ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SĒDES PROTOKOLS
Nr.15
2019. gada 17. decembrī

Rojā,
Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēdi atklāj 13.00
Darba kārtība:

1. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2019
2. Par aktualizētā Rojas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam Rīcības
plāna un Investīciju plāna 2020.–2021. gadam apstiprināšanu
3. Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību
4. Par atalgojuma noteikšanu pašvaldības iestāžu medmāsām
5. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
6. Par Rojas novada domes 2019. gada 15. oktobra lēmuma Nr. 168 “Par piedalīšanos
projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”” atcelšanu
7. Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 “Par
piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide””
8. Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu no 2020.gada 01.janvāra
9. Par dalības maksu basketbola turnīrā meitenēm “Rojas kauss 2019”
10. Par mēneša limitu mobilā tālruņa rēķinam domes priekšsēdētājai
11. Par Rojas pludmales kafejnīcu - bāru
12. Par zemi “Riekstiņi”, Rojas novadā
13. Par nekustamo īpašumu “Mazķeizari”, Rudē, Rojas novadā
14. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam “Krūmāji” Rojas novadā
15. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
8882 009 0714
16. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
8882 009 0713
17. Par zemi Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā
18. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Rojas estrāde”, Rojas novadā
19. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”
20. Par budžeta dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
21. Par SIA “Rojas DzKU” pamatkapitālu’
22. Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar SIA “Rojas DzKU”
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1

Sēdi vada:
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Protokolē:
Domes sekretāre Marita Pāvuliņa
Piedalās deputāti:
Eva KĀRKLIŅA
Agnis DRAVNIEKS
Edgars GRĪNĪTIS
Jānis KALNIŅŠ
Eduards KLEINBERGS
Inga OTMANE
Guntra STOCKA
Haralds VALDEMĀRS
Nepiedalās:
Mareks ŠTĀLS – darba dēļ
Piedalās:
Jānis Pāvuliņš – jurists, Agnese Veckāgane – Attīstības nodaļas vadītāja, Aiga Grunte – galvenā
grāmatvede, Alise Lakšmane – NĪ speciāliste/ NĪN administratore.
1.
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2019
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, H. Valdemārs), pret – G. Stocka, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 193 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2019”. Lēmums
pievienots protokolam.
2.
Par aktualizētā Rojas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam Rīcības plāna
un Investīciju plāna 2020.–2021. gadam apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 194 “Par aktualizētā Rojas novada attīstības programmas 2015.–
2021. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 2020.–2021. gadam apstiprināšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
3.
Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
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pieņemt lēmumu Nr. 195 “Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību”. Lēmums
pievienots protokolam.
4.
Par atalgojuma noteikšanu pašvaldības iestāžu medmāsām
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 196 “Par atalgojuma noteikšanu pašvaldības iestāžu medmāsām”.
Lēmums pievienots protokolam.
6.
Par Rojas novada domes 2019. gada 15. oktobra lēmuma Nr. 168 “Par piedalīšanos
projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”” atcelšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 198 “Par Rojas novada domes 2019. gada 15. oktobra lēmuma Nr.
168 “Par piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”” atcelšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
7.
Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 “Par
piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide””
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 199 “Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija
lēmumā Nr. 111 “Par piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”””.
Lēmums pievienots protokolam.
8.
Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu no 2020.gada 01.janvāra
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 4 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, H. Valdemārs),
pret – G. Stocka, atturas – E. Kleinbergs, I. Otmane, E. Grīnītis,
Dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
9.
Par dalības maksu basketbola turnīrā meitenēm “Rojas kauss 2019”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
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Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 201 “Par dalības maksu basketbola turnīrā meitenēm “Rojas kauss
2019””. Lēmums pievienots protokolam.
10.
Par mēneša limitu mobilā tālruņa rēķinam domes priekšsēdētājai
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, I.
Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, nebalso – E. Kārkliņa,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 202 “Par mēneša limitu mobilā tālruņa rēķinam domes
priekšsēdētājai”. Lēmums pievienots protokolam.
11.
Par Rojas pludmales kafejnīcu - bāru
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm pret (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), par – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
12.
Par zemi “Riekstiņi”, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 204 “Par zemi “Riekstiņi”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.
13.
Par nekustamo īpašumu “Mazķeizari”, Rudē, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 205 “Par nekustamo īpašumu “Mazķeizari”, Rudē, Rojas novadā”.
Lēmums pievienots protokolam.
14.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam “Krūmāji”, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 206 “Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam
“Krūmāji”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
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15.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
8882 009 0714
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 207 “Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam
ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0714”. Lēmums pievienots protokolam.
16.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
8882 009 0713
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 208 “Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam
ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0713”. Lēmums pievienots protokolam.
17.
Par zemi Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 209 “Par zemi Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā”. Lēmums
pievienots protokolam.
18.
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Rojas estrāde”, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 210 “Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Rojas
estrāde”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
19.
Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 211 “Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu
vietu likums””. Lēmums pievienots protokolam.
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20.
Par budžeta dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 212 “Par budžeta dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam”.
Lēmums pievienots protokolam.
21.
Par SIA “Rojas DzKU” pamatkapitālu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 213 “Par SIA “Rojas DzKU” pamatkapitālu”. Lēmums pievienots
protokolam.
22.
Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar SIA “Rojas DzKU”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E.
Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 214 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar SIA “Rojas DzKU””.
Lēmums pievienots protokolam.
Sēdi beidz plkst. 14.10
Sēdes vadītāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa

Protokoliste

(paraksts)

Marita Pāvuliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
6

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 1. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 193

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2019
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, 46. pantu un likumu “Par
pašvaldības budžetiem”
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2019 “Grozījumi 16.04.2019. saistošajos
noteikumos Nr.2/2019 “Par Rojas novada domes 2019.gada budžeta plānu”” (pielikumā
pievienoti saistošie noteikumi Nr.10/2019).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 4. panta otrā daļa.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)

ROJAS NOVADA DOME

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.10 /2019
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2019.gada 17. decembra
sēdes lēmumu Nr.193
(protokols Nr.15)

Grozījumi 16.04.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Par Rojas novada
domes 2019.gada budžeta plānu”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21. panta 2. punktu un
46. pantu, un likumu “Par pašvaldības budžetiem”
Izdarīt 2019. gada 16. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Par Rojas novada
domes 2019. gada budžeta plānu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Rojas novada domes pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā (Izteikt 1.
pielikumu jaunā redakcijā):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 263 592,00 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 257 187,00 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 167 916,00 euro.”
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā
“3. Apstiprināt Rojas novada domes speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus)
2019. gadam šādā apmērā (Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 101 528,00 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 178 774,00 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 77 246,00 euro”.
3.Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4.Apstiprināt Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2019. gadam šādā
apmērā (Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā):
4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 4 381,00 euro,
4.2. kārtējā gada izdevumi – 4 392,00 euro,
4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 111,00 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.
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Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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1.pielikums
Rojas novada domes
17.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2019

Rojas novada domes 2019. gada pamatbudžets
Grozījumi, euro
Kods

I
1.0.
1.0.0.0.

1.1.1.1.

1.1.1.2.
4.1.1.0.
4.1.1.1.
4.1.1.2.

4.1.2.0.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.3.0.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
2.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.

Pozīcijas nosaukums

KĀRTĒJIE GADA
IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Saņemts no Valsts kases sadales
konta iepriekšējā gada
nesadalītais iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales
konta pārskata gadā ieskaitītais
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodokļa par
zemi kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par
zemi iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma
nodoklis par ēkām un
inženierbūvēm
Nekustamā īpašuma nodokļa par
ēkām kārtējā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par
ēkām iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma
nodoklis par mājokļiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par
mājokļiem kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par
mājokļiem parādi par
iepriekšējiem gadiem
Nenodokļu ieņēmumi
Valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas

5 375 762,00

-112 170,00

Apstiprinātais
2019. gada
plāns ar
grozījumiem,
euro
5 263 592,00

2 079 870,00
1 758 571,00

193 398,00
188 744,00

2 273 268,00
1 947 315,00

Apstiprinātais
2019. gada
plāns, euro

8 033,00

8 033,00

1 750 538,00

188 744,00

1 939 282,00

223 122,00

12 858,00

235 980,00

184 122,00

12 233,00

196 355,00

39 000,00

625,00

39 625,00

67 177,00

-10 450,00

56 727,00

57 177,00

-10 502,00

46 675,00

10 000,00

52,00

10 052,00

31 000,00

2 246,00

33 246,00

27 500,00

2 324,00

29 824,00

3 500,00

-78,00

3 422,00

39 823,00
2 347,00

5 712,00
-352,00

45 535,00
1 995,00

9 506,00

-553,00

8 953,00
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10.0.0.0.
12.0.0.0.
13.0.0.0.

3.0
21 3.5.1.
21.3.5.2.
21.3.5.9.
21.3.7.9.
21.3.8.1.
21.3.8.3.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.2.

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

18.6.2.0.
18.6.3.0.

Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no Valsts
(Pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Mācību maksa (pieaugušo
izglītība)
Ieņēmumi no vecāku maksām
Pārējie ieņēmumi par izglītības
pakalpojumiem
Ieņēmumi par pārējo dokumentu
izsniegšanu un pārējiem
kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi no kustamā īpašuma
iznomāšanu
Ieņēmumi par zemes nomu
Pārējie ieņēmumi par nomu un
īri
Ieņēmumi no pacientu
iemaksām un sniegtajiem
rehabilitācijas un ārstniecības
pakalpojumiem
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem
Ieņēmumi par projekta
īstenošanu
Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem
Citi iepriekš neklasificētie pašu
ieņēmumi
Transferti
Pašvaldību saņemtie transferti
no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām
publiskām personām un no
budžeta nefinansētām iestādēm.
Pašvaldības saņemtie valsts
budžeta transferti noteiktam
mērķim
Pašvaldību no valsts budžeta
iestādēm saņemtie transferti
Eiropas Savienības politiku
instrumentu ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem

3 450,00
6 230,00
18 290,00

-1 955,00
-223,00
8 795,00

1 495,00
6 007,00
27 085,00

153 152,00

4 035,00

157 187,00

2 300,00

1 090,00

3 390,00

26 000,00
11 800,00

1 442,00
-450,00

27 442,00
11 350,00

600,00

-58,00

542,00

41 140,00
3 992,00

305,00
111,00

41 445,00
4 103,00

3 691,00
731,00

57,00
712,00

3 748,00
1 443,00

650,00

-149,00

501,00

37 432,00
550,00

1 030,00
-3,00

38 462,00
547,00

14 072,00

14 072,00

8 281,00

-154,00

8 127,00

1 913,00

102,00

2 015,00

3 102 917,00
16 353,00

-315 315,00
8 616,00

2 787 602,00
24 969,00

755 951,00

-14 939,00

741 012,00

264 606,00

48 911,00

313 517,00
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18.6.4.0.
19.1.0.0.
19.2.0.0.
II
01.000
01.1
01.12
02.1
02.11
02.12
P21
03.000
03.1
04.1
05.1
P30
04.000
06.1
07.1
08.1
06.000
10.1
11.1
12.1
12.11
P19
P28
P36
08.000

Pašvaldību budžetā saņemtā
dotācijas no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
Pašvaldības budžeta iekšējie
transferti starp vienas
pašvaldības budžeta veidiem
Pašvaldību budžeta transferti no
citām pašvaldībām
KĀRTĒJIE GADA
IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti
Rojas novada domes
administrācija
Klientu apkalpošanas centrs
Deputāti, komitejas, komisijas
Lauksaimniecības komisija
Vēlēšanu komisija
Projekts “Esi vesels –
ieguldījums tavā nākotnē”
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ugunsdrošības, glābšanas un
civilās drošības dienesti
Pašvaldības policija
Administratīvā komisija
Projekts “Video drošības
novērošanas kameru ierīkošana”
Ekonomiskā darbība
Rojas apvienotā būvvalde
Transports
Rojas tūrisma informācijas
centrs
Pašvaldību teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Ielu apgaismojums
Labiekārtošanas nodaļa
Kapu teritoriju uzturēšana
Projekts “Dabas tūrisms visiem
(UniGreen)”
Projekts “Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko
aktivitāšu realizēšanai”
Projekts “Rojas novada
pašvaldības autoceļa pārbūve”
Atpūta, kultūra un reliģija

733 830,00

31 050,00

764 880,00

50 000,00

18 493,00

68 493,00

1 282 177,00

-407 446,00

874 731,00

6 397 618,00

-140 510,00

6 257 187,00

468 633,00
403 410,00

-52 943,00

415 690,00
353 580,00

14 871,00
24 866,00
633,00
9 776,00
15 077,00

527,00

-49 830,00

-588,00

15 398,00
22 221,00
226,00
9 776,00
14 489,00

82 996,00

-1 309,00

81 687,00

9 076,00

492,00

9 568,00

55 455,00
2 798,00
15 667,00

-2 111,00

53 344,00
3 108,00
15 667,00

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

-11 368,00

403,00

123 660,00
31 251,00
63 427,0
28 982,00

552 937,00

-15 740,00

537 197,00

443,00
53 235,00
280 320,00
34 276,00
696,00

-2,00

441,00
45 865,00
266 400,00
39 828,00
696,00

-2 645,00
-407,00

310,00

-2 184,00
-9 587,00

-7 370,00
-13 920,00
5 552,00

14 690,00

14 690,00

169 277,00

169 277,00

2 969 886,00
12

-1 466,00

2 968 420,00

13.1
14.1
15.1
P33
16.1
17.1
17.11
P34
18.1
18.11
18.12
18.13.
20.1
P29
P39
09.000
21.1
22.1
23.1
P13
P22

P32
24.1
25.1
26.1
30.1
P27
P35
31.1
32.1

Sporta organizēšana
Stadions
Rojas bibliotēka
Projekts “Pastariņa prēmija
2019”
Kaltenes bibliotēka
Muzejs
Muzeja filiāle Kaltenes klubs
Projekts “Atklātā krājuma
“Zvejniecība Ziemeļkurzemes
piekrastē 20.gadsimtā” izveide
Kultūras centrs
Kultūras centra Zvejnieksvētki
Latvijas valsts simtgades
pasākumi
Rojas brīvdabas estrāde
Informatīvais izdevums
“Banga”
Projekts “Rojas brīvdabas
estrādes būvniecība”
Rekreāciju teritorijas
labiekārtojuma izveide
Izglītība
Rojas PII “Zelta Zivtiņa”
Rojupes PII “Saulespuķe”
Rojas vidusskola
Projekts “Karjeras atbalsts
Rojas vidusskolā”
Projekts “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai”
Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas
samazināšanai”
Rojas Mūzikas un mākslas skola
Rojas sporta skola
Norēķini par izglītību
BLPJC “Strops”
Projekts “Jaunieši Rojas
attīstībai”
Projekts “Kopā ir spēks!”
BLPJC “Varavīksne”
Melnsila BLPJC

18 181,00
52 683,00
41 708,00
1 216,00

-7 138,00

17 688,00
66 334,00
27 609,00
3 346,00

-508,00

-3 415,00
1 082,00

-7 184,00
-7 425,00

11 043,00
49 268,00
42 790,00
1 216,00
17 180,00
59 150,00
20 184,00
3 346,00

220 810,00
21 187,00
4 136,00

-4 551,00

216 259,00
21 187,00
4 136,00

212 568,00
22 970,00

-1 179,00
-572,00

211 389,00
22 398,00

2 259 450,00

-9 555,00

2 249 895,00

38 979,00

38 979,00

1 905 586,00
289 288,00
275 487,00
774 715,00

-29 011,00

14 203,00

1 876 641,00
276 528,00
267 933,00
788 918,00

10 076,00

-2 389,00

7 687,00

21 631,00

-8 047,00

13 584,00

2 839,00

1 052,00

3 891,00

223 713,00
98 470,00
97 080,00
58 913,00
566,00

-18 660,00

205 053,00
101 899,00
107 476,00
54 227,00
566,00

3 233,00
33 594,00
15 981,00

-452,00
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-12 826,00
-7 554,00

3 429,00
10 396,00
-4 686,00

-2 627,00
-945,00

2 781,00
30 967,00
15 036,00

Nodarbināto personu
profesionālās kompetences
pilnveide
Sociālā aizsardzība
Rojas bāriņtiesa
Rojas novada sociālais dienests
Mērķdotācija sociālajiem
darbiniekiem
Projekts “Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībā”
Sociālie pabalsti
Savstarpējie norēķini sociālos
pakalpojumos
Bezdarbnieki

P31
10.000
27.1
28.1
28.2
P37
29.1
33.1
P3

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

III
IV

95,00

95,00

282 552,00
37 007,00
155 421,00
933,00

-28 673,00

253 892,00
35 794,00
143 704,00
933,00

7 644,00

-4 155,00

3 489,00

60 960,00
14 000,00

-9 519,00

51 441,00
13 602,00

6 587,00
-1 021 856,00

-1 658,00

-1 213,00
-11 717,00

-398,00

28 261,00

4 929,00
-993 595,00

-28 261,00
-22 965,00

NL atlikums gada sākumā

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

993 595,00
60 120,00
2 140,00

Naudas līdzekļi

F20010000
F21010000
AS
F21010000
PB
F22010000
F22010000
AS
F22010000
PB
F40020000

NL atlikums gada beigās

500,00

-29,00

471,00

Pieprasījuma noguldījumi
Pieprasījuma noguldījuma atlikums
gada sākumā
Pieprasījuma noguldījuma atlikums
perioda beigās
Aizņēmumi

81 445,00
169 351,00

-22 994,00

58 451,00
169 351,00

87 906,00

22 994,00

110 900,00

F40020010

Saņemtie aizņēmumi

-5 296,00
-5 296,00

F40020020

Saņemto aizņēmumu atmaksa

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

933 475,00
1 230 630,00
297 155,00

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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2.pielikums
Rojas novada domes
17.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2019

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

1.0
5.5.3.0.
18.6.2.0.

II
04.000
05.000
I
II
I
V
F2201000
0
F22010000
AS

Pozīcijas nosaukums

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

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

Domes priekšsēdētāja

Apstiprinātais
2019. gada
plāns, euro

Apstiprinātais
2019. gada
plāns ar
grozījumiem,
euro
101 528,00

101 057,00

+471,00

3 000 ,00
98 057,00

+471,00

3 471,00
98 057,00

178 065,00

709,00

178 774,00

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

173,00
-238,00

174 583,00
4 191,00
-77 246,00

77 008,00

238,00

77 246,00

77 008,00

238,00

77 246,00

536,00

77 246,00
238,00

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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77 246,00
-238,00

0

3.pielikums
Rojas novada domes
17.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2019

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

Pozīcijas nosaukums

08.000

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

09.000

Izglītība

10.000

IV

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

F20010000

Naudas līdzekļi

F21010000 AS

NL atlikums gada sākumā

1.0
23.0.0.0.
II

III

F22010000
F22010000 AS
F22010000 PB

Pieprasījuma
noguldījumi
Pieprasījuma noguldījuma
atlikums gada sākumā
Pieprasījuma noguldījumu
atlikums perioda beigās

Domes priekšsēdētāja

4 381,00

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

4 381,00

4 381,00

Apstiprinātais
2019. gada
plāns, euro

11 492,00

-7 100,00

4 392,00

531,00

531,00

300,00

300,00

10 661,00
-7 11100

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

-7 100,00

7 100,00

-7 100,00

-7 100,00

6 741,00
0
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11,00
370,00
370,00
-359,00
6 741,00

7 100,00

Eva Kārkliņa

(paraksts)

3 561,00
-11,00

7 100,00

ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 2. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 194

Par aktualizētā Rojas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam
Rīcības plāna un Investīciju plāna 2020.–2021. gadam apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. punktu, tikai dome var
apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, un Ministru
kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (14.10.2014.) 73. punktu, kas nosaka, ka rīcības un investīciju plānu aktualizē
ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu
un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā.
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt aktualizēto Rojas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam
Rīcības plānu (pievienots – pielikums Nr. 1) un Investīciju plānu 2020.–2021. gadam
(pievienots – pielikums Nr. 2).
2. Divu nedēļu laikā pēc aktualizētā Rojas novada attīstības programmas 2015.–2021.
gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 2020.–2021. gadam apstiprināšanas nosūtīt
plānošanas dokumentu un lēmumu par tā apstiprināšanu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un Kurzemes plānošanas reģionam.
3. Aktualizēto Rojas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam Rīcības plānu
un Investīciju plānu 2020.–2021. gadam un lēmumu par to apstiprināšanu ievietot pašvaldības
mājas lapā www.roja.lv.
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

ROJAS NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
(2015. – 2021.)

18

APSTIPRINĀTA
saskaņā ar Rojas novada domes 2019.gada 17.decembra sēdes lēmumu Nr.194 “Par
aktualizētā Rojas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam Rīcības plāna un
Investīciju plāna 2020.–2021. gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 2.punkts).
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RĪCĪBAS PLĀNS
(2020. – 2021.)
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1. RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS
1.1.
ROJAS NOVADA RĪCĪBAS PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ
Rīcības sarindotas kārtās, ņemot vērā rīcību efektivitāti, iespējamību un saistību ar mērķiem. Izvērsts rīcību definējums dots attiecīgo jomu mērķu –
risinājumu tabulās 2.3. nodaļā. Rīcību prioritāšu noteikšanas process parādīts sējumā „Pārskats par Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
attīstības programmas plānošanas procesu” sadaļās 1.4. un 1.5.
Rīcības, kuru īstenošanai netiek paredzētas naudas summas, ir organizatoriska rakstura rīcības vai tādas rīcības, kuru īstenošana jau tradicionāli tiek
veikta un ik gadus paredzēta novada budžetā, tomēr parādot šis rīcības attīstības programmas rīcību plānā tiek uzsvērta šādu rīcību īpašā nozīme.
Vienkopus visu rīcību plānoto darbību rezultāti, īstenošanas termiņi, atbildīgie un ieviešanas aptuvenās summas parādītas arī digitālās uzraudzības
sistēmas ietvaros.
RĪCĪBU VĒRTĪBU SKALA:
☺☺☺ Visvērtīgākās rīcības
☺☺ Vidēji vērtīgas rīcības
☺
Mazāk
vērtīgas
1.1.1. Rīcības sadaļā „VIDE”
rīcības
RĪCĪBAS
KODS
V-1
V-2
V-4
V-5
V-6
V-7
V-8

V-9
V-11
V-12
V-13
V-14
V-15
V-16

RĪCĪBA

☺☺☺

☺☺

Informācijas plūsmas uzlabošana starp pašvaldību
un iedzīvotājiem
Pašvaldības policijas darbinieku izglītošana,
audzināšanu pretnostatot sodīšanai
Ikgadējas pavasara un rudens talkas
Ekskursijas uz atkritumu pārstrādes punktiem un
rūpnīcām
Lekciju cikls skolā par resursu taupīšanu
Pieredzes apmaiņas pasākumi par rūpniecisko
atkritumu pārstrādi
Unikālo dabas objektu apzināšana, piekļuves un
reklamēšanas pasākumu komplekss. Saules akmeņu
pieejamība Rojas viesiem.
20 vienota dizaina norāžu uzstādīšana pie vides
objektiem
Parka ierīkošana Melnsilā
Mācību takas izkopšana „Baltajā kāpā”
Rudes ezera labiekārtošana
Parka ierīkošanas darbu pabeigšana Rojā
Erozijas draudu mazināšanas pasākumi
Invazīvo sugu atradņu apzināšana
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☺

~ SUMMA
(EUR)
-

IESPĒJAMIE FINANSU
AVOTI

ATBILDĪGAIS
DP, SAS

-

ID, DP

-

ID
Rojas vsk.

-

Rojas vsk.
ID, DP

50 400,00

Rojas NDB

SAS, TIC

12 000,00

Rojas NDB, ES fondi

TIC

20 000,00
3 000,00
50 000,00
22 000,00
5 000,00
-

Rojas NDB, ES fondi, PPP
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB

TIC
TIC
ID
ID
ID
ID, LAK

V-17

Mazupītes gultnes pārveidošana un tīrīšana – īpaši
pie ieteces jūrā

V-18
V-19

Rudes ezera iztīrīšana
Novada meliorācijas sistēmu inventarizēšana,
pašvaldības sistēmu uzmērīšana
Meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas plāns,
īstenošanas pasākumi Rojas ciemā
3 publisko bērnu laukumu izveidošana Rojā

V-20
V-21
V-22
V-27
V-28
V-29
V-31

200 000,00

Rojas NDB, ES fondi

ID

50 000,00
25 000,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB

ID
ID

Rojas NDB

ID

Rojas NDB, ES fondi, PPP

ID

Rojas NDB

TIC

50 000,00

Rojas NDB, ES fondi

TIC

10 000,00
2000,00
20 000,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB
Rojas NDB, ES fondi

TIC
ID
ID

220 000,00
33 000,00

Labiekārtojuma koncepcijas izstrāde mākslas dārzam
Rojā
Tūrisma objektu un vides pielāgošana cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem
Velo nomas punkta izveide
Peldūdeņu kvalitātes monitorings
Lietus ūdeņu novadīšana (meliorācijas) sistēmu
sakārtošana

2 000,00

1. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā vides jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība

1.1.2. Rīcības sadaļā „TAUTSAIMNIECĪBA UN OSTA”
RĪCĪBAS
KODS
TO-1
TO-2
TO-3
TO-4

TO-5
TO-6
TO-22

RĪCĪBA

☺☺☺

☺☺

Piestātnes Nr.1 rekonstrukcija Rojas ostā
zvejniecības vajadzībām
Ostas navigācijas iekārtu atjaunošana un
modernizēšana
Ostas sauszemes pievadceļu rekonstrukcija un izbūve
Ostas kopējo hidrotehnisko būvju rekonstrukcija,
ārējā akvatorija un kuģu ceļu padziļināšanas,
priekšostas izbūve
Krasta nostiprināšana un peldošo jahtu piestātņu
infrastruktūras izveide

☺

IESPĒJAMIE FINANSU
AVOTI
ROP, ES fondi

ROP

ROP, ES fondi

ROP

ROP, ES fondi
ROP, ES fondi, Privāts
finansējums

ROP
ROP

250 000,00

ROP, ES fondi

ROP

25 000,00
700 000,00

ROP, ES fondi
Rojas NDB, SIA “Rojas
DzKU”, māju iedzīvotāji

ROP
Rojas ND, SIA “Rojas
DzKU”

~ SUMMA
(EUR)
800 000,00
42 000,00
600 000,00
7 000 000,00
2 100 000,00
4 900 000,00

Jahtu apkalpošanas infrastruktūras nodrošināšana
Daudzdzīvokļu māju siltināšana
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ATBILDĪGAIS

Tūrisma informācijas centrs
TO-9
TO-10

Vietējo ražotāju produkcijas popularizēšana
Tūrisma informācijas centra un Rojas Izstāžu zāles
apsaimniekošanas izdevumi

400,00
6 326,00

Rojas NDB
Rojas NDB

TIC, SAS
TIC

TO-11
TO-12
TO-13

Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai Rojas novadā
Novada tēla popularizēšana
Apmācību pakalpojumi radošo darbnīcu
organizēšanai pieaugušajiem Izstāžu un Radošo
darbnīcu centrā
Rojas tūrisma biedrības zīmola izstrāde un
pozicionēšana tirgū
Tūrisma informācijas centra un Rojas Izstāžu zāles
uzturēšana
Informatīvo zīmju sistēmas sakārtošana publiskajās
vietās par novada sabiedriskās kārtības
noteikumiem-atkritumi, atļauts/neatļauts, kāpu zona,
utt.
Informācijas pieejamības pilnveidošana
Dalība izstādēs
Semināru un apmācību organizēšana

604,00
7 440,00
750,00

Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB

TIC
TIC
TIC

5 975,00

Rojas NDB, ES fondi

TIC

15 880,00

Rojas NDB, ES fondi

TIC

4 000,00

Rojas NDB, ES fondi

TIC

10 000,00
4 000,00
8 000,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi

TIC
TIC
TIC

TO-21
TO-23
TO-24

TO - 28
TO-29
TO-30

1.1.3. Rīcības sadaļā „KULTŪRA”
RĪCĪBAS
RĪCĪBA
KODS
Rojas brīvdabas estrāde
K-1
Iedibināto svētku tradīciju pilnveidošana
K-2
Kultūras pasākumu koncepcija klusajai sezonai
K-3
Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide
K-4
Piejūras vides labiekārtošana Rojā
K-9
Atbalsts amatnieku un tautas mākslas tradīciju
uzturētāju aktivitātēm
K-11
Grāmatas izdošana par Rojas novada vēsturi

☺☺☺

☺☺

☺

2. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā tautsaimniecības un ostas jomā. Avots: Rojas novada
pašvaldība
~ SUMMA
IESPĒJAMIE FINANSU
ATBILDĪGAIS
(EUR)
AVOTI
-

1000,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB

KC
KC, TIC
KC
KC
KC

5 000,00

Rojas NDB, KK fonds

Muzejs, Bibliotēka

200 000,00
144 322,56
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K-12
Jaunas ekspozīcijas izveide par zvejniecību
K-49
Rojas brīvdabas estrādes uzturēšana
K-50
Rojas brīvdabas estrādes apsaimniekošanas izdevumi
k-51
Atbalsts Rojas brīvdabas estrādes darbībai
K-52
Apsaimniekošanas un remontdarbu izdevumi
Kaltenes klubs
K-1
Kaltenes kluba uzturēšanas izmaksas
K-2
Kaltenes kluba apsaimniekošanas izmaksas
K-5
Cilvēks pie jūras
K-6
Līgo svētku ieskandināšana pie Kaltenes kluba.
K-8
Kaltenes svētki un Kulinārā mantojuma nodarbības
K-10
Pētniecisko darbu lasījumi/ konference
“Zvejniekciemi Kaltene, Melnsils”, izstāžu
atklāšanas pasāku un Filmu vakars Kaltenes klubā
(vēsturisks mēmais kino ar tapiri)
K-12
Atbalsts Rojas Jūras zvejniecības muzeja darbībai
Rojas muzejs
K-14
Atbalsts Rojas Jūras zvejniecības muzeja darbībai
K-40
Rojas Jūras zvejniecības muzeja uzturēšanas
izmaksas
K-4
Vai tu mīli jūru
K-41
Rojas Jūras zvejniecības muzeja apsaimniekošanas
izmaksas
K-7
Ekspozīcijas “Amatniecība” aktualizēšana un
modernizēšana.
K-42
Rojas jūras zvejniecības muzeja pasākumu plāns
K-15
Grāmata par zivju ēdieniem, zvejniecības tradīcijām,
zvejniecības vēsturiskā attīstība, tendences un laikam
raksturīgie zivju ēdieni
K-16
“Ģipkas baznīca” – izstādes izveidošana
Rojas Kultūras centrs
K-19
KC apsaimniekošana
K-18
Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas
vietas atjaunošana
K-20
Atbalsts KC darbībai
K-21
Kultūras darbinieku tālākizglītība
K-22

30 000,00
29 962,00
21 419,00
34 000,00
71 500,00

Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB

Muzejs
KC, Estrāde
KC, Estrāde
KC, Estrāde
KC, Estrāde

13 135,00
19 790,00
200 000,00
570,00
1 200,00
870,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi

Muzejs
Muzejs
Muzejs
Muzejs
Muzejs
Muzejs

200,00

Rojas NDB, ES fondi

Muzejs

2 435,00
55 025,00

Rojas NDB
Rojas NDB

Muzejs
Muzejs

144 476,70
19 172,00

Rojas NDB
Rojas NDB

Muzejs
Muzejs

7 000,00

Rojas NDB

Muzejs

4 000,00

Rojas NDB
Rojas NDB, ES fondi

Muzejs
Muzejs

4 000,00

Rojas NDB, ES fondi

Muzejs

53 000,00
200 000,00

Rojas NDB
Rojas NDB

KC
KC

21 000,00
4 000,00

Rojas NDB
Rojas NDB

8 000,00

Rojas NDB

KC
KC, Muzejs, Bibliotēka,
Banga
KC, SO

3 410,00,00

Pašdarbības pulciņu darbība

24

KC pasākumi
Lieldienu pasākums
Senās uguns nakts pasākums
Represēto pasākums
18.novembra pasākums
Līgo svētki
Rojas novada svētki
Jaungada balle
Lāčplēša diena
Meklējam solistu
RojaL, kino brīvdienas
Egles iedegšanas svētki
Zvejnieksvētki
Transporta īre
Alga, nodokļi, prēmijas, naudas balvas, piemaksas
par darbu svētku dienās
Rojas novada sporta organizators
K-39
Izdevumi par precēm iestādes darbības
nodrošināšanai
K-40
Alga sporta organizēšana
K-41
Uzņēmuma līgumi
K-44
Pārējie administratīvie izdevumi, apsaimniekošana
K-46
Biedru naudas, dalības maksas
K-47
Biroja preces, inventārs, degviela, medikamenti
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli,
pamatlīdzekļi.
Rojas bibliotēka
K-13
Bibliotēku krājumu papildināšana
K-17
Bibliotēku infrastruktūras un materiālās bāzes
attīstība Rojas novadā
K-43
Novada bibliotēku IT pakalpojumu attīstība
K-45
Atbalsts bibliotēkas darbībai
K-46
Uzturēšanas izmaksas
K-47
Apsaimniekošanas izdevumi
K-48
Pamatlīdzekļi
K-44
Pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana

13 300,00
400,00
3 000,00
600,00
3 000,00
3 000,00
11 000,00

K-23
K-24
K-25
K-26
K-27
K-28
K-29
K-30
K-31
K-32
K-33
K-34
K-36
K-37
K-38
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2 000,00
600,00
3 000,00
8 500,00
2 000,00
24 195,00
9 000,00
110 408,00

Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB

KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC, SO
KC
KC
KC
KC
KC

5 446,00

Rojas NDB

Sporta skola

2 234,00
1 861,00
610,00
4 545,00
2 780,00

Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB

Sporta skola
Sporta skola
Sporta skola
Sporta skola
Sporta skola

20 000,00
4 000,00

Rojas NDB
Rojas NDB

Bibliotēka
Bibliotēka

4 000,00
3 200,00
45 385,00
4 100,00
1 900,00
22 667,00

Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB

Bibliotēka
Bibliotēka
Bibliotēka
Bibliotēka
Bibliotēka
Bibliotēka

3.TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā kultūras jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība

1.1.4. Rīcības sadaļā „IZGLĪTĪBA”
RĪCĪBAS
KODS

RĪCĪBA

☺☺☺

☺☺

☺

~ SUMMA
(EUR)

IESPĒJAMIE FINANSU
AVOTI

ATBILDĪGAIS

Izglītība
Rojas vidusskola
IZ-1
Uzņēmējdarbības izglītības pamatu apguve Rojas
vidusskolā
IZ-2
Arodizglītības programmu attīstība ar novada
specializāciju saistītajās jomās
IZ-3
Skolēnu iesaistīšanās jaunatnes programmā “Rojas
mazpulki”
IZ-4
Ikgadēja pedagogu godināšana par sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta
sacensībās, ZPD lasījumos
IZ-5
Rojas vidusskolas remontdarbu plāns

IZ-6

250,00

Rojas NDB

DP, Rojas vsk.

