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. 12
Rojā,

2020. gada 15.septembrī

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Darba kārtība:
1. Par SIA “AAS “PIEJŪRA”” Aizdevumu līgumu Nr.08-080130-IN un NR.15030410-IN noteikto aizdevumu atmaksas termiņa pagarināšanu ar AS “Swedbank”
2. Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020
3. Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2020
4. Par precizētiem saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2020
5. Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2020
6. Par saistošajiem noteikumiem Nr.14/2020
7. Par Rojas novada bāriņtiesas locekļu un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
8. Par Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu savienošanu
9. Par brīvpusdienām Rojas vidusskolā
10. Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.114 “Mūžībā
aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”
11. Par štatu saraksta grozījumiem – izslēgts no darba kārtības
12. Par Rojas novada domes struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstu apstiprināšanu
Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
13. Par dalības maksu Rojas novada Sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā U10,
U12, U14 un U16 vecuma grupām
14. Par zemi “Klapēni”, Rojā, Rojas novadā
15. Par adreses piešķiršanu “Selgas”, Melnsilā, Rojas novadā
16. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Līdakas”, Kaltenē, Rojas
novadā
17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Laši 1”, Rojas novadā
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Meždārzi”, Rojas novads
Deputātu Jāņa Kalniņa un Mareka Štāla priekšlikums no darba kārtības izslēgt
11.punktu “Par štatu saraksta grozījumiem”,
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atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, G. Stocka, M.
Štāls), pret – E.Kārkliņa, H.Valdemārs, E.Grīnītis, atturas – I.Otmane,
Dome nolemj:
no darba kārtības izslēgt 11.punktu “Par štatu saraksta grozījumiem”.
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:
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Protokolē:
Domes sekretāre Gunta Dambiņa
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, Alise
Lakšmane – NĪ speciāliste/ NĪN administratore, “AAS “Piejūra”” valdes loceklis Ēriks
Zaporožecs, “AAS “Piejūra”” juriste.
1.
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
Ievērojot SIA “AAS “PIEJŪRA”” amatpersonu sniegto informāciju sagatavotais
lēmuma projekts “Par SIA “AAS “PIEJŪRA”” Aizdevumu līgumu Nr.08-080130-IN un
NR.15-030410-IN noteikto aizdevumu atmaksas termiņa pagarināšanu ar AS “Swedbank”
zaudējis aktualitāti. Iesniegtais lēmuma projekts tiek atsaukts un par to netiek balsots.
2.
Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020
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:
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pieņemt lēmumu Nr. 118 “Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020”.
Lēmums pievienots protokolam.
3.
Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2020
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. 119 “Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2020”.
Lēmums pievienots protokolam.
4.
Par precizētiem saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2020
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. 120 “Par precizētiem saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2020”.
Lēmums pievienots protokolam.
5.
Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2020
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. 121 “Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2020”.
Lēmums pievienots protokolam.
6.
Par saistošajiem noteikumiem Nr.14/2020
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. 122 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.14/2020”. Lēmums
pievienots protokolam.
7.
Par Rojas novada bāriņtiesas locekļu un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
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:
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pieņemt lēmumu Nr. 123 “Par Rojas novada bāriņtiesas locekļu un priekšsēdētāja
vietnieka ievēlēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
8.
Par Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu savienošanu
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. 124 “Par Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu
savienošanu”. Lēmums pievienots protokolam.
9.
Par brīvpusdienām Rojas vidusskolā
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. 125 “Par brīvpusdienām Rojas vidusskolā”. Lēmums pievienots
protokolam.
10.
Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.114 “Mūžībā
aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”
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. 126 “Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija
lēmumā Nr.114 “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana””.
Lēmums pievienots protokolam.
12.
Par Rojas novada domes struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstu apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
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 – nav, nebalso – J.Kalniņš,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 127 “Par Rojas novada domes struktūrvienību amatu un mēnešalgu
sarakstu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
13.
Par dalības maksu Rojas novada Sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā U10,
U12, U14 un U16 vecuma grupām
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
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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 – nav, nebalso – J.Kalniņš,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 128 “Par dalības maksu Rojas novada Sporta skolas atklātajās
sacensībās vieglatlētikā U10, U12, U14 un U16 vecuma grupām”. Lēmums pievienots
protokolam.
14.
Par zemi “Klapēni”, Rojā, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
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 – nav, nebalso – J.Kalniņš,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 129 “Par zemi “Klapēni”, Rojā, Rojas novadā”. Lēmums
pievienots protokolam.
15.
Par adreses piešķiršanu “Selgas”, Melnsilā, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
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 – nav, nebalso – J.Kalniņš,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 130 “Par adreses piešķiršanu “Selgas”, Melnsilā, Rojas novadā”.
Lēmums pievienots protokolam.
16.
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Līdakas”, Kaltenē, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
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 – nav, nebalso – J.Kalniņš,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 131 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
„Līdakas”, Kaltenē, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
17.
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Laši 1”, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
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 – nav, nebalso – J.Kalniņš,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 132 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Laši
1”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
18.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Meždārzi”,
Rojas novads
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
5

