ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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,

2020. gada 21. jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Darba kārtība:
1. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2020
2. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020
3. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020
4. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2020
5. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020
6. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2020
7. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2020
8. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2020
9. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2020
10. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2020
11. Par SIA “AAS “PIEJŪRA”” Aizdevumu līgumu Nr.08-080130-IN un NR.15030410-IN noteikto aizdevumu atmaksas termiņa pagarināšanu ar AS “Swedbank”
12. Par nekustamo īpašumu “Rudes Kraujas”, Rojas novadā
13. Par dalības maksu regatē „Rojas lielā balva”
14. Par Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu
15. Par izmaiņām Rojas ostas valdes sastāvā
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Buku
kāpas”, Rojas novads
17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Zāles - 1”, Rojas novadā
18. Par nekustamā īpašuma “Krukšas” zemes vienību apvienošanu vienā nekustamajā
īpašumā
19. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Lokatori”, Rojā, Rojas
novadā
20. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
Sēdi vada:
1

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Protokolē:
Domes sekretāre Marita Pāvuliņa
Piedalās deputāti:
Eva KĀRKLIŅA
Agnis DRAVNIEKS
Edgars GRĪNĪTIS
Jānis KALNIŅŠ
Eduards KLEINBERGS
Inga OTMANE
Guntra STOCKA
Mareks ŠTĀLS
Haralds VALDEMĀRS
Piedalās domes darbinieki un pieaicinātās personas:
Jānis Pūce – izpilddirektors, Jānis Pāvuliņš – jurists, Agnese Veckāgane – Attīstības nodaļas
vadītāja, Ligita Šnore – teritorijas plānotāja, Aiga Grunte – galvenā grāmatvede.
1.
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2020
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, E. Kleinbergs,
I. Otmane, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – G. Stocka, atturas – J. Kalniņš,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 84 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2020”. Lēmums
pievienots protokolam.
2.
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, jurists Jānis Pāvuliņš
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – J. Kalniņš,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 85 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020”. Lēmums
pievienots protokolam.
3.
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, jurists Jānis Pāvuliņš
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, I.
Otmane, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – G. Stocka, atturas – E. Kleinbergs,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 86 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020”. Lēmums
pievienots protokolam.
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4.
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2020
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, jurists Jānis Pāvuliņš
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, I. Otmane, M.
Štāls, H. Valdemārs), pret – G. Stocka, atturas – J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 87 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2020”. Lēmums
pievienots protokolam.
5.
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, jurists Jānis Pāvuliņš
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, I. Otmane, M.
Štāls, H. Valdemārs), pret – G. Stocka, atturas – J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 88 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020”. Lēmums
pievienots protokolam.
6.
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2020
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, jurists Jānis Pāvuliņš
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, I. Otmane, M.
Štāls, H. Valdemārs), pret – G. Stocka, atturas – J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 89 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2020”. Lēmums
pievienots protokolam.
7.
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2020
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, jurists Jānis Pāvuliņš
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, I. Otmane, M.
Štāls, H. Valdemārs), pret – G. Stocka, atturas – J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 90 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2020”. Lēmums
pievienots protokolam.
8.
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2020
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, jurists Jānis Pāvuliņš
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, I.
Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – E. Kleinbergs,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 91 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2020”. Lēmums
pievienots protokolam.
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9.
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2020
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, jurists Jānis Pāvuliņš
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, I. Otmane, M.
Štāls, H. Valdemārs), pret – G. Stocka, atturas – J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 92 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2020”. Lēmums
pievienots protokolam.
10.
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2020
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, jurists Jānis Pāvuliņš
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, I. Otmane, G.
Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 93 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2020”. Lēmums
pievienots protokolam.
11.
Par SIA “AAS “PIEJŪRA”” Aizdevumu līgumu Nr.08-080130-IN un NR.15-030410-IN
noteikto aizdevumu atmaksas termiņa pagarināšanu ar AS “Swedbank”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 3 balsīm par (E. Kārkliņa, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – A.
Dravnieks, G. Stocka, J. Kalniņš, atturas – E. Grīnītis, E. Kleinbergs, I. Otmane,
Dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
12.
Par nekustamo īpašumu “Rudes Kraujas”, Rojas novadā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 94 “Par nekustamo īpašumu “Rudes Kraujas”, Rojas novadā”.
Lēmums pievienots protokolam.
13.
Par dalības maksu regatē „Rojas lielā balva”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 95 “Par dalības maksu regatē „Rojas lielā balva””. Lēmums
pievienots protokolam.
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14.
Par Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu
Ziņo Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Kalniņš
Deputāte Inga Otmane kā konkursa komisijas locekli virza Ingu Lēmani, BLPJC
“Strops” vadītāju: pārējiem deputātiem iebildumu nav un komisijas loceklis tiek apstiprināts.
Deputāti Jānis Kalniņš un Agnis Dravnieks kā konkursa komisijas locekli virza deputāti
Guntru Stocku: pārējiem deputātiem iebildumu nav un komisijas loceklis tiek apstiprināts.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 96 “Par Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu”. Lēmums
pievienots protokolam.
15.
Par izmaiņām Rojas ostas valdes sastāvā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 97 “Par izmaiņām Rojas ostas valdes sastāvā”. Lēmums pievienots
protokolam.
16.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Buku
kāpas”, Rojas novads
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, Teritorijas plānotāja
Ligita Šnore
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 98 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Buku kāpas”, Rojas novads”. Lēmums pievienots protokolam.
17.
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Zāles - 1”, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, Teritorijas plānotāja
Ligita Šnore
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 99 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Zāles
- 1”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
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18.
Par nekustamā īpašuma “Krukšas” zemes vienību apvienošanu vienā nekustamajā
īpašumā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, Teritorijas plānotāja
Ligita Šnore
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 100 “Par nekustamā īpašuma “Krukšas” zemes vienību
apvienošanu vienā nekustamajā īpašumā”. Lēmums pievienots protokolam.
19.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Lokatori”, Rojā, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis, Teritorijas plānotāja
Ligita Šnore
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 101 “Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā
“Lokatori”, Rojā, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

Sēdi beidz plkst. 14.00
Sēdes vadītāja

(paraksts)

E. Kārkliņa

Protokoliste

(paraksts)

M. Pāvuliņa
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 84

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2020
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, 46. pantu un likumu “Par
pašvaldības budžetiem”
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2020 “Grozījumi 21.01.2020. saistošajos
noteikumos Nr. 1/2020 „Par Rojas novada domes 2020. gada budžeta plānu” (saistošie
noteikumi pievienoti lēmumam).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 4. panta otrā daļa.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr. 4/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020.gada 21. jūnija
sēdes lēmumu Nr. 84
(protokols Nr. 10)

Grozījumi 21.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par Rojas novada
domes 2020.gada budžeta plānu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2.punktu un 46.pantu,
un likumu „Par pašvaldības budžetiem”
Izdarīt 2020. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Rojas novada
domes 2020.gada budžeta plānu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2.Apstiprināt Rojas novada domes pamatbudžetu 2020. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 4 540 933,00 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 4 971 093,00 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 111 371,00 euro.”
2. Rojas novada dome 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas
atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un
budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
3. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu
efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas
plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus
atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
4. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks,
tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā
internetā www.roja.lv.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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1.pielikums
Rojas novada domes
21.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2020

Rojas novada domes 2020. gada pamatbudžets
Grozījumi, euro
Kods

I
1.0.0.0.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

4.1.1.0.
4.1.1.1.
4.1.1.2.

4.1.2.0.
4.1.2.1.
4.1.2.2.

4.1.3.0.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
5.0.0.0.

Pozīcijas nosaukums

KĀRTĒJIE GADA
IEŅĒMUMI
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Saņemts no Valsts kases
sadales konta iepriekšējā gada
nesadalītais iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases
sadales konta pārskata gadā
ieskaitītais iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodokļa
par zemi kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa
par zemi iepriekšējo gadu
parādi
Nekustamā īpašuma
nodoklis par ēkām un
inženierbūvēm
Nekustamā īpašuma nodokļa
par ēkām kārtējā gada
maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa
par ēkām iepriekšējo gadu
parādi
Nekustamā īpašuma
nodoklis par mājokļiem
Nekustamā īpašuma nodokļa
par mājokļiem kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa
par mājokļiem parādi par
iepriekšējiem gadiem
Nodokļi par pakalpojumiem
un precēm

Apstiprinātais
2020. gada
plāns, euro
4 556 652,00

-15 719,00

Apstiprinātais
2020. gada
plāns ar
grozījumiem,
euro
4 540 933,00

1 719 252,00

1 719 252,00

29 396,00

29 396,00

1 689 856,00

1 689 856,00

219 488,00

219 488,00

189 488,00

189 488,00

30 000,00

30 000,00

65 792,00

65 792,00

56 792,00

56 792,00

9 000,00

9 000,00

29 796,00

29 796,00

26 796,00

26 796,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00
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5.5.3.1.
2.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.0.0.0.
12.0.0.0.
13.0.0.0.

3.0
21 3.5.1.
21.3.5.2.
21.3.5.9.
21.3.7.9.

21.3.8.1.
21.3.8.3.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.2.

21.3.9.3.
21.3.9.4.
21.3.9.5.
21.3.9.9.
21.4.9.0.
5.0.
17.2.0.0.

Dabas resursu nodoklis par
dabas resursu ieguvi un vides
piesārņošanu
Nenodokļu ieņēmumi
Valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no Valsts
(Pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un
no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Mācību maksa (pieaugušo
izglītība)
Ieņēmumi no vecāku maksām
Pārējie ieņēmumi par izglītības
pakalpojumiem
Ieņēmumi par pārējo
dokumentu izsniegšanu un
pārējiem kancelejas
pakalpojumiem
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi no kustamā īpašuma
iznomāšanu
Ieņēmumi par zemes nomu
Pārējie ieņēmumi par nomu un
īri
Ieņēmumi no pacientu
iemaksām un sniegtajiem
rehabilitācijas un ārstniecības
pakalpojumiem
Ieņēmumi par biļešu
realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem
Ieņēmumi par projektu
īstenošanu
Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem
Citi iepriekš neklasificētie
pašu ieņēmumi
Transferti
Pašvaldību saņemtie transferti
no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām
publiskām personām un no

3 000,00

3 000,00

29 795,00
2 382,00

29 795,00
2 382,00

9 405,00
1 800,00
6 050,00
10 158,00

9 405,00
1 800,00
6 050,00
10 158,00

132 633,00

146 646,00

3 700,00

3 700,00

26 000,00
11 200,00

26 000,00
11 200,00

600,00

600,00

30 100,00
4 400,00

30 100,00
4 400,00

3 700,00
1 900,00

3 700,00
1 900,00

650,00

650,00

37 000,00

37 000,00

550,00

550,00
+14 013,00

14 013,00

8 881,00

8 881,00

3 952,00

3 952,00

2 356 896,00
4 135,00

10

-29 732,00

2 327 164,00
4 135,00

18.6.2.0.
18.6.3.0.

