ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SĒDES PROTOKOLS
Nr.10
Rojā,

2017.gada 18.jūlijā

Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēdi atklāj 13.00

Darba kārtība:
1. Par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu domes priekšsēdētājai
2. Par pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē
3. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”
4. Par finansiālu atbalstu
5. Par SIA „Bārs-Viesnīca LD” iesniegumu
6. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
7. Par būvju īpašumu “Smērvielu noliktava”, Rojā, Rojas novadā
8. Par dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 4A, Rojā, Rojas novadā
9. Par zemi “Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Melnsils
zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads
11. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Lazdubekas”, Kaltene, Rojas
novads
12. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ezergali Rude”, Rojas novadā
13. Par Kino, mākslas un mūzikas festivālu “RojaL”
14. Par SIA „Būvserviss Roja” iesniegumu
15. Par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu
16. Par regates “Rojas lielā balva” dalības maksas un nolikuma apstiprināšanu
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
Sēdi vada:
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Protokolē:
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Domes sekretāres p.i. Ina Bramane
Piedalās deputāti:
Eva KĀRKLIŅA
Eduards KLEINBERGS
Inga OTMANE
Edgars GRĪNĪTIS
Haralds VALDEMĀRS
Mareks ŠTĀLS
Jānis ŽOLUDS
Ingus VECKĀGANS
Nepiedalās:
Jānis KALNIŅŠ – darba dēļ
Piedalās:
Jānis Pāvuliņš – jurists, Agnese Veckāgane – Attīstības nodaļas vadītāja, Ligita Šnore –
teritorijas plānotāja, Alfrēds Liepnieks - Rojas novada Pašvaldības policijas vecākais
inspektors, Dzintars Vīksne – Rojas novada Pašvaldības policijas inspektors, Ravis Puntulis –
Rojas novada Pašvaldības policijas inspektors, Jānis Petrovičs – Rojas novada iedzīvotājs.

1.
Par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu domes priekšsēdētājai
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls), pret – J.Žoluds, I.Veckāgans, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.138 „Par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu domes priekšsēdētājai”.
Lēmums pievienots protokolam.
2.
Par pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls), pret – nav, atturas – J.Žoluds, I.Veckāgans,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.139 „Par pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomē”. Lēmums pievienots protokolam.
3.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
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pieņemt lēmumu Nr.140 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas
Samariešu apvienība””. Lēmums pievienots protokolam.
4.
Par finansiālu atbalstu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.141 „Par finansiālu atbalstu”. Lēmums pievienots protokolam.
5.
Par SIA „Bārs-Viesnīca LD” iesniegumu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.142 „Par SIA „Bārs-Viesnīca LD” iesniegumu”. Lēmums
pievienots protokolam.
7.
Par būvju īpašumu “Smērvielu noliktava”, Rojā, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.144 „Par būvju īpašumu “Smērvielu noliktava”, Rojā, Rojas
novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
8.
Par dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 4A, Rojā, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.145 „Par dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 4A, Rojā, Rojas
novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
9.
Par zemi “Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.146 „Par zemi “Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā”. Lēmums
pievienots protokolam.
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10.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Melnsils
zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.147 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads”. Lēmums
pievienots protokolam.
11.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Lazdubekas”, Kaltene, Rojas
novads
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.148 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā
„Lazdubekas”, Kaltene, Rojas novads”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
12.
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ezergali Rude”, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.149 „Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
„Ezergali Rude”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
13.
Par Kino, mākslas un mūzikas festivālu “RojaL”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.150 „Par Kino, mākslas un mūzikas festivālu “RojaL””. Lēmums
pievienots protokolam.
14.
Par SIA „Būvserviss Roja” iesniegumu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
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pieņemt lēmumu Nr.151 „Par SIA „Būvserviss Roja” iesniegumu”. Lēmums pievienots
protokolam.
15.
Par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.152 „Par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas
termiņu”. Lēmums pievienots protokolam.
16.
Par regates “Rojas lielā balva” dalības maksas un nolikuma apstiprināšanu
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis,
H.Valdemārs, M.Štāls, J.Žoluds, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.153 „Par regates “Rojas lielā balva” dalības maksas un nolikuma
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēdi beidz plkst. 14.15
Sēdes vadītāja

E.Kārkliņa

Protokoliste

I.Bramane
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 1.punkts)
Rojā
18.07.2017.

Nr.138

Par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu domes priekšsēdētājai
Ievērojot Rojas novada domes priekšsēdētājas E.Kārkliņas 04.07.2017. iesniegumu,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas punktu
13),
Rojas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai daļēju ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu par laika periodu no 10.08.14. līdz 09.08.2015. no 2017.gada 20.jūlija
līdz 2017.gada 07.augustam ieskaitot.
2. Domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja
pienākumus pildīt Rojas domes priekšsēdētāja vietniekam Haraldam Valdemāram, kuram uz
domes priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas laiku noteikt atlīdzību domes priekšsēdētājas
amata atlīdzības līmenī.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 2.punkts)
Rojā

18.07.2017.

Nr.139

Par pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 24)
punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Kā pārstāvi darbībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, izvirzīt Rojas
novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu, atļaujot savienot Rojas novada domes
priekšsēdētājas amatu un Rojas novada ostas valdes priekšsēdētājas amatu ar Kurzemes
plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu, un citiem pienākumiem, kurus viņa pilda
saskaņā ar Rojas novada pašvaldības nolikumu un lēmumiem.
2. Kā pārstāvi darbībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, kurš ar
balsstiesībām Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs aizvietotu Rojas novada
domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu viņas prombūtnes laikā izvirzīt Rojas novada domes
priekšsēdētājas vietnieku Haraldu Valdemāru, atļaujot šo amatu savienot ar Kurzemes
plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu, un citiem pienākumiem, kurus viņš pilda
saskaņā ar Rojas novada pašvaldības nolikumu un lēmumiem.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 3.punkts)
Rojā
18.07.2017.

Nr.140

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo
aprūpi). No šīs funkcijas izrietošs pašvaldības uzdevums ir nodrošināt personām, kuras
objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, aprūpi mājās, pamatvajadzību apmierināšanai.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otrajai daļai privātpersonai pārvaldes
uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvu aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā
aktā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa paredz, ka pārvaldes uzdevumu
var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un atbilstoši šī likuma
42.panta pirmajai daļai, lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā
tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmajai daļai,
pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums
nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību, 23.panta trešo daļu, kas nosaka, ka ja persona dzīvo viena vai ar šo personu kopā
dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt
tai nepieciešamo aprūpi, personai ir tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu. Iepriekš
noslēgtā deleģēšanas līguma darbība starp Rojas novada domi un biedrību “Latvijas Samariešu
apvienība”, vērtējama kā pozitīva un sekmīga.
Izvērtējot biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” pieredzi, reputāciju, resursus,
personāla kvalifikāciju un efektivitāti, konstatēts, ka biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”
ir sabiedriskā labuma organizācija ar 16 gadu pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā.
Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” dienesta “Samariešu atbalsts mājās” reģionālās
nodaļas ir reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Aprūpes mājās jomā biedrība
nodarbina vidēji 400 aprūpētājus gadā un to kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām. Biedrībā “Latvijas Samariešu apvienība” sociālo pakalpojumu sniegšana un

organizācija tiek veikta saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu,
2008.gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtība”, 2003.gada 3.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.291
„Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 2008.gada 20.novembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.951 „Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā” un citiem normatīvajiem aktiem.
Minētā biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” sniegto pakalpojumu daudzveidība,
materiāltehniskie, personāla resursi un ilgstošā pieredze ļauj nodrošināt aprūpes mājās
uzdevumu efektīvāk nekā to varētu izdarīt pašvaldība ar esošajiem resursiem.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
45.panta otro daļu, kas nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes iestādes uzdevumu deleģēšanu
lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai
attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Ja deleģēšanas termiņš pārsniedz gadu,
deleģēšanas līgumu pirms tā noslēgšanas saskaņo ar šo tiešās pārvaldes iestādi, un Finanšu
komitejas ieteikumu.
Rojas novada dome nolemj:
1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas
Nr.40008001803 par pašvaldības autonomās funkcijas – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību (sociālo aprūpi) Rojas novada administratīvajā teritorijā – nodrošināšanu (pievienots
– pielikums Nr.1).
2. Noteikt, ka deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 3 gadiem ar tiesībām uz līguma
darbības termiņa pagarinājumu.
3. Uzdot Administratīvajai nodaļai pirms līguma slēgšanas nosūtīt līgumu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.
4. Publicēt deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma
noslēgšanas dienas pašvaldības mājaslapā internetā www.roja.lv.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

