
Par Rojas pašvaldību



Rojas novads

 Izveidots - 2008.gadā

 Deklarēto personu skaits uz 2018.gada 
janvāri – 3889

 Kopējā platība – 200 kvadrātkilometri

 Piekrastes garums – 42 km

 Attālumi:

- līdz Talsiem - 36 km

- līdz Rīgai - 120 km 



Pamatbudžeta ieņēmumi 
2018.gada plāns (%)

48,99

8,12

0,87

2,61

39,37

Iedzīvotāju ienākuma

nodoklis

Nekustamā īpašuma

nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi un citi

pašu ieņēmumi

Transferti



Pamatbudžeta izdevumi 
2018.gada plāns (%)

10,03 2,18
2,72

15,28

21,19

41,99

6,61
Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Pašvaldību teritoriju un

mājokļu apsaimniekošana

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība



Uzņēmējdarbība 

 Zivju apstrāde – SIA «Līcis 93», SIA «Zvejnieku 
saimniecība «Irbe», SIA «Banga Ltd», SIA «Pundiķi»

 Celtniecība – SIA «A Celtne», SIA «Kalvas»

 Tipogrāfija – SIA «Rauda»

 Viesmīlība – restorāns –viesnīca «Mare», «Otra puse»

 Kokapstrāde – galdniecības

 Pakalpojumi – veikali, frizētavas, viesu nami u.c.



Pašvaldības iestādes/ 
struktūrvienības

 Izglītības iestādes:

- Rojas vidusskola  (311 izglītojamie)

- PII «Zelta zivtiņa» (78 audzēkņi), «Saulespuķe» (55 audzēkņi)

- Rojas novada Sporta skola (156 audzēkņi)

- Rojas Mūzikas un mākslas skola (107 audzēkņi)

* Brīvā laika un jauniešu centri Rojā, Rudē, Melnsilā

* Kultūras iestādes:

- Rojas Kultūras centrs

- Bibliotēka Rojā, bērnu bibliotēka, bibliotēka Kaltenē



 Rojas Jūras zvejniecības muzejs

 Tūrisma informācijas centrs (ar izstāžu zāli)

 Sociālā palīdzība/ sabiedriskā kārtība:

- Rojas novada Sociālais dienests

- Pašvaldības policija (pakalpojums pieejams 7/24)

 Rojas stadions

 Rojas Apvienotā būvvalde (sniedz pakalpojumus arī Mērsraga 
pašvaldībai)

 Dzimtsarakstu nodaļa un Bāriņtiesa



MĒS   LEPOJAMIES   AR …
Rojas stadions

1.Kārtā ieguldīti – 488`976 EUR

2. Kārtā – 377`987 EUR

* Trenažieru zālei – 21`167 EUR

* Hokeja laukumam un    
trenažieru zālei – 17`646 EUR

* Skeitparkam – 22`347 EUR



Rojas novada Rojas Jūras 
zvejniecības muzejs 

 Renovācijai – 110`182 EUR

 Estrādei pie muzeja – 22`903 EUR

 Krājuma glabātavas renovācijai –
3`029 EUR

 Stāvlaukuma izbūvei – 30`758 EUR

 Stendu izgatavošanai – 48`192 
EUR



Taimiņu mazuļu nepieciešamo vaislinieku 
nozveja un smoltu ielaišana upēs

 Finansējums – 8653 EUR



Norādes uz tūrisma objektiem 
mītnēm Rojas novadā

* Uz Tūrisma biedrības biedru 
pakalpojumu sniegšanas vietām 
izvietotas vienota stila norādes

* Finansējums – EUR 12`090 EUR



Brīvā laika un jauniešu centru iekšējās un 
ārējās vides rekonstrukcija

* Finansējums «Stropam»–
34`388 EUR

* Rudes brīvā laika pavadīšanas 
centra izbūvei – 28`223 EUR

* Melnsils brīvā laika 
pavadīšanas centra izbūvei –
32`317 EUR

* Inventāra iegādei  – 7117 EUR



Rojas upes  krastu labiekārtošana

* Finansējums labiekārtošanai–
12`452 EUR

* Laivu piestātnes izbūvei –
17`402 EUR

* Piestātnei pie Rojas tilta –
34``900 EUR



Bezvadu interneta pārklājums Rojā

Finansējums – 12`380 EUR 



Bērnu un jauniešu burāšanas centra 
izbūve un burāšanas attīstībai

* Finansējums izbūvei – 26`211 EUR

* Jahtu un inventāra iegādei – 30`119 EUR 



Ielu rekonstrukcija un satiksmes 
drošības uzlabošana

* Finansējums Talsu ielai – 75`239 EUR

* Celtnieku ielai – 86`794 EUR



Energoefektivitātes paaugstināšana un 
aprīkojuma iegāde izglītības iestādēs

* Finansējums energoefektivitātei 
– 140`477 EUR
* Aprīkojumam – 136`646 EUR
* Informatizācijai – 31`352 EUR



Piekrastes un jūras plānošana
Operatīvā dienesta manevrēšanas laukuma 

rekonstrukcija

Finansējums – EUR 29 388 EUR



Zaļo nodarbību komplekss brīvā 
dabā 

ES un valsts budžeta finansējums 
– 22`179 EUR 



Finansējums  – 58`875 EUR

Primārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana



Labiekārtota auto stāvlaukuma 
izveide Valgalciema jūrmalā

Finansējums – EUR 29`355 EUR 



Tūrisma aktivitāšu un apskates vietas 

*Finansējums (pie KC) – 33`142 EUR
* Tirdziņa izbūve - 37`442 EUR
* Rotaļu laukums pie jūras – 29`369 EUR



Mēs 

 Esam licencējuši pieaugušo izglītības programmas 
burāšanā, mākslā un mūzikā

 Neveicam skolēnu pārvadājumus

 Lai neveidotos rindas PII un tiktu aizpildītas bijušās 
dienesta viesnīcas telpas Rojas vidusskolā, 6-gadīgie 
pārvietoti uz skolas telpām

 Jaundzimušo bērnu vecākus sveicam ar naudas pabalstu, 
100-gades monētu, grāmatiņu un Rojas Invalīdu biedrības 
rokdarbnieču adītām zeķītēm

 Sveicam iedzīvotājus (no 70 gadu vecuma) «apaļajās» un 
«pusapaļajās» jubilejās 



No 2017. – 2019.gadam
plānotie lielākie projekti

2016. – 2019. gadsES, Valsts budžeta un pašvaldības 
finansējums

Rojas estrādes būvniecība 



2017.gadā apstiprinātie
projekti

 Rojas ev.lut. baznīcas jumta nomaiņa

 Laipas un laternas jūras krastā

 Kaltenes kluba rekonstrukcija

 Jauno Meža kapu ierīkošana

 Operatīvā transporta piekļūšana ūdens ņemšanas 
vietai Melnsilā

 Pievienošanās veselīgo pašvaldību tīklam

 Mazupītes gultnes pārveidošana 



Paldies! 


