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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Nr.13 

 

Rojā,         2017.gada 17.oktobrī 

 

Sēde sasaukta plkst.13.00 

Sēdi atklāj 13.00 

 

Darba kārtība: 

1. Par deputāta Ingus Veckāgana deputātu pilnvaru izbeigšanos 

2. Par deputāti Guntru Stocku 

3. Par saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 

4. Par saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017 

5. Par saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017 

6. Par Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu 

7. Par Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.234 (Protokols Nr.13, 

5.punkts) grozījumiem 

8. Par Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.233 (Protokols Nr.13, 

4.punkts) grozījumiem 

9. Par projekta līdzfinansējumu un aizņēmumu 

10. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

11. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

12. Par iepirkuma komisijas sastāvu 

13. Par inventarizācijas komisijas sastāvu 

14. Par apbalvojumiem Valsts svētkos 

15. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības SIA “Rojas DzKU” 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Melnsils zivju 

apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads 

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Silupji”, 

Rojas novads 

18. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Līvas”, Valgalciemā, Rojas 

novadā 

19. Par grafisko pielikumu “Mazdārziņi 6”, Roja 

20. Par zemi “”Dzīparkalni”, Rojas novadā 

21. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

22. Par nekustamā īpašuma „Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas novads, atsavināšanu 

23. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

24. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 
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25. Par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā (no 

01.novembra līdz 31.martam) 

 

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, nebalso – G.Stocka, 

Dome nolemj: 

apstiprināt augstāk minēto darba kārtību. 

 

 

Sēdi vada: 

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  

 

Protokolē: 

Domes sekretāre Gunta Dambiņa 

 

 

Piedalās deputāti: 

Eva KĀRKLIŅA  

Eduards KLEINBERGS 

Inga OTMANE 

Edgars GRĪNĪTIS 

Haralds VALDEMĀRS  

Mareks ŠTĀLS  

Jānis KALNIŅŠ  

Jānis ŽOLUDS 

Guntra STOCKA 

 

Piedalās: 

Jānis Pūce – izpilddirektors, Jānis Pāvuliņš – jurists,  Agnese Veckāgane – Attīstības nodaļas 

vadītāja, Aiga Grunte – galvenā grāmatvede, Alise Krūmiņa – NĪ speciāliste/ NĪN 

administratore, Ligita Šnore – teritorijas plānotāja. 

 

 

1. 

Par deputāta Ingus Veckāgana deputātu pilnvaru izbeigšanos 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, nebalso – G.Stocka, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.186 „Par deputāta Ingus Veckāgana deputātu pilnvaru 

izbeigšanos”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

2. 

Par deputāti Guntru Stocku 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, nebalso – G.Stocka, 
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Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.187 „Par deputāti Guntru Stocku”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

3. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.188 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

4. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017 

Ziņo Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece Inga Otmane 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.189 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

5. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017 

Ziņo Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece Inga Otmane 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.190 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

6. 

Par Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece Inga Otmane 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.191 „Par Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma 

apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

7. 

Par Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.234 (Protokols Nr.13, 

5.punkts) grozījumiem 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 
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pieņemt lēmumu Nr.192 „Par Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma 

Nr.234 (Protokols Nr.13, 5.punkts) grozījumiem” Kaltenē”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

8. 

Par Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.233 (Protokols Nr.13, 

4.punkts) grozījumiem 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.193 „Par Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma 

Nr.233 (Protokols Nr.13, 4.punkts) grozījumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

9. 

Par projekta līdzfinansējumu un aizņēmumu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, nebalso – J.Žoluds, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.194 „Par projekta līdzfinansējumu un aizņēmumu”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 
12. 

Par iepirkuma komisijas sastāvu 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš), pret – J.Žoluds, G.Stocka, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.197 „Par iepirkuma komisijas sastāvu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

13. 

Par inventarizācijas komisijas sastāvu 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

  

Deputāts E.Kleinbergs ierosina izvirzītos inventarizācijas komisijas locekļus mainīt 

pret citiem.  

Deputāts E.Kleinbergs ierosina balsot par katru izvirzīto inventarizācijas komisijas 

locekli atsevišķi. 

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa ierosina vēlreiz izskatīt pārējo pretendentu 

iesniegumus darbam inventarizācijas komisijā. 

 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

Inventarizācijas komisijas sastāvā iekļaut Zandu Rozefeldi. 
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Atklāti balsojot, ar 1 balsi par (E.Kārkliņa), pret – nav, atturas – nav, nebalso – 

E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka,  

lēmums par [..] iekļaušanu Inventarizācijas komisijas sastāvā nav pieņemts. 

 

Atklāti balsojot, ar 1 balsi par (E.Kārkliņa), pret – nav, atturas – nav, nebalso – 

E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka,  

lēmums par [..] iekļaušanu Inventarizācijas komisijas sastāvā nav pieņemts. 

 

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa ierosina inventarizācijas komisijas sastāvā iekļaut 

pretendenti Skaidrīti Nicmani. 

 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

Inventarizācijas komisijas sastāvā iekļaut Skaidrīti Nicmani. 

 

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa ierosina inventarizācijas komisijas sastāvā iekļaut 

pretendenti Intu Avetisjanu. 

 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

Inventarizācijas komisijas sastāvā iekļaut Intu Avetisjanu. 

 

Saskaņā ar deputātu balsojumiem pieņemt lēmumu Nr.198 „Par iepirkuma komisijas 

sastāvu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

14. 

Par apbalvojumiem Valsts svētkos 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

  

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa ierosina par katru kandidātu balsot atsevišķi. 

 

Balsojot par kandidātu iekļaušanu lēmumā “Par apbalvojumiem Valsts svētkos”: 

1. Nominācijā “Par mūža ieguldījumu” 

Balsojot par kandidātiem Agri Jansonu un Āriju Veidi – par 7 (E.Kārkliņa, 

E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš), pret – nav, atturas – 

J.Žoluds, G.Stocka, pieņemts lēmums atbalstīt kandidatūras. 

 

2. Nominācijā „Gada pedagogs” 

Balsojot par kandidāti Ingrīdu Ķauķi – par 9 (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, 

E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

pieņemts lēmums atbalstīt kandidatūru. 

 

3. Nominācijā „Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu” 

Balsojot par kandidāti Maiju Brusbārdi – par 9 (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, 

E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

pieņemts lēmums atbalstīt kandidatūru. 

 

4. Nominācijā „Gada sportists” 

Balsojot par kandidāti Alisi Grosbahu – par 6 (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, 

E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret – nav, atturas – J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka, pieņemts 
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lēmums atbalstīt kandidatūru. 

 

Balsojot par kandidātu [..] – par 3 (J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – E.Kārkliņa, 

E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls, atturas – nav, lēmums nav pieņemts. 

 

5. Nominācijā „Gada jaunietis” 

Balsojot par kandidāti Beati Olekti – par 9 (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, 

E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

pieņemts lēmums atbalstīt kandidatūru. 

 

6. Nominācijā „Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā” 

Balsojot par kandidātiem Gunti Martužānu un Georgu Avetisjanu – par 9 (E.Kārkliņa, 

E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret 

– nav, atturas – nav, pieņemts lēmums atbalstīt kandidatūras. 

 

7. Nominācijā „Par nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā” 

Balsojot par kandidāti Lāsmu Pūci – par 8 (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, 

E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds), pret – nav, atturas – G.Stocka, pieņemts 

lēmums atbalstīt kandidatūru. 

 

8. Nominācijā „Par veiksmīgu uzņēmējdarbību” 

Balsojot par kandidātiem SIA “Zvejnieku saimniecība IRBE” un SIA 

“MELNSILKRASTS” – par 9 (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, 

M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, pieņemts lēmums atbalstīt 

kandidatūras. 

 

Saskaņā ar deputātu balsojumiem pieņemt lēmumu Nr.199 „Par apbalvojumiem Valsts 

svētkos”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

15. 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības SIA “Rojas DzKU” 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.200 „Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības SIA 

“Rojas DzKU””. Lēmums pievienots protokolam. 

 

16. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Melnsils zivju 

apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.201 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
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17. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Silupji”, 

Rojas novads 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.202 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam „Silupji”, Rojas novads”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

18. 

Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Līvas”, Valgalciemā, Rojas 

novadā 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.203 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā 

„Līvas”, Valgalciemā, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

19. 

Par grafisko pielikumu “Mazdārziņi 6”, Roja 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.204 „Par grafisko pielikumu “Mazdārziņi 6”, Roja”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

20. 

Par zemi “Dzīparkalni”, Rojas novadā 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.205 „Par zemi “Dzīparkalni”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

21. 

Par apbūves tiesībām uz nekustamā īpašuma Kuršu ielā 19, Roja, Rojas novads, 

kadastra Nr.8882 008  0520, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008  0520 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.206 „Par apbūves tiesībām uz nekustamā īpašuma Kuršu ielā 19, 
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Roja, Rojas novads, kadastra Nr.8882 008  0520, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 

008  0520”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

22. 

Par nekustamā īpašuma „Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas novads, atsavināšanu 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.207 „Par nekustamā īpašuma „Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas 

novads, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

25. 

Par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā (no 

01.novembra līdz 31.martam) 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, 

H.Valdemārs, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.210 „Par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 

noteikšanu ziemas sezonā (no 01.novembra līdz 31.martam)”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

 

Sēdi beidz plkst. 14.35 

 

 

Sēdes vadītāja      E.Kārkliņa 

  

Protokoliste      G.Dambiņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS 

(Protokols Nr.13, 1.punkts) 

Rojā 

 

17.10.2017.          Nr.186 

 

 

Par deputāta Ingus Veckāgana deputātu pilnvaru izbeigšanos 

 

Ievērojot Rojas novada domes deputāta Ingus Veckāgana 04.10.2017. iesniegumu, 

saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma  3.panta pirmās 

daļas 1.punktu, kas nosaka ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir 

pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida 

iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Izbeigt pirms termiņa deputāta pilnvaras Ingum Veckāganam, sakarā ar viņa personisku 

rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.  

 

  

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 2.punkts) 

Rojā  

 

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.187 

 

 

Par deputāti Guntru Stocku 

 

Ievērojot Rojas novada domes deputāta Ingus Veckāgana 04.10.2017. iesniegumu, 

saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma  3.panta pirmās 

daļas 1.punktu, kas nosaka ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir 

pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida 

iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, un ievērojot faktu, ka no Centriskās partijas “Latvijas 

Zemnieku savienība” saraksta nākošā deputāta kandidāte ar lielāko vēlētāju balsu skaitu ir 

Guntra Stocka. 

Ievērojot Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmā 

daļa, nosaka: „Ja ievēlētais domes deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai 

nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no 

kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts”. 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

 1. Pieņemt zināšanai, ka pēc deputāta Ingus Veckāgana deputātu pilnvaru izbeigšanos, 

par Rojas novada domes deputāti kļūst Guntra Stocka, kura ir Centriskās partijas “Latvijas 

Zemnieku savienība” saraksta nākamā deputāta kandidāte ar lielāko vēlētāju balsu skaitu. 

 2. Ievēlēt deputāti Guntru Stocku, par Rojas novada domes Tautsaimniecības un vides 

komitejas locekli.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 3.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.188 

 

 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 

  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu , 46.pantu un 

likumu „Par pašvaldības budžetiem”. 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2017 „Grozījumi 17.01.2017. saistošajos 

noteikumos Nr.1/2017 „Par Rojas novada domes 2017.gada budžeta plānu”” (pievienots – 

pielikums Nr.1). 

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       E.Kārkliņa 
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1.PIELIKUMS 
Rojas novada domes 17.10.2017. lēmumam Nr.188 

“Par saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017” 

 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Rojas novadā 

 

        Nr.10/2017 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2017.gada 17.oktobrī 

sēdes lēmumu Nr.188 (protokols Nr.13) 

 

Grozījumi 17.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017„Par Rojas novada 

domes 2017.gada budžeta plānu” 

 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panata 2.punktu un 46.pantu, 

un likumu „Par pašvaldības budžetiem” 

 

 

Izdarīt 2017.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Rojas novada 

domes 2017.gada budžeta plānu” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:  

“2. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam šādā apmērā (Izteikt 

1.pielikumu jaunā redakcijā): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 3 898 137,00 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 4 769 619,00 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 169 202,00 euro.” 

 

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:  

“3. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos 

līdzekļus) 2017. gadam šādā apmērā (Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 96 669,00 euro, 

3.2. kārtējā gada izdevumi – 119 024,00 euro, 

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 32 423,00 euro.” 

