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,

2019.gada 15. oktobrī

Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēdi atklāj 13.00
Deputāts Jānis Kalniņš ierosina darba kārtībai pievienot 16. darba kārtības jautājumu
kā diskusiju par Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskās vadītājas Madaras Aizgrāves
atskaiti par paveikto estrādes pirmajā sezonā.
Darba kārtība:
Par saistošajiem noteikumiem Nr.9/2019
Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
Par dāvinājuma pieņemšanu
Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 „Par
piedalīšanos projektā “Piejūras vides labiekārtošana Rojā””
5. Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 „Par
piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide””
6. Par IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursa “Rojas ritmi 2020” dalības
maksas un Grand Prix prēmijas apstiprināšanu
7. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
8. Par apbalvojumiem Valsts svētkos
9. Par Rojupes PII “Saulespuķe” vadītāju
10. Par izmaiņām Rojas ostas valdes sastāvā
11. Par atļauju Rojas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu
12. Par lauku apvidus – mazdārziņu zemes nomas līgumiem
13. Par nekustamā īpašuma zemes nomu Kuršu ielā 19, Rojā, Rojas novadā
14. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Jaunvimbas”, Kaltenē, Rojas
novadā
15. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Jaunplatāji”, Kaltenē, Rojas
novadā
16. Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskās vadītājas atskaite par paveikto
1.
2.
3.
4.

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
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Sēdi vada:
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Protokolē:
Domes sekretāre Marita Pāvuliņa
Piedalās deputāti:
Eva KĀRKLIŅA
Agnis DRAVNIEKS
Jānis KALNIŅŠ
Eduards KLEINBERGS
Inga OTMANE
Guntra STOCKA
Mareks ŠTĀLS
Haralds VALDEMĀRS
Nepiedalās:
Edgars GRĪNĪTIS – darba dēļ
Piedalās:
Jānis Pāvuliņš – jurists, Agnese Veckāgane – Attīstības nodaļas vadītāja, Aiga Grunte – galvenā
grāmatvede, Alise Lakšmane – NĪN administratore/NĪ speciāliste.
Pieaicinātās personas:
Madara Aizgrāve – Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskā vadītāja.
1.
Par saistošajiem noteikumiem Nr.9/2019
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 164 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.9/2019”. Lēmums
pievienots protokolam.

