnu stāvlaukuma 
izbūve pie Rojas jūras 
zvejniecības muzeja 

7M-S-3 
 

+7M-K6 
 

S-14 30 000,00 100%   Izveidots automašīnu stāvlaukums pie 
Rojas jūras zvejniecības muzeja. 

      

2016. 164 300,0 117 100 47 200 0        

2017. 194 300,0 147 100 47 200 0        

2018. 505 800,0 215 200 290 600 0        

8. INŽENIERAPGĀDE 

IN-3 ielu apgaismojuma izbūve 
Rojā 

7M-IN-3 
 

+7M-SP-11 
+7M-S-2 

IN-4, IN-5, IN-6, 
IN-7, IN-8 

48 000,00 
40 000,00 

100% 
100% 

  Izbūvēts ielu apgaismojums Strauta un 
Zvejnieku ielu pagalmos, Skuju ielā līdz 
Torņu ielai, Selgas ielā no autoostas līdz 
Zvejnieku ielai, Priežu ielā (2016.), Miera 
ielā līdz Rojas burtiem un Krasta ielā 
(2017.). 

      

IN-2 ūdens ņemšanas vietas 7M-IN-2  10 000,00    Izveidots dziļurbums un ūdens ņemšanas       
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izbūve Melnsilā  vieta (apakšzemes cisterna) Melnsilā, pie 
jauniešu centra. 

IN-11 Rojas katlumājas 
rekonstrukcijas veikšana 

7M-IN-5 
 

 300 000,00  50% 50% 
(Rojas 
DZKU) 

Veikta Rojas katlu mājas rekonstrukcija, 
nodrošināta šķeldas katla padeves 
iekārtas un jauna katla ierīkošana.  

      

IN-10 Rojas ciema 
ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstības III 
kārta 

7M-IN-4 
 

+7M-V-7 
 

IN-9 776 400,00 12% 70% 18% 
(valsts 

finansējum
s) 

Ierīkoti ūdensvadi 2971m garumā, ierīkoti 
kanalizācijas tīkli 1790m garumā, 
rekonstruētas 4 kanalizācijas sūkņu 
stacijas, iegādāta asenizācijas un tīklu 
skalošanas vakuummašīna un 
dīzeļģenerators. 

      

IN-4 āra apgaismojuma izbūve 
Rudē 

7M-IN-3 
 

+7M-SP-11 
+7M-S-2 

IN-3, IN-5, IN-6, 
IN-7, IN-8 

40 000,00 100%   Izbūvēts āra apgaismojums Rudē – līdz 
uzņēmuma „Rānda” ceham.  

      

IN-5 āra apgaismojuma izbūve 
Ģipkā 

7M-IN-3 
 

+7M-SP-11 
+7M-S-2 

IN-3, IN-4, IN-6, 
IN-7, IN-8 

20 000,00 100%   Izbūvēts āra apgaismojums Ģipkā, 
posmā veikals – cehs. 

      

IN-6 āra apgaismojuma izbūve 
Melnsilā 

7M-IN-3 
 

+7M-SP-11 
+7M-S-2 

IN-3, IN-4, IN-5, 
IN-7, IN-8 

30 000,00 100%   Izbūvēts āra apgaismojums Melnsilā, pie 
Līvānu mājām 

      

2016. 606 200,0 114 584 346 740 144 876        

2017. 598 200,0 106 584 346 740 144 876        

2018. 55 000,0 55 000,0 0 0        

9.MĀJOKLIS, KOMU ĀLIE PAKALPOJUMI 

MK-8 Rojas ciema jauno Meža 
kapu infrastruktūras izveide 

7M-MK-4 
 

MK-9 150 000,00 50% 50%  Izveidota Rojas jauno Meža kapu 
pamatinfrastruktūra – celiņi, automašīnu 
stāvlaukums, kopīgie stādījumi, veikti 
nepieciešamie atmežošanas darbi. 

      

MK-9 Rojas Meža kapu kapličas 
izbūve 

7M-MK-4 
 

MK-8 30 000,00 100%   Izbūvēta kapliča Rojas jaunajos Meža 
kapos. 

      

MK-6 šķiroto atkritumu konteineru 
skaita palielināšana 

7M-MK-3 
 

MK-5, MK-7,  
 V-7 

10 000,00 100%   Iegādāti 10 jauni konteineri šķiroto 
atkritumu savākšanai un izvietošanai 
visos lielākajos novada ciemos. 
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2016. 37 500,0 18 750,0 18 750,0 0        

2017. 60 625,0 41 875,0 18 750,0 0        

2018. 37 500,0 18 750,0 18 750,0 0        

10.NOVADA TĒLS 

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

7M-NT-2 
 

+7M-SP-11 
+7M-TO-4 

NT-4, SP-18,  
SP-19 

180 000,00 30% 70%  Uzbūvēta glābšanas stacija Rojas 
pludmalē, iegādāts atbilstošais glābēju 
aprīkojums un norobežojošās bojas 

      

NT-4 velomaršruta „Kaltenes 
loks” marķēšana un 
aprīkošana 
 

7M-NT-2 
 

+7M-A-1 
+7M-V-3 

+7M-TO-4 

NT-5, SP-18,  
SP-19 

2 000,00 30% 70%  Dabā nomarķēts un aprīkots 
velomaršruts „Kaltenes loks”, 18,5 km 
garumā - izveidotas 12 maršruta zīmes, 
3 atpūtas vietas ar soliem, galdiem un 
atkritumu tvertnēm un 3 informācijas 
stendi. 

