ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
SĒDES PROTOKOLS
Nr.1
Rojā,

2018.gada 16.janvārī

Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēdi atklāj 13.00
Darba kārtība:
1. Par Rojas novada pašvaldības 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
2. Par Rojas novada pašvaldības 2018.gada budžeta plāna apstiprināšanu
3. Par mēneša limitu mobilā tālruņa rēķinam domes priekšsēdētājai
4. Par finansējuma piešķiršanu Biedrībai “Milda Books”
5. Par Rojas novada domes teritoriju apkopšanas izmaksām mēnesī
6. Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja pamatdokumentu apstiprināšanu
7. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
8. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Klaukas Zemdegas”, Rojas
novadā
9. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Miera iela 54, Roja, Rojas novads
10. Par piedalīšanos projektā „Rudes ezera tīrīšana un apkārtnes labiekārtošana”
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, E.Grīnītis, H.Valdemārs,
I.Otmane, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
Sēdi vada:
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Protokolē:
Domes sekretāre Gunta Dambiņa
Piedalās deputāti:
Eva KĀRKLIŅA
Eduards KLEINBERGS
Edgars GRĪNĪTIS
Haralds VALDEMĀRS
Jānis KALNIŅŠ
Jānis ŽOLUDS
Guntra STOCKA

Inga OTMANE
Mareks ŠTĀLS
Piedalās:
Jānis Pūce – izpilddirektors, Agnese Veckāgane – Attīstības nodaļas vadītāja, Ligita Šnore –
teritorijas plānotāja, Jānis Pāvuliņš – jurists.

1.
Par Rojas novada pašvaldības 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, E.Grīnītis, H.Valdemārs,
I.Otmane, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.1 „Par Rojas novada pašvaldības 2017. gada budžeta izpildes
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
2.
Par Rojas novada pašvaldības 2018.gada budžeta plāna apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, E.Grīnītis, H.Valdemārs,
I.Otmane, M.Štāls, J.Kalniņš), pret – J.Žoluds, G.Stocka, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.2 „Par Rojas novada pašvaldības 2018.gada budžeta plāna
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
3.
Par mēneša limitu mobilā tālruņa rēķinam domes priekšsēdētājai
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kleinbergs, E.Grīnītis, H.Valdemārs, I.Otmane,
M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, nebalso – E.Kārkliņa,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.3 „Par mēneša limitu mobilā tālruņa rēķinam domes
priekšsēdētājai”. Lēmums pievienots protokolam.
4.
Par finansējuma piešķiršanu Biedrībai “Milda Books”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Grīnītis, H.Valdemārs, I.Otmane,
M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds), pret – G.Stocka, E.Kleinbergs, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.4 „Par finansējuma piešķiršanu Biedrībai “Milda Books””.
Lēmums pievienots protokolam.

5.
Par Rojas novada domes teritoriju apkopšanas izmaksām mēnesī
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, E.Grīnītis, H.Valdemārs,
I.Otmane, M.Štāls, J.Kalniņš), pret – J.Žoluds, G.Stocka, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.5 „Par Rojas novada domes teritoriju apkopšanas izmaksām
mēnesī”. Lēmums pievienots protokolam.
6.
Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja pamatdokumentu apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, E.Grīnītis, H.Valdemārs,
I.Otmane, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.6 „Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja pamatdokumentu
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
8.
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Klaukas Zemdegas”, Rojas
novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, E.Grīnītis, H.Valdemārs,
I.Otmane, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.8 „Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Klaukas
Zemdegas”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
9.
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Miera iela 54, Roja, Rojas novads
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, E.Grīnītis, H.Valdemārs,
I.Otmane, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.9 „Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Miera iela
54, Roja, Rojas novads”. Lēmums pievienots protokolam.
10.
Par piedalīšanos projektā „Rudes ezera tīrīšana un apkārtnes labiekārtošana”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, E.Kleinbergs, E.Grīnītis, H.Valdemārs,
I.Otmane, M.Štāls, J.Kalniņš, J.Žoluds, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.10 „Par piedalīšanos projektā „Rudes ezera tīrīšana un apkārtnes

labiekārtošana””. Lēmums pievienots protokolam.
Sēdi beidz plkst. 14.05
Sēdes vadītāja

E.Kārkliņa

Protokoliste

G.Dambiņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.1, 1.punkts)
Rojā
16.01.2018.

Nr.1

Par Rojas novada pašvaldības 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, kas
nosaka, ka tikai pašvaldības Dome var apstiprināt pārskatus par budžeta izpildi,
Rojas novada dome nolemj:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžeta izpildi:
Pamatbudžeta ieņēmumu izpildi
Pamatbudžeta izdevumu izpildi
Saņemtie aizņēmumi 2017.gadam
Aizņēmuma atmaksas summu 2017.gadam
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

3 878 491
4 095 283
449 706
95 457
169 202
306 659

1.
2.
3.
4.

2. Apstiprināt pašvaldības speciālā budžeta izpildi:
Speciālā budžeta ieņēmumu izpildi
Speciālā budžeta izdevumu izpildi
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.

EUR
EUR
EUR
EUR

97 171
89 679
32 423
39 915

3. Apstiprināt pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi:
1. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu izpildi
EUR 2 257
2. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu izpildi
EUR 2 026
3. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.
EUR 7 124
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.
EUR 7 355

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.1, 2.punkts)
Rojā

16.01.2018.

Nr.2

Par Rojas novada pašvaldības 2018.gada budžeta plāna apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panata 2.punktu un 46.pantu, un likumu „Par
pašvaldības budžetiem”
Rojas novada dome nolemj:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2018 „Par Rojas novada pašvaldības 2018.gada
budžeta plānu” (pievienots – pielikums Nr.1).
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, kā tas
noteikts likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmajā daļā.
3. Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā to nosaka likuma “Par
pašvaldībām” 46.panta otrā daļa.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

1.PIELIKUMS
Rojas novada domes 16.01.2018. lēmumam Nr.2
“Par saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018”

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr.1/2018
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2018.gada 16.janvāra
sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.1)

„Par Rojas novada domes 2018.gada budžeta plānu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panata 2.punktu un 46.pantu,
un likumu „Par pašvaldības budžetiem”
1.
Saistošie noteikumi nosaka Rojas novada domes 2018. gada pamatbudžeta un speciālā
budžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta
izpildītāju pienākumus un atbildību.
2.
Apstiprināt Rojas novada domes pamatbudžetu 2018. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 3 725 938,00 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 4 351 539,00 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 306 659,00 euro.
3.
Apstiprināt Rojas novada domes speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus)
2018. gadam šādā apmērā (2.pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 99 597,00 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 127 295,00 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 39 915,00 euro.
4.
Apstiprināt Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2018. gadam šādā
apmērā (3.pielikums):
4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0,00 euro,
4.2. kārtējā gada izdevumi – 7 355,00 euro,
4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 355,00 euro.