3.
Par dāvinājuma pieņemšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 166 “Par dāvinājuma pieņemšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
4.
Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 „Par
piedalīšanos projektā “Piejūras vides labiekārtošana Rojā””
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
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Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 167 “Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija
lēmumā Nr. 110 „Par piedalīšanos projektā “Piejūras vides labiekārtošana Rojā”””. Lēmums
pievienots protokolam.
5.
Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 „Par
piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide””
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 168 “Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija
lēmumā Nr. 111 „Par piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”””.
Lēmums pievienots protokolam.
6.
Par IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursa “Rojas ritmi 2020” dalības
maksas un Grand Prix prēmijas apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 169 “Par IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursa “Rojas
ritmi 2020” dalības maksas un Grand Prix prēmijas apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
8.
Par apbalvojumiem Valsts svētkos
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 171 “Par apbalvojumiem Valsts svētkos”. Lēmums pievienots
protokolam.
9.
Par Rojupes PII “Saulespuķe” vadītāju
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 172 “Par Rojupes PII “Saulespuķe” vadītāju”. Lēmums pievienots
protokolam.
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10.
Par izmaiņām Rojas ostas valdes sastāvā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 173 “Par izmaiņām Rojas ostas valdes sastāvā”. Lēmums
pievienots protokolam.
11.
Par atļauju Rojas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 174 “Par atļauju Rojas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu”. Lēmums pievienots protokolam.
12.
Par lauku apvidus – mazdārziņu zemes nomas līgumiem
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 175 “Par lauku apvidus – mazdārziņu zemes nomas līgumiem”.
Lēmums pievienots protokolam.
13.
Par nekustamā īpašuma zemes nomu Kuršu ielā 19, Rojā, Rojas novadā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 176 “Par nekustamā īpašuma zemes nomu Kuršu ielā 19, Rojā,
Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
14.
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Jaunvimbas”, Kaltenē, Rojas novadā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 177 “Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam
“Jaunvimbas”, Kaltenē, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
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15.
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Jaunplatāji”, Kaltenē, Rojas novadā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 178 “Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam
“Jaunplatāji”, Kaltenē, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
13.30 sēdei pievienojas Madara Aizgrāve.
16.
Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskās vadītājas atskaite par paveikto
Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskā vadītāja Madara Aizgrāve
“Strādājot pie estrādes pirmās sezonas repertuāra, es sev izvirzīju divus pamatmērķus:
pirmkārt – katram pasākumam jābūt žanriski atšķirīgam; otrkārt – Rojas estrādes vārdam
jāizskan visā Latvijā, lai cilvēki uz šejieni brauktu no dažādiem Latvijas reģioniem, jau pirmajā
gadā. Ceļš nebija no tiem vieglākajiem, tomēr abi šie mērķi tika sasniegti. Ņemot vērā, ka vēl
gada sākumā estrādes teritorija bija liels būvlaukums, man kā estrādes mākslinieciskajai
vadītājai, bija liels izaicinājums ar vienu estrādes skici rokā pārliecināt kultūras profesionāļus,
ka vasarā būvlaukuma vietā būs uzcelta jaunā estrāde, ar vienu no lielākajām skatuvēm Latvijā.
Sākumā man neviens neticēja, ka tik īsā laika periodā var uzcelt tik lielu objektu. (Neticēja arī
daudzi rojenieki.) Tomēr neatlaidīgi, garās sarunās producenti un mākslinieki tika pārliecināti,
ka ir vērts padomāt par kāda sava projekta izrādīšanu tieši Rojas estrādē. Paldies visiem tiem,
kas beigās noticēja un paļāvās uz manis sacīto, nenobijās un atbrauca ar savu koncertu, izrādi
uz Rojas jauno estrādi. Vislielāko paldies varu teikt tiem producentiem, kas man uzticējās un
nolēma sava projekta pirmizrādes izrādīt uz mūsu jaunās skatuves. Un, kā liecina apmeklētāju
statistika, tas attaisnojās. Kopskaitā šovasar estrādes maksas pasākumus apmeklējuši 4951
skatītāji, atklāšanas vakarā bija apm. 2300 interesentu, bet Zvejnieksvētku laikā estrādes
teritorijā ienāca vismaz 1500 cilvēku. Tātad, šovasar turpat 9000 cilvēki ir nākuši, braukuši, lai
Rojas jaunuzceltajā estrādē izbaudītu kādu no piedāvātajiem kultūras pasākumiem. Statistika
liecina, ka vairākums apmeklētāju biļetes iegādājušies internetā. Pilsētas, kurās biļetes
iegādātas “Biļešu Paradīzes” kasēs ir: Saldus, Jelgava, Kuldīga, Liepāja, Aizkraukle, Ventspils,
Tukums, Ķekava, Bauska, Jūrmala, Dobele, Sigulda, Cēsis, Rīga un, protams, Talsi. Zinu
gadījumu, ka cilvēki speciāli ar jahtu brauca no Somijas, lai izbaudītu koncertu “Mīlestība”.
Darbinieku novērojumi liecina, ka no ārzemju viesiem bijusi liela interese uz estrādē
notiekošajiem pasākumiem.
Tieši tikpat grūti bija iekļūt masu mediju telpā, lai par Rojas estrādi rakstītu, interesētos
žurnālisti. Jo visiem bija tikai viens jautājums – kā jūs domājat šīs grandiozās celtnes
būvniecību pabeigt līdz maija beigām?! Tomēr soli pa solim, neatlaidīgi komunicējot ar
žurnālistiem, ik pa laikam informatīvajā telpā ievietojot fotogrāfijas un aprakstus par
celtniecības norisi, žurnālistos sāka raisīties lielāka interese un pavasara beigās jau paši sāka
interesēties par estrādi, lai veidotu sižetus, rakstus un intervijas par šo kultūras objektu. Un tā
visas vasaras garumā, estrādes vārds ik pa brīdim parādījās kādā publikācijā, rakstā, vai
raidījumā. Ļoti liels ieguvums bija veiksmīgā sadarbība ar “Kurzemes Radio”, kuri nāca pretī
un piešķīra gandrīz 100% atlaidi, lai mēs varētu visas vasaras garumā estrādi reklamēt šajā
raidstacijā. Kā liecina statistikas dati, arī sadarbība ar izdevniecību “Rīgas Viļņi” par reklāmas
laukumu portālā jauns.lv, ir izdevusies. Jo trīs mēnešu laikā uz estrādes reklāmas banneriem ir
izdarīti 4957 klikšķi jeb tik reizes cilvēki caur šiem klikšķiem ir apmeklējuši “Biļešu Paradīzes”
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mājas lapā Rojas estrādes profilu un ieguvuši informāciju par estrādes pasākumiem un, noteikti,
daļa no viņiem ir arī iegādājušies biļetes. Pavasarī tika izveidots katalogs Latvijas tūrisma
firmām – vasaras pasākumu piedāvājums Rojā un Rojas novadā, kurā bija iekļauti visi kultūras
pasākumi, kas šovasar notika Rojā un novadā, tāpat tika ievietota informācija par visām viesu
apmešanās vietām, ēdinātājiem, sportiskajām aktivitātēm utt. Dažas firmas uz šo arī atsaucās.
Šāda tipa katalogu plānoju veidot arī uz nākamo sezonu. Pats par sevi, vislielākā bezmaksas
reklāma – regulāra informācijas ievietošana un komunikācija sociālo tīklu platformā. Uz doto
brīdi, Facebook vietnē, estrādes lapai ir 1051 sekotājs, no kuriem lielākā daļa ir citu Latvijas
reģionu iedzīvotāji. Tas liecina, ka Rojas estrāde ir izraisījusi lielu interesi par sevi visā Latvijā.
Šis mārketinga virziens jāturpina arī otrajā sezonā. “Kurzemes Radio” ir jau izteicis vēlmi
turpināt mūsu veiksmīgi iesākto sadarbību arī nākamajā gadā.
Atskatoties uz sezonas pasākumu māksliniecisko kvalitāti, man, personiski, ir
gandarījums par katru notikušo pasākumu, jo visi šie pasākumi bija kvalitatīvi, baudāmi un
katrs savā žanra dažādībā, skaists. Pēc apmeklētāju statistikas datiem var secināt, ka vieglā
žanra pasākumi vairāk cilvēkiem bijuši pie sirds, nekā nopietnais žanrs. Bet tas nenozīmē, ka
tagad estrādē jānotiek tikai vieglā žanra koncertiem un izrādēm. Opermūzikas koncerts, kora
salikums ar simfonisko orķestri, vai sarežģīta rakstura koncertuzvedums, baleta izrāde. Ir
jādomā par šāda līmeņa pasākumiem Rojas estrādē, paralēli vieglajam žanram. Jo skatītājs
izglītojas un aug savā kultūras gaumē, ja viņam ir piedāvājums to pamēģināt. Un tā publikas
daļa, kas šovasar apmeklēja koncertprogrammas “Arrivederci Roma” un “Es rakstu tavu vārdu:
BRĪVĪBA” pauda prieku un gandarījumu, ka arī šāda žanra pasākumi ir bijuši pieejami jaunajā
estrādē. Jāatceras arī fakts, ka vienmēr būs kāds, kuram nekas nepatīk un neapmierina.
Šajā brīdī jāpievēršas sāpīgam faktam. Diemžēl, ņemot vērā, cik pieblīvēta Latvijā ir
kultūrtelpa vasaras sezonā, ļoti maz ir tādi producenti vai mākslinieki, kuri paši ir gatavi braukt
ar savu koncertu, izrādi, tirgojot biļetes no savas puses un mums maksājot 10% nomas maksu.
Visi ir gatavi braukt un uzstāties (visi mākslinieki, kas šovasar bija uzaicināti uz Rojas estrādi,
pauda vēlmi atgriezties), ja pašvaldība nopērk viņa koncertu, izrādi. Nodrošina viņam
skaņu/gaismu, piepildītu zāli ar skatītājiem utt. Tāpēc arī pirmajā sezonā daudzi notikušie
pasākumi Rojas estrādē tika pirkti un mēs paši tirgojām biļetes, No kaut kāda starta punkta
mums vajadzēja sākt estrādes rotāciju. Protams, kāds pasākums aizgāja lielākos mīnusos, kāds
mazos plusos, bet ar to es biju rēķinājusies, ka pirmajā gadā estrāde necik lielu peļņu nenesīs.
Un te nav runa par sliktiem pasākumiem vai sliktu mārketingu, bet par cilvēka maka kapacitāti.
Ne visi cilvēki var atļauties katru nedēļas nogali apmeklēt kultūras pasākumus. Un tā ir visā
Latvijā. Zinu dažus gadījumus, kad kolēģi citās pašvaldībās šovasar pat atcēla labus,
kvalitatīvus koncertus, jo cilvēki ieinteresētība nebija pietiekami liela.
Raugoties uz jauno sezonu, manuprāt, labi iesāktais ceļš ir jāturpina un jāpapildina ar
jaunām vēsmām. Ir jāpaliek pie mērķa par katra pasākuma atšķirīgo žanra dažādību. Ir jāturpina
ceļš, ka Rojas estrādē notiek pirmizrādes, mūziķu tūres pirmie koncerti, kāds īpaši veidots
pasākums tieši šai estrādei utml. Man kā vadītājai ir vēl vairāk jāstrādā ar producentiem un tie
jāpārliecina, ka viņu pasākums Rojas estrādē viņiem atmaksāsies, ja paši nāks ar savām biļetēm.
Te gan jāmin fakts, ka lielākās producentu kompānijas, ja arī ved savus pasākumus uz savu
risku, prasa no pašvaldībām t.s. līdzfinansējumu. Lai labāk saprastu, viens piemērs.
Producentam koncerts Rojas estrādē izmaksā 3000.00, bet biļešu ieņēmumi viņam par šo
koncertu bijuši 2000.00. Tad starpsumma 1000.00 pašvaldībai būs jāpiemaksā. Tas bija vēl
viens iemesls, kāpēc dažus koncertus izvēlējos pirkt, nevis izmantot šādu sadarbību. Un tie
koncerti arī mums atmaksājās.
Tāpēc plānojot repertuāru, rūpīgi jāapsver katrs pasākums, vai estrādei tas atmaksāsies
un/vai būs lietderīgi. Diemžēl, Latvijas kontekstā raugoties, par liela mēroga pasākumiem
nākamvasar mēs vēl nevaram domāt, jo tās pašvaldībai ir milzīgi lielas izmaksas – gan reģiona
dziesmu svētki, gan televīzijas tiešraižu pasākumi (šeit vienmēr jābūt pašvaldības
līdzfinansējumam, piem., tv tiešraidei kā minimums 10000.00). Bet ir uzsāktas vairākas sarunas
par šāda līmeņa iecerēm nākotnē, piem., 2021. gadā varētu notikt viens visLatvijas koru
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pasākums. Pamazām atkal sāk notikt pārrunas ar producentiem, pētu un izzinu nākamās vasaras
kultūras piedāvājumus un strādāju pie vairākiem orģinālprojektiem, meklēju un interesējos par
papildus finanšu piesaisti tiem. Nākamsezon ir iecere izveidot estrādē mazo kultūrtelpu, kas
atrastos ielokā pie estrādes ieejas - mazā skatuve, kur varētu notikt dziesminieku un intīmākas
noskaņas, akustiskie darbdienu vakara koncerti. Kā arī, šo vietu veidot par izstāžu telpu, kad
notiktu pasākumi uz lielās skatuves. Plānā ir arī veidot sadarbību ar Rojas mūzikas un mākslas
skolu, dodot iespēju skolas audzēkņiem izstādīt savas izstādes un uzstāties ar kādu koncertu sev
un citiem par prieku.
Lai estrāde varētu gūt kādu papildus peļņu, esmu uzrunājusi stadiona vadītāju A.
Indriksonu par kopīgu piedāvājuma izstrādi Latvijas lielajiem uzņēmumiem. Piedāvāt viņiem
savas uzņēmumu sporta spēles organizēt tieši Rojā, jo šeit ir viss, kas vajadzīgs. Pa dienu
sportiskās aktivitātes stadionā un pludmalē, vakarā atpūta estrādē. Jau nākamvasar, ir paredzēti
divi lieli sporta spēļu pasākumi, kur stadions būs mijiedarbībā ar estrādi. Tad arī varēs redzēt,
cik labi tā lieta strādā. Šīs spēles gan nenotiks šī piedāvājuma ietvaros.
Tāpat, man bijusi saruna ar Rojas dzimtsaraksta nodaļas vadītāju Liānu Bērziņu par iespēju
estrādi piedāvāt kā laulību ceremonijas vietu tiem jaunajiem pāriem, kuri vēlas laulāties ārpus
telpām.
Tagad par estrādes izmaksām. Kad tika pieņemts lēmums par šī projekta izstrādi,
manuprāt, bija jārēķinās, ka saimnieciskās izmaksas būs lielas. Tās tiešām ir ļoti lielas. Tomēr
nevienu centu bez vajadzības es kā estrādes mākslinieciskā vadītāja neesmu izlietojusi un arī
ļoti daudzas sadzīves lietas esmu pati gādājusi par saviem līdzekļiem, vedusi no mājām,
aizņēmusies no radiem. Tāpat ziedu kompozīcijas māksliniekiem gādāju un veidoju es pati kopā
ar saviem palīgiem. Arī uzkodas pie kafijas un tējas bieži vien es pati gatavoju un gādāju. Cik
kilogramu mazsālīto gurķu šovasar neesmu sagatavojusi?! 😊 Un tas viss ir normāli. Bet ir
pozīcijas, kurās tu gribot nevari neko ietaupīt. Piemēram, zāles pļaušana, teritorijas uzkopšana,
mazie remontdarbi, toi-toi pakalpojumi un tml. lietas. Iespējams, ka šīs izmaksas varētu
samazināt uz pusi, ja tiktu apsvērta ideja par estrādes štata vienību –
palīgstrādnieks/saimnieciskais vadītājs, kurš tad varētu nodarboties ar visiem saimnieciskajiem
un tehniskajiem darbiem pats, saņemot par to algu. Un nākamgad toi-toi vietā būs uzceltas
stacionāras labierīcības.
Šis bija estrādes pirmais darbības gads, kas visiem bija kā viens liels nezināmais. Lai
viss varētu kvalitatīvi funkcionēt, bija nepieciešams veikt estrādes telpu labiekārtošanu, bija
lielāki administratīvie izdevumi, jau pieminētie saimnieciskie pakalpojumi. Uzreiz gan jāsaka,
ka nākamajā sezonā šie izdevumi uzreiz nevar mazināsies, jo nepieciešams iegadāties logu
mazgāšanas sistēmu lielajiem stikliem skatītāju zālē(tas noteikti būs lētāk nekā nomāt, kā arī šo
sistēmu varēs izmantot citas struktūrvienības, piem. skola). Tāpat, lai estrāde būtu videi
draudzīga vieta, jāiegādājas putnu biedēšanas sensori un jāatrisina jautājums par skatuves sānu
aizvēršanu, lai mākslinieki lielā caurvēja dēļ neaizmuktu uz neatgriešanos. Un pats svarīgākais,
skaņas un gaismas pamattehnikas iegāde, lai mēs paši varētu nodrošināt šo pakalpojumu, nevis
uz katru pasākumu īrējot un maksājot par to milzīgi lielas summas. Skaidrs, ka tas uzreiz, viena
gada laikā neatmaksāsies. Tomēr, šīs ir lietas, bez kurām nākamgad neiztikt. Un šobrīd notiek
intensīvs darbs pie tirgus izpētes katrai no šīm pozīcijām, lai saprastu to izmaksas.”
Atskaite pieņemta zināšanai.
Sēdi beidz plkst. 15.00
Sēdes vadītāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa

Protokoliste

(paraksts)

Marita 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. 12, 1.punkts)
Rojā
15.10.2019.

Nr. 164

Par saistošajiem noteikumiem Nr.9/2019
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.9/2019 “Grozījumi 16.04.2019. saistošajos
noteikumos Nr.2/2019 „Par Rojas novada domes 2019.gada budžeta plānu” (pielikumā
pievienoti saistošie noteikumi Nr.9/2019).
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

(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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr.9/2019
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2019.gada 15. oktobra
sēdes lēmumu Nr.164
(protokols Nr.12)

Grozījumi 16.04.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Par Rojas novada
domes 2019.gada budžeta plānu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panta 2.punktu un 46.pantu,
un likumu „Par pašvaldības budžetiem”
Izdarīt 2019.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Par Rojas novada
domes 2019.gada budžeta plānu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Rojas novada domes pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā (Izteikt
1.pielikumu jaunā redakcijā):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 375 762,00 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 397 618,00 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 167 916,00 euro.”
2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā
“3. Apstiprināt Rojas novada domes speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus)
2019. gadam šādā apmērā (Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 101 057,00 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 178 065,00 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 77 246,00 euro”.
3.Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4.Apstiprināt Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2019. gadam šādā
apmērā (Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā):
4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 4 381,00 euro,
4.2. kārtējā gada izdevumi – 11 492,00 euro,
4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 111,00 euro”.
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4. Rojas novada dome 2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu
un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim
mērķim plānotajiem līdzekļiem.
5.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.
6.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
15.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2019

Rojas novada domes 2019. gada pamatbudžets
Grozījumi, euro
Kods

I
1.0.
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.

Pozīcijas nosaukums

KĀRTĒJIE GADA
IEŅĒMUMI
Nodokļu 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

Apstiprinātais
2019. gada
plāns, euro
5 290 984,00

+84 516,00

2 070 053,00
1 758 571,00

+9 870,00

Apstiprinātais
2018. gada
plāns ar
grozījumiem,
euro
5 375 762,00
2 079 870,00
1 758 571,00

8 033,00

8 033,00

1 750 538,00

1 750 538,00

214 122,00

+9 000,00

184 122,00

30 000,00

223 122,00
184 122,00

+9 000,00

39 000,00

67 177,00

67 177,00

57 177,00

57 177,00

10 000,00

10 000,00

30 183,00

+817,00

31 000,00

26 683,00

+817,00

27 500,00
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4.1.3.2.

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.

Nekustamā īpašuma
nodokļa par mājokļiem
parādi par iepriekšējiem
gadiem
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 projekta
īstenošanu

3 500,00

3 500,00

39 112,00
2 347,00

+711,00

39 823,00
2 347,00

9 445,00
3 300,00
6 030,00

+61,00
+150,00
+200,00

9 506,00
3 450,00
6 230,00

17 990,00

+300,00

18 290,00

108 083,00

+45 069,00

153 152,00

2 300,00

2 300,00

26 000,00

26 000,00

11 800,00

11 800,00

600,00

600,00

35 200,00

+5 940,00

41 140,00

3 557,00

+435,00

3 992,00

3 691,00

3 691,00

300,00

+431,00

650,00

731,00
650,00

13 920,00

+23 512,00

550,00

37 432,00
550,00

+14 072,00
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14 072,00

21.3.9.9.
21.4.9.0.
5.0.
17.2.0.0.

18.6.2.0.
18.6.3.0.

18.6.4.0.

19.1.0.0.

19.2.0.0.

II
01.000

Citi ieņēmumi par
maksas pakalpojumiem
Citi iepriekš
neklasificētie pašu
ieņēmumi
Transferti
Pašvaldību saņemtie
transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām
personām un no 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
Pašvaldības budžeta
iekšējie transferti starp
vienas pašvaldības
budžeta veidiem
Pašvaldību budžeta
transferti no citām
pašvaldībām
KĀRTĒJIE GADA
IZDEVUMI
Vispārējie valdības
dienesti

01.1

Rojas novada domes
administrācija

01.12

Klientu apkalpošanas
centrs

7 531,00

+750,00

8 281,00

1 984,00

-71,00

1 913,00

3 073 736,00
16 353,00

+28 919,00

3 102 917,00
16 353,00

752 312,00

+ 3 639,00

755 951,00

239 064,00

+25 542,00

264 606,00

733 830,00

733 830,00

50 000,00

50 000,00

1 282 177,00

1 282 177,00

6 419 388,00

-22 032,00

6 397 618,00

469 194,00

-561,00

468 633,00

403 971,00

-2000,00 (darba alga)
2000,00 (darba
dev.pabalsti un komp.)
100,00 (māc.pak.)
50,00 ( maksāj.pak.)
-150,00 (izd.par precēm
iest.adm.darb.nodr.)
-4561,00 (Attīst.pasāk.)
4000,00
(izd.brīvpr.iniviat.izp.)
+52,00 (izd.sak.pak.)
-352,00 (biroja preces)
300,00 (inventārs)

403 410,00

14 871,00
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14 871,00

02.1
02.11
02.12
P21
03.000

03.1

Deputāti, komitejas,
komisijas
Lauksaimniecības
komisija
Vēlēšanu komisija
Projekts “Esi vesels –
ieguldījums tavā
nākotnē”
Sabiedriskā kārtība un
drošība

24 866,00

24 866,00

633,00

633,00

9 776,00
15 077,00

9 776,00
15 077,00

83 249,00

-253,00

82 996,00

9 076,00

50,00 (vesel.izd.)
-8,00 (transp.uzt. un rem.,
apdr.)
-35,00 (invent.)
185,00 (transp.uzt.un
rem.izd.)
-150,00 (kārtējā rem.un
iest.uzt.mat.)
+321,00 (piemaksa par
nakts darb.)
100,00 (samaksa par virst.)
+50,00 (pārējie adm.izd.)
-500,00 (tranp.uzt.un
rem.,apdr.)
-431,00 (invent.)
207,00 (formas)
-2431,00 (datortehn.)
2431,00 (pārējie
pamatlīdz.)

