
 
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. 1 

 

 

Rojā,         2021. gada 19.janvārī 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Rojas novada pašvaldības budžetu 

2. Par Rojas novada pašvaldības 2021.gada budžeta plāna apstiprināšanu 

3. Par saistošajiem noteikumiem „Par mājsaimniecības vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā” 

4. Par Rojas vidusskolas nolikumu 

5. Par piedalīšanos projektu konkursā “Tā mēs te jūrkantē dzīvojām” 

6. Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.113 “Vai tu 

mīli jūru?” 

7. Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.116 “Cilvēki 

pie jūras” 

8. Par Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra lēmuma Nr.126 atcelšanu 

9. Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.114 “Mūžībā 

aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana” 

10. Par nekustamā īpašuma Upes iela 4A, Rojā, Rojas novadā, nodošanu atsavināšanai 

elektroniskā izsolē 

11. Par pašvaldības telpu nomu 

12. Par nomas līgumu ar ārsta praksi 

13. Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar SIA „Rojas DzKU” 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Krūmāji”, 

Valgalciems, Rojas novads 

15. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pļavnieki”, Rudē, Rojas 

novadā 

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Upes ielā 

13, Rojā, Rojas novadā 

17. Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 

 



 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, J. Kalniņš, I. Otmane, G. Stocka, H. 

Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 apstiprināt augstāk minēto darba kārtību. 

 

Sēdi vada: 

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  

 

Protokolē: 

Domes sekretāre Gunta Dambiņa 

 

Piedalās deputāti: 

Eva KĀRKLIŅA  

Agnis DRAVNIEKS – pieslēdzās ZOOM platformai plkst.13:15 

Jānis KALNIŅŠ  

Inga OTMANE  

Guntra STOCKA  

Haralds VALDEMĀRS 

Mareks ŠTĀLS 

Edgars GRĪNĪTIS 

Eduards KLEINBERGS  

 

Piedalās domes darbinieki un pieaicinātās personas: 

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

vadītāja, Ligita Šnore – teritorijas plānotāja, Aiga Grunte – galvenā grāmatvede, Kārlis 

Volanskis – Rojas novada Sociālā dienesta vadītājs, Santa Veide – Rojas vidusskolas direktore, 

Kristīne Maslovska – Rojas vidusskolas vecāku padomes priekšsēdētāja. 

 

1. 

Par Rojas novada pašvaldības budžetu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

 Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, M.Štāls, 

E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – G.Stocka, J.Kalniņš, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 1 “Par Rojas novada pašvaldības budžetu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

2. 

Par Rojas novada pašvaldības 2021.gada budžeta plāna apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Deputāti vienbalsīgi nolemj atlikt lēmuma pieņemšanu par lēmumprojektu “Par Rojas 

novada pašvaldības 2021.gada budžeta plāna apstiprināšanu”, lai rastu finansējumu Rojas 

vidusskolas ģērbtuvju remontam. 

  

3. 

Par saistošajiem noteikumiem „Par mājsaimniecības vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā” 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 



 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A.Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 3 “Par saistošajiem noteikumiem „Par mājsaimniecības vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem 

pabalstiem Rojas novadā””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

4. 

Par Rojas vidusskolas nolikumu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A.Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 4 “Par Rojas vidusskolas nolikumu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

5. 

Par piedalīšanos projektu konkursā “Tā mēs te jūrkantē dzīvojām” 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A.Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 5 “Par piedalīšanos projektu konkursā “Tā mēs te jūrkantē 

dzīvojām””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

6. 

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.113 “Vai tu mīli 

jūru?” 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A.Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 6 “Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija 

lēmumā Nr.113 “Vai tu mīli jūru?””. Lēmums pievienots protokolam. 

 

7. 

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.116 “Cilvēki pie 

jūras” 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A.Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 7 “Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija 

lēmumā Nr.116 “Cilvēki pie jūras””. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 



8. 

Par Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra lēmuma Nr.126 atcelšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A.Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 8 “Par Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra lēmuma 

Nr.126 atcelšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

9. 

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.114 “Mūžībā 

aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana” 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 9 “Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija 

lēmumā Nr.114 “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana””. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma Upes iela 4A, Rojā, Rojas novadā, nodošanu atsavināšanai 

elektroniskā izsolē 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 10 “Par nekustamā īpašuma Upes iela 4A, Rojā, Rojas novadā, 

nodošanu atsavināšanai elektroniskā izsolē”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

11. 

Par pašvaldības telpu nomu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 11 “Par pašvaldības telpu nomu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

12. 

Par nomas līgumu ar ārsta praksi 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 



 pieņemt lēmumu Nr. 12 “Par nomas līgumu ar ārsta praksi”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

13. 

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar SIA „Rojas DzKU” 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, I. Otmane, H. Valdemārs, 

M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – G.Stocka, atturas – J.Kalniņš, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 13 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar SIA „Rojas DzKU””. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

14. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Krūmāji”, 

Valgalciems, Rojas novads 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 14 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam 

īpašumam „Krūmāji”, Valgalciems, Rojas novads”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

15. 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pļavnieki”, Rudē, Rojas novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 15 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

„Pļavnieki”, Rudē, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

16. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Upes ielā 13, 

Rojā, Rojas novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 16 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

nekustamam īpašumam Upes ielā 13, Rojā, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

17. 

Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, I. Otmane, G. 

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 



 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 17 “Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

 

Sēdi beidz plkst. 15.10 

 

 

Sēdes vadītāja      E. Kārkliņa 

  

 

Protokoliste      G.Dambiņa 

  



 
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. 1, 1. punkts) 

Rojā  

 

 

19.01.2021.                                                                                                          Nr.1 

 

 

Par Rojas novada pašvaldības budžetu 

 

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.17/2020 „Grozījumi 21.01.2020. saistošajos 

noteikumos Nr.1/2020 „Par Rojas novada domes 2020.gada budžeta plānu” (saistošie 

noteikumi pievienoti lēmumam). 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to 

nosaka likuma Par pašvaldībām” 4.panta otrā daļa. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Rojas novadā 

 

        Nr.17/2020 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2021. gada 19. janvāra 

sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1),  

 

2020. gada Rojas novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde 

 

Ieņēmumu un izdevumu nosaukumi 
Izpilde ( EUR) 

I E Ņ Ē M U M I  

Kopā ieņēmumi 4 856 525,00 

Nodokļu ieņēmumi 2 112 449,00 

Nenodokļu ieņēmumi 38 351,00 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 106 002,00 

Transferti 2 599 723,00 

 
I Z D E V U M I 

 

Kopā izdevumi 4 118 047,00 

 Vispārējie valdības dienesti 398 606,00 

 Sabiedriskā kārtība un drošība 50 162,00 

 Ekonomiskā darbība 236 217,00 

 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 348 879,00 

 Atpūta, kultūra un reliģija 924 895,00 

 Izglītība 1 915 736,00 

 Sociālā aizsardzība 243 552,00 

  

Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-) 738 478,00 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) -314 919,00 

Aizņēmumi -363 733,00 

 

Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 



 

 
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. 1, 3. punkts) 

Rojā  

 

 

19.01.2021.                                                                                                          Nr. 3 

 

 

Par saistošajiem noteikumiem „Par mājsaimniecības vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā” 

 

Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”   

3. panta otro daļu, 33. pantu un  35. pantu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 

14. panta sesto daļu un 25.² panta piekto daļu, Ministru kabineta 2020. gada 17.decembra 

noteikumiem Nr.809 ”Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un 

sociālās palīdzības saņemšanu”, Ministru kabineta 2011. Gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 

"Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas 

pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" 

141.6punktu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes 

noteikumi”78. punktu, kā arī ievērojot to, ka nepieciešams būtiski pārstrādāt Rojas novada 

pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7/2013. „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā”, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2021 „Par mājsaimniecības vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas 

novadā” (saistošie noteikumi pievienoti lēmumam). 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Rojas novadā 

 

        Nr.1/2021 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2021. gada 19. janvāra 

sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1),  

 

Par mājsaimniecības vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

3.panta otro daļu, 33.pantu un  35. pantu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  

14.panta sesto daļu un , 25.² panta piekto daļu Ministru kabineta2020.gada 17.decembra noteikumiem 

Nr.809”Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, 

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

"Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba  

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu  

īstenotāju izvēles principiem" 141.6punktu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 

„Audžuģimenes noteikumi”78. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka:  

1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība (persona), 

tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;  

1.2. mājsaimniecības (personas) ienākumu un materiālo resursu deklarēšanas un 

novērtēšanas kārtību; 

1.3. personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus Rojas novadā, viņu tiesības un 

pienākumus;  

1.4. Rojas novada pašvaldības sociālo pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus un apmēru;  

personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus; 

1.5. pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību;  

1.6.algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos prioritāri iesaistāmo bezdarbnieku kategorijas;  

1.7.kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam. 

 



II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot 

mājsaimniecība (persona) atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu 

 

2. Mājsaimniecība (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs 

mēnešu laikā nepārsniedz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 

190 euro pārējām personām mājsaimniecībā., un kura atbilst Ministru kabineta noteiktajām 

prasībām 

3. Mājsaimniecība (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tā atbilst sekojošiem  

3.1. vientuļš pensionārs vai invalīds, kuram nav likumīgu apgādnieku, kurš saņem 

vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā 

nepārsniedz 75 % no valstī noteiktās minimālās darba algas (375 euro), un ir ievēroti pārējie 

šo saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu nosacījumi; 

3.2. visi mājsaimniecības locekļi ir vecuma pensijas vai invaliditātes pensijas, vai valsts 

sociālās nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, vai arī  kāds no mājsaimniecības locekļiem (persona) 

ir darbspējīgā vecumā, un to vidējie ienākumi katram mājsaimniecības loceklim mēnesī pēdējo 

triju mēnešu laikā nepārsniedz 70 % no valstī noteiktās minimālās darba algas (350 euro) 

pirmajai personai mājsaimniecībā un 49% no valstī noteiktās minimālās darba algas (245 

euro) pārējām personām mājsaimniecībā, un ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu un citu 

normatīvo aktu nosacījumi; 

4.Novērtējot mājsaimniecības (personas) kopējos materiālos resursus, izmantojot valsts un 

pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus, sociālais dienests ievēro normatīvajos aktos 

noteiktos kritērijus 

 

5. Sociālais dienests mājsaimniecības (personas) atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības 

(personas) statusam novērtē līdzvērtīgi kārtībai, kādā mājsaimniecība (persona) tiek atzīta par 

trūcīgu. 

6. Mājsaimniecība (persona) netiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, ja tā sev piederošo 

nekustamo īpašumu pēdējo sešu mēnešu periodā ir dāvinājusi trešajai personai 

 

7.Ja persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, 

rakstveidā ir izteikusi vēlēšanos pārtraukt minētā pakalpojuma saņemšanu un Sociālajā dienestā 

lūdz izsniegt maznodrošinātas personas statusu apliecinošu izziņu, lai reģistrētos palīdzības 

reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, Sociālais dienests, 

sazinoties ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādi, izvērtē personas 

ienākumus un materiālos resursus un lemj par personas atbilstību vai neatbilstību 

maznodrošinātas personas statusam. 