1.PIELIKUMS
Rojas novada domes 18.07.2017. lēmumam Nr.140
“Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība””

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr.______
Rojā

2017. gada __.___

Rojas novada dome, reģistrācijas nr. 90002644930, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 3, Roja,
Rojas novads, Latvija, LV- 3264, tās domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas personā, kas
darbojas uz Nolikuma pamata (turpmāk- Pašvaldība) un
Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas Nr. 90000052035, juridiskā adrese:
Visbijas prospekts 18, Rīga, valdes locekļa Andra Bērziņa personā, kas darbojas saskaņā ar
Statūtiem (turpmāk- Biedrība), , katrs atsevišķi turpmāk saukts- Puse, abi kopā turpmāk sauktiPuses,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas paredz, ka
pašvaldību autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi)
(sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar
naktsmītni u.c.), saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 7. panta pirmo un otro daļu, kur noteikts,
ka šā likuma 15. pantā noteiktās funkcijas pildāmas kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos likumos
un Ministru kabineta noteikumos un šā likuma 15. pantā paredzēto funkciju izpildi organizē un
par to atbild pašvaldības, un šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta,
ievērojot to, ka Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā
noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā
arī tiesības deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības
kompetencē,
ievērojot to, ka pieaug pieprasījums pēc aprūpes mājās pakalpojuma un ir nepieciešams
veidot strukturālu risinājumu, lai nodrošinātu Pašvaldības iedzīvotājus, kuri deklarējuši savu
dzīvesvietu Pašvaldības teritorijā, ar minēto pakalpojumu, kā arī,
ievērojot to, ka Biedrībai ir atbilstoši apmācīti darbinieki, aprīkojums, laba aprūpes
pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas sistēma, kā arī liela pieredze aprūpes mājās
pakalpojuma nodrošināšanā,
pamatojoties uz Rojas novada domes 2017. gada 18.jūlija sēdes lēmumu Nr._ “Par aprūpes
mājās pakalpojuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība””,
ievērojot to, ka Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir
nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu Pašvaldības funkcijas izpildi un to, ka šo mērķu
sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un pienākumus, noslēdz šāda
pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu (turpmāk- Līgums):
I. Līguma priekšmets
1.1. Pašvaldība deleģē, un Biedrība apņemas nodrošināt no likuma “Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas- nodrošināt iedzīvotājiem sociālo

palīdzību (sociālo aprūpi) - izrietošu pārvaldes uzdevumu - nodrošināt aprūpes mājās
pakalpojuma sniegšanu personas dzīvesvietā (turpmāk- Aprūpe mājās).
1.2. Aprūpes mājās pakalpojumi šī līguma izpratnē ietver:
1.2.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pamatvajadzību apmierināšanu personām, kuras objektīvu
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;
1.2.2. “Drošības pogas” pakalpojumu - nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un
palīdzību 24 h diennaktī;
1.2.3. Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu - paplašinātu aprūpes mājās pakalpojumu ar
specializētu un aprīkotu transportu, nogādājot klientam trūkstošos resursus (silto ūdeni, dušu,
veļas mašīnu u.c.), t.sk., pēdu aprūpes pakalpojumu, dzīvesvietā - ne retāk kā reizi mēnesī;
1.2.4. Specializētā transporta pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem;
1.2.5. Pēdu aprūpes pakalpojumu.
II. Pušu pienākumi un tiesības
2.1. Biedrība darbojas un sniedz ar šo Līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu Rojas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ar šo Līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu Biedrībai
nav tiesības deleģēt citām personām.
2.2. Pašvaldība un Biedrība, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, savu kompetenču
ietvaros un saskaņojot ar otru Pusi, izstrādā deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes
precizējumus, piemēram, noteikumus par klientu līdzdalības pienākumiem.
2.3. Pašvaldība:
2.3.1. nodrošina Sociālā dienesta veiktu aprūpējamo vajadzību izvērtējumu un lēmuma
pieņemšanu par aprūpējamam nepieciešamo pakalpojuma veidu atbilstoši šā Līguma 1.2.
punktā noteiktajiem pakalpojuma veidiem;
2.3.2. kontrolē šā Līguma izpildi;
2.3.3. Līguma III. nodaļā noteiktā kārtībā un apmērā piešķir Biedrībai finanšu līdzekļus šā
Līguma 1.1. punktā noteiktā deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei.
2.4. Biedrība:
2.4.1. nodrošina profesionālu, kvalitatīvu, un normatīvajos aktos noteiktām prasībām
atbilstošu šā Līguma I. nodaļā noteikto Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu personām, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Rojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2.4.2. nodrošina normatīvajos aktos noteikto obligāto prasību sociālo pakalpojumu
sniedzējiem ievērošanu;
2.4.3. pastāvīgi un par saviem līdzekļiem uztur Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai
nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši sociālo pakalpojumu veidiem, apjomam un
normatīvo aktu prasībām;
2.4.4. pastāvīgi slēdz ar Biedrības darbības nodrošināšanu saistītos līgumus, izvērtē sniegto
deleģētā pārvaldes uzdevuma dažādošanas iespējas, lai nodrošinātu pēc iespējas augstākas
kvalitātes pakalpojumus Rojas novada pašvaldības iedzīvotājiem;
2.4.5. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus un mantu no citām
juridiskām un fiziskām personām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē biedrību
darbību, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu deleģētā pārvaldes
uzdevuma sniegšanu;
2.4.6. šajā Līgumā noteiktā kārtībā lūdz Pašvaldībai piešķirt finanšu līdzekļus deleģētā
pārvaldes uzdevuma kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai;
2.4.7. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu
īstenošanā un īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir saistīts
ar šā Līguma 1.1. punktā noteiktā deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi, ir atbilstoši normatīvo
aktu prasībām un Pašvaldība nav lēmusi citādi;