      

NT-6 novada zīmola, saukļa un 
simbolikas aktualizēšana 

7M-NT-3 
 
 

NT-6, NT-8, NT-9, 
NT-10, NT-11,  

NT-12 

2 000,00 100%   Aktualizēti Rojas novada sauklis un 
simbolika, izveidota novada zīmola 
pakete. 

      

NT-13 Rojas burāšanas skolas 
unikalitātes uzsvēršana un 
popularizēšana 

7M-NT-4 
 

+7M-A-2 

NT-12, TO-14 325 000,00 30% 70%  Iegādātas burāšanas mācību procesam 
nepieciešamās papildiekārtas, 
treniņjahtas, mazais inventārs, veikta 
treneru apmācība, īstenoti izglītojoši 
pasākumi, organizētas sacensības un 
treniņnometnes, izbūvēts angārs jahtu 
glabāšanai ziemā.  

      

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

7M-NT-3 
 
 

NT-6, NT-7, NT-8, 
NT-9, NT-11 

2 000,00 30% 60% 10% Izveidota „Šprotu tūre”, kas interaktīvā 
veidā iepazīstina tūristus un interesentus 
ar šprotu ražošanas vēsturi un gaitu. 

      

NT-7 katram novada ciemam 
atšķirīga piesaistes simbola 
radīšana novada zīmola 
ietvaros 

7M-NT-3 
 
 

NT-7, NT-8, NT-9, 
NT-10, NT-11  

 

2 000,00 100%   Radīts katram ciemam atšķirīgs, bet visa 
novada ietvaros iederīgs un vienots 
simbols – kā ciema īpašā atpazīšanas 
zīme, kas balstīta gan vēstures norisēs, 
gan mūsdienu aktivitātēs. 

      

2016. 4 000,00 4 000,0 0 0        

2017. 184 600,00 55 800,0 128 600 200,00        

2018. 81 250,00 24 375,0 56 875,0 0        
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11.PĀRVALDĪBA 

P-21 Rojas novada svētku 
rīkošana – kā pasaulē 
Rojas vārdu nesošo cilvēku 
salidojums 

7M-P-4 
 
 

P-20, P-22, P-23, 
P-24, P-25, P-26, 
P-27, P-28, V-4 

6 000,00 90% 0 10% Katru gadu tiek rīkoti Rojas novada 
svētki – kā ciemus saliedējošs pasākums 
ar konkursiem un balvām un kā Rojas 
vārdu nesošo cilvēku salidojums. 

      

P-27 pašvaldības mazo projekta 
konkursu ieviešana 

7M-P-4 
 
 

P-20, P-21, P-22, 
P-23, P-24, P-25, 
P-26, P-28, V-4 

5 000,00 100% 0  Katru gadu tiek rīkots pašvaldības mazo 
projektu konkurss, ar iespēju iedzīvotāju 
grupām un biedrībām iegūt finansējumu 
dažādu plašākai sabiedrībai noderīgu 
projektu īstenošanā. 

      

P-7 ikgadēja konkursa par 
sakoptāko ielu un skatlogu 
rīkošana 

7M-P-1 
 
 

P-1, P-2, P-3,  
P-4, P-5, P-6 

1 000,00 100% 0  Katru gadu tiek rīkots konkurss par 
sakoptāko ielu, pievilcīgāko skatlogu un 
citām videi draudzīgām nominācijām. 

      

P-9 ikgadējas pieredzes 
apmaiņas ar kaimiņu un 
citām pašvaldībām 

7M-P-2 
 
 

P-8, P-10, P-11, P-
12 

700,00 100% 0  Katru gadu tiek rīkoti pieredzes 
apmaiņas pasākumi ar kaimiņu un citām 
pašvaldībām, piedaloties gan 
deputātiem, gan pašvaldības 
darbiniekiem. Pasākumu rezultātā 
paplašinās deputātu un darbinieku 
redzesloks un zināšanas, kas ir pamats 
tālākai darba kvalitātes uzlabošanai. 

      

P-1 novada mājas lapas vizuālā 
tēla aktualizācija 

7M-P-1 
 
 

P-2, P-3, P-4,  
P-5, P-6, P-7 

2 000,00 100% 0  Aktualizēts Rojas novada mājas lapas 
vizuālais ietvars, izveidots interaktīvs 
portāls savstarpējai komunikācijai starp 
pašvaldību un iedzīvotājiem. 