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 – nav, nebalso – J.Kalniņš,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 133 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Meždārzi”, Rojas novads”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēdi beidz plkst. 15.00
Sēdes vadītāja

E. Kārkliņa

Protokoliste

G.Dambiņa
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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. 12, 2. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 118

Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020
Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 24.08.2020. rakstu Nr.118/7580, ir precizēti ar Rojas novada domes 2020.gada 21.jūlija sēdes lēmumu Nr.85
(protokols Nr.10) apstiprinātie Rojas novada pašvaldības 2020.gada 21.jūlija saistošie
noteikumi Nr.5/2020 „Grozījumi Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos
Nr. 19/2011 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rojas novadā””, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt precizētos 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 nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 45.pants.

Domes priekšsēdētāja

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
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr.5/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020.gada 21.jūlija
sēdes lēmumu Nr.85
(protokols Nr. 10)
PRECIZĒTI
ar Rojas novada domes
2020.gada 15.septembra
sēdes lēmumu Nr.118
(protokols Nr. 12)

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. Izteikt Noteikumu 5.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.16. atrasties vai novietot transportlīdzekli apstādījumu zālienā un puķu dobēs.”;

1.2. Svītrot Noteikumu 6.punktu, 7.punktu un 8.punktu.
1.3. Svītrot Noteikumu 12.punktu, 13.punktu, 15.punktu, 16.punktu un 17.punktu.
1.4. Izteikt noteikumu III. Nodaļu šādā redakcijā:
“III. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
9. Par 5.1., 5.2. vai 5.3.punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu līdz 10 (desmit) naudas soda vienībām.
10. Par 5.4., 5.5.,5.13., 5.14. vai 5.15. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 (piecpadsmit) naudas soda vienībām.
11. Par 5.6., 5.9., 5.10., 5.12. vai. 5.16.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 25 (divdesmit piecām) naudas soda vienībām.” ”
12. (Svītrots – Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols
Nr.__)).
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13. (Svītrots – Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols
Nr.__)).
14. (Svītrots – Rojas novada domes 2015.gada 02.februāra sēdē (lēmums Nr.21 (protokols
Nr.2)).
15. (Svītrots– Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols
Nr.__)).
16. (Svītrots – Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols
Nr.__)).
17. (Svītrots– Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols
Nr.__))..”
1.5.Svītrot Noteikumu 20.punktu, 21.punktu, 22.punktu, 23.punktu, 24.punktu un 25.punktu.
1.6. 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 tiesīgas Rojas novada domes struktūrvienības “Pašvaldības
policija” amatpersonas.
19. Lēmumus Administratīvā pārkāpuma lietās par šo Noteikumu pārkāpumiem pieņem Rojas
novada domes Administratīvā komisija.
20. (Svītrots – Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols
Nr.__)).
21. . (Svītrots – Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols
Nr.__)).
22. . Svītrots – Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols
Nr.__)).”

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa
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Precizēto 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. Saistošie noteikumi precizēti atbilstoši
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
24.08.2020. rakstam Nr.1-18/7580.
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 svītrot normas, kas regulētas Bērnu tiesību
aizsardzības likumā..
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
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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. 12, 3. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 119

Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2020
Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 24.08.2020. rakstu Nr.118/7584 ir precizēti Rojas novada domes 2020.gada 21.jūlija sēdes lēmumu Nr.89 (protokols
Nr.10) apstiprinātie Rojas novada pašvaldības 2020.gada 21.jūlija saistošie noteikumi
Nr.9/2020 Grozījumi Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos
Nr.18/2011 “Rojas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi””, tādēļ saskaņā
ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu un trešo daļu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt precizētos 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
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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)
PRECIZĒTI
ar Rojas novada domes
2020.gada 15.septembra
sēdes lēmumu Nr.119
(protokols Nr.12)