9 076,00

Ugunsdrošības, glābšanas
un civilās drošības
dienesti
55 708,00

04.1

Pašvaldības policija

05.1

Administratīvā komisija
Projekts “Video drošības
novērošanas kameru
ierīkošana”
Ekonomiskā darbība

P30
04.000
06.1

Rojas apvienotā būvvalde

07.1

Transports

2 798,00
15 667,00

135 028,00
33 435,00
73 014,00
28 579,00

08.1

Rojas tūrisma
informācijas centrs
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-15667,00 (datorteh.)
+15667,00 (pārējie
pamatlīdz.)
-200,00 (inventārs)
200,00 (adm.izd.)
60,00 (izd.elektr.)
-60,00 (izd.par
transp.pakalp.)
16,00 (piemaksa par
papildus darbu)
-150,00 (uzņ.līg.)
350,00 (autorat.līg.)
70,00 (darba dev.pabalsti
un komp.)
-6,00 (dienas nauda)-70,00
(dienas naudas ārvalstī)
-27,00 (pārējie kom.)
10,00 (ūdens)
27,00 ( ves.izd.)-202,00
(adm.izd.)
52,00 (inf.sist.uzt.)
-10,00 (pārējā noma)
-300,00 (pārējie iepriekš
neklasif.pakalp.)
-100,00 (biedru nauda)
-200,00 (pašn.pers.pak.)
200,00 (izd.par precēm)
40,00 (degv.)

55 455,00

2 798,00
15 667,00

135 028,00
33 435,00
73 014,00
28 579,00

Pašvaldību teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana

559 258,00

-6 321,00

552 937,00

10.1

Ūdenssaimniecība

331,00

112,00 (maksāj.par parāda
apkalp.)

443,00

11.1

Ielu apgaismojums

53 235,00
289 373,00

06.000

12.1

Labiekārtošanas nodaļa

12.11

Kapu teritoriju
uzturēšana

P19

P28

P36
08.000
13.1

Projekts “Dabas tūrisms
visiem (UniGreen)”
Projekts “Piekrastes
apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu
realizēšanai”
Projekts “Rojas novada
pašvaldības autoceļa
pārbūve”
Atpūta, kultūra un
reliģija

+500,00 (darba
dev.pabalsti un komp.)
2000,00 (pārējie remontd.)

34 276,00

576,00

53,00 (komand.)
-34,00 (pārējie komand.)
86,00 (adm.izd)
15,00 (degv.)

696,00

14 690,00

14 690,00

169 277,00

169 277,00

2 957 921,00

11 965,00

2 969 886,00

19 081,00

50,00 (biroja preces)
-240,00 (invent.)
-50,00 (degv.)
-660,00 (pārējie pamatl.)
300,00 (piemaksa par
papildus darbu)
-12,00 (dienas nauda)
12,00 (pārējie komand.)
-400,00 (transporta
līdz.noma)
400,00 (iekārtu noma)
-300,00 (maksājumi par
parāda apkalp.)
200,00 (invent.)
-200,00 (transporta uztur.)
-2000,00 (pārējie
pamatlīdz.)

18 181,00

+48,00 (piemaksa par
papildus darbu)
-15,00 (pārējie komand.)
-33,00 (vesel.izd.)
15,00 (inform. sist. uztur.)
-35,00 ( biroja preces)

41 708,00

Sporta organizēšana

Stadions

42 908,00
15.1

53 235,00
280 320,00

31 776,00

54 683,00

14.1

-1200,00 (darba alga)
1200,00 (darba
dev.pabalsti un komp.)
1000,00 (adm.izd.)
-2000,00 (invent.)
1000,00 (nodokļi un nod.)
-7682,00 (pašv.budž.dot.)
-3500,00 ( pārējie pamatl.)
2129,00 (pamatlīdzekļu
izv.un nepabeigtā būvn.)

Rojas bibliotēka
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52 683,00

P33

Projekts “Pastariņa
prēmija 2019”

1 555,00

18 408,00

16.1

Kaltenes bibliotēka

68 095,00

17.1

Muzejs

29 989,00

17.11

Muzeja filiāle Kaltenes
klubs

P34

Projekts “Atklātā
krājuma “Zvejniecība
Ziemeļkurzemes
piekrastē 20.gadsimtā”
izveide

3 377,00

223 437,00

18.1

Kultūras centrs
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20,00 (izd.par precēm)
-1200,00 (datortehnika)
1,00 (autoratlīdz.līg.)
-150,00 (adm.izd.)
-50,00 (izd.par precēm)
-140,00 (bibliot.fondi)
-80,00 (dienas nauda)
138,00 (dienas nauda
ārvalstīs)
-720,00 (nekust.īp.
uztur.)
15,00 (inform.sist. uztur.)
-73,00 ( biroja preces)
33,00 (invent.)
-33,00 (kārtējā remont. un
iest. uztur. mat.)
-1900,00 (darba alga)
500,00 (piemaksa par
papildus darbu)
-1228,00 (uzņ.līg.)
-361,00 (darba devēja
VSAOI)
820,00 (darba dev.pabalsti
un komp.)
528,00 (ārvalstu darba
braucieni)
-120,00 (izd.par transporta
pakalp.)

1 216,00

17 688,00

66 334,00

-132,00 ( darba alga)
-400,00 (autoratlīdz. līg.)
132,00 (darba dev.pabalsti
un komp.)
400,00 ( pasākumu izd.)
-500,00 (ēku remonts)
-300,00 (iekārtas tehn.
apkalp.)
-1000,00 ( pārējie
remontdarbi)
-30,00 (biroja preces)
-31,00 ( invent.)

27 609,00

-130,00 (dienas nauda)
100,00 (pārējie komand.)
-200,00 (dienas naudas
ārvalstīs)
-200,00 (pārējie komand.)
300,00 (ūdens un kanaliz.)
50,00 (vesel.izd.)
-270,00 (pulciņi)
1400,00 (pārējie remontd.)
-200,00 (iekārtu noma)
500,00 (biroja preces)
-1400,00 (inventārs)
200,00 (izd.par precēm)
-150,00 (mīkstais
inventārs)

220 810,00

3 346,00

18 450,00

18.11

Kultūras centra
Zvejnieksvētki

18.12

Latvijas valsts simtgades
pasākumi

2 106,00
193 555,00

18.13.

Rojas brīvdabas estrāde

22 827,00

20.1

Informatīvais izdevums
“Banga”

P29

Projekts “Rojas
brīvdabas estrādes
būvniecība”
Izglītība

09.000
21.1

Rojas PII “Zelta Zivtiņa”

-1425,00 (maksājumi par
pārada apkalp.)
-700,00 (pārējie
pamatlīdz.)
-502,00 (kapitālais
remonts)
440,00 (uzņēm.līg.)
1078,00 (autoratl.līg.)
-167,00 (darba devēja
VSAOI)
81,00 (elektroen.)
727,00 (pasākumi)
488,00 (pārējie remontd.)
-25,00 (inf. sist. uztur.)
76,00 (iekārtu noma)
39,00 (izd. par precēm)
2030,00 (adm.izd.)
-162,00 (uzņ.līg.)
1667,00 (autoratlīdz. līg.)
-500,00 (elektroener.)
-2667,00 (adm.izd.)
-500,00 (maksājumu
pakalp.)
1300,00 (pārējie adm.izd.)
11 633,00 (pasākumu izd.)
-700,00 ( iekārtas tehniskā
apkalpošana)
3000,00 (nek. īp.uztur.)
13215,00 (pārējie
remontd.)
-2800,00 (iekārtu noma)
1512,00 (maksājumi par
parāda apkalp.)
-104,00 (inventārs)
21,00 (zāles)
-600,00 (kārt.rem.un
iest.uzt.mat.)
-1316,00 (pārējie
pamatlīdzekļi)
-4324,00 (pamatlīdz.izv.
un nepabeigtā būvniecība)
-49,00 (Darba devēja
pabalsti un kompensācijas)
-85,00 (pārējie komand.)
116,00 (dienas naudas)
242,00 (pārējie
komand.izd.)
-1,00 (iekārtas apkalp.)
-50,00 (inventārs)
-30,00 (kārt.rem.un
iest.uztur.mat.)