 

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:  

“4. Apstiprināt Rojas novada pašvaldība  ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2017. gadam šādā 
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apmērā (Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā): 

4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 1 755,00 euro, 

4.2. kārtējā gada izdevumi – 8 879,00 euro, 

4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 124,00 euro.” 

 

4. 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. 

 

5. 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     E.Kārkliņa 
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1.pielikums 

Rojas novada domes 

17.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 

 

Rojas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets 

Kods Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2017. gada 

plāns, euro 

Grozījumi, euro 

Apstiprinātais 

2017. gada 

plāns ar 

grozījumiem, 

euro 

I 

IEŅĒMUMI UN GADA 

SĀKUMA ATLIKUMS 

KOPĀ 

4 050 730,00  4 067 339,00 

F20010000 

AS 

Naudas līdzekļu atlikums 

uz gada sākumu 

169 202,00  169 202,00 

I.1 KĀRTĒJIE GADA 

IEŅĒMUMI 

3 881 528,00 + 16 609,00 3 898 137,00 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 2 143 022,00  2 145 522,00 

1.0.0.0. Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

1 839 855,00  1 839 855,00 

1.1.1.2. Saņemts no Valsts kases 

sadales konta pārskata 

gadā ieskaitītais 

iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

1 839 855,00  1 839 855,00 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi 

195 242,00  195 242,00 

4.1.1.1. Nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada 

ieņēmumi 

180 242,00  180 242,00 

4.1.1.2. Nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 

15 000,00  15 000,00 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām un 

inženierbūvēm 

79 361,00  80 861,00 

4.1.2.1. Nekustamā īpašuma 

nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi 

62 361,00  62 361,00 

4.1.2.2. Nekustamā īpašuma 

nodokļa par ēkām 

iepriekšējo gadu parādi 

17 000,00 + 1 500,00 18 500,00 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma 

nodoklis par mājokļiem  

28 564,00  29 564,00 

4.1.3.1. Nekustamā īpašuma 

nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada 

ieņēmumi 

26 264,00 +1000,00 27 264,00 



15 

 

4.1.3.2. Nekustamā īpašuma 

nodokļa par mājokļiem 

parādi par iepriekšējiem 

gadiem 

2 300,00  2 300,00 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 26 400,00  29 115,00 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras 

ieskaita pašvaldību budžetā 

2 175,00  2 175,00 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 7 635,00 +30,00 7 665,00 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 2 900,00  2 900,00 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 

7 550,00  7 550,00 

13.0.0.0. Ieņēmumi no Valsts 

(Pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas 

un no nodokļu 

pamatparāda 

kapitalizācijas 

6 140,00 +2 685,00 8 825,00 

3.0 Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

100 650,00  100 750,00 

21 3.5.1. Mācību maksa (pieaugušo 

izglītība) 

2 000,00  2 000,00 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku 

maksām 

27 500,00  27 500,00 

21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par 

izglītības pakalpojumiem 

13 050,00  13 050,00 

21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo 

dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem 

600,00  600,00 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 28 458,00  28 458,00 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā 

īpašuma iznomāšanu 

4 481,00  4 481,00 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 3 500,00  3 500,00 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par 

nomu un īri 

300,00  300,00 

21.3.9.2. Ieņēmumi no pacientu 

iemaksām un sniegtajiem 

rehabilitācijas un 

ārstniecības 

pakalpojumiem 

300,00  300,00 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu 

realizāciju 

9 603,00  9 603,00 

21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un 

komunālajiem 

pakalpojumiem 

550,00  550,00 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 

7 803,00 +28,00 7 831,00 
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4.1.3.2. Citi iepriekš neklasificētie 

pašu ieņēmumi 

2 505,00 +72,00 2 577,00 

5.0. Transferti 1 611 456,00  1 622 750,00 

18.6.2.0. Pašvaldības saņemtie 

valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 

814 535,00 +3 650,00 818 185,00 

18.6.3.0. Pašvaldību no valsts 

budžeta iestādēm  saņemtie 

transferti Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem 

projektiem 

219 558,00 +7 644,00 227 202,00 

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā 

saņemtā dotācijas no 

pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 

519 463,00  519 463,00 

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību 

saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti 

2 900,00  2 900,00 

19.2.0.0. Pašvaldību budžeta 

transferti no citām 

pašvaldībām 

55 000,00  55 000,00 

II 
KĀRTĒJIE GADA 

IZDEVUMI 

4 750 836,00 +18 783,00 4 769 619,00 

01.000 
Vispārējie valdības 

dienesti 

382 921,00 -4 386,00 378 535,00 

01.1 Rojas novada domes 

administrācija 

333 009,00 +1 072,00 (+200,00 darba 

dev.pabalsti un 

kompensācijas – brilles; 

+350,00 labiekārtošanas 

darbi; +22 auto 

apdrošināšana; +500,00 

Dalības maksa konkursam 

"Radām Novadam") 

334 081,00 

P16 Materiālās bāzes 

pilnveidošana iestādēs 

 

6 678,00 

  

6 678,00 

01.12 Klientu apkalpošanas 

centrs 

13 800,00 +1 173,00 

(atmaksa valsts budžetā par 

iepriekšējā gadā saņemto, 

bet neizlietoto valsts budžeta 

transfertu) 

14 973,00 

02.1 Deputāti, komitejas, 

komisijas 

8 752,00 +1 000,00 (komisiju algām) 9 752,00 

02.11 Lauksaimniecības komisija 1 000,00  1 000,00 

02.12 Vēlēšanu komisija 19 682,00 -7 631,00 12 051,00 

03.000 
Sabiedriskā kārtība un 

drošība 

89 835,00 +840,00 90 675,00 
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03.1 
Ugunsdrošības, glābšanas 

un civilās drošības dienesti 

7 099,00 +340,00 (telefons, apkure, 

telpu noma) 

35,00 (inventārs – LED 

lukturis) 

-35,00 (kārtējais remonts) 

7 439,00 

P20 
Droša piekraste un jūra 

Latvijā un Igaunijā 

30 000,00  30 000,00 

04.1 Pašvaldības policija 

50 196,00 +500,00 (transporta remonts) 

-330,00 (pārējo darb.darba 

algas) 

+330,00 (piemaksa par 

papildus darbu) 

-100,00 (inventārs) 

-220,00 (saimniecības 

pamatlīdzekļi) 

+320,00 (transporta remonts) 

 

50 696,00 

05.1 
Administratīvā 

komisija 

2 540,00  2 540,00 

04.000 Ekonomiskā darbība 137 007,00  137 007,00 

06.1 
Rojas apvienotā 

būvvalde 

30 518,00  30 518,00 

07.1 Transports 

76 974,00 -774,00 (izdevumi par 

transporta pakaplpojumiem) 

+58,00 (dienas nauda 

ārvalstīs) 

+30,00 (pārējie 

komandējumu, darba 

braucienu izd.) 

+300,00 (internetam) 

+386 (apdrošināšanas 

izdevumi) 

76 974,00 

08.1 
Rojas tūrisma 

informācijas centrs 

29 515,00 -2327,00 (uzņēmuma 

līgumi) 

+1180,00 (darba algas) 

+50,00 (Autoratlīdzības 

līgumi) 

+410,00 (ārvalstu 

komandējumi) 

+100,00 (sakaru 

pakalpojumi) 

-100,00 (transporta 

pakalpojumi) 

+100,00(administr.izdevumi) 

+25,00 (nekust.īp.uzturēš.) 

-75,00 (pārējie remontdarbi) 

-30,00 (biedru naudas) 

-100,00 (pašnodarb.pakalp.) 

-25,00 (inventārs) 

+150,00 (izdevumi par 

precēm) 

+25,00 (degviela) 

+30,00 (remonta materiāli) 

+737,00 (dotācija biedrībai) 

-100,00 (saimn.pamatl.) 

29 515,00 

06.000 

Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

1 137 100,00 -67 241,00 1 069 859,00 
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10.1 Ūdenssaimniecība 1 395,00  1 395,00 

11.1 Ielu apgaismojums 

81 185,00 -4 000,00 (novirzīt 

Stadionam) 

-10000,00 (pamatlīdzekļi) 

+100000,00 (pārējie 

remontdarbi) 

-2280,00 (novirzīt 

s=Sociālam dienestam) 

74 905,00 

12.1 
Labiekārtošanas 

nodaļa 

413 552,00 -60 961,00 (no 

pamatlīdzekļiem novirzīt uz 

Stadiona pārbūves projektu) 

+10000,00 (atkritumi) 

-4411,00 (nekustamā 

īpaš.uztur.) 

+50,00 (iekārtu remonts) 

-5639,00 (pamatlīdzekļi) 

352 591,00 

P14 Apgaismota pastaigu taka 

pludmalē 

136 651,00  136 651,00 

P19 Dabas tūrisms visiem 

62 317,00 -50000,00 (kapitālais 

remonts) 

+50000,00 (celtnes un 

būves) 

62 317,00 

P17 Kaltenes kluba pārbūve 242 000,00  242 000,00 

P11 
Mazupītes gultnes 

pārveidošana 

200 000,00  200 000,00 

08.000 
Atpūta, kultūra un 

reliģija 

885 882,00 +76 075,00 961 957,00 

13.1 Sporta organizēšana 

18 112,00 -300,00 (uzņēmuma līgumi) 

-42,00 ( dienas naudas) 

-68,00 (komand.nauda) 

+68,00 (administr.izdevumi) 

+300,00 (dalības maksa) 

-32,00 (biroja preces) 

-800,00 (inventārs) 

+1025,00 (izdevumi par 

precēm) 

-100,00 (degviela) 

+32,00 (uztur.materiāli) 

-83,00 (mīkstais inventārs) 

18 112,00 

14.1 Stadions 

47 356,00 +52,00 (pabalsts) 

4000,00 (remontdarbiem) 

-12,00 (dienas nauda) 

+12,00 (pārējie komand.) 

-300,00 (izdevumi par 

transporta pakalp.) 

-600,00 (transporta 

līdz.remonts) 

+1835,00 (remontdarbiem) 

-250,00 (transporta līdzekļu 

noma) 

+28,00 (iekārtu noma) 

-35,00 (maksāj.par parādu 

apkalp.) 

-200,00 (inventārs) 

-50,00 (degviela) 

-400,00 (remonta materiāli) 

-28,00 (datortehnika) 

51 408,00 
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P15 Rojas stadiona pārbūve 401 106,00 +70 961,00 472 067,00 

15.1 Rojas bibliotēka 41 476,00  -174,00 (bibliotēku fondi) 

+174,00 ( dienas nauda) 
41 476,00 

P12 Pastariņa prēmija 2017 1 675,00 -224,00 1 451,00 

16.1 Kaltenes bibliotēka 17 975,00 +87,00 (dienas nauda) 18 062,00 

17.1 Muzejs 

51 144,00 +166,00 (darba algas) 

-189,00 (uzņēmuma līgumi) 

+144,00 (adm.izdevumi) 

-125,00 (iekārtu remonts) 

+170,00 (inventārs) 

 

51 310,00 

P10 
Muzeja brīvdabas 

teritorijas labiekārtošana 

78 588,00  78 588,00 

18.1 Kultūras centrs 

176 051,00 +4 033,00 (darba algas, soc. 

nodoklis) 

-100,00 (maksājumi par 

pašval.parādu) 

+100,00 (kanceleja) 

+658,00 (dotācija biedrībai) 

180 084,00 

18.11 
Kultūras centra 

Zvejnieksvētki 

18 122,00 -3 000,00 15 122,00 

19.1 Kaltenes klubs 9 560,00  9 560,00 

20.1 
Informatīvais izdevums 

“Banga” 

24 717,00  24 717,00 

09.000 Izglītība 1 708 387,00 +9 690,00 1 718 077,00 

21.1 Rojas PII “Zelta Zivtiņa” 

253 352,00 -23,00 (samaksa par 

virsstundu darbu) 

-358,00 (uzņēmuma 

līgumi) 

381,00 (darba devēja 

pabalsts) 

-535,00 (kurināmais) 

-72,00 (remonta materiāli) 

+6107,00 (pārējais 

nekust.īpašums) 

-5500,00 (pārējie 

pamatlīdzekļi) 

253 352,00 

22.1 Rojupes PII “Saulespuķe” 

249 246,00 -175,00 (darba alga) 

+175,00 (piemaksa par 

papildus darbu) 

+389,00 (remontdarbi) 

+150,00 (iekārtu remonts) 

-90,00 (inventārs) 

+90,00 (mīkstais inventārs) 

-150,00 (ēdināšana) 

-389,00 

(saimn.pamatlīdzekļi) 

-400,00 (pedagogu darba 

alga) 

+400,00 (piemaksa par 

papildus darbu) 

249 246,00 
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23.1 Rojas vidusskola 

791 981,00 +1 701,00 (asistentam) 

+135,00 (pedagogu darba 

alga) 

-135,00 (piemaksa par 

kvalitāti) 

-268,00 (veselības pārbaudes 

izdevumi) 

+485,00 (izdevumi par 

apmācību pakalp.) 