2.4.8. sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī nevalstiskajām
organizācijām, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
III. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu
piešķiršanas noteikumi
3.1. Pašvaldība piešķir Biedrībai finansējumu deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanai
saskaņā ar šā Līguma pielikumu.
3.2. Gadījumā, ja aprūpējamais ir pēcoperācijas vai citā smagā stāvoklī un aprūpes apjoms
būtiski pārsniedz vidējo aprūpes apjomu, Pašvaldības Sociālais dienests paaugstina maksu par
deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi atbilstoši Biedrības iesniegtajam finanšu pamatojumam,
nepārsniedzot 5 EUR (pieci euro 00 centi) par 1h.
3.3. Ja aprūpes mājās pakalpojums klientam tiek izbeigts vai tā sniegšana ir tikusi pārtraukta
aprūpējamā nokļūšanas stacionārā dēļ un pakalpojums attiecīgajā mēnesī sniegts mazāk par
divām nedēļām, finansējums par klientu tiek samazināts uz pusi.
3.4. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izmaksas Pašvaldība pārskata un saskaņo katru gadu līdz
kārtējā gada 1. septembrim, pamatojoties uz Biedrības iesniegto finanšu pamatojumu.
3.5. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudes par Biedrībai iedalīto finanšu līdzekļu
izlietojumu un atbilstību piešķiršanas mērķiem.
3.6. Biedrība reizi mēnesī, līdz 10. (desmitajam) datumam, sniedz Pašvaldības Sociālajam
dienestam informāciju par personām, kas iepriekšējā mēnesī saņēmušas deleģēto pārvaldes
uzdevumu. Biedrība, sniedzot minēto informāciju, tajā ietver ziņas par katru personu, kas
saņēmusi deleģēto pārvaldes uzdevumu, norādot vārdu, uzvārdu, Sociālā dienesta lēmuma par
aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību datumu un numuru, saņemtā sociālā pakalpojuma
veidu un apjomu, kādā saņemti sociālie pakalpojumi.
3.7. Pašvaldība izvērtē Biedrības Līguma 3.6. punktā sniegto informāciju par personām,
kas saņēmušas deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegtos pakalpojumus, un ne vēlāk kā
10 (desmit) darba dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas ieskaita Biedrības kontā
finanšu līdzekļus par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Līguma 3.1.
punktā noteiktajam.
IV. Pašvaldības un Biedrības atbildība
4.1. Biedrība ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot
deleģētos pārvaldes uzdevumus. Biedrība patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina
civiltiesiskos strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, tiesībām un saistībām,
ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.
4.2. Pašvaldība ir atbildīga par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu kopumā un par no
aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanas izrietošo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu
Rojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4.3. Ja Biedrības prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģētā pārvaldes
uzdevuma izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu
atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Biedrība Pašvaldībai zaudējumus
atlīdzina pilnā apmērā.
V. Biedrības darbības uzraudzība
5.1. Biedrība šā Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības Sociālā dienesta pārraudzībā.
5.2. Biedrībai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz
deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Biedrībai ir pienākums izpildīt Pašvaldības rīkojumus, lai pārtrauktu prettiesisku darbību,
mazinātu vai novērstu prettiesiskas darbības vai bezdarbības sekas.

5.3. Biedrība izskata iesniegumus par tās darbu deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros, ņemot
vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas termiņus un kārtību. Ja iesniedzēju
neapmierina Biedrības sniegtā atbilde, iesniegumu pēc privātpersonas iniciatīvas izskata
Pašvaldības Sociālais dienests.
5.4. Biedrība pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktajā kārtībā sniedz informāciju
par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.
VI. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība un deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes
kvalitātes novērtējuma kritēriji
6.1. Ja kādam no aprūpējamajiem tiek pārtraukta aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana,
Biedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā, par to informē Pašvaldības Sociālo
dienestu, norādot deleģētā pārvaldes uzdevuma konkrētajam aprūpējamajam sniegšanas
pārtraukšanas iemeslus.
6.2. Biedrība reizi gadā, līdz nākamā gada 31. janvārim, iesniedz Pašvaldībai atskaiti, kurā
norāda informāciju par:
6.2.1. saskaņā ar šo Līgumu sniegto deleģētās pārvaldes uzdevumu, ietverot ziņas par:
6.2.1.1. klientu skaitu (sadalījumā pa vecumiem un dzimumiem), kas ir saņēmuši Biedrības
sniegtos aprūpes mājās pakalpojumus;
6.2.1.2. klientu skaitu katrā no aprūpes līmeņiem;
6.2.1.3. klientu skaitu pa līguma pielikumā noteiktajiem aprūpes mājās pakalpojuma veidiem
(specializētā transporta pakalpojumam norāda arī nobraukto km skaitu);
6.2.2. piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām;
6.2.3. veiktajiem ieguldījumiem pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajās iekārtās un
aprīkojumā;
6.3. Biedrības uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība vērtē pēc šādiem kritērijiem:
6.3.1. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;
6.3.2. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un šajā līgumā noteiktajiem
pienākumiem.
VII. Nepārvarama vara
7.1. Par nepārvaramu varu šā Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstāklis, kas
nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja
paredzēt šā Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav
ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi.
Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts Biedrības darbinieku streiks.
7.2. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai,
kā arī lai noteiktu Biedrībai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģētā pārvaldes
uzdevuma turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam,
Biedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma
iestāšanās brīža, par to informē Pašvaldību.
7.3. Biedrībai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un
novēršanai, pēc iespējas nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas
atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā.
VIII. Līguma spēkā stāšanās, termiņš un grozījumi
8.1. Deleģēšanas līgums ir noslēgts uz laiku līdz 01.09.2020. un tas stājas spēkā ar 01.09.2017.
8.2. Deleģēšanas līgums var tikt pagarināts, Pusēm vienojoties.
8.3. Puse var vienpusēji uzteikt Līgumu, brīdinot par to otru Pusi ne mazāk kā trīs mēnešus
iepriekš.

8.4. Ja Puses nevar vienoties par deleģētā pārvaldes uzdevuma finansēšanu 3.4. punktā
noteiktajā kārtībā, Pusei ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu un Līgums uzskatāms par izbeigtu
mēneša laikā no uzteikuma brīža.
8.5. Līgumu var uzteikt, neievērojot Līguma 8.3. punktā noteikto uzteikuma termiņu, ja otra
Puse rupji pārkāpj līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt
līguma attiecības.
8.6. Līgumu uzsaka, ja vairs nepastāv tā Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktie tā
noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi privātpersonai.
8.7. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas šā Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu
ceļā, savstarpēji vienojoties, vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā.
8.8. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar
parakstīšanas brīdi, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi.
IX. Noslēguma jautājumi
9.1. Līgums neietekmē Pušu tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī
līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no šā Līguma deleģēto
pārvaldes uzdevumu izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu
citām personām.
9.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēki normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ šā
Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Pusēm ir pienākums
Līgumu piemērot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
9.3. Līguma noteikumu izpildes kontrolei:
9.3.1. Biedrības deleģētais pārstāvis ir dienesta “Samariešu atbalsts mājās” Kurzemes nodaļas
vadītāja Lolita Grīnvalde, tālr. 25691384, e-pasts: kurzeme@samariesi.lv. 9.3.2. Pašvaldības
deleģētais pārstāvis ir Rojas novada Sociālā dienesta Lāsma Pūce, tālr.27234285,
sociālaisdienests@roja.lv
9.4. Līgums sastādīts uz 8 lapām (tai skaitā, pielikums) 2 eksemplāros valsts valodā, ar vienādu
juridisko spēku, katrai pusei pa vienam eksemplāram.
veic, no Pakalpojuma sniedzēja puses –Mainoties personai, kura veic Vienošanās izpildes
uzraudzību, attiecīgā Puse par to rakstveidā paziņo otrai Pusei.
X. Pušu rekvizīti un paraksti
PAŠVALDĪBA:
Rojas novada dome
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads,
LV–3264
A/S Swedbank
Konts: LV95HABA0551022109166
Kods: HABALV22X

BIEDRĪBA:
Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”
Reģ. Nr. 40008001803
PVN reģ. Nr.LV40008001803
Visbijas prospekts 18, Rīga, LV – 1014
AS Swedbank Konts:
LV50HABA0551008929616
Kods HABALV22

Eva Kārkliņa
z.v.

Andris Bērziņš
z.v.