2 259 450,00

1 920 114,00
277 320,00
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21 187,00

4 136,00
212 568,00

22 970,00

2 259 450,00

-14 528,00
-7200,00 (mēnešalga)
-248,00 (piemaksa par
nakts darbu)

1 905 586,00
289 288,00

295 892,00

22.1

Rojupes PII
“Saulespuķe”

776 461,00

23.1

Rojas vidusskola
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-574,00 (samaksa par
virsstundām)
-600,00 (piemaksa par
kvalitāti)
700,00 (darba devēja
pabalsti un kompensācijas)
-130,00 (vesel.izd.)
-20,00 (pārējie adm.izd.)
+23331,00 (pārējie
remontd.)
-300,00 (biroja preces)
-500,00 (inventārs)
-700,00 (izd.par precēm)
1100,00 (kurināmais)
-300,00 (kārtējā rem. un
iest.uzt.mat.)
-700,00 (māc.līdz.)
-600,00 (datortehnika)
-1311,00 (pārējie
pamatlīdz.)
-2500,00 (mēnešalga)
-300,00 (uzņ.līg.)
2500,00 (darba devēja
pabalsti un kompensācijas)
+400,00 (māc.pakalp.)
-400,00 (adm.izd.)
-20 205,00 (pārējie
remontdarbi)
1200,00 (invent.)
-1400,00 (kurināmais)
-200,00 (mīkstais invent.)
+500,00 (māc.līdz.)
-750,00 (mēnešalga)
+450,00 (piemaksa par
papildus darbu)
+300,00 (uzņ.līg.)
-1050,00 (darba devēja
pabalsti un kompensācijas)
-300,00 (dienas naudas)
+100,00 (pārējie komand.)
+1350,00 (apkure)
+900,00 (ūdens)
+820,00 (elektroenerģ.)
+1200,00 (transporta pak.)
-200,00 (preses abonēšana)
-4920,00 (ēku remonts)
-100,00 (iekārtas apkalp.)
+2570,00 (pārējie
remontdarbi)
+1120,00 (inf.tehn.)
+30,00 (biedru naudas)
-1000,00 (pašnod.
pers.pak.)
-1350,00 (biroja preces)
-1850,00 (inventārs)
+500,00 (degv.)
-1000,00 (kārt.rem.un
iest.uzt.mat.)
-300,00 (mīkstais invent.)
-270,00 (virt.inv.)
-3500,00 (māc.līdz.)
-200,00 (bibl.fondi)

275 487,00

774 715,00

P13

P22

P32

24.1

25.1

Projekts “Karjeras
atbalsts Rojas
vidusskolā”

10 076,00

Projekts “Atbalsts
izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
Projekts “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”

21 631,00

200,00 (māc.lit.)
-7159,00 (datortehn.)
12663,00 (pārējie pamatl.)
-850,00 (pedag.algas)
+600,00 Piemaksa par
darba kv.)
250,00 (piemaksa par
papildus darbu)
-500,00 (darba devēja
VSAOI)
500,00 (darba devēja
pabalsti un kompens.)
31,00 (darba devēja
pabalsti un kompens.)
14,00 (ves.izd.)
142,00 (māc.pakalp.)
-187,00 (dalības maksa)
76,00 (māc.pakalp.)
-76,00 (māc.līdz.)

10 076,00

21 631,00

1 339,00

+1209,00 (darba alga)
+291,00 (darba devēja
VSAOI)

2 839,00

224 251,00

211,00 (pedag.algas)
51,00 (darba dēvēja
VSAOI)
1850,00 (ped.algas)
-350,00 (autoratlīdz. līg.)
-100,00 (dienas naudas)
-200,00 (pārējie
komand.izd.)
+300,00 (transporta
pakalp.)
-3000,00 (ēku remonts)
-134,00 (apdroš.)
-400,00 (iekārtas
tehn.apkalp.)
+1358,00 (pārējie
remontd.)
+135,00 (inf.sist. uztur.)
+1176,00 (pārējie inf.
tehn.pakalp.)
-1500,00 (biroja preces)
-1900,00 (inventārs)
+1215,00 (mācību līdz.)
+750,00 (datortehnika)

223 713,00

98 443,00

+640,00 (pedagogu algas)
+50,00 (darba devēja
pabalsti un kompensācijs)
-44,00 (dienas naudas)
150,00 (pārējie
komandējumi)
-640,00 (dienas naudas
ārvalstīs)
+274,00 (izd.transp.)
-200,00 (māc.pakalp.)
-100,00 (adm.izd.)
-40,00 (transp.uztur. un
remon., apdroš.)

98 470,00

Rojas Mūzikas un
mākslas skola

Rojas sporta skola
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+25,00 (pārējie remontd.)
+400,00 (iekārtu noma)
-200,00 (dalības maksas)
+25,00 (biroja preces)
-1060,00 (inventārs)
-50,00 (zāles)
-100,00 (kārt.rem.un
iest.uztur.mat.)
-130,00 (māc.līdz.)
+828,00 (Mēnešalga)
+199,00 (darba devē4ja
VSAOI)

26.1

Norēķini par izglītību

30.1

BLPJC “Strops”

P27

Projekts “Jaunieši Rojas
attīstībai”

P35

Projekts “Kopā ir spēks!”

97 080,00
61 382,00

566,00
3 233,00

BLPJC “Varavīksne”

17 387,00
32.1

10.000
27.1

Melnsila BLPJC

Sociālā aizsardzība
Rojas bāriņtiesa

97 080,00
58 913,00

566,00

35 053,00

31.1

-600,00 (uzņ.līg.)
-50,00 (dienas nauda)
-109,00 (pārējie
komand.izd.)
-200,00 (māc.pakalp.)
15,00 (adm.izd.)
-1210,00 (ēku remonts)
700,00 ( pārējie remontd.)
-300,00 (biroja preces)
-400,00 (izd.par precēm)
-15,00 (degv.)
-300,00 (māc.līdz.)

294 624,00
37 307,00
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+163,00 (transporta
pakalp.)
-163,00 (degv.)
+1250,00 (darba
dev.pabalsti un kompens.)
-50,00 (dienas nauda)
-29,00 (pārējie komand.)
-50,00 (dienas nauda
ārvalstīs)
+237,00 (izd.par
transp.pakalp.)
-100,00 (māc.pakalp.)
-80,00 (preses abonēš.)
-800,00 (ēku remonts)
-237,00 ( iekārtu
tehn.,apkalp.)
+200,00 (pārējie remontd.)
-100,00 ( biroja preces)
-400,00 (inventārs)
-500,00 (izd.par precēm)
-800,00 (māc.līdz.)
+60,00 (uzņ.līg.)
-16,00 (pārējie komand.)
-60,00 (ūdens)
-120,00 (māc.pakalp.)
-800,00 (invent.)
-50,00 (māc.līdz.)
-420,00 ( pārējie pamatl.)
-12 072,00
+200,00 (darba devēja
pabalsti un komp.)
-100,00 (dienas naudas)

3 233,00
33 594,00

15 981,00

282 552,00
37 007,00

174 837,00

28.1

Rojas novada sociālais
dienests

28.2

Mērķdotācija sociālajiem
darbiniekiem

P37

Projekts “Profesionāla
sociālā darba attīstība
pašvaldībā”

933,00

Sociālie pabalsti

33.1

Savstarpējie norēķini
sociālos pakalpojumos

P3

III
IV
F20010000
F21010000
AS

Naudas līdzekļi
NL atlikums gada sākumā

+5754,00 (darba alga)
+1386,00 (darba devēja
VSAOI)
+72,00 (dienas nauda)
+432,00 (pārējie komand.)
-500,00 (pabalsti veselība
aprūpei naudā)
-300,00 (pabalsti
ēdināšanai)
800,00 (soc.garant.
bāreņiem un audžuģim.)
-2000,00 (dzīvokļa
pabalsts)
-1000,00 ( pabalsti
vesel.apr.)
1000,00 (pabalsti
garant.min.ien.līm.nodroš.)
-3000,00 (dzīvokļa
pabalsts)
+5000,00 (pašv. pirktie
soc. pakalp. iedz.)