      

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

7M-P-3 
 
 

P-13, P-14, P-15, 
P-16, P-17, P-19 

500,00 100% 0  Katru gadu tiek piešķirta prēmija tiem 
Rojas vidusskolas zinātniski pētniecisko 
darbu izstrādātājiem, kuri izvēlējušies 
pašvaldībai būtisku, iepriekš definētu 
tēmu izstrādi. 

      

2016. 13 200,00 12 600,0 0 600,00        

2017. 13 200,00 12 600,0 0 600,00        

2018. 15 200,00 14 600,0 0 600,00        

KOPĀ VISĀS JOMĀS: 

PIEZĪME 
Investīciju plānā parādītas tās rīcības, kuras uzsākamas līdz 
2018.gadam (ieskaitot), parādot finansiālo ieguldījumu laika posmā 
no 2016.- 2018.gadam. Ja minētās rīcības nebeidzas līdz ar 
2018.gadu, tas atainots laika grafikā vidējā plānošanas termiņa 
(7gadi) ietvaros. 
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2016. 1 316 950 384 377 769 827 162 746        

2017. 2 170 875 606 752 1 398 477 165 646        

2018. 3 783 250 661 293 1 900 387 1 221 570        

27. TABULA  
Investīciju plāns laika periodam līdz 2018.gadam. Avots: Rojas novada pašvaldība 
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4. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBA 

 
Rojas novada attīstības programma tiek uzraudzīta, vērtējot politikas rezultātu rādītājus un rīcību 
īstenošanas progresu. Šo rādītāju vērtības atjaunojamas reizi gadā, un analizējamas to izmaiņas, salīdzinot 
ar vēlamajām attīstības tendencēm. Uzraudzības sistēmas ietvaros norādīti arī datu ieguves avoti un atbildīgā 
institūcija par datu vākšanu. Uzraudzības sistēma politikas rezultātu rādītāju griezumā izstrādāta digitāli – 
Microsoft Excel programmā, lai atvieglotu tālāku detalizētu datu apstrādi un datu analīzi. Digitāli veidotā 
uzraudzības sistēma ir attīstības programmas sastāvdaļa. 
 

4.1. INDIKATORI ROJAS NOVADA VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶU IZVĒRTĒŠANAI – 
POLITIKAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJI 

 

vide 7M-V-1 Uzlabot iedzīvotāju zināšanas un informētību par vides sakārtošanas jautājumiem un ar 
to saistītajiem saistošajiem noteikumiem. 

7M-V-2 Veicināt vides jautājumos zinošu un ieinteresētu cilvēku izaugsmi mūža garumā. 

7M-V-3 Uzlabot novada vides objektu pieejamību un atpazīstamību. 

7M-V-4 Ierobežot jūras krasta eroziju Rojas novada teritorijā. 

7M-V-5 Ierobežot invazīvo augu un dzīvnieku sugu apdraudējumu piekrastei un iedzīvotājiem. 

7M-V-6 Uzlabot ūdens noteču sistēmas darbību novadā. 

7M-V-7 Uzlabot gruntsūdeņu kvalitāti piekrastes blīvāk apdzīvotajos ciemos. 

7M-V-8 Nodrošināt drošas un kvalitatīvas atpūtas iespējas ģimenēm ar maziem bērniem. 

 
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS 

 
BĀZES VĒRTĪBA/ 

gads  

 
VĒLAMĀ VĒRTĪBA 

2020.GADĀ 

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS 
TENDENCE 

V-1: Skaidrojumi pašvaldības medijos par vides jautājumiem 8 x gadā/2014.   

V-2: Sakopšanas talkas pavasaros un rudeņos 2 x gadā/2014.   

V-3: Respondenti, - apmierināti ar vides sakoptību un pieejamību 88%/2013.   
V-4: Izveidots darbu veikšanas plāns erozijas riska vietām  ✓  
V-5: Apzinātas invazīvo sugu atradnes  ✓  

V-6: Inventarizētas novada meliorācijas sistēmas  ✓  
V-6: Rojas ciema atjaunoto meliorācijas sistēmu kopgarums (km) 0/2014. 15  
V-7: Izstrādāts TEP NAI izbūvei Ģipkā un Melnsilā  ✓  
V-8: Labiekārtotu bērnu laukumu skaits novadā 5/2014. 7  

tautsaimniecība 
un osta 

7M-TO-1 Aktivizēt Rojas ostas darbību – kā priekšnoteikumu visa novada ekonomikas izaugsmei 
un dažādošanai. 

7M-TO-2 Radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi Rojas novadā, īpaši attīstot novada specializācijas 
jomas – ostu, zvejniecību, zivsaimniecību, mežsaimniecību, lauksaimniecību un 
tūrismu. 

7M-TO-3 Uzlabot Rojas novada iedzīvotāju prasmes un iespējas, konkurējot darba tirgū. 

7M-TO-4 Veicināt tūrisma attīstību Rojas novadā. 