5.
Apstiprināt Rojas novada domes aizņēmumus 2018. gadam šādā apmērā – 105 261,00 euro
(4.pielikums).
6.
Apstiprināt Rojas novada domes galvojumus 2018. gadam šādā apmērā – 17 177,00 euro
(5.pielikums).
7.
Rojas novada dome 2018. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu
un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim
mērķim plānotajiem līdzekļiem.
8.
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.
9.
Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem
jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā
www.roja.lv.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

1.pielikums
Rojas novada domes
16.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018

Rojas novada domes 2018. gada pamatbudžets
Kods

Pozīcijas nosaukums

Apstiprinātais
2018. gada plāns,
euro
4 032 597,00

I

IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS
KOPĀ

F20010000 AS

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

I.1

KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI

3 725 938,00

1.0.
1.0.0.0.

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
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

2 128 167,00
1 825 491,00
14 572,00

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.
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.

306 659,00

1 810 919,00
196 259,00
181 259,00
15 000,00
78 068,00
63 068,00
15 000,00
28 349,00
26 349,00
2 000,00
32 255,00
1 975,00
7 365,00
1 300,00
5 250,00
16 365,00
96 976,00
1 700,00
26 000,00
12 600,00

21.3.7.9.

19.2.0.0.

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
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
Transferti
Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācijas no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu
transferti
Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām

II

KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI

01.000
01.1
01.12
02.1
02.11
P21
P23
03.000

Vispārējie valdības dienesti
Rojas novada domes administrācija
Klientu apkalpošanas centrs
Deputāti, komitejas, komisijas
Lauksaimniecības komisija
Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”
Projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnē”
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības
dienesti
Projekts “Droša piekraste un jūra Latvijā un
Igaunijā”
Pašvaldības policija
Administratīvā komisija
Ekonomiskā darbība
Rojas apvienotā būvvalde
Transports
Rojas tūrisma informācijas centrs
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība

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.
21.3.9.9.
21.4.9.0.
5.0.
18.6.2.0.
18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.

03.1
P20
04.1
05.1
04.000
06.1
07.1
08.1
06.000
10.1

600,00
27 600,00
4 550,00
3 500,00
300,00
450,00
9 500,00
550,00
7 381,00
2 245,00
1 468 540,00
704 444,00
112 484,00

568 976,00
27 636,00
55 000,00
4 351 539,00
442 259,00
385 620,00
14 728,00
24 821,00
620,00
16 307,00
163,00
95 016,00
8 504,00
30 000,00
53 962,00
2 550,00
118 385,00
30 013,00
63 254,00
25 118,00
664 998,00
765,00

11.1
12.1
12.11
P14
P19
P11
08.000
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
P10
19.1
P17
18.1
18.11
18.12
20.1
09.000
21.1
22.1
23.1
P13
P22
24.1
25.1
26.1
30.11
31.11
32.11
10.000
27.1
28.1
29.1
33.1
P3

Ielu apgaismojums
Labiekārtošanas nodaļa
Kapu teritorijas uzturēšana
Projekts “Apgaismota pastaigu takas izveide Rojas
pludmalē”
Projekts “Dabas tūrisms visiem”
Projekts “Mazupītes gultnes pārveidošana”
Atpūta, kultūra un reliģija
Sporta organizēšana
Stadions
Rojas bibliotēka
Kaltenes bibliotēka
Muzejs
Projekts "Rojas Jūras zvejniecības muzeja
brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada
kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību"
Muzeja filiāle “Kaltenes klubs”
Projekts “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras
mantojuma ekspozīcijas centru”
Kultūras centrs
Kultūras centra Zvejnieksvētki
Latvijas valsts simtgades pasākumi
Informatīvais izdevums “Banga”
Izglītība
Rojas PII “Zelta Zivtiņa”
Rojupes PII “Saulespuķe”
Rojas vidusskola
Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā”
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
Rojas Mūzikas un Mākslas skola
Rojas sporta skola
Norēķini par izglītību
BLPJC “Strops”
BLPJC “Varavīksne”
Melnsila BLPJC
Sociālā aizsardzība
Rojas bāriņtiesa
Rojas novada sociālais dienests
Sociālie pabalsti
Savstarpējie norēķini sociālos pakalpojumos
Bezdarbnieki
III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–)
(I – II)

63 595,00
277 878,00
29 389,00
94 007,00
10 199,00
189 165,00
922 101,00
18 353,00
235 192,00
41 868,00
17 853,00
64 346,00
38 553,00

52 882,00
116 927,00
289 234,00
20 267,00
500,00
26 126,00
1 827 334,00
260 044,00
250 697,00
761 044,00
7 115,00
17 445,00
219 164,00
96 850,00
106 724,00
56 491,00
35 788,00
15 972,00
281 446,00
36 313,00
177 236,00
47 250,00
15 660,00
4 987,00
-625 601,00

IV. FINANSĒŠANA
IV.

FINANSĒŠANA

F20010000

Naudas līdzekļi

F21010000 AS

NL atlikums gada sākumā

F21010000 PB

NL atlikums gada beigās

F22010000

Pieprasījuma noguldījumi

F22010000 AS

Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā

F22010000 PB

Pieprasījuma noguldījuma atlikums perioda beigās

F40020000

Aizņēmumi

F40020010

Saņemtie aizņēmumi

F40020020

Saņemto aizņēmumu atmaksa

Domes priekšsēdētāja

625 601,00
625 601,00
245 328,00
2 326,00
2 000,00
245 002,00
304 333,00
59 331,00
380 273,00
485 534,00
105 261,00

E.Kārkliņa

2.pielikums
Rojas novada domes
16.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018

Rojas novada domes 2018. gada speciālais budžets

Pozīcijas nosaukums

Kods

Apstiprinātais
2018. gada plāns,
euro
139 512,00

I

IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS
KOPĀ

F20010000 AS

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

39 915,00

1.0

KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI

99 597,00

5.5.3.0.
18.6.2.0.

Dabas resursu nodoklis
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI

3 000,00
96 597,00
127 295,00

Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās

123 658,00
3 637,00
12 217,00

II
04.000
05.000
F20010000 AB

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

3.pielikums
Rojas novada domes
16.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018

Rojas novada domes 2018. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets
Kods/numurs
pēc kārtas

Pozīcijas nosaukums

Apstiprinātais
2018. gada plāns,
euro
7 355,00

I

IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS
KOPĀ

F20010000 AS

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

1.0

KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI

0,00

23.0.0.0.
II

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI

0,00
7 355,00

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

10.000

Sociālā aizsardzība
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās

F20010000 AB

Domes priekšsēdētāja

7 355,00

100,00
7 255,00
0,00

E.Kārkliņa

4.pielikums
Rojas novada domes
16.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018

Rojas novada domes aizņēmumi uz 2018. gada 1.janvāri

Nr.
p.
k.

Aizdevējs

Mērķis

1

Valsts
kase

2

Valsts
kase

3

Valsts
kase

4

Valsts
kase

5

Valsts
kase

6

Valsts
kase

Rojas novada
domes
infrastruktūras
attīstība, ēku
rekonstrukcija
Energoefektivitātes
paaugstināšana
Rojas vsk. un PII
„Zelta Zivtiņa”
SIA Rojas DzKU
pamatkapitāla
palielināšana ERAF
projekta
Ūdenssaimniecības
.infr.att. projekts
Rudes ciemā
SIA Rojas DzKU
pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas fonda
projekta
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Rojā
Rojas stadiona
skatītāju tribīņu
rekonstrukcija
SIA „Rojas DzKU”
pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas fonda
projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Rojā”
īstenošanai

Aizņēmuma
summa
saskaņā ar
noslēgto
līgumu
284 574

Aizņēmu
ma
atmaksāt
ā daļa

Aizņēmum
a
neatmaksāt
ā daļa

EUR

Aizņēmuma
summa
saskaņā ar
domes
lēmumu
284 574

112 231

20.03.2020

EUR

43 486

43 486

28.03.2011.