14 000,00

7 644,00

60 960,00

14 000,00

6 587,00

+300,00 (darba alga)
+100,00 (darba devēja
VSAOI)
+50,00 (maksājumu
pakalp.)
-450,00 (bezdarbnieka
stipendija)

6 587,00

-1 128 404,00

106 548,00

-1 021 856,00

1 128 404,00
1 640,00
2 140,00

-106 548,00
-74 213,00

1 021 856,00
83 085,00
2 140,00

Bezdarbnieki

IEŅĒMUMU
PĀRSNIEGUMS (+),
DEFICĪTS (–) (I – II)
FINANSĒŠANA

155 421,00

933,00

60 960,00

29.1

-200,00 ( pārējie komand.)
-200,00 ( inventārs)
-5550,00 ( darba alga)
1500,00 ( piemaksa par
papildus darbu)
-1000,00 (darba devēja
VSAOI)
1000,00 (darba devēja
pabalsti un kompensācijas)
500,00 (māc.pakalp.)
-300,00 (telpu īre)
-5316,00 (asistenta
pakalp.)
+50,00 (dalības maksa)
-2300,00
(pašnod.pers.pakalp.)
-3000,00 (samaksa par
aprūpi mājās)
-5000,00 (samaksa par
pārējiem soc.pakalp.)
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F21010000
PB
F22010000
F22010000
AS
F22010000
PB
F40020000
F40020010
F40020020

NL atlikums gada beigās

500,00

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

155 658,00
169 351,00

-74 213,00

81 445,00
169 351,00

13 696,00

74 213,00

87 906,00

971 106,00
1 268 261,00
297 155,00

-32 335,00
-32 335,00

938 771,00
1 235 926,00
297 155,00

Domes priekšsēdētāja

500,00

(paraksts)
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Eva Kārkliņa

2.pielikums
Rojas novada domes
15.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2019

Rojas novada domes 2019. gada speciālais budžets
Grozījumi, euro
Kods

1.0
5.5.3.0.
18.6.2.0.

II
04.000
05.000
I
II
I
V
F2201000
0
F22010000
AS

Pozīcijas nosaukums
KĀRTĒJIE GADA
IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti noteiktam
mērķim
KĀRTĒJIE GADA
IZDEVUMI
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
IEŅĒMUMU
PĀRSNIEGUMS (+),
DEFICĪTS (–) (I – II)
FINANSĒŠANA
Pieprasījuma noguldījumi

Pieprasījuma noguldījuma
atlikums gada sākumā
F22010000 Pieprasījuma noguldījuma
PB
atlikums perioda beigās

Domes priekšsēdētāja

101 057,00

Apstiprinātais
2019. gada
plāns ar
grozījumiem,
euro
101 057,00

3 000,00
98 057,00

3 000 ,00
98 057,00

178 023,00

178 065,00

Apstiprinātais
2019. gada
plāns, euro

175 118,00
2 905,00
-76 966,00

-708,00
+750,00
-42,00

174 410,00
3 655,00
-77 008,00

76 966,00

77 008,00

76 966,00

77 008,00

77 246,00

77 246,00

280,00

-42,00

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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238,00

3.pielikums
Rojas novada domes
15.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2019

Rojas novada domes 2019. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets
Grozījumi, euro
Kods/numurs
pēc kārtas

Pozīcijas nosaukums

3 000,00

+1381,00

Apstiprinātais
2019. gada
plāns ar
grozījumiem,
euro
4 381,00

3 000,00

+1381,00

4 381,00

10 111,00

+1 381,00

11 492,00

+531,00

531,00

Apstiprinātais
2019. gada
plāns, euro

08.000

KĀRTĒJIE GADA
IEŅĒMUMI
Saņemtie ziedojumi un
dāvinājumi
KĀRTĒJIE GADA
IZDEVUMI
Atpūtas, kultūra un reliģija

09.000

Izglītība

10.000

Sociālā aizsardzība

9 811,00

IEŅĒMUMU
PĀRSNIEGUMS (+),
DEFICĪTS (–) (I – II)
FINANSĒŠANA

-7 11100

-7 11100

7 111,00
370,00
370,00
6 741,00

7 111,00
370,00
370,00
6 741,00

6 741,00

6 741,00

1.0
23.0.0.0.
II

III
IV
F20010000
F21010000 AS
F22010000
F22010000 AS

300,00

Naudas līdzekļi
NL atlikums gada sākumā

Pieprasījuma
noguldījumi
Pieprasījuma noguldījuma
atlikums gada sākumā

Domes priekšsēdētāja

300,00
+850,00
(medikamentiem)

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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10 661,00

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums
Rojas novada domes budžeta grozījumi 2019. gadam izstrādāti, ievērojot likumos „Par
pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts
budžetu 2019.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
2019.gada budžeta plānu” 1., 2. 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 2019.gada
budžeta izpildei;
4) iekļaut budžeta grozījumos nepieciešamos aizņēmumus projektu realizācijai;
5) precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta un no valsts budžeta
iestādēm saņemtiem transfertiem;
6) precizēts pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās;
7) precizēti izdevumi speciālā budžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
8) precizēt speciālā budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās;
8) precizēti ziedojuma budžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem.
Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi ar grozījumiem plānoti EUR 5 375 762 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 2019.gada 1.janvāri bija EUR 167 916.
Kopējo pamatbudžeta ieņēmumu prognoze Pašvaldības funkciju finansēšanai palielināta
par EUR 84 778. Palielinājumu veido valsts nodevas, ieņēmumi no pašvaldību īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas, pašvaldību saņemtie
transferti no valsts budžeta, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta un Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem, maksas pakalpojumus, pašvaldību budžeta iekšējie transferti starp vienas
pašvaldības budžeta veidiem un citus pašu ieņēmumus pēc fakta uz 2019.gada 1.oktobri.
Speciālā budžeta ieņēmumu prognoze netiek palielināta.
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 1 381,
saņemts dāvinājums no juridiskām personām, ziedojums medikamentiem (pēc Sociālā dienesta
ieskatiem) un ziedojums Rojas brīvdabas estrādes darbības vajadzībām. Ziedojumu un
dāvinājumu budžeta ieņēmumu prognoze ar grozījumiem plānoti EUR 4 381,00.
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Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus
samazināti par EUR 21 770. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem
ieņēmumiem, aizņēmumiem.
Pamatbudžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 6 397 618 apmērā (neieskaitot
Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti samazināt EUR 561 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus. Kopā
izdevumi ar grozījumiem EUR 468 633 t.sk.:
• Rojas novada domes administrācijai EUR 403 410;
• Klientu apkalpošanas centram EUR 14 871;
• Deputātu, komisiju, komiteju atlīdzībai EUR 24 866;
• Lauksaimniecības komisijai EUR 633;
• Vēlēšanu komisija EUR 9 776;
• Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavā nākotnē” EUR 15 077.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti samazināt EUR 253 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus. Izdevumos
veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR
82 996 t.sk.:
• Rojas pašvaldības policijai EUR 55 455;
• Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestam EUR 9 076;
• Administratīvai komisijai EUR 2 798;
• Projekts “Video drošības novērošanas kameru ierīkošana” EUR 15 667.
Ekonomiskā darbība
Izdevumi nav plānoti palielināt. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās
klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 135 028 t.sk.:
• Rojas apvienotajai būvvaldei EUR 33 435;
• Transportam EUR 73 014;
• Rojas tūrisma informācijas centram EUR 28 579.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti samazināt EUR 6 321 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus. Izdevumos
veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR
552 937 t.sk.:
• Ūdenssaimniecībai EUR 443;
• Ielu apgaismojumam EUR 53 235;
• Labiekārtošanas nodaļai EUR 280 320;
• Kapu teritoriju uzturēšana EUR 34 276;
• Projekts “Dabas tūrisms visiem (UniGreen) EUR 696;
• Projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanai” EUR
14 690;
• Projekts “Rojas novada pašvaldības autoceļu pārbūve” EUR 169 277.
Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumi plānoti palielināt EUR 11 965 apmērā un tie paredzēti iestāžu, struktūrvienības,
pašvaldības darbības nodrošināšanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās
klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 2 969 886 t.sk.:
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•
Sporta organizēšanai EUR 18 181;
•
Stadionam EUR 52 683;
•
Rojas bibliotēkai EUR 41 708;
•
Projekts “Pastariņa prēmija 2019” EUR 1 216;
•
Kaltenes bibliotēkai EUR 17 688;
•
Muzejam EUR 66 334;
•
Muzeja filiāle Kaltenes klubs EUR 27 609;
•
Projekts “Atklātā krājuma “Zvejniecība Ziemeļkurzemes
20.gadsimtā”
Izveide EUR 3 346;
•
Kultūras centram EUR 220 810;
•
Zvejnieksvētkiem EUR 21 187;
•
Latvijas valsts simtgades pasākumi EUR 4 136;
•
Rojas brīvdabas estrāde EUR 212 568;
•
Informatīvajam izdevumam “Banga” EUR 22 970;
•
Projekts “Rojas brīvdabas estrādes būvniecība” EUR 2 259 450.