Pielikums
Deleģēšanas līgumam Nr.______
Finansējums deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanai
Aprūpes mājās pakalpojumu veidi un maksa par pakalpojumu sniegšanu
Aprūpes mājās pakalpojuma veids
Maksa
Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojums (ietver arī Aprūpes
mājās “Drošības pogas” pakalpojumu, ja Pašvaldības Sociālais
dienests lēmis par tā nepieciešamību aprūpējamam), izlīdzinātais
maksājums, neatkarīgi no aprūpes līmeņa, bez
minimālo/maksimālo aprūpes stundu fiksēšanas.
Pakalpojums ietver:
1) Mobilo aprūpes mājās pakalpojumu – aprūpi mājās,
izmantojot īpaši aprīkotu mobilu aprūpes kompleksu.
Aprūpējamam tiek nodrošināti viņam trūkstošie resursi
(siltais ūdens, duša, veļas mašīna u.c.), piegādājot tos
dzīvesvietā, tiek veikta personiskā aprūpe un pēdu aprūpe
aprūpējamā dzīvesvietā, izmantojot specializētu, īpaši
aprīkotu transportu, kā arī vienlaikus tiek sniegta palīdzība
mājas darbu veikšanā un sadzīvē. (Izbraukums ar mobilo
aprūpes kompleksu- ne retāk kā reizi mēnesī.)
2) Aprūpes mājās „Drošības pogas” pakalpojumu, kurā
nodrošināta:
• drošības pogas saziņas iekārtas nodošana lietošanā,
pieslēgšana, atslēgšana;
• nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais atbalsts un
palīdzības organizēšana 24 stundas diennaktī.
Aprūpes mājās pakalpojums (bez drošības pogas),
izlīdzinātais maksājums, neatkarīgi no aprūpes līmeņa, bez
minimālo/maksimālo aprūpes stundu fiksēšanas.
Pakalpojums ietver:
• personisko aprūpi mājās (ar klienta aprīkojumu, aprūpes
materiāliem);
• mājas darbu veikšanu un palīdzību sadzīvē.

75 euro par aprūpējamo
mēnesī

75 euro par aprūpējamo
mēnesī*

Aprūpes mājās pakalpojums (ar drošības pogu), izlīdzinātais 95 euro par aprūpējamo
maksājums, neatkarīgi no aprūpes līmeņa, bez
mēnesī*
minimālo/maksimālo aprūpes stundu fiksēšanas.
Pakalpojums ietver:
• personisko aprūpi mājās (vizīte mājās bez papildus
aprīkojuma);
• mājas darbu veikšanu un palīdzību sadzīvē;
• aprūpes mājās „Drošības pogas” pakalpojumu, kurā
nodrošināta:
drošības pogas saziņas iekārtas nodošana lietošanā,
pieslēgšana, atslēgšana;
nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais atbalsts un
palīdzības organizēšana 24 stundas diennaktī.

Drošības pogas pakalpojums
Pakalpojums ietver:
• drošības pogas saziņas iekārtas nodošana lietošanā,
pieslēgšana, atslēgšana;
• nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais atbalsts un
palīdzības organizēšana 24 stundas diennaktī.
Kombinētais aprūpes mājās pakalpojums: ietver Mobilā
aprūpes kompleksa pakalpojumu, Aprūpes mājās pakalpojumu
šajā Pielikumā noteiktajā apmērā (ietver arī Aprūpes mājās
“Drošības pogas” pakalpojumu, ja Pašvaldības Sociālais dienests
lēmis par tā nepieciešamību aprūpējamam).
Specializētā transporta pakalpojums

24 euro par
aprūpējamo mēnesī

Pēdu aprūpes pakalpojums – profesionāla darbinieka ar
speciālas pēdu aprūpes iekārtas palīdzību veikta pēdu aprūpe, ko
veic aprūpējamā mājoklī vai mobilajā aprūpes kompleksā
personas dzīvesvietā.

15 euro par klientu (par
reizi) un papildus
maksa par transporta
izdevumiem pēc tarifa
0,20 euro/km.)

PAŠVALDĪBA:
Rojas novada dome
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads,
LV–3264
A/S Swedbank
Konts: LV95HABA0551022109166
Kods: HABALV22X

Minimālā maksa- 20
euro par braucienu;
Vienā virzienā 0,71
euro/km
Abos virzienos 0,57
euro/km
Gaidīšana- 5 euro/h
Nešana- 2 euro/stāvs

BIEDRĪBA:
Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”
Reģ. Nr. 40008001803
PVN reģ. Nr.LV40008001803
Visbijas prospekts 18, Rīga, LV – 1014
AS Swedbank Konts:
LV50HABA0551008929616
Kods HABALV22

Eva Kārkliņa
z.v.

130 euro par
aprūpējamo mēnesī

Andris Bērziņš
z.v.

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 4.punkts)
Rojā

18.07.2017.

Nr.141

Par finansiālu atbalstu
Ievērojot biedrības “Latvijas Vieglatlētikas savienība” 2017.gada 04.jūlija rakstu Nr.137/263 ar lūgumu segt dzīvošanas izdevumus EUR 500,00 apmērā Rojas novada sporta
biedrības “Roja” vieglatlētikas trenerim [..], lai piedalītos Eiropas čempionātā U-20, Grosseto,
Itālijā, no 2017.gada 19.-24.jūlijam, iepazīstoties ar Rojas novada domes izpilddirektora Jāna
Pūces viedokli, lai izpildītu pašvaldības autonomo funkciju, veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas punktu
5) un 21.panta pirmās daļas punktu 23),
Rojas novada dome nolemj:
No Rojas novada budžetā sportam paredzētajiem līdzekļiem piešķirt Biedrībai “Latvijas
Vieglatlētikas savienība”, reģistrācijas Nr.40008029019, EUR 500,00, lai Eiropas čempionātā
U-20, Grosseto, Itālijā, no 2017.gada 19.-24.jūlijam, segtu dzīvošanas izdevumus Rojas novada
sporta biedrības “Roja” vieglatlētikas trenerim [..].

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 5.punkts)
Rojā

18.07.2017.

Nr.142

Par SIA „Bārs-Viesnīca LD” iesniegumu
Ievērojot SIA „Bārs-Viesnīca LD”, reģistrācijas Nr.41203049025 04.07.2017.
iesniegumu, par publisko izklaides pasākumu organizēšanu septiņpadsmit dienās 2017.gadā, tai
skaitā 2017.gada 28.jūlijā un 29.jūlijā, Rojas novada dome izvērtējot lietas apstākļus konstatē,
ka 2017.gada 28.jūlijā un 29.jūlijā Rojā tiešā SIA „Bārs-Viesnīca LD” , plānotā pasākuma
tuvumā notiks cits publiskais pasākums Kino, mākslas un mūzikas festivāls “RojaL”, kura
ietvaros organizētajiem kino seansiem traucētu SIA „Bārs-Viesnīca LD” , plānotajā pasākumā
atskaņotā mūzika, tādēļ, izvērtējot lietderīguma apsvērumus, ir pamats atteikt atļaut SIA „BārsViesnīca LD”, publiskos pasākumus 2017.gada 28.jūlijā un 29.jūlijā, bez tam plānotie
pasākumi 2017.gada 1.jūlijā, 7.jūlijā, 14. jūlijā un 15.jūlijā ir notikuši vai plānoti līdz Rojas
novada domes sēdei, tādēļ tiem atļauja nevar tikt izsniegta, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, Publisku izklaides un svētku
pasākumu drošības likuma 7.pantu un 8.panta pirmo daļu.
Rojas novada dome nolemj:
1. Pēc SIA „Bārs-Viesnīca LD”, reģistrācijas Nr.41203049025, civiltiesiskās
apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, iesniegšanas Rojas
novada pašvaldībā, Rojas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Pūcem, izsniegt
pasākumu organizatoram - SIA „Bārs-Viesnīca LD”, reģistrācijas Nr.41203049025, juridiskā
adrese: Kuršu ielā 11, Rojā, Rojas novadā, atļaujas publisku pasākumu rīkošanai un mūzikas
atskaņošanai (ar plānoto dalībnieku skaitu līdz 150 cilvēkiem) rīkošanai pie Rojas pludmalē,
Rojas ostas ziemeļu mola tuvumā, (par tehnisko drošību atbildīgā persona, par sabiedrisko
kārtību un drošību atbildīgai persona un kārtības uzturētājs - SIA „Bārs-Viesnīca LD”,
reģistrācijas Nr.41203049025, juridiskā adrese: Kuršu ielā 11, Rojā, Rojas novadā, par
sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona – [..] (pasākumos netiks izmantotas bīstamas
iekārtas):
1) 21.07.2017. laikā no plkst. 22:00 līdz 22.07.2017. plkst.03:00 – mūzikas vakars;
2) 22.07.2017. laikā no plkst. 22:00 līdz 23.07.2017. plkst.03:00 – sporta spēles;
3) 04.08.2017. laikā no plkst. 22:00 līdz 05.08.2017. plkst.03:00 - mūzikas vakars;