-4952,00 

(administr.izdevumi) 

72,00 (preses abonēšana) 

452,00 (ēku, būvju remonts) 

141,00 (dalības maksa) 

-626,00 (pašnodarbināto 

pakalpojumi) 

+350,00 (inventārs) 

+650,00 (adminstr.izdev.) 

-166,00 (zāles) 

-160,00 (mīkstais inventārs) 

+4843,00 (mācību līdzekļi) 

-1772,00 (darba burtnīcas) 

-5890,00 (licences) 

+1174,00 (bibliotēkas fonds) 

+5890,00 (datortehnika) 

 

793 735,00 

P13 
Karjeras atbalsts Rojas 

vidusskolā 

4 882,00 +2 981,00 7 863,00 

P22 

Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai 

 +4 663,00 4 663,00 

24.1 
Rojas Mūzikas un Mākslas 

skola 

209 957,00 +900,00 (nekust.īpašuma 

uztur.) 

+188,00 (inform. tehnol. 

pakalp.) 

-500,00 (biroja preces) 

-438,00 (inventārs) 

+500,00 (adm.izdevumi) 

+500,00 (degviela) 

-200,00 (remonta materiāli) 

241,00 (saimn. 

pamatlīdzekļi) 

211 149,00 

P8 

Rojas Mūzikas un mākslas 

skolas tehniskās bāzes 

pilnveidošana 

3 400,00 -900,00 2 500,00 

25.1 Rojas sporta skola 

96 186,00 +210,00 (dienas nauda) 

375,00 (komand.izdevumi) 

-51,00 (auditoru, tulku 

pakalp.) 

+51,00 (periodikas 

abonēšana) 

-615,00 (dalības maksas) 

+100,00 (inventārs) 

+240,00 (administr 

.izdevumi) 

-40,00 (zāles) 

+257,00 (remonta un iestāžu 

uztur.materiāli) 

-999,00 (saimn. pamatlīdz.) 

472,00 (pārējie pamatl.) 

96 186,00 
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26.1 Norēķini par izglītību 99 383,00  99 383,00 

10.000 Sociālā aizsardzība 409 704,00 +3 805,00 413 509,00 

27.1 Rojas bāriņtiesa 35 420,00 +95,00 (datortehm.) 35 515,00 

28.1 
Rojas novada sociālais 

dienests 

157 995,00 +1 500,00 (asistenta pakalp.) 

+20,00 (pārējie komand.) 

+480,00 (dienas naudas) 

+140,00 (sakaru pakalp.) 

+30,00 (izdevumi par ūdeni 

un kanal.) 

-70,00 (adminstr.izdevumi) 

-140,00 (transporta pakalp.) 

+1700,00 (apmācību 

pakalp.) 

+70,00 (adminstr.izdevumi) 

-180,00 (transporta 

uzturēšana) 

+150,00 (nekustamā 

īpašuma uzturēšana) 

-1700,00 (pašnodarbināto 

pakalpojumi) 

+115,00 (biroja preces) 

+250,00 (inventārs) 

-595,00 (vasaras nometnes) 

+550,00 (saimn.pamatlīdz.) 

2180,00 (transporta remonts) 

100,00 (iekārtu remonts) 

162 595,00 

29.1 Sociālie pabalsti 66 640,00 -640,00 66 000,00 

30.1 
Multifunkcionālais centrs 

“Strops” 

53 520,00 -80,00 (uzņēmumu līgumi) 

-144,00 (pārējie komand.) 

-200,00 (dienas naudas) 

-200,00 (ēku, būvju telpu 

remonts) 

-106,00 (inventārs) 

+300,00 (izdevumi par 

precēm) 

+80,00 (pašvaldības aprūpē 

esošo personu uzturēšana) 

+392,00 (mācību līdzekļi) 

-500,00 (dotācija biedrībām) 

-92,00 (saimn.pamatlīdzekļi) 

52 970,00 

P21 
“Esi vesels – ieguldījums 

tavai nākotnei!” 

18 457,00 -285,00 (autoratlīdzības 

līgumi) 

+285,00 (uzņēmuma līgumi) 

-125,00 (adminstr.izdevumi) 

+186,00 (degviela) 

+1,00 (inventārs) 

-62,00 (vasaras nometnes) 

18 457,00 

31.1 

Bērnu un jauniešu 

iniciatīvu centrs 

“Varavīksne” 

45 906,00 -200,00 (pārējie 

komandējumi) 

-90,00 (ūdens) 

+30,00 (apmācību 

pakalpojumi) 

+1020,00 (ēku, būvju 

remonts) 

-150,00 (inventārs) 

-100,00 (adminstr.izdevimi) 

-210,00 (degviela) 

-300,00 (saimn. 

45 906,00 
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pamatlīdzekļi) 

 

32.1 
Melnsila bērnu un 

jauniešu iniciatīvu centrs 

14 286,00 -280,00 ( ēku, būvju 

remonts) 

-60,00 (nekustamā īpašuma 

uzturēšana) 

-60,00 (biroja preces) 

+420,00 (inventārs) 

-20,00 (admin.izdevumi) 

14 286,00 

33.1 
Savstarpējie norēķini 

sociālos pakalpojumos 

12 000,00 +300,00 12 300,00 

P3 Bezdarbnieki 5 480,00  5 480,00 

  

III. IEŅĒMUMU 

PĀRSNIEGUMS (+), 

DEFICĪTS (–) (I – II) 

-869 308,00 -2 174,00 -871 482,00 

  IV. FINANSĒŠANA 869 308,00 2 174,00 871 482,00 

IV. FINANSĒŠANA 869 308,00 2 174,00 871 482,00 

F20010000 Naudas līdzekļi -11  -11 

F21010000 

AS 
NL atlikums gada sākumā 

1 989,00  1 989,00 

F21010000 

PB 
NL atlikums gada beigās 

2 000,00  2 000,00 

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 113 703,00 2 174,00 115 877,00 

F22010000 

AS 

Pieprasījuma noguldījuma 

atlikums gada sākumā 

167 213,00  167 213,00 

F22010000 

PB 

Pieprasījuma noguldījuma 

atlikums perioda beigās 

53 510,00 -2 174,00 51 336,00 

F40020000 Aizņēmumi 755 616,00  755 616,00 

F40020010 Aizņēmumu saņemšana 845 181,00  845 181,00 

F40020020 Aizņēmumu atmaksa 89 565,00  89 565,00 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 
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2.pielikums 

Rojas novada domes 

17.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 

 

Rojas novada pašvaldības 2017. gada speciālais budžets 

 

Kods Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2017. gada plāns, 

euro 

Grozījumi, 

euro 

Apstiprinātais 

2017. gada 

plāns ar 

grozījumiem, 

euro 

I 
IEŅĒMUMI UN GADA 

SĀKUMA ATLIKUMS KOPĀ 

129 092,00  129 092,00 

F20010000 

AS 

Naudas līdzekļu atlikums uz 

gada sākumu 

32 423,00  32 423,00 

1.0 
KĀRTĒJIE GADA 

IEŅĒMUMI 

96 669,00  96 669,00 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 2 800,00  2 800,00 

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts 

budžeta transferti noteiktam 

mērķim 

93 869,00  93 869,00 

II KĀRTĒJIE GADA 

IZDEVUMI 

118 501,00  119 024,00 

04.000 Ekonomiskā darbība 113 501,00 -3,00 

(autoceļu 

uzturēšana) 

+3,00 (bankas 

pakalpojumi) 

113 501,00 

05.000 Vides aizsardzība 5 000,00 +523,00 

(pludmales 

kopšana) 

5 523,00 

F20010000 

AB 

Naudas līdzekļu atlikums 

perioda beigās 

10 591,00  10 068,00 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 
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3.pielikums 

Rojas novada domes 

17.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 

 

Rojas novada pašvaldības 2017. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets 

 

Kods/numurs 

pēc kārtas 
Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2017. gada 

plāns, euro 

Grozījumi, 

euro 

Apstiprinātais 

2017. gada 

plāns ar 

grozījumiem, 

euro 

I 
IEŅĒMUMI UN GADA 

SĀKUMA ATLIKUMS KOPĀ 

8 879,00  8 879,00 

F20010000 AS 
Naudas līdzekļu atlikums uz 

gada sākumu 

7 124,00  7 124,00 

1.0 
KĀRTĒJIE GADA 

IEŅĒMUMI 

1 755,00  1 755,00 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un 

dāvinājumi no juridiski personu 

500,00  500,00 

23.5.0.0. Saņemtie ziedojumi un 

dāvinājumi no fizisko personu 

1 255,00  1 255,00 

II KĀRTĒJIE GADA 

IZDEVUMI 

8 879,00  8 879,00 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 77,00  77,00 

09.000 Izglītība 1 255,00  1 255,00 

10.000 Sociālā aizsardzība 7 547,00 -64,00 

(I.Tamborei) 

+64,00 

(ģimenēm 

un bērniem) 

7 547,00 

F20010000 AB 
Naudas līdzekļu atlikums 

perioda beigās 

0,00  0,00 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 
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Paskaidrojuma raksts  

par grozījumiem 17.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017„Par Rojas novada 

domes 2017.gada budžeta plānu” 

 

Rojas novada domes  budžeta grozījumi 2017. gadam izstrādāti, ievērojot likumos „Par 

pašvaldību budžetiem”, „Par  pašvaldībām”,  „Par  budžetu  un  finanšu  vadību”,  „Par  valsts  

budžetu 2017.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 

2017.gada budžeta plānu” 1. un 2.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 

2017.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) precizēti ziedojuma budžeta līdzekļu ieņēmumi un izdevumi. 

 

Ieņēmumi 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi ar grozījumiem plānoti EUR 3 897 637 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 2017.gada 1.janvāri bija EUR 169 202. 

Kopējo pamatbudžeta ieņēmumu prognoze Pašvaldības funkciju finansēšanai palielināta 

par EUR 16 109. Palielinājumu veido Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par 

iepriekšējiem gadiem, nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada 

ieņēmumi,  Pašvaldību nodevas dažādi nenodokļu ieņēmumi, Pašvaldību saņemtie transferti no 

valsts budžeta, Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus pēc fakta uz 2017.gada 

1.oktobri. 

Speciālā budžeta ieņēmumos izmaiņu nav. 

Ziedojumu un dāvinājumu budžetā ieņēmumu izmaiņu nav. 
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Izdevumi 

 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

palielinot par EUR 18 783. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem 

ieņēmumiem un atlikumu gada beigās samazināšana. 

Pamatbudžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 4 769 619 apmērā (neieskaitot 

Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). 

 

Vispārējie valdības dienesti 

 

Izdevumi plānoti samazināt EUR 4 386 apmērā. Izdevumos veikta pārdale starp 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 378 535 t.sk.: 

• Rojas novada domes administrācijai EUR 334 081; 

• Materiālās bāzes pilnveidošana iestādēs EUR 6 678; 

• Klientu apkalpošanas centram EUR 14 973; 

• Deputātu, komisiju, komiteju atlīdzībai EUR 9 752; 

• Lauksaimniecības komisijai EUR 1 000; 

• Vēlēšanu komisijai EUR 12 051. 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

 

Izdevumi plānoti palielināt EUR 840 apmērā un tie paredzēti ugunsdzēsība un 

pašvaldības policijas struktūrvienības darbības nodrošināšanai. Izdevumos veikta pārdale starp 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 90 675 t.sk.: 

• Rojas pašvaldības policijai EUR 50 696; 

• Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestam EUR 7 439; 

• Droša piekraste un jūra Latvijā un Igaunijā EUR 30 000; 

•  Administratīvai komisijai EUR 2 540. 

 

Ekonomiskā darbība 

 

Izdevumi nav plānoti ne palielināt, ne samazināt. Izdevumos veikta pārdale starp 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 137 007 t.sk.: 

• Rojas apvienotajai būvvaldei EUR 30 518; 

• Transportam EUR 76 974; 

• Rojas tūrisma informācijas centram EUR 29 515. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

 

Izdevumi plānoti samazināt EUR 67 241 apmērā un novirzīt uz “Rojas stadiona pārbūves” 

projektu un Sociālā dienesta transporta remontam. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 1 069 859 t.sk.: 

• Ūdenssaimniecībai EUR 1 395; 
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• Ielu apgaismojumam EUR 74 905; 

• Labiekārtošanas nodaļai EUR 352 591; 

• Apgaismota pastaigu taka pludmalē EUR 136 651; 

• Dabas tūrisms visiem EUR 62 317; 

• Kaltenes kluba pārbūve EUR 242 000; 

• Mazupītes gultnes pārveidošana EUR 200 000. 