20.03.2021.

EUR

21 040

28.03.2011.

20.03.2031.

EUR

11.02.2013.

20.01.2029.

11.02.2013.

20.09.2029.

Līguma
noslēgšanas
datums

Kredīta
atmaksas
termiņš

03.01.2011.

20.10.2028

14.07.2010.

Valūta

Turpmākaj
os gados

KOPĀ

2018

2019

2020

2021

2022

2023

172 343

16 033

16 033

16 033

16 033

16 033

16 033

76 145

172 343

29 521

13 965

6 215

6 215

1 535

0

0

0

0

13 965

21 040

11 616

9 424

2 904

2 904

2 904

712

0

0

0

9 424

92 188

92 188

21 376

70 812

5 344

5 344

5 344

5 344

5 344

5 344

38 748

70 812

EUR

259 256

259 256

79 718

179 538

15 959

15 959

15 959

15 959

15 959

15 959

83 784

179 538

EUR

155 615

155 615

46 408

109 207

9 294

9 294

9 294

9 294

9 294

9 294

53 443

109 207

9

Valsts
kase

10

Valsts
kase

11

Valsts
kase

12

Valsts
kase

13

Valsts
kase

KOPĀ

Ūdenssaimniecības
attīstība Rojas
novada Rojas
pagasta Rudes
ciemā, II kārta
Prioritārā investīciju
projekta “Rojas
stadiona pārbūve,
1.kārta” īstenošana
Rojas Jūras
zvejniecības muzeja
brīvdabas teritorijas
labiekārtošana,
nodrošinot novada
kultūras mantojuma
popularizēšanu un
pieejamību
Kaltenes kluba
pārbūve par jūras
kultūras mantojuma
ekspozīcijas centru
Apgaismotas
pastaigu takas
izveide Rojas
pludmalē

08.09.2014.

20.09.2019.

EUR

28 388

28 388

17 923

10 465

5 980

4 485

0

0

0

0

0

10 465

28.06.2017.

20.05.2027.

EUR

298 685

298 685

0

298 685

31 411

31 444

31 444

31 444

31 444

31 444

110 054

298 685

03.10.2017.

20.09.2022.

EUR

64 441

64 441

0

64 441

12 121

13 568

13 568

13 568

11 616

0

0

64 441

11.12.2017.

20.11.2022.

EUR

191 050

191 050

0

191 050

0

47 758

47 764

47 764

47 764

0

0

191 050

11.12.2017.

20.11.2022.

EUR

111 478

111 478

0

111 478

0

27 862

27 872

27 872

27 872

0

0

111 478

1 550 201

1 550 201

318 793

1 231 408

105 261

180 866

171 717

167 990

165 326

78 074

362 174

1 231 408

Domes priekšsēdētāja
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5.pielikums
Rojas novada domes
16.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018

Rojas novada domes galvojumi uz 2018. gada 1.janvāri

Nr.
p.
k.
1

2

Galvojuma mērķis

Aizņēmējs

Projekta “Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana
Piejūras
reģionā
Latvijā” īstenošanā

SIA
“Atkritumu
apsaimniek
ošanas
sabiedrība
“Piejūra”
SIA “Rojas
DzKU”

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Rojā

KOPĀ

Līguma
parakstīšanas
datums
14.05.2010

Kredīta
atmaksas
termiņš
11.06.2028

16.11.2012

20.11.2037

EUR

Galvojuma
līguma
summa
92 270

Galvojuma
atmaksātā
daļa
34 546

Galvojuma
neatmaksātā
daļa
57 724

4 656

4 656

4 656

4 656

4 656

4 656

29 788

57 724

EUR

300 324

50 085

250 239

12 521

12 521

12 521

12 521

12 521

12 521

175 113

250 239

392 594

84 631

307 963

17 177

17 177

17 177

17 177

17 177

17 177

204 901

307 963

Valūta

Domes priekšsēdētāja

2018.

2019.

2020.

2021.

E.Kārkliņa

2022.

2023.

2023.gadā
un turpmāk

KOPĀ

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētājas ziņojums
Saskaņā ar Rojas novada attīstības programmu 2015. – 2021.gadam, Rojas pašvaldības
vīzija ir Rojas novads ir patstāvīgi funkcionējošs reģionālās ekonomikas un sociālās aktivitātes
centrs, kurš nodrošina harmonisku piekrastes reģiona attīstību. Tas ir novads, kas mainās līdzi
laikam, bet kur mūsdienīgās iespējas lieliski sadzīvo ar gadiem krātām tradīcijām. Rojas novads
ir vieta, kur ir prieks dzīvot, ir patīkami ciemoties un vienmēr gribas atgriezties.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Rojas novada pašvaldības budžets 2018. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā
budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu
nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu
uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2018. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras
uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Rojas novada domes budžets 2018. gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu
2018.gadam”, kā arī speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos
spēkā esošos likumdošanas aktos paredzētās prasības.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai
ir norādīta Rojas novada domes saistošo noteikumu „ Par Rojas novada domes 2018.gada
budžeta plānu” 1. un 2.pielikumā.
Ieņēmumi
Pamatbudžets
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 3 725 938 kopsummā un tos veido nodokļu
ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām
un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto
projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri bija EUR 306 659.

Ieņēmumi - 2018.gada plāns %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
39,41

48,99

Nekustamā īpašuma nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi

8,12
2,61

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Transferti

0,87

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 810 919, un saņemts no Valsts
kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums - EUR
14 572.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 181 259, par ēkām – EUR
63 068, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 26 349.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parādi ieplānoti par zemi - EUR 15 000, par ēkām –
EUR 15 000, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 2 000.
Valsts mērķdotācija pedagoga darba samaksai un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 619 696,00 apmērā.
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim ir ieplānoti EUR 84 748.
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējums projektos ir ieplānoti EUR 112 484
apmērā.
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir
ieplānoti EUR 568 976, ts.sk. EUR 15 188 no iepriekšējā gada..
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām ir ieplānoti EUR 55 000.
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti ir ieplānoti EUR 27 636.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 32 255,00 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas,
naudas sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 96 976 apmērā veido Mācību
maksa, ieņēmumi no vecāku maksām, pārējie ieņēmumi no 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 par biļešu realizāciju, ieņēmumi par dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem u.c.
Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 99 597 apmērā. Pašvaldības speciālā budžeta
kontu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri bija EUR 39 915,

Speciālā budžeta ieņēmumi - 2018.gada plāns %
3,01

Dabas resursu nodoklis
Mērķdotācija pašvaldību
autoceļiem
96,99

Dabas resursu nodoklis ir plānots EUR 3 000 apmērā. Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem ir
plānota EUR 96 597 apmērā.