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. Papildināt Noteikumus ar 21¹. punktu: “21¹. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskajām personām - līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda
vienībām, juridiskajām personām - līdz 280 (divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām).”
1.2. 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. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem lēmumus pieņem Rojas
novada domes Administratīvā komisija.
21¹. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:
fiziskajām personām - līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 (divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām).”
1.2. Svītrot Noteikumu V. nodaļu.
1.3. Svītrot Noteikumu 26.,27.,28.,29.punktus.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa
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Precizēto 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. Saistoši noteikumi precizēti ievērojot
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
24.08.2020. rakstu Nr.1-18/7584 .
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
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rojas novada
domes Administratīvā komisija.
6. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

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. 12, 4. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 120

Par precizētiem saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2020
Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 24.08.2020 rakstu Nr.118/6946 “Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2020” ir precizēti saistošie
noteikumi Nr. 10/2020, kas izdoti pamatojoties uz Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 7.punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt precizētos 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
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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
APSTIPRINĀTI
ar Rojas novada domes
2020.gada 21.jūlija
sēdes lēmumu Nr.90
(protokols Nr. 10)
PRECIZĒTI
ar Rojas novada domes
2020.gada 15.septembrī
sēdes lēmumu Nr.120
(protokols Nr.12)
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, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 12.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 1.un 2. punktus šādā redakcijā: “
1. Saistošie noteikumi reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanai, apsaimniekošanai Rojas novada administratīvajā teritorijā, publiskās vietās un
vietās, kas vērstas pret publisku vietu, (turpmāk tekstā – Noteikumi) attiecas uz visām fiziskām
un juridiskām personām, kuras izvieto reklāmas, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos
materiālus vai kurām pieder reklāmas nesēji vai objekti.
2. Izvietojot, publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, reklāmu, izkārtnes,
sludinājumus un citus informatīvos materiālus Rojas novada administratīvajā teritorijā , jāievēro
šie Noteikumi, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noteikumi reklāmas nesēju
uzstādīšanai tiešā ceļa tuvumā, Rojas novada teritorijas plānojums, likums "Par kultūras
pieminekļu aizsardzību", Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi, Valsts
valodas likums, Reklāmas likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.”
1.2.Svītrot Noteikumu 69.punktu.
1.3.Svītrot Noteikumu 76.6..punktu un 77.punktu.
15

1.4.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.
69. (Svītrots – Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols
Nr.__)).
70. Nesaskaņotu reklāmu, izkārtņu, plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu informatīvo
materiālu izvietošana, publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, 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.
72. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem lēmumus pieņem Rojas
novada domes Administratīvā komisija.
73. Administratīvos sodus par noteikumu pārkāpumiem piemēro fiziskām un juridiskām personām.
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, publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret
publisku vietu, bez Rojas apvienotās būvvaldes arhitekta skaņojuma par tiesībām eksponēt
reklāmu vai tās nesēju;
74.2. par reklāmas izvietošanu, publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu,
nesamaksājot pašvaldības nodevu;
74.3. par reklāmas nenovākšanu, publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, 10
(desmit) dienu laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa beigām un reklāmas nesēja
nesakārtošanu.
75. Noteikt administratīvo sodu par īslaicīgas reklāmas nenovākšanu, publiskās vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu, trīs dienu laikā pēc attiecīgā pasākuma vai notikuma beigām brīdinājums vai naudas sods no 3 naudas soda vienībām, līdz 10 naudas soda vienībām.
76. Noteikt administratīvo sodu - brīdinājums vai naudas sods no 6 naudas soda vienībām, līdz
30 naudas soda vienībām, par šādu noteikumu neievērošanu:
76.1. par reklāmas vai tās nesēja izpildi dabā, publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret
publisku vietu, neatbilstoši apstiprinātajam projektam;
76.2. par reklāmas, tās nesēja neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā;
76.3. par reklāmas, tās nesēja uzstādīšanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku
vietu, bez marķējuma ar izvietotāja rekvizītiem;
76.4. par reklāmas, tās nesēja, publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu,
nenostiprināšanu statiski drošā veidā;
76.5. par reklāmas, tās nesēja izvietošanu uz nesakoptas nama fasādes, publiskās vietās un
vietās, kas vērstas pret publisku vietu;
76.6. (Svītrots – Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols
Nr.__)).
77. (Svītrots – Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols
Nr.__)).”
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa
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Precizēto 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. Saistošie noteikumi precizēti atbilstoši
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
24.08.2020 rakstu Nr.1-18/6946 “Par precizētajiem
saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2020”.
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
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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. 12, 5. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 121