4) 05.08.2017. laikā no plkst. 22.00 līdz 06.08.2017. plkst.03.00 – sporta spēles;
5) 11.08.2017. laikā no plkst. 22.00 līdz 12.08.2017. plkst.03.00 – mūzikas vakars;
6) 12.08.2017. laikā no plkst. 22.00 līdz 13.08.2017. plkst.03.00 – mūzikas vakars;
7) 18.08. 2017. laikā no plkst. 22.00 līdz 19.08.2017. plkst.03.00 – sporta spēles;
8) 19. 08.2017. laikā no plkst. 22.00 līdz 20.08.2017. plkst.03.00 – mūzikas vakars;
9) 25.08. 2017. laikā no plkst. 22.00 līdz 26.08.2017. plkst.03.00 – sporta spēles;
10) 26.08. 2017. laikā no plkst. 22.00 līdz 27.08.2017. plkst.03.00 noslēguma
pasākums.
2. Organizējot SIA „Bārs-Viesnīca LD”, reģistrācijas Nr.41203049025, publiskos
pasākumus, pasākumu organizatoriem jānodrošina, lai viņu izvēlētais mūzikas atskaņošanas
skaļums netraucētu Rojas iedzīvotāju naktsmieru. Noteikt, ka saņemot vairākas Rojas novada
iedzīvotāju sūdzības par mūzikas atskaņošanas skaļumu SIA „Bārs-Viesnīca LD”, reģistrācijas
Nr.41203049025, publiskos pasākumus, Rojas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Pūcem, ir tiesības atcelt SIA „Bārs-Viesnīca LD”, reģistrācijas Nr.41203049025, izsniegtās
atļaujas publisko pasākumu organizēšanai.
3. Atteikt SIA „Bārs-Viesnīca LD”, reģistrācijas Nr.41203049025, izdot atļauju
publisko pasākumu organizēšanai Rojā, 2017.gada 1.jūlijā, 7.jūlijā, 14. jūlijā, 15.jūlijā 28.jūlijā
un 29.jūlijā.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.
Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 7.punkts)
Rojā
18.07.2017.

Nr.144

Par būvju īpašumu “Smērvielu noliktava”, Rojā, Rojas novadā
Rojas novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektronisko
vēstuli (saņemts 30.06.2017., reģistrācijas Nr.3-10/413) ar lūgumu izvērtēt adreses piešķiršanas
nepieciešamību ēkai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0851 001, kura ietilpst būvju īpašuma
ar nosaukumu “Smērvielu noliktava”, kadastra Nr. 8882 509 0029 sastāvā un ir bez adreses.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 29.
punktu kas nosaka, ka “pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas
objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt pieraksta formu, ja reģistrētā adrese
neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām”, 2.8., 14., 17. punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Piešķirt adresi ēkai noliktava ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0851 001, kas atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0851, adresi Ķuģenieku iela 2, Roja, Rojas
nov., LV – 3264 (pievienots – pielikums Nr.2).
2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt [..].
3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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2.PIELIKUMS
Rojas novada domes 18.07.2017. lēmumam Nr.144
“Par būvju īpašumu “Smērvielu noliktava”, Rojā, Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 8.punkts)
Rojā
18.07.2017.

Nr.145

Par dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 4A, Rojā, Rojas novadā
Rojas novada dome izskatījusi [..] iesniegumu ar lūgumu apvienot dzīvokļus Nr. 46 un
Nr. 47, piešķirot adresi Celtnieku iela 4A – 46, Roja, Rojas nov., LV – 3264.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.10;
25.1,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atļaut apvienot dzīvokļa īpašumu Nr.46, kadastra Nr. 8882 900 0580 un Nr. 47,
kadastra Nr. 8882 900 0579, Celtnieku ielā 4A, Rojā, Rojas novadā, piešķirot vienu adresi:
Celtnieku iela 4A – 46, Roja, Rojas nov., LV – 3264.
2. Anulēt adresi Celtnieku iela 4A – 47, Roja, Rojas nov., LV – 3264.
3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējam [..].
3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 9.punkts)
Rojā
18.07.2017.

Nr.146

Par zemi “Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā
Ievērojot to, ka zemes lietošanas tiesības uz zemi “Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā,
kadastra Nr. 8882 002 0084 0.4400 ha platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā) ir
izbeigtas, Rojas novada domei jāpieņem lēmums par zemes lietošanas tiesību pagarināšanu uz
10 (desmit) gadiem.
Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
un pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas punktu 2), un ceturto daļu, ievērojot likuma „Par
valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas punktu 1), lai nodrošinātu minētās zemes lietošanas tiesību sakārtošanu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas punktam 1), reģistrēt
zemesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldībai piekrītošu zemi “Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā,
kadastra Nr. 8882 002 0084, 0.4400 ha platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā)
(pievienots – pielikums Nr.3).
2. Piekrist būvju īpašuma “Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 002
0084, sastāvoša no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0084 001, kūts ar
kadastra apzīmējumu 8882 002 0084 002, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 8882 002
0084 003, citas, iepriekš nekvalificētas ēkas ar kadastra apzīmējumu 8882 002 03084 004,
izveidošanai un piešķirt būvju īpašumam nosaukumu – “Silziedi”, Melnsils, Rojas novads.
3. Noteikt būvju īpašuma “Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 002
0084 0.4400 ha platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā), un iznomāt to būvju
īpašuma “Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā, īpašniekam uz zemes esošo būvju uzturēšanas
vajadzībām uz desmit gadiem no zemes nomas pirmtiesību rašanās brīža.
4. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt būvju īpašuma
“Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā īpašniecei [..].
5. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv.
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6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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3.PIELIKUMS
Rojas novada domes 18.07.2017. lēmumam Nr.146
“Par zemi “Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 10.punkts)
Rojā
18.07.2017.