Ziedojuma budžets
Ziedojuma budžeta ieņēmumi gada sākumā nav plānoti. Pašvaldības ziedojuma
budžeta konta atlikums uz 2018.gada 1.janvāri bija EUR 7 355.
Izdevumi
Pamatbudžets
Pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 4 351 539 apmērā (neieskaitot Valsts kases
aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Pamatbudžeta izdevumi - 2018.gada plāns %
Vispārējie valdības dienesti

6,48
2,18

10,16

2,72

15,28
41,99

Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

21,19

Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 442 259 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības
nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
•
Rojas novada domes administrācijai EUR 385 620;
•
Klientu apkalpošanas centram EUR 14 728;
•
Deputātu, komisiju, komiteju atlīdzībai EUR 24 821;
•
Lauksaimniecības komisijai EUR 620;
•
Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” EUR 16 307;
•
Projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnē” EUR 163;
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti EUR 95 016 apmērā, t.sk.:
•
•
•
•

Rojas pašvaldības policijai EUR 53 962;
Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestam EUR 8 504;
Administratīvai komisijai EUR 2 550;
Projekts “Droša piekraste un jūra Latvijā un Igaunijā” EUR 30 000.

Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti EUR 118 385 apmērā, t.sk.:

•
•
•

Rojas apvienotajai būvvaldei EUR 30 013;
Transportam EUR 63 254;
Rojas tūrisma informācijas centram EUR 25 118.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 664 998 apmērā, t.sk.:
•
•
•
•
•
•
•

Ūdenssaimniecībai EUR 765;
Ielu apgaismojumam EUR 63 595;
Labiekārtošanas nodaļai EUR 277 878;
Kapu teritorijas uzkopšana EUR 29 389;
Projekts “Apgaismota pastaigu takas izveide Rojas pludmalē” EUR 94 007;
Projekts “Dabas tūrisms visiem” EUR 10 199;
Projekts “Mazupītes gultnes pārveidošana” EUR 189 165.

Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 922 101 apmērā, t.sk.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sporta organizēšanai EUR 18 353;
Stadionam EUR 235 192;
Rojas bibliotēkai EUR 41 868;
Kaltenes bibliotēkai EUR 17 853;
Muzejam EUR 64 346;
Projekts "Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana,
nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību"
EUR 38 553;
Muzeja filiāle “Kaltenes klubs” EUR 52 882;
Projekts “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas
centru” EUR 116 927;
Kultūras centram EUR 289 234;
Zvejnieksvētkiem EUR 20 267;
Latvijas valsts simtgades pasākumi EUR 500;
Informatīvajam izdevumam “Banga” EUR 26 126.

Izglītība
Izdevumi plānoti EUR 1 827 334 apmērā, t.sk.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rojas PII “Zelta Zivtiņa” EUR 260 044
Rojupes PII “Saulespuķe” EUR 250 697;
Rojas vidusskolai EUR 761 044;
Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” EUR 7115;
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” EUR 17 445;
Rojas Mūzikas un Mākslas skolai EUR 219 164;
Rojas sporta skolai EUR 96 850;
Norēķiniem par izglītību EUR 106 724;
BLPJC “Strops” EUR 56 491;
BLPJC “Varavīksne” EUR 35 788;
Melnsila BLPJC EUR 15 972.

Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 281 446 apmērā, t.sk.:
•
•
•
•
•

Rojas bāriņtiesai EUR 36 313;
Rojas novada sociālajam dienestam EUR 177 236;
Sociāliem pabalstiem EUR 47 250;
Savstarpējie norēķini sociāliem pakalpojumiem EUR 15 660;
Bezdarbniekiem EUR 4 987.

Speciālais budžets
Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 127 295 apmērā.

Speciālā budžeta izdevumi - 2018.gada plāns %

2,86

Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
97,14

Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti EUR 123 658 apmērā, t.sk.:
•
Autoceļu fondam EUR 123 658.
Vides aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 3 637 apmērā, t.sk.:
•
Dabas resursu nodoklim EUR 3 637.

Ziedojuma budžets
Ziedojuma budžetā izdevumi plānoti EUR 7 355 apmērā.

Ziedojuma budžeta izdevumi - 2018.gada plāns %

Atpūta, Kultūra un reliģija

Sociālā aizsardzība

Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 100 apmērā, t.sk.:
•
Rojas jūras zvejniecības muzejam EUR 100.
Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 7 255 apmērā, t.sk.:
•
•
•
•
•

Ziedojumu – veciem cilvēkiem EUR 1 266;
Ziedojumi – ģimenēm un bērniem EUR 3 970;
Ziedojumi – ģimeņu nometnēm EUR 1 089;
Ziedojumi – medikamentiem no Heikendorfas draudzes EUR 500;
Ziedojumi – bez vecāku gādības palikušiem bērniem EUR 430.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Rojas novads ir patstāvīgi funkcionējošs reģionālās ekonomikas un sociālās aktivitātes
centrs, kurš nodrošina harmonisku piekrastes reģiona attīstību. Tas ir novads, kas mainās līdzi
laikam, bet kur mūsdienīgās iespējas lieliski sadzīvo ar gadiem krātām tradīcijām. Rojas novads
ir vieta, kur ir prieks dzīvot, ir patīkami ciemoties un vienmēr gribas atgriezties.
Novadā tiek respektētas tradicionālās ainavas vērtības, katram no novada deviņiem
ciemiem ir savs īpašs novada koptēlā iederīgs veidols un piesaistes punkts. Cilvēki Rojas
novadā izprot un apzinās savu lomu vides saglabāšanā nākamajām paaudzēm, to atbalsta
daudzpusīga informācija un viegli uztverama norāžu sistēma. Novada publiskās teritorijas ir
vienlīdz pilnvērtīgi pieejamas ļaudīm dažādā vecumā, cilvēkiem ar ierobežotām fiziskajām
iespējām un atšķirīgām valodas zināšanām. Latvijā un pasaulē Rojas novadu pazīst ne tikai kā
darbīgu un viesmīlīgu ostu, bet arī kā aktīvā dzīvesveida un sporta tūrisma vietu un laikmetīgās
mākslas radošo pasākumu telpu.
Rojas novads, kas mainās līdzi laikam, bet kur mūsdienīgās iespējas lieliski sadzīvo ar
gadiem krātām tradīcijām.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem ir noteikta Rojas novada domes
attīstības programmā (2015-2021) un Rojas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas (20152030), kā arī Investīciju plānā (2018-2021) un Rīcības plānā (2018-2021).

Rojas novada dome, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta
finanšu līdzekļus, un sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, realizē izvirzītos mērķus,
izveido sakārtotu dzīves vidi, attīsta plašu un kvalitatīvu tehnisko un sociālo infrastruktūru.
Rojas novada stratēģiskie mērķi:
1. Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu Rojā, nodrošinot Rojas novada atpazīstamību
un stimulējot sadarbībā un līdzatbildībā balstītu ekonomisko rosību Rojas novada
specializācijas jomās.
2. Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp attīstību un ilgtspējīgu vides
pieejamību un uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā.
3. Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību un kvalitatīva darbaspēka veidošanos
novadā, nodrošinot atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā, priekšnoteikumus
jaunrades izpausmēm un veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
Ilgtermiņa mērķi:
SM1

osta un darbs
Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu
Rojā, nodrošinot Rojas novada
atpazīstamību un stimulējot sadarbībā
un līdzatbildībā balstītu ekonomisko
rosību Rojas novada specializācijas
jomās.