 
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS 

 
BĀZES 

VĒRTĪBA/ gads  

 
VĒLAMĀ VĒRTĪBA 

2020.GADĀ 

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS 
TENDENCE 

TO-1: Rojas ostas kopējais kravu apjoms (tūkst. t) 40/2013 60  

TO-1: Apkalpoto jahtu skaits Rojas ostā 181/2013 240  

TO-2: Privātajā sektorā strādājošo īpatsvars 80,5%/2012.   

TO-2: Nekoptu, aizaugušu LIZ īpatsvars no visām LIZ 16%/2013.   
TO-2: Atjaunoto mežu platības pret kailciršu platībām 134%/2013.   

TO-2: Aktīvi darbojošos uzņēmumu skaits zivsaimniecības nozarē 10/2012.   

TO-2: Tūristu nakšņošanas vietu skaits novadā 543/2013. 580  

TO-3: Radīta arodizglītības programma  ✓  
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TO-4: Tūrisma naktsmītņu skaits novadā 25 30  

TO-4: Radīts nesezonas pasākumu komplekss  ✓  

TO-4: Iegūts „Zilā karoga” pludmales statuss Rojas pludmalei  ✓  
TO-4 Apmeklētāju skaits Rojas TIC gadā 1715/2013.   

kultūra 7M-K-1 Saglabāt un izkopt iedibinātās novada svētku tradīcijas, popularizējot to norises plašākā 
mērogā. 

7M-K-2 Dažādot brīvdabas pasākumu norises iespējas Rojas ciemā. 

7M-K-3 Aktivizēt kultūras dzīvi un brīvā laika pavadīšanas iespējas Kaltenē un Melnsilā. 

7M-K-4 Radīt publiski pieejamu un izmantojamu vietu Valgalciemā. 

7M-K-5 Nodrošināt pietiekošu piedāvājumu izkopt dažādās iedzīvotāju intereses 
amatiermākslas jomā. 

7M-K-6 Izzināt un saglabāt Rojas novada vērtības, liecības un vēstures mantojumu. 

7M-K-7 Aktivizēt koncertdzīvi Rojā. 

7M-K-8 Nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu tehnoloģiju aprīkojumu novada bibliotēkās. 

 
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS 

 
BĀZES VĒRTĪBA/ 

gads  

 
VĒLAMĀ VĒRTĪBA 

2020.GADĀ 

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS 
TENDENCE 

K-1: Iedzīvotāju apmierinātība ar iedibināto svētku norisi 89%2013.   
K-2: Pasākumu skaits Rojas brīvdabas estrādē gadā 0/2014. 5  

K-3: Atjaunota Kaltenes kluba ēka  ✓  
K-3: Nosiltināta Melnsila kluba ēka  ✓  
K-4: Veikta Valgalciema iespējamās saieta vietas izvēles analīze  ✓  
K-5: Aktīvo amatnieku un amatiermākslas dalībnieku skaits 180/2014.   
K-6: Izdota grāmata par Rojas novada vēsturi  ✓  
K-7: Izstrādāta RMMS piebūves būvniecības iecere  ✓  

K-8: Apmeklētāju skaits novada bibliotēkās gadā 24146/2013.   

izglītība 7M-IZ-1 Nodrošināt Rojas novada skolu kvalitatīvu ilgtspēju, uzsverot skolu nozīmīgumu novada 
iedzīvotāju piesaistei un ekonomikas izaugsmei. 

7M-IZ-2 Dažādot Rojas novadā piedāvāto izglītības programmu klāstu. 

7M-IZ-3 Uzlabot pirmskolas izglītības iespējas Rojas novadā. 

7M-IZ-4 Piedāvāt dažādām iedzīvotāju grupām un interesēm atbilstošu mūžizglītību Rojas 
novadā. 

7M-IZ-5 Paaugstināt izglītības motivāciju un studējošo jauniešu sasaisti ar Rojas novadu. 

 
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS 

 
BĀZES VĒRTĪBA/ 

gads  

 
VĒLAMĀ VĒRTĪBA 

2020.GADĀ 

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS 
TENDENCE 

IZ-1: Skolēnu skaits Rojas vidusskolā 344/2014. 360  
IZ-1: Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes skolās 188/2014. 190  
IZ-1: Apmierinātība ar Rojas vidusskolas darbību 88%/2013.   
IZ-2: Rojas vidusskolā iespējams apgūt uzņēmējdarbības pamatus  ✓  

IZ-2: Arodizglītības programmu skaita Rojas vidusskolā 0/2014. 1  
IZ-3: Pirmskolas izglītību iespējams iegūt energoefektīvās ēkās  ✓  

IZ-4: Mūžizglītībā izglītojamo skaits gadā 0/2014. 20  
IZ-5: Rojā radīta ikgadēja uzņēmēju stipendija  ✓  

aktīvs 
dzīvesveids 

7M-A-1 Radīt veselīga dzīvesveida uzturēšanai atbilstošu sporta un fizisko aktivitāšu 
infrastruktūru Rojas novadā. 