 

Atpūta, kultūra un reliģija 

 

Izdevumi plānoti palielināt EUR 76 075 apmērā un tie paredzēti iestāžu un 

struktūrvienību darbības nodrošināšanai, projektu “Rojas stadiona pārbūve”, Rojas kultūras 

centram, Kaltenes bibliotēkai, Rojas muzejam. Samazināt un pielīdzināt izpildei Rojas 

Zvejnieksvētku un “Pastariņa prēmija 2017” struktūrvienībām. Izdevumos veikta pārdale starp 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 961 957 t.sk.: 

• Sporta organizēšanai EUR 18 112; 

• Stadionam EUR 51 408; 

• Rojas stadiona pārbūve EUR 472 067; 

• Rojas bibliotēkai EUR 41 476; 

• “Pastariņa prēmija 2017” EUR 1 451; 

• Kaltenes bibliotēkai EUR 18 062; 

• Muzejam EUR 51 310; 

• Muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana EUR 78 588; 

• Kultūras centram EUR 180 084; 

• Zvejnieksvētkiem EUR 15 122; 

• Kaltenes klubam EUR 9 560; 

• Informatīvajam izdevumam “Banga” EUR 24 717. 

 

Izglītība 

 

Izdevumi plānoti palielināt EUR 9 690 apmērā un tie paredzēti iestāžu un struktūrvienību 

darbības nodrošināšanai un LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA finasējums 

Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 01.09.2017.-31.12.2017, 

projekta “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā”, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” realizēšanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 1 718 077 t.sk.: 

• Rojas PII “Zelta Zivtiņa” EUR 253 352; 

• Rojupes PII “Saulespuķe” EUR 249 246; 

• Rojas vidusskolai EUR 793 735; 

• Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā EUR 7 863; 

• Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai EUR 4 663; 

• Rojas Mūzikas un Mākslas skolai EUR 211 149; 

• Rojas Mūzikas un mākslas skolas tehniskās bāzes pilnveidošana EUR 2 500; 

• Rojas sporta skolai EUR 96 186; 

• Norēķiniem par izglītību EUR 99 383. 
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Sociālā aizsardzība 

 

Izdevumi plānoti palielināt EUR 3 805 apmērā un tie paredzēti iestāžu un struktūrvienības 

darbības nodrošināšanai un Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai. Izdevumos veikta pārdale 

starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 413 509 

apmērā, t.sk.: 

• Rojas bāriņtiesai EUR 35 515; 

• Rojas novada sociālajam dienestam EUR 162 595; 

• Sociāliem pabalstiem EUR 66 000; 

• Multifunkcionālam centram “Strops” EUR 52 970; 

• “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” EUR 18 457; 

• Bērnu un jauniešu iniciatīvu centram “Varavīksne” EUR 45 906; 

• Melnsila bērnu un jauniešu iniciatīvu centram EUR 14 286; 

• Savstarpējie norēķini sociāliem pakalpojumiem EUR 12 300; 

• Bezdarbniekiem EUR 5 480. 

 

Speciālais budžets 

 

Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Speciālā budžeta 

izdevumi ar grozījumiem  plānoti EUR 119 024  apmērā, t.sk.: 

Ekonomiskā darbība 

Izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 113 501 apmērā, t.sk.: 

• Autoceļu fondam EUR 113 501. 

Vides aizsardzība 

Izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 5 523 apmērā, t.sk.: 

• Dabas resursu nodoklim EUR 5 523. 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

 

Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar 

grozījumiem plānoti EUR 8 879 apmērā, t.sk.: 

 

Atpūta, kultūra un reliģija 

 

Izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 77 apmērā, t.sk.: 

• Muzejam EUR 77. 

 

Izglītība 

 

Izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 1 255 apmērā, t.sk.: 

•  Sporta skolai EUR 1 000; 

•  Rojas vidusakolai EUR 255. 
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Sociālā aizsardzība 

 

Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar 

grozījumiem plānoti EUR 7 547 apmērā, t.sk.: 

 

• Medikamentiem no Heikendorfa draudzes EUR 500; 

• Veciem cilvēkiem EUR 1 855; 

• Ģimenēm un bērniem EUR 4 103; 

• Ģimeņu nometnēm EUR 1 089; 

 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2017.gadā paredzēts atmaksāt 

aizņēmumu pamatsummas EUR 89 565,00 apmērā.  

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2017.gadā projektu realizācijai,   

orientējoši EUR 845 181 apmērā. Aizņēmumi plānoti šādiem projektiem:  

• Rojas jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana EUR 64 442,00; 

• Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalei EUR 112 054,00; 

• Mazupītes gultnes pārveidošana EUR 164 000,00; 

• Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru EUR 206 000,00; 

• Rojas stadiona pārbūve EUR 298 685,00 . 

Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā summa, kas nomaksājam līdz 2029.gadam 

ir 676 263,00 EUR. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldībai 2017.gadā 

Valsts kasei jāatmaksā 92 382,00 EUR, t.sk. kredīts „Ceļu rekonstrukcija satiksmes drošības 

uzlabošanai”, „Materiāltehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabas zinību un tehnikas programmu īstenošanai Talsu rajona Rojas vidusskolā”, 

„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”.  

2018.gadā Valsts kasei jāatmaksā 70 184 EUR. 2019.gadā Valsts kasei jāatmaksā 62 765 

EUR. 

  

 

Domes priekšsēdētāja       E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 4.punkts) 

Rojā  

 

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.189 

 

 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017  

 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11/2017 “Par pabalsta 

piešķiršanu krīzes situācijā Rojas novadā” (pievienots – pielikums Nr.2). 

2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa  
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2.PIELIKUMS 
Rojas novada domes 17.10.2017. lēmumam Nr.189 

“Par saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017” 

 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Rojas novadā 

 

        Nr.11/2017 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2017.gada 17.oktobrī 

sēdes lēmumu Nr.189 (protokols Nr.13) 

 

Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā Rojas novadā 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas 

kārtību Rojas novadā. 

2. Par krīzes situāciju šo saistošo noteikumu izpratnē tiek uzskatīti 3.1. un 3.2. definētie 

gadījumi. 

3. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

3.1. ārkārtas situācija – stihiska nelaime (ugunsgrēks, plūdi, vētra u.tml.), kuras rezultātā 

ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk – ģimene (persona)) ir radušies ievērojami 

materiālie zaudējumi un tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības; 

3.2. krīzes situācija – definēta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

1. panta 39. punktā;  

3.3. ģimene – laulātie, bērni un personas, kurām ir kopīgi izdevumi un kas mitinās vienā 

mājoklī; 

3.4. pabalsta pieprasītājs – krīzes situācijā nonākusi Rojas novadā dzīvesvietu deklarējusi 

persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošas ģimenes pilnvarota persona vai LR Civillikumā 

noteiktie likumīgie apgādnieki; 

3.5. pamatvajadzības – definētas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

1. panta 11. punktā.  

4. Pabalsts krīzes situācijā ir pašvaldības nodrošināta materiāla un cita veida palīdzība, kuru, 

ņemot vērā stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu radīto zaudējumu sekas vai 
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sociālajai rehabilitācijai un sociālās situācijas uzlabošanai nepieciešamos izdevumus, 

neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir ģimenei (personai), ja tai nepienākas 

apdrošināšanas atlīdzība vai cits valsts noteiktais pabalsts. 

5. Pabalsta krīzes situācijā mērķis ir novērst vai mazināt krīzes situācijas izraisītās negatīvās 

sekas personas dzīvē, nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.  

6. Nosakot pabalsta krīzes situācijā apmēru, tiek ņemts vērā: 

6.1. apstākļu radīto zaudējumu apmērs; 

6.2. pabalsta pieprasītāja spējas apmierināt savas pamatvajadzības, izmantojot savā rīcībā 

esošos resursus; 

6.3. pabalsta pieprasītāja tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību. 

7. Pabalsta krīzes situācijā apmērs Rojas novadā tiek noteikts līdz 500 EUR vienai ģimenei 

(personai) kalendārā gada laikā, nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru. Piešķirot pabalstu, 

tiek ņemts vērā dokumentāli pamatots nepieciešamo līdzekļu apjoms pamatvajadzību 

nodrošināšanai (pakalpojumi, preču izmaksas u.c.). 

8. Ja ārkārtas situācijas rezultātā radušies liela apmēra zaudējumi vairāk nekā vienai 

mājsaimniecībai, tad par materiālās palīdzības piešķiršanu un tās apjomu lemj Rojas novada 

dome. 

9. Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir personām, kuras pamata dzīvesvietu deklarējušas 

Rojas novadā. 

10. Krīzes situācijas pabalstu ir tiesības saņemt ģimenei (personai), kurai pēc individuālo 

vajadzību un sociālās situācijas izvērtēšanas sociālā darba speciālisti ir pieņēmuši lēmumu par 

krīzes situāciju un ģimenei (personai) ir izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, paredzot un 

pamatojot rehabilitācijas mērķa sasniegšanai nepieciešamo pabalsta krīzes situācijā apmēru. 

11. Pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Rojas novada 

Sociālajā dienestā: 

11.1. iesniegumu, norādot problēmu, vēlamo situācijas risinājumu un nepieciešamā pabalsta 

apmēru; 

11.2. krīzes situācijas apliecinošus dokumentus. 

12. Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs Sociālajam dienestam dod atļauju izmantot 

pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu). 

13. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt citus situācijas izvērtēšanai nepieciešamos 

dokumentus, ja nepieciešamos faktus un apstākļus nav iespējams noskaidrot tam pieejamos 

valsts un pašvaldības reģistros. 

14. Lēmums par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu un pabalsta apmēru vai arī lēmumu par 

atteikumu piešķirt pabalstu tiek pieņemts ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no 

iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. 

15. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu un pabalsta apmēru vai 

arī lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Rojas novada domes priekšsēdētājam 

lēmumā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

16. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                 E.Kārkliņa 
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Paskaidrojuma raksts 

Rojas novada domes saistošie noteikumi Nr.11/2017 “Par pabalsta piešķiršanu krīzes 

situācijā Rojas novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma, turpmāk – SPSPL, 35.panta otro daļu pašvaldība, 

neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt 

personai (ģimenei) vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja 

stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā 

nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. 2017.gada 

9.februārī, stājoties spēkā grozījumiem SPSPL, mainījās 

minētā panta regulējums, paredzot, ka pašvaldība, 

neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt 

ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā. Saskaņā ar 

SPSPL Pārejas noteikumu 32.punktu līdz saistošo 

noteikumu par pabalsta krīzes situācijā apmēru un 

piešķiršanas kārtību spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā 

līdz 2017.gada 31.decembrim pašvaldības piemēro saistošos 

noteikumus, kuros noteikts vienreizēja pabalsta ārkārtas 

situācijā apmērs un tā piešķiršanas kārtība. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi definē krīzes situācijas jēdzienu un 

pabalsta piešķiršanas mērķi, nosaka to personu loku, kuri ir 

tiesīgi pretendēt uz pabalstu krīzes situācijā. Noteikumi 

nosaka kārtību, kādā tiek identificēta krīzes situācija un 

noteikts pabalsta apmērs.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Finansējums pabalsta krīzes situācijā izmaksām tiek 

pārnests no vienreizējam pabalstam ārkārtas situācijā 

paredzētā finansējuma, ko plānots palielināt par 2000 EUR. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 

 



34 

 

 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 5.punkts) 

Rojā  

 

 

17.10.2017.                                   Nr.190 

 

 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12/2017 “Par 

grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.7/2013 “Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 

sociālajiem pabalstiem Rojas novadā”” (pievienots – pielikums Nr.3). 

2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

 Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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3.PIELIKUMS 
Rojas novada domes 17.10.2017. lēmumam Nr.190 

“Par saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017” 

 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Rojas novadā 

 

        Nr.12/2017 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2017.gada 17.oktobrī 

sēdes lēmumu Nr.190 (protokols Nr.13) 

 

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos 

noteikumos Nr.7/2013 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas 

novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

3.panta otro daļu, 33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, 

 likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu,  

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299  

"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"10.punktu, 

 Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75  

"Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba  

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu  

īstenotāju izvēles principiem" 141.6punktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija  

noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts  

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13. un 6.punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”43. punktu 

 

 

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.7/2013 “Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 

sociālajiem pabalstiem Rojas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi 7/2013) šādus 

grozījumus: 

1.1.  Svītrot Noteikumu 7/2013 2. punkta 2.1.apakšpunktā vārdu savienojumu “vērtspapīru 

esamību”. 
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1.2. Svītrot Noteikumu 7/2013 2. punkta apakšpunktu 2.7. 