18.6.4.0.
19.2.0.0.
II
01.000

budžeta nefinansētām
iestādēm.
Pašvaldības saņemtie valsts
budžeta transferti noteiktam
mērķim
Pašvaldību no valsts budžeta
iestādēm saņemtie transferti
Eiropas Savienības politiku
instrumentu ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem
Pašvaldību budžetā saņemtā
dotācijas no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžeta transferti
no citām pašvaldībām
KĀRTĒJIE GADA
IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti

869 650,00

+10 340,00

879 990,00

225 967,00

+9 760,00

235 727,00

869 628,00

869 628,00

387 516,00

-49 832,00

337 684,00

5 014 923,00

-43 830,00

4 971 093,00

420 562,00
379 452,00

+5 819,00,00
+150,00 (darba devēja
pabalsti)
-200,00 (dienas naudas
iekšzemē)
-600,00 ( pārējie
komandējumi)
-600,00 (dienas naudas
ārvalstīs)
-455,00 (pārējie komand.)
-2000,00 (degviela)
-200,00 (kārtējā remonta
un iestāžu uzturēšanas
materiāli)
+200,00 (COVID 19
izdevunmiem)
+2000,00 (izdevumi
brīvprātīgo iniciatīvu
izpildei)
-100,00 (biroja preces)
100,00 (COVID 19
izdevumiem)

426 381,00
377 747,00

01.1

Rojas novada domes
administrācija

13 675,00

01.12

Klientu apkalpošanas
centrs
Deputāti, komitejas,
komisijas
Lauksaimniecības
komisija

24 176,00

24 176,00

633,00

633,00

02.1
02.11

2 626,00

02.12

Vēlēšanu komisija

11

-28,00 (pārējo darbinieku
darba alga)
-263,00 (uzņēmuma
līgumi)
-45,00 (darba devēja
VSAOI)

13 675,00

2 290,00

P21

03.000
03.1

Projekts “Esi vesels –
ieguldījums tavai nākotnei!”

Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ugunsdrošības, glābšanas
un civilās drošības dienesti

66 139,00
9 700,00
53 207,00

04.1

Pašvaldības policija

05.1
04.000
06.1
07.1

Administratīvā komisija
Ekonomiskā darbība
Rojas apvienotā būvvalde
Transports

08.1

Rojas tūrisma
informācijas centrs

34.11
06.000
11.1

12.1

Ceļu, ielu uzturēšana
Pašvaldību teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Ielu apgaismojums

700,00 (darba alga)
200,00 (uzņēmuma
līgumi)
169,00 (darba devēja
VSAOI)
5291,00 (administratīvie
izdevumi)
32,00 (pārējie
administratīvie izdevumi)
178,00 (degviela)
1490,00 (vasaras
nometnes)
-600,00

3 232,00
257 424,00
33 548,00
69 449,00
33 109,00

121 318,00
344 420,00
52 460,00
269 001,00

Labiekārtošanas nodaļa

12

7 860,00

65 539,00
9 700,00

-2000,00 (pārējo
darbinieku darba alga)
2000,00 (piemaksa par
papildus darbu)
-100,00 (pārējie
komandējumi)
-500,00 (pārējie
pamatlīdzekļi)
+20 574,00
-300,00 (degviela)
-4000,00 (degviela)
-60,00 (dienas naudas
ārvalstīs)
-66,00 (pārējie
komandējumi)
-30,00 (administratīvie
izdevumi)
30,00 (darba devēja
veselības izdevumi)
-54,00 (biroja preces)
30,00 (kārtējie remonta
un iestāžu uzturēšanas
materiāli)
24,00 (COVID 19
izdevumi)
25000,00 (pārējās
transporta būves)
+23 692,00

-2463,00 (izdevumi par
atkritumu
apsaimniekošanu)
15000,00 (nekustamā
īpašuma uzturēšana)

52 607,00

3 232,00
277 998,00
33 248,00
65 449,00
32 983,00

146 318,00
368 112,00
52 460,00
278 680,00

-15000,00 (pārējie
remontdarbi)
12142,00 (izdevumi par
precēm)
-2300,00 (kārtējā remonta
un iestāžu uzturēšanas
materiāli)
300,00 (COVID 19
izdevumi)
2000,00 (pludmales
uzturēšanas izdevumi)
-200,00 (budžeta iestāžu
un nodokļu un nodevu
maksājumi)
200,00 (valsts un
pašvaldību budžeta
dotācija biedrībām)
12.11
P28
08.000

13.1

Kapu teritoriju
uzturēšana
Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko
aktivitāšu realizēšana
Atpūta, kultūra un
reliģija

22 959,00
14013,00 (pārējais
nekustamais īpašums)

14 013,00

1 609 480,00

-56 040,00

1 553 440,00

18 931,00

-70,00 (pārējie
komandējumi)
-370,00 (degviela)
-660,00 (pārējie
pamatlīdzekļi)
-195,00 (izdevumi par
ūdeni)
-15000,00 (pārējie
remontdarbi)
-1000,00 (inventārs)
-600,00 (kārtējā remonta
un iestāžu uzturēšanas
izdevumi)
100,00 (COVID 19
izdevumi)
12695,00 (pārējais
nekustamais īpašums)
-11000,00 (pamatlīdzekļu
izveidošana)
-300,00 (dienas naudas
ārvalstīs)
-50,00 (pārējie
administratīvie izdevumi)
-300,00 (inventārs)

17 831,00

-138,00 (dienas naudas
ārvalstīs)
-50,00 (biroja preces)

18 833,00

Sporta organizēšana

78 087,00

14.1

Stadions

43 883,00
15.1

Rojas bibliotēka

16.1

Kaltenes bibliotēka

22 959,00

18 971,00

13

63 037,00

43 233,00

78 926,00

17.1

Muzejs

32 925,00

17.11

Muzeja filiāle Kaltenes
klubs

222 083,00

18.1

Kultūras centrs

14

50,00 (COVID 19
izdevumiem)
-3025,00 (ēku, būvju un
telpu kārtējais remonts)
-400,00 (inventārs)
-100,00 (kārtējā remonta
un iestāžu uzturēšanas
materiāli)
270,00 (COVID 19
izdevumiem)
-270,00 (pārējie
pamatlīdzekļi)
-300,00 (uzņēmuma
līgumi)
-370,00 (autoratlīdzības
līgumi)
-100,00 (pasākuma
izdevumi)
50,00 (pārējie
administratīvie izdevumi)
-700,00 (iekārtas,
inventāra un aparatūras
remonts)
1000,00 (nekustamā
īpašuma uzturēšana)
-300,00 (pārējie
remontdarbi)
-1100,00 (inventārs)
100,00 (COVID 19
izdevumi)
-3000,00 (pārējie
pamatlīdzekļi)
-200,00 (dienas nauda
iekšzemē)
-150,00 (pārējie
komandējumi)
-300,00 (dienas naudas
ārvalstīs)
-300,00 (pārējie
komandējumi)
-200,00 (izdevumi par
saņemtajiem mācību
pakalpojumiem)
-12000,00 (pasākumu
izdevumi)
-500,00 (iekārtu,
aparatūru un inventāra īre
un noma)
-100,00 (degviela)
-1000,00 (kārtējā remonta
un iestāžu uzturēšanas
materiāli)

75 401,00

28 205,00

206 533,00

24 195,00

18.11

Kultūras centra
Zvejnieksvētki

18.12

Latvijas valsts simtgades
pasākumi

18.13.

20.1
P38

2 025,00

24 195,00

2 025,00

205 396,00

-1500,00 (uzņēmuma
līgumi)
300,00 (izdevumi par
ūdeni un kanalizāciju)
1500,00 (izdevumi par
elektroenerģiju)
-1000,00 (administratīvie
izdevumi un sabiedriskās
attiecības)
-5950,00 (pasākuma
izdevumi)
150,00 (iekārtas,
inventāra un aparatūras
remonts)
1000,00 (nekustamā
īpašuma uzturēšana)
5150,00 (pārējie
remontdarbi)
-2000,00 (iekārtu,
aparatūru un inventāra īre
un noma)
73,00 (pārējā noma)
727,00 (inventārs)
-1000,00 (izdevumi par
precēm)
200,00 (COVID 19
izdevumiem)
5000,00 (datortehnika)
-17872,00 (pārējie
pamatlīdzekļi)

190 174,00

22 369,00

-85,00 (pārējie
komandējumi)

22 284,00

Rojas brīvdabas estrāde

Informatīvais izdevums
“Banga”
Projekts “Piejūras vides
labiekārtošana Rojā”

200,00 (COVID 19
izdevumiem)
-1000,00 (mīkstais
inventārs)
-1000,00 (pasākumu
izdevumi)
-422,00 (iekārtu,
aparatūru un inventāra īre
un noma)
422,00 (kārtējā remonta
un iestāžu uzturēšanas
materiāli)
1000,00 ( izdevumi par
precēm)

144 323,00

15

144 323,00

P39

P40

P41
P43

09.000

21.1

Projekts “Rekreāciju
teritorijas labiekārtojuma
izveide”
Projekts “Mūžībā
aizsaukto zvejnieku un
jūrnieku piemiņas vietas
atjaunošana”
Projekts “Cilvēki pie
jūras”
Projekts “Vai tu mīli
jūru”
Projekts “Ģipkas
baznīcas stāsts”
Izglītība

157 729,00

157 729,00

200 000,00

200 000,00

209 629,00

209 629,00

144 477,00

144 477,00

5 531,00

5 531,00

2 018 385,00
312 450,00

Rojas PII “Zelta Zivtiņa”

285 567,00

22.1

Rojupes PII
“Saulespuķe”

798 531,00

23.1

Rojas vidusskola

16

-25 334,00
-300,00 (izdevumi par
transporta
pakalpojumiem)
-2400,00 (ēku, būvju un
telpu kārtējais remonts)
-1000,00 (pārējie
remontdarbi)
-100,00 (maksājumi par
parāda apkalpošanu)
-300,00 (izdevumi par
precēm)
1300,00 (kurināmais)
-200,00 (degviela)
-50,00 (zāles)
-300,00 (kārtējā remonta
un iestāžu uzturēšanas
materiāli)
300,00 (COVID 19
izdevumiem)
3943,00 (Inženierbūves)
-893,00 (pārējie
pamatlīdzekļi)
-14000,00 (pārējie
remontdarbi)
14000,00 (ēku, būvju un
telpu kārtējais remonts)
260,00 (COVID 19
izdevumiem)
-260,00 (mīkstais
inventārs)
-400,00 (uzņēmuma
līgumi)
-200,00 (autoratlīdzības
līgumi)
-250,00 (dienas nauda
iekšzemē)
-150,00 (pārējie
komandējumi)

1 993 051,00
312 450,00

285 567,00

794 761,00

-1000,00 (izdevumi par
apkuri)
200,00 (izdevumi par
ūdeni un kanalizāciju)
-500,00 (izdevumi par
saņemtajiem mācību
pakalpojumiem)
-200,00 (nekustamā
īpašuma uzturēšana)
-500,00 (pārējie
remontdarbi)
-100,00 (biroja preces)
-650,00 (inventārs)
-200,00 (degviela)
270,00 (kārtējā remonta
un iestāžu uzturēšanas
materiāli)
270,00 (COVID 19
izdevumiem)
-360,00 (mācību līdzekļi)
-2000,00 (pedagogu algas
VF)
-1300,00 (interešu
izglītība VF algas)
2000,00 (piemaksa darba
kvalitātei)
1000,00 (darba devēja
VSAOI)
300,00 (darba devēja
pabalsti)
P13
P22