 

III. Ienākumu un materiālo resursu deklarēšana un novērtēšana 

8. Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības (personas) atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam, viena no mājsaimniecības personām 

(turpmāk – iesniedzējs) vēršas pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests), 

uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz: 

8.1 iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas; 



8.2 darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par 

katru darba ņēmēju mājsaimniecībā; 

8.3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības (1. pielikums) par pilniem pēdējiem trim 

kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā; 

8.4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu 

pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem; 

8.5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus šo noteikumu 

2. pielikuma 2.2. apakšpunktā norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra 

mēnešu periodu pirms šo noteikumu 8.1 apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas; 

8.6. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus 

izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), 

ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā; 

8.7. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības 

piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu. 

9. Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski 

sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju (2. pielikums) (turpmāk – deklarācija), izmantojot valsts 

un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un šo noteikumu 2. punktā minētajos 

dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās 

deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu, izņemot gadījumu, 

ja deklarācija iesniegta, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu 

(www.latvija.lv). 

10. Sociālais dienests pēc šo noteikumu 8.1. un 9. punktā minēto dokumentu pirmreizējas 

saņemšanas apseko ģimeni (personu) tās dzīvesvietā, novērtē klienta sadzīves apstākļus un 

sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu. Turpmāka apsekošana dzīvesvietā tiek veikta atbilstoši 

nepieciešamībai. 

11. Sociālais dienests trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusu nosaka, 

izvērtējot: 

11.1. personas un tās mājsaimniecības locekļu ienākumus, materiālo stāvokli, 

pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto iesniegumu, deklarāciju un tajā 

norādīto ziņu apliecinošiem dokumentiem; 

11.2. pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju; 

11.3. juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju; 

11.4. klienta dzīvesvietas apsekošanas faktus. 

 

12. Klientam ir tiesības iesniegt pašrocīgi aizpildītu, normatīvajā aktā par mājsaimniecības 

materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu, norādītu deklarācijas veidlapu, 

noformējot to atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

13. Deklarācijas iesniedzējs, parakstot deklarāciju, ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu 

patiesumu, savu rīcību, kā arī par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radušies klienta vainas 

dēļ, ja klients sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, vai arī klienta nelikumīgas rīcības dēļ, 

atlīdzināšanu. 

 

14. Klients deklarācijā ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu 

samaksas. 

https://likumi.lv/ta/id/319717#piel1
https://likumi.lv/ta/id/319717#piel2
https://likumi.lv/ta/id/319717#piel2
https://likumi.lv/ta/id/319717#p2
http://www.latvija.lv/


 

IV. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusa 

noteikšana 

15. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statuss tiek noteikts uz laiku no 

trim līdz sešiem mēnešiem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. 

16. Sociālā darba speciālists pēc informācijas par mājsaimniecības (personas) ienākumu, 

materiālās situācijas un sadzīves apstākļu izvērtēšanas, sagatavo priekšlikumus lēmuma 

pieņemšanai par atbilstību trūcīgu vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam. 

17. Lēmumu par mājsaimniecības (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas 

mājsaimniecības (personas) statusam pieņem sociālā dienesta vadītājs, sociālā dienesta vadītāja 

prombūtnes laikā – darbinieks, kurš aizvieto dienesta vadītāju viņa prombūtnē, ne vēlāk kā 

mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. 

18. Pēc šo noteikumu 15. punktā noteiktā perioda beigām, mājsaimniecībai (personai) var 

atkārtoti noteikt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusu, pēc šo 

noteikumu 8.1. un 9. punktā minēto dokumentu iesniegšanas. 

19. Ja mājsaimniecība (persona) atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības 

(personas) statusam, sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam, ja tā nepieciešama palīdzības 

saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā arī citu atvieglojumu saņemšanai. 

20. Ja mājsaimniecības (personas) vidējie ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos 

noteikto ienākumu līmeni, bet nav ievēroti citi nosacījumi, Sociālais dienests var pieņemt 

lēmumu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības (personas) statusam uz laiku – vienu kalendāra 

mēnesi. 

 

V. Pabalstu veidi 

 

21. Pabalsts ir pašvaldības materiāls atbalsts naudas izteiksmē vai samaksa par pakalpojumu 

mājsaimniecībai (personai) situācijās, kad mājsaimniecība (persona) objektīvu iemeslu dēļ 

nespēj gūt ienākumus, lai nodrošinātu pamatvajadzības. 

 

22. Rojas novada pašvaldība piešķir:  

22.1. pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

22.2. mājokļa pabalstu;  

22.3. pabalstu veselības aprūpei;  

22.4. pabalstu bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam; 

22.5. pabalstu audžuģimenei; 

22.6. pabalstus bērnu izglītības procesa nodrošināšanai; 

22.7. pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai;  

22.8. pabalsts krīzes situācijā  

22.9. apbedīšanas pabalstu. 

 

VI. Personu tiesības uz pabalstiem 

 

23. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 22.2.apakšpunktā minēto pabalstu ir personām, 

kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rojas novada administratīvajā teritorijā, dzīvo 



atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kurām ar sociālā dienesta lēmumu noteikts  trūcīgas 

vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statuss.  

Persona, kurai objektīvu apstākļu dēļ nav deklarētās dzīvesvietas, bet ir izvēlējusies dzīves vietu 

Rojas novada administratīvajā teritorijā, var piešķirt vienreizēju materiālu palīdzību un izvērtē 

iespēju sniegt personai psihosociālu palīdzību.  

 

24. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 22.3., 22.6.apakšpunktā minētos pabalstus ir 

personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rojas novada administratīvajā teritorijā, 

dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kurām ar sociālā dienesta lēmumu noteikts  

trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statuss. 

  

25. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 22.8.apakšpunktā minēto pabalstu ir personām, 

kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rojas novada administratīvajā teritorijā, dzīvo 

atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un krīzes situācijas dēļ nespēj nodrošināt 

pamatvajadzības minimālā apmērā. 

 

26. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 22.9.apakšpunktā minēto pabalstu ir mirušās 

personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rojas novada administratīvajā 

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

personai, kura mājsaimniecības vārdā uzņēmusies apbedīšanu un ar saviem spēkiem nespēj 

nodrošināt apbērēšanas izdevumu segšanu. 

 

27. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 22.4. apakšpunktā minēto pabalstu ir bāreņiem vai 

bez vecāku gādības palikušiem bērnam, kuri sasnieguši pilngadību, un par kuriem Rojas novada 

bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē.  

 

28. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 22.5. apakšpunktā minēto pabalstu ir ģimenei, kurai   

ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss, un, ar kuru saskaņā ar Rojas novada 

bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu attiecīgā ģimenē, ir noslēgts līgums par bērna 

uzturēšanu. 

 

29. Saistošo noteikumu 22.1., 22.2., 22.3., 22.6., 22.7. apakšpunktā minētos pabalstus klientam 

nepiešķir, ja izpildās kāds no nosacījumiem:  

29.1. tam pieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot 

normatīvajos aktos minētos īpašumus;  

29.2. tas ir noslēdzis uztura līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā;  

29.3. tas saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos 

pakalpojumus vai atrodas ieslodzījuma vietā;  

29.4. persona darbspējīgā vecumā nav reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 

bezdarbnieks, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus 

29.5. persona darbspējīgā vecumā atsakās slēgt ar sociālo darbinieku vienošanos par 

līdzdarbību, nepilda noslēgtās vienošanās par līdzdarbību noteiktos pienākumus;  

29.6. tas nepiekrīt dzīvesvietas apsekošanai vai nav noskaidrojama personas patiesā 

dzīvesvieta un/vai mājsaimniecības sastāvs;  

29.7. ienākumi un materiālie resursi neatbilst normatīvajos aktos minētajam ienākumu 

un materiālā stāvokļa līmenim. 



 

30. Saistošo noteikumu 22.2.apakšpunktā minēto pabalstu mājsaimniecībai (personai) 

nepiešķir, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par klienta izlikšanu no dzīvokļa, izņemot 

gadījumus, kad klients iesniedz apliecinājumu no ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja par tiesas 

sprieduma izpildes atlikšanu uz noteiktu laiku. 

 

VII. Klienta pienākumi un atbildība 

 

31. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists nosaka klienta līdzdarbības pienākumus un par šo 

pienākumu veikšanu noslēdz vienošanos. 

32. Papildus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7. pantā noteiktajam, klientam 

ir šādi pienākumi:  

32.1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un mājsaimniecībvas locekļiem;  

32.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka mājsaimniecības 

(personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam un/vai 

pabalsta saņemšanu un apmēru;  

32.3. vienoties ar sociālo darbinieku par līdzdarbības pasākumiem savu sociālo 

problēmu risināšanai un mazināšanai, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;  

32.4. personai darbspējīgā vecumā, kura ir bezdarbnieks:  

32.4.1. piedalīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos un pašvaldības 

organizētajos darbos, t.sk. sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas 

pasākumos un darbos pašvaldības administratīvajā teritorijā, slēdzot darba līgumu uz 

noteiktu laiku;  

32.4.2. iesniegt Sociālajā dienestā pierādījumus par darba meklēšanas aktivitātēm;  

32.4.3. ierasties Sociālajā dienestā, lai novērtētu līdzdarbības pienākumu izpildi;  

32.5. pakļauties ārstēšanai un atveseļošanas pasākumiem, ja persona vēlas saņemt 

pabalstu sakarā ar slimību vai invaliditāti un ja paredzams, ka tas uzlabos minētās personas 

veselības stāvokli vai novērsīs tā pasliktināšanos;  

32.6. iesaistīties individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildē. 

 

33. Sociālais dienests prioritāri algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaista bezdarbniekus, 

kuri saņem šo saistošo noteikumu 22.1. un/vai 22.2.apakšpunktā minētos pabalstus un kuriem 

ir tiesības piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos. 

 

34. Sociālais dienests ar motivētu lēmumu klientam samazina pabalstu par tai personai piešķirto 

daļu (bet atsevišķi dzīvojošai personai izbeidz izmaksu), kura Nodarbinātības valsts aģentūrā ir 

ieguvusi bezdarbnieka statusu, bet nav izmantojusi Nodarbinātības valsts aģentūras vai 

pašvaldības piedāvātos nodarbinātību veicinošos pasākumus (iespēju strādāt subsidētajās darba 

vietās, algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, pašvaldības organizētajos darba un sociālo 

prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos u.c.); bez attaisnojoša iemesla 

nepilda vienošanās par līdzdarbību pienākumus; nav ieradusies Sociālajā dienestā, lai novērtētu 

vienošanās par līdzdarbību pienākumu izpildi; atrodas prombūtnē ilgāk par vienu kalendāra 

mēnesi un saņem sociālo vai ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas 



pamatvajadzības, atrodas ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu 

pamatotu iemeslu dēļ nav iekļaujama mājsaimniecības sastāvā. 