1.3.  Izteikt Noteikumu 7/2013 3. punkta apakšpunktu 3.2. šādā redakcijā: 

“3.2. iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes 

locekļiem. Pieprasot saistošo noteikumu 19.9. apakšpunktā minētos pabalstus, ienākumus 

un materiālos resursus apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz.”. 

1.4. Svītrot Noteikumu 7/2013 8. punktu. 

1.5. Izteikt Noteikumu 7/2013 12. punkta apakšpunktu 12.1. šādā redakcijā: 

     “12.1.ģimenes (personas) īpašumā esošā kustamā manta - mehāniskie transportlīdzekļi - ne 

vairāk kā viena vienība ģimenei (personai) vai divas vienības, ja ģimenē aug bērns 

invalīds.”. 

1.6.  Izteikt Noteikumu 7/2013 12. punkta apakšpunktu 12.2. šādā redakcijā: 

“12.2. viena garāža transportlīdzekļa novietošanai, ja ģimenei (personai) pieder automobilis, 

kurš atbilst šo saistošo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, un ja garāžā 

netiek veikta saimnieciskā darbība, tā netiek izīrēta vai iznomāta;  

1.7. Svītrot Noteikumu 7/2013 12. punkta apakšpunktus 12.6. un 12.7. 

1.8. Svītrot Noteikumu 7/2013 19. punkta apakšpunktus 19.8. 

1.9. Svītrot Noteikumu 7/2013 23. punktu. 

1.10. Izteikt Noteikumu 7/2013 24. punktu šādā redakcijā: 

“Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 19.9.apakšpunktā minēto pabalstu ir mirušās personas, 

kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rojas novada administratīvajā teritorijā, 

tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi mirušo apbedīt, personai, 

kura ģimenes vārdā uzņēmusies apbedīšanu, nonākusi krīzes situācijā un ar saviem 

spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības. 

1.11. Izteikt Noteikumu 7/2013 57. punkta 57.2.apakšpunktu šādā redakcijā: “57.2.materiālu 

palīdzību ārstniecības personu nozīmētu medikamentu iegādes izdevumu daļas samaksai;”. 

1.12. Izteikt Noteikumu 7/2013 61. punkta 61.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“61.3.2. pabalsta apmērs ir 130,00 eiro vai personai ar invaliditāti kopš bērnības – 215,00 eiro; 

1.13. Izteikt Noteikumu 7/2013 61. punkta 61.4.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“61.4.5. pabalsta apmērs ir 65,00 eiro mēnesī vai personai ar invaliditāti kopš bērnības – 140,00 

eiro mēnesī, un pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi līdz attiecīgās izglītības pakāpes 

ieguvei;  

1.14. Izteikt Noteikumu 7/2013 63. punktu šādā redakcijā: 

“63. Pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam katra audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai ir 

180.00 eiro apmērā. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts 

proporcionāli dienu skaitam. 

1.15. Svītrot Noteikumu 7/2013 66. punktu. 

1.16. Svītrot Noteikumu 7/2013 XV nodaļu 

 

2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā 

2018. gada 01. janvārī. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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Paskaidrojuma raksts Rojas novada pašvaldības 2017.gada 17.oktobra saistošiem 

noteikumiem  Nr.12/2017 “Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. 

saistošajos noteikumos Nr.7/2013 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

1) Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 32.punktu 

pašvaldības līdz saistošo noteikumu par pabalsta krīzes situācijā apmēru un piešķiršanas 

kārtību spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim piemēro 

pašvaldības saistošos noteikumus, kuros noteikts vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmērs 

un tā piešķiršanas kārtība. Tiek veikti grozījumi Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. 

saistošajos noteikumos Nr.7/2013 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā”, izslēdzot no tiem nodaļu 

XV. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā un visus punktus, kuri attiecās uz pabalstiem 

ārkārtas situācijā, jo  ir tikuši izstrādāti un apstiprināti Rojas novada pašvaldības 2017.gada 

17.oktobra saistošie noteikumi Nr.11/2017 “Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā Rojas 

novadā”. 

2) Saistošajos noteikumos tiek precizēts personu loks, kurām ir tiesības saņemt pabalstus vārdu 

savienojumu, izdarot grozījumus attiecībā uz šādām personām piederošajiem vērtspapīriem, 

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, garāžām un nekustamo īpašumu.  

3) Tiek noteikts, ka personas iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus 

dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem. Pieprasot saistošo noteikumu 19.9. apakšpunktā 

minētos pabalstus, ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz. 

4) Noteikts, ka Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir mirušās personas, kuras pēdējā 

deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rojas novada administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai, ja 

mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi mirušo apbedīt, personai, kura ģimenes vārdā 

uzņēmusies apbedīšanu, nonākusi krīzes situācijā un ar saviem spēkiem nespēj nodrošināt 

pamatvajadzības. 

5) Noteikts, ka pabalsts veselības aprūpei var tikt izmaksāts, ne tikai medikamentu, kas iekļauti 

kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas samaksai, bet ārstniecības personu 

nozīmētu medikamentu iegādes izdevumu daļas samaksai. 

6) Precizēts pabalsta apmērs bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, 

kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā, nosakot, ka 

pabalsta apmērs ir 130,00 eiro vai personai ar invaliditāti kopš bērnības – 215,00 eiro. 

7) Precizēts pabalsta apmērs bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam 

izglītības iegūšanai, nosakot, ka pabalsta apmērs ir 65,00 eiro mēnesī vai personai ar 

invaliditāti kopš bērnības – 140,00 eiro mēnesī, un pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi līdz 

attiecīgās izglītības pakāpes ieguvei. 

8) Precizēts pabalsta apmērs uzturam katra audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai nosakot 

to 180.00 eiro apmērā, un to, ka par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek 

aprēķināts proporcionāli dienu skaitam. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 

33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu 
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Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu"10.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 "Noteikumi par 

aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" 

141.6punktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā 

aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13. un 6.punktu, Ministru kabineta 

2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”43. punktu  

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 2017.gada budžetu neietekmē. 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

Nemainās. 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

Nemainās. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa   
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 6.punkts) 

 Rojā   

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.191 

 

 

Par Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 545 (12.09.2017.) “Noteikumi par 

institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”, izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības 

likuma 6. panta trešo daļu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27) punktu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

  

 Apstiprināt nolikumu „Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums” 

(pievienots – pielikums Nr.4). 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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4.PIELIKUMS 
Rojas novada domes 17.10.2017. lēmumam Nr.191 

“Par Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu” 

 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

Rojā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2017.gada 17.oktobrī 

sēdes lēmumu Nr.191 (protokols Nr.13) 

 

ROJAS NOVADA DOMES  

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS  SADARBĪBAS  GRUPAS 

NOLIKUMS  

 

 Izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 545 (12.09.2017.) 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI  

  

1.1.Rojas novada domes Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa (turpmāk – Sadarbības 

grupa) ir Rojas novada domes izveidota konsultatīva koleģiāla institūcija, kuras darbības 

teritorija ir Rojas novada administratīvā teritorija. 

1.2. Sadarbības grupas mērķis – veicināt vienotu izpratni par bērnu interešu prioritātes principa 

ievērošanu pašvaldības un valsts rīcībpolitikās, kā arī veicināt institūciju saskaņotu darbību 

bērnu tiesību aizsardzībā. 

 

2. SADARBĪBAS GRUPAS DARBĪBAS UZDEVUMI 

 

2.1. Izskatīt individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, ja ir 

nepieciešama ātra rīcība vai vairāku institūciju sadarbība, kā arī ja radušos situāciju nav 

iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros vai nav izdevies atrisināt ilgstošā laika 

posmā; 

2.2. Analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā un sniegt pašvaldībai priekšlikumus 

novada bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādei; 

2.3. Sniegt Labklājības ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei un sadarbības 

uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā. Labklājības ministrija minētos priekšlikumus 

virza izskatīšanai Bērnu lietu sadarbības padomē; 

2.4. Informēt sabiedrību par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. 
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3. SADARBĪBAS GRUPAS SASTĀVS 

 

3.1. Pašvaldības policijas pārstāvis; 

3.2. Sociālā dienesta pārstāvis; 

3.3. Izglītības speciālists; 

3.4. Bāriņtiesas pārstāvis; 

3.5. Pēc Sadarbības grupas locekļu iniciatīvas var pieaicināt pārstāvjus no izglītības iestādēm, 

administratīvās komisijas, Valsts policijas, nevalstiskām organizācijām u.c. 

 

4. SADARBĪBAS GRUPAS DARBA ORGANIZĀCIJA 

 

4.1. Sadarbības grupa darbojas saskaņā ar šo Nolikumu, ko apstiprinājusi Rojas novada dome 

un kurš publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.roja.lv; 

4.2. Pirmajā Sadarbības grupas sanāksmē pārstāvji no sava vidus uz gadu ievēlē Sadarbības 

grupas vadītāju; 

4.3. Sanāksmes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā četras reizes gadā. Sanāksmes sasauc 

Sadarbības grupas vadītājs; 

4.4. Ja kādam Sadarbības grupas pārstāvim ir informācija par šo noteikumu 3.1. apakšpunktā 

minētajiem gadījumiem saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, ikviens 

Sadarbības grupas pārstāvis var ierosināt steidzami sasaukt Sadarbības grupas sanāksmi, 

kurā iekļauj jautājumu par attiecīgā gadījuma izskatīšanu; 

4.5. Sadarbības grupas darbu materiāltehniski nodrošina domes sekretāre, kura sanāksmes 

protokolē, sagatavo izskatāmos materiālus, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp 

Sadarbības grupas pārstāvjiem, ievērojot normatīvo aktu regulējumu fizisko personu datu 

aizsardzības jomā; 

4.6. Sadarbības grupas sanāksmes darba kārtībā paredzētos jautājumus var izskatīt, ja sanāksmē 

piedalās vismaz puse no Sadarbības grupas pārstāvjiem; 

4.7. Izskatot individuālo gadījumu, Sadarbības grupas pārstāvji sniedz un analizē viņu rīcībā 

esošo informāciju un saskaņo turpmāko rīcību, vienojoties par katras pārstāvētās institūcijas 

veicamajiem pasākumiem atbilstoši kompetencei. Panākto vienošanos ieraksta Sadarbības 

grupas sanāksmes protokolā; 

4.8. Ja Sadarbības grupa, izskatot individuālo gadījumu, nevar vienoties par saskaņotu un 

koordinētu sadarbību, tā informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcija sniedz konsultatīvu un metodisku atbalstu, lai tiktu ievērotas 

bērna intereses. 

  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 7.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.192 

 

 

Par Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.234 (Protokols Nr.12, 

5.punkts) grozījumiem 

 

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 „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas punktu 23, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

 Grozīt Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.234 (Protokols Nr.12, 

5.punkts) lemjošās daļas 2.,3.un 4.punktus, izsakot tos šādā redakcijā: 

“2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu, 20 000,00 EUR, kas sastāda 10% no  

projekta attiecinām izmaksām un 27050,88 EUR neattiecināmām izmaksām (projekta kopējās 

izmaksas 227050,88 EUR); 

3. Projekta iesnieguma Nr.16-08-FL06-F043.0203-000001 „Kaltenes kluba pārbūve”, 

kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas 

zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” ietvaros 2017.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases 191050,00 EUR 

apmērā uz 5 (pieciem) gadiem pēc Valsts Kases noteiktās procentu likmes, ar aizņēmuma 

izņemšanas laiku – 2017. un 2018.gadā, bez atliktā pamatsummas maksājuma, garantējot 

aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu ar Rojas novada pašvaldības budžetu; 

4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus un  iesniegt tos LR FM Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Rojas novada domes iespējas. 

Projekta iesnieguma Nr.16-08-FL06-F043.0203-000001000001 „Kaltenes kluba pārbūve”, kas 

tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas 

zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” īstenošanai 2017.gadā  ņemt aizņēmumu no Valsts Kases 191050,00 EUR 

apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās procentu likmes., ar aizņēmuma izņemšanas 

laiku – 2017.un 2018.gadā, bez atliktā pamatsummas maksājuma, garantējot aizņēmuma 

pamatsummas un procentu atmaksu ar Rojas novada pašvaldības budžetu.” 