P32

Projekts “Karjeras
atbalsts Rojas vidusskolā”
Projekts “Atbalsts
izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
Projekts “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”

6 040,00

6 040,00

13 326,00

13 326,00

4 907,00

239 251,00

24.1

Rojas Mūzikas un
Mākslas skola

17

1005,00 (darba alga)
242,00 (darba devēja
VSAOI)
633,00 (mācību līdzekļi)
-1500,00 (uzņēmuma
līgumi)
-50,00 (pārējie
komandējumi)
-200,00 (administratīvie
izdevumi)
-1000,00 (izdevumi par
transporta
pakalpojumiem)
-1500,00 (pārējie
administratīvie izdevumi)
-500,00 (biroja preces)

6 807,00

233 401,00

120 033,00

25.1

Rojas sporta skola

112 080,00
26.1

Norēķini par izglītību

67 881,00

30.1

BLPJC “Strops”

18

-900,00 (izdevumi par
precēm)
-200,00 (degviela)
-300,00 (kārtējā remonta
un iestāžu uzturēšanas
materiāli)
300,00 (COVID 19
izdevumiem)
-36,00 (dienas naudas
iekšzemē)
-220,00 (pārējie
komandējumi)
-944,00 (dienas nauda
ārvalstīs)
3000,00 (auditoru, tulku
pakalpojumi)
20,00 (darba devēja
veselības izdevumi)
-20,00 (izdevumi par
saņemtajiem mācību
pakalpojumiem)
-3500,00 (pārējie
administratīvie izdevumi)
50,00 (transporta
uzturēšanas izdevumi)
-200,00 (iekārtu,
aparatūru un inventāra īre
un noma)
-50,00 (biroja preces)
-1000,00 (inventārs)
200,00 (kārtējā remonta
un iestāžu uzturēšanas
materiāli)
40,00 (COVID 19
izdevumiem)
-2048,00 (pārējie
pamatlīdzekļi)
-5605,00 (brīvpusdienas)
5605,00 (ēdināšana krīzes
situācijā)
-3000,00 (valsts un
pašvaldību budžeta
dotācija )
-50,00 (dienas nauda
iekšzemē)
-100,00 (pārējie
komandējumi)
-100,00 (darba devēja
veselības izdevumi)
-150,00 (izdevumi par
saņemtajiem mācību
pakalpojumiem)

115 325,00

109 080,00

58 835,00

-8046,00 (pārējie
remontdarbi)
-250,00 (izdevumi par
precēm)
-200,00 (degviela)
68,00 (COVID 19
izdevumiem)
-218,00 (mācību līdzekļi)
P35

31.1

Projekts “Kopā ir spēks”

452,00
34 039,00

BLPJC “Varavīksne”

17 143,00
32.1

P42
10.000

27.1

Melnsila BLPJC
Projekts “Brīvā laika
pavadīšanas un jauniešu centra
“Strops” darbības
paplašināšana”
Sociālā aizsardzība

6 685,00

298 513,00
38 827,00

Rojas bāriņtiesa

166 444,00

28.1

-50,00 (dienas nauda
iekšzemē)
-100,00 (pārējie
komandējumi)
-60,00 (dienas nauda
ārvalstīs)
-50,00 (darba devēja
veselības izdevumi)
-200,00 (biroja preces)
-300,00 (izdevumi p ar
precēm)
44,00 (COVID 19
izdevumiem)
-144,00 (mācību līdzekļi)
-100,00 (inventārs)
100,00 (COVID 19
izdevumiem)

Rojas novada sociālais
dienests

19

452,00
33 179,00

17 143,00

6 685,00

-11 941,00
-100,00 (dienas nauda
iekšzemē)
-200,00 (pārējie
komandējumu)
-500,00 (degviela)
-6100,00 (darba alga)
2000,00 (piemaksa par
papildus darbu)
-1100,00 (uzņēmuma
līgumi)
-1253,00 (darba devēja
VSAOI)
-72,00 (dienas naudas
iekšzemē)
-256,00 (pārējie
komandējumi)
-280,00 (dienas nauda
ārvalstīs)
-580,00 (pārējie
komandējumi)

286 572,00
38 027,00

155 303,00

-400,00 (kārtējā remonta
un iestāžu uzturēšanas
materiāli)
719,00 (COVID 19
izdevumiem)
-319,00 (datortehnika)
-3500,00 (samaksa par
pārējiem sociālajiem
pakalpojumiem saskaņā
ar pašvaldību saistošajiem
noteikumiem)
Projekts “Profesionālās
sociālā darba attīstība
pašvaldībā”
Sociālie pabalsti
Bezdarbnieki

P37
29.1
P3

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS
(+), DEFICĪTS (–) (I – II)
IV
FINANSĒŠANA
F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi
III

F21010000
F21010000
AS
F21010000
PB
F22010000
F22010000
AS
F22010000
PB
F40020000
F40020010
F40020020

5 945,00

5 945,00

80 710,00
6 587,00
-458 271,00

80 710,00
6 587,00
-430 160,00

NL atlikums gada sākumā

458 271,00
104 093,00
30,00
471,00

NL atlikums gada beigās

441,00

Naudas līdzekļi

Pieprasījuma noguldījumi
Pieprasījuma noguldījuma atlikums
gada sākumā
Pieprasījuma noguldījuma atlikums
perioda beigās
Aizņēmumi
Saņemtie aizņēmumi
Saņemto aizņēmumu atmaksa

Domes priekšsēdētāja

+28 111,00
-28 111,00
-28 111,00

430 160,00
75 982,00
30,00
471,00
441,00

104 063,00
110 900,00

-28 111,00

75 952,00
110 900,00

6 837,00

28 111,00

34 948,00

354 178,00
725 790,00
371 612,00

(paraksts)

20

354 178,00
725 790,00
371 612,00
Eva Kārkliņa

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums
Rojas novada domes budžeta grozījumi 2020. gadam izstrādāti, ievērojot likumos „Par
pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts
budžetu 2020.gadam”, kā arī speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos
un citos spēkā esošos likumdošanas aktos paredzētās prasības.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai
ir norādīta Rojas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumos „ Par Rojas novada domes
2020.gada budžeta plānu” 1. un 3.pielikumā.
Pašvaldības budžeta grozījumu mērķis:
1)
iekļaut budžeta grozījumus starp EKK, FKK un budžeta izdevumu izmaiņas
iestāžu, struktūrvienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai saskaņā ar iesniegtajiem
pieprasījumiem;
2)
iekļaut budžeta grozījumus ES līdzfinansēto projektu izdevumu un ieņēmumu
precizēšanai;
3)
iekļaut budžeta grozījumos ieņēmumu precizējumus atbilstoši faktiskajai
2020.gada budžeta izpildei;
4)
precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta un no valsts
budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;
5) precizēts pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās;
Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi ar grozījumiem plānoti EUR 4 540 933 kopsummā un tos veido
nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām
ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES
fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības
pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija EUR 111 371.
Kopējo pamatbudžeta ieņēmumu prognoze Pašvaldības funkciju finansēšanai samazināta
par EUR 15 719. Samazinājumu veido pašvaldību saņemtie transferti, bet ir arī palielinājums,
kas veidojas valsts budžeta transfertos un maksas pakalpojumus pēc fakta uz 2020.gada
1.jūliju.
Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi
samazināti par EUR 43 830.
Pamatbudžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 4 9671 093 apmērā (neieskaitot
Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
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Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti palielināt par EUR 7 860 apmērā projektam “Esi vesels – ieguldījums
tavai nākotnei!”. Kā arī izdevumi plānoti samazināt EUR 2 041, pārkārtojot budžeta līdzekļus.
Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar
grozījumiem EUR 426 381 t.sk.:
•
Rojas novada domes administrācijai EUR 377 747;
•
Klientu apkalpošanas centram EUR 13 675;
•
Deputātu, komisiju, komiteju atlīdzībai EUR 24 176;
•
Lauksaimniecības komisijai EUR 633;
•
Vēlēšanu komisija EUR 2 290;
•
Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” EUR 7 860.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti samazināt par EUR 600 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus.
Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar
grozījumiem EUR 65 539 t.sk.:
•
Rojas pašvaldības policijai EUR 52 607;
•
Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestam EUR 9 700;
•
Administratīvai komisijai EUR 3 232;
Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti palielināt par EUR 20 574 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus.
Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar
grozījumiem EUR 277 998 t.sk.:
•
Rojas apvienotajai būvvaldei EUR 33 248;
•
Transportam EUR 65 449;
•
Rojas tūrisma informācijas centram EUR 32 983;
•
Ceļu, ielu uzturēšana EUR 146 318.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti palielināt EUR 23 692 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus.
Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar
grozījumiem EUR 368 112 t.sk.:
•
Ielu apgaismojumam EUR 52 460;
•
Labiekārtošanas nodaļai EUR 278 680;
•
Kapu teritoriju uzturēšana EUR 22 959;
•
Projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” EUR
14 013.
Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumi plānoti samazināt par EUR 56 040 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus.
Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar
grozījumiem EUR 1 553 440 t.sk.:
•
Sporta organizēšanai EUR 17 831;
•
Stadionam EUR 63 037;
•
Rojas bibliotēkai EUR 43 233;
•
Kaltenes bibliotēkai EUR 18 833;
•
Muzejam EUR 75 401;
•
Projekts „Ģipkas baznīcas stāsts” EUR 5 531;
•
Muzeja filiāle Kaltenes klubs EUR 28 205;
•
Kultūras centram EUR 206 533;
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Zvejnieksvētkiem EUR 24 195;
Latvijas valsts simtgades pasākumi EUR 2 025;
Rojas brīvdabas estrāde EUR 190 174;
Projekts „Piejūras vides labiekārtošana Rojā” EUR144 323;
Projekts „Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide” EUR 157 729;
Projekts „Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”
EUR 200 000;
Projekts „Cilvēki pie jūras” EUR 209 629;
Projekts „Vai tu mīli jūru” EUR 144 477;
Informatīvajam izdevumam “Banga” EUR 22 284;

Izglītība
Izdevumi plānoti samazināt par EUR 25 334 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus. Kopā
izdevumi ar grozījumiem EUR 1 993 051 t.sk.:
•
Rojas PII “Zelta Zivtiņa” EUR 312 450;
•
Rojupes PII “Saulespuķe” EUR 285 567;
•
Rojas vidusskolai EUR 794 761;
•
Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” EUR 6 040;
•
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” EUR 13 326;
•
Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
EUR 6 807;
•
Rojas Mūzikas un Mākslas skolai EUR 233 401;
•
Rojas sporta skolai EUR 115 325;
•
Norēķiniem par izglītību EUR 109 080;
•
BLPJC “Strops” EUR 58 835;
•
Projekts “Kopā ir spēks!” EUR 452;
•
Projekts „Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra "Strops" darbības
paplašināšana” EUR 6 685;
•
BLPJC “Varavīksne” EUR 33 179;
•
Melnsils BLPJC EUR 17 143;
Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti samazināt par EUR 11 941. Izdevumos veikta pārdale starp
ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 286 572 t.sk.:
•
Rojas bāriņtiesai EUR 38 027;
•
Rojas novada sociālajam dienestam EUR 155 303;
•
Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” EUR 5 945;
•
Sociāliem pabalstiem EUR 80 710;
•
Bezdarbniekiem EUR 6 587.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 85