7M-A-2 Stiprināt priekšnoteikumus sporta tūrisma attīstībai novadā. 

 
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS 

 
BĀZES 

VĒRTĪBA/ gads  

 
VĒLAMĀ VĒRTĪBA 

2020.GADĀ 

VĒLAMĀ 
ATTĪSTĪBAS 
TENDENCE 

A-1: Renovēti Rojas stadiona vieglatlētikas sektori un skrejceļš  ✓  

A-1: Rekonstruēts Rojas hokeja laukums  ✓  

A-1: Ierīkota apgaismota skriešanas – slēpošanas trase Rojā  ✓  

A-1: Valgalciemā, Ģipkā un Melnsilā darbojas sporta spēļu laukumi  ✓  

A-1: Iedzīvotāju īpatsvars, kuri apmierināti ar sporta iespējām 83%/2013.   
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A-2: Rojā rīkoto sporta nometņu dalībnieku skaits gadā 500/2014.   

sociālā joma, 
veselības 
aizsardzība un 
sabiedriskā 
kārtība 

7M-SJ-1 Pilnveidot sociālā dienesta sociālo pakalpojumu klāstu un kvalitāti. 

7M-SJ-2 Veicināt audžuģimeņu attīstību novadā. 

7M-SJ-3 Sekmēt viesģimeņes statusa piešķiršanu 5 ģimenēm novadā. 

7M-SJ-4 Palielināt sociālo mājokļu skaitu par 20 vienībām. 

7M-SJ-5 Uzlabot veselības pakalpojumu pieejamību. 

7M-SJ-6 Veicināt ar sociālajiem un sabiedrības drošības jautājumiem saistīto dienestu 
sadarbību. 

7M-SJ-7 Veicināt iedzīvotāju līdzdalību sociālo jautājumu risināšanā novadā. 

7M-SJ-8 Nodrošināt vides pieejamību Rojas skolās un pludmalē. 

7M-SJ-9 Palielināt iespējas skolēnu un ilgstošo bezdarbnieku nodarbinātībai. 

7M-SJ-10 Pilnveidot LR MK noteikumu kvalitāti sociālajā jomā. 

7M-SJ-11 Pilnveidot drošības situāciju Rojas novadā, akcentējot bērnu drošību, drošību pludmalē 
un uz ceļiem. 

7M-SJ-12 Uzlabot sabiedrisko kārtību Rojas novadā, it īpaši vasaras sezonās. 

 
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS 

INDIKATORS 

 
BĀZES VĒRTĪBA/ 

gads  

 
VĒLAMĀ VĒRTĪBA 

2020.GADĀ 

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS 
TENDENCE 

SJ-1: Novadā izveidota pansija  ✓  

SJ-1: Novadā pieejams ģimeņu asistentu pakalpojums  ✓  
SJ-2: Audžuģimeņu skaits novadā 1/2014. 3  
SJ-3: Viesģimeņu skaits novadā 0/2012. 5  
SJ-4: Sociālo mājokļu skaits novadā 6/2014. 26  
SJ-5: Bērniem novadā pieejams zobārsts bez maksas  ✓  
SJ-6: Iedzīvotāju apmierinātība ar sociālā dienesta darbu 92%/2012.   

SJ-7: Ar soc. jautājumiem saistītu sab. organizāciju skaits 4/2014.   

SJ-8: Novada skolās nodrošināta vides pieejamība  ✓  
SJ-8: Pludmalē nodrošināta vides pieejamība  ✓  
SJ-9: Vasarā nodarbināto skolēnu skaits NVA programmā 5/2014. 30  
SJ-10: SD dalība profesionālo asociāciju darbā  ✓  
SJ-11: PP kontrolēto videonovērošanas kameru skaits 16/2014. 42  
SJ-12: Pašvaldības policijas (PP) sastādīto protokolu skaits 111/2013.   

satiksme 7M-S-1 Veicināt efektīvu ceļu apsaimniekošanu un ceļu segumu kvalitātes uzlabošanu. 

7M-S-2 Uzlabot ceļu un ielu infrastruktūru. 

7M-S-3 Nodrošināt pietiekošu automašīnu stāvlaukumu pieejamību masu pasākumu norišu 
laikā. 

7M-S-4 Uzlabot novada uzņēmēju, iedzīvotāju un viesu mobilitātes iespējas Rojas novada 
teritorijā. 

7M-S-5 Attīstīt unikālus satiksmes piedāvājumus kā tūrisma produktu. 