 

Domes priekšsēdētāja                                                    E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 8.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.193 

 

 

Par Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.233 (Protokols Nr.12, 

4.punkts) grozījumiem 

 

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 „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas punktu 23, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

 Grozīt Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.233 (Protokols Nr.12, 

4.punkts) lemjošās daļas 2.,3.un 4.punktus, izsakot tos šādā redakcijā: 

 “2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu, 13 607,60 EUR, kas sastāda 10% no  

projekta izmaksām (projekta kopējās izmaksas 136 076,02 EUR); 

 3. Projekta iesnieguma Nr.16-08-FL06-F043.0202-000001 „ Apgaismotas pastaigu 

takas izveide Rojas pludmalē”, kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma 

“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 2017.gadā ņemt 

aizņēmumu no Valsts kases 111 478,00 EUR apmērā uz 5 (pieciem) gadiem pēc Valsts Kases 

noteiktās procentu likmes, ar aizņēmuma izņemšanas laiku – 2017. un 2018.gadā, bez atliktā 

pamatsummas maksājuma, garantējot aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu ar Rojas 

novada pašvaldības budžetu; 

 4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus un  iesniegt tos LR FM Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Rojas novada domes iespējas. 

Projekta iesnieguma Nr.16-08-FL06-F043.0202-000001000001 „ Apgaismotas pastaigu takas 

izveide Rojas pludmalē”, kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās 

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” īstenošanai 2017.gadā  ņemt aizņēmumu no 

Valsts Kases 111 478,00 EUR apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās procentu likmes., 

ar aizņēmuma izņemšanas laiku – 2017.un 2018.gadā, bez atliktā pamatsummas maksājuma, 
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garantējot aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu ar Rojas novada pašvaldības 

budžetu.” 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 9.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.194 

 

 

Par projekta līdzfinansējumu un aizņēmumu 

 

SIA „Rojas DzKU” Rojas novadā nodrošina pašvaldības sabiedrisko pakalpojumu 

ūdenssaimniecības jomā, tādēļ, lai nodrošinātu jaunu kanalizācijas tīklu būvniecību, papildus 

radot iespēju pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas Priežu, Varoņu, Kosmonautu 

Saules, Meža, Dzintaru, Krasta ielās un rekonstrukcija Celtnieku ielā, Rojā, Rojas novada 

domei jāiegulda SIA „Rojas DzKU” finanšu līdzekļus EUR 95 000,00 apmērā. Centrālā finanšu 

un līgumu aģentūra apstiprinājusi projektu Nr.5.3.1.0/17/I/024 “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta”, ko iesniedzis SIA „Rojas DzKU”, Nr. LV49003000396, 

Rojas novada dome veicot ieguldījumu SIA „Rojas DzKU”, Nr. LV49003000396 

pamatkapitālā, līdzfinansē projekta īstenošanu EUR 94 999,84 (t.sk. EUR 50 358,84 

attiecināmās izmaksas un EUR  44 641,00 publiskās neattiecināmās izmaksas) apmērā. Lai 

veiktu minēto ieguldījumu Rojas novada pašvaldībai nepieciešams ņemt aizdevumu no Valsts 

Kases.  

Ievērojot augšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un 23.punktu, 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” punktam 15. 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Lai veiktu līdzekļu ieguldījumu SIA „Rojas DzKU”, Nr. LV49003000396, 

pamatkapitālā, līdzfinansējot EUR 94 999,84 ( t.sk. EUR 50 358,84 attiecināmās izmaksas un 

EUR  44 641,00 privātās neattiecināmās izmaksas) apmērā SIA “Rojas DzKU” iesniegtā un  

Centrālā finanšu un līgumu aģentūras apstiprinātā projekta Nr.5.3.1.0/17/I/024 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta” realizāciju, Rojas novada domei 

2018.gadā pēc Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas, ņemt aizņēmumu EUR 94 999,84 

(deviņdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi  euro 84 centi) apmērā Valsts Kasē 

ar atmaksas termiņu uz pieciem gadiem, ar Valsts Kases noteikto procentu likmi, ar aizņēmuma 

izņemšanas laiku – 2018.gadā, bez atliktā pamatsummas maksājuma, garantējot aizņēmuma 

pamatsummas un procentu atmaksu ar Rojas novada pašvaldības budžetu. 
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2. Sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles pārraudzības padomē Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumos Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

noteiktos dokumentus, lai saņemtu aizņēmumu, atbilstoši šī lēmuma pirmajam punktam. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 12.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.197 

 

 

Par iepirkuma komisijas sastāvu 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas punktu 24), 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

 ar 17.10.2017. izdarīt grozījumus Rojas novada domes iepirkuma komisijas sastāvā, 

atbrīvojot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Ingu Veckāganu, sakarā ar viņa  

personisku rakstveida 04.10.2017. iesniegumu, un apstiprinot par iepirkuma komisijas locekli 

Rojas novada domes vecāko grāmatvedi Daci Rozefeldi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 13.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.198 

 

 

Par inventarizācijas komisijas sastāvu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu funkciju 

pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no domes deputātiem 

un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Izveidot Rojas novada domes inventarizācijas komisiju sekojošā sastāvā: 

1) Zanda Rozefelde, 

2) Sarmīte Nicmane; 

3) Inta Avetisjana. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 14.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.199 

 

 

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 Agri Jansonu un Āriju Veidi; 

2. Ar Atzinības rakstu „Gada pedagogs” apbalvot Ingrīdu Ķauķi; 

 3. Ar Atzinības rakstu „Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu” apbalvot Maiju 

Brusbārdi; 

4. Ar Atzinības rakstu „Gada sportists” apbalvot Alisi Grosbahu; 

 5. Ar Atzinības rakstu „Gada jaunietis” apbalvot Beati Olekti; 

6. Ar Atzinības rakstu „Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā” apbalvot Gunti 

Martužānu un Georgu Avetisjanu; 

7. Ar Atzinības rakstu „Par nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā” apbalvot 

Lāsmu Pūci; 

8. Ar Atzinības rakstu „Par veiksmīgu uzņēmējdarbību” apbalvot SIA 

“MELNSILKRASTS” (Māri Lagzdiņu un Andi Lagzdiņu) un SIA “Zvejnieku saimniecība 

IRBE” (Lauri Jirgenu un Ansi Jirgenu). 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                    E.Kārkliņa



 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 15.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.200 

 

 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības SIA “Rojas DzKU” 

  

Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta (par sabiedriskajiem pakalpojumiem) 

noteikumi netiek piemēroti izpildvaras administratīvajām funkcijām, kas sastāv no atsevišķiem 

pārvaldes uzdevumiem, kuru izpildi saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo 

daļu publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai. Tikai šādā 

gadījumā tiek slēgts deleģēšanas līgums.  

Lai nodrošinātu atbilstību ES fondu finansējuma un valsts atbalsta – atlīdzības 

maksājumu piešķiršanas nosacījumiem, ūdenssaimniecības aktivitātēs atlīdzības maksājumi ir 

piešķirami, tikai pamatojoties uz pašvaldības un komersanta (sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja) noslēgto pakalpojumu līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanu, nevis uz deleģēšanas vai citu līgumu pamata.  

Pašvaldības SIA „Rojas DzKU” ir Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 

visas kapitāla daļas pieder Rojas novada pašvaldībai. Pašvaldības SIA „Rojas DzKU” darbības 

joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no Talsu novada pašvaldībai 

likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās kompetences 

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī 

notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas jomā. 

Saskaņā ar Rojas novada domes 16.09.2014. lēmumu Nr. 89 „Par deleģēšanas līguma 

noslēgšanu ar SIA „Rojas DzKU””, Rojas novada pašvaldība noslēdza ar SIA “Rojas DzKU” 

2014.gada 30.oktobra deleģēšanas līgumu Nr.RND/2014/L134. Starp Rojas novada pašvaldību 

un SIA ”Rojas DzKU” ir spēkā 2009.gada 28.jūlija līguma (pārjaunots 21.06.2013.) 

pārjaunojumu, noslēgts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Lai izpildītu 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus, nepieciešams veikt 

precizējumus Rojas novada pašvaldības un SIA ”Rojas DzKU” 2009.gada 28.jūlija līgumā 

(pārjaunots 21.06.2013.), noslēdzot jaunu pārjaunojuma līgumu un veicot grozījumus 

2014.gada 30.oktobra deleģēšanas līgumā Nr.RND/2014/L134, izslēdzot no deleģēšanas 

līguma tekstu un sadaļas par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus, Rojas  novada domes Tautsaimniecības un vides 

komitejas 01.08.2016. lēmumu un Finanšu komitejas 04.08.2016. lēmumu,  
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Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Grozīt 2014.gada 30.oktobra deleģēšanas līgumu ar SIA “Rojas DzKU” 

Nr.RND/2014/L134 noslēdzot Vienošanos Nr.1 (Vienošanās Nr.1 projekts pievienots – 

pielikums Nr.6). 

2. Slēgt Rojas novada pašvaldības un SIA ”Rojas DzKU” 2009.gada 28.jūlija līguma 

par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (pārjaunots 21.06.2013.) Pārjaunojuma līgumu 

(Pārjaunojuma līguma projekts pievienots – pielikums Nr.7). 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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PIELIKUMS Nr.6 

Rojas novada domes 17.10.2017. lēmumam Nr.200 

“Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības SIA “Rojas DzKU”” 

 

Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 30.oktobra  

Deleģēšanas līguma Nr.RND/2014/L134  

 

Rojas novadā, 2017. gada___.________ 

 

 Rojas novada dome, reģ. Nr. 90002644930, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, 

Rojas novads, LV-3264, tās priekšsēdētājas Evas Kārkliņas personā, kura rīkojas, pamatojoties 

uz likumu “Par pašvaldībām” un Rojas pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukta - dome, 

no vienas puses, un SIA „Rojas DzKU”, reģ. Nr.49003000396, juridiskā adrese: Selgas iela 8, 

Roja, Rojas novads, LV 3264, tā valdes locekļa Ivara Jaunozola personā, kurš rīkojas, 

pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, turpmāk saukts - DzKU, abi kopā turpmāk tekstā 

saukti - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un 

spaidiem, ņemot vērā to, ka atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma (spēkā no 

2016. gada 1. janvāra) 6. panta pirmajai daļai vietējā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā. Likumā noteikts, ka vietējās 

pašvaldības dome nosaka pašvaldības iestādi, kas pašvaldības administratīvajā teritorijā sniedz 

sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un citus noteikta veida ūdenssaimniecības 

pakalpojumus, vai pilnvaro komersantu sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, 

noslēdzot ar to līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā 

pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tās daļā, pamatojoties uz Rojas novada domes 

2017. gada 17.oktobra lēmumu Nr._ un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

ieteikumiem, noslēdz šāda satura Vienošanos Nr.1 pie 2014.gada 30.oktobra Deleģēšanas 

līguma Nr.RND/2014/L134, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ar šo 

vienojās: 

 

1. Izslēgt no Deleģēšanas līguma ievaddaļas 15 rindas tekstu: „[..] ūdensapgāde un 

kanalizācija [..]”. 

2. Izslēgt no Deleģēšanas līguma ievaddaļas 16 rindas tekstu: „[..] notekūdeņu savākšana, 

novadīšana un attīrīšana [..]”. 

3. Izslēgt no Deleģēšanas līguma ievaddaļas 24 rindas tekstu: „[..] ūdensapgādes un 

kanalizācijas [..]”. 

4. Izslēgt no Deleģēšanas līguma ievaddaļas 2 rindas tekstu: „[..] notekūdeņu savākšanu, 

novadīšanu un attīrīšanu [..]”. 

5. Izslēgt Deleģēšanas līguma punktu 1.1. un tā apakšpunktus, un 1.2., 1.3. punktus. 

6. Izteikt Deleģēšanas līguma 2.6. punkta skaitļus „[..] 1.1. [..]”. 

7. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas šīs Vienošanās Nr. 1 izpildes laikā, puses risina 

pārrunu ceļā; savstarpēji vienojoties, vai arī ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā. 

8. Šī Vienošanās Nr.1 ir neatņemama Deleģēšanas līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar 

parakstīšanas brīdi. 