Nr.147

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Melnsils
zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads
Rojas novada domē saņemts SIA “SA Properties”, reģ. Nr. 40103781453, adrese: ZAC
Melnsils, Melnsils, Rojas novads, LV – 3264 2016.gada 07.aprīļa iesniegums (reģistrēts Nr.310/305, 08.05.2017.), ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu sadalot nekustamo
īpašumu „Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 002 0107
un atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus: “Krustes”, “Lejaskilmiņi”,
“Millijas”.
Rojas novada pašvaldība konstatē:
1. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamais īpašums „Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novadā, kadastra
Nr.8882 002 0107, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0107, (platība
2,4902 ha).
2. Nekustamais īpašums pieder SIA “SA Properties”, reģ. Nr. 40103781453, īpašuma
tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.643.
3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils,
Rojas novadā, kadastra Nr.8882 002 0107, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 002
0107 trīs atsevišķās zemes vienībās, saskaņā ar iesniegumam pievienoto sadales shēmu.
4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0107 sadalīšanai, saskaņā ar Zemes
ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.pinktu, izstrādājams ierīcības projekts.
5. Rojas novada teritorijas plānojums (apstiprināts Rojas novada domes sēdē
20.09.2011.gada 13.prot. 17.punkts, saistošie noteikumi Nr. 22/2011 stājas spēkā ar
04.10.2011.) nosaka, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0107 funkcionālais
zonējums ir Ražošanas – tehniskā apbūve (R).
Pamatojoties uz minēto, Zemes ierīcības likuma 7. un 8.punktu, Ministru kabineta
2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.,
13., 14.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”
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Rojas novada dome nolemj:
1. Nekustamā īpašuma „Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novadā,
kadastra Nr.8882 002 0107, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0107 sadalīšanai
(platība 2,4902 ha), saskaņā ar grafisko pielikumu (pievienots – pielikums Nr.4), izstrādājot
zemes ierīcības projektu un atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus
“Krustes”, “Lejaskilmiņi”, “Millijas”.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pievienots – pielikums
Nr.5).
3. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Rojas novada
domē, iesniedzot iesniegumu Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas nov., LV –
3264.
4. Lēmumu nosūtīt: SIA “SA Properties”, reģ. Nr. 40103781453, adrese: ZAC Melnsils,
Melnsils, Rojas novads, LV – 3264.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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4.PIELIKUMS
Rojas novada domes 18.07.2017. lēmumam Nr.147
“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Melnsils zivju apstrādes cehs”,
Melnsils, Rojas novads”

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

28

5.PIELIKUMS
Rojas novada domes 18.07.2017. lēmumam Nr.147
“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Melnsils zivju apstrādes cehs”,
Melnsils, Rojas novads”

NOSACĪJUMI
1.PROJEKTA IZSTRĀDES MĒRĶIS
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0107 sadalīšana, saskaņā ar
sadalīšanas shēmu (Pielikums Nr.1), jaunu zemes vienību izveidei.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0054 sadale veicama atbilstoši Zemes
ierīcības likuma, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240
“Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, Rojas novada
teritorijas plānojuma ((apstiprināts Rojas novada domes sēdē 20.09.2011.gada 13.prot.
17.punkts, saistošie noteikumi Nr. 22/2011 stājas spēkā ar 04.10.2011.) prasībām.
2.PROJEKTA ROBEŽAS
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0107 robežās.
3.PROJEKTA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI
3.1. Grafiskā daļa izstrādājama uz situācijas plāna vai apgrūtinājuma plāna, kas
savietots ar zemes robežu plānu.
3.2. Projektā norādāmi:
3.2.1. projektēto nekustamo īpašumu nosaukumi;
3.2.2.adresācijas objekti, to sastāvs un projektētās adreses, atbilstoši plānoto
zemes
vienību robežām un ēku funkcionālajai saistībai;
3.2.3.projektētie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un to pamēri;
3.2.4.piekļuves iespējas projektētām zemes vienībām.
3.3. Apstiprināšanai Rojas novada pašvaldībā iesniedzams projekts, arī pdf formātā,
kuru zemes ierīkotājs parakstījis ar drošu elektronisko parakstu, apliecinot, ka projekts
izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības jomā.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 11.punkts)
Rojā
18.07.2017.

Nr.148

Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Lazdubekas”, Kaltene, Rojas
novads
Rojas novada pašvaldībā saņemts [..] iesniegums, kurā lūgts noteikt zemes lietošanas
mērķus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0422.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Lazdubekas”, Kaltene, Rojas novads (kadastra Nr. 8882 009
0032), sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu – 8882 009 0422
(kopplatība 1,3700 ha).
2. Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000472213.
3. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma „Lazdubekas”,
Kaltene, Rojas novads (kadastra Nr. 8882 009 0032) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 009 0422, noteikts viens zemes lietošanas mērķis:
• „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 1,3700 ha platībā.
4. Pēc īpašnieka lūguma, noteikt zemes lietošanas mērķus zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 009 0422 atbilstoši atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna grafiskajam
pielikumam.
Zemes lietošanas mērķu maiņu atbilstoši „Nekustamā īpašuma valsts kadastru likuma”
9.panta trešajai daļai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”. Atbilstoši minēto noteikumu 2.punktam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka
atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas
vajadzībām.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības
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teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 21.panta pirmās daļas
punktu 23), Administratīvā procesa likuma 67.panta piekto daļu, 84.pantu 86.panta otrās daļas
3.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” punktiem 2. un 16.1. un18.,
Rojas novada dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma „Lazdubekas”, Kaltene, Rojas novads (kadastra Nr.8882
009 0032) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0422 (1,3700 ha platībā), zemes
lietošanas mērķus, nosakot tos sekojoši (pievienots – pielikums Nr.6):
• „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,6000 ha platībā;
• „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 0,7527 ha platībā;
• „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600)
0,0173 ha platībā.
2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt nekustamā īpašuma
“Lazdubekas”, Kaltene, Rojas novads īpašniekam [..].
3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (adrese – Lielā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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6.PIELIKUMS
Rojas novada domes 18.07.2017. lēmumam Nr.148
“Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Lazdubekas”, Kaltene, Rojas novads”

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 12.punkts)
Rojā
18.07.2017.

Nr.149

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ezergali Rude”, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums, kurā lūgts atļaut no nekustamā īpašuma
„Ezergali Rude”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 007 0171) atdalīt zemes vienību 7,0000 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0037, piešķirot tai jaunu nosaukumu „Mežrude”.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Ezergali Rude”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 007 0171,
kopplatība 10,7400 ha), sastāv no četrām zemes vienībām:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0171 (platība 1,6300 ha);
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0036 (platība 1,8000 ha);
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0037 (platība 7,0000 ha);
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0172 (platība 0,3100 ha).
2. Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.422, zemesgrāmatā nav reģistrētas atzīmes par maksātnespēju,
piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem pie
iesnieguma pievienota pilnvara Nr.2532.
3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Ezergali Rude”, Rojas novadā (kadastra
Nr. 8882 007 0171, kopplatība 10,7400 ha), no kopējā īpašuma atdalot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8882 005 0037 (platība 7,0000 ha) un piešķirt tai jaunu nosaukumu
„Mežrude”, sadalīšanas mērķis: atdalīt un pēc tam atsavināt no līdzšinējā īpašuma zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0037.
4. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 4 (četrām) zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8882 007 0171, 8882 005 0036, 8882 005 0037 un 8882
007 0172 noteiktie zemes lietošanas mērķi atbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes
lietošanas mērķiem, tāpēc nav nepieciešams tos mainīt, saglabājot esošos zemes lietošanas
mērķus:
• paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0171, 1,6300 ha platībā
saglabāt zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 1,6300 ha platībā;
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•

paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0036, 1,8000 ha platībā
saglabāt zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 1,8000 ha platībā;
• paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0172, 0,3100 ha platībā
saglabāt zemes lietošanas mērķus:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,1900 ha platībā,
„Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600)
0,1200 ha platībā;
• atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0037, 7,0000 ha
platībā saglabāt zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 7,0000 ha platībā;
5. Atdalāmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0037 (platība 7,0000 ha)
nav adresācijas objekts.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādas ir nekustamā īpašuma
“Ezergali Rude”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 007 0171) eksplikācijas un izvērtējot
lietderības apsvērumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, kas
nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
„Administratīvā procesa likuma” 67.panta piekto daļu, 84.pantu, 86.panta pirmo daļu,
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” punktiem 16., 17.2., 18.
un 36. punktu, „Zemes ierīcības likuma” 8.pantu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” 14.pantu un Rojas novada teritorijas plānojumu,