 

35. Ja klients, aizpildot deklarāciju, ir sniedzis nepatiesas ziņas vai piešķirto pabalstu nav 

izmantojis atbilstoši paredzētajam mērķim, Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā pārtrauc pabalsta izmaksu. 

 

VIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība 

 

36. Pabalstus klientam piešķir pēc mājsaimniecības (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa 

izvērtēšanas. 

 

37. Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Sociālā dienesta lēmums par pabalsta 

piešķiršanu. 

 

38. Sociālais dienests klientiem piešķirto pabalstu sarakstu par kārtējo mēnesi iesniedz izmaksai 

Rojas novada domes grāmatvedībā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10.datumam. 

 

IX. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

 

39. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai ir atbalsts 

mājsaimniecībai  (personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu un 

kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par normatīvajos aktos noteikto garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa summas apmēru. 

 

40.Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai 

mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā. 

41. Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā 

minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem 

ienākumiem, izmantojot šādu formulu: 

Pgmi = (GMI1 + GMI2 x N) – I, kur 

 

Pgmi – pabalsta apmērs; 

GMI1 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai 

mājsaimniecībā; 

GMI2 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis katrai nākamajai personai 

mājsaimniecībā; 

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā; 

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi. 

 

42. Ja persona ir sasniegusi valstī noteikto pensionēšanās vecumu vai personai ir noteikta 

invaliditāte, bet persona valsts noteikto pensiju vēl nesaņem, uzrādot Sociālajā dienestā 

apliecinājumu, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ir iesniegti dokumenti pensijas 

aprēķināšanai, līdz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmuma par pensijas piešķiršanu 



pieņemšanai garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērs personai mēnesī ir normatīvajos 

aktos  noteiktajā garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērā.  

 

X. Mājokļa pabalsts 

 

43. Mājokļa pabalsts ir Rojas novada pašvaldības pabalsts dzīvojamās telpas īres un/vai 

apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 

lietošanu, kā arī kurināmā iegādes, izmaksu segšanai. 

 

44. Dzīvojamā telpa šo noteikumu izpratnē ir atsevišķs dzīvokļa īpašums daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā vai viendzīvokļa dzīvojamā māja, turpmāk – dzīvoklis. 

 

45. Pieprasot saistošo noteikumu 22.2.apakšpunktā minēto pabalstu, klients papildus saistošo 

noteikumu 8.1. un 9. punktā minētajiem dokumentiem uzrāda ar dzīvojamās telpas lietošanu 

saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus (iesniedzot kopijas) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi un 

īres un/vai apsaimniekošanas līguma oriģinālu, kas apliecina personas tiesības lietot dzīvojamo 

telpu. 

 

46. Ja Sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt minēto pabalstu, ikmēneša pabalsta summu 

pārskaita pakalpojumu sniedzējiem (mājokļa īpašniekam, nama apsaimniekotājam, komunālo 

pakalpojumu sniedzējiem u.c.). Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu pārskaita 

klienta norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā klientam skaidrā naudā, klienta lietā norādot 

izmaksas veida pamatojumu.  

 

47. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu 

summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot šo noteikumu 

3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem 

ienākumiem, izmantojot šādu formulu: 

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur 

 

Pmaj – pabalsta apmērs; 

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai; 

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa 

(nepārsniedzot šo noteikumu 3. pielikumā noteikto mājokļa lietošanas izdevumu 

summu); 

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto 

minimālo ienākumu pabalsta apmēru). 

 

48. Mājokļa pabalsta kopējais apmērs ir līdz 700,00 euro kalendārajā gadā, un to aprēķina pēc 

faktiskajiem īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumiem, nepārsniedzot šo 

noteikumu 3.pielikumā noteiktos izdevumus pabalsta aprēķināšanai. 

 

49. Mājokļa pabalsta apmērs mēnesī nevar pārsniegt faktiskos un normatīvos izdevumus par īri 

un komunālajiem pakalpojumiem.  

 

https://likumi.lv/ta/id/319717#piel3
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50. Mājokļa pabalstu dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas maksas un maksas par 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai klients var pieprasīt uz 

laiku, kad tam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statuss, bet 

kurināmā iegādei – vienu reizi kalendārajā gadā. 

 

51. Ja pēc deklarācijas aizpildīšanas mainās klienta ienākumi un materiālie resursi, kā arī 

izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Sociālajam dienestam 

ir tiesības veikt mājokļa pabalsta pārrēķinu par šo periodu atbilstoši faktiskajai situācijai. 

 

52. Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu klientam, kuram ir dzīvokļa parāds, ir 

pamats trīspusēja līguma "Par dzīvokļa parāda atmaksu" noslēgšanai starp Sociālo dienestu, 

nama apsaimniekotāju un personu, kura noslēgusi īres vai apsaimniekošanas līgumu ar nama 

apsaimniekotāju, ar nosacījumu, ka klients pats atmaksā dzīvokļa parādu atbilstoši sastādītajam 

maksājumu grafikam, bet nama apsaimniekotājs līguma darbības laikā neceļ tiesā prasību par 

parāda piedziņu un klienta izlikšanu no dzīvojamās telpas. 

 

XI. Pabalsts veselības aprūpei 

 

53. Lai nodrošinātu palīdzību veselības aprūpei, Sociālais dienests piešķir šādus pabalstus:  

53.1. materiālu palīdzību pacientu iemaksu segšanai un veselības aprūpes pakalpojumu 

apmaksai;  

53.2. materiālu palīdzību ārsta nozīmēto medikamentu iegādes izdevumu apmaksai; 

53.3.pensionāriem un invalīdiem ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci, 

kuriem nav tiesību šos līdzekļus saņemt kā kompensētos medicīniskos līdzekļus, saskaņā ar 

ārsta speciālista atzinumu par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus – pabalstu 

inkontinences līdzekļu iegādei. 

 

54. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt:  

54.1. mājsaimniecībai (personai), kurai spēkā ir trūcīgas mājsaimniecības  (personas) 

statuss, ne vairāk kā 100,00 euro vienai personai un ne vairāk kā 200,00 euro mājsaimniecībai  

kalendārajā gadā.  

54.2. mājsaimniecībai (personai), kurai spēkā ir maznodrošinātas mājsaimniecības 

(personas) statuss, ne vairāk kā 75,00 euro vienai personai un ne vairāk kā 150,00 euro 

mājsaimniecībai  kalendārajā gadā. 

 

55. Pabalstu pacientu iemaksu segšanai nepiešķir personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā ir atbrīvota no pacienta iemaksas. 

 

56. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, persona papildus iesniedz no ārstniecības iestādes un/vai 

aptiekas izsniegtu rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma kvīti (EKA čeku) ar personu 

identificējošiem datiem, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, kamēr mājsaimniecībai  

(personai) ir spēkā sociālā dienesta lēmums par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam, kā arī ārsta nozīmēto medikamentu 

recepšu kopijas.  

 



XII. Pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam 

 

57. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību, 

ir pabalsts bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai, un par 

kuriem Rojas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē.  

 

58. Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, ir: 

58.1. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, 

kurš sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe:  

58.1.1. pabalsts paredzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;  

58.1.2. pabalsta apmērs ir 820,05 euro;   

58.1.3.. pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.  

 

58.2. Pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram 

beidzas ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā:  

58.2.1. pabalsts paredzēts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;  

58.2.2. pabalsta apmērs ir 218,00 euro (personām ar invaliditāti kopš bērnības 

327,00 euro);  

 

58.3. Pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam izglītības 

iegūšanai:  

58.3.1. pabalsts paredzēts ikmēneša izdevumiem;  

58.3.2. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās 

izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts 

atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, 

un saskaņā ar izglītības programmu un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos 

normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu un par kuru 

Rojas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;  

58.3.3. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas 

ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos 

normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu un par kuru 

Rojas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;  

58.3.4. pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pilngadību sasniegušajam bērnam ir 

pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, kurš izmaksā pabalstu ikmēneša 

izdevumiem;  

58.3.5. pabalsta apmērs ir 109,00 euro (personai ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 

euro)  tiek izmaksāts katru mēnesi līdz attiecīgās izglītības pakāpes ieguvei;  

 

58.4. Pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš 

sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe, izdevumu segšanai par īri līdz 

laikam, kad pašvaldība piešķir dzīvojamo telpu. 

58.4.1. pabalsts tiek piešķirts personai no 18 gadiem līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai; 



58.4.2. pabalsta saņemšanai klients sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, 

īres/apsaimniekošanas līgumu, komunālo pakalpojumu līgumus un pakalpojumu un 

īres/apsaimniekošanas rēķinus.  

58.4.3. pabalsts tiek aprēķināts pēc izdevumiem par īri/apsaimniekošanu, par 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures 

un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, 

kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), 

ja tie nav ietverti īres maksā. 

58.4.4. pabalstam tiek noteikti šādi mēneša normatīvi:   

- ūdens un kanalizācija - līdz 6 m³; 

-. elektrība - līdz 150 kWh; 

-  gāze - līdz 6 m³; 

-  atkritumu izvešana - līdz 1 m³;  

-. īre/apsaimniekošana – līdz 30,00 euro; 

- siltumenerģija apkurei – līdz 40,00 euro.  

Kopējais aprēķinātais dzīvokļa pabalsts nepārsniedz 100,00 euro mēnesī.  

58.4.5. pabalsts tiek izmaksāts reizi mēnesī, pabalstu pārskaitot pabalsta pieprasītāja 

norādītajā kontā. 

58.4.6. pabalsts tiek izvērtēts reizi četros mēnešos, par apstākļu maiņu klientam ir 

pienākums ziņot sociālajam dienestam. 

 

59. Pieprasot 58.1., 58.2., 58.3. un 58.4. punktā noteiktos pabalstus, pabalsta pieprasītājs 

sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstisku iesniegumu, 

pievienojot citus dokumentus pēc sociālā dienesta pieprasījuma, ja tie nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai.  

 

XIII. Pabalsts audžuģimenei 

 

60. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Rojas novada bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu 

attiecīgā ģimenē, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir 

noslēgts līgums par bērna uzturēšanu.  

 

61. Pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam katra audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai ir 

- bērnam līdz 7 gadu vecumam 215 euro; 

- bērnam no 7 līdz 18 gadu vecumam 258 euro. 

Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu 

skaitam. 

 

62. Audžuģimenei tiek piešķirts pabalsts apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei: 

62.1. Vienreizējā pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ievietojot 

bērnu audžuģimenē, ir attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī 

apmērā (izņemot gadījumus, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par 

mēnesi); 



62.2. Pēc gada un turpmāk vienu reizi gadā audžuģimene var  saņemt pabalstu bērna 

apģērba un mīkstā inventāra iegādei līdz 250,00 euro apmērā, iesniedzot iesniegumu, kam 

pievienoti pirkumu apliecinoši maksājumu dokumenti.” 