9. Vienošanās Nr.1 sastādīta 2 eksemplāros, latviešu valodā, uz 1 lappuses, kur abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks, katra puse saņem vienu eksemplāru. 
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Dome:         Uzņēmums:                                         

Rojas novada dome,  

reģ.Nr. 90002644930 

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas 

novads LV-3264 

Norēķinu konts: SEB banka  

Konta Nr. LV77UNLA0028700130014 

SIA „Rojas DzKU”,  

reģ. Nr.49003000396,  

juridiskā adrese: Selgas iela 8, Roja,  

Rojas novads, LV 3264, 

 

 

__________________ Eva Kārkliņa             __________________ Ivars Jaunozols 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa  
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PIELIKUMS Nr.7 

Rojas novada domes 17.10.2017. lēmumam Nr.200 

“Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības SIA “Rojas DzKU”” 
 

Pārjaunojuma līgums 

 

Rojā,               2017.gada __oktobrī 

 

Rojas novada dome, reģ. Nr. 90002644930, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, 

Rojas novads, LV-3264, tās priekšsēdētājas Evas Kārkliņas personā, kura rīkojas, 

pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Rojas pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā 

saukta - Dome, no vienas puses, un SIA „Rojas DzKU”, reģ. Nr.49003000396, juridiskā 

adrese: Selgas iela 8, Roja, , Rojas novads, LV 3264, tās valdes locekļa Ivara Jaunozola 

personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, turpmāk saukts - DzKU, abi 

kopā turpmāk tekstā saukti - Puses vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, 

bez maldības, viltus un spaidiem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ar šo 

vienojās par savstarpējā 2009.gada 28.jūlija līguma pārjaunojumu (pārjaunots 21.06.2013.), 

izsakot līgumu sekojošā redakcijā:   

1. Puses vienojās, un Rojas novada dome ar šo piešķir DzKU ekskluzīvas tiesības sniegt 

ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Rojas novada administratīvajā teritorijā, bet 

DzKU apņemas sniegt ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Rojas novada 

administratīvajā teritorijā. 

2. Šī līguma punktā 1. minētie ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi (turpmāk 

tekstā - ūdenssaimniecības pakalpojumi) sastāv no ūdens ieguves, ražošanas un novadīšanas 

ūdensvada tīklā, ūdens padeves no ūdens ražošanas vietām līdz pakalpojuma saņēmējiem, 

notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem un notekūdeņu novadīšanas līdz attīrīšanas iekārtām, 

notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem un attīrīto notekūdeņu novadīšanas līdz iztekai 

ūdenstilpnē Šajā līgumā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti nosacījumi, 

kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam 

attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažādiem uzņēmumiem, 

kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. 

3.  Ūdenssaimniecības pakalpojumus Rojas novadā DzKU sniedz apmēram 2200 

iedzīvotājiem Rojas un Rudes ciemos, tai skaitā pašvaldības iestādēm – Rojas novada domei, 

Rojas vidusskolai, Rojas pirmsskolas izglītības iestādei “Zelta zivtiņa”, Rojas Mūzikas un 

mākslas skolai, Rojas kultūras centram, Rojas Jūras zvejniecības muzejam, Rojas novada 

Sociālajam dienestam, Rojupes pirmsskolas izglītības iestādei  „Saulespuķe” (turpmāk - 

Patērētājs). 

4. DzKU iekasē samaksu atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu Regulēšanas Komisijas 

noteiktiem tarifiem.  

5. Norēķinu periods, par kuru DzKU izraksta rēķinu, ir viens kalendāra mēnesis vai cits 

laika periods, par kuru vienojas Patērētājs un DzKU. Patērētājam izrakstītos rēķinus ir 

jāsamaksā 30 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma.  

6. DzKU bilancē un pamatkapitālā ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi un citi aktīvi, lai 

varētu nodrošināt šā līguma 2.punkta izpildi.  

7. DzKU pienākums ir veikt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā 

aprīkojuma un būvju uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu šajā līgumā minēto 

ūdenssaimniecības pakalpojumu izpildi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

8. Lai nodrošinātu šajā līgumā noteikto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, DzKU var saņemt atlīdzības maksājumu, 

kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūrā. Atlīdzības maksājumu 

aprēķināšana, kontrole, un pārskaitīšana, kā arī atlīdzības maksājumu pārmaksas novēršana un 
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atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem, kas nosaka ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī 

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai. 

9. Ja šis līgums, beidzoties tā termiņam netiek pagarināts, DzKU ir pienākums Domei 

atmaksāt to ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 

pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot šā līguma punktā 5. paredzētos atlīdzības 

maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz līguma darbības termiņa beigām, 

nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta. 

10. Dome apņemas nodrošināt DzKU ar informāciju par pašvaldības teritoriju un 

iedzīvotājiem.   

11. Dome var piešķirt DzKU līdzekļus ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu avāriju 

novēršanai, gadījumos, kad avāriju novēršanas izmaksas nav attiecināmas uz Sabiedrisko 

pakalpojumu Regulēšanas Komisijas/Domes noteiktajos tarifos iekļautajām izmaksām.  

12. Līguma darbības termiņš ir līdz 2020.gada 31.decembrim. 

13. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies šī līguma izpildes laikā, puses cenšas 

risināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

14. Līguma grozīšana un izbeigšana: 

14.1. Puses ir tiesīgas grozīt šā līguma noteikumus, savstarpēji par to vienojoties;  

14.2. Visi Līguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tie noformēti rakstveidā un 

Puses tos ir parakstījušas, ar to parakstīšanas brīdi, ja nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš 

un kārtība. Līguma grozījumi kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu;  

14.3. Katra Puse var vienpusēji uzteikt šo līgumu pirms termiņa, rakstveidā brīdinot 

par to otru Pusi sešus mēnešus iepriekš;  

14.4. Katra Puse var uzteikt šo līgumu, neievērojot Līguma 14.3.punktā minēto 

uzteikuma termiņu, ja:  

14.4.1. otra Puse rupji pārkāpj šā līguma noteikumus; 

14.4.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt līguma attiecības;  

14.5. Par rupju pārkāpumu šī līguma izpratnē tiek uzskatīta Līguma noteikumu vai 

normatīvo aktu prasību atkārtota neievērošana, t.i., ja pēc Puses izteiktā brīdinājuma, tajā 

noteiktajā termiņā otra Puse nepārtrauc pārkāpuma izdarīšanu, neveic visus iespējamos 

pasākumus pārkāpumu vai to radīto seku novēršanai, vai atkārtoti gada laikā izdara tādu pašu 

pārkāpumu.  

15. Visi līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm 

savstarpēji vienojoties. Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi, pievienojami līgumam 

kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

16. Līgums sastādīts uz divām lappusēm. divos eksemplāros, latviešu valodā, abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas Domē, otrs - DzKU. 

17.  PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI 

 

Dome:         Uzņēmums:                                         

Rojas novada dome,  

reģ.Nr. 90002644930 

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, 

Rojas novads, LV-3264 

Norēķinu konts: SEB banka  

Konta Nr. LV77UNLA0028700130014 

SIA „Rojas DzKU”,  

reģ. Nr.49003000396,  

juridiskā adrese: Selgas iela 8, Roja,  

Rojas novads, LV 3264, 

 

 

__________________ Eva Kārkliņa             __________________ Ivars Jaunozols 

  



56 

 

 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 16.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.201 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Melnsils zivju 

apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads 

  

Rojas novada pašvaldībā iesniegts apstiprināšanai SIA „Latvijasmernieks.lv” 

Ziemeļkurzemes biroja zemes ierīkotāja J.Rutka izstrādātais zemes ierīcības projekts 

nekustamajam īpašumam “Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads. 

 

Rojas novada dome konstatē: 

 

1. Zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rojas novada domes 

2017.gada 18.jūlija sēdes lēmumu Nr. 147 (protokols Nr. 10., 10. Punkts) „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšanu īpašumam “Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas 

novads”.  

2. Zemes ierīcības projekts, izstrādāts nekustamam īpašumam “Melnsils zivju apstrādes 

cehs”, Melnsils, Rojas novads ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0107 kopplatība 2,4902 ha, 

sadalīšanai 3 (trīs) atsevišķos īpašumos. 

3. Nekustamā īpašuma “Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads, 

kadastra apzīmējumu 8882 002 0107 esošais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir – 

„Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve” (NĪLM – kods 01004), kas neatbilst zemes 

eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kuri:  

Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0298 kopplatībā 0,5378 

ha, noteikt zemes lietošanas mērķi –  

• „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM – kods 0601) 0,5378 ha platībā. 

Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu 8882 002 0299 kopplatībā 0,2000 ha noteikt 

zemes lietošanas mērķi – 

• „ Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM – kods 0601) 0,2000 ha platībā. 

Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0300 kopplatībā 1,7524 

ha, noteikt zemes lietošanas mērķi –  

• „Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve” (NĪLM – kods 1004) 1,7524 ha 

platībā. 
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4. Sadalīt nekustamo īpašumu “Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads 

ar kadastra apzīmējumu 8882 002 00107, atbilstoši zemes ierīcības projektam 3 (trīs) atsevišķās 

zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus nosaukumus un adreses: 

• Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.1, 

kadastra apzīmējums 8882 002 0298 piešķirt jaunu nosaukumu „Lejaskilmiņi” 

un adresi: „Lejaskilmiņi”, Melnsils, Rojas nov., LV - 3264; 

• Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.2, 

kadastra apzīmējums 8882 002 0299 piešķirt jaunu nosaukumu „Millijas” un 

adresi: “Millijas”, Melnsils, Rojas nov., LV - 3264; 

• Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.3, 

kadastra apzīmējums 8882 002 0300 piešķirt jaunu nosaukumu „Krustes” un 

adresi: “Krustes”, Melnsils, Rojas nov., LV - 3264. 

 

Pamatojoties uz minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu 

“Ciemu un viensētu nosaukumi” un 15.pantu “Nosaukumu piešķiršanas nosacījumi”, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 02.augusta 

noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31. punktu, Ministru 

kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 17.2., 18. un 36. 

punktu, saskaņā ar Rojas novada domes 2017.gada 18.jūlija sēdes lēmumu Nr. 147 (protokols 

Nr. 10., 10. Punkts) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu īpašumam “Melnsils 

zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads” 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Melnsils zivju apstrādes 

cehs”, Melnsils, Rojas novads, (kadastra Nr.8882 002 0107) zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 002 0107 sadalīšanai, (pievienots – pielikums Nr.8). 

2. Sadalīt nekustamā īpašuma “Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads, 

(kadastra Nr.8882 002 0107) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0107, atbilstoši 

zemes ierīcības projektam 3 (trīs) atsevišķās zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus 

nosaukumus un adreses: 

• Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.1, 

kadastra apzīmējums 8882 002 0298 piešķirt jaunu nosaukumu „Lejaskilmiņi” 

un adresi: „Lejaskilmiņi”, Melnsils, Rojas nov., LV - 3264; 

• Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.2, 

kadastra apzīmējums 8882 002 0299 piešķirt jaunu nosaukumu „Millijas” un 

adresi: “Millijas”, Melnsils, Rojas nov., LV - 3264; 

• Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.3, 

kadastra apzīmējums 8882 002 0300 piešķirt jaunu nosaukumu „Krustes” un 

adresi: “Krustes”, Melnsils, Rojas nov., LV - 3264. 

3. Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0298 kopplatībā 

0,5378 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi – „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM – 

kods 0601) 0,5378 ha platībā. 
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4. Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu 8882 002 0299 kopplatībā 0,2000 ha 

noteikt zemes lietošanas mērķi – „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM – kods 0601) 

0,2000 ha platībā. 

5. Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0300 kopplatībā 

1,7524 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi – „Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve” (NĪLM 

– kods 1004) 1,7524 ha platībā. 

6. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt ar drošu elektronisko 

parakstu zemes ierīcības projekta izstrādātājam SIA “Latvijasmernieks.lv” Ziemeļkurzemes 

birojam uz e-pastu: janis.rutkis@latvijasmernieks.lv. 

7. 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. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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8.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.10.2017. lēmumam Nr.201 

“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils, 

Rojas novads” 

 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 17.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.202 

 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Silupji”, 

Rojas novads 

  

Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/600, 28.09.2017.), ar 

lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Silupji”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 008 0373 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0373 un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt 

jaunu nosaukumu un saglabājot esošās adreses.   

 

Rojas novada pašvaldība konstatē: 

 

1. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem, 

nekustamais īpašums “Silupji”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 008 0373, sastāv no 4 (četrām) 

zemes vienībām:  

✓ ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0373, (platība 0,6987 ha); 

✓ ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0372, (platība 12,8000 ha); 

✓ ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0653, (platība 6,6204); 

✓ ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0791, (platība 6,3000 ha). 

2. Nekustamais īpašums pieder [..]. 

3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Silupji”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 

008 0373, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0373 divās atsevišķās zemes 

vienībās, saskaņā ar iesniegumam pievienoto sadales shēmu. 

4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0373 sadalīšanai, saskaņā ar Zemes 

ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.pinktu, izstrādājams ierīcības projekts. 