500 000,00

Rojas NDB

DP, Rojas vsk.

2 500,00

Rojas NDB

DP, Rojas vsk.

10 000,00

Rojas NDB

DP, Rojas vsk.

Rojas NDB, ES fondi

DP, Rojas vsk.

Rojas NDB, ES fondi

DP, Rojas vsk.

5 400,00
2 779,00
11 977,00
9 400,00
13 300,00
9 179,00
35 000,00
41 300,00
3 000,00
10 000,00
141 335,00
444,00
4 000,00
5 270,00
10 323,00
21 740,00
2 535,00
2 934,00
2 500,00
1 000,00
2 100,00
180,00
350,00
3 200,00
444,00
_________

Rojas vidusskolas apsaimniekošanas plāns
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56 576,00

IZ-7
IZ-8

IZ-9

Apsaimniekošanas izdevumi par Rojas vidusskolas
uzturēšanu
Atbalsts RVS

Transporta izdevumi skolēnu olimpiādēm, konkursiem,
skolotāju kursiem

IZ - 10

42 500,00

Rojas NDB

DP, Rojas vsk.

3 250,00
152 135,00
489 966,00
15 516,00
310,00
2 050,00
663 227,00

Rojas NDB

DP, Rojas vsk.

3 200,00

Rojas NDB

DP, Rojas vsk.

2 896,00

Rojas NDB

DP, Rojas vsk.

8 000,00

Rojas NDB

DP, Rojas vsk.

13 326,00
6 040,00

Rojas NDB
Rojas NDB

DP, Rojas vsk.
DP, Rojas vsk.

3 710,00

Rojas NDB

DP, Rojas vsk.

32 919,00
4 932,00
3 230,00,00
4 128,00
2 800,00
5 027,00
5 231,00
9 000,00

Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB

DP, Rojas vsk.
DP, Rojas vsk.
DP, Rojas vsk.
Rojas vsk.
Rojas vsk.
Rojas vsk.
Rojas vsk.
Rojas vsk.

50 000,00
36 000,00

Rojas NDB
Rojas NDB

PII „Zelta zivtiņa”, ID
PII „Zelta zivtiņa”, ID

6 600,00
200 000,00

Rojas NDB
Rojas NDB

PII „Zelta zivtiņa”, ID
PII „Zelta zivtiņa”, ID

Skolas piens
IZ-11
IZ - 76
IZ - 81
IZ -82

Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana
VSK
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Karjeras pasākumu īstenošana
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai

Sporta skola
IZ - 12
Sporta skolas uzturēšana
IZ - 13
Atbalsts Sporta skolas darbībai
IZ - 14
Pakalpojumi
IZ - 15
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
IZ - 16
Sporta skolai Izdevumi par transporta pakalpojumiem
IZ - 17
Sporta skolas biedru naudas
IZ - 18
Sporta skolai inventārs
IZ - 25
Sporta skolas treneru darba un atpūtas telpas izveide
PII “Zelta zivtiņa”
IZ-20
Rojas PII “Zelta zivtiņa” teritorijas labiekārtošana
IZ-21
Rojas PII “Zelta zivtiņa” rotaļlaukumu un sporta
laukuma aprīkojuma atjaunošana.
IZ-22
PII “Zelta zivtiņa” IT aprīkojuma iegāde
IZ-7
Rojas PII „Zelta zivtiņa” piebūves projekta
būvniecības iecere un būvniecība
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Rojas PII “Zelta zivtiņa” remontdarbu un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi
IZ-24
PII “Zelta zivtiņa” vadītāja profesionālās darbības
novērtēšana
IZ-25
PII “Zelta zivtiņa” ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšana
IZ-26
PII “Zelta zivtiņa” apsaimniekošanas izdevumi
IZ-27
PII “Zelta zivtiņa” pedagogu profesionālās
kompetences paaugstināšana
IZ-28
PII “Zelta zivtiņa” uzturēšana
IZ-29
PII “Zelta zivtiņa” sakaru un komunālo pakalpojumu
nodrošināšana
PII “Saulespuķe”
IZ-30
PII „Saulespuķe” energoefektivitātes uzlabošana
IZ-31
Rojupes PII „Saulespuķe” celiņu seguma un sporta
laukumu atjaunošana
IZ-32
PII “Saulespuķe” rotaļlaukumu aprīkojuma
atjaunošana, teritorijas labiekārtošana un sporta
laukuma atjaunošana
IZ-33
Jaunu pakalpojumu un programmu ieviešana Rojupes
PII "Saulespuķe" (īslaicīgas bērnu pieskatīšanas
pakalpojums darbs ar bērniem ar īpašām
vajadzībām).
IZ-34
PII “Rojupes Saulespuķe” skursteņu un granulu katla
iegāde un uzstādīšana
IZ-35
PII “Saulespuķe” remontdarbu un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi
IZ-37
PII “Saulespuķe” uzturēšana
IZ-38
PII “Saulespuķe” sāls istabas izveide
IZ-39
PII “Saulespuķe” pedagogu profesionālās
kompetences paaugstināšana
IZ-40
PII “Saulespuķe” ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšana
Rojas mūzikas un mākslas skola
IZ-35
RMMS energoefektivitātes uzlabošana
IZ-23

IZ-36
IZ-37

45 400,00

Rojas NDB

PII „Zelta zivtiņa”, ID

1 000,00

Rojas NDB

PII „Zelta zivtiņa”, ID

15 000,00

Rojas NDB

PII „Zelta zivtiņa”, ID

14 890,00

Rojas NDB
Rojas NDB

PII „Zelta zivtiņa”, ID
PII „Zelta zivtiņa”, ID

10 950,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB

PII „Zelta zivtiņa”, ID
PII „Zelta zivtiņa”, ID

400 000,00
50 000,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB

PII „Saulespuķe”, ID, AN
PII „Saulespuķe”, ID

30 000,00

Rojas NDB

PII „Saulespuķe”, ID

4 500,00

Rojas NDB

PII „Saulespuķe”, ID

27 000,00

Rojas RNB

PII “Saulespuķe”

34 696,00

Rojas RNB

PII “Saulespuķe”

244 794,00
10 000,00
300,00

Rojas RNB
Rojas RNB
Rojas RNB

PII “Saulespuķe”
PII “Saulespuķe”
PII “Saulespuķe”

11 855,00

Rojas RNB

PII “Saulespuķe”

185 000,00

Rojas NDB, ES fondi

RMMS, ID, AN

140 000,00
19 790,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi

RMMS, ID, AN
RMMS, ID, AN

500,00
233 515,00

RMMS uzturēšana
Atbalsts RMMS darbībai
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IZ-38
IZ-39

RMMS apsaimniekošanas izdevumi
Pasākumu, meistarklašu organizēšana, dalība XVII

23 150,00
7 000,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi

RMMS, ID, AN
RMMS, ID, AN

5 000,00
7 000,00
1 500,00
3 000,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi

RMMS, ID, AN
RMMS, ID, AN
RMMS, ID, AN
RMMS, ID, AN

180 000,00

Rojas NDB, ES fondi

BLPJC „Varavīksne”, AN,
ID

20 667,00
210,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi

BLPJC „Strops”, AN, ID
Melnsila BLPJC, AN, ID

9 500,00

Rojas NDB, VAF, ES fondi

BLPJC

1 138,00
802,00
966,00
750,00
35,00
1 200,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB

Melnsila BLPJC, AN, ID
Melnsila BLPJC, AN, ID
Melnsila BLPJC, AN, ID
Melnsila BLPJC, AN, ID
Melnsila BLPJC, AN, ID
Melnsila BLPJC, AN, ID

50 000,00
43 388,00
150,00
20 719,00

Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB

BLPJC „Strops”, AN, ID
BLPJC „Strops”, AN, ID
BLPJC „Strops”, AN, ID
BLPJC „Strops”, AN, ID

978,00

Rojas NDB

BLPJC „Strops”, AN, ID

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

IZ-40
Konkursa Rojas ritmi 2020 plānošana, organizēšana.
IZ-41
RMMS remonta darbi
IZ-42
Klavierēm remonta darbi
IZ-43
Transporta pakalpojumi
BLPLC “Varavīksne”
IZ-44
BLPJC „Varavīksne” energoefektivitātes uzlabošana,
dzīvokļa pārbūve un iekārtošana nodarbībām BLPJC
vajadzībām
IZ-45
BLPJC “Varavīksne’’ uzturēšana
IZ-46
Atbalsts BLPJC ‘’Varavīksne’’ darbībai
BLPJC “Varavīksne’’ materiāli tehniskās bāzes
nodrošināšana
IZ-48
Teritorijas labiekārtošana BLPJC “Varavīksne’’
IZ-49
Inventāra iegāde BLPJC “Varavīksne’’
IZ-50
Kurināmais BLPJC “Varavīksne’’
IZ-51
Pamatlīdzekļi
IZ-52
Apdrošināšanas izdevumi
IZ-53
Nekustamā īpašuma uzturēšana
BLPJC “Strops”
IZ-54
BLPJC „Strops” energoefektivitātes uzlabošana
BLPJC “Strops” uzturēšana
IZ-55
IZ-56
Atbalsts BLPJC “Strops” darbībai
IZ-57
BLPJC “Strops” uzturēšana un materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšana
IZ-58
Inventāra iegāde BLPJC “Strops”
IZ-47

IZ-59
IZ-60

Pamatlīdzekļi
Nekustamā īpašuma uzturēšana

1 600,00
2 055,00

Rojas NDB
Rojas NDB

BLPJC „Strops”, AN, ID
BLPJC „Strops”, AN, ID

IZ-61
IZ-62

Izdevumi pensionāriem
Transporta pakalpojumi

1 600,00
1 400,00

Rojas NDB
Rojas NDB

BLPJC „Strops”, AN, ID
BLPJC „Strops”, AN, ID
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Melnsila BLPLC
IZ-63
Melnsila BLPJC – jauniešu centra energoefektivitātes
uzlabošana

150 000,00

Rojas NDB

10 820,00

Rojas NDB, ES fondi

IZ-64

Melnsila BLPJC uzturēšana

IZ-65

Melnsila BLPJC uzturēšana un materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšana

IZ-67

Inventāra iegāde

710,00

ES fondi

IZ-69

Pamatlīdzekļu iegāde

650,00

Rojas NDB

IZ-70

Dienas nometnes vasarā
Jauniešu centros

9 000,00

Rojas NDB

IZ-71

Atbalsts jauniešu centru darbībai

12 000,00

Rojas NDB

IZ-72

Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei

32 418,00

Rojas NDB

IZ-73

Sadarbība ar citām izglītības sistēmas pārvaldes
institūcijām Latvijā un ārpus tās

1 000,00

Rojas NDB

IZ-75

Jauniešu apmaiņas projekti

40 000,00

Rojas NDB

1 000,00

Rojas NDB

6 504,00,00

Rojas NDB

BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC

Rojas novada mācību iestādēm
IZ-77

Vispārizglītojošo skolu starptautiskā sadarbība un
projektu īstenošana
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BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC

IZ-78

PII starptautiskā sadarbība un projektu īstenošana

1000,00

Rojas NDB

IZ-79

Rojas MMS starptautiskā sadarbība un projektu
īstenošana

1000,00

Rojas NDB

IZ-80

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
nodrošinājums

15 000,00

Rojas NDB

IZ-82

Metodiskās darbības koordinēšanas sistēmas
nodrošināšana

2 000,00

Rojas NDB

IZ-85

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra
attīstība

5 000,00

Rojas NDB

IZ-86

Atbalsts jauniešu ideju attīstībai un īstenošanai
līdzdalības, izglītības un apmācības, sociālās
iekļaušanas, vides, veselības un labklājības,
nodarbinātības jomās
Dalība pasākumos, projektos reģionālajā, nacionālajā
un starptautiskajā līmenī

8 000,00

Rojas NDB

2 000,00

Rojas NDB

IZ-88

Jauniešu brīvprātīgā darba attīstīšana

1 000,00

Rojas NDB

IZ-89

Jaunatnes politikas un jauniešu dzīves kvalitātes
monitorings

2 000,00

Rojas NDB

5 000,00

Rojas NDB

100 000,00

Rojas NDB

IZ-87

Mūžizglītība
IZ-91
Mūžizglītības virziena izveide pieaugušo izglītības
ietvaros
IZ-92

Uzņēmējdarbības atbalsta centra attīstība
mūžizglītības sistēmas ietvaros

BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC
BLPC “Strops”, BLPC
“Varavīksne”, Melnsils
BLPC

4. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā izglītības jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība

31

1.1.5. Rīcības sadaļā „AKTĪVS DZĪVESVEIDS”
RĪCĪBAS
KODS
Stadions
A-1
A-2

RĪCĪBA

☺☺☺

☺☺

☺

Pludmales volejbola tīkla stabi
Rojas hokeja laukuma un skeitparka uzlabošana
Futbola vārti 5 x 2 m
stadionam
Novērošanas video kameru iegāde un uzstādīšana
Atbalsts stadiona darbībai

~ SUMMA
(EUR)

ATBILDĪGAIS

Rojas NDB
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB

ID, AN, Rojas stadions
ID, AN, Rojas stadions
ID, AN, Rojas stadions

4 000,00
3 800,00

Rojas NDB,
Rojas NDB

ID, Rojas stadions
ID, Rojas stadions

A-10

Stadiona Apsaimniekošanas izdevumu
Mīkstais sporta segums stadiona trenažieru zālē

20 700,00
3 000,00

Rojas NDB
Rojas NDB

ID, Rojas stadions
Stadions

A-16

Stadiona uzturēšana

27 500,00

Rojas NDB

ID, Rojas stadions

A-6

Āra trenažieru uzstādīšana Rojā pie stadiona un
Rudē, Melnsilā
Tenisa korta izbūve Rudē
Noliktava inventāram
Automātiskā laistīšanas iekārta

60 000,00

Rojas NDB,

ID, Rojas stadions

35 000,00
8500,00
25000,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB,
Rojas NDB,

RND, BJIC “Varavīksne”
ID, Rojas stadions
ID, Rojas stadions

A-3
A-5
A-7
A-8

A-9
A-17
A-18

700,00
200 000,00
1 000,00

IESPĒJAMIE FINANSU
AVOTI

5. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā aktīva dzīvesveida jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība

1.1.6. Rīcības sadaļā „SOCIĀLĀ JOMA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA”
RĪCĪBAS
KODS
SJ-5
SJ-16
SJ-25
SJ-17
SJ-18
SJ-3
SJ-4

RĪCĪBA

☺☺☺

☺☺

Skolotāju un skolēnu vecāku neformālu pasākumu
norises
Aktīvāko sociālās jomas biedrību godināšana
Videonovērošanas kameru ierīkošana lielāko ielu
krustojumos Rojā
Brīvprātīgā darba veicināšana – īpaši sociālajā jomā
Pirmās palīdzības apmācību organizēšana skolēniem
un iedzīvotājiem
ģimeņu asistenta pakalpojumu ieviešana
Atbalstoši pasākumi ģimenēm

☺

~ SUMMA
(EUR)
2 000,00
15 000,00

IESPĒJAMIE FINANSU
AVOTI

Rojas vsk.
Rojas NDB
Rojas NDB

20 000,00
6 000,00
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ATBILDĪGAIS

SD
PP
SD, DP
SD, Ģimenes ārsti

Rojas NDB, SD
Rojas NDB, ES fondi

SD, Rojas vsk.

SJ-6
SJ-15
SJ-10
SJ-19
SJ-13
SJ-22
SJ-8
SJ-24
SJ-29
SJ-20
SJ-21
SJ-24
SJ-7
SJ-23
SJ-31
SJ-32
SJ-14
SJ-36

SJ-37
SJ-40
SJ-48
SJ-41

Ģimeņu intereses pārstāvošas sabiedriskās
organizācijas attīstība un pilnveide
Programma sociālā dienesta un pašvaldības policijas
rīcībai krīzes situācijās
6 grupu dzīvokļu izveide
Vides pieejamības nodrošināšana Rojas vidusskolā
Komunikācijas uzlabošana starp sociālo dienestu un
ģimenes ārstiem
Savlaicīga informācija par skolēnu nodarbinātības
iespējām
Audžuģimeņu statusa ieguves nosacījumu un iespēju
popularizēšana
Aktīva iesaistīšanās ar sociālo jomu saistīto
profesionālo asociāciju darbā
Pašvaldības policijas reidu pastiprināšana vides
piesārņošanas jomā
Vides pieejamības nodrošināšana Rojas Mūzikas un
mākslas skolā
Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana
Aktīva iesaistīšanās ar sociālo jomu saistīto
profesionālo asociāciju darbā
Atbalsta mehānisms audžuģimenēm
Darba frontes nodrošināšana bezdarbniekiem –
pabalstu saņēmējiem
Līgumi ar citām pašvaldībām par atskurbtuves
pakalpojuma izmantošanu
Saistošo noteikumu radīšana par suņu un kaķu
turēšanu
Invalīdu biedrības un ģimenes ārstu aktīvākas
sadarbības rosināšana
Dienas aprūpes centra pakalpojuma attīstība,
pilnveidošana personām ar garīga rakstura
traucējumiem Nodarbības, dažādas terapijas
metodes.
Viena ģimeņu vasaras skola
Bēbīšu skoliņas nodarbības
Bērnu attīstības centriņa izveide
Nodrošināt darbinieku profesionalitātes pilnveidi

-

SD

-

SD, PP
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
-

SD, ID, Būvvalde, AN
Rojas vsk.
SD, Ģimenes ārsti

-

-

SD

-

-

Bāriņtiesa, SD

-

-

Bāriņtiesa, SD

-

-

PP

20 000,00

Rojas NDB, ES fondi

RMMS

80 000,00
200,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi

ID
ID

-

-

Bāriņtiesa, SD
SD, ID

-

Rojas NDB

PP, ID

-

-

domes jurists, PP

-

-

20 000,00
50 000,00
-
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36 000,00

Rojas NDB, ES fondi

Ģimenes ārsti, SD,
Invalīdu biedrība
SD

6 200,00
2 000 ,00
3 000,00
6 000,00

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB
Rojas NDB

SD
SD
SO
SO

SJ-42
SJ-43
SJ-44
SJ-45
SJ-46
SJ-47

Sociālā dienesta materiāli tehniskās bāzes pilnveide
Sociālā dienesta ikdienas uzturēšana un citu
pakalpojumu nodrošināšana
Bāriņtiesas ikdienas uzturēšana un citu pakalpojumu
nodrošināšana
Pašvaldības policijas ikdienas uzturēšana un citu
pakalpojumu nodrošināšana
Videokameru uzstādīšana publiskās teritorijās
Pašvaldības policijas darbības attīstība Rojas
novadā

6 000,00
700 000,00

Rojas NDB
Rojas NDB

SO
Bāriņtiesa

148 000,00

Rojas NDB

PP

216 000,00

Rojas NDB

PP, ID

15 000,00
4 000,00

Rojas NDB
Rojas NDB

PP
PP

6. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā sociālās palīdzības, veselības aizsardzības un sabiedriskās kārtības jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība

1.1.7. Rīcības sadaļā „SATIKSME”
RĪCĪBAS
KODS
S-3
S-4
S-6
S-7
S-8
S-10
S-1
S-16
S-2
S-18
S-19
S-18

RĪCĪBA

☺☺☺

☺☺

☺

Ielu asfaltēšanas darbi Rojā Kļavu ielā
Grants seguma atjaunošana Kaltenē
Grants seguma atjaunošana Pūrciemā
Grants seguma atjaunošana Rudē
Grants seguma atjaunošana Melnsilā
Tiltu rekonstrukcija pār Rojas upi Rudē un Rojā
Rojas novada ceļu kvalitātes novērtējums
Bruģa seguma izbūve Rojas stāvlaukumā pie
pludmales, labiekārtošana
Pašvaldības līgumi ar ceļu servitūtu īpašniekiem par
sabiedrībai nozīmīgiem ceļiem
Ielu asfaltēšanas darbi Rojā Zvejnieku ielā
Pašvaldības ceļu, ielu un laukumu ikdienas
uzturēšana
Sabiedriskā transporta maršrutu laiku optimizācija

~ SUMMA
(EUR)
70 000,00
90 000,00
585 000,00
601 000,00
725 000,00
500 000,00
15 000,00
200 000,00
500 000,00
471 597,00
-

IESPĒJAMIE FINANSU
AVOTI
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB

ATBILDĪGAIS

Rojas NDB
-

ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
DP, ROP

-

AN, Domes jurists

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB, valsts
finansējums
-

ID
ID, DP
DP

7. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā satiksmes jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība

1.1.8. Rīcības sadaļā „INŽENIERAPGĀDE”
RĪCĪBAS
KODS
IN-3

RĪCĪBA

☺☺☺

☺☺

Ielu apgaismojuma izbūve Rojā
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☺

~ SUMMA
(EUR)
88 000,00

IESPĒJAMIE FINANSU
AVOTI
Rojas NDB

ATBILDĪGAIS
ID

IN-11
IN-4
IN-5

Rojas katlumājas rekonstrukcijas veikšana
Āra apgaismojuma izbūve Rudē
Āra apgaismojuma izbūve Ģipkā

300 000,00
40 000,00
20 000,00

ES fondi, Rojas DzKU
Rojas NDB
Rojas NDB

ID, Rojas DzKU
ID
ID

8. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā inženierapgādes jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība

1.1.9. RĪCĪBAS SADAĻĀ „MĀJOKLIS, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
RĪCĪBAS
KODS
MK-3
MK-8
MK-2
MK-9
MK-1
MK-4
MK-11
MK-12
MK-13
MK-14

MK-15
MK-16

RĪCĪBA

☺☺☺

☺☺

☺

Daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju biedrību veidošanās
stimulēšana
Rojas ciema jauno Meža kapu infrastruktūras izveide
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas nosiltināšana

~ SUMMA
(EUR)
150 000,00
130 000,00

Rojas Meža kapu un kapličas izbūve
Izglītojošas tikšanās ar ekspertiem par dzīvojamo ēku
siltināšanu
Novada mājokļu vizuālā tēla izkopšana
Rojas novada kapu digitalizācija
Rojas novada kapsētu labiekārtošana un
apsaimniekošana
Publisko teritoriju ikdienas uzturēšana
Labiekārtošanas nodaļas, Ugunsdzēsības nodaļas,
Transporta nodaļas ikdienas uzturēšana un citu
pakalpojumu nodrošināšana
Iedzīvotāju informēšanas pasākumi
Informatīvie pasākumi iedzīvotājiem vides
aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā

100 000,00
-

IESPĒJAMIE FINANSU
AVOTI

ATBILDĪGAIS
DP, ID, Rojas DZKU

Rojas NDB, ES fondi
ES fondi, privāts
finansējums
ES fondi, Rojas NDB

ID
Daudzdzīvokļu ēku
iedzīvotāju biedrība
ID
DP, ID, Rojas DZKU

Rojas NDB, ES fondi
Rojas NDB

Būvvalde
ID
ID

366 890,00

Rojas NDB
Rojas NDB

ID
ID

500,00
500,00

Rojas NDB
Rojas NDB

ID
ID

10 000,00
12 000,00
400 000,00

9. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā mājokļa un komunālo pakalpojumu jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība

1.1.10.Rīcības sadaļā „NOVADA TĒLS”
RĪCĪBAS
KODS
NT-5

RĪCĪBA

☺☺☺

☺☺

„Zilā karoga” pludmales statusa iegūšana Rojas
pludmalē
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☺

~ SUMMA
(EUR)
180 000,00

IESPĒJAMIE FINANSU
AVOTI
Rojas NDB, ES fondi

ATBILDĪGAIS
AN, ID

NT-1
NT-6
NT-7
NT-3
NT-8
NT-15

NT-17

Tikai Rojai unikālu pasākumu attīstība
Novada zīmola, saukļa un simbolikas aktualizēšana
Katram novada ciemam atšķirīga piesaistes simbola
radīšana novada zīmola ietvaros
Pieejamības uzlabošana publiskiem vides objektiem,
ceļot to dizaina kvalitāti
Rojas novadā ražoto preču izmantošana tūrismā
Velo maršruta marķēšana un aprīkošana Rojas
novadā. Velo maršruta kultūrvēsturiskā mantojuma
popularizēšana un iepazīšana.
Novada tēla popularizēšana

2 000,00
2 000,00

Rojas NDB
Rojas NDB

KC
SAS
TIC
TIC, Būvvalde

23 000,00

Rojas NDB, ES fondi

TIC
TIC

6 195,00

Rojas NDB, ES fondi

AN, ID

10. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā novada tēla jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība

1.1.11. RĪCĪBAS SADAĻĀ „PĀRVALDĪBA”
RĪCĪBAS
KODS
P-4
P-5
P-7
P-17
P-8
P-3
P-10
P-11
P-20
P-14
P-18

RĪCĪBA

☺☺☺

☺☺

Individuālo sarunu ar iedzīvotājiem aktivizēšana viņu
dzīvesvietās
Pašvaldības pārstāvju, uzņēmēju un skolas pārstāvju
tikšanās rīkošana
Ikgadēja konkursa par sakoptāko ielu un skatlogu
rīkošana
Ikgadēja konkursa „Vai tu mīli jūru?” organizēšana
Regulāra pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un
komunikācijas prasmju paaugstināšana
Novada mājas lapas un izdevuma „Banga”
sadarbības sekmēšana
Kontroles sistēmas pilnveidošana pašvaldībā
Pozitīvās pieredzes un piemēru popularizēšana
pašvaldības darbības jomās
Tradīcijas piešķirt ikgadēju „Uzņēmēju stipendiju”
iedibināšana
Interešu izglītības un pulciņu piedāvājuma
dažādošana
Ikgadējas prēmijas piešķiršana skolēnu ZPD par
pašvaldībai būtiskām tēmām

☺

~ SUMMA
(EUR)
-

IESPĒJAMIE FINANSU
AVOTI

DP, ID

-

DP, Rojas vsk., SAS

1 000,00

Rojas NDB

AN

-

Rojas NDB

Rojas vsk.
AN, DP

-

„Banga”, WWW

-

PP, Domes jurists
SAS

-

DP

-

KC, SAS, „Banga”

500,00
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ATBILDĪGAIS

Rojas NDB

DP, AN, Rojas vsk.

P-28
P-16
P-2
P-23
P-30
P-15
P-13
P-26
P-19
P-24
P-25
P-32

P-33
P-35
P-36
P-37
P-40
P-41
P-42
P-43

Novadā darbojošos sabiedrisko organizāciju
aktivizēšana sadarbībā ar Kurzemes NVO AC
Novada rosīgāko iedzīvotāju veikuma popularizēšana

-

DP, SD, SAS, AN

-

SAS, WWW, „Banga”

Izdevuma „Banga” rakstu kvalitātes un dažādības
paaugstināšana
Zivju pārstrādes uzņēmumu iesaistīšanās tūrisma
aktivitātēs veicināšana
Idejas par starptautisku saietu pašvaldībām, kuru
ģerbonī ir zivis, iniciēšana
Pasākuma „Labs padoms ir zelta vērts” rīkošana
Tradīcijas rīkot īpašus inovatīvus pasākumus
ieviešana
Neordināru nakts tirdziņu organizēšana Muzeju nakts
pasākumu ietvaros
Vienojošu publisko pasākumu skatīšanās (TV)
organizēšana
„Atlaižu zivtiņu” sistēmas radīšana sadarbībā ar
uzņēmējiem
Rojas MMS audzēkņu darbu un sniegumu
iesaistīšana pasākumu organizēšanā
Administratīvās nodaļas, attīstības nodaļas, finanšu
un grāmatvedības nodaļas, dzimtsarakstu nodaļas
ikdienas uzturēšana un citu pakalpojumu
nodrošināšana
Pastāvīgo komisiju darbības nodrošināšana
Informācijas tehnoloģiju attīstība
Atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem
Klientu apkalpošanas centru attīstība

-

„Banga”

-

TIC, DP

-

SAS, DP

-

AN, SAS
KC

-

Muzejs

-

KC

-

SAS

-

KC, RMMS

Sabiedrības iesaiste plānošanas dokumentu
ieviešanas novērtēšanā
Attīstības programmas uzraudzība
Rīcību un investīciju plāna aktualizēšana
Ielu un ceļu reģistra aktualizēšana

448 419,00

Rojas NDB

ID

24 176,00
40 000,00
40 000,00
14 926,00

Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB

DP, ID, FK
ID
AN
ID

-

Rojas NDB

ID, AN

-

Rojas NDB
Rojas NDB
Rojas NDB

AN
AN
ID

11. TABULA
Rīcības prioritārā kārtībā novada tēla jomā. Avots: Rojas novada pašvaldība
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AN – Attīstības nodaļa;
„Banga” – Rojas informatīvais izdevums
„Banga”;
Bibliotēka – Rojas novada bibliotēka;
Būvvalde – Rojas novada būvvalde;
DAS – Darba aizsardzības speciālists;
DP – Domes priekšsēdētājs;
ES fondi – Eiropas savienības fondu
finansējums;

Domes priekšsēdētāja

FK – Finanšu komiteja;
ID – izpilddirektors;
IKK – Izglītības karjeras konsultants;
ISKK – Izglītības, sporta un kultūras
komiteja;
KC – Kultūras centrs;
KK fonds – Kultūrkapitāla fonds;
LAK – Novada lauku attīstības
konsultants;
Muzejs – Rojas Jūras zvejniecības muzejs;
NĪS – Nekustamā īpašuma speciālists;

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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PII – Pirmskolas izglītības iestāde;
PP – Pašvaldības policija;
PPP – privātā – publiskā partnerība;
RMMS – Rojas Mūzikas un mākslas
skola;
Rojas DzKU – Rojas Dzīvokļu
komunālais uzņēmums (SIA)
Rojas NDB – Rojas novada domes
budžets;
Rojas vsk. – Rojas vidusskola;
ROP – Rojas ostas pārvalde;

SAS – sabiedrisko attiecību speciālists;
SD – Sociālais dienests;
Bāriņtiesa – Rojas bāriņtiesa
SJK – Sociālo jautājumu komiteja;
SO – sporta organizators.
SS – Sporta skola;
TIC – Rojas tūrisma informācijas centrs;
TVK – Tautsaimniecības un vides
komiteja;
WW – www.roja.lv administrators;
sārtajā lodziņā – summa gadā;

ROJAS NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
(2015. – 2021.)

APSTIPRINĀTA
saskaņā ar Rojas novada domes 2019.gada 17.decembra sēdes lēmumu Nr.194 “Par
aktualizētā Rojas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam Rīcības plāna un
Investīciju plāna 2020.–2021. gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 2.punkts).
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INVESTĪCIJU PLĀNS
(2020. – 2021.)
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4 000,00
6 666,67
3 000,00

2024.

2023.
16 800,00

3 000,00

PRIVĀTAIS
FINANSĒJUMS,
CITA VEIDA
FINANSĒJUMS

6 666,66

ES
FONDU
FINANSĒJUM
S

PLĀNOTAIS LAIKA POSMS

4 000,00

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

2022.

FINANŠU INSTRUMENTS (%)

16 800,00

7M-V-3

INDIKATĪVĀ
SUMMA
(EUR)

6 666,67

Unikālo dabas objektu
apzināšana, piekļuves un
reklamēšanas pasākumu
komplekss
20 vienota dizaina
norāžu uzstādīšana pie
vides objektiem

CITAS RĪCĪBAS,
KAS ATBILST
ŠIM MĒRĶIM

4 000,00

ATBILSTO-ŠAIS
MĒRĶIS

16 800,00

RĪCĪBAS SAĪSINĀTS
FORMULĒJUMS

2021.

RĪCĪBAS
KODS

INVESTĪCIJU PLĀNS LAIKA PERIODAM LĪDZ 2019.GADAM

2020.

1.2.

1.VIDE

V-9

+7M-TO-4
7M-V-3
+7M-TO-4

V-12

Mācību takas izkopšana
„Baltajā kāpā”

7M-V-3

V-13

Rudes ezera
labiekārtošana

7M-V-3

V-14

Parka ierīkošanas darbu
pabeigšana Rojā

7M-V-3

90%

-

V-8, V-11, V12, V-13, NT-3,
NT-4, NT-5

12 000,00

30%

70%

--

V-8, V-9,
V-12, V-13, NT3, NT-4, NT-5,
V-12, V-14, V24
V-8, V-9,
V-11, V-12, NT3, NT-4, NT-5,
V-12, V-14, V24
V-8, V-9,
V-11, V-12, NT3, NT-4, NT-5,
V-12, V-24

20 000,00

10%

60%

30%

6 000,00

10%

90%

-

Izveidotas mācību takas „Baltajā kāpā”

50 000,00

10%

90%

-

Sakārtots Rudes ezers

V-8, V-9,
V-11, V-12, NT3, NT-4, NT-5,
V-12, V-24

22 000,00

30%

70%

-

Izstrādāts labiekārtojuma tehniskais
projekts, izbūvēts tiltiņš, nojume, veikts
ainaviskais labiekārtojums.

41

Melnsilā ierīkots parks, saistot to ar valsts
nozīmes kultūras pieminekļiem “Tromeļu
pils – viduslaiku nocietinājuma vieta” un
„Baķu baznīcas kalns – kulta vieta”.

11 000,00

7M-V-3

10%

11 000,00

Parka ierīkošana
Melnsilā

67 200,00

50 000,00

V-11

4 mēnešus gadā tiek veikti reklamēšanas
pasākumi par novada unikālajiem dabas
objektiem. Saules akmeņu pieejamība Rojas
viesiem.
Pie novada vides objektiem un publiski
pieejamajām vietām uzstādītas 20 vienota
dizaina norādes.

V-9, V-11, V12, V-13, NT-3,
NT-4, NT-5

16 800,00

V-8

7M-V-6

V-16, V-17, V19

25 000,00

100%

-

-

Inventarizētas un uzmērītas novada
pašvaldības meliorācijas sistēmas

7M-V-6

V-17, V-18, V19,,V-20, V-15

220 000,00

30%

70%

-

Izstrādāts meliorācijas sistēmu
apsaimniekošanas plāns, īstenošanas
pasākumi Rojas ciemā

3 publisko bērnu
laukumu izveidošana
Rojā

7M-V-8

V-21, V-22

33 000,00

30%

60%

10%

V-22

Labiekārtojuma
koncepcijas izstrāde
mākslas dārzam Rojā

7M-V-8

V-20, V-22

2 000,00

100%

-

-

V-27

Tūrisma objektu un vides
pielāgošana cilvēkiem ar
funkcionāliem
traucējumiem
Velo nomas punkta
izveide

7M-V-8

V-20, V-21, V25, V-28

50 000,00

10%

90%

-

7M-V-8

V-20, V-21, V25, V-27

10 000,00

10%

90%

-

V-19

Novada meliorācijas
sistēmu inventarizēšana,
pašvaldības sistēmu
uzmērīšana
Meliorācijas sistēmu
apsaimniekošanas plāns,
īstenošanas pasākumi
Rojas ciemā

V-21

V-20

V-28
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Izveidoti 3 publiskie bērnu laukumi – viens
(prioritāri) pie Rojas vidusskolas un 2
daudzdzīvokļu ēku pagalmos Rojā.
Izstrādāta kompleksa labiekārtojuma
koncepcija skvēra – mākslas dārza
labiekārtošanai Zvejnieku ielā, paredzot
projekta ieviešanas darbus pa kārtām.
Tūrisma objektu un vides pielāgošana
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Velo nomas punkta izveide

50 000,00

Iztīrīts Rudes ezers

11 000,00

-

110 000,00

50%

8 333,34

50%

7M-V-6

1 000,00

50 000,00

Rudes ezera iztīrīšana

11 000,00

V-16, V-18, V19

V-18

110 000,00

Pārveidota un iztīrīta Mazupīte

V-17, V-18, V19,
V-20

8 333,33

-

7M-V-6

5 000,00

90%

Mazupītes gultnes
pārveidošana un
tīrīšana.