Par precizētajiem 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. noteikumu Nr.491„Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11. punktu, Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu
Nr. 266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.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
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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
APSTIPRINĀTI
ar Rojas novada domes
2020.gada 21.jūlija
sēdes lēmumu Nr.92
(protokols Nr.10)
PRECIZĒTI
ar Rojas novada domes
2020.gada 15.septembra
sēdes lēmumu Nr.121
(protokols Nr.12)
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, Ministru kabineta
04.04.2006.gada noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu
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. Svītrot Noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdu “redakcijā”.
2. Svītrot Noteikumu 19.punktu.
3. 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.
17. Lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās par šo noteikumu pārkāpumiem pieņem Rojas
novada domes Administratīvā komisija.
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18. Par noteikumu pārkāpumiem, par kuriem administratīvā atbildība nav noteikta Dzīvnieku
aizsardzības likumā, fiziskas personas var tikt administratīvi sodītas piemērojot brīdinājumu vai
naudas sodu no 4 naudas soda vienībām līdz 60 naudas soda vienībām, bet juridiskas personas
var tikt administratīvi sodītas piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu no 10 naudas soda
vienībām līdz 150 naudas soda vienībām.
19. (Svītrots – Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols
Nr.__)).”

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa
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Precizēto 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. Saistošie noteikumi precizēti atbilstoši
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
24.08.2020 rakstam Nr.1-18/7583 “Par precizētajiem
saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2020”
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 lietās lēmumu par šo Noteikumu
pārkāpumiem pieņem Rojas novada domes Administratīvā
komisija.
6. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

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. 12, 6. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 122

Par saistošajiem noteikumiem Nr.14/2020
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.14/2020 „Grozījums 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
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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.14/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020.gada 15.septembrī
sēdes lēmumu Nr.122 (protokols Nr.12)
Grozījums Rojas novada pašvaldības 21.06.2016. saistošajos noteikumos Nr.9/2016 „Par
ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu pašvaldības centralizētā
kanalizācijas sistēmā Rojas novada””
Izdoti 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 "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 11. un 13.punktu
1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 21.06.2016. saistošajos noteikumos Nr.9/2016 „Par
ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu pašvaldības centralizētā kanalizācijas
sistēmā Rojas novada”” (turpmāk tekstā – noteikumi) grozījumu, 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.
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 piemērošana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.”

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa
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Saistošo noteikumu Nr.14/2020
Grozījums Rojas novada pašvaldības 21.06.2016. saistošajos noteikumos Nr.9/2016 „Par
ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu pašvaldības centralizētā
kanalizācijas sistēmā Rojas novada””
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 stāsies
spēkā 2020. gada 1. janvārī. 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
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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. 12, 7. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 123

Par Rojas novada bāriņtiesas locekļu un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmās daļa nosaka, ka bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā
pašvaldības dome, tādēļ lai nodrošinātu bāriņtiesas darbības nepārtrauktību, sakarā ar Rojas
novada bāriņtiesas locekļu Intas Plātes pilnvaru termiņa izbeigšanos 15.09.2020., Andas
Sebres-Līkopas pilnvaru termiņa izbeigšanos 20.10.2020. , Lindas Frīdenbergas un bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Pāvuliņa pilnvaru termiņa izbeigšanos 18.01.2021. nepieciešams
lemt par Rojas novada bāriņtiesas locekļu un bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšanu.
Rojas novada domes Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Zaķe un Rojas novada domes
izpilddirektors Jānis Pūce ir ierosinājuši atkārtoti ievēlēt par Rojas novada bāriņtiesas loceklēm
Intu Plāti, Andu Sebri-Līkopu un Lindu Frīdenbergu, bet par Rojas novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietnieku atkārtoti ievēlēt Jāni Pāvuliņu, kuri atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta
pirmās un otrās daļas prasībām: “(1) Par bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieku var ievēlēt personu: 1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis; 2) kura
sasniegusi 30 gadu vecumu; 3) kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas,
psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā
(pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība; 4) kura prot valsts valodu
augstākajā līmenī;5) kurai ir nevainojama reputācija. (2) Par bāriņtiesas locekli var ievēlēt
personu:1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis; 2) kura sasniegusi 30 gadu
vecumu; 3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība
pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā
līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī; 5) kurai ir nevainojama reputācija. Intai Plātei,
Andai Sebrei-Līkopai, Lindai Frīdenbergai un Jānim Pāvuliņam nav Bāriņtiesu likuma
11.pantā minēto šķēršļu, kas liedz ieņemt bāriņtiesas locekļa un bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietnieka amatus, ko apliecina LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Noziedzīgo
nodarījumu uzskaites nodaļas informācija. Saskaņā ar augstāk minēto un pamatojoties likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un 27.punktu,
Rojas novada dome nolemj:
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1. Ievēlēt Intu Plāti, personas kods 280957 - 12515, par Rojas novada bāriņtiesas locekli
no 2020.gada 16.septembra uz Bāriņtiesu likumā noteikto termiņu.
2. Ievēlēt Andu Sebri-Līkopu, personas kods 080663-12506, par Rojas novada
bāriņtiesas locekli, par Rojas novada bāriņtiesas locekli no 21.10.2020. uz Bāriņtiesu likumā
noteikto termiņu.
3. Ievēlēt Lindu Frīdenbergu, personas kods 180579-12517, par Rojas novada
bāriņtiesas locekli, par Rojas novada bāriņtiesas locekli no 19.01.2021. uz Bāriņtiesu likumā
noteikto termiņu.
4. Ievēlēt Jāni Pāvuliņu, personas kods 030865-12502, par Rojas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku no 19.01.2021. uz Bāriņtiesu likumā noteikto termiņu.