 

 

 

XIV. Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai 

 

63. Bērnu izglītības procesa nodrošināšanai, uzsākot mācību gadu, vispārizglītojošās izglītības 

iestādes audzēknim, kurš apgūst obligāto izglītību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, 

tiek piešķirts vienreizējs pabalsts izglītības procesam nepieciešamo preču iegādei.  

63.1. pabalstu piešķir izglītības procesam nepieciešamo preču iegādei; 

63.2. pabalsta apmērs ir:  

63.2.1. trūcīgām mājsaimniecībām 100.00 euro vienam bērnam; 

63.2.2. maznodrošinātām mājsaimniecībām 70.00 euro vienam bērnam. 

 

64. Pabalsts tiek izmaksāts mantiskā vai naudas veidā (pēc izglītības procesam nepieciešamo 

preču iegādes iesniedzot Sociālajā dienestā pirkumu apliecinošus dokumentus). 

 

65. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai tiek piešķirts Rojas novadā deklarētām trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru bērni uzsāk vai turpina iegūt obligāto izglītību atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajam, kā arī iegūst vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību;  

65.1. Pabalsts tiek piešķirts mācību gada laikā uz laiku, kamēr spēkā ir sociālā dienesta 

lēmums par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības 

statusam;  

65.2. pabalsts tiek pārskatīts katru mēnesi, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma 

sniedzēja, kurš atrodas izglītības iestādē, izsniegtu maksājumu uzdevumu, kuram pievienots 

pakalpojuma saņēmēju (bērnu) saraksts;  

65.3. pabalsta apmērs tiek aprēķināts atbilstoši iesniegtā maksājumu apliecinošā 

dokumentā norādītajai summai, bet tas nevar pārsniegt 2,00 EUR (divi euro) dienā bērnam;  

65.4. pabalsta bērnu ēdināšanas apmaksai izmaksa tiek veikta bezskaidras naudas 

norēķinu kārtībā, apmaksājot pakalpojumu sniedzēja iesniegtos maksājumu uzdevumus; 

65.5. pabalstu izglītojamo ēdināšanas apmaksai nepiešķir tiem izglītības iestāžu 

izglītojamajiem, kuri saņem valsts finansēto ēdināšanu; 

65.6. pabalstu izglītojamo ēdināšanas apmaksai piešķir mājsaimniecībām, kuru bērniem 

nav ilgstoši neattaisnoti izglītības iestāžu apmeklējumu kavējumi. 

 

66. Pabalsts bērnu ēdināšanai tiek piešķirts Rojas novadā deklarētām trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru bērni apmeklē Rojas novada pirmsskolas izglītības 

iestādes. 

66.1. pabalsts tiek piešķirts uz trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa 

laiku un katru mēnesi pārskatīts saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja, kurš atrodas 

pirmsskolas izglītības iestādē, izsniegtu pakalpojuma saņēmēju (bērnu) sarakstu; 

66.2. pabalsta summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 25.00 euro. 

 

67. Jebkura pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums. 



XV. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai 

 

68. Lai novērstu vai mazinātu klienta invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda 

izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta 

dzīvē, nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, sociālā darba speciālists 

pēc klienta individuālo vajadzību izvērtēšanas lemj par materiālā atbalsta piešķiršanu un 

individuālā atbalsta plāna sastādīšanas nepieciešamību: 

68.1.Pabalstu piešķir trūcīgām vai maznodrošinātātām personām (mājsaimniecībām) 

atsevišķu situāciju risināšanai; 

68.2. Pabalstu, pēc atsevišķas situācijas izpētes var piešķirt arī daudzbērnu ģimenei, vai 

mājsaimniecībai, kurā ir bērns ar invaliditāti.  

68.3. Pabalsta apmērs nevar pārsniegt 150.00 euro kalendārajā gadā uz personu. 

 

69. Lēmumu par pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai piešķiršanu klientam pieņem Sociālais 

dienests,  izvērtējot klienta sociālo situāciju. 

 

XVI. Pabalsts krīzes situācijā 

 

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

kārtību Rojas novadā. 

71. Pabalsts krīzes situācijā ir pašvaldības nodrošināta materiāla palīdzība, kuru, ņemot vērā 

valstī noteikta ārkārtas stāvokļa, stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu radīto 

zaudējumu sekas, piešķir mājsaimniecībai (personai), neizvērtējot mājsaimniecības (personas) 

ienākumus. 

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

sekas personas dzīvē. 

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

73.1. apstākļu radīto zaudējumu apmērs; 

73.2. pabalsta pieprasītāja spējas apmierināt savas pamatvajadzības, izmantojot savā 

rīcībā esošos resursus. 

74. Pabalsta krīzes situācijā apmērs Rojas novadā tiek noteikts līdz 1000 EUR vienai 

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

Piešķirot pabalstu, tiek ņemts vērā dokumentāli pamatots nepieciešamo līdzekļu apjoms 

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

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

Sociālajā dienestā: 

75.1. iesniegumu, norādot problēmu, vēlamo situācijas risinājumu un nepieciešamā 

pabalsta apmēru; 

75.2. krīzes situācijas apliecinošus dokumentus. 

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

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

77. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt citus situācijas izvērtēšanai nepieciešamos 

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

valsts un pašvaldības reģistros. 



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

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

iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. 

 

XVII. Apbedīšanas pabalsts 

 

79. Pieprasot Apbedīšanas pabalstu (noteikumu 22.9.apakšpunkts), klients Sociālajā dienestā 

iesniedz:  

79.1. iesniegumu;  

79.2. personas miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);  

79.3. ja personas miršanas fakts reģistrēts citā valstī, – attiecīgās valsts izsniegta 

apliecinājuma par personas miršanas faktu kopiju (uzrādot oriģinālu) un likumā noteiktajā 

kārtībā apliecinātu šī dokumenta tulkojumu valsts valodā;  

79.4. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtu lēmuma kopiju (uzrādot 

oriģinālu) vai izziņu no citas institūcijas par to, vai par mirušo personu ir izmaksāts apbedīšanas 

pabalsts, kā arī par izmaksāto summu;  

79.5. apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentu oriģinālus. 

 

80. Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir 550.00 euro, bet ne vairāk par faktiskajiem 

izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. 

 

81. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas 

izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru. 

 

XVIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

82. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības 

(personas) statusa un/vai pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī iestādes faktisko 

rīcību, klients var apstrīdēt Rojas novada domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

83. Rojas novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību klients 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

 

XIX. Noslēguma jautājumi 

 

84. Saistošie noteikumi publicējami Rojas novada domes informatīvajā izdevumā "Banga" un 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas. 

 

85. Atzīt par spēku zaudējušiem Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošos noteikumus 

Nr.7/2013 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā”. 

 



86. Atzīt par spēku zaudējušiem Rojas novada pašvaldības 17.05.2016. saistošos noteikumus 

Nr. 7/2016 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 

gādības”. 

87.  Atzīt par spēku zaudējušiem Rojas novada pašvaldības 17.10.2017.saistošos noteikumus 

Nr. 11/2017 „Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā Rojas novadā”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja     E.Kārkliņa 

 

 

 

Volanskis 27234285  



1. pielikums 

 (saskaņā ar Ministru kabineta 

2020. gada 17. decembra 

noteikumiem Nr. 809) 

Izziņa 

par ienākumiem no saimnieciskās darbības 

Iesniegta 20__. gada ___. ______________ 

Es,   , 

  (vārds, uzvārds, personas kods)   

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._________________________, apliecinu, ka esmu guvis 

šādus ienākumus no saimnieciskās darbības pēdējo triju mēnešu laikā: 

Periods 
Ieņēmumi, 

euro 

Saimnieciskās 

darbības 

izdevumi*, 

euro 

Ienākumi, 

euro 

Samaksātā 

nodokļu 

summa vai 

avansa 

maksājums, 

euro 

Provizoriskie 

ienākumi pēc 

nodokļu 

samaksas, 

euro 

            

            

            

Piezīme. * Izņemot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmitajā daļā 

noteiktos gadījumus, kur noteikts, ka maksātājs, gūstot ienākumu no īpašuma [..] vai no 

kustamas lietas atsavināšanas [..], var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās 

darbības veicējs. Šajā gadījumā maksātājs nav tiesīgs piemērot saimnieciskās darbības 

izdevumus [..], izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par attiecīgo nekustamo 

īpašumu. Saimnieciskās darbības ieņēmumus maksātājs hronoloģiskā secībā uzskaita 

ieņēmumu uzskaites reģistrā [..]. Maksātājs saimnieciskās darbības ieņēmumus var neuzskaitīt 

ieņēmumu uzskaites reģistrā, ja saimnieciskās darbības ieņēmumi ir gūti tikai bezskaidras 

naudas veidā. Fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja ieņēmumi no 

darījuma pārsniedz 14 229 euro taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma 

atsavināšanas [..]. 

Apliecinu, ka šajā izziņā sniegtās ziņas ir patiesas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tās ir 

vai tiks iesniegtas Valsts ieņēmumu dienestam. 

        

(vārds, uzvārds)   (paraksts)   

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/wwwraksti/2020/248/BILDES/N809/P1.DOCX
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli#p11


2. pielikums 

(saskaņā ar Ministru kabineta 

2020. gada 17. decembra 

noteikumiem Nr. 809) 

Iztikas līdzekļu deklarācija Nr. ____ 

Iesniegta 20__. gada ___. ______________ 

1. Personu dati 

Iesniedzēja vārds, uzvārds _____________________________________ 

personas kods             –           

dzīvesvietas adrese 

faktiskā ____________________________________________________ 

deklarētā ___________________________________________________ 

personas tālrunis, e-pasta adrese_________________________________ 

Pārējās personas 

Nr. 

p. k. 

Vārds, uzvārds Personas kods 
Dzīvesvieta 

faktiskā deklarētā 

1.         

2.         

3.         

..         