7M-S-6 Nodrošināt operatīvā transporta piekļūšanu pludmalei 

 
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS 

 
BĀZES 

VĒRTĪBA/ gads  

 
VĒLAMĀ VĒRTĪBA 

2020.GADĀ 

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS 
TENDENCE 

S-1: Līgumu skaits gadā, palielinot pašvaldības ceļu skaitu 3/2014.   
S-1: Noasfaltētas Upes un Kļavu ielas Rojā  ✓  

S-1: Atjaunots pašvaldības ceļš „Vecā šoseja Kaltenē”  ✓  

S-1: Atjaunots pašvaldības ceļš „Virši – Ģipkas klubs”  ✓  

S-1: Atjaunots pašvaldības ceļš „Asfalts - Pūrciems”  ✓  

S-1: Atjaunots pašvaldības ceļš „Asfalts – Kokdarbnīca Mazroņi”  ✓  

S-1: Atjaunots pašvaldības ceļš „Celmi - Iesalnieki”  ✓  

S-1: Atjaunots pašvaldības ceļš Melnsilā „Pirts- Apbūves kvartāls”  ✓  

S-1: Atjaunots pašvaldības ceļš „Melnsils – Ezeru ferma”  ✓  
S-1: Rekonstruēts tilts pār Roju Rudē  ✓  

S-2: Rekonstruēta Rojas autoosta  ✓  
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S-3: Izbūvēts automašīnu stāvlaukums pie muzeja  ✓  

S-4: Izbūvēts jauns ceļš uz pludmali paralēli Ostas ielai  ✓  
S-4: Iedzīvotāju īpatsvars, kas neapmierinātas ar ceļu stāvokli 84%/2013.   

S-5: Reisu skaits starp Roju un Igaunijas salām gadā 25/2014.   
S-6: Izbūvētas rīcības S-21 ietvaros paredzētās nobrauktuves  ✓  

inženierapgāde 7M-IN-1 Izveidot lietu ūdeņu novadīšanas sistēmu Rojas ciemā. 

7M-IN-2 Nodrošināt normatīviem atbilstošu ugunsdzēsības ūdens apgādi Rojas novada ciemu 
teritorijās. 

7M-IN-3 Uzlabot energoapgādes pakalpojumu kvalitāti novada ciemu teritorijās. 

7M-IN-4 Mazināt gruntsūdeņu piesārņojuma iespējas Rojā, Ģipkā un Melnsilā. 

7M-IN-5 Paaugstināt apkures sistēmas efektivitāti Rojas ciemā. 

 
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS 

 
BĀZES 

VĒRTĪBA/ gads  

 
VĒLAMĀ 
VĒRTĪBA 

2020.GADĀ 

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS 
TENDENCE 

IN-1: Rojas ciema atjaunoto meliorācijas sistēmu kopgarums (km) 0/2014. 15  
IN-2: Izbūvēta ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta Melnsilā  ✓  

IN-3: Ielu apgaismojums Rojā, Miera ielā līdz Rojas burtiem  ✓  

IN-3: Ielu apgaismojums Rojā, Skuju ielā līdz Torņa ielai  ✓  

IN-3: Ielu apgaismojums Rojā, Krasta ielā  ✓  

IN-3: Ielu apgaismojums Rojā, Celtnieku un Zvejnieku ielu kvartālā  ✓  
IN-3: Ielu apgaismojums Rojā, Priežu ielā  ✓  

IN-3: Ielu apgaismojums Rojā, Selgas ielā (autoosta - Zvejnieku iela)  ✓  

IN-3: Āra apgaismojums Rudē, līdz SIA Rānda ceham  ✓  

IN-3: Āra apgaismojums Ģipkā, starp veikalu un zivju pārstrādes cehu  ✓  

IN-3: Āra apgaismojums Melnsilā, pie Līvānu mājām  ✓  

IN-4: Izstrādāts TEP NAI izbūvei Ģipkā un Melnsilā  ✓  

IN-4: Iedzīvotāju īpatsvars, kas apmierināti ar āra apgaismojumu 26%/2013.   

IN-5: Veikta Rojas katlu mājas rekonstrukcija  ✓  

mājoklis, 
komunālie 
pakalpojumi  

7M-MK-1 Paaugstināt novada iedzīvotāju personisko atbilstību par savu mājokli un dzīves vidi. 

7M-MK-2 Veicināt apkārtējā vidē iederīgu mājokļu būvniecības praksi novadā. 

7M-MK-3 Īstenot Rojas novadam atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas sistēmu. 

7M-MK-4 Nodrošināt apbedīšanas pakalpojumu pieejamību novadā. 

 
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS 

 
BĀZES 

VĒRTĪBA/ gads  

 
VĒLAMĀ VĒRTĪBA 

2020.GADĀ 

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS 
TENDENCE 

MK-1: Daudzdzīvokļu dzīv. ēku skaits ar uzlabotu energoefektivitāti 1/2014. 2  
MK-2: Radīti ieteikumi novada mājokļu vizuālā tēla uzlabošanai  ✓  

MK-3: Atkritumu dalītās vākšanas laukumi novada teritorijā 7/2014. 9  
MK-4: Izveidota Rojas ciema jauno Meža kapu infrastruktūra  ✓  

novada tēls 7M-NT-1 Izcelt Rojas unikalitāti un mūsdienīgo garu. 

7M-NT-2 Uzlabot vides pieejamību publiski izmantojamajām ēkām un publiski pieejamām 
interešu teritorijām Rojas novadā. 