Domes priekšsēdētāja

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. 12, 8. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 124

Par Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu savienošanu
Rojas novada dome ir saņēmusi Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja Kārļa Volanska
28.08.2020. iesniegumu, kurā atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” prasībām, lūgta atļauja savienot Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja
amatu ar Biedrības “Mazais Vāģis”, reģistrācijas numurs 40008234717, valdes priekšsēdētāja
amatu, kura amata pienākumi tiks veikti ārpus Rojas novada pašvaldībā noteiktā darba laika un
nerada interešu konfliktu. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta ceturtās daļas 1.punktā noteikts, ka publiskas personas iestādes vadītājs var
savienot valsts amatpersonas amatu biedrībā, kā arī uz Sociālā dienesta vadītāju neattiecas
minētajā normas izņēmumi par aizliegumiem amatu savienošanai atsevišķiem valsts
amatpersonu amatiem. Minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī tiešo amatu pienākumu pildīšanai nekaitē.
Rojas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma “par interešu konflikta
novēršanu amatpersonu darbībā “ir kompetenta izsniegt atļauju savienot Rojas novada Sociālā
dienesta vadītāja amatu ar citu amatu.
Saskaņā ar Likuma 8.¹panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā
panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu
maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu
par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata
saistīti ar Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un
3.punktu (atcelšanas atruna). Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos
apstākļus un iegūto informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 1.punktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā to, ka
zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai,
Rojas novada dome nolemj:
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1. Atļaut Rojas novada Sociālā dienesta vadītājam Kārlim Volanskim savienot Rojas
novada Sociālā dienesta vadītāja amatu ar Biedrības “Mazais Vāģis”, reģistrācijas numurs
40008234717, valdes priekšsēdētāja amatu.
2. Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8¹.panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums
izdots ar atcelšanas atrunu.
3. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Rojas novada
domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu
nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
4. 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
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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. 12, 9. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 125

Par brīvpusdienām Rojas vidusskolā
Ievērojot to, ka valsts izdodot Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumus Nr.614
“Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo
ēdināšanai” no 01.09.2020. gada vairs pilnā apmērā neapmaksās izglītojamo ēdināšanu, kuri
klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, kā arī to, ka ir pieaugušas
faktiskās izglītojamo ēdināšanas izmaksas un ēdināšanai ir nepieciešams papildus finansējums,
ievērojot Rojas novada pašvaldības 2017. gada 19. decembra saistošos noteikumus Nr. 15/2017
„Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas punktiem 19), 23) un 27),
Rojas novada dome nolemj:
Noteikt, ka no 2020. gada 01.septembra Rojas vidusskolas skolēniem brīvpusdienu
maksas apmērs vienam izglītojamajam vienai dienai ir 1,50 EUR.