Rojas novada dome nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ezergali Rude”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882
007 0171, kopplatība 10,7400 ha), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 005
0037 (7,0000 ha platībā) (pievienots – pielikums Nr.7).
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0037 piešķirt jaunu
nosaukumu „Mežrude”.
3. Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0037, 7,0000
ha platībā, saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 7,0000 ha platībā.
4. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0171, 1,6300 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 1,6300 ha platībā.
5. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0036, 1,8000 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
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0101) 1,8000 ha platībā.
6. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0172, 0,3100 ha platībā
saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,1900 ha platībā,
„Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,1200
ha platībā.
7. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējai
[..].
8. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-3401.
9. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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7.PIELIKUMS
Rojas novada domes 18.07.2017. lēmumam Nr.149
“Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ezergali Rude”, Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 13.punkts)
Rojā
18.07.2017.

Nr.150

Par Kino, mākslas un mūzikas festivālu “RojaL”
Ievērojot biedrības „RojaL”, reģistrācijas Nr.40008216783, piedāvājumu par Kino,
mākslas un mūzikas festivālu “RojaL” organizēšanu Rojas novada pašvaldībā laikā no
2017.gada 27.jūlija līdz 30.jūlijam, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, Publisku izklaides un svētku pasākumu
drošības likuma 5.panta otro daļu , Rojas novada pašvaldības 2013.gada 19.novembra saistošo
noteikumu Nr.30/2013 „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un tirdzniecības kārtību
publiskās vietās Rojas novadā” (lēmums Nr.33, protokols Nr.15) apakšpunktu 1.8,

Rojas novada dome nolemj:
1. Rojas novada domei, sadarbojoties ar biedrību „RojaL”, reģistrācijas
Nr.40008216783, juridiskā adrese: „Ilmati”, Roja, Rojas novads, LV-3264, organizēt Rojas
novada pašvaldībā Kino, mākslas un mūzikas festivālu “RojaL” laikā no 2017.gada 27.jūlija
līdz 30.jūlijam.
2. Noteikt, ka Kino, mākslas un mūzikas festivālu “RojaL” laikā, pasākuma dalībnieki
- SIA "Pie resnā runča", reģistr. Nr.40103975603, SIA “Zlaukts”, reģistr. Nr.40103667853, SIA
"JAUNRADE KAFE", reģistr. Nr. 50103980451, SIA “A.Zariņa zīmogu fabrika”, reģistr.
Nr.44103111546, tiek atbrīvoti no pašvaldības nodevām par ielu tirdzniecību, atbilstoši Rojas
novada pašvaldības 2013.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Par pašvaldības
nodevām tirdzniecībai un tirdzniecības kārtību publiskās vietās Rojas novadā” (lēmums Nr.33,
protokols Nr.15) apakšpunktam 1.8.
3. Atļaut alkohola tirdzniecību pasākuma Kino, mākslas un mūzikas festivālu “RojaL
apmeklētājiem, Selgas iela 1D, Rojā, Rojas novadā, Ostas ielā 7, Rojā, Rojas novadā, Ostas ielā
2C, Rojā, Rojas novadā , tai skaitā 28.jūlijā laikā no pulksten 22:00 līdz 24:00, 29.07.2017. no
00:00 līdz 02:00 un no 22:00 līdz 24:00, 30.07.2017. no 00:00 līdz 02:00.
4. Uzdot Rojas novada domes Pašvaldības policijai nodrošināt sabiedriskās kārtības
ievērošanas kontroli Kino, mākslas un mūzikas festivālā “RojaL” laikā no 2017.gada 27.jūlija
līdz 30.jūlijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
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rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 14.punkts)
Rojā
18.07.2017.

Nr.151

Par SIA „Būvserviss Roja” iesniegumu
Ievērojot SIA „Būvserviss Roja”, reģistrācijas Nr.41203007854 12.07.2017.
iesniegumu, par publisko izklaides pasākumu organizēšanu sešas dienās 2017.gadā, tai skaitā
2017.gada 28.jūlijā un 29.jūlijā, Rojas novada dome izvērtējot lietas apstākļus konstatē, ka
2017.gada 28.jūlijā un 29.jūlijā Rojā tiešā SIA „Būvserviss Roja”, plānotā pasākuma tuvumā
notiks cits publiskais pasākums Kino, mākslas un mūzikas festivāls “RojaL”, kura ietvaros
organizētajiem kino seansiem traucētu SIA „Būvserviss Roja”, plānotajā pasākumā atskaņotā
mūzika, tādēļ, izvērtējot lietderīguma apsvērumus, ir pamats atteikt atļaut SIA „Būvserviss
Roja”, reģistrācijas Nr.41203007854, publiskos pasākumus 2017.gada 28.jūlijā un 29.jūlijā,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27
punktu, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.pantu un 8.panta pirmo daļu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Pēc SIA „Būvserviss Roja”, reģistrācijas Nr.41203007854, civiltiesiskās
apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, iesniegšanas Rojas
novada pašvaldībā, Rojas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Pūcem, izsniegt
pasākumu organizatoram - SIA „Būvserviss Roja”, reģistrācijas Nr.41203007854, juridiskā
adrese: Bangu ielā 2, Rojā, Rojas novadā, atļaujas publisku pasākumu rīkošanai un mūzikas
atskaņošanai (ar plānoto dalībnieku skaitu līdz 100 cilvēkiem) rīkošanai pie Viesnīcas „Mare”,
Selgas ielā 1C, Rojā, Rojas novadā, āra terasē, (par tehnisko drošību atbildīgā persona, par
sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgai persona un kārtības uzturētājs - SIA „Būvserviss
Roja”, reģistrācijas Nr.41203007854, juridiskā adrese: Bangu ielā 2, Rojā, Rojas novadā, par
sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona - [..] (pasākumos netiks izmantotas bīstamas
iekārtas):
1) 19.07.2017. laikā no plkst. 22:00 līdz 20.07.2017. plkst.03:00 – “Baltic Open 17” –
mūzika Māris no “Jūrkant`”;
2) 12.08.2017. laikā no plkst. 22:00 līdz 13.08.2017. plkst.03:00 – mūzikas vakars;
3) 19.08.2017. laikā no plkst. 22:00 līdz 20.08.2017. plkst.03:00 - mūzikas vakars –
Andis;
4) 26.08.2017. laikā no plkst. 22.00 līdz 27.08.2017. plkst.03.00 - mūzikas vakars.
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2. Atteikt SIA „Būvserviss Roja”, reģistrācijas Nr.41203007854, izdot atļauju publisko
pasākumu organizēšanai Rojā, 2017.gada 28.jūlijā un 29.jūlijā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 15.punkts)
Rojā
18.07.2017.

Nr.152

Par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu
Ievērojot Latvijas Republikas Centrālās velēšanu komisijas 10.07.2017. rakstu Nr.0201.7/154e, un pamatojoties uz LR likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 9.pantu un 11.panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27) punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Noteikt Rojas novadā vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz
šā gada 7.augustam.
2. Paziņojumu par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu izlikt
redzamā vietā Rojas novada domes ēkā.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.10, 16.punkts)
Rojā
18.07.2017.