15M -TO
15M -NT
15M -IZ

15M -S
15M -IN
15M -P
15M -A
SM2

vide un attīstība
Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi,
uzturot līdzsvaru starp attīstību un
ilgtspējīgu vides pieejamību un
uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu
vides kvalitātes uzlabošanā.

15M -V
15M -P
15M -NT
15M -TO
15M -S
15M -IN
15M -MK

SM3

cilvēks
Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu
personību un kvalitatīva darbaspēka
veidošanos novadā, nodrošinot
atbilstošas izglītības iespējas mūža
garumā, priekšnoteikumus jaunrades
izpausmēm un veicinot aktīvu un
veselīgu dzīvesveidu.

15M -K
15M -IZ

15M -A
15M -SJ
15M -P

Pārdomāta un pastāvīga atbalsta sistēma novada uzņēmējdarbībai un
darbaspēka izaugsmei, izceļot ostas nozīmi – kā priekšnoteikumu ekonomikas
dažādošanai un attīstībai.
Noturīgs līdzsvars starp mūsdienīgu vitalitāti Rojas ciemā un rimtu dabas un
cilvēku saskaņu citviet novadā.
Stabila izglītības ieguves atbalsta sistēma, attīstot gan labas kvalitātes vispārējās
izglītības, gan mūzikas, mākslas un sporta jomu profesionālās ievirzes izglītības,
kā arī mūžizglītības iespējas kā pamatu cilvēku garīgajai izaugsmei un darba
prasmju apguvei.
Kvalitatīva un droša ceļu infrastruktūra Rojas novadā līdztekus unikālam jūras
satiksmes piedāvājumam tūrisma iespēju attīstībai.
Efektīva, ekonomiska un droša inženierapgāde un tehniskā infrastruktūra – it īpaši
novada ciemu teritorijās.
Sabiedrības līdzdalībā un līdzatbildībā balstīta atbildīga pārvaldība, kas motivē
iedzīvotājus būt piederīgiem novadam.
Sports un aktīvs dzīvesveids atbilstoši aprīkotās trasēs, laukumos, stadionā un
ēkās - novada iedzīvotāju ikdiena un tūrisma specifiskais virziens.
Savstarpējā sadarbībā balstīta integrēta vides pārvaldība Rojas novadā.
Sabiedrības līdzdalībā un līdzatbildībā balstīta atbildīga pārvaldība, kas motivē
iedzīvotājus būt piederīgiem novadam.
Noturīgs līdzsvars starp mūsdienīgu vitalitāti Rojas ciemā un rimtu dabas un
cilvēku saskaņu citviet novadā.
Pārdomāta un pastāvīga atbalsta sistēma novada uzņēmējdarbībai un
darbaspēka izaugsmei, izceļot ostas nozīmi – kā priekšnoteikumu ekonomikas
dažādošanai un attīstībai.
Kvalitatīva un droša ceļu infrastruktūra Rojas novadā līdztekus unikālam jūras
satiksmes piedāvājumam tūrisma iespēju attīstībai.
Efektīva, ekonomiska un droša inženierapgāde un tehniskā infrastruktūra – it īpaši
novada ciemu teritorijās.
Energoefektīva un līdzatbildīga mājokļu apsaimniekošana, vidi saudzējoša
atkritumu saimniecība un prasībām atbilstoša kapsētu infrastruktūra.
Roja – Ziemeļkurzemes piekrastes kultūras centrs, kurā radošas mākslas,
mūzikas un kinomākslas novitātes balstās uz stabilām tradīcijām, iedzīvotāju
darbīgumu un ieinteresētību kultūras norisēs.
Stabila izglītības ieguves atbalsta sistēma, attīstot gan labas kvalitātes vispārējās
izglītības, gan mūzikas, mākslas un sporta jomu profesionālās ievirzes izglītības,
kā arī mūžizglītības iespējas kā pamatu cilvēku garīgajai izaugsmei un darba
prasmju apguvei.
Sports un aktīvs dzīvesveids atbilstoši aprīkotās trasēs, laukumos, stadionā un
ēkās - novada iedzīvotāju ikdiena un tūrisma specifiskais virziens.
Izpratnes par darbu kā vērtību, iespēju un dzīvesveidu pieaugums līdztekus
iedzīvotāju atstumtības un nomāktības samazinājumam, dzīvojot drošā vidē
novadā.
Sabiedrības līdzdalībā un līdzatbildībā balstīta atbildīga pārvaldība, kas motivē
iedzīvotājus būt piederīgiem novadam.

Rojas novada domes mērķi 2018.un 2019. gadam:
1. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaiste 2018. un 2019.gadā.
1.1. Projekti:
Nr.
p.k.
1

Projekta nosaukums

Mērķis

Ieguvums

Kaltenes kluba pārbūve

Realizēts Kaltenes kluba tehniskais projekts, radot
iespējas gan Kaltenes iedzīvotāju kultūras un brīvā
laika pavadīšanas norisēm, gan dažāda rakstura
nometņu organizēšanai visa gada garumā.

2

Apgaismotas pastaigu
takas izveide Rojas
pludmalē

3

Mazupītes
stiprināšana

Saglabāt Kaltenes ciemata vietējās
nozīmes koka arhitektūras mantojumu
un tā pieejamību, to pārveidojot par
jūras kultūras mantojuma ekspozīciju
centru, uzlabot piekrastes iedzīvotāju
dzīves kvalitāti un dažādot to brīvā
laika pavadīšanas iespējas, akcentējot
piekrastes ciemata raksturīgās vērtības.
Vides
sakopšana
un
teritorijas
labiekārtošana - Apgaismotas pastaigu
takas izveide Rojas pludmalē, uzstādot
laternas ar saules baterijām un vēja
ģeneratoriem, veicinot kvalitatīvas,
pievilcīgas dzīves un vides attīstību,
nodrošinot pieejamību Rojas pludmales
pastaigu takai arī diennakts tumšajā
laikā.
Atjaunot valsts nozīmes ūdensnotekas
Mazupīte ūdens teci, veikt gultnes
tīrīšanu, krasta nostiprināšanu un
sakārtošanu.

4

Rojas jūras zvejniecības
muzeja
brīvdabas
teritorijas
labiekārtošana
nodrošinot
novada
kultūras
mantojuma
popularizēšanu
un
pieejamību.

krasta

5
Rojas
brīvdabas
estrādes būvniecība

6

7

Turpinās
ES
programma
bezdarbnieku
nodarbinātībai
Rojas
Klientu
apkalpošanas
centra
darba turpināšana

8
Rojupes
pirmsskolas
izglītības iestādes ēkas
renovācija
9

Rojas mūzikas
mākslas skolas
renovācija

un
ēku

Popularizēt Rojas novadu un tā
materiālo un nemateriālo kultūras
mantojumu, labiekārtojot muzeja
stāvlaukumu un izveidojot mūsdienīgu,
izzinošu un jebkuram apmeklētājam
pieejamas āra ekspozīcijas.
Uzlabot ar kultūras mantojumu saistītu
infrastruktūru, radot jaunus un
pilnveidojot
piedāvātos
kultūras
pakalpojumus. Palielināt Rojas novada
apmeklējušo tūristu skaitu. Palielināt
Rojas novada viesnīcās un naktsmītnēs
nakšņojošo viesu īpatsvaru no kopējā
apmeklētāju skaita.
Bezdarbnieku nodarbināšanu algotos
pagaidu sabiedriskajos darbos, kas rada
sociālu labumu sabiedrībai.
Turpināt
darbu
Rojas
klientu
apkalpošanas
centrā,
sniedzot
pakalpojumu Rojas iedzīvotājiem.
Oglekļa
dioksīda
emisiju
samazināšana,
samazinot
siltumenerģijas un apgaismojuma
elektroenerģijas patēriņu Rojas novada
pašvaldības ēkās.
Oglekļa
dioksīda
emisiju
samazināšana,
samazinot
siltumenerģijas un apgaismojuma

Rezultātā izbūvētā apgaismotā pastaigu taka (laipas)
Rojas pludmalē būs pieejama visai sabiedrībai, kā arī
nodrošinot pieejamību cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.