Domes priekšsēdētāja

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. 12, 10. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 126

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.114 “Mūžībā
aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5) punktā noteikto
autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.; pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas punktu 23, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu,
likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 45.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam”
13.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumiem Nr.590
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
Rojas novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.114 “Par
piedalīšanos projektā “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana””
un izteikt lēmuma 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:
“2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 20 716,99 EUR (projekta kopējās izmaksas
174 740,14 EUR);
3. Ņemt aizņēmumu 2020.gadā un 2021.gadā no Valsts kases 138 740,14 EUR (viens
simts trīsdesmit apmērā;
4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Rojas novada domes iespējas ņemt
aizņēmumu no Valsts Kases 138 740,14 EUR apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās
procentu likmes. Apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.”
2. Saskaņot aizņēmuma ņemšanu administratīvi teritoriālās reformas rezultātā
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vieta likuma
Pārejas noteikumu 20.punktā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

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. 12, 13. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 128

Par dalības maksu Rojas novada Sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā U10,
U12, U14 un U16 vecuma grupām
Izskatot Rojas novada Sporta skolas direktores Tatjanas Kirilovas iesniegumu par
dalības maksas noteikšanu Rojas novada Sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā U10
un U12 vecuma grupām, kuras notiks 2020.gada 25.septembrī, un U14 un U16 vecuma grupām,
kuras notiks 2020.gada 30.septembrī , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14. punktu g) apakšpunktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt dalības maksu vienai personai Rojas novada Sporta skolas atklātajās
sacensībās U10 un U12 vecuma grupām 2020.gadā 25.septembrī EUR 2,00 (divi eiro) apmērā,
un U14 un U16 vecuma grupām 2020.gada 30.septembrī EUR 2,00 (divi eiro) apmērā, izņemot
Rojas novada Sporta skolas audzēkņiem.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rojas novada Sporta skolas direktorei Tatjanai
Kirilovai.

Domes priekšsēdētāja

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. 12, 14. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 129

Par zemi “Klapēni”, Rojā, Rojas novadā
Ievērojot to, ka nepieciešams pagarināt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz ¼
domājamo daļu 0.2050 ha platībā no nekustamā īpašuma “Klapēni”, Rojā, Rojas novadā,
kadastra Nr. 8882 008 0688, kas pieder Rojas novada pašvaldībai, saskaņā ar 27.02.2015.
tiesneses [..] lēmumu un ierakstu Talsu rajona Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000464735, bet būvju īpašuma īpašniecei [..] pieder ¼ domājamā daļa no būvju īpašuma,
pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas un
pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas punktu 2), un ceturto daļu, ievērojot likuma „Par
valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas punktu 1), lai nodrošinātu minētās zemes lietošanas tiesību sakārtošanu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Noteikt būvju īpašuma “Klapēni”, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 008 0688
uzturēšanai nepieciešamo zemes platību – ¼ domājamo daļu 0.2050 ha platībā (pievienots –
pielikums Nr.7), un iznomāt to ¼ domājamās daļas būvju īpašuma “Klapēni”, Rojā, Rojas
novadā īpašniecei uz zemes esošo būvju uzturēšanas vajadzībām uz desmit gadiem.
2. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt nekustamā īpašuma
īpašniecei [..].
3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

7.PIELIKUMS
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Rojas novada domes 15.09.2020. lēmumam Nr.129
“Par zemi “Klapēni”, Rojā, Rojas novadā”, Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

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. 12, 15. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 130

Par adreses piešķiršanu “Selgas”, Melnsilā, Rojas novadā
Rojas novada dome saņēmusi Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra elektronisko vēstuli
ar informāciju, ka dzīvojamā ēkā “Selgas”, Melnsils, Rojas novads ar kadastra apzīmējumu
8882 002 0128 001 veikta telpu grupu pārbūves kadastrālā uzmērīšana.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, atbilstoši kadastrālās
uzmērīšanas datiem, dzīvojamā ēkā dzēstas telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem
88820020128001002 (Dzīvoklis), 88820020128001003 (Dzīvoklis), 88820020128001004
(Dzīvoklis) un 88820020128001005 (Dzīvoklis) un reģistrētas jaunas telpu grupas ar kadastra
apzīmējumiem 88820020128001007 (Dzīvoklis) un 88820020128001008 (dzīvoklis), kurām
nav reģistrētas telpu grupas adreses.
Lai nodrošinātu valsts un pašvaldību institūciju reģistrus un informācijas sistēmas ar
pilnīgu, aktuālu un oficiāli apstiprinātu adrešu reģistra informāciju, Valsts zemes dienests lūdz
izvērtēt un nepieciešamības gadījumā piešķirt adreses telpu grupām iepriekš minētajā ēkā.
Pamatojoties uz 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 698
“Adresācijas noteikumi” 2. punkta 2.10. apakšpunktu, 21., 23., 24., 25. punktu, Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, Administratīvā
procesa likuma 67. panta piekto daļu, 84. pantu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0128 001 001 saglabāt adresi
“Selgas”-1, Melnsils, Rojas novads.
2. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0128 001 007 piešķirt adresi
“Selgas”-2, Melnsils, Rojas novads.
3. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0128 001 008 piešķirt adresi
“Selgas”-3, Melnsils, Rojas novads.
4. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0128 001 006 anulēt adresi “Selgas”6, Melnsils, Rojas novads un piešķirt adresi “Selgas”- 4, Melnsils, Rojas novads.
5. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt nekustamā īpašuma
īpašniecei [..].
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6. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV –
3401).