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2020 „Grozījumi Rojas novada pašvaldības
16.08.2011. saistošajos noteikumos Nr. 19/2011 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rojas
novadā”” (saistošie noteikumi pievienoti lēmumam).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 45.pants.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr.5/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020.gada 21.jūlija
sēdes lēmumu Nr.85
(protokols Nr. 10)

Grozījumi Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos
Nr.19/2011 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu
1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos Nr. 19/2011
“Sabiedriskās kārtības noteikumi Rojas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. Izslēgt Noteikumu 5.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.16. atrasties vai novietot transportlīdzekli apstādījumu zālienā un puķu dobēs.”;

1.2. Izslēgt Noteikumu 6.1. apakšpunktu.
1.3. Izslēgt noteikumu 8.punktu.
1.4. Izteikt noteikumu III. Nodaļu šādā redakcijā:
“III. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
9. Naudas sods Noteikumos tiek izteikts naudas soda vienībās. Vienas naudas soda vienības
vērtība ir 5 (pieci) euro.
10. Par 5.1., 5.2. vai 5.3.punktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 10 (desmit) naudas soda vienībām.
11. Par 5.4., 5.5.,5.13., 5.14. vai 5.15. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu uzliek naudas
sodu līdz 15 (piecpadsmit) naudas soda vienībām.
12. Par 6.2. un 6.3.apakšpunktos noteikto prasību neievērošanu personai, kas pārkāpuma
izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
15 (piecpadsmit) naudas soda vienībām vai piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. Ja
pārkāpuma izdarīšanas brīdī persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par izdarīto pārkāpumu
pie likumā paredzētās atbildības sauc personas vecākus vai viņu aizstājējus, izsakot brīdinājumu
vai uzliekot naudas sodu līdz 15 (piecpadsmit) naudas soda vienībām.
13. Par 5.6., 5.9., 5.10., 5.12. vai. 5.16.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu uzliek naudas
sodu līdz 25 (divdesmit piecām) naudas soda vienībām.
14. (Izslēgts – Rojas novada domes 2015.gada 02.februāra sēdē (lēmums Nr.21 (protokols
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Nr.2)).
15. Par 4.2., 5.7. vai 5.8.punktā noteikto prasību neievērošanu vainīgo personu sauc pie likumā
paredzētās atbildības.
16. Par 6.12.punktā noteikto prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz
25 (divdesmit piecām) naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 71 (septiņdesmit
vienai naudas soda vienībai.
17. Par 7.punktā noteikto prasību neievērošanu juridiskajām personām, izņemot azartspēļu
organizētājus, uzliek naudas sodu no 57 (piecdesmit septiņām) naudas soda vienībām līdz 280
(divi simti astoņdesmit) naudas soda vienībām.”
1.5. Izteikt noteikumu IV. Nodaļu šādā redakcijā:
“IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
18. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgi Rojas novada domes struktūrvienības “Pašvaldības
policija” amatpersonas.
19 Valsts policijas amatpersonu tiesības kontrolēt šo Noteikumu prasību izpildi nosaka likums
“Par policiju”.
20. Lēmumus Administratīvā pārkāpuma lietās par šo Noteikumu pārkāpumiem pieņem Rojas
novada domes Administratīvā komisija.
21. Rojas novada pašvaldības policija ir atbildīga par šo Noteikumu izpildes novērošanu.”
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)
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Eva Kārkliņa

Saistošo noteikumu Nr.5/2020
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.19/2011
“Sabiedriskās kārtības noteikumi Rojas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma
Administratīvās atbildības likumu, kas stājās spēkā
2020. gada 1. jūlijā. Administratīvās atbildības likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un
administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir
nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma
saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā
ietvertajām normām.
Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma
procesa veikšanas kārtība, administratīvo pārkāpuma lietu
izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids un apmērs par
administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās
atbildības likumu. No saistošiem noteikumiem projektā
paredzēts izslēgt normu par nepilngadīgo personu atrašanos
datorsalonā, kas nav aktuāla un papildināt normu ,kas
aizliedza atrasties apstādījumu zālienos un puķu dobes ar
aizliegumu tajos novietot transportlīdzekļus.
Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav
prognozējama, jo nav iespējams noteikt administratīvo sodu
iekasēšanas apmērus.
Nav tiešas ietekmes

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā
administratīvajām procedūrām pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Rojas novada domes Pašvaldības policijas
amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rojas novada
domes Administratīvā komisija.
6. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 86

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2020 „Grozījumi Rojas novada pašvaldības
20.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.20/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Rojas novadā”” (saistošie noteikumi pievienoti lēmumam).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 45.pants.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr.6/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020. gada 21. jūlija
sēdes lēmumu Nr. 86
(protokols Nr.10)

Grozījumi Rojas novada pašvaldības 20.09.2011. saistošajos noteikumos
Nr.20/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu
1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 20.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.20/2011 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā”” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus

grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu 70.punktu šāda redakcijā:
“70. Par šo pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta atbildība saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma 43.pantu.”
1.2. Izteikt noteikumu 71.punktu šādā redakcijā:
“71. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšana var veikt amatpersonas, kuras noteiktas Atkritumu
apsaimniekošanā likuma 44.pantā.”
1.3. Izteikt noteikumu 72.punktu šādā redakcijā:
“72. Lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem lēmumu var pieņemt pašvaldības
administratīvā komisija un amatpersonas, kuras noteiktas Atkritumu apsaimniekošanā likuma
44.pantā. Lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata saskaņā ar Administratīvās
atbildības likumu.”
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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Saistošo noteikumu Nr.6/2020
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 20.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.20/2011
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta Norādāmā informācija
sadaļas
1.Projekta
nepieciešamības 2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma
pamatojums
Administratīvās atbildības likumu, kas stājās spēkā 2020.
gada 1. jūlijā. Administratīvās atbildības likums paredz
būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un
administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir
nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma
saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā
ietvertajām normām.
2.Īss projekta satura izklāsts
Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma
procesa veikšanas kārtība, administratīvo pārkāpuma lietu
izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids un apmērs par
administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās
atbildības likumu.
3. Informācija par plānoto Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav
projekta
ietekmi
uz prognozējama, jo nav iespējams noteikt administratīvo sodu
pašvaldības budžetu
iekasēšanas apmērus.
4. Informācija par plānoto Nav tiešas ietekmes
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija
par Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā
administratīvajām procedūrām pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic amatpersonas, kas noteiktas Atkritumu
apsaimniekošanā likuma 44.pantā.
Administratīvā pārkāpuma lietās par šiem noteikumiem
lēmumus pieņem pašvaldības administratīvā komisija un
amatpersonas, kuras noteiktas Atkritumu apsaimniekošanā
likuma 44.pantā.
6. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 87

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2020
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 11. punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2020 „Grozījumi Rojas novada pašvaldības
15.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.4/2013 „Rojas novada tīklu un būvju ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības noteikumi”” (saistošie noteikumi pievienoti lēmumam).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 45. pants.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr.7/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020.gada 21.jūlija
sēdes lēmumu Nr. 87
(protokols Nr.10)

Grozījumi Rojas novada pašvaldības 15.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr.4/2013 „ Rojas novada tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 11.punktu
1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 15.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 4/2013 „Rojas
novada tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” (turpmāk tekstā –

Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu IX. nodaļu šāda redakcijā:
“IX. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
9.1. Naudas sods Noteikumos tiek izteikts naudas soda vienībās. Vienas naudas soda vienības
vērtība ir 5 (pieci) euro. Par noteikumu 5.1.2.apakšpunktā un 8.3., 8.4., 8.9., 8.10., 8.17. un
8.18.punktā minēto prasību pārkāpumiem fiziskas personas var tikt administratīvi sodītas ar
naudas sodu no 15 naudas soda vienībām līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskas personas
var tikt administratīvi sodītas ar naudas sodu no 70 naudas soda vienībām līdz 280 naudas soda
vienībām.
9.2. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Rojas novada domes struktūrvienības “Pašvaldības
policija” amatpersonas.
9.4. Lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās par šo noteikumu pārkāpumiem pieņem Rojas
novada domes Administratīvā komisija.
9.5. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.”
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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Saistošo noteikumu Nr.7/2020
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 15.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.4/2013 „
Rojas novada tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma
Administratīvās atbildības likumu, kas stājās spēkā 2020.
gada 1. jūlijā. Administratīvās atbildības likums paredz
būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un
administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir
nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma
saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā
ietvertajām normām.
Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma
procesa veikšanas kārtība, administratīvo pārkāpuma lietu
izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids un apmērs par
administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās
atbildības likumu.
Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav
prognozējama, jo nav iespējams noteikt administratīvo sodu
iekasēšanas apmērus.
Nav tiešas ietekmes

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā
administratīvajām procedūrām pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Rojas novada domes struktūrvienības
“Pašvaldības policija” amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu
pārkāpumiem izskata Rojas novada domes Administratīvā
komisija.
6. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)

33

ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 88

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020
Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma, 6.panta ceturto un piekto daļu
Ministru kabineta 22.03.2016.noteikumiem Nr.174 „Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 5 punktu, likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 11. un 13. punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2020 „Grozījumi Rojas novada pašvaldības
21.06.2016. saistošajos noteikumos Nr.9/2016 „Par ražošanas un saimniecisko notekūdeņu
novadīšanu pašvaldības centralizētā kanalizācijas sistēmā Rojas novada”” (saistošie noteikumi
pievienoti lēmumam).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 45.pants.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr.8/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020. gada 21. jūlija
sēdes lēmumu Nr.88
(protokols Nr. 10)

Grozījumi Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos noteikumos
Nr.4/2013 “Rojas novada tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 11. un 13.punktu
1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.4/2013 “Rojas
novada tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” (turpmāk tekstā –

Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu V. nodaļu šāda redakcijā:
“V. Noteikumu izpildes kontrole
19. Par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem, atbildība par kuriem nav noteikta
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, juridiskās personas var tikt administratīvi sodītas
ar naudas sodu no 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām līdz 280 (divi simti astoņdesmit)
naudas soda vienībām. Viena naudas soda vienība ir 5 (pieci) eiro.
20. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgi Rojas novada domes struktūrvienības “Pašvaldības
policija” amatpersonas.
21. Lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās par šo noteikumu pārkāpumiem pieņem Rojas
novada domes Administratīvā komisija.
22. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.”
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)
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Eva Kārkliņa

Saistošo noteikumu Nr.8/2020
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 21.06.2016. saistošajos noteikumos Nr.9/2016 “ Par
ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu pašvaldības centralizētā
kanalizācijas sistēmā Rojas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma
Administratīvās atbildības likumu, kas stājās spēkā
2020. gada 1. jūlijā. Administratīvās atbildības likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un
administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir
nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma
saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā
ietvertajām normām.
Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma
procesa veikšanas kārtība, administratīvo pārkāpuma lietu
izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids un apmērs par
administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās
atbildības likumu.
Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav
prognozējama, jo nav iespējams noteikt administratīvo sodu
iekasēšanas apmērus.
Nav tiešas ietekmes

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā
administratīvajām procedūrām pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Rojas novada domes struktūrvienības
“Pašvaldības policija” amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu
pārkāpumiem izskata Rojas novada domes Administratīvā
komisija.
6. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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, 6. punkts)
Rojā

21.07.2020.