2. Personas ienākumi 

Ienākumus norāda par katru personu atsevišķi 

Personas ienākumi pa ienākumu veidiem 
Summa, 

euro 

2.1. Ienākumi, kurus norāda par pēdējiem pilniem trim kalendāra 

mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas 

  

2.1.1. Darba samaksa un atlīdzība – regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu 

(tai skaitā darba alga un normatīvajos aktos, darba koplīgumā un darba līgumā 

noteiktās piemaksas), kā arī prēmijas un jebkura cita veida atlīdzība saistībā ar 

darbu vai dienestu – slimības nauda, pamatojoties uz darbnespējas lapas 

A daļu, ikgadējā atvaļinājuma nauda, izņemot šā pielikuma 2.1.2. apakšpunktā 

un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 38. panta piektajā daļā 

minētos ienākumus (vienu reizi kalendāra gadā trīs kalendāra mēnešus neņem 

  

https://likumi.lv/wwwraksti/2020/248/BILDES/N809/P2.DOCX
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p38


vērā ienākumus līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram 

personai, kura uzsākusi gūt ienākumus uz darba attiecību pamata) 

2.1.2. Bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, ienākumi no algota darba vai 

pašnodarbinātības līdz minimālās mēneša darba algas apmēram* 

  

2.1.3. Sezonas laukstrādnieka ienākumi   

2.1.4. Ienākumi no saimnieciskās darbības (piemēram, preču ražošana, 

tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, profesionālā darbība), 

izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 38. panta piektajā 

daļā minētos ienākumus (vienu reizi kalendāra gadā trīs kalendāra mēnešus 

neņem vērā ienākumus līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas 

apmēram personai, kura uzsākusi gūt ienākumus uz darba attiecību pamata) 

  

Ienākumi no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas (piemājas saimniecībā, 

personiskajā palīgsaimniecībā) 

  

Ienākumi no ievāktu savvaļas velšu pārdošanas   

Ienākumi no lauku tūrisma   

Ienākumi no zemnieku vai zvejnieku saimniecības   

Ienākumi no individuālā komersanta darbības   

Ienākumi no individuālā darba   

Ienākumi no komercaģenta un māklera darbības   

Ienākumi no nekustamā īpašuma apsaimniekošanas (ēku, ēku daļu, dzīvokļu, 

zemes iznomāšanas vai izīrēšanas) 

  

Citi regulārie ienākumi   

2.1.5. Ienākumi no metāllūžņu pārdošanas   

2.1.6. Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti un atlīdzības   

Bezdarbnieka pabalsts   

Slimības pabalsts (darbnespējas lapas B daļa)   

Maternitātes pabalsts   

Paternitātes pabalsts   

Vecāku pabalsts   

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu   

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu   

2.1.7. Valsts pensijas neatkarīgi no to veida un izmaksas avota, kā arī pensijām 

pielīdzināmie ienākumi 

  

Vecuma pensija, ieskaitot piemaksu   

Invaliditātes pensija, ieskaitot piemaksu   

Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā   

Izdienas pensija   

Speciālā pensija (bijušā Augstākās padomes deputāta pensija)   

Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem   

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p38


Pensija, kura izmaksāta saskaņā ar Eiropas Savienības regulām vai starpvalstu 

līgumiem 

  

Cits pensijai pielīdzināmais ienākums (piemēram, kompensācija par darbspēju 

zaudējumu no obligātā militārā dienesta atvaļinātajiem karavīriem) 

  

2.1.8. Valsts sociālie pabalsti un atlīdzības   

Ģimenes valsts pabalsts*   

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta*   

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu vai 

bērna invalīda kopšanas pabalsts* 

  

Bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu līdz bērna divu gadu vecuma 

sasniegšanai 

  

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu   

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu   

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir 

pārvietošanās grūtības* 

  

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana*   

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, tai skaitā apgādnieka zaudējuma 

gadījumā 

  

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi   

Pabalsts par asistenta izmantošanu*   

Pabalsts ar celiakiju slimam bērnam*   

Bērna piedzimšanas pabalsts*   

Apbedīšanas pabalsts*   

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajai personai   

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekam un mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka 

ģimenei 

  

Cits regulārs pabalsts vai atlīdzība   

2.1.9. Valsts atbalsts bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai un 

personai, kurai piešķirts repatrianta statuss 

  

Vienreizējs finansiālais atbalsts bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai 

personai* 

  

Uzturēšanās pabalsts bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai   

 Ikmēneša pabalsts repatriantam (90 procentu apmērā no minimālās darba 

algas) 

  

2.1.10. Pabalsts nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem   

2.1.11. Pabalsts par radošo darbu baleta māksliniekiem   

2.1.12. Pabalsti un atlīdzības audžuģimenei   

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu   



Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē   

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, 

matrača) iegādei audžuģimenē* 

  

2.1.13. Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam 

pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 

  

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai*   

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei*   

Mājokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības*   

Atbalsts bērna integrēšanai sabiedrībā*   

Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības*   

2.1.14. Uzturlīdzekļi   

2.1.15. Atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais 

atbalsts naudas izteiksmē 

  

2.1.16. No juridiskās personas saņemtais dāvinājums (piemēram, no labdarības 

fondiem, sabiedriskā labuma organizācijas, labdarības vai filantropiskas 

organizācijas, tai skaitā Vītolu fonda stipendija)* 

  

2.1.17. Finansiāls atbalsts bezdarbniekam par dalību aktīvajos nodarbinātības 

pasākumos, kas neparedz darba līguma slēgšanu, izņemot šā pielikuma 

2.1.18. un 2.1.19. apakšpunktā minētos ienākumus* 

  

2.1.18. Stipendija par dalību pasākumā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"   

2.1.19. Dotācija bezdarbnieka ikmēneša ienākumiem Nodarbinātības valsts 

aģentūras organizēto pasākumu komercdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanai ietvaros 

  

2.1.20. Stipendija, izņemot šā pielikuma 2.1.21. apakšpunktā minēto stipendiju   

2.1.21. Stipendijas personām, kuras mācās izglītības iestādē vai studē, līdz 

minimālās mēneša darba algas apmēram* 

  

2.1.22. Studējošā kredīts*   

2.1.23. Atlīdzība par asins vai asins komponentu ziedošanu*   

2.1.24. Pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un 

pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti iedzīvotājiem* 

  

2.1.25. Citas personas sniegtais materiālais atbalsts konkrētam mērķim 

(piemēram, mācību maksai, transporta izmaksām, kredīta samaksai)** 

  

2.1.26. Citi regulārie ienākumi   

2.2. Ienākumi, kurus norāda par pēdējiem pilniem 12 kalendāra 

mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas 

  

2.2.1. Ienākumi no kapitāla, tai skaitā no kapitāla pieauguma   

2.2.2. Ienākumi no sava īpašuma atsavināšanas   

2.2.3. Tiešie maksājumi lauksaimniekiem un atbalsts lauku attīstībai, tai skaitā 

kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 

  

2.2.4. Ienākumi no vērtspapīriem (akcijas, obligācijas, vekseļi, valsts 

parādzīmes, privatizācijas sertifikāti) 

  

https://likumi.lv/ta/id/319717#piel20


2.2.5. Ienākumi no autoratlīdzības   

2.2.6. Kompensācija kriminālprocesā cietušai personai*   

2.2.7. Uz tiesas sprieduma pamata vai saskaņā ar notariālā akta veidā noslēgtu 

vienošanos piespriesta kompensācija saistībā ar laulības šķiršanu par otro 

nekustamo īpašumu un ekskluzīvām precēm, izņemot kompensāciju par 

kopīgās mantas sadali 

  

2.2.8. Kompensācijas (uz tiesas nolēmuma vai iestādes lēmuma pamata), kas 

saistītas ar darba vai dienesta attiecībām vai to pārtraukšanu 

  

2.2.9. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība (darba devēja vai Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras izmaksātā atlīdzība, ja tā pārņēmusi darba devēja 

saistības) 

  

2.2.10. Loteriju, izložu un azartspēļu laimesti   

2.2.11. Ātrā kredīta aizdevums   

2.2.12. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas ir atmaksātas   

2.2.13. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa saskaņā ar gada ienākumu 

deklarāciju* 

  

2.2.14. Citi ienākumi, izņemot regulārus ienākumus   

Piezīmes. 

1. * Neņem vērā ienākumus atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

36. panta pirmās daļas 1. punktam. 

2. ** Izvērtējot var uzskatīt par pieļaujamo uzkrājumu. 

3. Personas naudas līdzekļu uzkrājumi un vērstpapīri 

3.1. Skaidras naudas līdzekļu uzkrājumi pārskata perioda beigās 

Avots Valūta Summa 

      

      

3.2. Naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestāžu maksājumu kontos vai pasta norēķinu 

sistēmā, piederošie vērstpapīri (akcijas, obligācijas, vekseļi, valsts parādzīmes, 

privatizācijas sertifikāti) pārskata perioda beigās 

Avots Veids Summa/vērtība 

      

      

4. Personai piederošie nekustamie īpašumi 

Nekustamā īpašuma veids Nekustamā īpašuma platība Īpašuma adrese 

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p36


      

      

5. Personai piederošie mehāniskie transportlīdzekļi 

Veids, marka Izlaides gads, pēdējais tehniskās apskates datums 

    

    

6. Personas noslēgtie uztura līgumi 

Tās personas vārds, uzvārds, personas 

kods, ar kuru noslēgts uztura līgums 

Līguma priekšmets un sniegtā 

uztura apjoms 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

      

7. Personas noslēgtie nekustamo īpašumu dāvinājuma līgumi 6 mēnešu periodā pirms 

iesnieguma iesniegšanas 

Tās personas vārds, uzvārds, personas 

kods, kurai īpašums uzdāvināts 
Līguma priekšmets 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

      

Pielikumā pievienoju šādus dokumentus 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Iesniedzējs***     

  (vārds, uzvārds, paraksts)   

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 



3. pielikums 

(saskaņā ar Ministru kabineta 

2020. gada 17. decembra 

noteikumiem Nr. 809) 

 

Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas 
 

N   pirmā katra   

P pozīcija persona nākamā Piezīmes 

K     persona   

1 mājokļa platība m2 32 18   

2 īres maksa      max 5,00 euro par 1m2 

3 gāze max m3 6 3   

3.1. siltais ūdens ar gāzi (+m3) 3 3   

3.2. apkure ar gāzi     max 0,95 euro par 1m2 

papildus 3.1. un 3.2. 

4 elektroenerģija kWh       

4.1. standarts  100 30 max 200 

4.2. ir elektriskā plīts 150 
 

max 250 

4.3. siltais ūdens ar elektroenerģiju 50 
 

max 120 papildus 4.1. vai 

4.2. 

4.4. apkure ar elektroenerģiju     max 0,95 euro par 1m2 (6 

mēnešus gadā) papildus 4.1.; 

4.2. un 4.3. 