piekrastē

Izglītība
Izdevumi plānoti samazināt EUR 14 528 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus. Kopā
izdevumi ar grozījumiem EUR 1 905 586 t.sk.:
•
Rojas PII “Zelta Zivtiņa” EUR 289 288;
•
Rojupes PII “Saulespuķe” EUR 275 487;
•
Rojas vidusskolai EUR 774 715;
•
Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” EUR 10 076;
•
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” EUR 21 631;
•
Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” EUR 2
839;
•
Rojas Mūzikas un Mākslas skolai EUR 223 713;
•
Rojas sporta skolai EUR 98 470;
•
Norēķiniem par izglītību EUR 97 080;
•
BLPJC “Strops” EUR 58 913;
•
Projekts “Jaunieši Rojas attīstībai” EUR 566;
•
Projekts “Kopā ir spēks!” EUR 3 233;
•
BLPJC “Varavīksne” EUR 33 594;
•
Melnsils BLPJC EUR 15 981;
Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti samazināt EUR 12 072 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus. Izdevumi
plānoti palielināt projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” realizācijai.
Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar
grozījumiem EUR 282 552 t.sk.:
•
Rojas bāriņtiesai EUR 37 007;
•
Rojas novada sociālajam dienestam EUR 155 421;
•
Mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem EUR 933;
•
Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” EUR 7 644;
•
Sociāliem pabalstiem EUR 60 960;
•
Savstarpējie norēķini sociāliem pakalpojumiem EUR 14 000;
•
Bezdarbniekiem EUR 6 587.
Speciālais budžets
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Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Speciālā budžeta
izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 178 065 apmērā, t.sk.:
Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti samazināt EUR 708,00 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus.
Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Izdevumi ar grozījumiem
plānoti Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 174 410 apmērā,
t.sk.:
• Autoceļu fondam EUR 174 410
Vides aizsardzība
Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Izdevumi ar
grozījumiem plānoti EUR 3 655 apmērā, t.sk.:
• Dabas resursu nodoklim EUR 3 655.
Ziedojuma budžets
Izdevumi plānoti palielināt EUR 1 381,00 apmērā un tie plānoti izlietot, medikamentiem
(pēc Sociālā dienesta ieskatiem) un Rojas brīvdabas estrādes darbības vajadzībām. Izdevumos
veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem plānoti
EUR 11 492 apmērā, t.sk.:
Izglītība
Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar
grozījumiem plānoti EUR 300 apmērā, t.sk.:
• Rojas vidusskola EUR 300.
Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti palielināt EUR 850,00 apmērā un tie plānoti izlietot, medikamentiem
(pēc Sociālā dienesta ieskatiem). Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas
kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 10 661 apmērā, t.sk.:
• Ziedojumu – veciem cilvēkiem EUR 1 144;
• Ziedojumi – ģimenēm un bērniem EUR 3 905;
• Ziedojumi – ģimeņu nometnēm EUR 1 089;
• Ziedojumi – medikamentiem no Heikendorfas draudzes EUR 1 153;
• Ziedojumi – bez vecāku gādības palikušiem bērniem EUR 370;
• Ziedojumi – Sociālās atstumtības riskam pakļauto atbalstam EUR 3 000;
Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumi plānoti palielināt EUR 531,00 apmērā un tie plānoti izlietot, Rojas brīvdabas
estrādes darbības vajadzībām. Kopā izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 531 apmērā, t.sk.:
• Ziedojumi – kultūrai EUR 531.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt
aizņēmumu pamatsummas EUR 297 155,00 apmērā.
Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2019.gadā projektu realizācijai,
orientējoši EUR 1 235 926 apmērā.
Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā summa, kas nomaksājam līdz 2048.gadam
ir EUR 2 857 935,00. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldībai 2019.gadā
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Valsts kasei jāatmaksā EUR 297 155,00, t.sk. kredīts „Energoefektivitātes paaugstināšana
Rojas vidusskolas sākumskolai, PII „Zelta Zivtiņa”, „Rojas novada infrastruktūras attīstība –
ēku rekonstrukcija”, “SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšana ERAF projekta
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Rudes ciemā”, “SIA Rojas DzKU
pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Rojā”, “Rojas stadiona skatītāju tribīņu rekonstrukcija”, “SIA „Rojas DzKU”
pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Rojā” īstenošanai”, “Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes
ciemā, II kārta”, “Prioritārā investīciju projekta “Rojas stadiona pārbūve, 1.kārta” īstenošana”,
“Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada
kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību”, “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras
mantojuma ekspozīcijas centru”, “Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”;
“Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā”; “Vieta sportiskām aktivitātēm”;
“Projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu
piekrastē” priekšfinansēšanā”; “Mazupītes gultnes pārveidošana”; “SIA Rojas DzKU
pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, II kārtas īstenošanai”, .
2020.gadā Valsts kasei jāatmaksā EUR 294 695. 2021.gadā Valsts kasei jāatmaksā EUR
290 380.
Rojas novada dome sniegusi kredīta galvojumus:
1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. Mērķis – „Projekta Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā īstenošana”. Neatmaksātā summa EUR 49
712;
2. SIA „Rojas DzKU”. Mērķis – „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”.
Neatmaksātā summa EUR 228 327;
3. SIA “Rojas DzKU”. Mērķis – “Katlu mājas rekonstrukcija”. Neatmaksātā summa
EUR 44 208.

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. 12, 3.punkts)
Rojā
15.10.2019.

Nr. 166

Par dāvinājumu pieņemšanu
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktu 19), Rojas novada
domei jālemj par ziedojumu pieņemšanu, kurus fiziskās un juridiskās personas ziedo
konkrētiem mērķiem.
Rojas novada dome nolemj:
Pieņemt no evanģēliski luteriskās baznīcas Vācijā Kirchenkreis Altholstein pārstāvja
J.Lehmkuhl ziedojumu EUR 850,00 apmērā, kas izlietojams pēc Rojas novada Sociālā dienesta
ieskatiem medikamentu iegādei.
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. 12, 4.punkts)
Rojā
15.10.2019.

Nr. 167

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 „Par
piedalīšanos projektā “Piejūras vides labiekārtošana Rojā””
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto
autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), un pamatojoties uz „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas punktu 23 un Rojas novada domes veikto iepirkumu
“Piejūras vides labiekārtošana, izbūvējot bruģi Rojas estrādes teritorijā”, identifikācijas nr.
RND/2019/8/EJZF,
Rojas novada dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 „Par
piedalīšanos projektā “Piejūras vides labiekārtošana Rojā”” un izteikt lēmuma 2., 3. un 4.
punktu šādā redakcijā:
“2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 15 456,63 EUR (projekta kopējās izmaksas
144 007,56 EUR).
3. Ņemt aizņēmumu 2020. gadā no Valsts kases 115 440,69 EUR apmērā.
4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Rojas novada domes iespējas ņemt
aizņēmumu no Valsts Kases 115 440,69 EUR apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās
procentu likmes. Apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.”

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. 12, 5.punkts)
Rojā
15.10.2019.

Nr. 168

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 „Par
piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide””
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto
autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), un pamatojoties uz „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktu 23 un Rojas novada domes veikto iepirkumu
“Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide – būvējot tualetes ēku Rojas estrādes
teritorijā”, identifikācijas nr. RND/2019/7/EJZF
Rojas novada dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2019. gada 18.jūnija lēmumā Nr.111 „Par
piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”” un izteikt lēmuma 2., 3.
un 4. punktu šādā redakcijā:
“2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 17 172,91 EUR (projekta kopējās izmaksas
171 729,15 EUR).
3. Ņemt aizņēmumu 2020. gadā no Valsts kases 137 383,32 EUR apmērā.
4.Sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Rojas novada domes iespējas ņemt
aizņēmumu no Valsts Kases 137 383,32 EUR apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās
procentu likmes. Apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.”

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)

32

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
15.10.2019.

Nr. 169

Par IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursa “Rojas ritmi 2020” dalības maksas
un Grand Prix prēmijas apstiprināšanu
Izskatot Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktores Baibas Beraģes iesniegumu par
dalības maksas noteikšanu 2020. gada 4. aprīlī paredzētajam VI Vieglās un džeza mūzikas
ansambļu konkursa “Rojas ritmi 2020”, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt 2020. gada 4. aprīlī paredzētā VI Vieglās un džeza mūzikas ansambļu
konkursa “Rojas ritmi 2020” dalības maksu vienam ansamblim EUR 30,00 (trīsdesmit euro)
apmērā un konkursa Grand Prix prēmiju EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro) apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktorei
Baibai Beraģei.

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. 12, 8.punkts)
Rojā
15.10.2019.