Nr. 89

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2020
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu un trešo
daļu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2020 „Grozījumi Rojas novada pašvaldības
16.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.18/2011 “Rojas novada teritorijas kopšanas un būvju
uzturēšanas noteikumi”” (saistošie noteikumi pievienoti lēmumam).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 45. pants.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr. 9/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020.gada 21.jūlija
sēdes lēmumu Nr.89
(protokols Nr.10)

Grozījumi Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos
Nr.18/2011 “Rojas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas
noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu
1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.18/2011

“Rojas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu IV. Nodaļu šādā redakcijā:
“IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu
neievērošanu
20. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgi Rojas novada domes struktūrvienības “Pašvaldības
policija” amatpersonas un Rojas apvienotās būvvaldes būvinspektors.
21. Valsts policijas amatpersonu tiesības kontrolēt šo Noteikumu prasību izpildi nosaka likums
“Par policiju”.
22. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem lēmumus pieņem Rojas
novada domes Administratīvā komisija.
23. Naudas sods Noteikumos tiek izteikts naudas soda vienībās. Vienas naudas soda vienības
vērtība ir 5 (pieci) euro.
24. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu:
fiziskajām personām - līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 (divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām).
25. Rojas novada pašvaldības policija ir atbildīga par šo Noteikumu izpildes novērošanu.”
1.2. Izslēgt noteikumu V. nodaļu.
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja
(paraksts)
Eva Kārkliņa
38

Saistošo noteikumu Nr.9/2020
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.18/2011
“Rojas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma
Administratīvās atbildības likumu, kas stājās spēkā
2020. gada 1. jūlijā. Administratīvās atbildības likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un
administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir
nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma
saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā
ietvertajām normām.
Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma
procesa veikšanas kārtība, administratīvo pārkāpuma lietu
izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids un apmērs par
administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās
atbildības likumu.
Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav
prognozējama, jo nav iespējams noteikt administratīvo sodu
iekasēšanas apmērus.
Nav tiešas ietekmes

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā
administratīvajām procedūrām pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Rojas novada domes Pašvaldības policijas
amatpersonas, Rojas apvienotās būvvaldes būvinspektors
un Valsts policijas amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rojas novada
domes Administratīvā komisija.
6. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 90

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2020
Saskaņā ar Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta
pirmās daļas 7. punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2020 „Grozījumi Rojas novada pašvaldības
16.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.17/2011 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo
materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Rojas novada teritorijā un pašvaldības nodevas
aprēķināšanas kārtību” (saistošie noteikumi pievienoti lēmumam).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 45.pants.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr. 10/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020.gada 21.jūlija
sēdes lēmumu Nr.90
(protokols Nr. 10)
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.17/2011
“Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās
vietās Rojas novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību”
Izdoti saskaņā ar Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu
1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.17/2011 “Par

reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Rojas
novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk tekstā – Noteikumi)
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu IX. nodaļu šādā redakcijā:
“IX. Atbildība par noteikumu neievērošanu
68. Par šo Noteikumu neievērošanu administratīvi ir atbildīgs reklāmas un reklāmas nesēja, kā
arī citu vizuālās informācijas objektu izvietotājs vai persona, par kuru tie informē vai kurai
pieder attiecīgie objekti.
69. Par šo Noteikumu neievērošanu administratīvi atbildīgs ir arī zemes, ēkas vai cita objekta
īpašnieks, pārvaldītājs, apsaimniekotājs vai lietotājs, ja uz viņam piederošā vai viņa
pārvaldījumā, apsaimniekošanā vai lietošanā esošā īpašuma izvietota neatļauta reklāma vai
reklāmas nesējs.
70. Nesaskaņotu reklāmu, izkārtņu, plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu informatīvo
materiālu izvietošana Rojas novada pašvaldības teritorijā uzskatāma par to izvietošanu
neatļautā vietā. Par to izvietošanu ir atbildīga un administratīvi sodāma fiziska vai juridiska
persona - reklāmas izvietotājs vai personas, kuru interesēs informācija izvietota.
71. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgi Rojas novada domes struktūrvienības “Pašvaldības
policija” amatpersonas. Valsts policijas amatpersonu tiesības kontrolēt šo Noteikumu prasību
izpildi nosaka likums “Par policiju”. Uzsākot administratīvo procesu, minētajām amatpersonām
ir tiesības dot rakstveida norādījumus reklāmu, kā arī citu vizuālās informācijas objektu
izvietotājiem, kā arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekiem, pārvaldītājiem,
apsaimniekotājiem vai lietotājiem par reklāmas nesēja vai uz tā izvietotās informācijas tehnisko
un vizuālo sakārtošanu vai demontēšanu. Gadījumā, ja minētās personas nenodrošina viņām
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doto norādījumu par pārkāpumu novēršanu izpildi, Rojas novada dome ir tiesīga patstāvīgi
organizēt attiecīgu darbu izpildi par vainīgo personu līdzekļiem.
72. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem lēmumus pieņem Rojas
novada domes Administratīvā komisija.
73. Naudas sods noteikumos tiek izteikts naudas soda vienībās. Vienas naudas soda vienības
vērtība ir 5 (pieci) euro.
74. Noteikt administratīvo sodu - brīdinājums vai naudas sods no 14 naudas soda vienībām,
līdz 70 naudas soda vienībām, par šādu noteikumu neievērošanu:
74.1. par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu bez Rojas apvienotās būvvaldes arhitekta
skaņojuma par tiesībām eksponēt reklāmu vai tās nesēju;
74.2. par reklāmas izvietošanu, nesamaksājot pašvaldības nodevu;
74.3. par reklāmas nenovākšanu 10 (desmit) dienu laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa
beigām un reklāmas nesēja nesakārtošanu.
75. Noteikt aadministratīvo sodu par īslaicīgas reklāmas nenovākšanu trīs dienu laikā pēc
attiecīgā pasākuma vai notikuma beigām - brīdinājums vai naudas sods no no 3 naudas soda
vienībām, līdz 10 naudas soda vienībām.
73. Noteikt administratīvo sodu - brīdinājums vai naudas sods no 6 naudas soda vienībām, līdz
30 naudas soda vienībām, par šādu noteikumu neievērošanu:
73.1. par reklāmas vai tās nesēja izpildi dabā neatbilstoši apstiprinātajam projektam;
73.2. par reklāmas, tās nesēja neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā;
73.3. par reklāmas, tās nesēja uzstādīšanu bez marķējuma ar izvietotāja rekvizītiem;
73.4. par reklāmas, tās nesēja nenostiprināšanu statiski drošā veidā;
73.5. par reklāmas, tās nesēja izvietošanu uz nesakoptas nama fasādes;
73.6. par zemes un teritorijas pie vai zem reklāmas neuzturēšanu (zāles neregulāru pļaušanu,
mehānisko atkritumu nesavākšanu u.c.) kārtībā.
74. Administratīvais sods neatbrīvo personu no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no
pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzības.”
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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Saistošo noteikumu Nr. 10/2020
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.17/2011
“Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās
vietās Rojas novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma
Administratīvās atbildības likumu, kas stājās spēkā
2020. gada 1. jūlijā. Administratīvās atbildības likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un
administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir
nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma
saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā
ietvertajām normām.
Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma
procesa veikšanas kārtība, administratīvo pārkāpuma lietu
izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids un apmērs par
administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās
atbildības likumu.
Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav
prognozējama, jo nav iespējams noteikt administratīvo sodu
iekasēšanas apmērus.
Nav tiešas ietekmes

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā
administratīvajām procedūrām pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Rojas novada domes Pašvaldības policijas
amatpersonas un Valsts policijas amatpersonas.
Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā par šo noteikumu
pārkāpumu pieņem Rojas novada domes Administratīvā
komisija.
6. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 91

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2020
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2020 „Grozījumi Rojas novada pašvaldības
15.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.9/2012 “Par ēku un dzīvokļu numerācijas, māju un ielu
nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Rojas novadā” (saistošie noteikumi pievienoti
lēmumam).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 45.pants.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr. 11/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020.gada 21.jūlija
sēdes lēmumu Nr.91
(protokols Nr. 10)
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 15.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.9/2012 “Par
ēku un dzīvokļu numerācijas, māju un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Rojas
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5.punktu
1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 15.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.9/2012 “Par

ēku un dzīvokļu numerācijas, māju un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Rojas novadā”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu III. Nodaļu šādā redakcijā:
“III.ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
23. Par šo noteikumu neievērošanu administratīvi soda ēkas vai dzīvokļa īpašnieku.
24. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgi Rojas novada domes struktūrvienības “Pašvaldības
policija” amatpersonas. Valsts policijas amatpersonu tiesības kontrolēt šo Noteikumu prasību
izpildi nosaka likums “Par policiju”.
25. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem lēmumus pieņem Rojas
novada domes Administratīvā komisija.
26. Naudas sods noteikumos tiek izteikts naudas soda vienībās. Vienas naudas soda vienības
vērtība ir pieci euro.
27. Sods par ēkas numura vai nosaukuma zīmes vai dzīvokļu numura zīmes neizvietošanu –
brīdinājums vai 6 naudas soda vienības.
Sods par ēkas vai dzīvokļu numura zīmes vai ēkas nosaukuma zīmes neuzturēšanu
kārtībā – brīdinājums vai 3 naudas soda vienības.
Sods par atkārtotu tādu pašu noteikumu pārkāpumu viena gada laikā no soda
piemērošanas par noteikumu pārkāpumu – līdz 20 naudas soda vienībām.
28. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumos paredzēto pasākumu
pildīšanas.”
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja
(paraksts)
Eva Kārkliņa
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Saistošo noteikumu Nr. 11/2020
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 15.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.9/2012 “Par
ēku un dzīvokļu numerācijas, māju un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Rojas
novadā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma
Administratīvās atbildības likumu, kas stājās spēkā
2020. gada 1. jūlijā. Administratīvās atbildības likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un
administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir
nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma
saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā
ietvertajām normām.
Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma
procesa veikšanas kārtība, administratīvo pārkāpuma lietu
izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids un apmērs par
administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās
atbildības likumu.
Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav
prognozējama, jo nav iespējams noteikt administratīvo sodu
iekasēšanas apmērus.
Nav tiešas ietekmes

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā
administratīvajām procedūrām pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Rojas novada domes Pašvaldības policijas
amatpersonas un Valsts policijas amatpersonas.
Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā par šo noteikumu
pārkāpumu pieņem Rojas novada domes Administratīvā
komisija.
6. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 92