10 000,00

10%

V-17

1 000,00

200 000,00

5 000,00

11 000,00

Erozijas draudu mazināšanas pasākumi

V-17, V-18, V19,,V-20

8 333,33

-

7M-V-6

50 000,00

-

Erozijas draudu
mazināšanas pasākumi

200 000,00

100%

V-15

10%
(ROP)
80 000,00

Rekonstruēta Rojas ostas piestātne Nr. 1,
paredzot tās izmantošanu zvejniecības
vajadzībām.

TO-1, TO-3,
TO-4, TO-5,
TO-6, IN-8

42 000,00

-

20%
(ROP)
8 400,00

Atjaunotas navigācijas zīmes, modernizēta
ostas vadlīnija, uzstādītas jaunas bojas un
stoderes.

600 000,00

-

2.TAUTSAIMNIECĪBA UN OSTA
Piestātnes Nr.1
rekonstrukcija Rojas
ostā zvejniecības
vajadzībām

7M-TO-1

TO-2

Ostas navigācijas
iekārtu atjaunošana un
modernizēšana

7M-TO-1

TO-3

Ostas sauszemes
pievadceļu
rekonstrukcija un izbūve

7M-TO-1

TO-1, TO-2,
TO-4, TO-5,
TO-6, IN-8

TO-4

Ostas kopējo
hidrotehnisko būvju
rekonstrukcija, ārējā
akvatorija un kuģu ceļu
padziļināšanas,
priekšostas izbūve

7M-TO-1

TO-1, TO-2,
TO-3, TO-5,
TO-6, IN-8

Krasta nostiprināšana
un peldošo jahtu
piestātņu infrastruktūras
izveide

7M-TO-1

TO-5

720 000,
00

80%
33 600,0
0

70%

30%
(ROP)

80%

20%
(ROP)

7 000 000,0
2 100 000,0

100%
(privāts
finansējums)

4 900 000,0

TO-1, TO-2,
TO-3, TO-4,
TO-6, IN-8

250 000,00

-

80%
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20%
(ROP)

Rekonstruēta Ostas iela

Veikta akvatorijas padziļināšana,
nodrošināts 7 m dziļums, (2,1 milj. EUR)
uzskalota teritorija, radot jaunas ostas
platības 8 ha apjomā. Ar privāto investoru
līdzdalību izveidotas jaunas
piestātnes. Projekts ilgst 5 gadus.

Nostiprināts krasts un izveidota peldošā
piestātne jahtām.

83 333,34

TO-1

5 000,00

90%

200 000,00

-

14 000,00

800 000,00

5 000,00

TO-2, TO-3,
TO-4, TO-5,
TO-6, IN-8

500,00

Sakārtotas lietus ūdens novadīšanas
sistēmas Rojas novadā

83 333,33

-

2 450 000,00

85%

4 550 000,00

15%

200 000,00

20 000,00

14 000,00

V-16, V-17, V19

400 000,00

7M-V-8

5 000,00

Lietus ūdeņu novadīšana
(meliorācijas) sistēmu
sakārtošana

500,00

V-31

83 333,33

Nodrošināts atpūtas vietas pie jūras ūdeņu
kvalitātes monitorings

2 450 000,00

-

4 550 000,00

-

200 000,00

100,00

14 000,00

2 000,00

400 000,00

V-16, V-18, V19, V-20, V-21

5 000,00

7M-V-8

500,00

Peldūdeņu kvalitātes
monitorings

500,00

V-29

700 000,00

7M-TO-2

TO-10, TO-11,
TO-12, TO-13,

20 00
0,00

20%
(ROP)
5 000,00

5%

70%

25%
iedzīvotāji

70%

-

30%

100%

-

-

Izveidota centralizēta ūdens pieslēguma
vieta, elektrības kabeļu pieslēgums un
nodrošināta naftu saturošu sateču ūdeņu
savākšana jahtu apkalpošanas piestātnē.
Uzlabot 7 daudzdzīvokļu māju
energoefektivitāti

Tūrisma informācijas centrs

Tūrisma informācijas
centra un Rojas Izstāžu
zāles apsaimniekošanas
izdevumi

7M-T-6

TO-10, TO-11,
TO-12, TO-13,

TO-11

Atbalsts tūrisma
uzņēmējdarbībai Rojas
novadā
Novada tēla
popularizēšana

7M-T-5

TO-3, IZ-5, IZ11, IZ-12

604,00

100%

-

-

25M-NT

TO-3, IZ-5, IZ11, IZ-12

7 440,00

100%

-

-

TO-12

6 326,00

Nodrukātas Rojas novada pastkartes;
iegādāti suvenīri ar novada simboliku;
izstrādāts un nodrukāts novada kalendārs;
izstrādāta un nodrukāta novada tūrisma
karte; iestādes prezentācija; pasākumi
tūristu piesaistei (Upes svētki un citi)
;informatīvo materiālu maketu izstrāde;
Jāņu Sētas interaktīvā karšu pārlūka

7 440,00
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Reizi ceturksnī masu informācijas līdzekļos
tiek popularizēta Rojas novada vietējo
ražotāju produkcija. Marketinga aktivitātēs
tiek iesaistīti vidējie un mazie ražotāji, tiek
izvērsta degustāciju prakse.
1.Sakaru pakalpojumi; apkure, ūdens,
kanalizācija, elektroenerģija; nekustamā
īpašuma uzturēšana; iestādes inventāra
tehniskā apkalpošana; iestādes uzturēšanas
pakalpojumi; aprīkojuma noma - 5 424,00
EUR
2. Inventāra iegāde; kārtējie iestādes
uzturēšanas līdzekļi; degviela; novada
pārstāvniecība citās biedrības un
organizācijās -902,00 EUR
Uzlabota tūrisma uzņēmējdarbības vide
Rojas novadā (dotācija tūrisma biedrībai)

133,33

TO-10

400,00

604,00

Vietējo ražotāju
produkcijas
popularizēšana

6 326,00

TO-9

8 333,33

TO-22

80%

8 333,33

7M0-IN-5

-

133,33

25 000,00

350 000,00

Daudzdzīvokļu māju
siltināšana

TO-1, TO-2,
TO-3, TO-4,
TO-5, IN-8

133,34

7M-TO-1

350 000,00

TO-22

Jahtu apkalpošanas
infrastruktūras
nodrošināšana

8 333,34

TO-6

abonēšana; informatīvo materiālu
tulkošana; novada atpūtas piedāvājumu
reklāma; komandējumi, darba braucieni
novada tēla popularizēšanai

5 975,00

10%

90%

-

TO-23

Tūrisma informācijas
centra un Rojas Izstāžu
zāles uzturēšana

7M-T-6

TO-9, TO-10,
IZ-12, NT-14

15 880,00

100%

-

-

Darbinieku alga, nodokļi, piemaksas,
kompensācijas;

TO-24

Informatīvo zīmju
sistēmas sakārtošana
publiskajās vietās par
novada sabiedriskās
kārtības noteikumiematkritumi, atļauts/
neatļauts, kāpu zona, utt.
Informācijas
pieejamības
pilnveidošana

RV-TO-9

TO-9, TO-10,
IZ-12, NT-14,
TO-23

4 000,00

10%

90%

-

Informatīvo zīmju sistēmas sakārtošana
publiskajās vietās par novada sabiedriskās
kārtības noteikumiem-atkritumi,
atļauts/neatļauts, kāpu zona, utt.

7M-TO-2

TO-10, TO-11,
TO-12, TO-13,

10 000,00

30%

70%

-

7M-TO-2

TO-10, TO-11,
TO-12, TO-13,
TO-28

4 000,00

50%

50%

-

Sagatavotas un izdotas prezentācijas un
informatīvie materiāli (ceļvežu, bukletu,
karšu, spēļu, grāmatu u.c.)
Uzstādīti informatīvi interaktīvie stendi
Rojas novadā
Izvietoti jaunu informatīvie stendi, atjaunoti
esošie pie apskates objektiem
Pilnveidots Rojas TIC
Pilnveidota mājas lapa: www.roja.lv
Ikgadēja dalība izstādēs, reklamējot Rojas
novada uzņēmējus un apskates objektus

TO-29

Dalība izstādēs
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1 000,00

TO-9, TO-10,
IZ-12, NT-14

2 500,00

RV-TO-9

1 000,00

Rojas tūrisma biedrības
zīmola izstrāde un
pozicionēšana tirgū

2 500,00

TO-21

TO-28

Apmācību pakalpojumi radošo darbnīcu
organizēšanai pieaugušajiem Izstāžu un
Radošo darbnīcu centrā (uzņēmuma un
autoratlīdzības līgumi par sniegtajiem
pakalpojumiem)
Izstrādāts zīmols un biedrības
popularizēšana tirgū

1 000,00

-

2 500,00

--

4 000,00

100%

1 000,00

750,00

2 500,00

TO-3, IZ-5, IZ11, IZ-12

15 880,00

25M-NT

5 975,00

Novadītas izglītojošas
apmācības un radošās
nodarbības Rojas
novada iedzīvotājiem.

750,00

TO-13

50%

-

Organizēti regulāri semināri un apmācības
t.sk. pieredzes apmaiņa tūrisma nozares
uzņēmējiem

3.KULTŪRA
Rojas brīvdabas estrāde
90%

-

Izbūvēta

K-4

Piejūras vides
labiekārtošana Rojā

7M-K-2

K-4, K-12, K-9

144 322,56

10%

90%

-

Izbūvēts bruģis Rojas estrādei

K-9

Atbalsts amatnieku un
tautas mākslas tradīciju
uzturētāju aktivitātēm

7M-K-5

K-8

1 000,00

100%

-

-

K-11

Grāmatas izdošana par
Rojas novada vēsturi

7M-K-6

K-10

5 000,00

20%

-

80%

Novada amatniekiem, tautas mākslas
tradīciju uzturētājiem ir iespēja saņemt
ikgadēju finansiālu atbalstu, lai saglabātu
tradicionālās prasmes un iemaņas kā
kultūras vērtību.
Izdota grāmata par Rojas novada vēsturi
500 eksemplāros.

K-49

Rojas brīvdabas
estrādes uzturēšana

7M-K-6

K-9, K-14

29 962,00

100%

-

-

Darbinieku mēnešalga, aizvietošana
atvaļinājuma laikā, slimības nauda, 30%
atvaļinājuma piemaksa, VSA obligātās
iemaksas.

K-50

Rojas brīvdabas
estrādes
apsaimniekošanas
izdevumi

7M-K-6

K-9, K-14

21 419,00

100%

-

-

Rojas brīvdabas estrādes
apsaimniekošanas izdevumi
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Rekreācijas teritorijas
Rojas estrādei

21 419,00

10%

29 962,00

200 000,00

5 000,00

K-4, K-12, K-9

333,34

7M-K-2

144 322,56

Rekreācijas teritorijas
labiekārtojuma izveide

200 000,00

K-3

2 000,00

50%

333,33

8 000,00

2 000,00

TO-10, TO-11,
TO-12, TO-13,
TO-28, TO-29

333,33

7M-TO-2

2 000,00

Semināru un apmācību
organizēšana

2 000,00

TO-30

7M-K-6

K-9, K-14

34 000,00

100%

-

-

Atbalsts Rojas brīvdabas estrādes darbībai
(pasākumi)

K-52

Rojas brīvdabas
estrādes izdevumi
pamatlīdzekļu iegādei

7M-K-6

K-9, K-14

71 500 ,00

100%

-

-

Rojas brīvdabas estrādes izdevumi
pamatlīdzekļu iegādei

Darbinieku mēnešalga, aizvietošana
atvaļinājuma laikā, slimības nauda, 30%
atvaļinājuma piemaksa, VSA obligātās
iemaksas.
1. Maksa par elektroenerģiju 2. Tiek nodrošināta iestādes
apsaimniekošana un saimniecības līdzekļu
iegāde, nodrošināti iestādes
apsaimniekošanas pakalpojumi.
3. Iestādes darbības nodrošināšanai
nepieciešamā inventāra iegāde (inventārs,
pamatlīdzekļi).
4. Novadu raksturojošu suvenīru iegāde un
tirgošana novada tēla popularizēšanai.
Izveidots muzeja atvērtais krājums
“Zvejniecība”, kur iespējams apskatīt
dažādu laiku dažādus mūsu piekrastē
izmantotos zvejas rīkus un zvejniecības
priekšmetus.
Noorganizēts Līgo svētku ieskandināšanas
pasākums ar vainagu pīšanas un siera
siešanas meistarklasi, koncertu, nodrošinot
seno prasmju un tradīciju pārmantojamību.

71 500,00

Atbalsts Rojas
brīvdabas estrādes
darbībai

600,00

k-51

Kaltenes klubs
13 135,00

100%

-

-

K-2

Kaltenes kluba
apsaimniekošanas
izmaksas

7M-K-2

K-1, K-2, K-3,
K-4

19 790,00

100%

-

-

K-5

Cilvēks pie jūras

7M-K-2

K-3, K-12, K-9

200 000,00

10%

90%

-

K-6

Līgo svētku
ieskandināšana pie
Kaltenes kluba.

7M-K-2

K-12, K-9

570,00

100%

-

-
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570,00

K-1, K-2, K-3

200 000,00

7M-K-2

19 790,00

Kaltenes kluba
uzturēšanas izmaksas

13 135,00

K-1

K-8

1 200,00

90%

-

10%

7M-K-2

K-12, K-9

870,00

100%

-

-

K-12, K-9

200,00

100%

_

_

7M-K-3

7M-K-2

7M-K-3

1.Noorganizēts pasākums Zvejniekciema –
Kaltene popularizēšanai, akcentējot
zvejnieka aroda prasmes.
2. Uzzināt un mācīties pagatavot senās
Rojas piekrastē raksturīgās zivju ēdienu
receptes, nodrošinot to pārmantojamību
nākamajām paaudzēm.
1. Novada vēstures izzināšana, muzeja
krājuma papildināšana ar jauniem
pētnieciskā darba materiāliem un muzeja
krājuma priekšmetiem.
2. Izstādes novada tēla popularizēšanai.
3. Novada vēstures izzināšana.
4. Meistarklase novada viesiem “Tā jāvār`
ziv` zup`”. Novada nemateriālā kultūras
mantojuma popularizēšana.
Sarīkots Muzeju nakts pasākums muzeja
filiālē “Kaltenes klubs”..

200,00

Atbalsts Rojas Jūras
zvejniecības muzeja
darbībai

K-12, K-9

7M-K3

870,00

K-12

Pētniecisko darbu
lasījumi/ konference
“Zvejniekciemi Kaltene,
Melnsils”, izstāžu
atklāšanas pasākumi un
Filmu vakars Kaltenes
klubā (vēsturisks mēmais
kino ar tapieri)

7M-K-2

1 200,00

K-10

Kaltenes svētki un
Kulinārā mantojuma
nodarbības

Rojas muzejs
7M-K-6

K-14, K-15, K16, K-18

2 435,00

100%

-

-

K-40

Rojas Jūras zvejniecības
muzeja uzturēšanas
izmaksas

7M-K-6

K-14, K-15, K16, K-18

55 025,00

100%

-

-
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1.Izdevumi par saņemtajiem apmācību
pakalpojumiem, biedru nauda, darba
braucieni iekšzemē;
2. Administratīvie izdevumi (tulkojumi,
ceļojošā izstāde, afišu izgatavošana,
reprezentatīvie muzeja suvenīri, AKLAA
licence, arhīva materiālu kopēšana,
lielformāta priekšmetu skenēšana, kartonu
kastu izgatavošana, ierāmēšanas darbi,
muzeja bukleta izdošana).
Darbinieku mēnešalga, piemaksas par
virsstundu un papildus darbu, vienreizēja
atvaļinājuma piemaksa, nodokļi,
Uzņēmuma līgumi darbiniekiem par

55 025,00

Atbalsts Rojas Jūras
zvejniecības muzeja
darbībai

2 435,00

K-14

K-3, K-12, K-9

K-41

Rojas Jūras zvejniecības
muzeja
apsaimniekošanas
izmaksas

7M-K-6

K-7

Ekspozīcijas
“Amatniecība”
aktualizēšana un
modernizēšana.

K-42

Rojas jūras zvejniecības
muzeja pasākumu plāns

144 476,70

10% +

90%

-

K-14, K-15, K16, K-18

19 172,00

100%

-

-

7M-K-6

K-14, K-15, K16, K-18

7 000,00

10%

90%

_

7M-K-5
7M-K-6

K-14, K-15, K16, K-18

3 410,00

100%

VKKF
–
7 000,
00

-

3 410,00
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1. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem
(sakaru, ūdens un kanalizācijas,
elektroenerģijas pakalpojumi).
2. Transporta pakalpojumi, degviela.
3. Iestādes apsaimniekošanas materiāli un
apsaimniekošanas pakalpojumi.
4. Muzeja darbības nodrošināšanai
nepieciešamā inventāra un pamatlīdzekļu
iegāde.
5. Pasūtīti un iegādāti novadu raksturojoši
suvenīri tirgošanai novada tēla
popularizēšanai.
Ekspozīcijas “Amatniecība” aktualizēšana,
modernizēšana .Aktualizēt un pārveidot
pašreizējo muzeja ekspozīciju
“Amatniecība”, veicinot seno prasmju
izzināšanu, atpazīšanu un saglabāšanu,
paredzot ekspozīcijā iespēju praktiski
darboties.
1. Ekspozīcijas “Amatniecība”
aktualizēšana, modernizēšana .Aktualizēt
un pārveidot pašreizējo muzeja ekspozīciju
“Amatniecība”, veicinot seno prasmju
izzināšanu, atpazīšanu un saglabāšanu,
paredzot ekspozīcijā iespēju praktiski
darboties;
2. Rudens tirgus muzejā. Sarīkots Rudens
tirgus pasākums Rojas Jūras zvejniecības
muzeja āra teritorijā;
3. Muzeju nakts. Sarīkots Muzeju nakts
pasākums;

7 000,00

7M-K-2

19 172,00

Vai tu mīli jūru

144 476,00

K-4

papildus darbu muzejpedagoģiskās
programmas “Meļu klubiņš” vadīšanu.
Izbūvēts jūras kultūras mantojuma
ekspozīcijas centrs

K-15

4 000,00

15%

85%

-

7M-K-8

K-14

4 000,00

10%

90%

_

Muzeja izstādes/ ekspozīcijas izveidošana
par Ģipkas baznīcu izbūvētajās izstāžu
zālēs Ģipkas baznīcā.

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20

53 000.00

100%

-

-

Apkure, ūdens, kanalizācija,
elektroenerģija, iekārtu, aparatūras,
inventāra remonti, nekustāmā īpašuma
uzturēšana, iestādes uzturēšana, biroja
preces, sīkais inventārs, saimniecības
preces, mīkstais inventārs, saimnieciskie
pamatlīdzekļi.

Rojas Kultūras centrs
K-19

KC apsaimniekošana

53 000,00
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2 000,00

K-14

4 000,00

7M-K-8

2 000,00

K-16

Grāmata par zivju
ēdieniem, zvejniecības
tradīcijām, zvejniecības
vēsturiskā attīstība,
tendences un laikam
raksturīgie zivju ēdieni
“Ģipkas baznīca” –
izstādes izveidošana

4. Mākslas dienu ietvaros organizēta Joku
diena muzejā, veidojot muzeja krājumā
esošo karikatūru izstādi kopā ar dažādu
mūsdienu karikatūristu izstādi muzeja
izstāžu zālē, karikatūru un gleznošanas
meistarklases, papildinot ar mākslas
darbiem muzeja āra ekspozīciju;
5. Ģimenes sestdiena muzejā (pasākumu
cikls, 5x gadā). Lietderīgi pavadīts laiks
kopā ar ģimeni muzejā. Novada vēstures
izzināšana;
6. Novada vēstures izzināšana. Rojnieka
stāsti (pasākumu cikls);
7. Mākslas un muzeja krājuma izstādes
Rojas muzeja izstāžu zālē. (9 izstādes).
Grāmata (nelielas grāmatiņas) izdošanu
par mūsu puses zivju ēdieniem, zvejniecības
tradīcijām, zvejniecības vēsturiskā attīstība,
tendences un laikam raksturīgie zivju ēdieni

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20

21 000.00

100%

-

-

K-21

Kultūras darbinieku
tālākizglītība

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20

4 000,00

100%

-

-

K-22

Pašdarbības pulciņu
darbība

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20

8 000,00

100%

-

-

K-23

KC pasākumi +
Senjoru deju
republikāniskie svētki

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20

13 300,00

100%

-

-

K-24

Lieldienu pasākums

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21

400,00

100%

-

-

1.Valsts un tradicionālie pasākumi,
reklāma;
2.AKKA/LAA;.
3. Apdrošināšana;
4. Filmēšanas un foto pakalpojumi, salūti;
5.Neparedzētie pasākumi, svētki mazajos
ciemos.
Sarīkots Lieldienu pasākums 2019.gadam

K-25

Senās uguns nakts
pasākums

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22

3 000,00

100%

-

-

Senās uguns nakts pasākums

Komandējumi, dienas naudas, uzņēmumu
līgumi, autoratlīdzības līgumi, sakaru
pakalpojumi, veselības pārbaudes, mācības
iekārtu, aparatūras noma, biedru naudas,
dalības maksas ,administratīvā darbība,
degviela, medicīnas zāles, pieredzes
apmaiņa
Organizēti semināri un kursi kultūras
centru vadītājiem, muzeju un bibliotēku
darbiniekiem
Organizēti semināri un kursi
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem,
speciālistiem un koncertmeistariem
Organizētas meistarklases amatiermākslas
kolektīvu vadītājiem, speciālistiem un
dalībniekiem
Noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni
Mācības, materiāli, fonogramma, skate ,
kopmēģinājumi, jubilejas pasākumi, dalība
konkursos

1 000,00

7M-K-8

1 000,00

Atbalsts KC darbībai

1 000,00

K-20
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Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku
piemiņas vietas atjaunošana

3 000,00

90%

400,00

10%

13 300,00

200 000,00

8 000,00

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20

1 000,00

7M-K-8

21 000,00

Mūžībā aizsaukto
zvejnieku un jūrnieku
piemiņas vietas
atjaunošana

200 000,00

K-18

-

-

Represēto pasākums

K-27

18.novembra pasākums

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24

3 000,00

100%

-

-

18.novembra pasākums

K-28

Līgo svētki

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25

3 000,00

100%

-

-

Līgo svētki

K-29

Rojas novada svētki

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25, K-26

11 000,00

100%

-

-

Rojas novada svētki

K-30

Jaungada balle

7M-K-8

2 000,00

100%

-

-

Jaungada balle

K-31

Lāčplēša diena

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25, K-26,
K-27
K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25, K-26,
K-27, K-28

600,00

100%

-

-

Lāčplēša diena

K-32

Meklējam solistu

7M-K-8

3 000,00

100%

-

-

Meklējam solistu

K-33

RojaL, kino brīvdienas

7M-K-8

8 500,00

100%

-

-

RojaL, kino brīvdienas

K-34

Egles iedegšanas svētki

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25, K-26,
K-27, K-28, K-29,
K-30
K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25, K-26,
K-27, K-28, K-29,
K-31
K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25, K-26,
K-27, K-28, K-29,
K-31, K-32

2 000,00

100%

-

-

Egles iedegšanas svētki

600,00

100%

2 000,00

600,00

11 000,00

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23

3 000,00

7M-K-8

3 000,00

Represēto pasākums

600,00

K-26

3 000,00
8 500,00
2 000,00
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K-37

Transporta īre

7M-K-8

K-38

Alga, nodokļi, prēmijas,
naudas balvas,
piemaksas par darbu
svētku dienās

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25, K-26,
K-27, K-28, K-29,
K-31, K-32, K-33
K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25, K-26,
K-27, K-28, K-29,
K-31, K-32, K-33
K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25, K-26,
K-27, K-28, K-29,
K-31, K-32, K-33

24 195,00

100%

-

-

Zvejnieksvētki

9 000,00

100%

-

-

Transporta īre pašdarbības pulciņiem
kopmēģinājumiem, skatēm, konkursu,
koncertu braucieniem

-

-

Alga, nodokļi, prēmijas, naudas balvas,
piemaksa par darbu svētku dienā

110 408,00

100%

110 408,00

7M-K-8

9 000,00

Zvejnieksvētki

24 195,00

K-36

Rojas novada sporta organizators
Izdevumi par precēm
iestādes darbības
nodrošināšanai.
Sporta pasākumi Rojas
novadam

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25, K-26,
K-27, K-28, K-29,
K-31, K-32, K-14,
K-15, K-16, K-18,
K-19, K-20, K-21,
K-22, K-23, K-24,
K-25, K-26, K-27,
K-28, K-29, K-31,
K-32, K-33, K-34

5 446,00

100%

-

-

Izdevumi par precēm iestādes darbības
nodrošināšanai

K-40

Alga sporta
organizēšana

7M-K-8

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25, K-26,
K-27, K-28, K-29,
K-31, K-32, K-14,
K-15, K-16, K-18,
K-19, K-20, K-21,
K-22, K-23, K-24,
K-25, K-26, K-27,

2 234,00

100%

-

-

Alga sporta organizēšana

5 446,00

K-39

2 234,00
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K-28, K-29, K-31,
K-32, K-33, K-34

Pārējie administratīvie
izdevumi,
apsaimniekošana

7M-K-8

K-46

Biedru naudas, dalības
maksas

7M-K-8

K-47

Biroja preces, inventārs,
degviela, medikamenti
Kārtējā remonta un
iestāžu uzturēšanas
materiāli, pamatlīdzekļi.

7M-K-8

1 861,00

100%

-

-

Uzņēmuma līgumi

610,00

100%

-

-

Pārējie administratīvie izdevumi,
apsaimniekošana

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-25, K-26, K-27,
K-28, K-29, K-31,
K-32, K-33, K-34
K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,

4 545,00

100%

-

-

Biedru naudas, dalības maksas

2 780,00

100%

-

-

Biroja preces, inventārs, degviela,
medikamenti Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli, pamatlīdzekļi.

20 000,00

100%

-

-

2 780,00

K-44

K-14, K-15, K-16,
K-18, K-19, K-20,
K-21, K-22, K-23,
K-24, K-25, K-26,
K-27, K-28
K-14, K-15, K-16,
K-18,

4 545,00

7M-K-8

610,00

Uzņēmuma līgumi

1 861,00

K-41

Rojas bibliotēka

K-13, K-14, K-36

4 000,00

100%

-

-

Pakāpeniski atjaunotas informācijas
tehnoloģijas un veikta tehniskā aprīkojuma
iegāde

54

1 000,00

7M-K-8

1 000,00

Veikta aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju, tehniskā aprīkojuma iegāde

8 000,00

-

1 000,00

-

1 000,00

100%

8 000,00

4 000,00

1 000,00

K-13, K-14, K-36

1 000,00

7M-K-8

Novada publisko bibliotēku krājuma
kvalitātes uzlabošanas nodrošināšana

8 000,00

Bibliotēku
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Rojas novadā
Novada bibliotēku IT
pakalpojumu attīstība

K-13, K-14

1 000,00

K-43

7M-K-8

1 000,00

K-17

Bibliotēku krājumu
papildināšana

8 000,00

K-13

100%

-

-

Komandējumi, dienas naudas, dalības
maksas, sakaru pakalpojumi, veselības
pārbaudes, informācijas sistēmas
uzturēšana, administratīvie izdevumi
Rojas bibliotēka 2 000,00 EUR
Kaltenes bibliotēka 1 200,00 EUR
Darbinieku algas, piemaksas, nodokļi,
autoratlīdzības
Rojas bibliotēka 34 157,00 EUR
Kaltenes bibliotēka 12 228,00 EUR
Iekārtu, aparatūras remonts, biroja preces,
sīkais inventārs, periodisko izdevumu
iegāde
Rojas bibliotēka 2 500,00 EUR
Kaltenes bibliotēka 1 600,00 EUR

K-46

Uzturēšanas izmaksas

7M-K-8

K-13, K-14, K-36

46 385,00

100%

-

-

K-47

Apsaimniekošanas
izdevumi

7M-K-8

K-13, K-14, K322 667,006

4 100,00

100%

-

-

K-48

Pamatlīdzekļi

7M-K-8

K-13, K-14, K-36

1 900,00

100%

K-44

Pašvaldības informatīvā
izdevuma izdošana

7M-K-6

K-10

22 667,00

100%

-

-

Veikta regulāra Rojas novada informatīvā
izdevuma "Banga" izdošana 2 reizes mēnesī

100%

-

-

Iegādāta Junior Achievement licence Rojas
vidusskolā mācību uzņēmumu prakses
ieviešanas uzsākšanai. Rojas vidusskolā ir
iespēja veidot skolēnu mācību uzņēmumus

Bibliotēku biroja tehnika
Rojas bibliotēka 1 200,00 EUR
Kaltenes bibliotēka 700,00 EUR

22 667,00

3 200,00

1 900,00

K-13, K-14, K-36

4 100,00

7M-K-8

46 385,00

Atbalsts bibliotēkas
darbībai

3 200,00

K-45

4.IZGLĪTĪBA
Rojas vidusskola
IZ-1

IZ-5, IZ-6, IZ-5

250,00

7M-IZ-1

55

250,00

Uzņēmējdarbības
izglītības pamatu apguve
Rojas vidusskolā

100%

-

-

IZ-4

Ikgadēja pedagogu
godināšana par
sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, sporta
sacensībās, ZPD
lasījumos
Rojas vidusskolas
remontdarbu plāns

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ-23,
IZ-25, IZ-26, IZ27, IZ-28, IZ-29

10 000,00

100%

-

-

Rojas vidusskolā tiek nodrošinātas
jaunatnes organizācijas “Mazpulki”
nodarbības, kas pilnveido skolēnu līderības
un komunikācijas prasmes
Godināti un materiāli stimulēti pedagogi,
kuri sagatavojuši izglītojamos, kuri
sasnieguši augstus rezultātus mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta
sacensībās, ZPD lasījumos

7M-IZ-1

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29

5 400,00
2 779,00
11 977,00
9 400,00
13 300,00
9 179,00
35 000,00
41 300,00
3 000,00
10 000,00
141 335,00

100%

-

-

IZ-5

56

1. Kanalizācijas un ūdens trubu
atjaunošana. Nomainītas nokalpojušā
ūdens caurules, ,kanalizācijas caurules –
5 400,00 EUR
2. Nomainīt Informātikas kabineta
apgaismojums un griesti – 2 779, 00 EUR
3. Zēnu ģērbtuves remonts – sakārtota
ventilācija, dušas, ģērbtuves telpa –
11 977,00 EUR
4. Ventilācijas skursteņu tīrīšana; logu
mazgāšana, ikgadējie remontdarbi
9 400 EUR
5. Informātikas kabineta sienu, grīdas
atjaunošana, mēbeļu nomaiņa
Izremontēta informātikas klase
atbilstoši drošības prasībām- 13 300Eur
6 Meiteņu ģērbtuves remonts – 9179,00
EUR
7. Bibliotēkas remonts un telpu
labiekārtošana atbilstoši mūsdienu
prasībām - 35 000,00 EUR
8. Sporta zāle griestu, sienas, tribīņu
remonts- 41 300 EUR

500,00

2 500,00

41 300

IZ-5, IZ-6, IZ-23,
IZ-24

2 500,00

7M-IZ-2

500,00

Skolēnu iesaistīšanās
jaunatnes programmā
“Rojas mazpulki”

35 000,00 + 3000,00

IZ-3

2 500,00

Arodizglītības programmu attīstība ar
novada specializāciju saistītajās jomās

500,00

-

13 300,00 + 9179,00+ 10 000,00

85%

2 500,00

15%

500,00

500 000,00

500 000,00

IZ-5, IZ-6, IZ-17

5400,00 + 2779,00 + 11977,00+9400,00

7M-IZ-1

2 500,00

Arodizglītības
programmu attīstība ar
novada specializāciju
saistītajās jomās

500,00

IZ-2

9. Angļu valodas kabineta grīdas maiņa –
3 000,00 EUR
10. Interneta pieslēguma pārbūve –
10 000,00
IZ-6

Rojas vidusskolas
apsaimniekošanas plāns

7M-IZ-1

IZ-5, IZ-6, IZ-23,
IZ-25, IZ-26, IZ27, IZ-28, IZ-29

444,00
4 000,00
5 270,00
10 323,00
21 740,00
2 535,00
2 934,00
2 500,00
1 000,00
2 100,00
180,00
350,00
3 200,00
444,00
_________
56 576,00

100%

-

444,00

1. 6-gadnieku grupas “Pūcītes”
uzturēšana - 4 000,00 EUR
2. Mūsdienīgu mācību līdzekļu iegāde,
sporta inventārs, lai īstenotu jauno
izglītības saturu – 5 270,00 EUR
3. Iegādātas skolēniem mācību darbam
nepieciešamās grāmatas un darba
burtnīcas - 10 323 EUR
4. Iegādāti 25 jauni datori, 15 planšetes,
viens interaktīvais ekrāns, licences, 30
monitori , 7 videokameras, video rakstītājs
21 740 EUR
5. Notikuši audzinoši un izglītojoši
pasākumi Rojas vidusskolas skolēniem –
2 535 EUR
6. Nodrošināta nekustamā īpašuma
uzturēšana, apsardze 2 934,00 EUR
7. Iegādāts sporta inventārs skolēniem, ko
izmantot mācību stundās, interešu izglītībā,
2 500,00 EUR
8. Iegādāti žetoni, pildspalvas, T-krekli ar
RV simboliku – 1 000,00 EUR
9. Abonēta e-klase, Edurio programma,
”Lielvāds” platforma soma.lv nodrošināta
skolas mājas lapas uzturēšana – 2 100,00
EUR
10. Abonēta “Ilustrētā Junioriem”,
“Pūcīte”, “Avenīte”, “Talsu Vēstis”,
“Dienas Bizness” – 180,00 EUR
11. Iegādāti nepieciešamie materiāli
meiteņu un zēnu mājturības stundām
- 350 EUR

56 132,00

57

-

12. Nodrošināts interneta pieslēgums –
3 200,00 EUR
Samaksāti rēķini par apkuri, ūdeni,
kanalizāciju, elektrību

IZ-8

Atbalsts RVS

7M-IZ-1

IZ-5, IZ-6, IZ-23,
IZ-25, IZ-26, IZ27, IZ-28, IZ-29

3 250,00
152 135,00
489 966,00
15 516,00
310,00
2 050,00
663 227,00

100%

-

-

IZ-9

Transporta izdevumi
skolēnu olimpiādēm,
konkursiem, skolotāju
kursiem

7M-IZ-1

IZ-5, IZ-6, IZ-23,
IZ-25, IZ-26, IZ27, IZ-28, IZ-29

3 200,00

100%

-

-

1.Novadīti kursi skolēniem, skolotājiem,
vecākiem – 3 250 EUR
2.Samaksātas algas, nodokļi un pabalsti
Rojas vidusskolas pedagogiem,
tehniskajiem darbiniekiem – 152 135 EUR,
pedagogiem mērķdotācijas 489 966,
mērķdotācijas sešgadnieku pedagogiem
15 516,00
3. Nodrošināta dalība starptautiskajā
konkursā “Ķengurs”, bibliotēkas
programmas darbošanās, dalības maksas
angļu valodas publiskās runas konkursos –
310,00 EUR
4. Nodrošinātas darbiniekiem darba devēja
veselības pārbaudes – 2 050,00 EUR
Skolēni un skolotāji piedalījušies mācību
olimpiādēs, konkursos, ZPD lasījumos,
apmeklēti kursi

7M-IZ-1

IZ-5, IZ-6, IZ-23,
IZ-25, IZ-26, IZ27, IZ-28, IZ-29

2 896,00

-

100
%

--

Nodrošināts Skolas piens 6-gadniekiem
līdz 9.klasei

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25

8 000,00

100%

-

-

Paaugstināta pedagogu profesionālā
kompetence A un B programmu kursos
(programmēšana, digitālās prasmes, bērnu
tiesību aizsardzība, mācību priekšmetu
metodika, klasvadība, izglītības iestādes
vadība, higiēnas un drošības prasību
ievērošana u.c.)