Domes priekšsēdētāja

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. 12, 16. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 131

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Līdakas”, Kaltenē, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/618, 02.09.2020.), kurā
lūgts atļaut no nekustamā īpašuma „Līdakas”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0095)
atdalīt zemes vienību 0,7000 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0096, piešķirot tai
jaunu nosaukumu un adresi „Virmas”.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Līdakas”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0095,
kopplatība 0,10,8000 ha), sastāv no 5 (piecām) zemes vienībām:
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0221 (platība 3,8000 ha);
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0095 (platība 0,4000 ha);
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0096 (platība 0,7000 ha);
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0165 (platība 2,0000 ha);
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0166 (platība 3,9000 ha);
2. Nekustamais īpašums pieder [..] īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.216, zemesgrāmatā nav reģistrētas atzīmes par maksātnespēju,
piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem;
3.Prasītājs vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Līdakas”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra
Nr. 8882 009 0095, kopplatība 10,8000 ha), no kopējā īpašuma atdalot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8882 009 0096 (platība 0,7000 ha) un piešķirt tai jaunu nosaukumu un
adresi: „Virmas”, sadalīšanas mērķis: atdalīt un pēc tam atsavināt no līdzšinējā īpašuma zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0096;
4. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 1 (vienai) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumiem 8882 009 0095 noteiktie zemes lietošanas mērķi atbilst
zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc nav nepieciešams tos
mainīt, saglabājot esošos zemes lietošanas mērķus:
− paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0095, 0,4000 ha platībā
saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus:
- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,2000 ha platībā;
36

-

“Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,2000 ha
platībā.
5. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 4 (četrām) zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8882 008 0221, 8882 009 0165, 8882 009 0096 un 8882
009 0166 noteiktie zemes lietošanas mērķi neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes
lietošanas mērķiem, tāpēc nepieciešams tos mainīt, nosakot sekojošus zemes lietošanas mērķus:
− paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0221, 3,8000 ha platībā
noteikt sekojošu zemes lietošanas mērķi “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 3,8000 ha platībā;
− paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0165, 2,0000 ha platībā
noteikt sekojošu zemes lietošanas mērķi “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 2,0000 ha platībā;
− atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0096, 0,7000 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
✓ „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,5000 ha platībā;
✓ „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,
2000 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veida Krūmāji 0,2000 ha.
− paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0166, 3,9000 ha platībā
noteikt sekojošu zemes lietošanas mērķi “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 3,9000 ha platībā.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādas ir nekustamā īpašuma
“Līdakas”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0095) 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 “Līdakas”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra Nr.
8882 009 0095, kopplatība 10,8000 ha), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882
009 0096 (0,7000 ha platībā) (pievienots – pielikums Nr.8).
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0096 piešķirt jaunu
nosaukumu un adresi “Virmas”, Kaltene, Rojas novads, LV - 3264.
3. Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0096, 0,7000
ha platībā, noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus:
1. „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM –
kods 0101) 0,5000 ha platībā;
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2. „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,
2000 ha platībā.
4. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0221, 3,8000 ha platībā
noteikt sekojošu zemes lietošanas mērķi “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 3,8000 ha platībā.
5. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0165, 2,0000 ha platībā
noteikt sekojošu zemes lietošanas mērķi “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 2,0000 ha platībā.
6. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0166, 3,9000 ha platībā
noteikt sekojošu zemes lietošanas mērķi “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 3,9000 ha platībā.
7. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0095, 0,4000 ha platībā
saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus:
- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM –
kods 0101) 0,2000 ha platībā;
- “Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,2000 ha
platībā.
8. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējai
[..].
9. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv.
10. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa
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8.PIELIKUMS
Rojas novada domes 15.09.2020. lēmumam Nr.131
“Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Līdakas”, Kaltenē, Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