5 aukstais ūdens/kanalizācija m3 6 6   

5.1. karstais ūdens tai skaitā m3 3 3   

6 cietais kurināmais     max 6,00 euro par 1 m2 

7 telekomunikācijas un interneta 

lietošana euro 

20   max uz mājsaimniecību 

mēnesī 

8 ūdens skaitītāja uzstādīšana 

(pārbaude) euro 

15   max uz mājsaimniecību gadā 

9 gāzes balons (max 50l) 1x 6 

mēn 

1x 3 mēn   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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. 1, 4. punkts) 

Rojā  

 

 

19.01.2021.                                                                                                          Nr. 4 

 

 

Par Rojas vidusskolas nolikumu 

 

Ievērojot Rojas vidusskolas direktores 15.10.2019. un 31.10.2019. iesniegumus, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 1. daļas 8. punktu, saskaņā ar Izglītības 

likuma  15. panta 12. punktu un 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. 

pantu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

 1. Apstiprināt Rojas vidusskolas nolikumu (pievienots – pielikums Nr.5) 

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Rojas vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts ar Rojas 

novada domes 2019. gada 19. novembra lēmumu Nr.182, protokols Nr.14. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



5.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 19.01.2021. lēmumam Nr.4 

“Par Rojas vidusskolas nolikumu” 

 

 
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 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2021.gada 19.janvārī 

sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.1) 
 

 

ROJAS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu 

 

 

I    VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Rojas vidusskola (turpmāk – Skola)  ir  Rojas novada domes (turpmāk tekstā –

Dibinātājs)  

dibināta  vispārējās vidējās izglītības iestāde. 

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 

normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums. 

3. Skolai ir zīmogs ar papildināto mazo valsts ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapas. 

4. Skolai ir sava simbolika: karogs un logo. 

5. Skolas juridiskā adrese:  Zvejnieku ielā 7, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. 

6. Dibinātāja juridiskā adrese: Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. 

 

   II DARBĪBAS MĒRĶIS, PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI 

7. Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas 

procesu, lai nodrošinātu  pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības 

valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. 

8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

9. Skolas uzdevumi ir: 

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties 

izglītošanas darba metodes un formas; 

9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie-

šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, 

sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; 



9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot 

izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, 

spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena 

izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 

9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu  

personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras 

savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un 

citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, 

godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus; 

9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai 

nodrošinātu izglītības ieguvi; 

9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 

nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

9.10. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

 

 III  ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

10. Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas: 

10.1. Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111; 

10.2. Pamatizglītības programma, kods 21011111; 

10.3. Vispārējās vidējās izglītības  vispārizglītojošā programma, kods 31011011; 

10.4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma, kods 31013011;  

10.5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene), 

kods 31011013; 

10.6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

kods 21015611; 

10.7. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 21015811; 

10.8. Vispārējās vidējās izglītības programma, kods 31016011; 

11. Skola piedāvā  interešu izglītības, tālākizglītības programmas. 

 

   IV  IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA 

12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās 

kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti. 

13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba 

organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu 

slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts. 

14. Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības 

ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai. 

15. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē Skolā notiek Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā. 



16. Skola nosaka vienotu  izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts 

standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes 

laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu 

grafiks tiek saskaņots ar Skolas direktoru katrā semestra sākumā. 

17. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kas darbojas saskaņā ar Skolas izstrādātajiem 

iekšējiem noteikumiem.  

18. Pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko 

izglītojamajiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada 

beigās.  

 

    V IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

19. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un Skolas iekšējos normatīvajos 

aktos. 

 

     VI  PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

20. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

21. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās 

izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības 

likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē 

darba līgums un amata apraksts. 

22. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo  Skolas direktors normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas 

darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu, kā arī noteikt amatu vienību skaitu un darba 

samaksu.  

23. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un 

citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba 

līgums un amata apraksts. 

24. Skolas citu darbinieku  tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, 

pienākumus un atbildību nosaka darba līgums un amata apraksts. 

 

  VII SKOLAS PADOMES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCE 

25. Skolas direktoram ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību. 

26. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Skolas 

padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod pati 

padome. 

 

 VIII  SKOLAS PEDAGOĢISKĀS PADOMES IZVEIDOŠANAS  

KĀRTĪBA UN KOMPETENCE 

 

27. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka 

Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. 

28. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors. 



 

 

   IX  SKOLAS IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDE 

29. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Skolā un līdzdarbotos 

Skolas darba organizēšanā un mācību  procesa pilnveidē, Skolas padome ir tiesīga 

veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta Skolas 

direktors un pedagogi. 

30. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka 

izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko saskaņojot ar direktoru, 

izdod izglītojamo pašpārvalde. 

 

X  SKOLAS IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN 

IESTĀDE VAI PĀRVALDES AMATPERSONA, KURAI PRIVĀTPERSONA, 

IESNIEDZOT ATTIECĪGU IESNIEGUMU, VAR APSTRĪDĒT SKOLAS 

IZDOTU ADMINISTRATĪVO AKTU VAI FAKTISKO RĪCĪBU 

31. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos 

aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Skolas iekšējos 

normatīvos aktus: 

31.1. Rojas vidusskolas nolikums; 

31.2. Iekšējās kārtības noteikumi; 

31.3. Darba kārtības noteikumi; 

31.4. Skolas padomes reglaments; 

31.5. Pedagoģiskās padomes reglaments; 

31.6. Skolas pašpārvaldes reglaments; 

31.7. Metodiskās padomes reglaments; 

31.8. Mācību jomu reglaments; 

31.9. Kārtība par pārbaudes darbu veidošanu; 

31.10. Kārtība par mācību sasniegumu vērtēšanu; 

31.11. Kārtība par mājas darbu izstrādāšanu un vērtēšanu; 

31.12. Kārtība par sadarbību ar skolēnu  vecākiem/aizbildņiem; 

31.13. Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu, rīcību nelaimes gadījumos un 

saslimšanas gadījumos ar lipīgām slimībām; 

31.14. Kārtība, kā tiek organizētas dežūras; 

31.15. Bibliotēkas darba organizēšanas kārtība; 

31.16. Arhīva reglaments; 

31.17. Mazās pedagoģiskās sēdes reglaments; 

31.18. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība; 

31.19. Kritēriji pedagogu algas likmes noteikšanai; 

31.20. Kārtība, kā tiek piešķirtas piemaksas pedagogiem par papildus veikto darbu; 

31.21. Atbalsta komandas reglaments; 

31.22. Kārtība par vadītāja un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība iestādē; 

31.23. Sporta zāles un sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi; 

31.27. Iekšējās kārtības noteikumi Rojas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai; 

31.28. Kārtība naudas balvu vai prēmiju piešķiršanai Rojas vidusskolas pedagogiem; 

31.29. Rojas vidusskolas kārtība par klašu audzinātāju pienākumiem; 



31.30. Personas datu apstrādes kārtība; 

31.31. Izglītojamo personu datu apstrādes aizsardzības kārtība; 

31.32. Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība. 

32. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību  privātpersona var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu  Skolas Dibinātājam  (Rojas novada dome, Zvejnieku 

ielā 3, Rojā, Rojas novads).  

 

  XI SKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

33. Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā 

un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto. 

34. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Skolas direktors, saskaņojot ar Dibinātāju, ir 

tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Skolai 

nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem(piemēram, sniedzot 

ēdināšanas, dienesta viesnīcu, internātu pakalpojumus, telpu noma), ja tas netraucē 

izglītības programmu īstenošanai. 

 

  XII  SKOLAS FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA 

35. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums un citi normatīvie akti. 

36. Skolu finansē tās Dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

37. Skola var saņemt papildu finanšu līdzekļus: 

37.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

37.2. sniedzot maksas pakalpojumus Skolas nolikumā noteiktajos gadījumos; 

37.3. no citiem ieņēmumiem. 

38. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi Dibinātāja kontā, norādot mērķi un izmantojami 

tikai: 

38.1. Skolas attīstībai; 

38.2. mācību līdzekļu iegādei; 

38.3. Skolas aprīkojuma iegādei; 

38.4. ziedotāja vai dāvinātāja noteikto mērķu īstenošanai; 

38.5. darbinieku un izglītojamo materiālai stimulēšanai. 

 

XIII SKOLAS REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA 

39. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot 

par to Izglītības iestāžu reģistram. 

 

XIV SKOLAS NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

40. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes 

nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs. 

41. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc iestādes Dibinātāja iniciatīvas, direktora 

vai padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.  

42. Grozījumus nolikumā izstrādā Skola un apstiprina iestādes Dibinātājs. 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759#_blank


XV CITI BŪTISKI NOTEIKUMI, KAS NAV PRETRUNĀ AR VISPĀRĒJĀS 

IZGLĪTĪBAS       LIKUMU, IZGLĪTĪBAS LIKUMU UN CITIEM 

NORMATĪVAJIEM AKTIEM 

43. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Skola veic dokumentu un 

arhīvu pārvaldību. 

44. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un 

pašnovērtējuma ziņojumu. 

45. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par 

akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu. 

46. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, 

informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem. 

47. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības 

aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību skolā. 

48. Skola sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Skolā un tās organizētajos 

pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp: 

48.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu; 

48.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un  darba aizsardzības 

noteikumu ievērošanu. 

49. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši  izstrādātājai programmatūrai, ko 

akceptējusi Izglītības un zinātnes ministrija. 

 

 

Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 

S.Veide 

63291526 

  



 
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. 1, 5. punkts) 

Rojā  

 

 

19.01.2021.                                                                                                          Nr. 5 

 

 

Par piedalīšanos projektu konkursā “Tā mēs te jūrkantē dzīvojām” 

 

Ievērojot Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludināto projektu konkursu mērķprogrammā 

“Muzeju nozares attīstības programma”, lai pildītu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 10. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju: “5) rūpēties par kultūru un sekmēt 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu [..]” un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas punktu 23), 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Atbalstīt Rojas Jūras zvejniecības muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda 

izsludinātajā projektu konkursa mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” ar 

projektu “Tā mēs te jūrkantē dzīvojām”, kas paredz patreizējās muzeja amatniecības un 

sadzīves ekspozīcijas aktualizēšanu un pārveidi.  Kopējās projekta izmaksas sastāda – EUR 

8000,00  (astoņi tūkstoši eiro un 0 eiro cents), no tām Rojas novada dome garantē pašvaldības 

līdzfinansējumu 10% vai EUR 800,00 (astoņi simti eiro un 00 centi) apmērā.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

 



 
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.1, 6.punkts) 

Rojā  

 

19.01.2021.                                                                                                          Nr.6 

 

 

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.113 “Vai tu mīli 

jūru?” 

 

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5) punktā noteikto 

autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 

un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 

pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.; pamatojoties  uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas punktu 23, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, 

likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 45.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 

13.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumiem Nr.590 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.113 “Par 

piedalīšanos projektā “Vai tu mīli jūru?” un izteikt lēmuma 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 

“2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 13 626,35 EUR (projekta kopējās izmaksas 

91 100,75 EUR); 

3. Ņemt aizņēmumu 2021.gadā no Valsts kases 65 094,94 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 65 094,94 EUR apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās 

procentu likmes. Apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.” 