IZ-10
Skolas piens

IZ-11

Pedagogu profesionālās
kompetences
paaugstināšana VSK
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2 000,00

-

2 000,00

-

2 000,00

100%

2 000,00

42 500,00

2 896,00

IZ-5, IZ-6, IZ-23,
IZ-25, IZ-26, IZ27, IZ-28, IZ-29

3 200,00

7M-IZ-1

663 227,00

Apsaimniekošanas
izdevumi par Rojas
vidusskolas uzturēšanu

42 500,00

IZ-7

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25

13 326,00

100%

_

_

Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai

IZ-81

Karjeras pasākumu
īstenošana

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29, IZ30, IZ-31, IZ32, IZ-33, IZ-34

6 040,00

-

100
%

-

IZ -82

Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas
samazināšanai

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29, IZ30, IZ-31, IZ32, IZ-33, IZ-34

3 710,00

100%

-

-

Ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumi
Tikšanās ar absolventiem
Tikšanās ar uzņēmējiem un dažādu
profesiju pārstāvjiem
Karjeras konsultantu pakalpojumi
Tikšanās ar profesionālo un augstāko
izglītības iestāžu pārstāvjiem
Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai

3 710,00

7M-IZ-2

6 040,00

Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai

13 3206,00

IZ - 76

Sporta skola
7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-24

32 819,00+
100,00

100%

-

Valsts un
pašvaldības

Sporta skolai Pedagogu un medmāsas
atalgojums, uzņēmuma līgumi

IZ - 13

Atbalsts Sporta skolas
darbībai

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-24

3 932,00+
1 000,00

100%

-

Valsts un
pašvaldības

1. Dienas nauda iekšzemē-Vieglatlētikas nometne
pavasara brīvdienās Kuldīgā 3 dienas, 2 x gadā
darbiniekiem, iestādes vadītājam uz kursiem,
semināriem, 7 darbiniekiem pieredzes apmaiņas
brauciens 2 dienas Latvijā.
2. Pārējie komandējuma, darba braucienu izdevumi
iekšzemē-Naktsmītnes uz direktoru semināru 2 x gadā;
Naktsmītnes burāšanas sacensībās trenerim,
audzēkņiem; Kuldīgā vieglatlētikas nometne pavasara
brīvdienās 3 dienas; Basketbola turnīrā Smiltenē,
Cēsīs nakšņošana treneriem 2 naktis.
3. Dienas nauda ārvalstīsTrenerim uz burāšanas nometni Lietuvā 3 dienas - 2
treneriem uz basketbola turnīru Tamperē 4 dienas.
4. Pārējie komandējumu, darba braucienu izdevumi
ārzemēs-naktsmītnes treneriem, šoferim.
5. Sporta skolai Izdevumi par precēm iestādes
administratīvās darbības nodrošināšanai-
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4 932,00

Sporta skolas uzturēšana

32 919,00

IZ-12

Pakalpojumi

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-24

3 230,00

100%

-

-

IZ - 15

Pārējie iestādes
administratīvie izdevumi

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-24

4 128,00

100%

-

-

Periodiskās preses abonēšana.
Mācību programmu un direktora
akreditācija.

IZ - 16

Sporta skolai Izdevumi
par transporta
pakalpojumiem

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-24

2 000,00+
degviela
800,00

100%

-

-

1.Sporta skolai Izdevumi par transporta
pakalpojumiem.
2.Degviela.

IZ - 17

Sporta skolas biedru
naudas

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-24

5 027,00

100%

-

-

Biedru naudas, dalības maksas:
1.Biedru nauda LSIIDP; 2.Dalības maksa burāšanas
sacensībās; 3.Dalības maksa un licences LJBL 5
komandām; 4.Biedru nauda Latvijas Zēģelētāju
savienībai
5.Biedru nauda Latvijas vieglatlētikas savienībai;
6.Dalības maksa vieglatlētikas sacensībās; 7.Līguma
maksa e-klasei; 8.Dalības maksa basketbola turnīram
U-15 zēnu komandai Cēsīs; 9.Biedru nauda Latvijas
basketbola savienībai; 10.Dalības maksa basketbola
turnīrā "Baltais kauss" 2 komandām; 11.Biedru nauda
Latvijas Optimist klases asociācijai; 12.Basketbola
treneru licences;
13.Licences vieglatlētiem; 14.Dalības maksa
basketbola turnīrā "Talsu kauss" 2 komandām;
15.Dalības maksa basketbola turnīrā Tukumā 1
komandai;
16.Dalības maksas basketbola turnīros -Zviedrijā 2
basketbola komandām, Francijā 1 komandai, Polijā 1
komandai

5 027,00

4128,00

60

3 230,00

IZ-14

2 800,00

1.Reklāmas suvenīri;
2. Avota ūdens "Venden";
3. Sacensību uzvarētāju apbalvošanai kliņģeri,
saldumi - burāšanā, basketbolā, vieglatlētikā;
4. Medaļas un kausi sacensību uzvarētāju
apbalvošanai.
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem.
Izdevumi par transporta pakalpojumiem.
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības
izdevumi.
Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem.
Zāles, Remonti.

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-24

5 231,00

100%

-

-

Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanai
1.Reklāmas suvenīri
2.Avota ūdens “Venden”
3.Balviņas, saldumi
4.Medaļas un kausi
5.Vasaras strītbolam apbalvojumi

IZ-25

Sporta skolas treneru
darba un atpūtas telpas
izveide

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-24

9 000,00

100%

-

-

Sporta skolas treneru darba un atpūtas
telpas izveide-pārbūvēt dušu telpu
vidusskolas 2.stāvā pie semināru zāles

9 000,00

Izdevumi par precēm
iestādes darbības
nodrošināšanai

5 231,00

IZ-18

PII “Zelta zivtiņa”

Rojas PII “Zelta
zivtiņa” rotaļlaukumu
un sporta laukuma
aprīkojuma atjaunošana.

7M-IZ-3

IZ-7, IZ-7*, IZ7**, IZ-8, IZ-9

36 000,00

100%

-

-

Atjaunots rotaļlaukumu un sporta laukuma
aprīkojums.

IZ-22

PII “Zelta zivtiņa” IT
aprīkojuma iegāde

7M-IZ-3

IZ-7, IZ-7*, IZ7**, IZ-8, IZ-9

6 600,00

100%

-

-

Iegādāts PII “Zelta zivtiņa” IT aprīkojums
(portatīvie datori, digitālie ekrāni,
interaktīvās tāfeles u.c.).

IZ-7

Rojas PII „Zelta
zivtiņa” piebūves
projekta būvniecības
iecere un būvniecība

7M-IZ-3

IZ-7, IZ-7*, IZ7**, IZ-8, IZ-9

200 000,00

30%

70%

-

Rojas PII „Zelta zivtiņa” izbūvēta piebūves

IZ-23

Rojas PII “Zelta
zivtiņa” remontdarbu
un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi

7M-IZ-3

IZ-7, IZ-7*, IZ7, IZ-8, IZ-9

45 400,00

100%

-

-

Rojas PII “Zelta zivtiņa” veikti
remontdarbi
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200 000,00

IZ-21

3000,00

Rojas PII “Zelta zivtiņa” teritorijas
labiekārtošana (rezervju kāpņu pārbūve,
teritorijas nožogojuma atjaunošana u.c.).

20 000,00

-

25 000,00

-

3000,00

100%

15 000,00

50 000,00

25 000,00

IZ-7, IZ-7*, IZ8,
IZ-9

45 400,00

7M-IZ-3

600,00

Rojas PII “Zelta
zivtiņa” teritorijas
labiekārtošana

1000.00

IZ-20

-

-

Veikta vadītāju novērtēšana atbilstoši
2016.gada 20.decembra MK noteikumiem
Nr.831

IZ-25

PII “Zelta zivtiņa”
ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšana

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27

15 000,00

100%

-

-

Tiek nodrošināta ēdināšana izglītojamiem

IZ-26

PII “Zelta zivtiņa”
apsaimniekošanas
izdevumi

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27

14 890,00

100%

-

-

IZ-27

PII “Zelta zivtiņa”
pedagogu profesionālās
kompetences
paaugstināšana

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25

500,00

100%

-

-

1.Tiek nodrošināta higiēnu prasību izpilde,
iegādāti saimnieciskie līdzekļi, higiēnas
preces, dezinfekcijas līdzekļi.
2. Tiek nodrošināta iestādes ikdienas
uzturēšanas izdevumu segšana un
pakalpojumu nodrošināšana.
3. Iegādāts inventārs, aprīkojums, mācību
līdzekļi, uzlabota materiālā bāze.
Paaugstināta pedagogu profesionālā
kompetence A un B programmu kursos,
semināros.

IZ-28

PII “Zelta zivtiņa”
uzturēšana

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27

233 515,00

100%

-

-

1.Tiek nodrošināta iestādes uzturēšanas
izdevumu segšana - 211 300,00 EUR
2.Valsts mērķdotācija, 22 215,00 EUR

IZ-29

PII “Zelta zivtiņa”
sakaru un komunālo
pakalpojumu
nodrošināšana

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27

10 950,00

100%

-

-

Tiek nodrošināta iestādes sakaru un
komunālie pakalpojumi.

PII “Saulespuķe”
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10 950,00

100%

233 515,00

1 000,00

500,00

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27

14 890,00

7M-IZ-2

15 000,00

PII “Zelta zivtiņa”
vadītāja profesionālās
darbības novērtēšana

1000,00

IZ-24

Rojupes PII
„Saulespuķe” celiņu
seguma un sporta
laukumu atjaunošana

7M-IZ-3

IZ-7, IZ-7*, IZ7**, IZ-7***,
IZ-8

50 000,00

100%

Renovēti celiņi PII „Saulespuķe” pagalma
teritorijā.

IZ-32

PII “Saulespuķe”
rotaļlaukumu
aprīkojuma atjaunošana,
teritorijas
labiekārtošana un sporta
laukuma atjaunošana
Jaunu pakalpojumu un
programmu ieviešana
Rojupes PII
"Saulespuķe" (īslaicīgas
bērnu pieskatīšanas
pakalpojums darbs ar
bērniem ar īpašām
vajadzībām).
PII “Rojupes
saulespuķe” skursteņu
un granulu katla iegāde
un uzstādīšana

7M-IZ-3

IZ-7, IZ-7*, IZ7**, IZ-8, IZ-9

30 000,00

100%

PII “Saulespuķe” rotaļlaukumu aprīkojuma
atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ17

4 500,00

100%

-

-

Jaunu pakalpojumu un programmu
ieviešana Rojupes PII "Saulespuķe"
(īslaicīgas bērnu pieskatīšanas
pakalpojums ; darbs ar bērniem ar īpašām
vajadzībām).

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ-28

27 000,00

100%

-

-

Izstrādāts būvprojekts skurstenim
Sakārtots PII “Rojupes Saulespuķe”
skursteņi un Granulu katla iegāde un
uzstādīšana.

IZ-35

PII” Saulespuķe”
remontdarbu un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ-28

34 696,00

100%

-

-

PII” Saulespuķe” remontdarbu un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi

IZ-37

PII “Saulespuķe”
uzturēšana

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ-28

100%

-

-

1.Tiek nodrošināta iestādes uzturēšanas
izdevumu segšana – 226 920,00 EUR

IZ-34

244 794,00

2.Valsts mērķdotācija- 17 854,00 EUR
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4500,00

IZ-31

IZ-33

Veikta PII “Saulespuķe” siltināšana un
energoefektivitātes uzlabošana

85%

30 000,00

15%

50 000,00

400 000,00

400 000,00

IZ-1, IZ-2, SP19, SP-20

244 794,00

7M-IZ-1

34 696,00

PII „Saulespuķe”
energoefektivitātes
uzlabošana

27 000,00

IZ-30

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ-28

10 000,00

100%

-

-

Izveidota sāls istaba – veselības
uzlabošanai un nostiprināšanai PII
”Saulespuķe”

IZ-39

PII “Saulespuķe””
pedagogu profesionālās
kompetences
paaugstināšana
PII “Saulespuķe”
ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšana

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ-28

300,00

100%

-

-

Paaugstināta pedagogu profesionālā
kompetence A un B programmu kursos,
semināros.

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ-28

11 855,00

100%

-

-

Tiek nodrošināta ēdināšana izglītojamiem.

185 000,00

15%

85%

-

Veikta Rojas Mūzikas un mākslas skolas
siltināšana un energoefektivitātes
uzlabošana

IZ-40

10 000,00

7M-IZ-2

11 855,00

PII “Saulespuķe” sāls
istabas izveide

300,00

IZ-38

Rojas Mūzikas un mākslas skola
IZ-1, IZ-2, SP19, SP-20, IZ-8

IZ-36

RMMS uzturēšana

7M-IZ-1

IZ-1, IZ-2, SP19, SP-20, IZ-8

140 000,00

100%

-

-

Atalgojums, uzņēmuma līgumi, obligātā
veselības pārbaude

IZ-37

Atbalsts RMMS darbībai

7M-IZ-1

IZ-1, IZ-2, SP19, SP-20, IZ-8

19 790,00

100%

-

-

1.Apmaiņas braucieni 300,00 EUR
2.Apdrošināšanas izdevumi 250,00 EUR
3.Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
1500,00 EUR
4.Biedru naudas, dalības maksas 440,00
EUR
5. Inventārs, mācību aprīkojums 5500,00
EUR
6.Skolas vēstures albuma izgatavošana
300,00 EUR
7.Reprezentācijas izdevumi 4 000,00 EUR
8.Mācību līdzekļi 3000,00 EUR
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185 000,00

7M-IZ-1

19 790,00

RMMS
energoefektivitātes
uzlabošana

140 000,00

IZ-35

9.Datorprogrammas, datortehnika 4 000,00
EUR
10. Apmācības pakalpojumi – 500,00 EUR
7M-IZ-1

IZ-1, IZ-2, SP19, SP-20, IZ-8

23 150,00

100%

-

-

1.Apsaimniekošanas izdevumi (ūdens,
apkure, u.c. – 20 000,00 EUR
2. Biroja preces - 3000,00 EUR
3.preses izdevumi – 150,00 EUR

IZ-39

Pasākumu, meistarklašu
organizēšana, dalība

7M-IZ-1

IZ-1, IZ-2, SP19, SP-20, IZ-8

7 000,00

100%

-

-

Koncerti, festivāli, konkursi, meistarklases,
autorvakari, izstādes, radošās darbnīcas.

XVII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētkos

5 000,00

100%

-

-

Rojas ritmi 2020.gada 4.aprīlī.

IZ-41

RMMS remonta darbi

7M-IZ-1

IZ-1, IZ-2, SP19, SP-20, IZ-8

7 000,00

100%

-

-

Remonta darbi

IZ-42

Inventāra remonts,
apkope

7M-IZ-1

IZ-1, IZ-2, SP19, SP-20, IZ-8

1 500,00

100%

-

-

Klavieru, akordeonu skaņošanas darbi,
apkope, pūšaminstrumentu remonts,
datortehnikas uzturēšana.

IZ-43

Transporta pakalpojumi

7M-IZ-1

IZ-1, IZ-2, SP19, SP-20, IZ-8

3 000,00

100%

-

-

Transporta pakalpojumi

7M-K-3

K-4, K-6, K-7,
IZ-21, IZ-23

180 000,00

15%

85%

-

BLPJC „Varavīksne” ēka nosiltināta,
uzlabota tās energoefektivitāte

3 000,00

IZ-1, IZ-2, SP19, SP-20, IZ-8

1 500,00

7M-IZ-1

7 000,00

Konkursa Rojas ritmi
2020 plānošana,
organizēšana.

5 000,00

IZ-40

7 000,00

RMMS
apsaimniekošanas
izdevumi

23 150,00

IZ-38

BLPLC “Varavīksne”
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90 000,00

BLPJC „Varavīksne”
energoefektivitātes
uzlabošana, dzīvokļa
pārbūve un iekārtošana

90 000,00

IZ-44

100%

-

-

Atalgojums, uzņēmuma līgumi

Dienas nauda.
Komandējumi, darba braucieni;
Ārvalstu braucieni
Iestādes uzturēšanas izdevumi:
1.sakaru pakalpojumi,
2.komunālie pakalpojumi;
3.elektrība;
4.veselības izziņas;
5.apmācības;
6.preses abonēšana;
7.telpu remonts;
8.ārpakalpojumi;
9.inventāra remonts,
10.kancelejas preces;
11.izdevumi pasākumiem;
12.suvenīri balvām;
13.mazgāšanas līdzekļi;
14.saimniecības preces;
15.puķu un garšaugu stādi;
16.benzīns un eļļa pļaušanai pie centra;
17.mācību līdzekļi radošajām darbnīcām
Tiltiņa remonts un uzstādīšana parkā pie
BLPJC “Varavīksne”

IZ-46

Atbalsts BLPJC
“Varavīksne” darbībai

7M-K-3

K-4, K-6, K-7,
IZ-21, IZ-23

210,00

100%

-

-

IZ-47

BLPJC “Varavīksne”
materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšana

7M-K-3

K-4, K-6, K-7,
IZ-21, IZ-23

9 500,00

100%

-

-

IZ-48

Teritorijas
labiekārtošana BLPJC
“Varavīksne”

7M-K-3

K-4, K-6, K-7,
IZ-21, IZ-23

1 138,00

100%

IZ-49

Inventāra iegāde BLPJC
“Varavīksne”

7M-K-3

K-4, K-6, K-7,
IZ-21, IZ-23

802,00

100%
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802,00

Inventārs:
-raketes ,tenisa bumbiņas;
-spēles;
-inventārs radošajām darbnīcām;
-grābekļi
-sēžammaisi
-datora tumbas

1 138,00

20 667,00

9 500,00

K-4, K-6, K-7,
IZ-21, IZ-23

210,00

7M-K-3

20 667,00

IZ-45

nodarbībām BLPJC
vajadzībām
BLPJC “Varavīksne’’
uzturēšana

Kurināmais BLPJC
“Varavīksne”

7M-K-3

K-4, K-6, K-7,
IZ-21, IZ-23

966,00

100%

Granulas apkurei

966,00

IZ-51

Pamatlīdzekļi

7M-K-3

K-4, K-6, K-7,
IZ-21, IZ-23

750,00

100%

750,00

IZ-52

Apdrošināšanas
izdevumi

7M-K-3

K-4, K-6, K-7,
IZ-21, IZ-23

35,00

100%

Projektors;
Metāla kāpnes uz jumta
Portatīvais dators
Datoru apdrošināšana

IZ-53

Nekustamā īpašuma
uzturēšana

7M-K-3

K-4, K-6, K-7,
IZ-21, IZ-23

1 200,00

100%

BLPJC „Strops”
energoefektivitātes
uzlabošana

7M-K-3

K-4, K-5, K-7,
IZ-20, IZ-22

50 000,00

15%

85%

-

BLPJC „Strops” ēka nosiltināta, uzlabota
tās energoefektivitāte

IZ-55

BLPJC “Strops”
uzturēšana

7M-K-3

K-4, K-5, K-7,
IZ-20, IZ-22

43 388,00

100%

-

-

Atalgojums, uzņēmuma līgumi

IZ-56

Atbalsts BLPJC
“Strops” darbībai

7M-K-3

K-4, K-5, K-7,
IZ-20, IZ-22

150,00

100%

-

-

Dienas nauda;
Darba braucieni

IZ-57

BLPJC “Strops”
uzturēšana un materiāli
tehniskās bāzes
nodrošināšana

7M-K-3

K-4, K-5, K-7,
IZ-20, IZ-22

20 719,00

100%

-

-

Iestādes uzturēšanas izdevumi:
1.sakaru pakalpojumi;
2.komunālie pakalpojumi;
3.elektrība;
4.veselības izziņas;
5.apmācības;
6.remonti;
7.ārpakalpojumi;
8.kancelejas preces;
9.izdevumi pasākumiem;
10.suvenīri balvām;
11.saimniecības preces;

1 200,00

Apsardzes pakalpojumi;
Paklāju nomaiņa

35,00

IZ-50

BLPJC “Strops”

43 388,00
150,00

20 719,00
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50000,00

IZ-54

12.puķu stādi;
13.materiāli radošajām darbnīcām
100%

-

-

IZ-59

Pamatlīdzekļi

7M-K-3

K-4, K-5, K-7,
IZ-20, IZ-22

1 600,00

100%

-

-

IZ-60

Nekustamā īpašuma
uzturēšana

7M-K-3

K-4, K-5, K-7,
IZ-20, IZ-22

2 055,00

100%

-

-

IZ-61

Izdevumi pensionāriem

7M-K-3

K-4, K-5, K-7,
IZ-20, IZ-22

1 600,00

100%

-

-

Ziemassvētku pakas senioriem un
invalīdiem

IZ-62

Transporta pakalpojumi

7M-K-3

K-4, K-5, K-7,
IZ-20, IZ-22

1 400,00

100%

-

-

Transporta pakalpojumi pieredzes
braucienam un jauniešu dienām;
Degviela

Melnsila BLPJC
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Inventārs:
-virtuves inventārs;
-spēles;
-puķu podi;
-sēžammaisi;
-galdauti;
-raketes, bumbiņas, tenisa tīkls;
-inventārs radošajām darbnīcām;
-plauktiem bīdāmās durvis;
-plaukti;
-krēsli;
-koka rāmji gleznām;
-mikroviļņu krāsns i
Pamatlīdzekļi:
-elektriskā plīts;
-kafijas automāts;
-ārdurvis
Apsardzes pakalpojumi, apsaimniekošana;
Paklāju un slotas nomaiņa

1 400,00

978,00

1 600,00

K-4, K-5, K-7,
IZ-20, IZ-22

2 055,00

7M-K-3

1 600,00

Inventāra iegāde BLPJC
“Strops”

978,00

IZ-58

85%

-

Melnsila BLPJC ēka nosiltināta, uzlabota
tās energoefektivitāte

K-4, K-5, K-6,
IZ-20, IZ-21

10 820,00

100%

-

-

Atalgojums, uzņēmuma līgumi

IZ-65

Melnsila BLPJC
uzturēšana un materiāli
tehniskās bāzes
nodrošināšana

7M-K-3

K-4, K-5, K-6,
IZ-20, IZ-21

6 504,00

100%

-

-

Iestādes uzturēšanas izdevumi:
1.darba braucieni;
2.sakaru pakalpojumi;
3.komunālie pakalpojumi;
4.elektrība;
5.veselības izziņas;
6.apmācības;
7.remonti;
8.ārpakalpojumi;
9.biroja preces;
10.izdevumi pasākumiem;
11.degviela;
12.saimniecības preces;
13.degviela un eļļa zāles pļaušanai
14.mācību līdzekļi radošajām darbnīcām

IZ-67

Inventāra iegāde

7M-K-3

K-4, K-5, K-6,
IZ-20, IZ-21

710,00

100%

-

-

Inventārs:
dūmu detektors, spēles, bumbas, katls,
pastkastīte, galdauti, birstes

IZ-69

Pamatlīdzekļu iegāde

7M-K-3

K-4, K-5, K-6,
IZ-20, IZ-21

650,00

100%

-

-

Jumta trepes;
Āra stacionārais galds

IZ-70

Dienas nometnes vasarā
Jauniešu centros

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6,
IZ-24

9 000,00

15%

85%

-

Dienas nometnes vasarā
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3 000,00

7M-K-3

3 000,00

Melnsila BLPJC
uzturēšana

3 000,00

IZ-64

150 000,00

15%

150 000,00

650,00

K-4, K-5, K-6,
IZ-20, IZ-21

710,00

7M-K-3

6 504,00

Melnsila BLPJC –
jauniešu centra
energoefektivitātes
uzlabošana

10 820.00

IZ-63

IZ-75

Jauniešu apmaiņas
projekti

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27

40 000,00

-

100%

-

Īstenota pieredzes apmaiņa ar citām
izglītības sistēmas pārvaldes institūcijām
Latvijā un ārpus Latvijas
Ieviesti uzlabojumi novada izglītības
pārvaldības jomā
ERASMUS+ jauniešu apmaiņas projekti

250,00

-

250,00

-

250,00

100%

10 000,00

1 000,00

250,00

IZ-5, IZ-6,
IZ-23, IZ-25,
IZ-26

250,00

7M-IZ-2

250,00

Sadarbība ar citām
izglītības sistēmas
pārvaldes institūcijām
Latvijā un ārpus tās

250,00

IZ-73

10 000,00

Slimības profilakses un veselību
veicināšanas pasākumi

250,00

-

10 806,00

100%

4 000,00

-

250,00

32 418,00

250,00

IZ-5, IZ-6,
IZ-23

250,00

7M-IZ-2

10 000,00

Esi vesels – ieguldījums
tavai nākotnei

250,00

IZ-72

10 806,00

Jauniešu centru materiālās bāzes
papildināšana un veiktas apmācības

4 000,00

-

250,00

100%

250,00

-

250,00

12 000,00

10 000,00

IZ-5, IZ-6,
IZ-23, IZ-25

250,00

7M-IZ-2

10 806,00

Atbalsts jauniešu centru
darbībai

4 000,00

IZ-71

Rojas novada mācību iestādēm
IZ-77

Vispārizglītojošo skolu
starptautiskā sadarbība
un projektu īstenošana

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29, IZ-30

1 000,00

100%

-

-

Īstenoti sadarbības projekti

IZ-78

PII starptautiskā
sadarbība un projektu
īstenošana

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29, IZ30, IZ-31

1 000,00

100%

-

-

Īstenoti sadarbības projekti

IZ-79

Rojas MMS
starptautiskā sadarbība
un projektu īstenošana

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29, IZ30, IZ-31, IZ-32

1 000,00

100%

-

-

Īstenoti sadarbības projekti
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10%

90%

-

Piesaistīts dažādu fondu finansējums
projektos
Sekmēta jauniešu pašiniciatīva, pašizziņa,
uzņēmības kompetence
Veicināta jauniešu iekļaušanās Rojas
novada politiskajā, ekonomiskajā,
sociālajā, sporta un kultūras dzīvē

2 000,00

100%

-

-

Iesaistīti jaunieši reģionālā, nacionālā un
starptautiskā līmeņa pasākumos, projektos,
apmācībās, konferencē

71

500,00

8 000,00

2 000,00

Telpu ierīkošana, materiālās bāzes
papildināšana un modernizēšana, interešu
grupu nodarbībām, dažādu pakalpojumu
sniegšanai pagasta iedzīvotājiem

1250,00

-

500,00

-

3 750,00

100%

500,00

7M-IZ-2

5 000,00

2 000,00

Dalība pasākumos,
projektos reģionālajā,
nacionālajā un
starptautiskajā līmenī

Nodrošināts metodiskais darbs izglītības
jomā

1250,00

IZ-87

-

500,00

7M-IZ-2

-

3 750,00

Atbalsts jauniešu ideju
attīstībai un īstenošanai
līdzdalības, izglītības un
apmācības, sociālās
iekļaušanas, vides,
veselības un labklājības,
nodarbinātības jomās

100%

500,00

IZ-86

2 000,00

2 000,00

7M-IZ-2

Izglītības iestādes nodrošinātas ar
informācijas komunikāciju tehnoloģijām
(personālie un/vai portatīvie datori,
planšetdatori, projektori, digitālie ekrāni,
interaktīvās tāfeles u.c.)

1250,00

Brīvā laika pavadīšanas
un jauniešu atbalsta
centra attīstība

-

500,00

IZ-85

-

3 750,00

7M-IZ-2

100%

500,00

Metodiskās darbības
koordinēšanas sistēmas
nodrošināšana

15 000,00

2 000,00

IZ-82

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29, IZ30, IZ-31, IZ32, IZ-33
IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29, IZ30, IZ-31, IZ32, IZ-33, IZ34, IZ-35
IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29, IZ30, IZ-31, IZ32, IZ-33, IZ34, IZ-35, IZ36, IZ-37, IZ38, IZ-39, IZ-40
IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29, IZ30, IZ-31, IZ32, IZ-33, IZ34, IZ-35, IZ36, IZ-37, IZ38, IZ-39, IZ40, IZ-41
IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29, IZ30, IZ-31, IZ32, IZ-33, IZ34, IZ-35, IZ36, IZ-37, IZ38, IZ-39, IZ40, IZ-41, IZ-42

1250,00

7M-IZ-2

500,00

Informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju
nodrošinājums

3 750,00

IZ-80

100%

-

-

IZ-89

Jaunatnes politikas un
jauniešu dzīves
kvalitātes monitorings

7M-IZ-2

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29, IZ30, IZ-31, IZ32, IZ-33, IZ34, IZ-35, IZ36, IZ-37, IZ38, IZ-39, IZ40, IZ-41, IZ42, IZ-43, IZ-44

2 000,00

100%

-

-

Brīvprātīgo darba koordinēšanas un
apmācību sistēmas pilnveidošana
Pilnveidota sistēma brīvprātīgā darba
stundu uzskaitei iesaistīti jaunieši
brīvprātīgajā darbā (kultūras, sporta
pasākumu organizēšanā, izglītībā, sociālā
dienesta darbībā, sabiedriskajā kārtībā,
u.c.)
Īstenoti informatīvie pasākumi, kas veicina
jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā
Pilnveidota un regulāri papildināta
brīvprātīgā darba iespēju informatīvā bāze
Reizi gadā notiek labāko brīvprātīgo darba
veicēju un devēju godināšana
Izstrādātais jaunatnes politikas attīstības
plānošanas dokuments tiks izmantots darbā
ar jaunatni, piemēram, plānojot brīvā laika
pavadīšanas un jauniešu centru darbību.
Plānošanas dokuments tiks izmantots,
startējot dažādos projektu konkursos.

Mūžizglītība
Mūžizglītības virziena
izveide pieaugušo
izglītības ietvaros

7M-IZ-4

IZ-11, IZ-12,
IZ-13, IZ-14,
IZ-15

5 000,00

100%

-

-

IZ-92

Uzņēmējdarbības
atbalsta centra attīstība
mūžizglītības sistēmas
ietvaros

7M-IZ-4

IZ-10, IZ-11,
IZ-12, IZ-14,
IZ-15

100 000,00

30%

70%

-

+7M-TO-3
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Rojas novada TIC darbojas novada
mūžizglītības programmas vadītājs, kas
organizē mūžizglītības pasākumus dažādās
iedzīvotāju interešu sfērās sadarbībā ar
novada izglītības iestādēm un pieaicinātiem
pasniedzējiem.
Mūžizglītības programmas vadītājs attīstījis
atbalsta sistēmu arī uzņēmējdarbības jomā.

5
00
0,
00

100 000,00

IZ-91

250,00

1 000,00

250,00

IZ-5, IZ-6, IZ23, IZ-25, IZ26, IZ-27, IZ28, IZ-29, IZ30, IZ-31, IZ32, IZ-33, IZ34, IZ-35, IZ36, IZ-37, IZ38, IZ-39, IZ40, IZ-41, IZ42, IZ-43

250,00

7M-IZ-2

2 000,00

Jauniešu brīvprātīgā
darba attīstīšana

250,00

IZ-88

5.AKTĪVS DZĪVESVEIDS
Stadions
Pludmales volejbola
tīkla stabi

7M-A-1

A-1, A-2, A-3,
A-5, A-6, A-7,
NT-4, A-3

700,00

100%

-

-

Pludmales volejbola tīkla stabu iegāde

A-2

Rojas hokeja laukuma
un skeitparka
uzlabošana

7M-A-1

A-1, A-3, A-4,
A-5, A-6, A-7,
NT-4

200 000,00

30%

70%

-

Rojas hokeja laukums aprīkots ar
mākslīgajām saldēšanas iekārtām,
izbūvētas ģērbtuves un jumts.

+7M-TO-4

100%

-

-

Iegādāti futbola vārti 5 x 2 m
stadionam

A-5

Novērošanas video
kameru iegāde un
uzstādīšana
Atbalsts stadiona
darbībai

7M-A-1

A-1, A-2, A-3,
A-5, A-6, A-7,
NT-4, A-3

4 000,00

100%

-

-

7M-A-1

A-1, A-2, A-3,
A-5, A-6, A-7,
NT-4, A-3

3 850,00

100%

-

-

Novērošanas kameru iegāde un uzstādīšana
Skeitparkā un sporta laukumos
Veco video kameru nomaiņa
1.Grieztu remonts virs ieejas stadionā,
elektrības sadales skapja nomaiņa, laternas
uzstādīšana tribīnes galā, pludmales
volejbola laukuma stabu betonēšana,
noliktavas grīdas betonēšana, sporta
laukumu līniju pārzīmēšana
2. Muguras trenažieris
Pakalpojumi (telefons, apkure, ūdens un
kanalizācija, elektroenerģija, transports,
apmācība, sporta pasākumi, inventāra
remonts, apsardze, transporta noma,
sanitāro kabīņu noma, biedra nauda)
Trenažieru zālē ieklāts mīkstais sporta
segums

A-7

A-8

Stadiona
Apsaimniekošanas
izdevumu

7M-A-1

A-1, A-2, A-3,
A-5, A-6, A-7,
NT-4, A-3

20 700,00

100%

-

-

A-10

Mīkstais sporta segums
stadiona trenažieru zālē

7M-A-1

A-1, A-2, A-3,
A-5, A-6, A-7,
NT-4, A-3

3 000,00

100%

-

-
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3 000,00

1 000,00

20 700,00

A-1, A-2, A-3,
A-5, A-6, A-7,
NT-4, A-3

3 850,00

7M-A-1

4 000,00

Futbola vārti 5 x 2 m
stadionam

1 000,00

A-3

70
0,
00

200 000,00

A-1

-

-

Atlīdzība ( alga, piemaksa, darba devēja
VSAOI)

Āra trenažieru
uzstādīšana Rojā pie
stadiona un Rudē,
Melnsilā
Tenisa korta izbūve
Rudē

7M-A-1

A-1, A-2, A-3,
A-5, A-6, A-7,
NT-4, A-3

60 000,00

100%

-

-

Āra trenažieru uzstādīšana Rojā pie
stadiona un Rudē, Melnsilā

7M-A-1

A-1, A-2, A-3,
A-5, A-6, A-7,
NT-4, A-3

35 000,00

100%

-

-

Tenisa korta izbūve Rudē

A-17

Noliktava inventāram

7M-A-1

A-1, A-2, A-3,
A-5, A-6, A-7,
NT-4, A-3

8 500,00

100%

-

-

Noliktava vieglatlētikas inventāram

A-18

Automātiskā laistīšanas
iekārta

7M-A-1

A-1, A-2, A-3,
A-5, A-6, A-7,
NT-4, A-3

25 000,00

60%

-

40%

A-6

A-9

Sporta laukuma dabīgā zāliena
automātiskā laistīšanas iekārta.