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. 12, 17. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 132

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Laši 1”, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/599, 27.08.2020.), kurā
lūgts atļaut no nekustamā īpašuma „Laši 1”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0157) atdalīt
zemes vienību 0,3161 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0621, piešķirot tai jaunu
nosaukumu „Upes”.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Laši 1”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0157,
kopplatība 2,3161 ha), sastāv no 2 (divām) zemes vienībām:
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0157 (platība 2,0000 ha);
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0621 (platība 0,3161 ha);
2. Nekustamais īpašums pieder [..] īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.346, zemesgrāmatā nav reģistrētas atzīmes par maksātnespēju,
piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem;
3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Laši 1”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882
009 0157, kopplatība 2,3161 ha), no kopējā īpašuma atdalot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8882 009 0621 (platība 0,3161 ha) un piešķirt tai jaunu nosaukumu: „Upe”,
sadalīšanas mērķis: atdalīt un pēc tam atsavināt no līdzšinējā īpašuma zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8882 009 0621;
4. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 1 (vienai) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumiem 8882 009 0621 noteiktais zemes lietošanas mērķis atbilst
zemes eksplikācijai un faktiskajam zemes lietošanas mērķim, tāpēc nav nepieciešams to mainīt,
saglabājot esošo zemes lietošanas mērķi:
- atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0621, 0,3161 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 0,3161 ha platībā;
5. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 1 (vienai) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumiem 8882 009 0157 noteiktais zemes lietošanas mērķis neatbilst
zemes eksplikācijai un faktiskajam zemes lietošanas mērķim, tāpēc nepieciešams to mainīt,
nosakot sekojošu zemes lietošanas mērķi:
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− paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0157, 2,0000 ha platībā
noteikt sekojošu zemes lietošanas mērķi “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 2,0000 ha platībā.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādas ir nekustamā īpašuma
“Laši 1”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0157) 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 “Laši 1”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009
0157, kopplatība 2,3161 ha), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0621
(0,3161 ha platībā) (pievienots – pielikums Nr.9).
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0621 piešķirt jaunu
nosaukumu “Upes”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0621, 0,3161 ha
platībā saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 0,3161 ha platībā.
4. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0157, 2,0000 ha platībā
noteikt sekojošu zemes lietošanas mērķi “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 2,0000 ha platībā.
5. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējam
[..].
6. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa
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9.PIELIKUMS
Rojas novada domes 15.09.2020. lēmumam Nr.132
„Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Laši 1”, Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

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. 12, 18. punkts)
Rojā

15.09.2020.

Nr. 133

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Meždārzi”,
Rojas novads
Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/572, 17.08.2020.), ar
lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Meždārzi”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 009
0089 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0089 4 (četrās) atsevišķās zemes
vienībās un atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus un adreses: “Mēždārzi”,
“Jaundārzi”, “Jaunjūrmalnieki” un “Baltegles”, Kaltene, Rojas novads.
Rojas novada dome konstatē:
1. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamais īpašums “Meždārzi”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 009 0089, sastāv no 1
(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0089, (platība 2,1000 ha).
2. Nekustamais īpašums pieder [..] īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.50.
3.Prasītājs vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Meždārzi”, Rojas novadā, kadastra
Nr.8882 009 0089, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0089 4 (četrās) atsevišķās
zemes vienībās, saskaņā ar iesniegumam pievienoto sadales shēmu.
4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0089 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 009 0089 funkcionālais
zonējums ir Retināta dzīvojamā apbūve lauku ainavā (DzL) un Dzīvojamā apbūve meža ainavā
(DzM).
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:
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1. Nekustamā īpašuma „Meždārzi”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 009 0089, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0089 sadalīšanai (platība 2,1000 ha), saskaņā ar
grafisko pielikumu (pievienots – pielikums Nr.10), izstrādājot zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pievienots – pielikums
Nr.11).
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
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10.PIELIKUMS
Rojas novada domes 15.09.2020. lēmumam Nr.133
„Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Meždārzi”, Rojas novads”

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa
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11.PIELIKUMS
Rojas novada domes 15.09.2020. lēmumam Nr.133
„Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Meždārzi”, Rojas novads”

NOSACĪJUMI
1.PROJEKKTA IZSTRĀDES MĒRĶIS
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0089 sadalīšana, saskaņā ar
sadalīšanas shēmu (Pielikums Nr.1), jaunu zemes vienību izveidei.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0089 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 009 0089 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
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