 2. Saskaņot aizņēmuma ņemšanu administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vieta likuma 

Pārejas noteikumu 20.punktā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



 

 
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.1, 7.punkts) 

Rojā  

 

19.01.2021.                                                                                                          Nr.7 

 

 

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.116 “Cilvēki pie 

jūras” 

 

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5) punktā noteikto 

autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 

un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 

pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.; pamatojoties  uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas punktu 23, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, 

likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 45.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 

13.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumiem Nr.590 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.116 “Par 

piedalīšanos projektā “Cilvēki pie jūras” un izteikt lēmuma 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 

“2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 24 743,51 EUR (projekta kopējās izmaksas 

203 033,27 EUR); 

3. Ņemt aizņēmumu 2021.gadā no Valsts kases 167 033,27 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 167 033,27 EUR apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās 

procentu likmes. Apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.” 

2. Saskaņot aizņēmuma ņemšanu administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vieta likuma 

Pārejas noteikumu 20.punktā noteiktajā kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



 
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.1, 8.punkts) 

Rojā  

 

19.01.2021.                                                                                                          Nr.8 

 

 

Par Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra lēmuma Nr.126 atcelšanu 

 

Ievērojot to, ka būtiski ir mainījies plānotais darbu apjoms un izmaksas projektā  

“Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”, atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanas nepārtrauktā kārtā, Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības 

(EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam 43.02. 

„Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. „Vides 

resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” un 43.02.4. „Zvejas 

vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās”, 

nepieciešams atcelt Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra lēmumu Nr.126 “Mūžībā 

aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”” (Lēmuma 12.prot. 10.p.) un 

pieņemt jaunu lēmumu, tādēļ, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

punktu 23,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Atcelt Rojas novada domes 2020.gada 15.septembra lēmumu Nr.126 “Mūžībā aizsaukto 

zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”” (protokols Nr. 12, punkts Nr.10). 

 

 

Domes priekšsēdētāja     Eva Kārkliņa 

 

  



 
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.1, 9.punkts) 

Rojā  

 

19.01.2021.                                                                                                          Nr.9 

 

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.114 “Mūžībā 

aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana” 

 

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5) punktā noteikto 

autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 

un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 

pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.; pamatojoties  uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas punktu 23, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, 

likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 45.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 

13.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumiem Nr.590 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2019.gada 18.jūnija lēmumā Nr.114 “Par 

piedalīšanos projektā “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”” 

un izteikt lēmuma 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 

“2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 16 650,88 EUR (projekta kopējās izmaksas 

166 508,77 EUR); 

3. Ņemt aizņēmumu 2021.gadā no Valsts kases 130 508,77 EUR (viens simts trīsdesmit  

apmērā; 

4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Rojas novada domes iespējas ņemt 

aizņēmumu no Valsts Kases 130 508,77 EUR apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās 

procentu likmes. Apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.” 

2. Saskaņot aizņēmuma ņemšanu administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vieta likuma 

Pārejas noteikumu 20.punktā noteiktajā kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja     Eva Kārkliņa 

 



 
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. 1, 10. punkts) 

Rojā  

 

 

19.01.2021.                                                                                                          Nr. 10 

 

Par nekustamā īpašuma Upes iela 4A, Rojā, Rojas novadā, nodošanu atsavināšanai 

elektroniskā izsolē 

 

Rojas novada dome izskata Rojas novada pašvaldības izpilddirektora J.Pūces 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes ielā 4A, Rojā, Rojas novads, 

nodošanu atsavināšanai pirmajā elektroniskā izsolē.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju,  

 

Rojas novada dome konstatē: 

 

1. Rojas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Upes ielā 4A, Rojā, Rojas 

novads, kadastra numurs 8882 008 0933, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8882 008 0933 -  0,14 ha platībā un uz tā esošās inženierbūves torņa ar kadastra apzīmējumu 

8882 008 0933 001. 

2. Īpašuma tiesības uz Rojas novada pašvaldības  vārda nostiprinātas Rojas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 100000607572 . 

3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933, atbilstoši pēc Rojas novada 

teritorijas plānojumam (Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošie noteikumi 

Nr. 22/2011, kas stājās stājas spēkā ar 04.10.2011.) atrodas Rojas ciema robežām un teritorijas 

plānotā/atļautā izmantošana īpašumam ir Satiksmes teritorijas (S), kur primārais izmantošanas 

veids ir Ostu teritorijas (SO). 

4. Nekustamā īpašuma Upes ielā 4A, Rojā, Rojas novads, kadastra numurs 8882 008 

0933, nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto nekustamo īpašumu 

nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav nepieciešams pašvaldības vai tās 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

5. Atsavināšanā iegūtie līdzekļi plānoti ieguldīt aktivitātēs, kuras noteiktas Rojas 

novada attīstības dokumentos, tajā skaitā infrastruktūras objektu sakārtošanā. 

6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums 

nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās 

atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu 

Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, 



publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita 

institūcija (amatpersona) kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. 

7. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav  konstatēti. 

8. SIA „Latio” ir  veikusi nekustamā īpašuma Upes ielā 4A, Rojā, Rojas novads, 

kadastra numurs 8882 008 0933, novērtēšanu, nosakot tā tirgus vērtību – EUR 8200 (astoņi 

tūkstoši divi simti eiro) apmērā, kas nosakāma par nosacīto cenu un izsoles sākuma cenu. 

9. 2021.gada 12.janvārī Finanšu komiteja pieņēmusi lēmumu īpašumu nodot 

atsavināšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, un atbilstoši “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 

pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu un Ministru kabineta 2011.gada 

1.februāra noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II 

nodaļu,10.pantam, Rojas novada domes Izsoles komisijas 2021.gada 19.janvāra lēmumu, Rojas 

novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 12.janvāra lēmumu, elektroniski balsojot 

tiešsaistē. 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu Upes ielā 4A, Rojā, Rojas 

novads, kadastra numurs 8882 008 0933, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8882 008 0933 -  0,14 ha platībā un uz tā esošās inženierbūves - torņa ar kadastra apzīmējumu 

8882 008 0933 001. 

2. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Upes ielā 4A, Rojā, Rojas 

novads, kadastra numurs 8882 008 0933, pirmās elektroniskās izsoles noteikumus (pievienots 

– pielikums Nr.6). 

3. Noteikt izsoles sākuma cenu – 8200 EUR (astoņi tūkstoši divi simti eiro).  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



6.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 19.01.2021. lēmumam Nr.10 

“Par nekustamā īpašuma Upes iela 4A, Rojā, Rojas novadā,  

nodošanu atsavināšanai elektroniskā izsolē” 

 

 
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 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2021.gada 19.janvārī 

sēdes lēmumu Nr.10 (protokols Nr.1) 

 
 

Rojas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Upes ielā 4A, Rojā, Rojas novads, kadastra numurs 8882 008 0933 

pirmās elektroniskās izsoles noteikumi 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Pirmajā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu un Rojas novada domes 2021.gada 19.janvāra sēdes lēmumu Nr.10, 

protokols Nr.1, p.10. „Par nekustamā īpašuma Upes iela 4A, Rojā, Rojas novadā, 

nodošanu atsavināšanai elektroniskā izsolē”, nodošanu atsavināšanai”, 100% par EUR 

tiek pārdots Rojas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu 

Upes ielā 4A, Rojā, Rojas novads, kadastra numurs 8882 008 0933, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933 -  0,14 ha platībā un uz tā esošās 

inženierbūves - torņa ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933 001, atbilstoši pēc Rojas 

novada teritorijas plānojumam (Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra 

saistošie noteikumi Nr. 22/2011, kas stājās stājas spēkā ar 04.10.2011.) atrodas Rojas 

ciema robežām un teritorijas plānotā/atļautā izmantošana īpašumam ir Satiksmes 

teritorijas (S), kur primārais izmantošanas veids ir Ostu teritorijas (SO).  

1.2. Pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 

100000607572 . 

1.3. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 8200 EUR (astoņi tūkstoši divi simti 

eiro).  

1.4. Izsoles solis - 300,00 EUR (trīs simti euro un  00 centi). 

1.5. Izsoles mērķis - pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot 

pretendentu, kas šādu cenu piedāvās, elektroniskā izsolē. 

1.6. Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnēwww.izsoles.ta.gov.lv. 

1.7. Izsoles izziņošana un visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar izsoles 

noteikumiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem. 

 



2. Informācijas publicēšanas kārtība 

2.1. Informācija (sludinājums) par izsoli tiek publicēta Latvijas Republikas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Rojas novada domes informatīvajā izdevumā „Banga”, 

pašvaldības tīmekļvietnē www.roja.lv un elektronisko izsoļu vietnē 

www.izsoles.ta.gov.lv. 

 

3. Izsoles dalībnieki 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt 

nekustamo īpašumu Latvijas Republikā. 

3.2.  Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras 

saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt mantas pārdošanā izsolē 

(tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā. 

3.3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,  20 (divdesmit) dienu laikā no 

Īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma jāiemaksā nodrošinājums 

10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās izsoles sākuma cenas, tas ir 820,00 EUR 

(astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit eiro un 00 centi) ar norādi „Izsoles nodrošinājums 

elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Upes iela 4A, Rojā, Rojas novadā”  Rojas 

novada pašvaldības kontā. 

3.4. Nodrošinājums izsoles dalībniekiem jāiemaksā Rojas novada pašvaldības kontā: 

LV95HABA0551022109166 A/S „SWEDBANK”, kods: HABALV22.  

3.5. Dalībnieki, kuri iemaksājuši nodrošinājuma naudu šajos noteikumos norādītajā termiņā, 

izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta pašvaldībai lūgumu autorizēt to dalībai 

izsolē.  

3.6. Ja izsoles dalībnieks vēlas izmantot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņam 

jāiesniedz iesniegums pašvaldībai, kurā norādīts pirmpirkuma tiesību pieteikšanas fakts 

un pamats.  

 

4. Izsoles norise 

4.1. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā 

autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. 

4.2. Solīšana sākas no izsoles sākumcenas. Solītājs nevar reģistrēt solījumu, kas ir mazāks par 

izsoles sākumcenu vai vienāds ar to, atšķiras no izsoles sludinājumā noteiktā izsoles soļa 

t.i. par 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi), vai ir mazāks par iepriekš reģistrētajiem 

solījumiem vai vienāds ar tiem. 

4.3. Reģistrētos solījumus nevar atsaukt vai mainīt. 

4.4. Elektronisko izsoļu vietnē solījumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, fiksējot nosolīto 

summu un solījuma reģistrēšanas laiku. Izsoles norises laikā šī informācija ir pieejama 

pašvaldībai un izsoles dalībniekiem. 

4.5. Izsoles norises laikā un pēc izsoles noslēguma elektronisko izsoļu vietnē ir publiski 

pieejama informācija par augstāko nosolīto cenu. 

4.6. Izsole noslēdzas 30 (trīsdesmitajā) dienā no Īpašuma izsoles sludinājuma norādītā izsoles 

sākuma datuma plkst.13:00, bet, ja 30 (trīsdesmitā) diena iekrīt brīvdienā vai svētku 

dienā, - nākamajā darbadienā līdz plkst.13:00. Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles 

noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts 

par piecām minūtēm.  

http://www.roja.lv/
http://www.izsoles.ta.gov.lv/


4.7. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas tiek konstatēti būtiski traucējumi, kas 

var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, 

izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darbadienas plkst.13:00.  