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2020
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu, Ministru kabineta 21.06.2011.gada noteikumu
Nr.491„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11.punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2020 „Grozījumi Rojas novada pašvaldības
21.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.4/2017 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Rojas novadā.”” (saistošie noteikumi pievienoti
lēmumam).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 45.pants.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr.12/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020.gada 21.jūlija
sēdes lēmumu Nr.92
(protokols Nr.10)
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 21.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.4/2017 „Par
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību
Rojas novadā.”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 21.06.2011.gada noteikumu Nr.491
„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11.punktu,
1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 21.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.4/2017 „Par mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Rojas novadā.” (turpmāk

tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu V. nodaļu šāda redakcijā:
“V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu
neievērošanu
16. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Rojas novada domes struktūrvienības “Pašvaldības
policija” amatpersonas, kā arī Dzīvnieku aizsardzības likuma 60.pantā norādīto valsts iestāžu
amatpersonas.
17. Lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās par šo noteikumu pārkāpumiem pieņem Rojas
novada domes Administratīvā komisija.
18. Naudas sods Noteikumos tiek izteikts naudas soda vienībās. Vienas naudas soda vienības
vērtība ir 5 (pieci) euro. Par noteikumu pārkāpumiem, par kuriem administratīvā atbildība nav
noteikta Dzīvnieku aizsardzības likumā, fiziskas personas var tikt administratīvi sodītas ar
brīdinājumu vai naudas sodu no 4 naudas soda vienībām līdz 20 naudas soda vienībām, bet
juridiskas personas var tikt administratīvi sodītas ar naudas sodu no 10 naudas soda vienībām
līdz 70 naudas soda vienībām.
19. Par tādu pašu Noteikumu prasību neievērošanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu 20 naudas soda vienībām līdz 140 naudas
soda vienībām”
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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Saistošo noteikumu Nr. 12/2020
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 21.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.4/2017 „Par
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību
Rojas novadā.”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma
Administratīvās atbildības likumu, kas stājās spēkā
2020. gada 1.jūlijā. Administratīvās atbildības likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un
administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir
nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma
saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā
ietvertajām normām.
Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma
procesa veikšanas kārtība, administratīvo pārkāpuma lietu
izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids un apmērs par
administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās
atbildības likumu.
Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav
prognozējama, jo nav iespējams noteikt administratīvo sodu
iekasēšanas apmērus.
Nav tiešas ietekmes

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā
administratīvajām procedūrām pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Rojas novada domes struktūrvienības
“Pašvaldības policija” amatpersonas, kā arī Dzīvnieku
aizsardzības likuma 60.pantā norādīto valsts iestāžu
amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietās lēmumu par šo Noteikumu
pārkāpumiem pieņem Rojas novada domes Administratīvā
komisija.
6. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)

49

ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 93

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2020
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punktu un šā panta trešo
daļu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2020 „Grozījumi Rojas novada pašvaldības
20.08.2019. saistošajos noteikumos Nr.6/2019 “Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas
saistošie noteikumi” (saistošie noteikumi pievienoti lēmumam).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 45.pants.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr.13/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020.gada 21.jūlija
sēdes lēmumu Nr.93
(protokols Nr.10)
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 20.08.2019. saistošajos noteikumos Nr.6/2019
“Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 6.punktu
1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 20.08.2019. saistošajos noteikumos Nr.6/2019
“Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu VII. nodaļu šādā redakcijā:

“VII. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu
neievērošanu
31. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgi Rojas novada domes struktūrvienības “Pašvaldības
policija” amatpersonas. Valsts policijas amatpersonu tiesības kontrolēt šo Noteikumu prasību
izpildi nosaka likums “Par policiju”.
Administratīvo pārkāpuma lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem lēmumus pieņem Rojas
novada domes Administratīvā komisija.
32. Naudas sods noteikumos tiek izteikts naudas soda vienībās. Vienas naudas soda vienības
vērtība ir pieci euro.
33. Par šo noteikumu II, IV un V nodaļās minēto prasību neievērošanu, ja sods nav paredzēts
citos normatīvajos aktos, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no 4
naudas soda vienībām, līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 40 naudas
soda vienībām, līdz 280 naudas soda vienībām.”
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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Saistošo noteikumu Nr.13/2020
Grozījumi Rojas novada pašvaldības 20.08.2019. saistošajos noteikumos Nr.6/2019
“Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma
Administratīvās atbildības likumu, kas stājās spēkā
2020. gada 1. jūlijā. Administratīvās atbildības likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un
administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir
nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma
saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā
ietvertajām normām.
Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma
procesa veikšanas kārtība, administratīvo pārkāpuma lietu
izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids un apmērs par
administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās
atbildības likumu.
Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav
prognozējama, jo nav iespējams noteikt administratīvo sodu
iekasēšanas apmērus.
Nav tiešas ietekmes

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā
administratīvajām procedūrām pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Rojas novada domes Pašvaldības policijas
amatpersonas un Valsts policijas amatpersonas.
Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā par šo noteikumu
pārkāpumu pieņem Rojas novada domes Administratīvā
komisija.
6. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 94

Par nekustamo īpašumu “Rudes Kraujas”, Rojas novadā
Ar Rojas novada domes 19.11.2013. lēmumu Nr.12 “Par nekustamā īpašuma “Rudes
Kraujas” Rojas novadā pieņemšanu dāvinājumā” Rojas novada dome no [..], saņēma
dāvinājumā nekustamo īpašumu “Rudes Kraujas”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 005 0073,
kas ierakstīts Rojas novada zemesgrāmatas 585. nodalījumā, ar uzlikumu, ka [..] tiek saglabātas
nekustamā īpašuma “Rudes Kraujas”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 005 0073, mūža
lietojuma tiesības. Nekustamais īpašums pamatojoties uz 2014. gada 31. janvāra dāvinājuma
līgumu ir ierakstīts zemesgrāmatā uz Rojas novada pašvaldības vārda.
Ievērojot [..] nepieciešamo aprūpi, kura kvalitatīvāk ir nodrošināma Rojā, [..] ir piešķirts
pašvaldības dzīvoklis [..], tādēļ ir pamats vienoties ar [..] par viņas mūža lietojuma tiesību uz
nekustamo īpašumu “Rudes Kraujas”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 005 0073, izbeigšanu
un ieraksta par šo tiesību dzēšanu Rojas novada zemesgrāmatas 585. nodalījuma III. daļas 1.
iedaļā. Pēc augšminētās vienošanās noslēgšanas un mūža lietojuma tiesību dzēšanas nekustamo
īpašumu “Rudes Kraujas”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 005 0073, ir lietderīgi novērtēt un
atsavināt izsolē, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma un Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17., 19. un 27. punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Pilnvarot Rojas novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu vienoties ar [..] izbeigt
mūža lietojuma tiesību uz nekustamo īpašumu “Rudes Kraujas”, Rojas novadā, kadastra Nr.
8882 005 0073, un ieraksta par šo tiesību dzēšanu Rojas novada zemesgrāmatas 585.
nodalījuma III. daļas 1. iedaļā.
2.Pēc [..] mūža lietojuma tiesību uz nekustamo īpašumu “Rudes Kraujas”, Rojas
novadā, kadastra Nr. 8882 005 0073 izbeigšanas, Rojas novada domes Izsoles komisijai,
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, organizēt nekustamā īpašuma
“Rudes Kraujas”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 005 0073, novērtēšanu. Atbilstoši
novērtējumam noteikt izsoles nosacīto cenu, apstiprināt atklātas mutiskas izsoles noteikumus,
ar izsoles soli 200,00 eiro apmērā un organizēt nekustamā īpašuma “Rudes Kraujas”, Rojas
novadā, kadastra Nr. 8882 005 0073, atklātu mutisku izsoli.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 95

Par dalības maksu regatē „Rojas lielā balva”
Izskatot Rojas novada Sporta skolas direktores Tatjanas Kirilovas iesniegumu
(reģistrēts 12.06.2020. Nr. 3-9/426) par dalības maksas noteikšanu regates „Rojas lielā balva”,
kura notiks no 2020.gada 25. - 26. jūlijam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 14. punktu g) apakšpunktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt dalības maksu vienai personai regatē „Rojas lielā balva” 2020.gadā no
25. - 26. jūlijam, EUR 20,00 (divdesmit euro) apmērā, izņemot Rojas novada Sporta skolas
audzēkņiem.
2. Kreiserjahtām EUR 20,00 (divdesmit euro) apmērā no laivas un 5,00 (pieci euro) no
personas.
3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rojas novada Sporta skolas direktorei Tatjanai
Kirilovai.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 96

Par Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu
Ievērojot nepieciešamību iecelt jaunu Rojas novada Sociālā dienesta vadītāju,
nepieciešams organizēt konkursu par Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu vakantam Rojas novada Sociālā dienesta
vadītāja amatam (pievienots – pielikums Nr. 1) un organizēt konkursu atbilstoši nolikumam.
2. Amata kandidātu pieteikumus uzdot izvērtēt konkursa komisijai, sastāvošai no
komisijas priekšsēdētājas: Evas Kārkliņas – Rojas novada domes priekšsēdētājas un komisijas
locekļiem:
- Jāņa Pūces, Rojas novada domes izpilddirektora;
- Jāņa Kalniņa, Rojas novada domes deputāta;
- Ingas Lēmanes, BLPJC “Strops” vadītājas;
- Guntras Stockas, Rojas novada domes deputātes.
3. Paziņojumu ar konkursu publicēt Rojas novada pašvaldības mājas lapā www.roja.lv,
informatīvajā izdevumā „Banga” un laikrakstā „Talsu Vēstis”.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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1.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.07.2020. lēmumam Nr.96
“Par Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu”

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

APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020. gada 21. jūlija
sēdes lēmumu Nr. 96
(protokols Nr. 10)