Rezultātā tiks uzlabots kopējais hidroloģiskais
stāvoklis ciematā, aizsardzība pret plūdiem,
samazināta teritoriju applūšana jūras ūdens līmeņa
izmaiņu rezultātā, dos pozitīvu ietekmi uz zivju
resursiem un uzlabos kopējo ciemata ainavu.
Bruģēts muzeja stāvlaukums ar labiekārtojuma
elementiem un divas āra interaktīvie stendi.

Rojas brīvdabas estrāde.
Projekts ievērojami uzlabos infrastruktūras bāzi
kultūras produktu piedāvājumam un attiecīgi to
popularizēšanai tūristiem, kuri apmeklē Roju.
Tādejādi vienlaikus attīstot kultūras infrastruktūru,
tiks būtiski paaugstināta kultūras produktu
izmantošanas efektivitāte.
Izveidotas pagaidu darbu vietas bezdarbnieku
nodarbināšanai.
Nodarbināti bezdarbniekus pagaidu darbos.
Sniegts kvalitatīvs pakalpojums Rojas iedzīvotājiem
klientu apkalpošanas centrā.

Renovēta Rojupes PII „Saulespuķe” ēka.

Renovēta Rojas mūzikas un mākslas skolas ēka.

10

11

Ūdenssaimniecības
attīstības
projekta
realizācija Rojā
Taimiņu
smoltu
ielaišana
publisko
ūdenstilpju ihtiofaunas
struktūras
pilnveidošanai
un
resursu papildināšanai
Rojas novadā

12.

Esi vesels – ieguldījums
tavai nākotnei!

13.

Karjeras
Atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs

14.
Atbalsts
izglītojamo
individuālo
kompetenču attīstībai

elektroenerģijas patēriņu Rojas novada
pašvaldības ēkās.
Veikt ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstību Rojā.
Taimiņu resursu papildināšana Rojas
novada publisko ūdenstilpnēs – Rojas
upē un Rīgas jūras līča piekrastē.

Projekta mērķis ir veicināt Rojas
novada vietējās sabiedrības pieejamību
un
informētību
par
veselības
veicināšanas dažādiem pasākumiem
Rojas novada iedzīvotājiem, iesaistot
slimību profilaktiski informatīvos
pasākumos un vietējās sabiedrības
veselības veicināšanas pasākumos.
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs
Nodrošināt
Latvijas
izglītības
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti
uz individuālās mācību pieejas attīstību
un ieviešanu vispārējās izglītības
iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo
kompetences un mācību sasniegumus.

Veicināt dialogu starp jauniešiem un
politikas veidotājiem Rojas novadā.

15.
Mana līdzdalība Rojas
nākotnei

16.
Dabas tūrisms visiem

17.
Drošība piekrastē un
jūras teritorijā Latvijā
un Igaunijā

18.

Rudes
sakārtošana

Dabas tūrisma attīstības veicināšana
Latvijas un Lietuvas pierobežas
reģionos, uzlabojot infrastruktūras un
tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot
tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Uzlabot vides drošību jūras un
piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līča un
Irbes šauruma teritorijās, stiprinot
Latvijas un Igaunijas glābšanas
dienestu un infrastruktūras pārvaldītāju
(ostu, mazo ostu, pašvaldību) sadarbību
un kapacitāti.

Jaunu kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūve Rojā.

Taimiņa viengadnieka iegāde un ielaišana Rojas upē,
kā rezultātā tiek papildināti zivju resursi.

Projekta ilgtspējas rādītājs būs apmācīti Rojas
novada iedzīvotāji, kuri būs apguvuši zināšanas
slimības profilakses un veselības veicināšanas.
Svarīga ir projekta rezultātu institucionālās
ilgtspējas nodrošināšana. Projektā uzsvars ir likts uz
iedzīvotāju
kompetences
paaugstināšanu,
organizējot gan apmācības par slimības profilakses
un
veselības
veicināšanu,
ieviešanas
un
pilnveidošanas jautājumiem.
Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras
informācijas,
karjeras izglītības un karjeras konsultāciju)
īstenošana Rojas
vidusskolā
Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu
atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu
izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi,
pedagogu profesionālās kompetences pilnveide,
ārvalstu metodiku ieviešana);
Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu
nodrošināšana mācību satura apguvei un
ārpusstundu pasākumu veidā.
Tā kā gala produkts tiek plānotas rekomendācijas un
konkrēti risinājumi, tad tie tiks iestrādāti pašvaldības
plānošanas dokumentos darbam ar jaunatni, kur tiks
precīzi formulēti mērķi, prioritārā secībā veicamie
uzdevumi, pašvaldības budžetā ieplānoti finanšu
resursi.
1.
2.
3.

Taka gar jūras krastu Rojā
Apmeklētāju skaitītājs
Projektu vadības sanāksmes

1) izstrādāta Darba standartprocedūras rokasgrāmata
Igaunijas un Latvijas glābšanas dienestu kopīgai
reaģēšanai ar jūras piesārņojumu saistīto katastrofu
gadījumā un sagatavoti atbilstoši mācību materiāli
VUGD

ezera

2. ES finansiālais atbalsts projektu īstenošanai, sociālā riska mazināšanai un metodiskās
palīdzības sniegšana.
3. Plānveidīgs pašvaldības, iestāžu un struktūrvienību darbs pie Rojas novada attīstības
plāna īstenošanas.
4. Veikt pētniecības darbus:

4.1. Par applūstošajām teritorijām Rojas novadā,
4.2. Energoefektivitātes īstenoto projektu ietekme.
5. Turpināt uzlabot kvalitātes sistēmu, lai nodrošinātu pašvaldībā notiekošo procesu
veiksmīgu virzību un dokumentu aprites pārraudzību.
6. Turpināt darbu pie ielu apgaismošanas sakārtošanu Rojā, Rudē un Melnsilā.
7. Uzsākt/Pabeigt darbu pie datu bāzes izveides par pašvaldībai piederošiem ceļiem, ielām.
8. Drošības uz ūdens nodrošināšana.
9. Pašvaldības teritoriju labiekārtošana u.c.
10. Pašvaldībai piederošo autoceļu kustības drošības uzlabošana.
11. Daudzdzīvokļu māju renovācija.
12. Turpināt darbu pie iedzīvotāju drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.
13. Turpināt un veicinātu sadarbību ar iedzīvotājiem, domē un tās pakļautības iestādēs rīkot
tematiskas informācijas dienas, pozitīvisma kampaņas un dažādot sadarbības modeļus.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2018.gadā paredzēts atmaksāt
aizņēmumu pamatsummas EUR 105 261,00 apmērā.
Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2018.gadā projektu realizācijai,
orientējoši EUR 485 534,00 apmērā.
Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā summa, kas nomaksājam līdz 2029.gadam
ir 1 231 408,00 EUR. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldībai 2018.gadā
Valsts kasei jāatmaksā 105 261,00 EUR, t.sk. kredīts „Energoefektivitātes paaugstināšana
Rojas vidusskolas sākumskolai, PII „Zelta Zivtiņa”, „Rojas novada infrastruktūras attīstība –
ēku rekonstrukcija”, “SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšana ERAF projekta
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Rudes ciemā”, “SIA Rojas DzKU
pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Rojā”, “Rojas stadiona skatītāju tribīņu rekonstrukcija”, “SIA „Rojas DzKU”
pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Rojā” īstenošanai”, “Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes
ciemā, II kārta”, “Prioritārā investīciju projekta “Rojas stadiona pārbūve, 1.kārta” īstenošana”,
“Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada
kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību”, “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras
mantojuma ekspozīcijas centru”, “Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”.
2019.gadā Valsts kasei jāatmaksā 180 866 EUR. 2020.gadā Valsts kasei jāatmaksā 171
717 EUR.
Rojas novada dome sniegusi kredīta galvojumus:
1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. Mērķis – „Projekta Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā īstenošana”. Neatmaksātā summa 57 724
EUR;
2. SIA „Rojas DzKU”. Mērķis – „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”.
Neatmaksātā summa 250 239 EUR.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.1, 3.punkts)
Rojā
16.01.2018.

Nr.3

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 2018.gadā mēneša limitu
mobilā tālruņa rēķinam EUR 25,00 apmērā.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.1, 4.punkts)
Rojā

16.01.2018.

Nr.4

Par finansējuma piešķiršanu Biedrībai “Milda Books”
Ievērojot Biedrības “Milda Books” 23.11.2017. rakstu, kurā lūgts piešķirt finansējumu
grāmatas par Kalteni “Dzimtene. Valstī garākais ciems” izdošanai (plānotās grāmatas tirāža ir
750 eksemplāri. Nepieciešamais budžets 8 770,21 euro) 2018.gadā, izvērtējot Biedrības “Milda
Books” pieprasīto līdzfinansējuma apjomu, konstatēts, ka tas ir pārāk liels, salīdzinot ar
pašvaldības budžeta iespējām un prioritātēm, pieprasījumu ir iespējams apmierināt tikai daļēji,
tādēļ, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2)
punktu un 15.panta pirmās daļas 5) punktā noteikto autonomo funkciju - rūpēties par kultūru
un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.; pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas punktu
23,
Rojas novada dome nolemj:
1. Iekļaut Rojas novada pašvaldības 2018.gada budžeta plānā līdzfinansējumu Biedrības
“Milda Books”, reģ. Nr.90002644930, grāmatas par Kalteni “Dzimtene. Valstī garākais ciems”
izdošanai 500,00 euro apmērā.
2. Piešķirt 2018. gadā Biedrības “Milda Books”, reģ. Nr.90002644930, līdzfinansējumu
grāmatas par Kalteni “Dzimtene. Valstī garākais ciems” izdošanai 500,00 euro apmērā, ar
nosacījumu, ka Biedrība “Milda Books” ar Rojas novada domi noslēgs līgumu par
līdzfinansējuma izlietojumu un izlietotā finansējuma atskaites iesniegšanas kārtību.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.1, 5.punkts)
Rojā

16.01.2018.

Nr.5

Par Rojas novada domes teritoriju apkopšanas izmaksām mēnesī
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu,
22.punktu, un Rojas novada domes 2014.gada 30. oktobrī noslēgto Deleģēšanas līgumu
Nr.RND/2014/L134 ar Rojas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rojas
DzKU”, punktu 1.7., ka pašvaldība deleģē Apsaimniekotājam un Apsaimniekotājs apņemas
atbilstoši pašvaldības pasūtījumam veikt šādus pastiprinātas pārvaldes uzdevuma, likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības 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,
Rojas novada dome nolemj:
Ar 01.01.2018. apstiprināt SIA “Rojas DzKU” aprēķinātās Rojas novada domes
teritoriju apkopšanas izmaksas mēnesī (pievienots – pielikums Nr.2).

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

2.PIELIKUMS
Rojas novada domes 16.01.2018. lēmumam Nr.5
„Par Rojas novada domes teritoriju apkopšanas izmaksām mēnesī”

Rojas novada domes teritoriju apkopšanas izmaksas mēnesī 2018.gadam

1.
2.
3.
4.
5.

Ietves
Ielas, laukumi
Zaļā zona
Konteineru laukumi
Autoostas tualetes

6840.77 m2 X 0.1114 = 762.06 €
12849.4 m2 X 0.09401=1207.97 €
31056.36 m2 X 0.03616 =1123.00 €
27.3 m2 X 2.94178 = 80.31 €
62.05 €
KOPĀ
3235.39 €

Instrumenti, materiāli 3%
97.06 €
Administrācijas izmaksas 5%
161.77 €
KOPĀ MĒNESĪ
3494.22 €
PVN 21%
733.79 €
PAVISAM KOPĀ
4228.01 €
Vasaras periodā no maija līdz oktobrim pludmales tualetes /4 gb./ 161.32 €
IZMAKSAS GADĀ
3494.22 X 12 = 41 930.64 €
161.32 X 6 =
967.92 €
Svētku izmaksas
347.45 €
KOPĀ
43 246.01 €
PVN 21 %
9 081.66 €
PAVISAM KOPĀ GADĀ
52 327.67 €

Domes priekšsēdētāja

I.Jaunozols 29451531

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.1, 6.punkts)
Rojā
16.01.2018.

Nr.6

Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja pamatdokumentu apstiprināšanu
Izskatot Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītājas Ineses Indriksones 2018. gada
05.janvāra iesniegumu par nepieciešamību saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
Akreditācijas komisijas ieteikumiem, ievērojot nepieciešamo precizējumu apjomu, lietderīgi
apstiprināt jaunu Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikumu, Rojas Jūras zvejniecības muzeja
krājuma veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtību un nepieciešamību
apstiprināt jaunu Rojas Jūras zvejniecības muzeja “Darbības un attīstības stratēģiju 2018. –
2022.gadam”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5) punktu un 21.panta pirmās daļas 5) punktu un 23).punktu ,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Rojas Jūras zvejniecības muzeja “Darbības un attīstības stratēģiju 2018.
– 2022.gadam”.
2. Apstiprināt Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikumu un atzīt par spēku zaudējušu
ar Rojas novada domes 2016. gada 20. decembra sēdes lēmumu Nr. 264 (prot.Nr. 13)
apstiprināto Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikumu.
3. Apstiprināt Rojas Jūras zvejniecības muzeja krājuma veidošanas, uzskaites,
saglabāšanas un izmantošanas kārtību (un atzīt par spēku zaudējušu ar Rojas novada domes
2013. gada 19. februāra sēdes lēmumu Nr. 3.2. (protokola Nr. 3) apstiprinātos Rojas Jūras
zvejniecības muzeja krājuma noteikumus (ar pamatdokumentiem var iepazīties Rojas Jūras
zvejniecības muzejā).