Nr. 171

Par apbalvojumiem Valsts svētkos
Ievērojot Rojas novada domē saņemtos iesniegumus ar ierosinājumiem, ko apbalvot ar
Atzinības rakstu Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā, saskaņā ar
Rojas novada domes Atzinības raksta nolikumu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Ar Atzinības rakstu “Par mūža ieguldījumu” apbalvot Ingrīdu Miķelsoni un Baibu
Volaju;
2. Ar Atzinības rakstu “Gada pedagogs” apbalvot Svetlanu Mediņu;
3.Ar Atzinības rakstu “Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā” apbalvot Egilu
Zigatu un Intu Erkenu;
4. Ar Atzinības rakstu “Gada sportists” apbalvot Uģi Kronbergu;
5. Ar Atzinības rakstu “Gada jaunietis” apbalvot Kitiju Maišeli;
6. Ar Atzinības rakstu “Par veiksmīgu uzņēmējdarbību” apbalvot Alisi Lakšmani un
uzņēmumu “SPURA”.

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. 12, 9.punkts)
Rojā
15.10.2019.

Nr. 172

Par Rojupes PII “Saulespuķe” vadītāju
Ievērojot ar Rojupes PII “Saulespuķe” vadītāju Ilonu Klāviņu noslēgto līgumu par darba
attiecību izbeigšanu savstarpēji vienojoties, atbilstoši Darba likuma 114. pantam no 2019. gada
21. oktobra, pamatojoties uz Darba likuma 114. pantu un Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktu 11),
Rojas novada dome nolemj:
No 2019. gada 21. oktobra atbrīvot no amata Rojupes PII “Saulespuķe” vadītāju
Ilonu Klāviņu, savstarpēji vienojoties par darba attiecību izbeigšanu, atbilstoši Latvijas
Republikas Darba likuma 114.pantam.

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. 12, 10.punkts)
Rojā
15.10.2019.

Nr. 173

Par izmaiņām Rojas ostas valdes sastāvā
Ievērojot Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
26.09.2019. rakstu Nr.132/9090, pamatojoties uz likuma “Likums par ostām” 26. pantu, likuma
“Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas punktu 27),
Rojas novada dome nolemj:
Atbrīvot no Rojas ostas valdes locekļa pienākumiem Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvirzīto pārstāvi Kasparu Cirsi, [..].

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. 12, 11.punkts)
Rojā
15.10.2019.

Nr.174

Par atļauju Rojas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu
2019. gada 25. septembrī Rojas novada dome ir saņēmusi Rojas ostas valdes locekļa
Ervīna Grāvīša (turpmāk tekstā – Persona) ar 2019. gada 22. augustu datētu iesniegumu, kurā
Persona lūdz sniegt atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai, t.i., sniegt atļauju Personai
savienot Rojas ostas valdes locekļa amatu ar Mērsraga ostas valdes locekļa amatu, Engures
ostas valdes locekļa amatu, Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu, Saeimas deputāta palīga
amatu. Zemkopības ministrs Personu ir norīkojis pildīt valdes locekļa pienākumus Rojas ostas
valdē. Minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī tiešo amatu pienākumu pildīšanai nekaitē.
Ar Rojas novada domes lēmumu nolemts iekļaut ar Ervīnu Grāvīti Rojas ostas valdes
sastāvā kā Zemkopības ministrijas pārstāvi. Likuma 4. panta 2.³ daļā ir noteikts, ka par valsts
amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, kuras ieņem ostas valdes locekļa amatu.
Rojas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta 5.¹ daļas 4.punktu ir
kompetenta izsniegt atļauju savienot Rojas ostas valdes locekļa amatu ar citu amatu.
Izvērtējot Likuma par ostām 7. pantā un Rojas ostas pārvaldes nolikumā noteiktās Rojas
ostas pārvaldes funkcijas kopsakarā ar citiem Ervīna Grāvīša darba pienākumiem, secināms, ka
Rojas ostas valdes locekļa amata un Mērsraga ostas valdes locekļa amata, Engures ostas valdes
locekļa amata; Salacgrīvas ostas valdes locekļa amata un Saeimas deputāta palīga amata
savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Saskaņā ar Likuma 8.¹ panta 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 2. pantā noteikto likuma mērķi, 6.
panta otro daļu, 7. panta 5.¹ daļu, 8.¹ panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
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,
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Rojas novada dome nolemj:
1. Atļaut Ervīnam Grāvītim, savienot Rojas ostas valdes locekļa amatu ar Mērsraga
ostas valdes locekļa amatu, Engures ostas valdes locekļa amatu, Salacgrīvas ostas valdes
locekļa amatu un Saeimas deputāta palīga 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

(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. 12, 12.punkts)
Rojā
15.10.2019.

Nr. 175

Par lauku apvidus – mazdārziņu zemes nomas līgumiem
Lauku apvidus zemes nomas līgumi par Rojas novada pašvaldībai piederošiem
mazdārziņiem ir nepieciešams pagarināt ar to nomniekiem. Noslēgtie zemes nomas līgumi ir
spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.
punkta apakšpunktu a) un 27.punktu un likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 36.
panta pirmās daļas „Lauksaimniecības zemes nomas līgums slēdzams rakstveidā uz termiņu,
kas nav īsāks par pieciem gadiem.”
Rojas novada dome nolemj:
1. Noslēgt jaunus lauku apvidus zemes nomas līgumus par mazdārziņiem, nosakot
līguma termiņu uz 10 (desmit) gadiem un gada nomas maksu par iznomāto zemes vienības daļu
ne mazāk kā EUR 3,00 par mazdārziņu 0,03 ha platībā un ne mazāk kā EUR 6,00 par
mazdārziņu 0,06 ha platībā.
2. 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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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
15.10.2019.

Nr. 176

Par nekustamā īpašuma zemes nomu Kuršu ielā 19, Rojā, Rojas novadā
Rojas novada domē 07.10.2019. saņemts [..], iesniegums ar lūgumu izvērtēt iespēju
izpirkt esošajam ēku īpašniekam zemi zem ēkām Kuršu ielā 19, Rojā, Rojas novadā, kadastra
Nr. 8882 008 0520 0.1656 ha platībā. Jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0520 001
un jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0820 002, saskaņā ar 2019. gada 2. oktobra
pirkuma līgumu, kas reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Rojas novada zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000593345, īpašnieks ir [..], tādēļ nepieciešams noslēgt jaunu lauku apvidus
zemes nomas līgumu.
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. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Kuršu ielā 19, Rojā, Rojas novadā [..], un iznomāt
to jaunajam būvju īpašuma Kuršu ielā 19, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 008 0520
(pievienots grafiskais pielikums Nr.1) īpašniekam [..], uz zemes esošo būvju uzturēšanas
vajadzībām uz desmit gadiem.
2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējam.
3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz
kac.liepaja@vzd.gov.lv.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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1.PIELIKUMS
Rojas novada domes 15.10.2019. lēmumam Nr.176
“Par nekustamā īpašuma zemes nomu Kuršu ielā 19, Rojā, Rojas novadā”

Kuršu iela 19, Roja

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. 12, 14.punkts)
Rojā
15.10.2019.

Nr. 177

Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Jaunvimbas”, Kaltenē, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] 11.09.2019. iesniegums, kurā lūgts piešķirt adresi
nekustamam īpašumam “Jaunvimbas”, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 009 0132.
Izvērtējot lietderības apsvērumus lēmuma pieņemšanā, pamatojoties uz 2015. gada 8.
decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2. punkta 2.9.
apakšpunktu, 9. punktu, 11. punktu, 15. 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. Piešķirt nekustamā īpašuma “Jaunvimbas”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0132 un uz tās esošai ēkai ar kadastra apzīmējumu 8882 009
0132 001 adresi: “Jaunvimbas”, Kaltene, Rojas novads (pievienots grafiskais pielikums Nr.2).
2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējam.
3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz
kac.liepaja@vzd.gov.lv.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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2.PIELIKUMS
Rojas novada domes 15.10.2019. lēmumam Nr.177
“Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Jaunvimbas”, Kaltenē, Rojas novadā”

“Jaunvimbas”, Kaltene, Rojas novads

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. 12, 15.punkts)
Rojā
15.10.2019.

Nr. 178

Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Jaunplatāji”, Kaltenē, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] 30.09.2019. iesniegums, kurā lūgts piešķirt adresi
nekustamam īpašumam “Jaunplatāji”, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 010 0098.
Izvērtējot lietderības apsvērumus lēmuma pieņemšanā, pamatojoties uz 2015. gada 8.
decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2. punkta 2.9
apakšpunktu, 9. punktu, 11. punktu, 15. 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. Piešķirt nekustamā īpašuma “Jaunplatāji”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8882 010 0098 adresi: “Jaunplatāji”, Kaltene, Rojas (pievienots grafiskais
pielikums Nr.3).
2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējam
elektroniski parakstīta dokumenta veidā.
3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz
kac.liepaja@vzd.gov.lv.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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3.PIELIKUMS
Rojas novada domes 15.10.2019. lēmumam Nr.178
“Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Jaunplatāji”, Kaltenē, Rojas novadā”

“Jaunplatāji”, Kaltene, Rojas novads

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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