25 000,00

100%

8 500,00

27 500,00

35 000,00

A-1, A-2, A-3,
A-5, A-6, A-7,
NT-4, A-3

60 000,0
0

7M-A-1

27 500,00

Stadiona uzturēšana

A-16

6.SOCIĀLĀ JOMA, SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
SJ-17, SJ-18

2 000,00

100%

-

-

SJ-25

Videonovērošanas
kameru ierīkošana
lielāko ielu krustojumos
Rojā

7M-SP-11

SJ-26, NT-5,
IN-3, IN-4,
IN-5, IN-6, S-6

15 000,00

15%

85%

-

SJ-3

Ģimeņu asistenta
pakalpojumu
nodrošināšana

7M-SJ-1

SJ-1, SJ-2, SJ4, SJ-5, SJ-6

20 000,00

100%

-

-

Katru gadu novadam nozīmīgos svētkos tiek
godinātas novada aktīvākās biedrības, kas
darbojas sociālajā jomā.
Kopumā tiek izvietotas 26 videokameras
Rojas lielāko ielu krustojumos, pie
automašīnu stāvlaukumiem, pie laivu
nomas, bērnu laukumiem, tirdzniecības
vietām.
Ieviests ģimeņu asistenta pakalpojums.

2 000,00

7M-SP-7

20 000,00

Aktīvāko sociālās jomas
biedrību godināšana

15 000,00

SJ-16
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7M-SP-8

SJ-21

SJ-24

Aprūpes mājās
pakalpojuma
nodrošināšana
Aktīva iesaistīšanās ar
sociālo jomu saistīto
profesionālo asociāciju
darbā

30%

70%

-

Rojas vidusskola ir pieejama arī
audzēkņiem un apmeklētājiem ar kustību
traucējumiem. Izbūvētas rampas,
nodrošināta nokļūšana 2.stāvā un tualetē.

SJ-20, SJ-21,
SJ-19, SJ-21

20 000,00

30%

70%

-

Rojas Mūzikas un mākslas skola ir
pieejama arī audzēkņiem un apmeklētājiem
ar kustību traucējumiem. I

SJ-20, SJ-21,
SJ-19, SJ-21

80 000,00

100%

-

-

Rojas novada vecie cilvēki un personas ar
funkcionāliem traucējumiem saņem
Latvijas Samariešu apvienības sniegto
aprūpes mājās pakalpojumu

SJ-20, SJ-21,
SJ-19, SJ-21

200,00

100%

-

-

Iesaistīšanās LPSDVA darbā – regulāra
sanāksmju, semināru apmeklēšana.

SJ-1, SJ-18,
SJ-17, SJ-24,
SJ-35

36 000,00

70%

30%

-

Sociālā dienesta pakalpojumu attīstība,
pilnveidošana personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Nodarbības, dažādas
terapijas metodes, sociālo prasmju grupas.

+7M-IZ-1
+7M-NT-2
7M-SP-8
+7M-IZ-1
+7M-NT-2
7M-SP-8
+7M-IZ-1
+7M-NT-2
7M-SP-8
+7M-IZ-1
+7M-NT-2
RV-SJ-1
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9 000,00

50 000,00

9 000,00

Sociālā dienesta
pakalpojumu attīstība,
pilnveidošana personām
ar garīga rakstura
traucējumiem.

SJ-20, SJ-21,
SJ-20, SJ-21

200,00

SJ-36

Vides pieejamības
nodrošināšana Rojas
Mūzikas un mākslas
skolā

-

20 000,00

SJ-20

70%

9 000,00

Vides pieejamības
nodrošināšana Rojas
vidusskolā

30%

20 000,00

SJ-19

20 000,00

50 000,00

SJ-11

-

20 000,00

7M-SP-4

50%

2 000,00

6 grupu dzīvokļu izveide

1.Rojas novada ģimenēm – Ziemassvētku
pasākums daudzbērnu un trūcīgām,
maznodrošinātām ģimenēm
2.Atbalsta un izglītojošās grupas
3. Mūzikas, mākslas, ergoterapijas, smilšu
spēles terapijas, Marte Meo nodarbības
4. Minhenes agrīnās diagnostikas metodes
ieviešana
5.Teraplay metodes ieviešana
Izveidoti un aprīkoti 2 grupu dzīvokļi, lai
izvietotu personas ar garīgās attīstības
traucējumiem.

50%

9 000,00

SJ-10

6 000,00

20 000,00

SJ-1, SJ-2, SJ3, SJ-5, SJ-6

2 000,00

7M-SP-1

20 000,00

Atbalstoši pasākumi
ģimenēm

2 000,00

SJ-4

Nodarbības, dažādas
terapijas metodes,
sociālo prasmju grupas.

Bērnu attīstības centriņa
izveide

RV-SJ-1

SJ-1, SJ-18,
SJ-17, SJ-24,
SJ-35

3 000,00

10%

90%

-

SJ-41

Nodrošināt darbinieku
profesionalitātes
pilnveidi

RV-SJ-1

SJ-1, SJ-18,
SJ-17, SJ-24,
SJ-35, SJ-41

6 000,00

100%

-

-

1.Izveidots bērnu attīstības centriņš,
iegādātas attīstošās rotaļlietas. Izveidota
attīstošo spēļu “bibliotēka”.
2. Iegādāts Minhenes agrīnās diagnostikas
metodes “koferis”
Nodrošināts līdzfinansējums darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanai,
supervīzijām

SJ-42

Sociālā dienesta
materiāli tehniskās
bāzes pilnveide

RV-SJ-1

SJ-1, SJ-18,
SJ-17, SJ-24,
SJ-35, SJ-41

6 000,00

100%

-

-

SJ-43

Sociālā dienesta
ikdienas uzturēšana un
citu pakalpojumu
nodrošināšana

RV-SJ-1

SJ-1, SJ-18,
SJ-17, SJ-24,
SJ-35, SJ-41,
SJ-42

700 000,00

100%

-

-
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Atjaunots un papildināts sociālā dienesta
materiāli tehniskais aprīkojums
Ierīkotas un aprīkotas telpas sociālā
dienesta vajadzībām atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajam
Tiek nodrošināta sociālā dienesta iestādes
uzturēšanas izdevumu segšana

175 000,00

SJ-48

500,00

Bēbīšu skoliņas nodarbības

1 500,00

-

500,00

90%

175 000,00

10%

1 500,00

2 000,00

1 500,00

SJ-1, SJ-18,
SJ-17, SJ-24,
SJ-35

500,00

RV-SJ-1

175 000,00

Bēbīšu skoliņas
nodarbības

1 500,00

SJ-40

1 500,00

Nodarbības jaunajām ģimenēm

3000,00

-

500,00

90%

3 100,00

10%

175 000,00

6 200,00

2 500,00

SJ-1, SJ-18,
SJ-17, SJ-24,
SJ-35

1 500,00

RV-SJ-1

500,00

Stipras ģimenes pamati

3100, 00

SJ-37

216 000,00

100%

-

-

Tiek nodrošināta pašvaldības policijas
iestādes uzturēšanas izdevumu segšana

SJ-46

Videokameru
uzstādīšana publiskās
teritorijās

RV-SJ-1

SJ-1, SJ-18, SJ17, SJ-24, SJ35, SJ-41, SJ42, SJ-43

15 000,00

15%

85%

-

Uzstādītas videonovērošanas kameras
publiskajās teritorijās iedzīvotāju drošības
un kārtības nodrošināšanai

SJ-47

Pašvaldības policijas
darbības attīstība Rojas
novadā

RV-SJ-1

SJ-1, SJ-18, SJ17, SJ-24, SJ35, SJ-41, SJ42, SJ-43, SJ46

4 000,00

100%

-

-

Policijas ekipējuma pilnveidošana
Lai nodrošinātu atbilstošu pašvaldības
policijas darbinieku kvalifikāciju,
nodrošināta iespēja kursu vai mācību
apmeklējumam

1 000,00

SJ-1, SJ-18,
SJ-17, SJ-24,
SJ-35, SJ-41,
SJ-42, SJ-43

54 000,00

RV-SJ-1

37 000,00

Pašvaldības policijas
ikdienas uzturēšana un
citu pakalpojumu
nodrošināšana

1 000,00

SJ-45

54 000,00

Tiek nodrošināta bāriņtiesas iestādes
uzturēšanas izdevumu segšana

37 000,00

-

1 000,00

-

54 000,00

100%

37 000,00

148 000,00

1 000,00

SJ-1, SJ-18,
SJ-17, SJ-24,
SJ-35, SJ-41,
SJ-42, SJ-43

15 000,00

RV-SJ-1

54 000,00

Bāriņtiesas ikdienas
uzturēšana un citu
pakalpojumu
nodrošināšana

37 000,00

SJ-44

7.SATIKSME
S-1, S-2, S-4, S5, S-6, S-7, S-8,
S-9, S-10, S-18

70 000,00

100%

-

-

Noasfaltēti aptuveni 225 m Kļavu ielā
Rojas ciemā.

S-4

Grants seguma
atjaunošana Kaltenē

7M-S-1

S-1, S-2, S-3, S5, S-6, S-7, S-8,
S-9, S-10

90 000,00

100%

-

-

Atjaunots grants segums Kaltenē – ceļam
„Vecā šoseja Kaltenē” – 600 m garumā.

S-6

Grants seguma
atjaunošana Pūrciemā

7M-S-1

S-1, S-2, S-3, S4, S-5, S-7, S-8,
S-9, S-10

585 000,00

64%

36%

-

Atjaunots grants segums Pūrciemā – ceļiem
„Asfalts – Pūrciems” (0,78km) un “Kaļķu
ceļš – Vecvilki” (1,5km).
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585 000,00

7M-S-1

90 000,00

Ielu asfaltēšanas darbi
Rojā Kļavu ielā

70 000,00

S-3

7M-S-1

S-1, S-2, S-3, S4, S-5, S-6, S-7,
S-9, S-10

725 000,00

100%

-

-

S-10

Tiltu rekonstrukcija pār
Rojas upi Rudē un Rojā

7M-S-1

S-1, S-2, S-3, S4, S-5, S-6, S-7,
S-9, S-10

500 000,00

15%

85%

-

Tilts pār Rojas upi Rudē un Rojā

S-1

Rojas novada ceļu
kvalitātes novērtējums

7M-S-1

S-2, S-3, S-4, S5, S-6, S-7, S-8,
S-9, S-10

15 000,00

100%

-

-

Veikts Rojas novada ceļu kvalitātes
novērtējums

S-16

Bruģa seguma izbūve
Rojas stāvlaukumā pie
pludmales,
labiekārtošana

7M-S-3

S-14

200 000,00

10%

90%

-

Bruģa seguma izbūve Rojas stāvlaukumā
pie pludmales, labiekārtošana

S-18

Ielu asfaltēšanas darbi
Rojā Zvejnieku ielā

7M-S-1

S-1, S-2, S-4, S5, S-6, S-7, S-8,
S-9, S-10

500 000,00

100%

-

-

Noasfaltēti Zvejnieku ielā Rojas ciemā.

S-19

Pašvaldības ceļu, ielu un
laukumu ikdienas
uzturēšana

7M-S-1

S-1, S-2, S-4, S5, S-6, S-7, S-8,
S-9, S-10, S-18

471 597,00

100%

-

-

Veikta regulāra pašvaldības ielu un ceļu
ikdienas uzturēšana – ceļu greiderēšana,
ceļmalu pļaušana, nomaļu planēšana,
profilēšana un remonts, grāvju tīrīšana un
profila atjaunošana, grants, šķembu
seguma uzturēšana, melno segumu
uzturēšana, brauktuves apzīmējumu
atjaunošana, attīrīšana no sniega un
slīdamības mazināšana
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125 000,00

Grants seguma
atjaunošana Melnsilā

500 000,00

S-8

125 000,00

-

125 000,00

33%

200 000,00

67%

15 000,00

601 000,00

500 000,00

S-1, S-2, S-3, S4, S-5, S-6, S-8,
S-9, S-10

725 000,00

7M-S-1

96 597,00

Grants seguma
atjaunošana Rudē

601 000,00

„Celmi – Iesalnieki” (2km), “Ŗudiķi –
Vilkastes” (1,3km), “Kokdarbnīca –
Dižpļavas” (2,65km) un “Kokdarbnīca –
Kaulkalni – Šķūnis” (2 km)
601 000,00 EUR
Atjaunots grants segums Melnsilā – ceļiem
„Pirts – Apbūves kvartāls” un „Melnsils –
Ezeru ferma” – 2,3 km garumā.

S-7

8. INŽENIERAPGĀDE
IN-3

7M-IN-3

Izbūvēts ielu apgaismojums Rojā

+7M-SP11
+7M-S-2
7M-IN-5

IN-3, IN-4, IN6, IN-7, IN-8

300 000,00

-

50%

50%
(Rojas
DZKU)

IN-4

Āra apgaismojuma
izbūve Rudē

7M-IN-3

IN-3, IN-5, IN6, IN-7, IN-8

40 000,00

100%

-

-

Izbūvēts āra apgaismojums Rudē – līdz
uzņēmuma „Rānda” ceham.

IN-3, IN-4, IN6, IN-7, IN-8

20 000,00

100%

-

-

Izbūvēts āra apgaismojums Ģipkā, posmā
veikals – cehs.

150 000,00

10%

90%

-

Izveidota Rojas jauno Meža kapu
pamatinfrastruktūra – celiņi, automašīnu
stāvlaukums, kopīgie stādījumi, veikti
nepieciešamie atmežošanas darbi.

130 000,00

50%

50%

-

IN-5

Āra apgaismojuma
izbūve Ģipkā

+7M-SP11
+7M-S-2
7M-IN-3

20 000,00

+7M-SP11
+7M-S-2

Veikta Rojas katlu mājas rekonstrukcija,
nodrošināta šķeldas katla padeves iekārtas
un jauna katla ierīkošana.

9.MĀJOKLIS, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI
7M-MK-4

MK-9, MK-8,
MK-10

Daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas
nosiltināšana

7M-MK-3

MK-3, IZ-3, IZ1, IZ-2, SP-19,
SP-20

Nosiltinātas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
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130 000,00

MK – 2

Rojas ciema jauno Meža
kapu infrastruktūras
izveide

150 000,00

MK-8

20 000,00

Rojas katlumājas
rekonstrukcijas veikšana

20 000,00

IN-11

24 000,00

-

24 000,00

-

150 000,00

100%

20 000,00

88 000,00

150 000,00

IN-4, IN-5, IN6, IN-7, IN-8

20 000,00

Ielu apgaismojuma
izbūve Rojā

-

Izstrādāts būvprojekts Rojas Meža kapu un
kapličas būvniecībai
Izbūvēti Rojas jaunie Meža kapi un kapliča.

MK-11

Rojas novada kapu
digitalizācija

7M-MK-4

MK-8, MK-9,
MK-10, MK-11

10 000,00

10%

90%

-

Izstrādāta Kapsētu informācijas
digitalizācija un datu pārvaldības sistēma

K-12

Rojas novada kapsētu
labiekārtošana un
apsaimniekošana

7M-MK-4

MK-8, MK-9,
MK-10, MK-11

12 000,00

100%

-

-

Labiekārtota, t.sk. pļaušana, atkritumu izvešana,
sīkie remontdarbi, bīstamo koku zāģēšana,
ūdens ņemšanas vietas nodrošināšana,
pievedceļu uzturēšana, smilts piegāde, sniega
šķūrēšana, kapu uzraugu ikmēneša atalgojums
u.c. darbi Rojas ciema kapsēta Enkura ielā 2
Labiekārtota, t.sk. pļaušana, atkritumu izvešana,
sīkie remontdarbi, bīstamo koku zāģēšana,
ūdens ņemšanas vietas nodrošināšana,
pievedceļu uzturēšana, smilts piegāde, sniega
šķūrēšana, kapu uzraugu ikmēneša atalgojums
u.c. darbi Kaltenes ciema kapsēta
Labiekārtoti , t.sk. pļaušana, atkritumu izvešana,
sīkie remontdarbi, bīstamo koku zāģēšana,
ūdens ņemšanas vietas nodrošināšana,
pievedceļu uzturēšana, smilts piegāde, sniega
šķūrēšana, kapu uzraugu ikmēneša atalgojums
u.c. darbi Kaltenes baznīcas kapsēta
Labiekārtota , t.sk. pļaušana, atkritumu
izvešana, sīkie remontdarbi, bīstamo koku
zāģēšana, ūdens ņemšanas vietas
nodrošināšana, pievedceļu uzturēšana, smilts
piegāde, sniega šķūrēšana, kapu uzraugu
ikmēneša atalgojums u.c. darbi Valgalciema
kapsēta
Labiekārtota, t.sk. pļaušana, atkritumu izvešana,
sīkie remontdarbi, bīstamo koku zāģēšana,
ūdens ņemšanas vietas nodrošināšana,
pievedceļu uzturēšana, smilts piegāde, sniega
šķūrēšana, kapu uzraugu ikmēneša atalgojums
u.c. darbi Ģipkas draudzes kapsēta
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3 000,00

90%

3 000,00

10%

3 000,00

100 000,00

10 000,00

MK-8, MK-10,
MK-11

500 000,00

7M-MK-4

3 000,00

Rojas Meža kapu un
kapličas izbūve

50 000,00

MK-9

Labiekārtota, t.sk. pļaušana, atkritumu izvešana,
sīkie remontdarbi, bīstamo koku zāģēšana,
ūdens ņemšanas vietas nodrošināšana,
pievedceļu uzturēšana, smilts piegāde, sniega
šķūrēšana, kapu uzraugu ikmēneša atalgojums
u.c. darbi Melnsila kapsēta

500,00

100%

-

-

Atkritumu apsaimniekotāja, NVO,
pašvaldības kopēji rīkotas akcijas, sociālās
kampaņas, vides izglītības projekti.

500,00

100%

-

-

Makulatūras konkursa rīkošana PI un skolā

30%

70%

-

Uzbūvēta glābšanas stacija Rojas
pludmalē, iegādāts atbilstošais glābēju
aprīkojums un norobežojošās bojas

125,00

Tiek nodrošināta nodaļu uzturēšanas
izdevumu segšana.

125,00

-

100 000,00

MK-8, MK-9,
MK-10, MK-11,
MK-12, MK-13,
MK-14
MK-8, MK-9,
MK-10, MK-11,
MK-12, MK-13,
MK-14, MK-15

-

125,00

7M-MK-4

MK-16

7M-MK-4

100%
366 890,00

125,00

Informatīvie pasākumi
iedzīvotājiem vides
aizsardzības un
atkritumu
apsaimniekošanas jomā

MK-15

Veikta publisko teritoriju ikdienas
uzturēšana

100 000,00

MK-8, MK-9,
MK-10, MK-11,
MK-12, MK-13

-

125,00

7M-MK-4

-

125,00

Labiekārtošanas
nodaļas, Ugunsdzēsības
nodaļas, Transporta
nodaļas ikdienas
uzturēšana un citu
pakalpojumu
nodrošināšana
Iedzīvotāju informēšanas
pasākumi

100%

100 000,00

MK-14

400 000,00

125,00

MK-8, MK-9,
MK-10, MK-11,
MK-12

125,00

7M-MK-4

366 890,00

Publisko teritoriju
ikdienas uzturēšana

100 000,00

MK-13

10.NOVADA TĒLS
„Zilā karoga”
pludmales statusa
iegūšana Rojas
pludmalē

7M-NT-2

NT-4, SP-18,
SP-19

180 000,00

+7M-SP11
+7M-TO-4

81

180 000,00

NT-5

NT-6, NT-8,
NT-9, NT-10,
NT-11,
NT-12

2 000,00

100%

-

-

Aktualizēti Rojas novada sauklis un
simbolika, izveidota novada zīmola pakete.

NT-7

Katram novada ciemam
atšķirīga piesaistes
simbola radīšana
novada zīmola ietvaros

7M-NT-3

NT-7, NT-8,
NT-9, NT-10,
NT-11

2 000,00

100%

-

-

NT-15

Velo maršruta
marķēšana un
aprīkošana Rojas
novadā. Velo maršruta
kultūrvēsturiskā
mantojuma
popularizēšana un
iepazīšana.

7M-V-3

V-8, NT-3, NT4, V-9

23 000,00

10%

90%

-

Radīts katram ciemam atšķirīgs, bet visa
novada ietvaros iederīgs un vienots simbols
– kā ciema īpašā atpazīšanas zīme, kas
balstīta gan vēstures norisēs, gan mūsdienu
aktivitātēs.
Velo maršruta izveide

NT-17

Novada tēla
popularizēšana

25M-NT

Saistībā ar TIC

100%

-

-

23 000,00

7M-NT-3

2 000,00

Novada zīmola, saukļa
un simbolikas
aktualizēšana

2 000,00

NT-6

6 195,00
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6 195,00

11.PĀRVALDĪBA

Nodrukātas Rojas novada pastkartes;
iegādāti suvenīri ar novada simboliku;
izstrādāts un nodrukāts novada kalendārs;
izstrādāta un nodrukāta novada tūrisma
karte; iestādes prezentācija; pasākumi
tūristu piesaistei (Upes svētki un citi);
informatīvo materiālu maketu izstrāde;
Jāņu Sētas interaktīvā karšu pārlūka
abonēšana; informatīvo materiālu
tulkošana; novada atpūtas piedāvājumu
reklāma; komandējumi, darba braucieni
novada tēla popularizēšanai

P-35

P-36

P-13, P-14, P15, P-16, P-17,
P-18, P-31

448 419,00

100%

-

-

7M-P-3

P-13, P-14, P15, P-16, P-17,
P-18, P-31, P32

24 176,00

100%

-

-

Nodrošināta regulāra pastāvīgo komisiju
darbība

Informācijas tehnoloģiju
attīstība

7M-P-3

P-13, P-14, P15, P-16, P-17,
P-18, P-31, P32, P-33

40 000,00

100%

-

-

Atbalsts nevalstisko
organizāciju projektiem

7M-P-4

P-20, P-21, P22, P-23, P-24,
P-25, P-26, P28, V-4

40 000,00

100%

-

-

Veikta informācijas tehnoloģiju iegāde un
uzstādīta pašvaldības iestādēs,
struktūrvienībās nodrošinot mūsdienu
prasībām atbilstošus pakalpojumus
Uzstādīti interaktīvi ekrāni, baneri,
kameras
Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums
nevalstiskajām organizācijām attīstības
programmā iekļauto pasākumu īstenošanai

Katru gadu tiek piešķirta prēmija tiem
Rojas vidusskolas zinātniski pētniecisko
darbu izstrādātājiem, kuri izvēlējušies
pašvaldībai būtisku, iepriekš definētu tēmu
izstrādi.
Tiek nodrošināta nodaļu uzturēšanas
izdevumu segšana

448 419,00

P-33

-
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10 000,00

7M-P-3

-

10 000,00

Administratīvās nodaļas,
attīstības nodaļas,
finanšu un
grāmatvedības nodaļas,
dzimtsarakstu nodaļas
ikdienas uzturēšana un
citu pakalpojumu
nodrošināšana
Pastāvīgo komisiju
darbības nodrošināšana

100%

10 000,00

P-32

500,00

10 000,00

P-13, P-14, P15, P-16, P-17,
P-18

1 000,00

7M-P-3

-

10 000,00

Ikgadējas prēmijas
piešķiršana skolēnu ZPD
par pašvaldībai
būtiskām tēmām

Katru gadu tiek rīkots konkurss par
sakoptāko ielu, pievilcīgāko skatlogu un
citām videi draudzīgām nominācijām.

100%

10 000,00

P-18

1 000,00

10 000,00

P-1, P-2, P-3,
P-4, P-5, P-6

10 000,00

7M-P-1

24 176,00

Ikgadēja konkursa par
sakoptāko ielu un
skatlogu rīkošana

500,00

P-7

P-37

Domes priekšsēdētāja

7M-P-3

P-13, P-14, P15, P-16, P-17,
P-18, P-31, P32, P-33

(paraksts)

14 926,00

100%

-

Eva Kārkliņa
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-

Aprīkota speciālistu pieņemšanas telpa
Nodrošināta klientu apkalpošanas centra
darbība

14 926,00

Klientu apkalpošanas
centru attīstība

ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 3. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 195

Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
8) 12) un 13) punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Rojas novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu
(pievienots – pielikums Nr.3).
2. Apstiprināt jaunā redakcijā ar Rojas novada domes 2011. gada 18. janvāra sēdes
lēmumu Nr. 18.2. (protokols Nr.3) apstiprinātā “Nolikuma par darba izpildes plānošanas un
novērtēšanas kārtību Rojas novada domes struktūrvienībās un iestādēs” pielikumu Nr.5.5.
„Rojas novada domes struktūrvienību un iestāžu vadītāju un darbinieku darba izpildes līmeņi
un individuālās mēnešalgas līmeņi” (pievienots – pielikums Nr.4).
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa
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3.PIELIKUMS
Rojas novada domes 17.12.2019. lēmumam Nr.195
“Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību”

ROJAS NOVADA DOME

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

APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2019.gada 17.decembra
sēdes lēmumu Nr. 195
(protokols Nr.15)

ROJAS NOVADA DOMES AMATPERSONU UN DARBINIEKU
ATLĪDZĪBAS NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu
Ministru kabineta 2013.gada 29.janvārī noteikumiem Nr. 66 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”