7M-NT-3 Veicināt Rojas novada atpazīstamību, attīstot savas priekšrocības un iespējas. 

7M-NT-4 Pagarināt tūrisma sezonu Rojas novadā. 

7M-NT-5 Attīstīt Roju kā jūras satiksmes galamērķi un pieturas punktu. 

 
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS 

 
BĀZES VĒRTĪBA/ 

gads  

 
VĒLAMĀ 
VĒRTĪBA 

2020.GADĀ 

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS 
TENDENCE 

NT-1: Unikāla rakstura gadskārtēji pasākumi Rojas novadā 2 /2014. 4  
NT-1: Ģimeņu īpatsvars, kas nav apmierināti ar vides dizainu 12%/2014.  

 

NT-2: Publisko ēku skaits, kam nodrošināta vides pieejamība 4 /2014. 6  
NT-2: Marķēts un aprīkots velomaršruts „Kaltenes loks”  ✓  
NT-3: Aktualizēts novada zīmols, sauklis un simbolika  ✓  
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NT-4: Rojā rīkoto sporta nometņu dalībnieku skaits gadā 500/2014.   

NT-5: Apkalpoto jahtu skaits Rojas ostā 181/2013 240  

pārvaldība 7M-P-1 Uzlabot pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju savstarpējo komunikāciju. 

7M-P-2 Uzturēt un pilnveidot pašvaldības darba kvalitātes vadības sistēmu. 

7M-P-3 Veicināt iedzīvotāju līdzatbildību par novada dzīvi un attīstību. 

7M-P-4 Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību un līdzdarbību novada aktivitātēs. 

7M-P-5 Savstarpēji pilnveidoties daudznozaru pieredzes apmaiņas rezultātā ar sadarbības 
partneriem ārvalstīs. 

 
VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIS: ATBILSTOŠAIS INDIKATORS 

 
BĀZES 

VĒRTĪBA/ gads  

 
VĒLAMĀ VĒRTĪBA 

2020.GADĀ 

VĒLAMĀ ATTĪSTĪBAS 
TENDENCE 

P-1: Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu 86%/2013.  
 

P-2: Ikgadējas pieredzes apmaiņas ar kaimiņu pašvaldībām 1/2013. 1  

P-2: Pilnveidota kvalitātes vadības sistēma novada domē  ✓  

P-3: Ikgadēja prēmija pašvaldībai būtisku ZPD izstrādātājiem 0/2014. 1  

P-4: Novada sabiedrisko organizāciju skaits 27/2014.   

P-4: Atbalstīto mazo projektu skaits pašvaldības rīkotajā konkursā 0/2014. 15  

P-5: Starptautiski sadarbības projekti dažādās jomās gadā 5/2014.   

    

 vēlamā tendence 
pieaugumam 

 vēlamā tendence 
samazinājumam 

 vēlamā tendence  

stabilitātei 

28. TABULA  
Indikatori vidēja termiņa mērķu izvērtēšanai. Avots: Rojas novada pašvaldība 

 
 

4.2. RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS PROGRESA IZVĒRTĒJUMA IETVARS 
Rīcība nav apzināta un diskutēta 0% 

Rīcība ir apzināta un diskutēta 5% 

Ir parādījusies ideja, kā realizēt paredzēto rīcību 15% 

Ir paveikts minimums, lai realizētu paredzēto rīcību 30% 

Ir panākts zināms progress, kas tuvina rīcības īstenošanu 65% 

Rīcība attiecīgajā laika periodā ir realizēta, taču pie tās nākotnē ir 
jāturpina strādāt 

95% 

Rīcība pilnībā realizēta, pie tā nākotnē nav jāatgriežas 100% 

29. TABULA  
Rīcību īstenošanas progresa izvērtējuma ietvars. Avots: Rojas novada pašvaldība 

 
 

4.3. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBAS SISTĒMAS PROCESS 

Galvenā atbildīgā struktūrvienība par attīstības programmas uzraudzību ir Rojas novada domes Attīstības 
nodaļa, kas ir atbildīga par vienota uzraudzības sistēmas ietvara nosūtīšanu Rojas novada iestādēm un 
struktūrvienībām, norādot attiecīgo atbildībā esošo rādītāju kopumu. Divu mēnešu laikā pēc novada attīstības 
programmas pieņemšanas novada domē, Attīstības nodaļa rīko sanāksmi, lai iepazīstinātu visas domes 
iestādes un struktūrvienības ar to uzdevumiem attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības gaitā. 
Attīstības programmas uzraudzība noris līdztekus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzībai. 