Nr.153

Par regates “Rojas lielā balva” dalības maksas un nolikuma apstiprināšanu
Izskatot Rojas Sporta skolas direktores Tatjanas Kirilovas priekšlikumu par regates
“Rojas lielā balva” dalības maksas un nolikuma apstiprināšanu, pamatojoties uz LR likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, un 23) punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt regates “Rojas lielā balva” nolikumu (pievienots – pielikums Nr.8).
2. Apstiprināt dalībai maksu sacensībām - regate “Rojas lielā balva” - EUR 10,00
(desmit eiro) no personas, visām laivu klasēm.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rojas sporta skolas direktorei Tatjanai Kirilovai.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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8.PIELIKUMS
Rojas novada domes 18.07.2017. lēmumam Nr.153
“Par regates “Rojas lielā balva” dalības maksas un nolikuma apstiprināšanu”

REGATES “ ROJAS LIELĀ BALVA” NOLIKUMS
Regates norise:2017.gada 22.-23.jūlijs
Mērķis - Parādīt Roju, kā vislabāko burāšanas centru Ziemeļkurzemē, sagādāt lielisku nedēļas
nogali sacensību dalībniekiem un skatītājiem, noskaidrot ātrākos burātājus.
1. Sacensību rīkotāji
1.1. Biedrības „Rojas zēģelētāju skola” , „Rojas jahtklubs”, sadarbībā ar Rojas novada domi
un Rojas ostu.
2. Sacensību laiks un vieta
2.1. Dalībnieku pulcēšanās vieta - Jahtu osta, Ostas iela 1, Roja, Rojas nov.
2.2. Sacensības notiks Rīgas jūras līcī ZR no Rojas ostas.
3. Sacensības notiek atbilstoši
3.1. ISAF burāšanas sacensību noteikumiem (2017.-2020.), turpmāk tekstā BSN;
3.2. Šo sacensību instrukcijai;
3.3. Attiecīgo jahtu klašu noteikumiem.
4. Jahtas pielaišana un reģistrācija
4.1. Regatē drīkst piedalīties attiecīgās starptautiskās klases Noteikumiem atbilstošas jahtas;
4.2. Jahtu reģistrācija notiek 5. punktā norādītajā laikā;
4.3. Reģistrējoties sacensībām dalībniekam jāiesniedz aizpildīta Dalībnieka pieteikuma forma
(pielikums Nr.1).
4.4. Dalībniekiem vecumā līdz 18. gadiem pieteikuma formā ir jābūt reģistrētam par tiem
atbildīgam komandas trenerim.
22.jūlijs
23.jūlijs

9.00-11.00
11.15-11.30
12.30
10.00
11.00
17.00

5. Sacensību kalendārs
Reģistrācija
Informācija
Pirmās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signāls
Informācija
Otrās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signāls
Apbalvošana, sacensību noslēgums
6.

Jahtu klases un vērtēšana

6.1.1 Laser Standart;
6.1.2. Laser Radial;
6.1.3. Laser 4.7;
6.1.4. Optimist,
6.1.5. RS Feva,
Atsevišķa vērtēšana notiks sekojošās grupās:
Optimist:
1. kopvērtējumā
2. meitenes
3. B (2006.dz.g. un jaunāki)
Laser 4,7:
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1. kopvērtējumā
2. meitenes
Laser R:
1. kopvērtējumā
2. meitenes
6.2. Minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits klasē, lai sacensības šajā klasē notiktu - 2
jahtas.
6.3. Minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits ieskaites grupā, lai tā tiktu vērtēta atsevišķi 2 jahtas.
6.4. Regatē tiek lietota LOW POINT punktu skaitīšanas sistēma.
6.5. Ieskaites grupās rezultāti tiks noteikti balstoties uz dalībnieku iegūtajiem punktiem
kopvērtējumā attiecīgajā jahtu klasē.
6.6. Sacensībās paredzēti ne vairāk kā 8 braucieni katrā no jahtu klasēm.
6.7. Sacensības attiecīgajā jahtu klasē tiks uzskatītas par notikušām, ja tiks veikti vismaz 3
braucieni šajā jahtu klasē.
7. Dalības maksa
7.1. Dalībai sacensībās ir noteikta dalības maksa EUR 10,00 (desmit eiro) no personas, visām
laivu klasēm.
7.2. Dalības maksa maksājama reģistrācijas brīdī Sacensību komitejas birojā vai ar
pārskaitījumu: Rojas novada dome, reģ. Nr.: 90002644930, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas
novads LV-3264 ; Banka: A/S SEB Banka, UBLALV2X, konts: LV77UNLA0028700130014.
8. Sacensību instrukcija
Sacensību instrukcija būs izlikta reģistrācijas brīdī uz ziņojuma dēļa sacensību norises vietā.
9. Komandu treneru, atbalstītāju pavadošās laivas
9.1. Visām treneru un atbalstītāju pavadošajām laivām ir jābūt reģistrētām Sacensību komitejā.
9.2. Treneru un atbalstītāju laivām jābūt ārpus jahtu sacensību zonas sākot ar starta procedūras
sākumu līdz jahtas ir finišējušas vai ir dots brauciena/sacensību atcelšanas signāls.
10. Apbalvošana
10.1. Pirmo vietu ieguvēji katrā jahtu ieskaites grupā tiks apbalvoti ar kausiem, diplomiem
un medaļām, bet 2.-3.vietu ieguvēji ar diplomiem un medaļām.
10.2. Ja dalībnieku skaits attiecīgajā laivu klasē ir 3, tad apbalvo tikai 1.un 2.vietu ieguvējus.
11. Atbildība
11.1. Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku. Skatīt BSN 4.punktu –
Lēmums piedalīties sacensībās. Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja nav atbildīgi par
varbūtējām avārijām, nelaimes gadījumiem, sacensību dalībnieku dzīvības vai veselības
zaudēšanu vai kaitējumiem to mantai pirms sacensībām, sacensību laikā vai pēc tām.
12. Papildus informācija
12.1. Papildus informāciju iespējams saņemt, izmatojot šādus kontaktus: Ostas kapteinis,
treneris Gunārs Reinholds.
12.2. Informāciju par iespējamajām naktsmītnēm Rojā iespējams saņemt Rojas Tūrisma
informācijas centrā, t.28630590, e-pasts – tic@roja.lv .

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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Pielikums REGATES “Rojas lielā balva” nolikumam

DALĪBNIEKA PIETEIKUMS
ROJAS LIELĀ BALVA 2017
_____________________________________
(vārds, uzvārds)
__________________________________________
(Klase, grupa, buras Nr.)

___________
(datums)

__________________
(dz.dd.m.g.)
_________________
(pilsēta)

_______________________________________
Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds, paraksts

Deklarācija.
1. Es apņemos piedalīties sacensībās ievērojot godīgas sportiskās cīņas pamatprincipus un
ievērojot ISAF burāšanas sacensību noteikumus, kā arī citus noteikumus, kas ir spekā šajās
sacensībās.
2. Es apņemos ievērot Sacensību komitejas un jahtkluba Roja oficiālo personu norādījumus.
3. Es apliecinu, ka pieteiktā jahta atbilst visām prasībām un noteikumiem šajās sacensībās.
4. Esmu spējīgs vadīt savu jahtu sacensībām atbilstošos laika apstākļos.
Dalībnieks
Vārds, Uzvārds:

Paraksts:

Dalībnieka treneris vai komandas pārstāvis (dalībniekiem vecumā līdz 18. gadiem aizpildīt
obligāti).
Ar šo apliecinu, ka manis pārstāvētais dalībnieks un viņa ekipējums atbilst deklarācijā
minētajam.
Pārstāvis:
Vārds, Uzvārds ________________________
Datums ___________________________
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Paraksts______________