1. Vispārīgie jautājumi
1.1.Šis Nolikums nosaka kārtību, kādā nosakāma atlīdzība Rojas novada pašvaldības (turpmāk
tekstā – Pašvaldība) amatpersonām un darbiniekiem, t.sk.:
1.1.1. deputātiem, kuri neieņem algotu amatu pašvaldības domē (t.sk. domes
priekšsēdētāja vietniekam);
1.1.2. deputātiem, kuri ieņem algotu amatu pašvaldības domē (domes
priekšsēdētājam);
1.1.3. Pašvaldības izpilddirektoram, Pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību
vadītājiem un darbiniekiem.
1.2. Atlīdzību veido darba samaksa, sociālās garantijas un apmaksātie atvaļinājumi. Darba
samaksu veido mēnešalga, piemaksas un prēmijas. Sociālās garantijas veido pabalsti,
kompensācijas un apdrošināšana.
1.3.Atlīdzību pašvaldībā nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumu (turpmāk – Atlīdzības likums), Darba likumu, Ministru
kabineta noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem, šo nolikumu un iekšējiem
normatīvajiem aktiem (t.sk. Darba koplīgumiem).
1.4.Pašvaldība neizmaksā citādu atlīdzību kā to, kas noteikta Atlīdzības likumā un šajā
Nolikumā.
1.5.Šis nolikuma neattiecas uz pedagogu (t.sk. no pašvaldības budžeta finansētajām amata
vienībām) un izglītības iestāžu vadītāju darba samaksu, kuriem mēnešalgu nosaka dome
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksu.
1.6.Ārstniecības personām, kuras sniedz no pašvaldību budžetiem apmaksātos veselības
aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs, mēnešalgu nosaka izglītības iestādes
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vadītājs saskaņā ar MK noteikumiem par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu
ārstniecības personām, saskaņojot to ar domi.
1.7. Rojas Ostas valdes locekļiem mēnešalgu nosaka saskaņā ar MK noteikumiem par ostas
valdes locekļu mēnešalgu un speciālajām piemaksām.
1.8. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka dome saskaņā ar šo jautājumu
regulējošiem MK noteikumiem.
1.9. Nolikumu apstiprina dome.
1.10. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji domes Finanšu komitejai var sniegt priekšlikumus par
grozījumiem nolikumā, tai skaitā izmaiņām mēnešalgu grupu, mēnešalgu likmju
apmēros, intervālos un to noteikšanas kārtībā, piemaksu, prēmiju, sociālo garantiju
apmēru, to veidu un piešķiršanas kārtību. Finanšu komiteja sagatavo jautājumu izskatīšanai
domes sēdē. Algas likmes izmaiņas tiek noteiktas ar domes lēmumu.
1.11. Mēnešalgas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu.
1.12. Mēnešalga (t.sk., stundu tarifa likme) tiek norādīta darba līgumā, kas noslēgts starp darba
devēju un darbinieku. Darba samaksas izmaiņu gadījumā darba līgumā tiek izdarīti
grozījumi, kurus noformē rakstveidā un paraksta abas puses.
1.13. Galvenais grāmatvedis vai viņa deleģēts darbinieks pārskata šo Nolikumu vismaz reizi gadā
vai nekavējoties pēc saistošo normatīvo aktu izmaiņām, kā arī izvērtējot ekonomisko
situāciju valstī u.c. pamatots kritērijus. Jebkuras izmaiņas šajā nolikumā var tikt izdarītas ar
domes lēmumu.
1.14. Jautājumi par darba samaksu un sociālajām garantijām, kuri nav skarti šajā nolikumā, tiek
risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.15. Pašvaldības Nolikums, kā arī amatpersonu un darbinieku atalgojums tiek publicēts
pašvaldības mājas lapā internetā atbilstoši Atlīdzības likuma un citu normatīvo aktu
nosacījumiem.
1.16. Mēnešalgas likmi domes priekšsēdētājam, atlīdzības apmēru priekšsēdētāja vietniekam,
deputātiem, komisiju locekļiem nosaka dome. Pārējiem darbiniekiem atalgojumu
apstiprina dome saskaņā ar slodzes, mēnešalgu grupas likmes intervālu.
1.17. Šajā nolikumā noteikto piemaksu, sociālo garantiju apmēru, kā arī kvalifikācijas
paaugstināšanas nepieciešamību, brīvdienu un atvaļinājuma piešķiršanu nosaka:
1.17.1. Domes priekšsēdētājam – dome;
1.17.2. Pašvaldības izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors) – domes
priekšsēdētājs;
1.17.3. Domes (administrācijas) darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem –
izpilddirektors;
1.17.4. iestāžu darbiniekam – iestādes vadītājs.
2. Atlīdzības noteikšana domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē
2.1. Ievērojot Atlīdzības likuma nosacījumus, Rojas novada domes deputātiem samaksu par
piedalīšanos domes, komiteju, komisiju un darba grupu sēdēs un par citu deputāta
pienākumu pildīšanu, noteikt, mēnešalgas apmēru, vienādu ar bāzes mēnešalgas,
reizinājumu ar koeficientu – 1,20, un indeksējot ar skaitli, kas iegūts saskaita Centrālās
statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā
gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar
aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu dala ar divi
un noapaļojot līdz pilniem eiro, dalot ar darba stundu skaitu mēnesī, pieņemot to par 167
stundām un reizinot ar mēnesī nostrādāto stundu skaitu. Domes priekšsēdētāja mēnešalga
tiek pārrēķināta ar nākošo mēnesi no brīža, kad Centrālās statistikas pārvalde Centrālās
statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā
gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar
aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu.
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2.2. Domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē (turpmāk tekstā – deputāti) dome
saskaņā ar Atlīdzības likuma nosacījumiem proporcionāli nostrādātajam laikam, ņemot vērā
vienas darba stundas apmaksas likmi.
2.3. Deputāts saņem atlīdzību:
2.3.1. par nostrādātām stundām domes, komiteju un komisiju sēdēs;
2.3.2. par deputāta pienākumu pildīšanu ārpus domes un komiteju sēdēm, atbilstoši
konkrētiem ar domes lēmumiem noteiktiem uzdevumiem.
2.4. Domes deputātu darba samaksas stundas likmi nosaka, dalot domes priekšsēdētāja mēneša
amatalgu ar darba stundu skaitu mēnesī, pieņemot to par 166 stundām.
2.5.Deputātu darba laika uzskaiti domes sēdēs veic pašvaldības sekretārs; komitejās, komisijās
un darba grupās – pašvaldības sekretārs vai atbildīgais protokolists. Domes sekretāre
apkopo iesniegto informāciju un iesniedz darba stundu maksas sarakstu Finanšu un
grāmatvedības nodaļai. Finanšu un grāmatvedības nodaļa aprēķina deputātu atalgojumu 1
reizi mēnesī un izmaksā to tuvākajā algas dienā.
2.6. Par deputātu komandējuma izdevumu atlīdzināšanu, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem
aktiem lemj dome.
3. Atlīdzības noteikšana domes priekšsēdētājam
3.1. Ievērojot Atlīdzības likuma nosacījumus un izvērtējot veicamā darba iespējamos apjomus
un citus pamatotus kritērijus (iedzīvotāju skaits, teritorijas lielums, iestāžu skaits u.c.).Rojas
novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas apmēru noteikt, vienādu ar bāzes mēnešalgas,
reizinājumu ar koeficientu – 2,10, un indeksējot ar skaitli, kas iegūts saskaita Centrālās
statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā
gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar
aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu dala ar divi
un noapaļojot līdz pilniem eiro. Domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek pārrēķināta ar nākošo
mēnesi no brīža, kad Centrālās statistikas pārvalde Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā
statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba
samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar aizpagājušā gada inflāciju
procentos pret iepriekšējo gadu .
3.2.Domes priekšsēdētājs par darbu domes sēdēs un pastāvīgo komiteju sēdēs atlīdzību
nesaņem.
3.3.Pabalsti, sociālās garantijas, brīvdienas un atvaļinājumi domes priekšsēdētājam ir noteikti
šī Nolikuma turpmākajos punktos.
3.4.Domes priekšsēdētājam nav tiesību uz piemaksām par nakts darbu, virsstundu darbu vai
darbu svētku dienās.
3.5.Atvaļinājuma, papildatvaļinājuma, kompensāciju un citu sociālo garantiju piešķiršana
domes priekšsēdētājam tiek veikta tādā kārtībā, kādā tā šajā Nolikumā ir noteikta
pašvaldības darbiniekiem.
3.6.Novada domes priekšsēdētāja vietniekam mēnešalga novada domes priekšsēdētāja
aizvietošanas laikā tiek noteikta novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas apmērā
proporcionāli nostrādātajam laikam.
4. Mēnešalgas noteikšana pašvaldības darbiniekiem
4.1.Nosakot darbinieku, tai skaitā izpilddirektora, mēnešalgas, ņem vērā amatam atbilstošo
mēnešalgu grupu un tai atbilstošo mēnešalgas maksimālo apmēru tām saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām, un tām jāiekļaujas darba samaksas fondam paredzēto līdzekļu ietvaros.
4.2.Amatus klasificē un mēnešalgas pēc mēnešalgu grupas nosaka attiecīgās iestādes vai
struktūrvienības vadītājs.
4.3.Nosakot darbinieka mēnešalgu, ņem vērā šādus kritērijus:
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4.3.1. veicamā darba sarežģītību, kuru raksturo nepieciešamā izglītība, profesionālā
pieredze, jaunrade, sadarbība;
4.3.2. darba darītāja atbildības pakāpi, kuru nosaka, ņemot vērā darbinieka atbildību
par darba norisi un rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem;
4.3.3. darba smagumu, kuru darba izpildes laikā raksturo darbinieka psihiskā un nervu
piepūle, garīgā (intelektuālā) vai fiziskā piepūle, monotonitāte (vienmuļība,
vienveidība u. tml.), negatīvā psihiskā slodze.
4.4.Darbinieku novērtēšanas un individuālās darbinieku mēnešalgas apmēru un piešķiršanas
kārtību, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus, nosaka dome.
4.5.Iestādes struktūrvienības vadītājs klasifikācijas rezultātus un noteikto mēnešalgu iesniedz
domes Finanšu komitejai izskatīšanai. Noteiktās mēnešalgas apstiprina dome.
4.6.Līdz darbinieku individuālā novērtējuma apstiprināšanai, darbiniekiem tiek saglabātas
iepriekš noteiktās mēnešalgas, kas atbilst Atlīdzības likuma nosacījumiem.
4.7.Ja iestādē vai domes struktūrvienībā pastāvīgi nodarbināts darbinieks tiek iecelts, ievēlēts
vai apstiprināts amatā (piemēram, komisijās, darba grupās u.tml.) kā privātpersona vai
organizācijas pārstāvis, viņš ir tiesīgs saņemt abas mēnešalgas ievērojot Atlīdzības likuma
nosacījumus.
4.8.Ja darbinieks vienā struktūrvienībā vai iestādē ir nodarbināta vairākos amatos, kuriem ir
noteikti atšķirīgi pienākumi, un katrā amatā uz nepilnu laiku, bet kopumā nepārsniedzot
normālo darba laiku, tai saskaņā normatīvajiem aktiem mēnešalgu nosaka atsevišķi par
katru amatu atbilstoši nostrādātajam laikam.
5. Komisiju, darba grupu un bāriņtiesas locekļu darba samaksas kārtība
5.1. Par darbu komisijās (izņemot deputātiem), komisiju vadītājiem vadītāja vietniekiem,
sekretāriem un komisiju locekļiem, noteikt samaksas stundas likmi, 50% apmērā no
deputātu darba samaksas stundas likmes atlīdzības darba stunda likmes.
5.2.Noteikt, ka Rojas novada pašvaldības darbiniekiem netiek maksāta papildus atlīdzības par
darbu Rojas novada pašvaldības komisijās (izņemot par darbu Administratīvā komisijā un
atbilstoši normatīvajiem aktiem Vēlēšanu komisijā un Komisijā lēmumu pieņemšanai par
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā).
5.3.Bāriņtiesas locekļu darba samaksas aprēķinam izmanto bāriņtiesas priekšsēdētāja
mēnešalgas stundu likmi.
5.4.Komisiju locekļi, bāriņtiesas locekļi saņem atlīdzību par:
5.4.1. nostrādātām stundām komisiju sēdēs un sēžu materiālu noformēšanā;
5.4.2. nostrādātām stundām apsekošanas dabā.
5.5. Darba laika uzskaiti par faktiski nostrādātajām stundām veic komisiju priekšsēdētāji un
bāriņtiesas priekšsēdētājs. Komisiju priekšsēdētāji un bāriņtiesas priekšsēdētājs apkopo
iesniegto informāciju un iesniedz darba stundu maksas sarakstu Finanšu un grāmatvedības
nodaļai. Finanšu un grāmatvedības nodaļa aprēķina deputātu atalgojumu 1 reizi mēnesī un
izmaksā to tuvākajā algas dienā.
6. Piemaksas un prēmijas, to saņemšanas kārtība
6.1. Dome maksā vispārējās piemaksas saskaņā ar Atlīdzības likuma nosacījumiem.
6.2. Dome apstiprina piemaksu apmērus un amatu sarakstu, kuros maksā speciālās piemaksas
par darbu, kas saistīts ar īpašu risku (darbu, kas saskaņā ar darba vides risku novērtējumu
saistīts ar paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai paaugstinātu risku darbinieka
drošībai un veselībai) un par nosacījumiem, kas saistīti ar darba specifiku - līdz 30% no
mēnešalgas.
6.3. Dome darbiniekiem var noteikt šādas piemaksas:
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6.3.1. piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu papildus
tiešajiem amata pienākumiem - līdz 30% no mēnešalgas;
6.3.2. piemaksu par vakanta amata pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata
pienākumiem - līdz 30% no mēnešalgas;
6.3.3. piemaksu par amata aprakstā neminētu, bet ar domes izpilddirektora vai iestādes
vadītāja rīkojumu vai domes lēmumu papildus uzliktu pienākumu pildīšanu līdz
30% no mēnešalgas.
6.4. Piemaksu piešķiršanas kārtību un to apmēru domes administrācijas darbiniekiem un domes
iestāžu vadītājiem nosaka izpilddirektors ar rīkojumu.
6.5. Piemaksas apmēru domes iestāžu darbiniekiem nosaka iestādes vadītājs ar rīkojumu
saskaņā ar šo Nolikumu.
6.6. Pēc darbinieku darbības un tā rezultātu novērtēšanas procesa administrācijas un iestāžu
darbiniekiem var izmaksāt prēmiju saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu
novērtējumu vienu reizi kalendārajā gadā, ja iestādes tāmē tam ir līdzekļi.
6.7. Ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtību, prēmijas apmērus un izmaksas
kārtību nosaka izpilddirektors ar rīkojumu.
6.8. Administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem prēmijas apmēru nosaka
izpilddirektors ar rīkojumu. Izpilddirektoram prēmijas apmēru nosaka priekšsēdētāja ar
rīkojumu. Iestāžu darbiniekiem prēmijas apmēru nosaka iestādes vadītājs ar rīkojumu
saskaņā ar izpilddirektora rīkojumā noteikto kārtību.
6.9.Prēmiju apmēru ierobežojošos nosacījumus nosaka Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.
6.10. Pašvaldības policijas darbiniekam par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata
pienākumus un par tāda nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt
būtisku kaitējumu, ne biežāk kā divas reizes gadā var noteikt prēmiju. Kalendāra gada laikā
prēmijas apmērs nedrīkst pārsniegt 120 procentus no mēnešalgas, bet ikreizējās prēmijas
apmērs — 60 procentus no mēnešalgas. Par vienu un to pašu gadījumu nedrīkst izmaksāt
vairākas prēmijas. Prēmijas noteikšanu ierosina pašvaldības policijas vecākais inspektors
vai izpilddirektors. Prēmijas piešķiršanu izskata Finanšu komiteja un apstiprina dome.
6.11. Struktūrvienību vai iestāžu vadītāji kompetentāko darbinieku motivēšanai var ierosināt
domei darbiniekam noteikt vienreizēju piemaksu par personisko darba ieguldījumu un
darba kvalitāti. Šīs piemaksas piešķiršanas pamatojumu nosaka iestādes vadītājs, ņemot
vērā darbiniekam izvirzīto mērķu izpildi vadītāja noteiktā laika periodā. Piemaksas apmēru
ierosina vadītājs līdz 40% no mēnešalgas, atbilstoši finanšu iespējām.
7. Naudas balvu izmaksu un materiālas motivēšanas kārtība
7.1.Darbiniekam var izmaksāt naudas balvu ne vairāk kā vienas minimālās mēnešalgas apmērā
sakarā ar darbiniekam vai Rojas novada pašvaldības svarīgu notikumu vai darbinieka
personisko ieguldījumu un darba kvalitāti Rojas novada pašvaldības mērķu sasniegšanā, ja
iestādes tāmē tam ir līdzekļi.
7.2.Darbiniekam, ņemot vērā viņa ieguldījumu Rojas novada pašvaldības mērķu sasniegšanā
un nolūkā nodrošināt kompetentāko darbinieku motivēšanu, var noteikt piemaksu par
personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, ja iestādes tāmē tam ir līdzekļi.
Piemaksas apmēru ierobežojošos nosacījumus nosaka Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.
7.3.Naudas balvu domes administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem piešķir ar
izpilddirektora rīkojumu;
7.4.Iestādes darbiniekiem naudas balvu piešķir iestādes vadītājs ar rīkojumu.
8. Pabalsti un to saņemšanas kārtība
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8.1.Dome izmaksā šādus pabalstus:
8.1.1. atlaišanas pabalstu saskaņā ar Atlīdzības likuma nosacījumiem;
8.1.2. pabalstu domes priekšsēdētāja, izpilddirektora, pašvaldības darbinieka nāves
gadījumā vienam no viņa ģimenes locekļiem vai personai, kura uzņēmusies viņa
apbedīšanu, viņam noteiktās mēnešalgas apmērā Noteikumos par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām
noteiktajā kārtībā;
8.1.3. pabalstu domes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai pašvaldības darbinieka
ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā,
brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāves gadījumā ne vairāk kā vienas minimālās
mēneša darba algas apmērā (Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar
nodokli netiek aplikti darbinieka vai viņa radinieku (tuvinieku) nāves gadījumā
darba devēja piešķirtais bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 250 euro);
8.1.4. Darba devējs novērtējot nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības
prasību ievērošanu, īpaši iespējamo risku redzei, nodrošina redzi uzlabojošos
medicīnisko optisko līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādi gada laikā līdz 50,00
euro (piecdesmit euro 00 centi). Lai domes priekšsēdētāja, izpilddirektors un
darbinieki saņemtu šajā punktā minēto kompensāciju, gada laikā pēc optisko
līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādes tā iesniedz Rojas novada domei
maksājuma apliecinošu dokumentu un obligātās veselības pārbaudes kartes
kopiju, kur izdarīta atzīme punktā 12.Īpašas piezīmes un ieteikumi darba
devējam – nodarbinātajam nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti
speciāli optiski redzes korekcijas līdzekļi (brilles, kontaktlēcas);
8.1.5. Domes priekšsēdētājai, izpilddirektoram un darbiniekam vienu
reizi
kalendārajā gadā, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, var izmaksāt
pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas, ja iestādes tāmē ir līdzekļi.
Vienas iestādes darbiniekiem pabalsta procentuālajam apmēram (no
mēnešalgas) jābūt vienādam.
9. Kompensācijas, mācību izdevumu segšana un apdrošināšana
9.1.Dome darbiniekam, kurš saskaņojot ar iestādes vai struktūrvienības vadītāju, nepārtraucot
darbu, mācās izglītības iestādē, piešķir mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu.
9.2.Mācību izdevumu kompensēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus sedz un
atmaksā Noteikumos par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
sociālajām garantijām noteiktajā kārtībā.
9.3.Domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram, pašvaldības darbiniekiem normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos un MK noteikumos “Kārtībā, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi” noteiktajā kārtībā un apmērā kompensē komandējuma transporta
izdevumus un izmaksā komandējuma naudu.
9.4. Dome nosaka amatus (arī izdevumu apmēru un segšanas kārtību) kuros darbinieki:
9.4.1. saņem obligāto veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem;
9.4.2. nāves gadījumā tiek apbedīti par pašvaldības līdzekļiem Noteikumos par valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām
noteiktajā kārtībā.
9.5.Dome var apdrošināt domes priekšsēdētāja, izpilddirektora, darbinieku veselību saskaņā ar
Atlīdzības likuma nosacījumiem.
9.6. Domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram, darbiniekiem apmaksā sakaru un degvielas
izdevumus, saskaņā apstiprinātiem limitiem mēnesī:
9.6.1. Domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram sakaru un degvielas izdevumu
limitus nosaka dome.
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9.6.2. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju un darbinieku telefonsarunu un
degvielu limitus nosaka izpilddirektors ar rīkojumu. Iestādes vadītājam
noteiktos sakaru un degvielas izdevumus maksā no attiecīgās iestādes budžeta.
9.6.3. Iestādes vadītājs nosaka amatus, kuros darbiniekiem apmaksā sakaru un
degvielas izdevumus, kā arī sakaru un degvielas izdevumu apmaksas apmērus,
kas nedrīkst pārsniegt iestādes vadītājam noteikto sakaru un degvielas
izdevumu apmaksas apmēru. Iestādes darbiniekiem noteiktos sakaru un
degvielas izdevumus maksā no attiecīgās iestādes budžeta.
9.6.4. Ja budžeta gada ietvaros noteiktā sakaru un degvielas izdevumu limitu kopējā
summa tiek pārsniegta, pārtēriņš tiek apmaksāts no personīgiem līdzekļiem.
10. Atvaļinājumi un brīvdienas, to piešķiršanas kārtība
10.1. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir saskaņā ar Atlīdzības likuma un Darba likuma
nosacījumiem.
10.2. Dome, papildus Darba likumā noteiktajam obligāti piešķiramajam papildatvaļinājumam,
pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas var piešķirt apmaksātu
papildatvaļinājumu:
10.2.1. domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram par darba izpildes intensitāti un
atbildību - līdz 10 darba dienām.
10.2.2. domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu vadītājiem un vietniekiem ar
izpilddirektora rīkojumu par darba izpildes intensitāti un atbildību – līdz 7 darba
dienām.
10.2.3. pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, atbilstoši rezultātu
novērtējumam saskaņā ar izpilddirektora vai iestādes vadītāja rīkojumu - līdz 5
darba dienām, ja darba izpilde pārsniedz prasības vai līdz 3 darba dienām, ja darba
izpilde noris saskaņā ar prasībām.
10.2.4. līdz 3 darba dienām par papildus darba pienākumu veikšanu (kvalitātes sistēmas
vadītājam, iekšējiem auditoriem) saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu.
10.3. Kopējais apmaksāto papildatvaļinājumu dienu skaits gadā nedrīkst pārsniegt 10 darba
dienas, neskaitot Darba likumā noteikto obligāti piešķiramo papildatvaļinājumu.
10.4. Domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram, pašvaldības darbiniekam (šajā punktā –
darbinieks) piešķir šādas apmaksātas brīvdienas:
10.4.1. darbinieka laulību gadījumā - ne vairāk kā 3 darba dienas.
10.4.2. ja darbinieka bērns skolas gaitas uzsāk 1. – 4.klasē - 1 darba diena pirmajā skolas
dienā.
10.4.3. darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi – 1 darba diena izlaiduma
dienā.
10.5. Saskaņā ar Atlīdzības likuma nosacījumiem un Nolikuma 1.17.punktā minēto kārtību
var piešķirt mācību atvaļinājumu, saglabājot mēnešalgu:
10.5.1. līdz 20 darba dienām gadā studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu
kārtošanai.
10.5.2. līdz 10 darba dienām semestra pārbaudījumu kārtošanai vai promocijas darba
izstrādei.
Šis nolikums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. Ar nolikuma spēkā stāšanos brīdi zaudē spēku
ar Rojas novada domes 18.12.2018. lēmumu Nr.199 (protokols Nr.12, 4.punkts) apstiprinātais
Rojas novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums.
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Veckāgane 63220840
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E.Kārkliņa

4.PIELIKUMS
Rojas novada domes 17.12.2019. lēmumam Nr.195
“Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību”
5.5.pielikums
Nolikumam par
darba izpildes plānošanas un novērtēšanas kārtību
Rojas novada domes struktūrvienībās un iestādēs

APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2019. gada 17. decembra sēdes
lēmumu Nr. 195
(protokols Nr. 15)

Rojas novada domes struktūrvienību un iestāžu vadītāju un darbinieku
darba izpildes līmeņi un individuālās mēnešalgas līmeņi
Darba izpildes līmenis
Mēnešalgas
grupa

A

B

C

Mēnešalga, EURO*
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1365
1229
1108
998
898
803
725
656
588
536
477
467
457
448

1291
1166
1050
945
845
767
688
620
557
504
472
462
452
439

1229
1108
998
898
803
725
656
588
536
477
467
457
448
430

Piezīme: * Mēnešalga noteikta, nepārsniedzot Amatpersonu un darbinieku mēnešalgu ministriju padotībā esošajās
iestādēs, kas noteikta MK 29.01.2013. noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu
un
darbinieku
darba
samaksu
un
tās
noteikšanas
kārtību”
2.pielikumā.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 4. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 196

Par atalgojuma noteikšanu pašvaldības iestāžu medmāsām
Saskaņā ar 29.06.2010. MK noteikumiem Nr.595 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu
un speciālo piemaksu ārstniecības personām”, izstrādāti noteikumi par atalgojuma noteikšanu
Rojas novada vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestāžu un Rojas novada Sporta skolas
medmāsām. Medmāsu novērtējums veikts un mēnešalga medmāsām noteikta saskaņā ar
izstrādātajos noteikumos iekļauto mēnešalgu skalu,
Rojas novada dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus “Par atalgojuma noteikšanu Rojas novada vidusskolas,
pirmsskolas izglītības iestāžu un Rojas novada Sporta skolas medmāsām” (pievienots –
pielikums Nr.5).
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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5.PIELIKUMS
Rojas novada domes 17.12.2019. lēmumam Nr.196
“Par atalgojuma noteikšanu pašvaldības iestāžu medmāsām”

ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
Rojas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2019.gada 17. decembra
sēdes lēmumu Nr.196
(protokols Nr.15)

Noteikumi par atalgojuma noteikšanu Rojas vidusskolas, pirmsskolas
izglītības iestāžu un Rojas novada sporta skolas medmāsām
Izstrādāts saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumiem
Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo
piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”
1. Šie Noteikumi nosaka vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestāžu un sporta skolas medmāsu
mēnešalgu un piemaksas.
2. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs, pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā
novērtē vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestāžu un sporta skolas medmāsu darbību un
tās rezultātus un piešķir darbiniekam individuālo darba izpildes līmeni saskaņā ar
18.01.2011. “Nolikums par darba izpildes plānošanas un novērtēšanas kārtību Rojas novada
domes struktūrvienībās un iestādēs” nosacījumiem. Vienlaicīgi tiek noteikta nepieciešamā
darbinieka apmācība un citu darbu veicinoši faktori.
3. Medmāsas mēnešalgas konkrēto apmēru, atbilstoši amata kvalifikācijas kategorijai un
apstiprinātajiem mēnešalgu apmēriem (2.tabula) nosaka pašvaldības izglītības iestādes
vadītājs, apstiprina Rojas novada dome.
4. Ja darbs ir saistīts ar īpašu risku, medmāsa saņem piemaksu. Izvērtējumu un piemaksas
apmēru nosaka izglītības iestādes vadītājs saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851
nosacījumiem, to apstiprina dome.
5. Medmāsai atbilstoši darba stāžam ārstniecības jomā mēnešalgas apmērs tiek palielināts
šādā apmērā:
5.1. ja darba stāžs ārstniecības jomā ir no 1 līdz 9 gadiem (ieskaitot), – līdz 10 % no
ārstniecības personai atbilstoši mēnešalgu skalai noteiktās mēnešalgas;
5.2. ja darba stāžs ārstniecības jomā ir no 10 līdz 15 gadiem (ieskaitot), – no 1 līdz 10 %
no ārstniecības personai atbilstoši mēnešalgu skalai noteiktās mēnešalgas;
5.3. ja darba stāžs ārstniecības jomā ir no 16 līdz 20 gadiem, – no 2 līdz 15 % no
ārstniecības personai atbilstoši mēnešalgu skalai noteiktās mēnešalgas.
5.4. Ja darba stāžs ir vairāk nekā 20 gadu – no 3 līdz 15% no ārstniecības personai atbilstoši
mēnešalgu skalai noteiktās mēnešalgas.
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6. Noteikumu izpilde finansējama pašvaldības izglītības iestādes darba samaksas fonda
ietvaros atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam.
1.tabula
Ārstniecības personu amatu kvalifikācijas kategorijas *
Nr.p.k.

Profesiju grupa/amata nosaukums

Sertificētu ārstniecības personu amati
1.
Ārsts, zobārsts
2.
Fizioterapeits, audiologopēds, uztura speciālists, ergoterapeits,
tehniskais ortopēds, mākslas terapeits
3.
Māsa, ārsta palīgs (feldšeris), vecmāte, biomedicīnas laborants,
radiologa asistents, radiogrāfers
4.
Masieris, ergoterapeita asistents, fizioterapeita asistents, zobu
higiēnists, zobārstniecības māsa, kosmētiķis, podologs, zobu
tehniķis
Reģistrētu ārstniecības personu amati
5.
Ārsts, zobārsts, rezidents
6.
Fizioterapeits, audiologopēds, uztura speciālists, ergoterapeits,
tehniskais ortopēds, mākslas terapeits
7.
Māsa, ārsta palīgs (feldšeris), vecmāte, biomedicīnas laborants,
radiologa asistents, radiogrāfers
8.
Masieris, ergoterapeita asistents, fizioterapeita asistents, zobu
higiēnists, zobārstniecības māsa, kosmētiķis, podologs, zobu
tehniķis
9.
Zobārsta asistents, māsas palīgs

Kvalifikācijas
kategorija
1
2
3
4

2
3
4
5

6

* Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumu Nr.851 „Noteikumi par
zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”
1.pielikumu.
2.tabula
Ārstniecības personu mēnešalga
Kvalifikācijas
kategorija1)
1
2
3
4
5
6

Kategorijas mēnešalgas likme, EUR
C2)
B
A
Daļēji atbilst
Atbilst
Pārsniedz
prasībām
prasībām
prasības
1079
1101
1123
950
969
988
714
728
743
629
642
655
559
570
581
524
534
545

Piezīmes:
1) Zemākā mēnešalga saskaņā ar MK 18.12.2018. noteikumu Nr.851 „Noteikumi par zemāko
mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” 1.pielikumu.
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2) Zemākā mēnešalga saskaņā ar MK 18.12.2018. noteikumu Nr.851 „Noteikumi par zemāko
mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” 2.pielikumu.
Šis noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. Ar noteikuma spēkā stāšanos brīdi
zaudē spēku ar Rojas novada domes 19.03.2019 lēmumu Nr. 38 (protokols Nr.4 1.punkts)
apstiprinātie Noteikumi par atalgojuma noteikšanu Rojas vidusskolas, pirmsskolas izglītības
iestāžu un Rojas novada sporta skolas medmāsām.
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 6. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 198

Par Rojas novada domes 2019. gada 15. oktobra lēmuma Nr. 168 “Par piedalīšanos
projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”” atcelšanu
Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto
autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), un pamatojoties uz “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktu 23 un Rojas novada domes veikto iepirkumu
“Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide – būvējot tualetes ēku Rojas estrādes teritorijā”,
identifikācijas nr. RND/2019/7/EJZF
Rojas novada dome nolemj:
Atcelt Rojas novada domes 2019. gada 15. oktobra lēmumu Nr. 168 „Par piedalīšanos
projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide””.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 7. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 199

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 “Par
piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide””
Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto
autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), un pamatojoties uz „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktu 23 un Rojas novada domes veikto iepirkumu
“Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide – būvējot tualetes ēku Rojas estrādes teritorijā”,
identifikācijas nr. RND/2019/7/EJZF
Rojas novada dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 „Par
piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”” un izteikt lēmuma 2., 3.
un 4. punktu šādā redakcijā:
“2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 19 670,72 EUR (projekta kopējās izmaksas
196 707,15 EUR).
3.Ņemt aizņēmumu 2020. gadā no Valsts kases 161 299,86 EUR apmērā.
4.Sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Rojas novada domes iespējas ņemt
aizņēmumu no Valsts Kases 161 299,86 EUR apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās
procentu likmes. Apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.”
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 9. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 201

Par dalības maksu basketbola turnīrā meitenēm “Rojas kauss 2019”
Izskatot Rojas novada Sporta skolas direktores Tatjanas Kirilovas iesniegumu par
dalības maksas noteikšanu basketbola turnīrā meitenēm “Rojas kauss 2019”, kas notiks 2019.
gada 28. decembrī, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.
punktu g) apakšpunktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt dalības maksu vienai komandai basketbola turnīrā meitenēm “Rojas
kauss 2019” 2019. gada 28. decembrī, EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) apmērā, izņemot Rojas
novada Sporta skolas komandai.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rojas novada Sporta skolas direktorei Tatjanai
Kirilovai.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 10. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 202

Par mēneša limitu mobilā tālruņa rēķinam domes priekšsēdētājai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” pirmās daļas punktu
12), Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 12. panta punktu 3),
Rojas novada dome nolemj:
Noteikt Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai 2020. gadā mēneša limitu
mobilā tālruņa rēķinam EUR 25,00 apmērā.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 12. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 204

Par zemi “Riekstiņi”, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (saņemts 26.11.2019., reģistrācijas Nr. 310/858), kurā lūgts atzīt nekustamo īpašumu “Riekstiņi”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 008
1035 0.06 ha platībā kā starpgabalu un reģistrēt zemesgrāmatā uz Rojas novada pašvaldības
vārda. Atbilstoši “Publiskas personas mantu atsavināšanas likumam” pārdot [..] kā starpgabalu
blakus esošā nekustamā īpašuma “Apsītes”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 008 1047,
apsaimniekošanai. Saskaņā ar 21.05.2015. lauku apvidus zemes nomas līgumu
RND/2015/L148, [..] noslēdzis līgumu ar Rojas novada pašvaldību par nekustamā īpašuma
“Riekstiņi”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 008 1035 zemes nomu.
Ievērojot 15.09.2015. Rojas novada domes lēmumu Nr. 207 “Par rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemi” (sēdes protokols Nr. 9, 1. punkts), kurā atzīta par pašvaldībai piekrītošu zemi
“Riekstiņi”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 008 1035 0.06 ha platībā, konstatēts, ka zemes
gabals “Riekstiņi”, Rojas novadā ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1035 ir atzīstams kā
starpgabals, jo Rojas novada teritorijas plānojumā tā plānotā/atļautā izmantošana ir L (lauku
teritorijas un pļavas), bet pašvaldība Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra
saistošo noteikumu Nr. 22/2011 “Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023. gadam”,
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka minimālā jaunizveidojamā zemes
platība lauku teritorijām un pļavām Rojas novadā ir 1 ha ciemu teritorijās un ārpus ciemiem –
2 ha. Atbilstoši likumam “Publiskas personas mantu atsavināšanas likumam” pirmā panta 11.
daļas b) apakšpunktu zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura
platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo
zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu
atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Nekustamais īpašums “Riekstiņi”, Rojas novadā atrodas starp [..] piederošu nekustamo
īpašumu “Apses”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 008 1047 un Rojas novada pašvaldībai
piederošu nekustamo īpašumu “Mazdārziņi 5”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 008 0339.
Atbilstoši “Publiskas personas mantu atsavināšanas likumam” noteiktā kārtībā drīkst
atsavināt: 1) tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais
zemes starpgabals”.
Pamatojoties uz “Publiskas personas mantu atsavināšanas likumam” pirmā panta 11.
daļas b) apakšpunktu, Rojas novada teritorijas plānojuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 6.15.2.4. apakšpunktu, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu,
kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību un izvērtējot lietderības apstākļus,
102

likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4)punktu, likuma „Zemes pārvaldības likums” 17. panta 2. daļas,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atzīt par starpgabalu nekustamā īpašuma “Riekstiņi”, Rojas novadā, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1035 0.0600 ha platībā (vairāk vai mazāk kā izrādīsies
uzmērot dabā) (pievienots grafiskais pielikums Nr.8) un pamatojoties uz likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas
4) punktu, reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldībai piekrītošu zemi”.
2. Lēmumu piecu dienā pēc to parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam, Kurzemes
reģionālajai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv.
3. 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

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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8.PIELIKUMS
Rojas novada domes 17.12.2019. lēmumam Nr.204
“Par zemi “Riekstiņi”, Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 13. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 205

Par nekustamo īpašumu “Mazķeizari”, Rudē, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (saņemts 02.12.2019., reģistrācijas Nr. 39/877), kurā nekustamā īpašuma “Mazķeizari”, Rojas novadā tiesiskie valdītāji – [..] piedāvā
pārdot Rojas novada pašvaldībai augstāk minēto nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma
“Mazķeizari”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 007 0469, platība 0.2000 ha (vairāk vai mazāk,
kā izrādīsies uzmērot dabā). Uz zemes gabala atrodas propāna ierīce, vienā pusē atrodas
daudzdzīvokļu māja “Mežrozes”, otrā pusē pašvaldībai piederoša katlu māja, uz zemes gabala
tiek turēta arī katlu mājas malka. Zemes gabalu apsaimnieko daudzdzīvokļu māju īpašnieki.
Iesniegumam pievienota arī zemes gabala shēma. Jau pēc komitejas sēdes, iesnieguma
iesniedzējs telefoniski informēta, ka piedāvātā pārdošanas cena ir EUR 1000 (viens tūkstotis
eiro).
Lai izvērtētu piedāvājuma pieņemšanas iespēju atbilstoši “Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”, īpašumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā ir
jānovērtē sertificētam vērtētājam.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas punktu, 21. panta
pirmās daļas 17) un 23) punktiem,
Rojas novada dome nolemj:
1. Rojas novada pašvaldība pašvaldības funkciju veikšanai, ir ieinteresēta iegādāties
nekustamo īpašumu “Mazķeizari”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 007 0469 0.2000 ha platībā
(vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā) (pievienots grafiskais pielikums Nr. 9) par
pārdošanas cenu EUR 1000 (viens tūkstotis eiro), tomēr, lai pieņemtu galīgo lēmumu par
nekustamā īpašuma iegādi, īpašumam ir jābūt reģistrētam zemesgrāmatā un to jānovērtē
sertificētam vērtētājam.
2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt [..].
3. 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

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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9.PIELIKUMS
Rojas novada domes 17.12.2019. lēmumam Nr.205
“Par nekustamo īpašumu “Mazķeizari”, Rudē, Rojas novadā”

“Mazķeizari”, Rojas novads
Kadastra Nr. 8882 007 0469

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 14. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 206

Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam “Krūmāji”, Rojas novadā
Rojas novada pašvaldībā iesniegts [..] 2019. gada 09. decembra iesniegums (reģistrēts
09.12.2019. Nr.3-10/907), ar lūgumu precizēt nekustamā īpašuma “Krūmāji” (kadastra 8882
005 0028) lietošanas mērķus un katram lietošanas mērķim piekrītošās platības.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums “Krūmāji”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 005 0028), sastāv no
septiņām zemes vienībām:
1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0059 (kopplatība 1,1100 ha);
2) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0080 (kopplatība 1,1100 ha);
3) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0084 (kopplatība 1,0000 ha);
4) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0088 (kopplatība 1,0700 ha);
5) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0114 (kopplatība 18,3000 ha);
6) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0185 (kopplatība 2,0000 ha);
7) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0029 (kopplatība 2,1000 ha).
2. Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000530411.
3. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 005 0059 noteiktie zemes lietošanas mērķi ir „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 0,8600 ha kopplatībā un
„Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,2500 ha platībā, kas
neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kā arī Rojas novada
teritorijas plānojumam, tāpēc tie jāmaina, nosakot sekojošu zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101)
1,1100 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem:
- tīrumi – 1,0700 ha;
- zeme zem ūdeņiem – 0,0400 ha.
4. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 005 0080 noteiktais zemes lietošanas mērķis ir „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 1,1100 ha kopplatībā, kas
neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kā arī Rojas novada
teritorijas plānojumam, tāpēc tas jāmaina, nosakot sekojošus zemes lietošanas mērķus:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101)
0,9800 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem:
- tīrumi – 0,6400 ha;
- krūmāji – 0,1900 ha;
107

- zeme zem ūdeņiem – 0,1500 ha;
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201)
0,1300 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veida: Mežs 0,1300 ha.
5. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 005 0088 noteiktais zemes lietošanas mērķis ir „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 1,0700 ha kopplatībā, kas
neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kā arī Rojas novada
teritorijas plānojumam, tāpēc tas jāmaina, nosakot sekojošus zemes lietošanas mērķus:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101)
0,9000 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem:
- tīrumi – 0,6900 ha;
- krūmāji – 0,1000 ha;
- zeme zem ūdeņiem – 0,1100 ha;
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201)
0,1700 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veida: Mežs 0,1700 ha.
6. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 005 0114 noteiktie zemes lietošanas mērķi ir „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 16,2773 ha platībā, „Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 1,5000 ha
platībā, „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,1000 ha platībā
un “Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” (NĪLM – kods 1003) 0,4227 ha platībā,
kas neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kā arī Rojas
novada teritorijas plānojumam, tāpēc tie jāmaina, nosakot sekojošus zemes lietošanas
mērķus:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101)
16,6000 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem:
- tīrumi – 8,7000 ha;
- pļavas – 5,8000 ha;
- ganības – 0,8000 ha;
- krūmāji – 0,8000 ha;
- citas zemes – 0,5000 ha;
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201)
1,5000 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veida: Mežs 1,5000 ha.
“Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” (NĪLM – kods 1003) 0,2000 ha platībā, kas
sastāv no zemes lietošanas veidiem:
- zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,1000 ha;
- citas zemes – 0,1000 ha.
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.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādi ir nekustamā īpašuma
“Krūmāji”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 005 0028), 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
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noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” punktiem 2. un 18.,
Rojas novada dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Krūmāji” (kadastra Nr.8882 005 0028) zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0059 zemes lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 1,1100 ha platībā.
2. Noteikt nekustamā īpašuma “Krūmāji” (kadastra Nr.8882 005 0028) zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0080 sekojošus zemes lietošanas mērķus:
− „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,9800 ha platībā,
− „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 0,1300 ha platībā.
3. Noteikt nekustamā īpašuma “Krūmāji” (kadastra Nr.8882 005 0028) zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0088 sekojošus zemes lietošanas mērķus:
− „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,9000 ha platībā,
− „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 0,1700 ha platībā.
4. Noteikt nekustamā īpašuma “Krūmāji” (kadastra Nr.8882 005 0028) zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0114 sekojošus zemes lietošanas mērķus:
− „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 16,6000 ha platībā;
− „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 1,5000 ha platībā;
− “Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” (NĪLM – kods 1003) 0,2000 ha
platībā.
5. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējam.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību
informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp
NĪVKIS un pašvaldību”.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese: Lielā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 15. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 207

Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam ar
kadastra apzīmējumu 8882 009 0714
Rojas novada pašvaldībā iesniegts SIA “M un M risinājumi”, reģistrācijas
Nr.40003930560, zemes ierīkotāja Mārča Mistra, sertifikāts AA 000000087, 2019. gada 11.
novembra iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/808), ar lūgumu precizēt nekustamā īpašuma
“Strautiņi” (kadastra apzīmējums 8882 009 0714) lietošanas mērķus un katram lietošanas
mērķim piekrītošās platības.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums pieder [..] un [..], katram ½ domājamās daļas, īpašuma tiesības
reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 763.
2. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu
8882 009 0714 noteiktie zemes lietošanas mērķi ir “individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme” (NĪLM – kods 0601) un „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 0,4843 ha kopplatībā, kas precizēta pēc mērnieka
L.Miezīša (sertifikāta sērija BB Nr.191) instrumentālās uzmērīšanas.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu noteiktie zemes lietošanas mērķi ir:
„Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,2993 ha platībā, kas
sastāv no zemes lietošanas veidiem:
- augļu dārzi – 0,1432 ha,
- zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,1412 ha,
- zeme zem ceļiem – 0,0149 ha.
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101)
0,1850 ha platībā kas sastāv no zemes lietošanas veidiem:
- aramzeme – 0,1302 ha,
- zeme zem ūdeņiem – 0,0548 ha.
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.
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Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādi ir nekustamā īpašuma
“Strautiņi”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra apzīmējumu 8882 009 0714), zemes lietošanas
veidi un lietderības apsvērumi lēmuma pieņemšanai, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo
funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas
un apbūves kārtību, 21. panta pirmās daļas punktu 23), Administratīvā procesa likuma 67. panta
piekto daļu, 84. pantu, 86. panta otrās daļas 3. punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma” 9. panta pirmās daļas 1. punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 20.
jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” punktiem 2. un 18.,
Rojas novada dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Strautiņi”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra
apzīmējums 8882 009 0714) (kopplatība 0,4843 ha) (pievienots grafiskais pielikums Nr.10),
zemes lietošanas mērķus:
− „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,2993 ha platībā;
− „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,1850 ha platībā.
2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Mārcim Mistrim [..].
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

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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10.PIELIKUMS
Rojas novada domes 17.12.2019. lēmumam Nr.207
“Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0714”

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 16. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 208

Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam ar
kadastra apzīmējumu 8882 009 0713
Rojas novada pašvaldībā iesniegts SIA “M un M risinājumi”, reģistrācijas
Nr.40003930560, zemes ierīkotāja Mārča Mistra, sertifikāts AA 000000087, 2019. gada 11.
novembra iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/808), ar lūgumu precizēt nekustamā īpašuma
“Jūrmalas” (kadastra apzīmējums 8882 009 0713) lietošanas mērķus un katram lietošanas
mērķim piekrītošās platības.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums pieder [..] un [..], katram ½ domājamās daļas, īpašuma tiesības
reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 763.
2. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu
8882 009 0713 noteiktais zemes lietošanas mērķis ir “Neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,3096 ha kopplatībā, kas precizēta pēc mērnieka
L.Miezīša (sertifikāta sērija BB Nr.191) instrumentālās uzmērīšanas.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu noteiktais zemes lietošanas mērķis ir:
„Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,3096 ha
platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem:
- pļavas – 0,2402 ha;
- zeme zem ūdeņiem – 0,0446 ha;
- zeme zem ceļiem – 0,0248 ha.
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.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādi ir nekustamā īpašuma
“Jūrmalas”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra apzīmējumu 8882 009 0713), 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
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likuma” 9. panta pirmās daļas 1. punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 20.
jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” punktiem 2. un 18.,
Rojas novada dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Jūrmalas”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra
apzīmējums 8882 009 0713) (kopplatība 0,3096 ha) (pievienots grafiskais pielikums Nr.11),
zemes lietošanas mērķi:
− „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,3096
ha platībā.
2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Mārcim Mistrim ar drošu
elektronisko parakstu [..].
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

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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11.PIELIKUMS
Rojas novada domes 17.12.2019. lēmumam Nr.208
“ Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0713”

Nekustamā īpašuma “Jūrmalas”, Kaltene, Rojas novads zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8882 009 0713

(plāna mērogs: 1:1000)
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 17. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 209

Par zemi Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā
Rojas novada dome ir saņēmusi [..] iesniegumu (saņemts 04.11.2019., reģ. Nr. 310/785) ar lūgumu noteikt Jūras ielā 1A, Rojā, kadastra Nr. 8882 008 0702 zemes lietošanas
mērķus apbūves tiesību reģistrēšanai pēc iesniegumā pielikumā pievienotās shēmas.
19.11.2019. Rojas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr. 190 “Par zemi Jūras ielā 1A, Rojā,
Rojas novadā”, kurā tā noteikusi zemes lietošanas mērķus zemei Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas
novadā, kas noteikta apbūves tiesību reģistrēšanai pēc pielikumā pievienotās shēmas, kā arī
noteikusi zemes lietošanas mērķus paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008
0656. Valsts zemes dienests ir izteicis iebildumus pret Rojas novada domes 19.11.2019.
lēmuma Nr. 190 formulējumiem, norādot, ka, lai gan zemes platībai, kurai tiek izgatavota
shēma apbūves tiesību reģistrēšanai, netiek izgatavots zemes vienības daļas plāns, tomēr
kadastra reģistrā šī zeme tiek reģistrēta kā zemes vienības daļa, tādēļ lūdz lēmumā to formulēt
kā zemes vienības daļu, kā arī lūdz lēmumā zemes lietošanas mērķus norādīt, kā zemes vienības
daļai, tā visai zemes vienībai (ieskaitot zemes vienības daļas platību).
Rojas novada dome konstatē:
1.Nekustamais īpašums Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0702), sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0656 (kopplatība 0.6500 ha).
2.Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0656 pieder Rojas novada pašvaldībai,
īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000517860.
3.Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas
novadā (kadastra Nr. 8882 008 0702), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008
0656, noteikti sekojoši zemes lietošanas mērķi:
− “noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002) 0.1200 ha platībā;
− “upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju
apbūve” (NĪLM – kods 1202) 0.5300 ha platībā.
4.Jaunizveidojamai zemes vienības daļai Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā ar kadastra
apzīmējumu 8882 008 0656 0.6126 ha platībā, kas noteikta apbūves tiesību reģistrēšanai pēc
pievienotās apbūves tiesību shēmas (shēma - pielikumā), nepieciešams noteikt sekojošus
zemes lietošanas mērķus:
− “noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002) 0.0826 ha platībā, kas sastāv no zemes
izmantošanas veida:
- zem ēkām 0.0826 ha,
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− “upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju
apbūve” (NĪLM – kods 1202) 0.5300 ha platībā, kas sastāv no zemes izmantošanas
veidiem:
- zem ceļiem 0.0100 ha,
- citas zemes 0.5200 ha.
5.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0656 0.6500 ha platībā nepieciešams
noteikt zemes lietošanas mērķus:
− “noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002) 0.1013 ha platībā, kas sastāv no zemes
izmantošanas veida:
- zem ēkām 0.1013 ha,
− “upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju
apbūve” (NĪLM – kods 1202) 0.5487 ha platībā, kas sastāv no zemes izmantošanas
veida:
- zem ēkām 0.0187 ha,
- zem ceļiem 0.0100 ha,
- citas zemes 0.5200 ha.
6.20.11.2012. Rojas novada domes lēmums Nr. 6 “Par zemes vienību atdalīšanu, nosaukumu
un adreses piešķiršanu Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā” 6.2. punkts daļā, kurā noteikti
zemes lietošanas mērķi atdalītajai zemes vienībai ir jāatceļ. 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.
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.
Saskaņā ar Rojas novada domes 2018. gada 20. novembra lēmuma Nr. 179 “Par zemes
nomu Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā”, Rojas novada dome, Ministru kabineta 2018. gada
19. jūnijā noteikumos Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” noteiktajā kārtībā publicēja paziņojumu par pieteikšanos apbūves tiesību izsolei par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0656 daļu 6126 m² platībā (vairāk vai mazāk
kā izrādīsies uzmērot dabā) Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā, iznomāšanu uz 25 (divdesmit
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pieciem) gadiem, ar tiesībām noslēgt apbūves tiesību līgumu, un saskaņā ar Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnijā noteikumos Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 44. un 77.punktiem, kā vienīgais pretendents, kas pieteicies, tiesības
noslēgt apbūves tiesību līgumu ieguva Jānis Lakšmanis, personas kods 150985-12508 (ar
tiesībām līgumu pārslēgt ar Jāņa Lakšmaņa, personas kods 150985-12508, dibinātu
kapitālsabiedrību).
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādi ir nekustamā īpašuma
Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0702), zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 008 0656 (kopplatība 0.6500 ha), 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., 16.1. un 18.,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atcelt 19.11.2019. Rojas novada domes lēmumu Nr. 190 “Par zemi Jūras ielā 1A,
Rojā, Rojas novadā”.
2. Apbūves tiesību reģistrēšanai, izveidot zemes vienības daļu Jūras ielā 1A, Rojā,
Rojas novadā ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0656 0.6126 ha platībā, atbilstoši pievienotajai
apbūves tiesību shēmai (pievienots grafiskais pielikums Nr.12), un noteikt zemes vienības daļai
sekojošus zemes lietošanas mērķus:
− “noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002) 0.0826 ha platībā,
− “upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas
būvju apbūve” (NĪLM – kods 1202) 0.5300 ha platībā.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0656, noteikt zemes lietošanas
mērķus:
− “noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002) 0.1013 ha platībā,
− “upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas
būvju apbūve” (NĪLM – kods 1202) 0.5487 ha platībā.
4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību
informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp
NĪVKIS un pašvaldību”.
5. 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

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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12.PIELIKUMS
Rojas novada domes 17.12.2019. lēmumam Nr.209
“Par zemi Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 18. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 210

Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Rojas estrāde”, Rojas novadā
21.05.2019. Rojas novada dome ar lēmumu Nr. 100 “Par adreses piešķiršanu Rojas
estrādei” izveidojusi būvju īpašumu, sastāvošu no jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 8882 008
0728 067 un piešķīrusi tam adresi Jūras iela 10, Roja, Rojas novads. Konstatēts, ka nav piešķirta
adrese zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1081.
Izvērtējot lietderības apsvērumus lēmuma pieņemšanā, pamatojoties uz 2015. gada 8.
decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2. punkta 2.9
apakšpunktu, 9. punktu, 11. punktu, 15. punktu, Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 20. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. panta piekto daļu, 84.
pantu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Izteikt 21.05.2019. Rojas novada domes lēmuma Nr. 100 “Par adreses piešķiršanu
Rojas estrādei” lemjošās daļas pirmo punktu sekojošā redakcijā:
“1. Izveidot būvju īpašumu, sastāvošu no brīvdabas estrādes ar kadastra apzīmējumu
8882 008 0728 067 un piešķirt būvju īpašumam un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 008 1081, adresi: Jūras iela 10, Roja, Rojas novads, LV - 3264.”
2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz
kurzeme@vzd.gov.lv.
3. 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

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 19. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 211

Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”
[1] Par Rojas novada iedzīvotāju tiesisko interešu neievērošanu
Saeima 2019. gada 21. martā, ņemot vērā nepieciešamību turpināt administratīvi
teritoriālo reformu (turpmāk – ATR), nolēmusi turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo reformu
un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar
vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi
salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par
samērīgām izmaksām.
2019. gada 21. marta Saeimas paziņojumā norādīts, ka Ministru kabinets pēc konceptuālā
ziņojuma sagatavošanas par administratīvi teritoriālo iedalījumu un konsultācijām ar
pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu izstrādā un līdz 2019. gada
1. decembrim iesniedz Saeimai atbilstoši Saeimas lēmumā norādītajiem punktiem sagatavotu
likumprojektu. Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs intervijās vairākkārt ir
norādījis, ka veicot ATR, tiks ņemts vērā ATR skarto novadu iedzīvotāju viedoklis un attieksme
pret gaidāmo reformu.
Saeima 1996. gada 22. februārī pieņēma likumu “Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas
vietējo pašvaldību hartu”, ar ko apstiprināta un pieņemta 1985. gada 15. oktobrī Strasbūrā
parakstītā Eiropas vietējo pašvaldību harta (turpmāk – Harta), kuras preambulā noteikts, ka
“Eiropas Padomes dalībvalstis, kas parakstījušas šo hartu, .. uzskatot, ka pilsoņu tiesības
piedalīties valsts lietu pārvaldīšanā pieder pie demokrātijas principiem, kas kopīgi visām
Eiropas Padomes dalībvalstīm ..”. Hartas 5. pantā noteikts, ka “Vietējās varas teritoriju robežu
izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas
ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts”.
Demokrātiskām konsultācijām ar pašvaldībām par to administratīvo teritoriju robežu
izmaiņām ir noteikts precīzs tiesiskais ietvars. Vienotas demokrātiskā pašvaldības principa
vadlīnijas ir formulētas Hartā, kurā tiek aizstāvētas teritoriālo kopienu iedzīvotāju tiesības
piedalīties pašvaldības darbā. No Hartas paskaidrojošā ziņojuma par 5. pantu pirmā teikuma
savukārt izriet, ka "Priekšlikumi par tās robežu grozījumiem, no kuriem apvienošanās ar citām
varas institūcijām ir ārkārtējs gadījums, acīmredzami ir svarīgi vietējām varas institūcijām un
iedzīvotājiem, kurus tās apkalpo". Īstenojot reformu, ir svarīgi skrupulozi precīzi ievērot šīs
pašvaldības iedzīvotāju tiesības.
Vienlaikus no Satversmes tiesas 2009. gada 30. oktobra sprieduma lietā Nr. 2009-04-06
secinājumu daļas izriet, ka "Pašvaldības princips prasa, lai katrai pašvaldībai tās robežu izmaiņu
gadījumā būtu iespējas iepazīties ar pietiekami konkrētu un izstrādātu paredzamo grozījumu
projektu, saprātīgā laikposmā to apspriest, pēc iespējas apspriešanā iesaistot arī attiecīgās
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teritorijas iedzīvotājus; pamatojoties uz šīs apspriešanas rezultātiem, pieņemt pašvaldības domē
(padomē) attiecīgu lēmumu un paļauties uz to, ka pašvaldības lēmumā izteikto viedokli valsts
institūcija, kas izdod attiecīgo ar teritorijas grozījumiem saistīto aktu, ņems vērā, proti, ka
pašvaldības lēmumā izteiktie argumenti tiks izvērtēti pat tādā gadījumā, ja galīgais valsts
institūcijas pieņemtais lēmums būs atšķirīgs. Konkrētajā gadījumā šis princips prasa, lai par
reformas norisi atbildīgā institūcija pašvaldībai pieprasa sasaukt savu lēmējinstitūciju ārkārtas
sēdes un izteikt viedokli par attiecīgo priekšlikumu. Samērīguma princips prasa, lai par
reformas norisi atbildīgā institūcija saprātīgi izsvērtu visu iesaistīto pušu intereses un pieņemtu
vairākuma gribai atbilstošu lēmumu, kurā vienlaikus tiktu samērīgi ievērotas skarto personu
intereses.
No likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums” anotācijas par tā
virzību izriet tikai vispārīga statistiska informācija, ka Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija "laika posmā no 2019. gada 27. maija līdz 2019. gada 2. augustam ir
organizējusi 30 konsultācijas ar pašvaldību domēm par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo
administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli. Pavisam minētajā laika posmā konsultācijās
piedalījās 1312 dalībnieki, no kuriem 947 bija pašvaldību domju deputāti (63% no kopējā
deputātu skaita uz konsultācijām aicināto pašvaldību domēs)". Savukārt, šīs anotācijas
saturiskajā sadaļā par sabiedrības līdzdalību un konsultāciju aktivitātēm ir norādīts, ka "kopš
2019. gada augusta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs dodas reģionālajās
vizītēs uz pašvaldībām, kuras skar administratīvi teritoriālā reforma, un tiekas ar iedzīvotājiem,
skaidrojot reformas nepieciešamību un mērķus un uzklausot priekšlikumus. Plānots tikšanās
turpināt līdz 2019. gada maijam un apmeklēt vairāk nekā 70 pašvaldības. Saņemtie priekšlikumi
par administratīvi teritoriālo iedalījumu tiek izvērtēti un iespēju robežās ņemti vērā".
Rojas novada dome pievienojās virknei citu pašvaldību, kas ir konstatējušas, ka diemžēl
gan konceptuālajā ziņojumā "Par administratīvi teritoriālo iedalījumu", gan Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu pavadošajos dokumentos nav norādīta informācija
par konsultāciju ar pašvaldībām norisi, kā arī pašvaldību izteiktie iebildumi un priekšlikumi, un
jebkāda to analīze.
Turklāt, kad pašvaldības lūdza tām uzrādīt ministra organizēto konsultāciju norises
protokolus, lai pārliecinātos par savu viedokļu fiksāciju un to novērtējumu, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) atbilde tiešām pārsteidza, jo izrādījās,
ka šīs sanāksmes nav protokolētas un pašvaldību viedokļi nav tikuši fiksēti.
Rojas novada dome vēlas norādīt, ka 2019. gada 17. jūlijā Talsos bija ieradies VARAM
ministrs, lai iepazīstinātu Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadu deputātus ar izstrādāto
ATR. Tikšanās reizē ministrs tikai iepazīstināja ar ATR, bet nav sniedzis pašvaldībām atbildes
par tām izteikto piedāvājumu priekšrocībām vai tā būtiskiem trūkumiem.
Neskatoties uz Rojas novada un citu pašvaldību iebildumiem, 2019. gada 15. oktobrī
Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumprojektu, kura pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un
teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pagasti" tabulā ir norādīts, ka pēc
2021. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām Latvijā darbosies 39 administratīvo teritoriju
iedalījums, ko veidos 34 novadu un 5 republikas pilsētu (Rīgas, Liepājas, Jūrmalas, Rēzeknes
un Daugavpils) administratīvās teritorijas.
2019.gada 6.novembrī Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēdē ar balsu vairākumu
tika pieņemts lēmums lūgt Saeimu neatbalstīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumprojektu un nodot to atpakaļ Ministru kabinetam.
Neskatoties uz to, Saeima 2019.gada 7.novembrī konceptuāli atbalstīja Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu.
Rojas novada dome, izvērtējot sagatavoto likumprojektu un ziņojumu ir konstatējusi, ka
vispār nav ņemtas vērā Rojas novada pašvaldību iedzīvotāju intereses, kas savukārt ir pretrunā
ar izstrādātā likumprojekta 7.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka apvienojot vai sadalot
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administratīvo teritoriju, kā arī grozot tās robežu, izvērtē valsts un pašvaldības iedzīvotāju
intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību domju lēmumus.
Līdz ar to nav redzams, ka izstrādājot likumprojektu, būtu izvērtētas Rojas novada
pašvaldības iedzīvotāju intereses, kuras apstiprinātas ar Rojas novada pašvaldības domes
lēmumu.
[2] Par ATR ietekmi uz Rojas novada pašvaldības attīstību
Rojas novada domes deputāti kopā ar Rojas novada pašvaldības iedzīvotājiem ir
izvērtējuši ATR piedāvāto pašvaldību sadalījumu, tajā izvirzītos mērķus un tā ietekmi attiecībā
uz Rojas novada pašvaldības attīstību turpmākajos gados.
[2.1.] Teritoriālās reformas mērķu analīze saistībā ar Rojas novada teritorijas attīstību.
1) Uzlabot valsts un pašvaldību ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju.
Rojas novada pašvaldība, izvērtējot ATR piedāvāto modeli, nesaredz, ka nākotnē tas
varētu uzlabot Rojas novada pašvaldības ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju. No Rojas
novada pašvaldības izveidošanas brīža, Rojas novada pašvaldība pati ir noteikusi tās
ekonomiskās attīstības mērķus un virzienus, tos saistot ar pašvaldības attīstības un investīciju
plānā noteiktajiem mērķiem. Apvienojot Rojas novada pašvaldību ar blakus esošajiem
novadiem, pastāv ļoti liels risks, ka Rojas novada noteiktie prioritārie attīstības mērķi vairs
nebūs prioritāri, kas savukārt kavēs Rojas novada pašvaldības administratīvās teritorijas
attīstību turpmākajos gados, kā tas ir plānots saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentiem. Šobrīd VARAM nav izstrādāts konkrēts priekšlikums ekonomiskās izaugsmes
un konkurētspējas veicināšanai, savukārt, mehāniska robežu grozīšana nav pietiekams
nosacījums definētā mērķa sasniegšanai.
Rojas novada dome uzskata, ka teritoriālās reformas kontekstā visbūtiskāk ir ievērot
vietējo iedzīvotāju intereses, jo reforma būtiski ietekmēs dažādas iedzīvotāju dzīves
organizācijas jomas (tai skaitā veselība, izglītība, mobilitāte, zemes resursu pārvaldība u.c.).
Nosakot Rojas novada pievienošanu novadam, kurā ir citas galvenās prioritātes un vajadzības,
būtiski tiks kavēta Rojas novada teritorijas turpmākā izaugsme, jo nevis tas attīstīs Rojas novada
Attīstības programmā un Investīciju plānā izvirzītos un noteiktos prioritāros mērķus, bet
noteikta finansējuma summa tiks novirzīta citas teritorijas infrastruktūras uzturēšanai, it sevišķi
novirzot tās Talsu novada centra attīstībai.
Tādējādi Rojas novadā dzīvojošo nodokļu maksātāju nauda nevis veicinās Rojas
pašvaldības teritorijas attīstību un pakalpojumu kvalitātes pieaugumu, bet gan tiks novirzīta citu
pašvaldību lielo kredītsaistību dzēšanai vai mazāk attīstīto teritoriju situācijas uzlabošanai, ko
jau šobrīd veic pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda maksājumu veidā, kur 2019.gadā Talsu
novads iemaksās un dotācijās saņem - EUR 6346081 vai EUR 206,58 uz vienu iedzīvotāju, bet
Rojas novads ievērojami mazāku dotāciju – EUR 677474 vai EUR 175,24 uz vienu iedzīvotāju.
2) Nodrošināt visas valsts pārvaldes darbībā racionālu valsts budžeta līdzekļu
izlietošanu.
Rojas novada dome vēlas norādīt, ka uz šo brīdi pašvaldība jau nodrošina valsts
racionālu budžeta līdzekļu izlietošanu, līdz ar to apvienojot pašvaldības, tas faktiski neko
nemaina. Tieši pretēji, kā rāda pēdējā laika notikumi, tieši lielās pašvaldības ir rīkojušās
nesaimnieciski un nav izlietojušas racionāli budžeta līdzekļus.
Ja tiek vērtētas Rojas novada kā mazas pašvaldības administratīvās izmaksas, tad tās
procentuāli īpaši neatšķiras no Talsu novada administratīvajām izmaksām, bet jāņem vērā
pašreiz Talsu novadā vērojamo tendenci administratīvās izmaksas samazināt, pirmkārt,
samazinot pagasta pārvalžu skaitu un darbinieku skaitu tajās, tā attālinot pakalpojumu
sniegšanu no iedzīvotājiem.
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Mazās pašvaldībās darbinieki veic vairāku speciālistu pienākumus, kas savukārt
pierāda, ka darbinieki ir maksimāli noslogoti un amatu skaits ir optimizēts, lai pašvaldības
budžeta līdzekļi tiktu izlietoti racionāli un lietderīgi, nepasliktinot darba kvalitāti.
Novadu finanšu datu analīze rada pamatotas bažas, ka lielā Talsu novada saistības tiks
segtas uz lauku un piekrastes iedzīvotāju rēķina, kuri jau tāpat ir nostādīti nevienlīdzīgā situācijā
esošā ceļu stāvokļa un valsts nevienmērīgās ekonomiskās attīstības rezultātā.
3) Izveidot vienlīdzīgu un ilgtspējīgu pašvaldību darbības sistēmu, reģionālās un
nacionālās nozīmes attīstības centrus ar to lauku teritorijām sasaistot vienotā administratīvā,
ekonomiskā un saimnieciskā vienībā, tādējādi radot labākus priekšnosacījumus
tautsaimniecības attīstībai un pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem.
Rojas novada dome respektē to, ka Nacionālā attīstības plānā ir noteikti nacionālās un
reģionālās nozīmes attīstības centri, tomēr būtu racionāli saglabāt šobrīd esošo teritoriālo
iedalījumu, jo uz šo brīdi pastāvošie reģionālie centri nodrošina attīstību un tas viss ir
realizējams bez pašvaldību apvienošanas vienotā administratīvajā vienībā, bet gan veicot
savstarpēju sadarbību, kas uz šo brīdi arī tiek veiksmīgi realizēta. Bez tam arī spēkā esošie
normatīvie akti uz šo brīdi racionāli nodala un nosaka atšķirīgas funkciju realizēšanas
nosacījumus pilsētām un lauku teritorijām.
Rojas novada dome vēlas norādīt, ka minētais mērķis ir pretrunā ar Latvijas Ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas"
Latvija
2030" nostādnēm
( https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf) 266.punktu, kas
akcentē Latvijas telpiskās attīstības perspektīvas trīs galvenos aspektus:
a) sasniedzamība un mobilitātes iespējas;
b) apdzīvojums kā ekonomiskās attīstības, cilvēku dzīves un darba vide;
c) nacionālo interešu telpas – unikālas specifiskas teritorijas, kas nozīmīgas visas valsts
attīstībai.
Rojas novads ar pašvaldības teritorijā esošo kultūrvēsturisko mantojumu ir unikāla
teritorija, ar savām attīstības pamatnostādnēm. Šobrīd esošā teritorija ar Rojas vārdu ir labi
zināma un viegli atpazīstama, līdz ar to ar lielu potenciālu investīciju piesaistei. Ņemot vērā
vienmērīgi attīstīto infrastruktūru un pakalpojumu klāstu, kā arī citus ģimenēm pieejamos
resursus, pēdējo gadu laikā Rojas novads kļūst arvien pievilcīgāks kā dzīvesvieta ģimenēm.
Savukārt, iekļaujot Rojas novada teritoriju lielākā administratīvā vienībā, tiks zaudēta vietas
identitāte un pastāv risks, ka investīciju apjoms samazināsies, minētā teritorija būs mazāk
pievilcīga kā dzīves vieta.
4) Radīt mehānismus efektīvākai novadu pilsētu un novada pagastu pašpārvaldes
darbībai, vairāk iesaistot tajā attiecīgo teritoriju iedzīvotājus.
Rojas novada dome uzskata, ka minētais mērķis, apvienojot vairākas pašvaldības nav
realizējams, jo uz šo brīdi ir redzams, ka mazākām pašvaldībām ir ciešāka saskarsme un
iedzīvotāju interešu īstenošana ar tās administratīvajā teritorijā esošajiem iedzīvotājiem. Mainot
pašvaldību administratīvo teritoriju robežas, novada centrs būs attālināts no tiem iedzīvotājiem,
kuri dzīvo attālākajās novada teritorijās, tādējādi netiks ievērots princips “Tuvāk iedzīvotājam”.
Apvienojot pašvaldības, likumā būtu jāparedz, ka pagastu pārvaldēm būtu noteikta
plašāka autonomija, kuras varētu pildīt noteiktās funkcijas, jo izvērtējot Rojas novada un blakus
esošo pašvaldību iedzīvotāju intereses, ir redzams, ka lauku (lauksaimniecības attīstība) un
piejūras teritorijā (tūrisms un zivsaimniecība) iedzīvotāju intereses atšķiras no pilsētās
dzīvojošo iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.
5) Nostiprināt pašvaldību autonomiju un kapacitāti, nodrošināt subsidiaritātes principa
ievērošanu.
Rojas novada dome vēlas norādīt, ka minētais princips saskaņā ar piedāvāto ATR
modeli nav realizējams, jo apvienojot vairākus novadus, pašvaldības centrs būs attālināts no
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iedzīvotājiem un attiecīgās pašvaldības vara atradīsies nevis tuvāk, bet gan attālināti no
iedzīvotāja, tādējādi nespējot nodrošināt efektīvu lēmumu pieņemšanu zemākā pārvaldes
līmenī.
Tāpat minētais princips ir pretrunā ar Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas" Latvija
2030" nostādnēm, 428.punktu, kas nosaka, ka cilvēki labprātāk velta laiku sabiedriskiem
jautājumiem, ja savai līdzdalībai redz konkrētu rezultātu. Lēmumu pieņemšanas process iespēju
robežās ir jāreformē, ievērojot subsidiaritātes principu, kas nosaka, ka ikviens lēmums jāpieņem
pēc iespējas tuvāk tiem, uz kuriem tas attiecas.
6) Nodrošināt pievilcīgu vidi investīcijām un produktīvu darbavietu radīšanai, tādejādi
panākot konkurētspējīgu atalgojumu un mazinot emigrāciju
Izvērtējot piedāvāto ATR, ir redzams, ka arī nākotnē, apvienojot Dundagas, Mērsraga
Rojas un Talsu novadu, VARAM paredz iedzīvotāju skaita samazināšanos, līdz ar to iedzīvotāju
skaita samazināšanās nav atkarīga no pašvaldību administratīvo teritoriju robežu maiņas un
funkciju pārdales.
Tāpat Rojas novada dome vēlas norādīt, ka apvienojot pašvaldības, ir apšaubāma minētā
mērķa īstenošana attiecībā uz jaunu darba vietu radīšanu. Rojas novada pašvaldībā noteicošais
uzņēmējdarbības veids ir lauksamniecības un zivju pārstrādes produkcijas ražošana, kuru veic
vietējie iedzīvotāji. Mainoties pašvaldību administratīvo teritoriju robežām jaunas darba vietas
neradīsies, līdz ar to nav saskatāma šī mērķa realizēšanas iespējas.
7) Panākt, ka pašvaldības tām likumos uzdotās funkcijas izpilda patstāvīgi.
Rojas novada dome vēlas norādīt, ka uz šo brīdi veiksmīgi īsteno un pilnvērtīgi pilda
normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas. Ņemot vērā to, ka likums paredz pašvaldību
budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu, kā rezultātā, atsevišķas pašvaldības funkcijas ir tiesības
deleģēt citām pašvaldībām, tas pierāda, ka tas ir veiksmīgi realizējams, noslēdzot deleģēšanas
vai sadarbības līgumus. Šādi instrumenti ļauj pašvaldībām samazināt administratīvās izmaksas
un budžeta līdzekļus novirzīt pašvaldības infrastruktūras attīstībai.
2019.gada 13.novembrī Rojas novada dome aicināja Rojas novada aktīvos iedzīvotājus
uz tikšanos ar ministru Juri Pūci, paust savu viedokli un diskutēt par piedāvāto ATR risinājumu.
Arī atsevišķi tiekoties ar Rojas novada domes deputātiem un izsakot savu viedokli, iedzīvotāji
ir vērsuši uzmanību uz neskaidrajiem ATR realizācijas priekšnosacījumiem, kā arī ir norādīts
uz pastāvošajiem riskiem ATR realizācijas gadījumā:
1) Rojas novada identitātes zaudēšana (ģerbonis, karogs, pasākumi u.c.).
Pēc 2009.gada reformas, Rojas novads ir veiksmīgi attīstījies, ir formējies vietējo
iedzīvotāju lokālpatriotisms, identifikācija ar savu dzīves vietu – Rojas novadu. Novada
iedzīvotāji pa šiem gadiem ir sevi apzinājuši kā rojniekus ar savu karogu un citiem
lokālpatriotiskiem pasākumiem, kas veicinājuši arī jaunās ģimenes palikt šajā novadā,
popularizēt novadu un iedibinot jaunas tradīcijas. Šāda spēcīga piederības sajūta ir būtisks
priekšnosacījums vietējo iedzīvotāju iniciatīvai, radošumam, sociālekonomiskajai aktivitātei,
dalībai demokrātiskos procesos.
Tikšanās reizēs absolūtais Rojas novada iedzīvotāju vairākums pauda viedokli, ka vēlās
Rojas novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju.
2) Izglītība – Rojas vidusskola, Rojas Mūzikas un mākslas skola, Rojas novada Sporta
skola un pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta zivtiņa” un “Saulespuķe”.
Iedzīvotāji diskusijas laikā par ATR ietekmi vērsa uzmanību, ka viņu ģimenes
dzīvesvietas izvēli nosaka pieejamo izglītības pakalpojumu klāsts, tai skaitā, pirmsskolas
izglītība, sākumskolas, pamatskolas un kvalitatīvu vidējās izglītības pakalpojumu pieejamība
tuvāk dzīvesvietai. Ņemot vērā, ka ATR rezultātā, tālākā nākotnē varētu tikt apdraudēta Rojas
vidusskolas pastāvēšana, šis fakts būtiski ietekmētu arī iedzīvotāju (ģimeņu) dzīves vietas
izvēli, veicinot migrēšanu tuvāk reģionālajiem centriem, teritorijas depopulāciju. Iedzīvotāju
skaita samazināšanās savukārt ietekmēs gan investīciju piesaisti, gan uzņēmējdarbības
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aktivitāti. Tādējādi apgalvojums, ka teritorija būs ekonomiski attīstītāka veicot ATR, neiztur
kritiku.
Vēl jo vairāk, Rojā sekmīgi darbojas gan Rojas Mūzikas un mākslas skola, gan Rojas
novada Sporta skola, kas dod iespēju vietējiem bērniem un jauniešiem apgūt mūziku, mākslu
un sportu piedāvātajās programmās tuvāk dzīvesvietai. Prognozējams, ka pēc vienota Talsu
novada izveidošanas, šīs skolas sākotnēji var tikt pārveidotas par filiālēm, bet samazinoties to
darbībai, iespējams pat likvidētas. Šobrīd kopā ar interešu izglītības programmām Rojas
Mūzikas un mākslas skolā izglītību iegūst 107 izglītojamie, bet Rojas novada Sporta skolā 147
izglītojamie. Tas liecina, ka šāda izglītības pakalpojuma saņemšanai tuvāk iedzīvotāju
dzīvesvietai ir izšķiroša nozīme. Šī brīža VARAM izstrādātais pašvaldības profils nesniedz
konkrētas atbildes par izglītības pakalpojuma pieejamību tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai arī pēc
ATR īstenošanas.
Likvidējot izglītības iestādi, izglītojamajiem būtu problemātiski nokļūt uz Talsu novada
centru, lai apmeklētu mūzikas un mākslas skolu un sporta skolu, tādējādi netiktu ievērotas Rojas
novada pašvaldības izglītojamo intereses un tiktu apgrūtinātas tiesības uz interešu izglītību.
3) Pakalpojuma pieejamība un kvalitāte, sociālās priekšrocības.
Saskaņā ar VARAM uzstādītajiem ATR mērķiem, tiek plānots pastiprināti attīstīt jaunās
teritoriālās vienības - reģionālo centru. Vēršam uzmanību, ka izstrādātais priekšlikums nesatur
informāciju, kādā veidā iedzīvotāji savā dzīvesvietā saņems kvalitatīvākus pakalpojumus un,
vai pakalpojumi tiks nodrošināti iedzīvotāja dzīvesvietā līdzšinējā apjomā.
Uz šo brīdi Rojas novada pašvaldība sekmīgi pilda normatīvajos aktos noteiktās sociālās
palīdzības funkcijas tās iedzīvotājiem. Pašvaldībā ir pieejams 3 ģimenes ārstu prakses un 2
aptiekas.
Ja izvērtē likumprojekta anotācijā norādīto informāciju par sociālo pakalpojumu
nodrošināšanu pašvaldībā, tad Rojas novada pašvaldība vēlas norādīt, ka ir viena no tām
pašvaldībām, kas nodrošina arī aprūpes mājā pakalpojumu, līdz ar to spēj pilnvērtīgi nodrošināt
vienu no pamata sociālajiem pakalpojumiem.
Salīdzinot Rojas novada pašvaldības sociālās priekšrocības ar Talsu novada pašvaldības
noteikto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, ir redzams, ka pievienojot Rojas novada
pašvaldību Talsu novadam, pastāv liels risks, ka Rojas novada sociāli mazaizsargāto personu
grupām, var pasliktināti dzīves apstākļi.
4) Kultūrvēsturisko mantojumu attīstība.
Ņemot vērā, ka Rojas novada teritorija ir bagāta ar nozīmīgu kultūrvēsturisko
mantojumu, veicot attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, novada teritorijas attīstība, īpaši
tūrisma attīstība, balstīta galvenokārt uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību.
Rojas novada pašvaldība mērķtiecīgi un sekmīgi piedalās investīciju piesaistes konkursos un
projektos.
Pastāv risks, ka iesāktie investīciju projekti var zaudēt prioritāri jaunizveidotās
teritoriālās vienības kopējo prioritāšu kontekstā. Jāņem vērā, ka lēmumu pieņemšanas procesā,
Rojas novada iedzīvotāju interešu pārstāvošo deputātu skaits būs proporcionāli niecīgs.
5)Vienmērīga attīstība visā Rojas novada teritorijā.
ATR rezultātā samazināsies iedzīvotāju pārstāvniecība lēmumu pieņemšanas procesos,
kas attālinās iedzīvotājus no lēmumu pieņemšanas procesa. Ņemot vērā, ka attīstību un
investīcijas plānots koncentrēt reģionālajos attīstības centros, nevar apgalvot, ka tiks
nodrošināta vienmērīga teritorijas attīstība.
Papildus iepriekš minētajam, Rojas novada iedzīvotāji norādīja, ka nav veikta
padziļināta analīze par 2009.gadā īstenoto ATR, tās ietekmi uz sociālekonomisko labklājību,
izmaksām, investīcijām, attīstību kopumā. Tāpat arī nav skaidras norādes, kādi tieši ieguvumi
būs Rojas novada iedzīvotājiem, ja Rojas novads kā teritorija tiks pievienota Talsu novadam.
Pamatojoties uz 1985. gada 15. oktobrī Strasbūrā parakstīto Eiropas vietējo pašvaldību
hartu, Latvijas Republikas Satversmes 101. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 3, 12.pantu,
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21. panta otro daļu, Rojas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu Nr.22 “Par Rojas novada
iedzīvotāju aptaujas organizēšanu”,
Rojas novada dome nolemj:
Neatbalstīt jauno likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”
esošajā redakcijā un aicināt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju izskatīt un
izvērtēt jautājumu par Rojas novada, kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās
teritorijas, saglabāšanu.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 20. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 212