Atklāta konkursa nolikums
vakantam Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatam
1. Vispārīgais noteikums
Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Rojas novada Sociālā dienesta
vadītāja amata pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš nodrošinātu iestādes kvalitatīvu
darbu un attīstību, sociālo pakalpojumu pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem.
2. Konkursa komisija
2.1.Konkursa komisija 5 (piecu) cilvēku sastāvā izveidota un Atklāta konkursa nolikums
vakantam Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatam (turpmāk tekstā – Nolikums)
apstiprināts ar Rojas novada domes 21.07.2020. lēmumu Nr.96 “Par Rojas novada Sociālā
dienesta vadītāja amatu”.
2.2.Konkursa komisija atbilstoši šim Nolikumam pieņem pretendentu pieteikumus un tiem
pievienotos dokumentus, izvērtē pretendentus atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem un nosaka
pretendentu interviju norises dienu un laiku, veic intervijas un izvērtē pretendentus, kā arī
pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju.
2.3.Interviju norises laiku un vietu komisijas sekretāre telefoniski paziņo izvirzītajiem
pretendentiem, kuri pēc konkursa komisijas vērtējuma ir saņēmuši augstāko novērtējumu.
2.4.Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.
2.5.Komisija veic darbu Rojas novada pašvaldības telpās.
2.6.Komisijas sēdes tiek protokolētas.
2.7.Komisijas izvēlētā pretendenta konkursam iesniegtos dokumentus kopā ar protokolu un
pretendenta iesniegto dokumentu izvērtējumu iesniedz Rojas novada domei lēmuma
pieņemšanai.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš
iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.
3.2. Pieteikumu iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rojas novada dome, adrese: Zvejnieku ielā
3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264, vai elektroniski nosūtīt pa e-pastu parakstītu ar elektronisko
parakstu uz adresi roja@roja.lv vai iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē, Rojas novada domes
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sekretārei - Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei
„Konkursam uz Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu”.
3.3. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 10. augustam,
plkst.12.00.
3.4. Pieteikums satur šādus dokumentus:
3.4.1. iesniegumu un pretendenta aptaujas lapu (aptaujas lapai var pievienot
rekomendācijas), (iesniegumā pretendents apliecina, ka piekrīt savu iesniegtajos
dokumentos norādīto personas datu apstrādei, konkursa komisijā un Rojas novada
domē);
3.4.2. izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apguves apliecinošu dokumentu
kopijas;
3.4.3. motivācijas vēstuli;
3.4.4. Rojas novada Sociālā dienesta attīstības redzējumu (līdz divām A4 lapām datorrakstā).
4. Pieteikumu izskatīšana, vērtēšanas kritēriji, lēmuma pieņemšana
4.1. Konkursa komisija nevērtē pieteikumus, kuri saņemti vai iesūtīti pēc konkursa Nolikuma
3.3.punktā noteiktā termiņa.
4.2 Konkursa komisija veic vērtēšanu divās kārtās:
4.2.1. pirmajā kārtā, pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, piecu darba dienu laikā
atver aploksnes un atlasa tos pieteikumus, kuri satur visus pretendentu atlasei
nepieciešamos dokumentus (Nolikuma 3.4.punkts) un izvērtē iesniegto dokumentu
atbilstību Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem;
4.2.2. otrajā kārtā (intervija ar pretendentu), piedalīties tiek uzaicināti pretendenti, kuru
iesniegtie dokumenti atbilst konkursa Nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un
kuri konkursa pirmajā kārtā sasnieguši visaugstāko punktu skaitu un ieguvuši
vismaz 50% no pirmajā kārtā iespējamo punktu skaita. Otrajā kārtā tiek vērtēta
pretendenta pašvaldības sociālā darba attīstības koncepcija, atbilstība iesniegtajam
rakstiskajam materiālam, spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem
jautājumiem, saskarsmes spējas, komunikāciju prasme.
4.3. Pirmajā kārtā komisija izvērtē šī Nolikuma 4.3.1. – 4.3.3.punktā sniegto informāciju,
vērtējot punktu sistēmā (1.pielikums):
4.3.1. Izglītība:
4.3.1.1. Maģistra grāds – 3 punkti;
4.3.1.2. Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā
izglītība – 2 punkti;
4.3.1.3. Augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – 1 punkts;
4.3.2. Pieredze sociālā darbā vai vadības darbā:
4.3.2.1. pēdējo triju gadu pieredze sociālajā darbā vai vadībā – 3 punkti;
4.3.2.2. vismaz triju gadu darba pieredze sociālā darba jomā vai vadībā – 2 punkti;
4.3.2.3. darba pieredze sociālā darba jomā vai vadībā – 1 punkts.
4.3.3. Atsauksmes, rekomendācijas – līdz 2 punkti.
4.4. Maksimālais punktu skaits 1.kārtā – 8 punkti.
4.5. Otrajā kārtā (intervijā) komisija izvērtē pretendenta iesniegto Rojas novada Sociālā
dienesta attīstības redzējumu, kompetenci iestādes vadības jomā un sociālās nozares
jautājumos, saskarsmes un komunikācijas prasmes pēc šādiem kritērijiem, vērtējot tos punktu
sistēmā (1.pielikums):
4.5.1. Rojas novada Sociālā dienesta darbības attīstības koncepcijas pamatojums, atbilstība
iesniegtajam materiālam – līdz 5 punktiem;
4.5.2. pretendenta spējas sniegt kompetentas atbildes uz amata pienākumu pildīšanai
atbilstošiem jautājumiem – līdz 5 punktiem;
4.5.3. pretendenta saskarsmes spējas, komunikācijas prasme – līdz 5 punktiem;
4.5.4. motivācijas vēstule – līdz 5 punktiem.
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4.5.5 maksimāli iespējamais punktu skaits otrajā kārtā – 20 punkti;
4.5.6. komisijas locekļiem otrās kārtas (intervijas) laikā ir tiesības pretendentam uzdot
jautājumus, kas saistīti ar iepriekšējo darba pieredzi, zināšanām un problēmsituāciju
analīzi;
4.5.7. Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam tā saskarsmes spēju,
komunikāciju prasmes un motivācijas novērtēšanai.
4.6. Katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu pēc Nolikuma nosacījumiem; katram
komisijas loceklim ir tiesības individuāli piešķirt papildus līdz 2 vērtējuma punktiem, rakstiski
pamatojot savu vērtējumu. Savu viedokli komisijas loceklis intervijas laikā vai tūlīt pēc
intervijas ieraksta pretendenta izvērtēšanas lapā un apliecina to ar parakstu.
4.7. Maksimāli iespējamais kopējais punktu skaits (ja komisijas locekļi izmanto Nolikuma
4.6.punktā paredzētos papildus punktus) – 30 punkti.
4.8. Lēmumu par pretendenta atbilstību pieņem, pamatojoties uz pirmajā un otrajā kārtā iegūtā
individuālā vērtējuma vidējo punktu skaitu.
4.9. Ja pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, komisija balso par pretendentiem. Ja
balsojums ir vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas priekšsēdētājam
savs lēmums ir jāpamato un tas tiek ierakstīts protokolā.
4.10. Komisija pieņem galīgo lēmumu bez pretendentu klātbūtnes un par rezultātiem
paziņo katram pretendentam rakstveidā piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma
pieņemšanas.
4.11. Pēc pozitīva domes lēmuma pieņemšanas pretendents tiek pieņemts darbā, noslēdzot
darba līgumu ar pārbaudes laiku - trīs mēneši.
4.12. Ja neviens no pretendentiem nav saņēmis 50% no Nolikuma 4.7. apakšpunktā minēto
punktu skaita vai Rojas novada dome neapstiprina komisijas atzīto konkursa uzvarētāju, tiek
izsludināts atkārtots konkurss uz vakanto amata vietu.
5. Nobeiguma noteikumi
5.1. Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amata konkursa Nolikums sagatavots uz trīs lapām
un tiek ievietots Rojas novada domes interneta mājas lapā, sludinājumu par konkursu uz
vakanto Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu publicēt informatīvajā izdevumā
“Banga” un laikrakstā “Talsu Vēstis”.
5.2. Nolikuma 3.2.punktā noteiktajā kārtībā noformētie pretendentu iesniegtie dokumenti tiek
reģistrēti pieteikumu saņemšanas reģistrā.
5.3. Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja konkurss
tiek atsaukts pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām vai pretendents iesniegto dokumentu
izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu.
5.4. Pretendentam pēc rakstveida pieprasījuma ir tiesības iepazīties ar komisijas protokolu, daļā,
kas nesatur trešo personu personas datus un komisijas pieņemto ieteikumu.
5.5. Ja konkursa norise ir bijusi nesekmīga (nav pieteicies neviens pretendents, pieteikušos
pretendentu profesionālā sagatavotība neatbilst amata aprakstā noteiktajām prasībām un par to
pieņemts komisijas lēmums, vai nevienu no komisijas ieteiktajiem pretendentiem Rojas novada
dome neapstiprina iecelšanai amatā), dome, pieņem lēmumu par Rojas novada Sociālā dienesta
vadītāja iecelšanu vai izsludina atkārtotu konkursu.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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Pretendentu izvērtēšana
Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatam
Pretendents __________________________________
Maksimālais
punktu skaits

Pozīcija
Nr.p.k.
Izglītība:
1.1. Maģistra grāds

3
1.2. Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība vai augstākā izglītība

2

1.
1.3. Augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā 72 stundu apjomā
Pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības
darbā:
2.1. Pēdējo triju gadu pieredze sociālajā darbā vai
vadībā
2.

3.

1

3

2.2. Vismaz triju gadu darba pieredze sociālā
darba jomā vai vadībā

2

2.3. Darba pieredze izglītības jomā vai izglītības
vadības darbā

1

Atsauksmes, rekomendācijas

līdz
2
Kopā 1.kārtā

4.

Rojas novada Sociālā dienesta attīstības redzējumu
attīstības redzējums

5.

Spējas sniegt kompetentas atbildes uz amata
pienākumu pildīšanai atbilstošiem jautājumiem

6.

Pretendenta saskarsmes spējas, komunikācijas
prasme

7.

Motivācija
Kopā 2. kārtā
Papildus punkti
Kopā
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8
līdz
5
līdz
5
līdz
5
līdz
5
2
02
3
0

Iegūtais
punktu
skaits

Piezīmes izvērtēšanas
laikā:

Komisijas loceklis:__________________________________( paraksts, paraksta atšifrējums)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 97

Par izmaiņām Rojas ostas valdes sastāvā
Rojas novada dome ir saņēmusi Rojas ostas valdes locekles Ekonomikas ministrijas
pārstāves Madaras Ambrēnas 2020. gada 29. jūnija iesniegumu, kurā viņa lūdz viņu atbrīvot
no Rojas ostas valdes locekles amata, jo sakarā ar atrašanos ilgstošā prombūtnē uz laiku nepilda
Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietnieces
pienākumus.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma “Par ostām” 26. pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27) punktu
Rojas novada dome nolemj:
1. Atbrīvot no Rojas ostas valdes locekļa amata Ekonomikas ministrijas pārstāvi Madaru Ambrēnu.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta otro daļu,
189. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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

21.07.2020.

Nr. 98

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam „Buku kāpas”, Rojas novads
Rojas novada domē saņemts SIA “Līvmale”, reģistrācijas Nr. 40003688350, valdes
locekļa Justa Dzedoņa, [..] 2020.gada 7.jūlija iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/463, 07.07.2020.),
ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Buku kāpas”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010
0019 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0019 10 (desmit) atsevišķās zemes
vienībās un atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus un adreses.
Rojas novada pašvaldība konstatē:
1. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamais
īpašums “Buku kāpas”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010 0019, sastāv no 2 (divām)
zemes vienībām:
- ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0019, (platība 2,2900 ha);
- ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0432, (platība 0,0621 ha).
2. Nekustamais īpašums pieder SIA “Līvmale”, reģistrācijas Nr. 40003688350, īpašuma
tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000163347,
zemesgrāmatā nav reģistrēta atzīme par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem,
pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem.
3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Buku kāpas”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882
010 0019, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0019 10 (desmit) atsevišķās
zemes vienībās, saskaņā ar iesniegumam pievienoto sadales shēmu.
4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0019 sadalīšanai, saskaņā ar Zemes
ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.punktu, 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 010 0019 funkcionālais zonējums ir Meži (M)
un Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzS).
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”
Rojas novada dome nolemj:
1. Nekustamā īpašuma „Buku kāpas”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010 0019, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0019 sadalīšanai (platība 2,2900 ha), saskaņā ar
grafisko pielikumu (pievienots grafiskais pielikums Nr. 2), izstrādājot zemes ierīcības projektu,
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piešķirot atdalāmajām zemes vienībām sekojošus nosaukumus un adreses: “Lūši”, “Mežpīles”,
“Mežzosis”, “Vilki”, “Aļņi”, “Ūdeles”, “Raķeļi”, “Krīkļi”, “Lauči” un “Gaigalas”.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pievienots - pielikums
Nr. 3).
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: [..].