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.1, 8.punkts)
Rojā
16.01.2018.

Nr.8

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Klaukas Zemdegas”, Rojas
novadā
Rojas novada domē saņemts iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/893, 19.12.2017.), kurā
lūgts atļaut no nekustamā īpašuma „Klaukas Zemdegas”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 007
0056) atdalīt zemes vienību 7,1200 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0500, piešķirot
tai jaunu nosaukumu „Čiekuriņi”.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Klaukas Zemdegas”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 007
0056, kopplatība 7,4000 ha), sastāv no divām zemes vienībām:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0056 (platība 0,2800 ha),
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0500 (platība 7,1200 ha);
2. Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.173, zemesgrāmatā nav reģistrētas atzīmes par maksātnespēju,
piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem.
3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Klaukas Zemdegas”, Rojas novadā
(kadastra Nr. 8882 007 0056, kopplatība 0,2800 ha), no kopējā īpašuma atdalot zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0500 (platība 7,1200 ha) un piešķirt tai jaunu nosaukumu
„Čiekuriņi”, sadalīšanas mērķis - atdalīt un pēc tam atsavināt no līdzšinējā īpašuma zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0500 un paliekošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 007 0056 saglabāt adresi “Zemdegas”, Rojas novads, LV – 3264 un piešķirt
jaunu nosaukumu “Zemdegas”, anulējot esošo nosaukumu “Klaukas Zemdegas”.
4. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 2 (divām) zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8882 007 0056 un 8882 007 0500 noteiktie zemes
lietošanas mērķi atbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc
tos nav nepieciešams mainīt un saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus:
• paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0056, 0,2800 ha platībā
saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM –
kods 0101) 0,0800 ha platībā,

„Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,2000 ha
platībā,
• atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0500, 7,1200 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 2,0000 ha platībā;
5. Atdalāmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0500 (platība 7,12000 ha)
nav adresācijas objekts.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādas ir nekustamā īpašuma
“Klaukas Zemdegas”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 007 0056) eksplikācijas un izvērtējot
lietderības apsvērumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, kas
nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
„Administratīvā procesa likuma” 67.panta piekto daļu, 84.pantu, 86.panta pirmo daļu,
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” punktiem 16., 17.2., 18.
un 36. punktu, „Zemes ierīcības likuma” 8.pantu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” 14.pantu un Rojas novada teritorijas plānojumu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Klaukas Zemdegas”, Rojas novadā (kadastra Nr.
8882 007 0056, kopplatība 7,4000 ha), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 007
0500 (7,1200 ha platībā), (pievienots – pielikums Nr.7).
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0500 piešķirt jaunu
nosaukumu „Čiekuriņi”.
3. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0056 saglabāt adresi
“Zemdegas”, Rojas novads, LV – 3264 un piešķirt jaunu nosaukumu “Zemdegas”, anulējot
esošo nosaukumu “Klaukas Zemdegas”.
4. Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0500, 7,1200
ha platībā, saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 7,1200 ha platībā.
5. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0056, 0,2800 ha platībā
saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,0800 ha platībā;
„Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,2000 ha platībā.
6. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējam
[..].
7. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-3401.
8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

3.PIELIKUMS
Rojas novada domes 16.01.2018. lēmumam Nr.8
„Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Klaukas Zemdegas”, Rojas novadā ”

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.1, 9.punkts)
Rojā
16.01.2018.

Nr.9

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Miera iela 54, Roja, Rojas novads
Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/894, 19.12.2017.), kurā
lūgts atļaut no nekustamā īpašuma Miera iela 54, Roja, Rojas novads (kadastra Nr. 8882 008
0555) atdalīt zemes vienību 8,4000 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0140, piešķirot
tai jaunu nosaukumu „Vecozoli”.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Miera ielā 54, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0555,
kopplatība 8,5441 ha), sastāv no divām zemes vienībām:
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0140 (platība 8,4000 ha),
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0555 (platība 0,1441 ha);
2. Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.928, zemesgrāmatā nav reģistrētas atzīmes par maksātnespēju,
piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem.
3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Miera ielā 54, Rojā, Rojas novadā (kadastra
Nr. 8882 008 0555, kopplatība 8,5441 ha), no kopējā īpašuma atdalot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8882 003 0140 (platība 8,4000 ha) un piešķirt tai jaunu nosaukumu „Vecozoli”,
sadalīšanas mērķis - atdalīt un pēc tam atsavināt no līdzšinējā īpašuma zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8882 003 0140.
4. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 2 (divām) zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8882 003 0140 un 8882 008 0555 noteiktie zemes
lietošanas mērķi daļēji atbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem,
tāpēc tos nepieciešams mainīt nosakot sekojošus zemes lietošanas mērķus:
• paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0555, 0,1441 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,1441 ha platībā,
• atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0140, 8,4000 ha platībā
noteikt jaunus zemes lietošanas mērķus:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 5,2000 ha platībā;
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 3,2000 ha platībā;

5. Atdalāmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0140 (platība 8,4000 ha)
nav adresācijas objekts.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādas ir nekustamā īpašuma
Miera ielā 54, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0555) eksplikācijas un izvērtējot
lietderības apsvērumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, kas
nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
„Administratīvā procesa likuma” 67.panta piekto daļu, 84.pantu, 86.panta pirmo daļu,
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” punktiem 16., 17.2., 18.
un 36. punktu, „Zemes ierīcības likuma” 8.pantu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” 14.pantu un Rojas novada teritorijas plānojumu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Miera ielā 54, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr.
8882 008 0555, kopplatība 8,5441 ha), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 003
0140 (8,4000 ha platībā) (pievienots – pielikumā Nr.8).
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0140 piešķirt jaunu
nosaukumu „Vecozoli”.
3. Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0140, 8,4000
ha platībā, piešķirt jaunus zemes lietošanas mērķus:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 5,2000 ha platībā;
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 3,2000 ha platībā.
4. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0555, 0,1441 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,1441 ha platībā.
5. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt zvērinātam notāram
Indulim Šermukšnim (indulis.sermuksnis@latvijasnotars.lv) kā elektronisku dokumentu, kas
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmīgu.
6. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-3401.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

4.PIELIKUMS
Rojas novada domes 16.01.2018. lēmumam Nr.9
„Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Miera iela 54, Roja, Rojas novads”

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.1, 10.punkts)
Rojā
16.01.2018.

Nr.10

Par piedalīšanos projektā „Rudes ezera tīrīšana un apkārtnes labiekārtošana”
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 2) un 6) punktā noteikto autonomo
funkciju izpildi, pamatojoties uz minētā likuma 21.panta pirmās daļas 23) punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Iesniegt Latvijas vides aizsardzības fondā projekta iesniegumu „Rudes ezera tīrīšana
un apkārtnes labiekārtošana”, izslidinātajā projektu konkursa aktivitātē “Publisko ūdeņu
pārvaldības praktiskās aktivitātes” ietvaros.
2. Projekta kopējām izmaksām 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro), garantējot
projektam Rojas novada pašvaldības līdzfinansējumu 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro)
apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