Par budžeta dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
Ievērojot Kurzemes plānošanas reģiona 11.12.2019. rakstu Nr. 2-5.5/179/19 piešķirt
budžeta dotāciju 1 500,00 euro apmērā 2020. gadā, Administrācijas kapacitātes stiprināšanai,
kā arī labas prakses apgūšanas brauciena organizēšanai, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 2) punktu un 19) punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1.Piešķirt 2020. gadā Kurzemes plānošanas reģionam, reģ. Nr. 90002183562, Rojas
novada pašvaldības budžeta dotāciju EUR 1 500,00 apmērā Administrācijas kapacitātes
stiprināšanai, kā arī labas prakses apgūšanas brauciena organizēšanai.
2.Iekļaut Rojas novada pašvaldības 2020. gada budžeta plānā Rojas novada pašvaldības
budžeta dotāciju EUR 1 500,00 apmērā Kurzemes plānošanas reģionam, reģ. Nr. 90002183562
Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labas prakses apgūšanas brauciena
organizēšanai.
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 21. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 213

Par SIA “Rojas DzKU” pamatkapitālu
Izvērtējot jautājumu par SIA “Rojas DzKU”, reģistrācijas numurs LV49003000396,
palielinājumu, kas paredzēts Rojas novada domes 17.09.2019. lēmumā Nr.153 “Par sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Rojas DzKU” pamatkapitāla palielināšanu”, konstatēts, ka lietderīgāk
šādu kapitāla palielinājumu veikt nevis 2019.gada beigās, bet 2020.gada sākumā, tādēļ domei
jālemj par augšminētā lēmuma atcelšanu un jāpieņem jauns lēmums par pamatkapitāla
palielināšanu.
SIA “Rojas DzKU”, reģistrācijas numurs LV49003000396, Rojas novadā nodrošina
pašvaldības deleģēto funkciju izpildi siltumapgādes jomā, kas noteiktas likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1) punktā, lai attīstītu Rudes ciema daudzdzīvokļu māju
siltumapgādes infrastruktūru, ir ņēmis kredītu un veicis ieguldījumus Rudes katlumājā un
siltumtrasē uz daudzdzīvokļu mājām, tādēļ, lai daļēji līdzfinansētu minētos izdevumus un
nodrošinātu sekmīgu pašvaldībai 100 % piederoša uzņēmuma darbību, Rojas novada domei
jāiegulda SIA “Rojas DzKU” finanšu līdzekļus EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši eiro un
00 centu) apmērā.
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, Komerclikuma 210. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, 196.-198. pantu, likuma “Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42. un 43. pantu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atcelt Rojas novada domes 17.09.2019. lēmumu Nr.153 “Par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Rojas DzKU” pamatkapitāla palielināšanu”.
2. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rojas DzKU” (turpmāk tekstā –
Sabiedrības) pamatkapitālu.
3. Apstiprināt šādus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus:
3.1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, veicot finansiālu ieguldījumu EUR 15 000,00
(piecpadsmit tūkstoši eiro un 00 centu) apmērā SIA “Rojas DzKU”, Nr. LV49003000396,
pamatkapitālā, ieguldot Rojas novada domes līdzekļus - kuru kopējā vērtība noteikta EUR 15
000,00.
3.2. Noteikt kopējo iegūto daļu skaitu 15 000 daļas.
3.3. Daļu nominālvērtība ir EUR 1,00 (viens eiro).
3.4. Pamatkapitāla lielums pēc palielināšanas ir EUR 2665038,00.
3.5. 15 000 daļu apmaksa tiek veikta ar 2.1. punktā noteikto ieguldījumu, pieņemšanas
nodošanas aktu par ieguldījuma veikšanu Sabiedrības pamatkapitālā līdz 2020. gada 1.
februārim.
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3.6. Jaunās daļas dod tiesības uz dividendi ar to apmaksas brīdi.
4.Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju (pievienots –
pielikums Nr.13).
5.Uzdot Sabiedrības valdes loceklim J.Podniekam veikt visas normatīvajos aktos
noteiktās darbības, lai iesniegtu pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai nepieciešamos
dokumentus Uzņēmumu reģistrā.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

130

Eva Kārkliņa

13. PIELIKUMS
Rojas novada domes 17.12.2019. lēmumam Nr. 213
„Par SIA „Rojas DzKU” pamatkapitālu”

Reģistrēti Komercreģistrā
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
2019.gada ___.___________________
Nr.______________________________

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„Rojas DzKU”
STATŪTI

Apstiprināti
Ar Sabiedrības dalībnieka
2019. gada 17. decembra lēmumu

Roja, 2019
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I.

Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rojas DzKU” (SIA “Rojas DzKU”)
(turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. 02. Mežsaimniecība un mežizstrāde
2.2. 16.1.Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana;
2.3. 36. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;
2.4. 37. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
2.5. 38. Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana, materiālu apstrāde;
2.6. 41. Ēku būvniecība;
2.7. 42.2.Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība;
2.8. 43. Specializētie būvdarbi;
2.9. 43.1. Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana;
2.10. 43.3. Būvdarbu pabeigšana;
2.11. 43.9 Citi specializētie būvdarbi;
2.12. 43.99. Citur neklasificētie specializētie būvdarbi;
2.13. 45.2. Automobiļu apkope un remonts;
2.14. 47. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus;
2.15. 49.4. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
2.16. 52.1.Uzglabāšana un noliktavu saimniecība;
2.17. 52.2. Transporta palīgdarbības;
2.18. 68. Operācijas ar nekustamo īpašumu;
2.19. 68.32. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata;
2.20. 81.10. Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;
2.21. 81.2. Uzkopšanas darbības;
2.22. 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi.
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus
sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai
elektroniski uz adresēm , kuras ir paziņotas sabiedrībai vai nodod personīgi.
II. Pamatkapitāls un daļa
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2665038 EUR (divi miljoni seši simti sešdesmit pieci
tūkstoši trīsdesmit astoņi euro).
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2665038 (divi miljoni seši simti sešdesmit pieci
tūkstoši trīsdesmit astoņās) daļās.
6. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.
III. Valde
7.Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8.Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

_______________ Eva Kārkliņa

Valdes loceklis

_______________ Jānis Podnieks

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 15, 22. punkts)
Rojas novadā
17.12.2019.

Nr. 214

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar SIA “Rojas DzKU”
Izskatot jautājumu par SIA „Rojas DzKU” darbību organizējot iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), gādājot par Rojas
novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi), veicot pašvaldības autoceļu un ielu
komplekso uzturēšanu, kā arī iekasējot īri un apsaimniekošanas maksu par Rojas novada
pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem un pārstāvēt pašvaldību, tiesiskajās attiecībās ar
īrniekiem un citiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem,
Rojas novada dome konstatē:
1. Likuma „Par pašvaldībām” 3. pants nosaka, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības- domes- un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību
nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta
doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses;
2. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt
privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk – pilnvarotā persona) pārvaldes
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvu aktu vai līgumu, ievērojot šā likuma 41.
panta otrās un trešās daļas noteikumus;
3. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42. panta pirmā daļa nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu
privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī
citus kritērijus.
Izvērtējot 2014. gada 30. oktobrī ar SIA „Rojas DzKU” noslēgtā Deleģēšanas līguma
izpildi un ņemot vērā SIA „Rojas DzKU” iesniegtos priekšlikumus par minētā līguma
papildinājumiem, Rojas novada pašvaldības Dome ir guvusi pārliecību par to, ka, lai
nodrošinātu efektīvāku pārvaldes uzdevumu veikšanu ir lietderīgi turpināt deleģēt SIA „Rojas
DzKU” likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktās pašvaldības
autonomās funkcijas (organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo
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zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu
pasākumi), kā arī iekasēt īri un apsaimniekošanas maksu par Rojas novada pašvaldībai
piederošajiem dzīvokļiem un pārstāvēt pašvaldību, tiesiskajās attiecībās ar īrniekiem un citiem
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta trešo daļu, 21. panta pirmās daļas
23. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40., 41., 42., 43¹., 45. un 46. pantu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar SIA „Rojas DzKU”, reģistrācijas Nr. Nr.49003000396, deleģēšanas
līgumu par likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteikto
pašvaldības pārvaldes uzdevumu (organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus)
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; atbilstoši Rojas novada pašvaldības
pasūtījumam gādāt par Rojas novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi) veicot
pašvaldības autoceļu un ielu komplekso uzturēšanu, kā arī iekasēt īri un apsaimniekošanas
maksu par Rojas novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem un pārstāvēt pašvaldību,
tiesiskajās attiecībās ar īrniekiem un citiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem,
deleģēšanu, saskaņā ar pielikumu (pievienots – pielikums Nr. 14) uz laiku – 1(viens) gads.
2. Pašvaldības pārvaldes uzdevumi - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana
un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana;
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi, veicot pašvaldības
autoceļu un ielu komplekso uzturēšanu, kā arī iekasēt īri un apsaimniekošanas maksu par Rojas
novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem un pārstāvēt pašvaldību, tiesiskajās attiecībās ar
īrniekiem un citiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, tiek deleģēti SIA „Rojas
DzKU” Rojas novada administratīvajā teritorijā.
3. Pašvaldības pārvaldes uzdevumi - īres un apsaimniekošanas maksas iekasēšana par
Rojas novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem un tiesības pārstāvēt pašvaldību,
tiesiskajās attiecībās ar īrniekiem un citiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem tiek
deleģēti SIA „Rojas DzKU” novada administratīvajā teritorijā.
4. Deleģēšanas līgums nedrīkst atstāt negatīvu iespaidu uz Rojas novada pašvaldības
budžetu.
5. Uzdot Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai noslēgt 1. punktā minēto
līgumu.
6. Par Rojas novada pašvaldības uzdevumu deleģēšanu SIA „Rojas DzKU”, informēt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
7. Uzdot izpilddirektoram nodrošināt deleģēšanas līguma publikāciju pašvaldības
tīmekļa vietnē.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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14. PIELIKUMS
Rojas novada domes 17.12.2019. lēmumam Nr.214
„Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar SIA „Rojas DzKU””

Deleģēšanas līgums
Rojā,

2019.gada __. decembrī

Rojas novada pašvaldība, Domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas personā, kura darbojas,
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, turpmāk saukta Pašvaldība, no vienas puses, un
Rojas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rojas DzKU”, vienotais
reģistrācijas numurs Nr. 49003000396, tās valdes locekļa Jāņa Podnieka personā, kurš darbojas,
pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk saukts Apsaimniekotājs, no otras puses, katrs atsevišķi šā
līguma tekstā saukts Puse, bet kopā – Puses, izsakot brīvu gribu, bez maldības, viltus un
spaidiem, savstarpēji labprātīgi vienojoties, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40. panta pirmo un otro daļu, 41. panta pirmo daļu un 45.panta otro daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu,
ievērojot, ka Pašvaldībai ar likumu piešķirtas tiesības patstāvīgi veikt savas autonomās
funkcijas, organizēt noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas
autonomās funkcijas un atbildēt par to, autonomo funkciju pildīšanai veidot un ar saviem
līdzekļiem piedalīties kapitālsabiedrībās, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības kompetencē,
ievērojot to, ka Pašvaldības pārvaldes uzdevumu, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;
pretplūdu pasākumi), izpildes nodrošināšanai ir izveidota Rojas novada pašvaldības sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “Rojas DzKU”, ievērojot Rojas novada domes 2019.gada 17.decembra
lēmumu Nr.214 (protokols Nr.15) “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Rojas DzKU”,
ievērojot to, ka Pašvaldības uzdevums un mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšanas un uzturēšanas; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošanas; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontroles; beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanas
un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu, kā arī iekasēt īri par Rojas novada pašvaldībai
piederošajiem dzīvokļiem un veidot tiesiskajās attiecībās ar īrniekiem un citiem daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašniekiem, kā arī zemes īpašniekiem, kuru zemes atrodas zem daudzdzīvokļu
mājām, kurās ir pašvaldības dzīvokļi un to, ka šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams skaidri
definēt iesaistīto pušu tiesības un pienākumus, noslēdz šādu deleģēšanas līgumu, turpmāk
saukts Līgums:
I.
Deleģējamais pārvaldes uzdevums
Pašvaldība deleģē Pilnvarotajai personai un Pilnvarotā persona apņemas veikt šādus
pastarpinātās valsts pārvaldes uzdevuma, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.
punktā un 2. punktā noteiktajās pašvaldības autonomajās funkcijas - organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus ( notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), gādājot par Rojas
novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi), veicot pašvaldības autoceļu un ielu
komplekso uzturēšanu, kā arī iekasējot īri un apsaimniekošanas maksu par Rojas novada
pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem un pārstāvēt pašvaldību, tiesiskajās attiecībās ar
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īrniekiem un citiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
II.
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņi un kārtība
2.1. Šajā līgumā noteiktā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņš noteikts – viens gads no šī
līguma parakstīšanas dienas.
2.2. Uzdevuma izpildē Pilnvarotā persona seko labas pārvaldības principam, ievēro normatīvo
aktu prasības un pašvaldības noteikto kārtību, sadarbojas ar Pašvaldību, tās institūcijām,
biedrībām, nodibinājumiem un kapitālsabiedrībām.
2.3. Pilnvarotā persona deleģēto Uzdevumu izpilda šādā kārtībā:
2.3.1. līguma darbības laikā pastāvīgi veic deleģētos uzdevumus normatīvajos aktos un
Pašvaldības noteiktajā kārtībā, tai skaitā veic materiālo resursu iegādi,
investīciju projektu realizāciju un papildus finanšu līdzekļu piesaisti, kas var
uzlabot šajā Līgumā deleģēto uzdevumu izpildes efektivitāti un kvalitāti;
2.3.2. sagatavo Uzdevumu izpildei nepieciešamos līgumu projektus atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un organizē līgumu parakstīšanu;
2.3.3. nosaka maksu par komunālo pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Par komunālā pakalpojumu maksas izmaiņām Pilnvarotā persona
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, sniedzot informāciju Rojas
novada pašvaldības izdevumā „Banga” un Rojas novada pašvaldības interneta
vietnē – www.roja.lv;
2.3.4. izveido un reizi mēnesī aktualizē Uzdevumu izpildei nepieciešamo datu bāzi
un informāciju par:
2.3.4.1.noslēgtajiem pakalpojumu sniegšanas līgumiem un to termiņiem;
2.3.4.2.sniegto komunālo pakalpojumu apmaksas veikšanu;
2.3.4.3.tiesvedībām.
2.3.5. veic noslēgtajos līgumos paredzētos patēriņa un maksājumu aprēķinus, tostarp
līgumsodu, nodrošina šo maksājumu rēķinu izsniegšanu, maksājumu
saņemšanu un norēķinu procedūru kontroli;
2.3.6. nepieciešamības gadījumā slēdz līgumus ar komunālo pakalpojumu
sniedzējiem un veic norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem;
2.3.7. nodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanas tīklu un inženiertehnisko
komunikāciju tehnisko apkopi;
2.3.8. ne retāk kā divas reizes gadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apseko
būves un inženierietaises, novērtē to tehnisko stāvokli, par to sastādot
apsekošanas aktu. Tehniskajā apsekošanā konstatēto inženiertehnisko tīklu
bojājumi, kuri pazemina to izturību un stiprību vai kuri var izraisīt avārijas vai
nelaimes gadījumus, Pilnvarotajai personai jānovērš nekavējoties, bet pārējo
bojājumu remonts jāplāno atbilstoši pieejamajiem finanšu resursiem;
2.3.9. nodrošina nepieciešamo būvju un inženiertehnisko tīklu remontdarbu veikšanu
to izdevumu/ieņēmumu tāmē paredzēto apsaimniekošanas maksājumu un
pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros;
2.3.10. nosaka avārijas situāciju pieteikšanas un reģistrācijas kārtību, kā arī organizē
avāriju un to seku novēršanu;
2.3.11. uztur un atjauno nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai minētos pakalpojumu
varētu sniegt atbilstoši prasībām, kas noteiktas konkrētajam pakalpojumam;
2.3.12. uzdevuma izpildē Pilnvarotā persona pārstāv Pašvaldību valsts, pašvaldību un
tiesu iestādēs, tai skaitā:
2.3.12.1. ceļ tiesā prasības par parādu piedziņu vai zaudējumu atlīdzināšanu
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
2.3.12.2. ceļ tiesā prasības par zaudējumu, kas nodarīti pašvaldības īpašumam,
atlīdzināšanu;
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2.3.12.3. ceļ tiesā citas prasības par ar Uzdevumu saistītu līgumu neizpildi vai
nepienācīgu izpildi;
2.3.12.4. izpilda Rojas novada domes lēmumus.
2.3.13. patstāvīgi veic ar šo līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā un kvalitātē, nodrošinot iedzīvotājiem iespējami labākos
drošības, pieejamības, regularitātes un kvalitātes pakalpojumu saņemšanu;
2.3.14. saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem, iekasē maksu par sniegtajiem
pakalpojumiem, kas novirzāma un izlietojama deleģēto pārvaldes uzdevumu
izpildei. Pilnvarotā persona citu maksu par sniegtajiem pakalpojumiem var
iekasēt tad, ja šī maksa noteikta saskaņā ar Rojas novada domes lēmumu vai
atbilstoši Rojas novada domes apstiprinātai pakalpojumu maksas apmērā
noteikšanas kārtībai;
2.3.15. patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus deleģēto pārvaldes uzdevuma
īstenošanai un attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem, tai skaitā
veic materiālo resursu iegādi, investīciju projektu realizāciju un papildus
finanšu līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot šajā līgumā deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildes efektivitāti un kvalitāti;
2.3.16. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus
pilnvarotā persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, pilnvarotā persona rīkojas kā
krietns un gādīgs saimnieks;
2.3.17. par saviem līdzekļiem nodrošina ar deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu
saistīto sistēmu ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem
tiesību aktiem, novērš bojājumus un avārijas situācijas, kas saistītas ar
pakalpojumu sniegšanu atbilstoši ar pakalpojumu saņēmējiem noslēgtajiem
līgumiem un normatīvo aktu prasībām;
III.
Pašvaldības un pilnvarotās personas atbildība
3. 1.Pašvaldība ir atbildīga par deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu kopumā un komunālo
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu daudzdzīvokļu mājām Rojas, un Rudes ciemos, kā arī
par pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanu visā pašvaldības teritorijā.
3.2. Pilnvarotā persona ir atbildīga par sekojošu pienākumu izpildi:
3.2.1. patstāvīgi veic ar šo līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā un kvalitātē, nodrošinot iedzīvotājiem iespējami labākos
drošības, pieejamības, regularitātes un kvalitātes pakalpojumu saņemšanu;
3.2.2. nodrošina pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību apkures sezonā, izņemot
nepārvaramas varas apstākļos. Ja ir noticis sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas
pārtraukums, kas ir bijis ilgāks par četrām nepārtrauktām stundām vai īsāku
laikposmu vairāk kā divas reizes vienas nedēļas ietvaros, pilnvarotā persona
vienas dienas laikā no pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma informē pašvaldību
par pārtraukuma iemesliem, veiktajām darbībām un izdevumiem to novēršanai,
kā arī plānoto rīcību turpmāku pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu novēršanai;
3.2.3. saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem, iekasē maksu par sniegtajiem
pakalpojumiem, kas novirzāma un izlietojama deleģēto pārvaldes uzdevumu
izpildei. Pilnvarotā persona citu maksu par sniegtajiem pakalpojumiem var
iekasēt tad, ja šī maksa noteikta saskaņā ar Rojas novada domes lēmumu vai
atbilstoši Rojas novada domes apstiprinātai pakalpojumu maksas apmērā
noteikšanas kārtībai;
3.2.4. organizē komunālo pakalpojumu sniegšanu daudzdzīvokļu mājām Rojas un
Rudes ciemos un pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanu visā novada teritorijā.,
uzdevuma izpildei veic Eiropas Savienības finanšu instrumentu un finansējuma
piesaisti, piedalīties Eiropas Savienības projektos, koordinēt un pārraudzīt
projektu realizāciju savas kompetences robežās;
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3.2.5. patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus deleģētā pārvaldes uzdevuma
īstenošanai un attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem, tai skaitā
veic materiālo resursu iegādi, investīciju projektu realizāciju un papildus finanšu
līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot šajā līgumā deleģēto pārvaldes uzdevumu
izpildes efektivitāti un kvalitāti;
3.2.6. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus
pilnvarotā persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, pilnvarotā persona rīkojas kā
krietns un gādīgs saimnieks;
3.2.7. par saviem līdzekļiem nodrošina ar deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu
saistīto sistēmu ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem
tiesību aktiem, novērš bojājumus un avārijas situācijas, kas saistītas ar
pakalpojumu sniegšanu atbilstoši ar pakalpojumu saņēmējiem noslēgtajiem
līgumiem un normatīvo aktu prasībām;
3.2.8. uztur un atjauno savus pamatlīdzekļus un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai
nodrošinātu deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu un ar to saistīto
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;
3.2.9. bez saskaņošanas ar pašvaldību neizdara investīcijas pašvaldībai piederošā
infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos;
3.2.10. lai novērtētu pakalpojuma saņēmēju apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti,
organizē un piedalās informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī pētījumos par
pakalpojumu saņēmēju apmierinātību par pilnvarotās personas sniegtajiem
pakalpojumiem saskaņā ar šo līgumu.
3.2.11. Pilnvarotajai personai nav tiesības no ar šo līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu
izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām
personām.
3.3. Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies,
sniedzot no deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošos pakalpojums. Pilnvarotā persona
patstāvīgi, bez pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem
pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties
privāto tiesību jomā.
3.4. Mantisko zaudējumus un personisko kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai sakarā ar
deleģēto uzdevumu izpildi vai neizpildi atlīdzina no pašvaldības budžeta.
3.5. Pašvaldība regresa kārtībā pieprasa no Pilnvarotās personas zaudējumu atlīdzināšanu, ja:
3.5.1. zaudējumi radušies Pilnvarotās personas prettiesiskas darbības vai bezdarbības
rezultātā;
3.5.2. Pilnvarotā persona neizpilda vai pienācīgi nepilda deleģētos uzdevumus. Ja
pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto
pārvaldes uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un
zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret pašvaldību, pilnvarotā persona
pašvaldībai zaudējumus atlīdzina.
3.6.Pilnvarotā persona nodrošina pastāvīgu un nepārtrauktu uzdevumu izpildi, izņemot
nepārvaramas varas gadījumus. Par nepārvaramu varu šī līguma izpratnē tiek uzskatīts jebkurš
notikums, kas nav atkarīgs no pušu gribas, tieši attiecas uz šī līguma izpildi un kuru nevarēja
un nevajadzēja paredzēt līguma slēgšanas brīdī.
3.7. Pilnvarotā persona normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā ir tiesīgs pieprasīt
un bez maksas saņemt Uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju no Pašvaldības, tās
iestādēm, biedrībām, nodibinājumiem un kapitālsabiedrībām.
3.8. Pilnvarotā persona sniedz iedzīvotājiem paskaidrojumus, kā arī motivētas atbildes uz
saņemtajiem iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem saistībā ar līguma izpildi.
IV. Deleģētā uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
Pilnvarotās personas darbību pašvaldība vērtē pēc šādiem kritērijiem:
138

4.1.deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas
kvalitāte, nepārtrauktība, regularitāte;
4.2.pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;
4.3. ieguldījumi infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos, kas nodrošina pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem, to attīstībā;
4.4.darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
4.5.pēc pašvaldības ieskatiem citiem kritērijiem, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu pienācīgā kvalitātē un apmērā.
V. Savstarpējo norēķinu kārtība, finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi
5.1. Pilnvarotā persona deleģēto pārvaldes uzdevumu siltumapgādes jomā un no tā izrietošos
pakalpojumus finansē no līdzekļiem, kas iegūti no maksas par sniegtajiem pakalpojumiem.
5.2. Pilnvarotā persona racionāli un lietderīgi izmanto Uzdevumu izpildes laikā iegūtos finanšu
līdzekļus un Pašvaldības piešķirto finansējumu Uzdevumu izpildei. Uzdevumu izpildes
finansējumu veido:
5.2.1. Pilnvarotās personas saņemtie ikmēneša maksājumi no komercdarbības;
5.2.2. Eiropas Savienības struktūrfondu u.c. institūciju finansējums, kas piešķirts
projektu īstenošanai;
5.2.3. nepieciešamības gadījumā pašvaldības piešķirtais finansējums investīciju veidā
komunikāciju remonta darbiem.
5.3. Pakalpojumus Pilnvarotā persona sniedz saimnieciskās darbības veidā par atlīdzību, kuru
Pilnvarotā persona izmanto savas darbības nodrošināšanai un pārvaldes uzdevuma veikšanai.
Pilnvarotā persona veic šajā līgumā minētos pakalpojumu par atlīdzību, saskaņā ar
apstiprinātajiem tarifiem.
5.4. Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas
rezultātā atlīdzības (kompensācijas) maksājumus aprēķina, kontrolē un pārskata, kā arī novērš
un atmaksā atlīdzības (kompensācijas) maksājuma pārmaksas atbilstoši šī Līguma
noteikumiem, Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu un citu
ārvalstu finanšu instrumentu piesaistīšanai ieguldījumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
infrastruktūrā, projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un
atmaksāšanai.
VI. Regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība
Pilnvarotā persona reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 1.jūnijam sniedz pašvaldībai atskaiti par
iepriekšējo apkures sezonu, kurā norāda informāciju par:
6.1. saskaņā ar šo līgumu sniegtiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, sniegto pakalpojumu
kvalitāti un apjomu;
6.2. iekasētās maksas par sniegtajiem pakalpojumiem apjomu;
6.3.visiem piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām;
6.4. ieguldījumiem infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos, kas nodrošina pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem, to attīstībā apmēru;
6.5. informāciju par infrastruktūras apsaimniekošanu.
6.6. citu papildus informāciju pēc pašvaldības pieprasījuma.
VII. Pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtība
7.1. Pilnvarotā persona šā līguma izpildes ietvaros ir pašvaldības pārraudzībā. Šā līguma
izpildes kontroli veic domes izpilddirektors. Izpilddirektors ir tiesīgs no Pilnvarotās personas
saņemto informāciju vizēt Rojas novada domes struktūrvienībām izskatīšanai un atzinuma
sniegšanai pēc būtības.
7.2. Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas
vērsti uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu
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prasībām. Pilnvarotai personai ir pienākums izpildīt pašvaldības rīkojumus, kas vērsti uz
prettiesiskas darbības pārtraukšanu un prettiesiskas darbības seku novēršanu, kā arī rīkojumus,
lai pārtrauktu prettiesisku bezdarbību, mazinātu vai novērstu prettiesiskas bezdarbības sekas.
7.3. Pilnvarotā persona izskata privātpersonu iesniegumus par tās darbu deleģēto pārvaldes
uzdevumu ietvaros, ņemot vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas termiņus
un kārtību. Ja privātpersonu neapmierina pilnvarotās personas sniegtā atbilde, iesniegumu pēc
privātpersonas iniciatīvas izskata Pašvaldība.
7.4. Pilnvarotā persona ne vēlāk kā 1.septembrī iesniedz domes izpilddirektoram deleģējuma
līguma izpildi. Ziņojumā jānorāda visu deleģēto funkciju izpildes atbilstība un apliecinājums
par finanšu pietiekamību.
7.5. Pilnvarotā persona pēc pašvaldības pieprasījuma, pašvaldības noteiktā kārtībā, sniedz
informāciju sakarā ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.
VIII. Līguma spēkā stāšanās kārtība
Šis līgums stājās spēkā tā parakstīšanas brīdī.
IX. Līguma darbības termiņš un citi ar līguma izpildi saistītie termiņi
9.1. Deleģējuma darbības termiņš ir viens gads no līguma noslēgšanas dienas, bet līgums ir
spēkā līdz līgumslēdzēju saistību izpildei.
9.2. Līgumslēdzēji ir tiesīgi pagarināt līguma termiņu Valsts pārvaldes iekārtas likumā un
likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
9.3. Izskatot iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, kas saistīti ar Uzdevumu
izpildi un ietilpst Pilnvarotās personas kompetencē, Pilnvarotā persona ievēro termiņus un
kārtību, kādi normatīvajos aktos ir noteikti Pašvaldībai.
9.4. Avārijas un citos ārkārtas gadījumos Pilnvarotai personai ir pienākums nekavējoties veikt
visas nepieciešamās darbības, lai novērstu apsaimniekošanā esošo sistēmu un īpašuma
pasliktināšanos vai to vērtības samazināšanos, kā arī informēt pašvaldību par avārijas cēloņiem
un to novēršanas rezultātiem.
X. Nepārvarama vara
10.1. Par nepārvaramu varu šā līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstākļi, kas
nav atkarīgs no pušu gribas, tieši attiecas uz līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja
paredzēt šā līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav
ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi.
Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts pilnvarotās personas darbinieku streiks.
10.2. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai,
kā arī noteiktu pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto
pārvaldes uzdevumu turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas
gadījumam, pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no
nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža informē pašvaldību.
10.3. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku
mazināšanai un novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu
nepārtrauktību vai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā.
XI. Noslēguma jautājumi
11.1. Pilnvarotai personai veicot investīcijas pašvaldībai piederošā infrastruktūrā, sistēmās un
pamatlīdzekļos, Līgumslēdzēji vienojas par izdarīto investīciju atmaksas kārtību gadījumā, ja
līgums tiek pārtraukts pirms noteiktā laika.
11.2. Līgums neietekmē pušu tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī
līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no šī līguma deleģēto pārvaldes
uzdevumu izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām personām.
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11.3. Kādam no līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ šā
līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā pusēm ir pienākums
līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
11.4. Līgumslēdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu šā līguma
pārtraukšanai vai vienpusējai uzteikšanai. Ja kāda no pusēm tiek reorganizēta, līgums paliek
spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši puses tiesību un saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir
tiesības vienpusēji uzteikt līgumu, pilnvarotās personas tiesību un saistību pārņēmēju
reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš brīdinot, ja pilnvarotās personas reorganizācijas
gadījumā nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi
privātpersonai.
11.5. Līgumslēdzēji ir tiesīgi grozīt šā līguma noteikumus, savstarpēji par to vienojoties. Visi
Līguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tie noformēti rakstveidā un līgumslēdzēji tos ir
parakstījušas, ar to parakstīšanas brīdi, ja nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš un kārtība.
Līguma grozījumi kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.6. Līgumslēdzēji var vienpusēji uzteikt šo līgumu pirms termiņa, rakstveidā brīdinot par to
otru Pusi sešus mēnešus iepriekš.
11.7. Līgumslēdzēji var uzteikt šo līgumu, neievērojot Līguma 11.4. un 11.6. punktos minētos
uzteikuma termiņus, ja:
11.7.1. otrs līgumslēdzējs rupji pārkāpj šā līguma noteikumus;
11.7.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt līguma attiecības.
11.8. 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.
11.9. Izbeidzoties līgumam, Puses sastāda savstarpējo norēķinu aktu.
11.10. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas šī līguma izpildes laikā, kā arī sakarā ar līguma
izbeigšanu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta
vienošanās sarunu ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.11. Ar šī līguma spēkā stāšanos, zaudē spēku iepriekš starp līgumslēdzējiem noslēgto līgumu
punkti, jautājumos, kurus regulē šis līgums.
11.12. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām, trīs eksemplāros, no kuriem viens
glabājas Pašvaldībā, otrs pie Pilnvarotās personas, bet trešais iesniedzams Vides un reģionālās
attīstības ministrijā. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pašvaldība:
Pilnvarotā persona:
Rojas novada dome,
reģ.Nr. 90002644930
Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, LV-3264
Nor. konts: LV95HABA0551022109166
a/s “Swedbank”, kods:HABALV22

SIA „Rojas DzKU”, reģ. Nr.49003000396,
juridiskā adrese: Selgas ielā 8, Roja, Rojas
novads, LV 3264,
bankas konts LV79HABA0551033712885, a/s
“Swedbank”, S.W.I.F.T. kods HABALV22.

____________ E.Kārkliņa
Domes priekšsēdētāja

______________ J.Podnieks
(paraksts)

E.Kārkliņa
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