5. Rojas novada teritorijas plānojums (apstiprināts Rojas novada domes sēdē 

20.09.2011.gada 13.prot. 17.punkts, saistošie noteikumi Nr. 22/2011 stājas spēkā ar 

04.10.2011.) nosaka, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0373 funkcionālais 

zonējums ir Ražošanas – tehniskā apbūve (R). 

6. Pamatojoties uz minēto, Zemes ierīcības likuma 7. un 8.punktu, Ministru kabineta 

2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2., 

13., 14.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”  
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Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Nekustamā īpašuma „Silupji”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 008 0373, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0373 sadalīšanai (platība 0,6987 ha), saskaņā ar 

grafisko pielikumu (pievienots – pielikums Nr.9), izstrādājot zemes ierīcības projektu, 

saglabājot esošās adreses.  

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

3. Lēmumu nosūtīt: [..]. 

4. 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. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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9.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.10.2017. lēmumam Nr.202 

“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Silupji”, Rojas novads” 

 

 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 18.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.203 

 

 

Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Līvas”, Valgalciemā, Rojas 

novadā 

  

Rojas novada dome saņēmusi [..] iesniegumu (saņemts 03.10.2017, reģistrācijas Nr. 3-

10/619), kurā lūgts mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam “Līvas” ar kadastra 

apzīmējumu 8882 010 0409 no apbūves zemes uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme”, „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” un „ūdens 

objektu zeme”. 

 

Rojas novada dome konstatē: 

 

1. Nekustamais īpašums „Līvas”, Valgalciemā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 

0409), sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0419 (kopplatība 

0.6166 ha). Uz zemes vienības neatrodas ēkas (būves). 

2. Nekustamais īpašums pieder [..]. 

3. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma „Līvas”, 

Valgalciemā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 010 0409) zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 010 0419, noteikts sekojošs zemes lietošanas mērķis: “individuālo dzīvojamo 

māju apbūve” (NĪLM – kods 0601) 0.6166 ha platībā, kas neatbilst zemes eksplikācijai un 

faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kā arī Rojas novada teritorijas plānojumam 

(apstiprināts Rojas novada domes sēdē 20.09.2011. 13. protokola 17. punkts, saistošie 

noteikumi Nr. 22/2011, stājas spēkā ar 04.10.2011.), tāpēc tas jāmaina, nosakot sekojošus 

zemes lietošanas mērķus: 

• „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0.2300 

ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem: 

- pļavas - 0.2300 ha, 

• „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 

0201) 0.3787 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem: 

- mežsaimniecībā izmantojamā zeme, mežs – 0.3787 ha, 

• “fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas” (NĪLM 

– kods 0302) 0.0079 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem: 

- zem ūdens – 0.0079 ha. 
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4. Nav konstatēts, ka Rojas novada dome būtu izdevusi administratīvo aktu par zemes 

lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „Līvas”, Valgalciemā, Rojas novadā (kadastra 

Nr. 8882 010 0409). Rojas novada dome ir tiesīga izdot jaunu administratīvo aktu, kas atbilst 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 2. punktam, nosakot zemes lietošanas mērķi atbilstošu 

teritorijas plānojumam un faktiskajai zemes eksplikācijai un lietošanas mērķim. 

Zemes lietošanas mērķu maiņu atbilstoši „Nekustamā īpašuma valsts kadastru likuma” 9. 

panta trešajai daļai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

Atbilstoši minēto noteikumu 2. punktam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka atbilstoši 

detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem, aprēķinot nekustamā 

īpašuma nodokli īpašuma „Līvas”, Valgalciemā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 010 0409) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0409, līdz šim piemērots zemes lietošanas 

mērķis: “individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM – kods 0601) 0.6166 platībā, bet tas 

neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kā arī Rojas novada 

teritorijas plānojumam. 

Rojas novada pašvaldība administratīvā akta pieņemšanas gaitā ir izvērtējusi tā 

pieņemšanas lietderības apsvērumus, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un 66. 

pantu, secinot, ka: 

 Šāds noregulējums nepieciešams, jo dati par zemes lietošanas mērķi tiek izmantoti 

nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai. Nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 8. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma 

īpašnieks iemaksā tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums. Atbilstoši minētajam likumam, nodokli administrē attiecīgā 

pašvaldība. Likumā ir noteiktas konkrētas likmes, saskaņā ar kurām nodoklis tiek 

aprēķināts, savukārt 9. panta pirmajā daļā tiešā tekstā noteikts, ka nekustamā īpašuma 

īpašnieka pienākums ir nodokli nomaksāt laikus un pilnā apmērā. Nodokļu nomaksa ir 

visas sabiedrības leģitīma interese, tie ir finanšu līdzekļi, kuri paredzēti izlietošanai tieši 

sabiedrības kopīgajām vajadzībām. 

 Likumdevējs ir noteicis skaidru kārtību, kādā zemes lietošanas mērķis nosakāms, tādēļ 

atkāpe no šādas kārtības nav iespējama. 

 Citāda šī mērķa sasniegšana nav iespējama. 

Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādi ir nekustamā īpašuma 

„Līvas”, Valgalciemā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 010 0409) zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 010 0409, zemes lietošanas veidi un lietderības apsvērumi lēmuma 

pieņemšanai, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 13. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības 

teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 21. panta pirmās daļas 

punktu 23), Administratīvā procesa likuma 67. panta piekto daļu, 84. pantu, 86. panta otrās 

daļas 3. punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” punktiem 2. un 18., 
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Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Līvas”, Valgalciemā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 

010 0409) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0409 (kopplatība 0.6166 ha) 

(pievienots – pielikums Nr.10), zemes lietošanas mērķus: 

• „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0.2300 

ha platībā, 

• „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 

0201) 0.3787 ha platībā,  

• “fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas” (NĪLM 

– kods 0302) 0.0079 ha platībā. 

2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt [..]. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību informācijas 

sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp NĪVKIS un 

pašvaldību”. 

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                                                                     E.Kārkliņa 



10.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.10.2017. lēmumam Nr.203 

“Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Līvas”, Valgalciemā, Rojas novadā” 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 

 



 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 19.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.204 

 

 

Par grafisko pielikumu “Mazdārziņi 6”, Roja 

  

Rojas novada domē 14.09.2017. saņemta Valsts zemes dienesta elektroniskā vēstule Nr. 

9-01/666548-1/1, kurā lūgts izvērtēt radušos situāciju, kad attēlojot zemes vienību robežas 

Kadastra informācijas sistēmas grafiskajā daļā, konstatēta platību nesaiste, kas pārsniedz 

pieļaujamo nesaisti zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1154 un zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1155.  

Izvērtējot lietderības apsvērumus lēmuma pieņemšanā,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt grafisko pielikumu “Mazdārziņi 6”, Rojā, kadastra Nr. 8882 008 0416 

pēc pielikumā pievienotās shēmas (pievienots – pielikums Nr.11). 

2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam, 

Kurzemes reģionālajai nodaļai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz 

kac.liepaja@vzd.gov.lv. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 

rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV – 3401). 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 



11.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.10.2017. lēmumam Nr.204 

“Par grafisko pielikumu “Mazdārziņi 6”, Roja” 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 

 



 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 20.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.205 

 

 

Par zemi “”Dzīparkalni”, Rojas novadā 

  

Ievērojot to, ka zemes lietošanas tiesības uz zemi “Dzīparkalni”, Rojas novadā, kadastra 

Nr. 8882 007 0351 0.7200 ha platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā) [..] ir 

izbeigtas, Rojas novada domei jāpieņem lēmums par zemes lietošanas tiesību pagarināšanu [..] 

uz 10 (desmit) gadiem. 

Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

un pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas punktu 2), un ceturto daļu, ievērojot likuma „Par 

valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

piektās daļas punktu 1), lai nodrošinātu minētās zemes lietošanas tiesību sakārtošanu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas punktam 1), reģistrēt 

zemesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldībai piekrītošu zemi “Dzīparkalni”, Rojas novadā, 

kadastra Nr. 8882 007 0351, 0.7200 ha platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā) 

(pievienots – pielikums Nr.12). 

2. Noteikt būvju īpašuma “Dzīparkalni”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 507 0011, 

uzturēšanai nepieciešamo zemes platību – 0.7200 ha (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot 

dabā), un iznomāt to būvju īpašuma “Dzīparkalni”, Rojas novadā īpašniekam uz zemes esošo 

būvju uzturēšanas vajadzībām uz desmit gadiem no zemes nomas pirmtiesību rašanās brīža. 

3. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt būvju īpašuma 

“Dzīparkalni” Rojas novadā īpašniekam [..]. 

4. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 

rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV – 3401). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 

  



12.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.10.2017. lēmumam Nr.205 

“Par zemi “”Dzīparkalni”, Rojas novadā” 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 



 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 22.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.207 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas novads, atsavināšanu 

  

Rojas novada dome ir saņēmusi [..] iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai Rojas 

novada pašvaldībai piederošu zemes īpašumu „Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas novads, 

kadastra numurs: 8882 009 0340, reģistrētu Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

10000251172, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0340 0,4 ha 

platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0806 1,39 ha platībā. Saskaņā ar 

ierakstu Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā  100000427649,  uz augšminētās zemes 

esošais būvju īpašums „Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas novads,  kadastra numurs: 8882 509 

0016, pieder [..] un Rojas novada dome par to ar būvju īpašnieku noslēgusi zemes nomas 

līgumu.  Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

3.punktu būvju īpašnieki ir tiesīgi ierosināt Rojas novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma 

„Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas novads, kadastra numurs: 8882 009 0340, ir iesniegti visi 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

4.punktā noteiktie dokumenti un būvju īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības gadījumā, ja 

pašvaldība lemj par īpašuma nodošanu atsavināšanai. 

 Nekustamais īpašums „Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas novads, kadastra numurs: 

8882 009 0340, uz  Rojas novada pašvaldības vārda reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 10000251172, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0340 

0,4 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0806 1,39 ha platībā.  

Atsavināmam nekustamam īpašumam ir sekojoši apgrūtinājumi - Zemes vienības ar 

kadastra apz.8882 009 0340 (0.4 ha) lietošanas apgrūtinājumi:  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija – 0.4 ha;  Aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās – 0.03 

ha;  Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu – 0.27 ha;  Zemes īpašniekam nepiederoša būve; Zemes 

vienības ar kadastra apz.8882 009 0806 (1.39 ha) lietošanas apgrūtinājumi: Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija – 1.39 ha;  Ceļa servitūta 

teritorija – 0.08 ha;  Zemes īpašniekam nepiederoša būve. 

Atsavināmais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. 
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Ņemot vērā iepriekšminēto, Rojas novada dome var nodot atsavināšanai Rojas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu īpašums „Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas novads, 

kadastra numurs: 8882 009 0340.  

Rojas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

8.pantu ir veikusi atsavināmās mantas novērtēšanu. 

  Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

3)punktu, 5. panta pirmo un otro daļu, 8.panta septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4) punktu  

likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 

109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, kā arī Rojas novada izsoles 

komisijas 10.10.2017. sēdes lēmumu un Rojas novada domes Tautsaimniecības un vides 

komitejas 10.10.2017. sēdes lēmumu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas novads, kadastra numurs: 8882 009 0340, reģistrētu Rojas 

novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10000251172, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8882 009 0340 0,4 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 

0806 1,39 ha platībā.  

2. Noteikt nekustamā īpašuma „Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas novads, kadastra 

numurs: 8882 009 0340, atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu, uz augšminētās zemes 

esošā būvju īpašuma „Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas novads,  kadastra numurs: 8882 509 

0016, īpašniekam [..]. 

3. Noteikt nekustamās mantas - nekustamā īpašuma „Slēgtais cehs Nr.1 un Nr.2”, Rojas 

novads, kadastra numurs: 8882 009 0340, nosacīto cenu – EUR 14500,00 (četrpadsmit tūkstoši 

pieci simti eiro), ar sekojošu nomaksas kārtību – pirkuma maksa jānomaksā 14 dienu laikā no 

pirkuma līguma noslēgšanas. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 

3401). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.13, 25.punkts) 

Rojā  

 

17.10.2017.                                                                                                          Nr.210 

 

 

Par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā (no 

01.novembra līdz 31.martam) 

  

              Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu) un Ministru kabineta 09.03.2010 

noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām 

un to izpildes kontroli” 2.sadaļā “Autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības” noteiktajam: 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Noteikt  visiem Rojas novada pašvaldības autoceļiem ziemas sezonā (no 01.novembra 

līdz 31.martam.) autoceļu ikdienas uzturēšanas D klasi (vidējā transportlīdzekļu satiksmes 

intensitāte – automašīnu skaits diennaktī mazāks par 100), saskaņā ar 2.pielikumu Ministra 

kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 

ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 

 

 

 