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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2.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.07.2020. lēmumam Nr.98
“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Buku kāpas”, Rojas novads”

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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3.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.07.2020. lēmumam Nr.98
“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Buku kāpas”, Rojas novads”

NOSACĪJUMI
1.PROJEKKTA IZSTRĀDES MĒRĶIS
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0019 sadalīšana, saskaņā ar
sadalīšanas shēmu (pielikums Nr.2), jaunu zemes vienību izveidei.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0019 sadalīšana, 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 010 0019 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

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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, 17. punkts)
Rojā

21.07.2020.

Nr. 99

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Zāles - 1”, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts SIA “Rojupes Silmači” valdes priekšsēdētāja Nikoloja
Kirilova, [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/461, 07.07.2020.), kurā lūgts atļaut no nekustamā
īpašuma „Zāles - 1”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 005 0192) atdalīt zemes vienību 11,3000
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0203, piešķirot tai jaunu nosaukumu „Vīteņi”.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Zāles - 1”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 005 0192, kopplatība
51,7000 ha), sastāv no septiņām zemes vienībām:
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0192 (platība 15,8000 ha);
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0193 (platība 8,5000 ha);
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0194 (platība 4,0000 ha);
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0203 (platība 11,3000 ha);
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0275 (platība 1,8000 ha);
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0276 (platība 1,2000 ha);
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0433 (platība 9,1000 ha).
2. Nekustamais īpašums pieder SIA “Rojupes Silmači”, reģistrācijas Nr. 46103003508
īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000173753,
zemesgrāmatā ir noteikts aizliegums bez AS SEB bankas rakstiskas piekrišanas nekustamo
īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām, iesniegumam pievienota
AS SEB bankas rakstiska piekrišana nekustamā īpašuma dalīšanai.
3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Zāles - 1”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 005
0192, kopplatība 51,7000 ha), no kopējā īpašuma atdalot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8882 005 0203 (platība 11,3000 ha) un piešķirt tai jaunu nosaukumu „Vīteņi”,
sadalīšanas mērķis: atdalīt un pēc tam atsavināt no līdzšinējā īpašuma zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8882 005 0203.
4. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 005 0203 noteiktais zemes lietošanas mērķis neatbilst zemes eksplikācijai
un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc nepieciešams to mainīt, nosakot sekojošus
zemes lietošanas mērķus:
− atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0203, 11,3000 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201)
11,3000 ha platībā.
5. Atdalāmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0203 (platība 11,3000 ha) nav
adresācijas objekts.
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Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādas ir nekustamā īpašuma
“Zāles - 1”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 005 0192) 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 “Zāles - 1”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 005
0192, kopplatība 51,7000 ha), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0203
(11,3000 ha platībā), (pievienots grafiskais pielikums Nr. 4).
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0203 piešķirt jaunu
nosaukumu „Vīteņi”.
3. Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0203,
11,3000 ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 11,3000 ha platībā.
4. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējam
SIA “Rojupes Silmači” valdes priekšsēdētājam Nikolojam Kirilovam, adrese: [..].
5. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību
informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp
NĪVKIS un pašvaldību”.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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4.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.07.2020. lēmumam Nr.99
“Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Zāles - 1”, Rojas novadā”

Nekustamā īpašuma „Zāles - 1”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 005 0192)
zemes vienība 11,3000 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0203

Plāns no „Rojas novada teritorijas plānotā / atļautā izmantošana”
(oriģināls mērogā 1:10 000)

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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, 18. punkts)
Rojā

21.07.2020.

Nr. 100

Par nekustamā īpašuma “Krukšas” zemes vienību apvienošanu
vienā nekustamajā īpašumā
Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/457, 03.07.2020.), kurā
lūgts atļaut nekustamā īpašuma “Krukšas” zemes vienību apvienošanu vienā nekustamajā
īpašumā.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums “Krukšas”, Žocene, Rojas novads (kadastra Nr. 8882 006 0020,
kopplatība 3,6900 ha), sastāv no divām zemes vienībām:
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0020 (platība 0,4400 ha);
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0021 (platība 3,2500 ha).
2. Nekustamais īpašums pieder [..] īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.512, zemesgrāmatā nav atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu,
aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem.
3. Prasītājs vēlas esošo zemes vienību “Krukšas”, Žocenē, Rojas novadā ar kadastra
apzīmējumu 8882 006 0021 apvienot ar zemes vienību “Krukšas”, Žocenē, Rojas novadā ar
kadastra apzīmējumu 8882 006 0020 vienā zemes vienībā.
4. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 006 0020 noteiktais zemes lietošanas mērķis neatbilst zemes eksplikācijai
un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc zemes vienībai 0,4400 ha platībā
nepieciešams to mainīt, nosakot sekojošus zemes lietošanas mērķus:
˗ „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101)
0,3500 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem: Augļu dārzi - 0,2200 ha,
Ganības – 0,1000 ha, Zeme zem ūdens – 0,0300 ha;
˗ „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,0900 ha platībā, kas
sastāv no zemes lietošanas veida: Zeme zem ēkām 0,0900 ha.
5. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 006 0021 noteiktais zemes lietošanas mērķis neatbilst zemes eksplikācijai
un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc zemes vienībai 3,2500 ha platībā
nepieciešams to mainīt, nosakot sekojošus zemes lietošanas mērķus:
˗ „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101)
2,5400 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem: Ganības – 2,1400 ha, Zeme zem
ūdens – 0,3100 ha, zem ceļiem – 0,0900 ha;
˗ „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,1000 ha
platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veida: Zeme zem ēkām 0,1000 ha;
69

˗ „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201)
0,6100 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veida: Mežs 0,6100 ha.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kāda ir nekustamā īpašuma
“Krukšas”, ”Žocenē, Rojas novadā ar kadastra Nr.8882 006 0020 zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 8882 006 0020 un 8882 006 0021 eksplikāciju un 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 apvienot nekustamā īpašuma “Krukšas”, Žocenē Rojas novadā ar kadastra
Nr.8882 006 0020 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0020 0,4400 ha platība un
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0021 3,2500 ha platība (Rojas novada
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 512) vienā zemes vienībā.
2. Apvienotajai zemes vienībai (īpašumam) 3,6900 ha platībā, noteikt sekojošus zemes
lietošanas mērķus:
˗ „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 2,8900 ha platībā,
˗ „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,1900 ha platībā,
˗ „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 0,6100 ha platībā.
3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0020 un zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8882 006 0021 apvienojot, jaunizveidotajai zemes vienībai un no tās sastāvošajam
īpašumam, saglabāt esošo nosaukumu un adresi: “Krukšas”, Žocene, Rojas novads.
4. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējam
[..].
5. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kurzeme @vzd.gov.lv.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību
informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp
NĪVKIS un pašvaldību”.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas 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, 19. punkts)
Rojā

21.07.2020.

Nr. 101

Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Lokatori”, Rojā, Rojas novadā
Rojas novada domēs saņemts VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.
40003294758, elektroniski parakstīts iesniegums, kurā lūgts mainīt zemes lietošanas mērķi
nekustamam īpašumam “Lokatori”, Rojā, Rojas novadā. Visas būves, kuras tika reģistrētas
nekustamā īpašumā “Lokatori”, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 008 0785, normatīvo
aktu noteiktā kārtībā ir demontētas un dzēstas no nekustamā īpašuma sastāva Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
1000 0008 6489. Ņemot vērā, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0785
vairs neatrodas valsts aizsardzības nozīmes objektu apbūve, tā ir neapbūvēta zemes vienība,
kurai dominējošais zemes lietošanas veids ir meža zeme, un zemes vienību turpmākai
izmantošanai ir plānots nodot Zemkopības ministrijas valdījumā, VAS “Valsts nekustamie
īpašumi” lūdz mainīt zemes vienībai noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Valsts
aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un
soda izciešanas iestāžu apbūve” uz “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums “Lokatori”, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0785), sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0785 (kopplatība 0.3160 ha).
Uz zemes vienības neatrodas ēkas (būves).
2. Nekustamais īpašums pieder Finanšu ministrijai, reģistrācijas Nr. 90000014724, īpašuma
tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 6489.
3. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma “Lokatori”, Rojā, Rojas
novadā (kadastra Nr. 8882 008 0785) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008
0785, noteikts sekojošs zemes lietošanas mērķis: „Valsts aizsardzības nozīmes objektu,
drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu
apbūve” (NĪLM – kods 0906) 0.3160 ha platībā, kas neatbilst zemes faktiskajiem zemes
lietošanas mērķiem, tāpēc tas jāmaina, nosakot sekojošu zemes lietošanas mērķi:
- “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201)
0.3160 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem:
- meži – 0.2400 ha,
- zem ēkām – 0.0760 ha.
4. Nav konstatēts, ka iepriekš būtu izdots administratīvais akts par zemes lietošanas mērķi
nekustamam īpašumam “Lokatori”, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0785) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0785. Rojas novada dome ir tiesīga izdot jaunu
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administratīvo aktu, kas atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 2. punktam, nosakot
zemes lietošanas mērķi atbilstošu teritorijas plānojumam un faktiskajai zemes eksplikācijai
un lietošanas mērķim.
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. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas
datiem, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli īpašuma “Lokatori”, Rojā, Rojas novadā
(kadastra Nr. 8882 008 0785) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0785, tas
neatbilst zemes faktiskajam lietošanas mērķim.
Rojas novada pašvaldība administratīvā akta pieņemšanas gaitā ir izvērtējusi tā
pieņemšanas lietderības apsvērumus, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un 66.
pantu, secinot, ka:
− Šāds noregulējums nepieciešams, jo dati par zemes lietošanas mērķi tiek izmantoti
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai. Nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 8. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks iemaksā
tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums.
Atbilstoši minētajam likumam, nodokli administrē attiecīgā pašvaldība. Likumā ir noteiktas
konkrētas likmes, saskaņā ar kurām nodoklis tiek aprēķināts, savukārt 9. panta pirmajā daļā
tiešā tekstā noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums ir nodokli nomaksāt laikus
un pilnā apmērā. Nodokļu nomaksa ir visas sabiedrības leģitīma interese, tie ir finanšu
līdzekļi, kuri paredzēti izlietošanai tieši sabiedrības kopīgajām vajadzībām.
− Likumdevējs ir noteicis skaidru kārtību, kādā zemes lietošanas mērķis nosakāms, tādēļ
atkāpe no šādas kārtības nav iespējama.
− Citāda šī mērķa sasniegšana nav iespējama.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādi ir nekustamā īpašuma
“Lokatori”, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0785) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 008 0785, zemes lietošanas veidi un lietderības apsvērumi lēmuma
pieņemšanai, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 13. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības
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 18.,
Rojas novada dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Lokatori”, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008
0785) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0785 (kopplatība 0.3160 ha)
(pievienots grafiskais pielikums Nr. 5), zemes lietošanas mērķi:
- “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201)
2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt VAS “Valsts nekustamie
īpašumi” uz elektronisko adresi vni@vni.lv.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību
informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp
NĪVKIS un pašvaldību”.
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4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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5.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.07.2020. lēmumam Nr. 101
“Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Lokatori”, Rojā, Rojas novadā”

“Lokatori”, Roja, Rojas novads
Kadastra Nr. 8882 008 0785

- Valsts aizsardzības objektu apbūve (ĪA)
Plāns no „Rojas novada teritorijas plānotā / atļautā izmantošana” (oriģināls mērogā 1:10 000)

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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