Rojas novada attīstības programmas pilnvērtīgai un pastāvīgai uzraudzībai paredzēts izveidot Attīstības 
uzraudzības komisiju, kuras sastāvā ieteicams iekļaut domes komiteju vadītājus, Attīstības nodaļas pārstāvi, 
tūrisma, zivsaimniecības, lauksaimniecības un mežsaimniecības jomu uzņēmējus, aktīvāko sabiedrisko 
organizāciju pārstāvjus, lielāko ciemu un piekrastes teritoriju iedzīvotāju interešu pārstāvjus. Uzraudzības 
pārskatu par Rojas novada AP īstenošanu sniedz reizi gadā saskaņā ar 2.shēmu. 
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2. SHĒMA  
Attīstības programmas uzraudzības sistēmas process. Avots: Rojas novada pašvaldība 
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Attīstības programmas uzraudzības sistēmas process 
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2.  
Līdz katra gada 

15.janvārim 
pašvaldības 

struktūrvienības 
iesniedz 
Attīstības 

nodaļai pārskatu 
par iepriekšējā 

gada rezultātiem 
un atbildībā 
esošajiem 
rādītājiem 

3.  
Attīstības nodaļa pārbauda 

iesniegtos pārskatus un vajadzības 
gadījumā precizē 

5.  
Attīstības nodaļa, balstoties 

uz iesniegtajiem 
pārskatiem, atjaunotajiem 

datiem un Attīstības 
uzraudzības komisijas 
vērtējumu, sagatavo 
Pārskatu par Rojas 
novada teritorijas 

attīstības plānošanas 
dokumentu īstenošanu 

iepriekšējā gadā 

 
 
 

6.  
Attīstības nodaļa prezentē 
ziņojumu par sagatavoto 
pārskatu novada domei. 

Ziņojums tiek ietverts 
novada domes gada 
publiskajā pārskatā. 
Attīstības nodaļa un 

Attīstības uzraudzības 
komisija informē 

sabiedrību par dokumentu 
īstenošanas rezultātiem 
īpašā seminārā, novada 
mājas lapā un novada 

avīzē. 

7.  
Nepieciešamības gadījumā 

Rojas novada dome 
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papildinājumiem attīstības 

programmā 
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4.  
Attīstības uzraudzības komisija dod 

savu vērtējumu par attīstības 
programmas īstenošanu 
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4.4. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATA SATURS 
 

Attīstības programmas uzraudzības pārskatā paredzamas sekojošas galvenās sadaļas: 

1) Uzraudzības pārskatā iekļaujams politikas rezultātu rādītāju – Attīstības programmas 4.1. sadaļā 
minēto 105 indikatoru - izvērtējums par pārskata gadu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, - atbilstoši 
vēlamajai attīstības tendencei vai īstenošanai. Pārskatā apkopojami secinājumi par indikatoriem, kuru 
vērtības atbilst vēlamajai attīstības tendencei un secinājumi par indikatoriem, kuru vērtības ievērojami 
atšķiras no vēlamajām attīstības tendencēm, minot indikatoru noviržu iespējamos cēloņus. Politikas 
rezultātu rādītāju izvērtējuma sagatavošanā izmantojama digitālā uzraudzības sistēmas matrica. 

2) Uzraudzības pārskatā iekļaujams rīcību īstenošanas progresa izvērtējums atbilstoši Attīstības 
programmas 4.2. sadaļā paredzētajam ietvaram un ar definētajām rīcībām cieši saistītu īstenoto 
aktivitāšu un projektu apkopojums. Pārskatā apkopojami priekšlikumi par rīcību rezultatīvo rādītāju 
izmaiņām. Secinājumu daļā nepieciešamības gadījumā iekļaujami jaunu vidējā termiņa mērķu un / vai 
rīcību priekšlikumi, norādot to sasaisti ar IAS noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem. Rīcību 
īstenošanas progresa izvērtējuma sagatavošanā izmantojama digitālā uzraudzības sistēmas matrica.  

3) Uzraudzības pārskatā iekļaujams Attīstības uzraudzības komisijas vērtējums par attīstības 
programmas īstenošanu. 
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7. SUMMARY 

 

Roja Region Development Program is a development document giving midterm objectives for a seven years 
period, their cohesion with strategic objectives and long term objectives and solutions (activities) for each 
midterm objective in the following areas – environment, economic sector, port, culture, education, active 
lifestyle, social aid, health protection, public policy, traffic, engineering supply, housing, communal service, 
regional image and governance. The set of objectives and solutions (activities) is based on the analysis of the 
existing situation for all the municipal areas. The document shows the compliance between Roja Region 
Sustainable Development Strategy, Kurzeme Planning Region Spatial Plan and Kurzeme Planning Region 
Development Program and Latvia Sustainable Development Strategy – Latvia 2030. 

Roja Region Development Program gives an implementation plan for the defined solutions (activities), showing 
the respective priorities, tentative amount of finances, financial sources and the responsible initiators. 
Investment plan is given for the first 3 years, depicting more detailed division of finance allocation and the 
expected results for each activity. 

Roja Region Development Program comprises a monitoring system for 63 midterm objectives in 11 different 
areas - according to a set of indicators for each midterm objective and the process system for monitoring. 

The basic ideas for Roja Region Development Program have been set within a process of broad public 
participation. The planning process materials are bound in a separate volume showing an overview of the 
planning process. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