4.8. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus vairs nereģistrē un elektronisko izsoļu vietnē tiek 

norādīts izsoles noslēguma datums, laiks un pēdējais izdarītais solījums. 

4.9. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā 

tiek atmaksāts nodrošinājums, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos 

fiksētās prasības. Nodrošinājums tiek atmaksāts, pārskaitot izsoles dalībnieka norādītajā 

kontā, vai, ja tāds norādījums nav bijis, kontā, no kura summa saņemta.  

4.10. Elektronisko izsoļu vietnē elektroniski sagatavotais akts uzskatāma par nodomu 

protokolu un tam ir informatīvs raksturs. 

 

5. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība 

5.1. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis visaugstāko cenu, viena mēneša laikā no izsoles dienas 

ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu. Izsoles 

dalības maksa netiek ieskaitīta norēķinos par nosolīto nekustamo īpašumu.  

5.2. Ja izsoles dalībnieks mēneša laikā no izsoles dienas nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē 

tiesības uz nekustamā īpašuma pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam 

netiek atmaksāta. Izsoles komisija informē par šo faktu Rojas novada domi un piedāvā 

nekustamo īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu 

un šim izsoles dalībniekam 10 (desmit) darbadienu laikā no paziņojuma saņemšanas 

dienas paziņot izsoles rīkotājam par Īpašuma pirkšanu par viņa nosolīto augstāko cenu, 

vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu par īpašuma pirkšanu veicot pilnu norēķinu. 

5.3. Rojas novada dome tuvākajā domes sēdē, kas seko pēc notikušas izsoles, apstiprina 

izsoles rezultātus.  

5.4. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domē persona, kas nosolījusi 

objektu, paraksta pirkuma līgumu.  

5.5. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz 

nekustamā īpašuma ieguvējs.  

5.6. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Rojas novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par 

izsoles vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no attiecīgā 

lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.  

 

6. Nenotikusi izsole 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1 izsolei nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;  

8.1.2. neviens no izsoles dalībniekiem, kas pieteicies izsolei, nepārsola sākumcenu;  

         8.1.3. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu; 

 8.1.4. izsoles norises laikā vai 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc izsoles noslēguma 

saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem 

tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 

8.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja Izsoles rīkošanā ir pieļauta atkāpe no Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma un šajos Izsoles noteikumos paredzētās kārtības. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 
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Par pašvaldības telpu nomu 

 

 Izskatot jautājumus par nomas līguma turpināšanu ar Apdrošināšanas akciju sabiedrību 

“Balta”, reģ.Nr.40003049409, nomas līguma noslēgšanu ar biedrība „Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera”, reģistrācijas Nr. 40003081501, par darbavietas nomu, kurā biedrība, 

pildot normatīvajos aktos noteikto funkciju izsniegs uzņēmējiem preču atbilstības sertifikātus, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkta b) apakšpunktu”. 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

 1. Pagarināt nomas līgumu ar Apdrošināšanas akciju sabiedrību “Balta”, 

reģ.Nr.40003049409, līdz 2021.gada 31.decembrim, par daļu no Zvejnieku ielas 3, Rojā, Rojas 

novadā, telpas Nr.6 (pēc inventarizācijas plāna) 4 m² (četru kvadrātmetru) platībā, saglabājot 

iepriekšējo nomas maksu, paredzot iespēju līgumu uzteikt pirms termiņa.  

 2. Pagarināt nomas līgumu ar biedrību „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, 

reģistrācijas Nr.40003081501, preču atbilstības sertifikātu izsniegšanas vajadzībām, uz laiku 

līdz 31.12.2021., darbavietu, kura atrodas nekustamā īpašumā Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas 

novadā, telpā Nr.7 pēc inventarizācijas plāna, uz 1 (vienu) stundu diennaktī, pēc Pušu saskaņota 

grafika, saglabājot iepriekšējo nomas maksu, paredzot iespēju līgumu uzteikt pirms termiņa. 

  3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņot nomas līguma noslēgšanu ar 

izveidojamā Talsu novada Finanšu komiteju. 

 

 

Domes priekšsēdētāja     Eva Kārkliņa 
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Par nomas līgumu ar ārsta praksi 

 

Ievērojot Rojas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Selgas ielā 7, Rojā 

Rojas novadā pārbūvi, kas būtiski maina būves platību, kā arī faktu, ka pārbūvē ES fondu 

līdzekļus ieguldījušas minēto īpašumu izmantojušās ārstu prakses, bet ES fondu līdzekļu 

piesaistes nodrošināšanas garantēšanai ārstu praksēm nepieciešami garāki nomas termiņi, kā arī 

ievērojot Rojas novada domes 2010.gada 01.oktobra vienošanos ar ārstu praksēm, nepieciešams 

saglabājot iepriekš ārstu praksēm pielīgtās nomas maksas, piemērojot R.Bergas ārstu praksei 

telpu nomas maksu identisku iepriekš noslēgtajam līgumam,  noslēgt ar Rutas Bergas [..] ārsta 

praksi, jaunus telpu nomas līgumus atbilstoši telpu faktiskajam lietojumam, nosakot, ka 

īpašuma Selgas ielā 7, Rojā, zemes apkopšanu nodrošina Ingrīdas Miķelsones [..] ārsta praksi, 

finansējot to Rojas novada domes 2010.gada 01.oktobra vienošanos ar ārstu praksēm noteiktajā 

kārtībā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Noslēgt ar Rutas Bergas [..] ārsta praksi uz laiku līdz 31.12.2021., telpu nomas līgumu, par 

telpām ar inventarizācijas Nr.9, Nr.11, ar kopējo platību 27,90 m2, piemērojot identisku telpu 

nomas maksu R.Bergas ārstu praksei iepriekš piemērotajai telpu nomas maksai,  nosakot, ka 

nomnieks bez papildu samaksas var izmantot būves Selgas ielā 7, Rojā, Rojas novadā ar 

kadastra Nr.88820080394001 pirmā stāva koplietošanas telpas, nosakot, ka nomniecei  par zem 

būvēm esošās zemes Selgas ielā 7, Roja apkopšanu un kopējiem komunālajiem maksājumiem 

jānorēķinās ar Ingrīdas Miķelsones [..] ārsta praksi atbilstoši Rojas novada domes 2010.gada 

01.oktobra vienošanās ar ārstu praksēm. 

 2. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņot nomas līguma noslēgšanu ar 

izveidojamā Talsu novada Finanšu komiteju. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 
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Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar SIA „Rojas DzKU” 

 

Izskatot jautājumu par SIA „Rojas DzKU”, darbību organizējot iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana; 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). 

 

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. 

Rojas  novada dome ir guvusi pārliecību par to, ka, lai nodrošinātu efektīvāku pārvaldes 

uzdevumu veikšanu ir lietderīgi deleģēt SIA „Rojas DzKU” likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas (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)), 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 2.punktā noteikto pašvaldības 

pārvaldes uzdevumu (atbilstoši 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), 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 uz 

laiku – viens gads. 

2. Pašvaldības pārvaldes uzdevumi - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(sadzīves atkritumu apsaimniekošana) 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; 

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, SIA „Rojas DzKU” tiek deleģēti Rojas novada administratīvajā teritorijā. 

3. Deleģēšanas līgums nedrīkst atstāt negatīvu iespaidu uz Rojas  novada pašvaldības 

budžetu. 

4. Uzdot Rojas  novada domes priekšsēdētājai E.Kārkliņai noslēgt lēmuma 1.punktā 

minēto Deleģējuma līgumu. 

5. Uzdot izpilddirektoram nodrošināt deleģēšanas līguma publikāciju pašvaldības 

tīmekļa vietnē un nosūtīt Vides un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja     E.Kārkliņa 
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19.01.2021.                                                                                                          Nr. 14 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Krūmāji”, 

Valgalciems, Rojas novads 

 

Rojas novada pašvaldībai iesniegts, apstiprināšanai SIA “Latvijasmernieks.lv” 

Ziemeļkurzemes biroja zemes ierīkotājas Aijas Padrevicas, izstrādātais zemes ierīcības projekts 

(reģistrēts 06.01.2021. Nr.3-10/4) nekustamam īpašumam „Krūmāji”, Valgalciems, Rojas 

novads. 

 

Rojas novada dome konstatē: 

 

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

2020.gada 20.oktobra lēmumu Nr. 153, (protokols Nr. 13, 20.punkts) „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Krūmāji”, Rojas novads”.   

2. Zemes ierīcības projekts, izstrādāts nekustamā īpašuma „Krūmāji”, Valgalciemā, 

Rojas novadā ar kadastra Nr.8882 010 0272 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 010 

0066 kopplatība 0,99 ha, sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos. 

3. Nekustamā īpašuma „Krūmāji”, Valgalciems, Rojas novads, kadastra Nr.8882 010 

0272 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0066 esošie nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi ir – „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM 

– kods 0101), „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 

0201) un „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600), kas 

atbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kuri:  

Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8882 

010 0296 kopplatībā 0,46 ha, ir –  

˗ „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – 

kods 0201) 0,21 ha platībā; 

˗ „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 

0,25 ha platībā. 

Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8882 

010 0297 kopplatībā 0,53 ha, ir – 

˗ „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – 

kods 0101) 0,33 ha platībā; 



˗ „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 

0,20 ha platībā. 

4. Sadalīt nekustamo īpašumu „Krūmāji”, Valgalciemā, Rojas novadā ar kadastra Nr. 

8882 010 0272 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0066, atbilstoši zemes ierīcības 

projektam divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus nosaukumus un adreses: 

 Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra 

apzīmējumu 8882 010 0296 piešķirt nosaukumu un adresi „Nameji”, 

Valgalciems, Rojas novads; 

 Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra 

apzīmējumu 8882 010 0297 piešķirt nosaukumu un adresi „Āriņi”, Valgalciems, 

Rojas novads. 

5. Esošo nosaukumu nekustamajam īpašumam “Krūmāji”, ar kadastra Nr. 8882 010 

0272 likvidēt. 

Pamatojoties uz minēto, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 13.pantu, 

“Administratīvo teritoriju, to teritoriālā iedalījuma vienību un apdzīvoto vietu uzskaite”, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu 

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

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

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

punktu, saskaņā ar Rojas novada domes 20.10.2020. lēmumu Nr. 153, (protokols Nr. 13, 

20.punkts) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 

“Krūmāji”, Rojas novads”  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Krūmāji”, Valgalciems, 

Rojas novads, (kadastra Nr.8882 010 0272) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 010 

0066 sadalīšanai (pievienots – pielikums Nr.7). 

2. Sadalīt nekustamā īpašuma “Krūmāji”, Valgalciems, Rojas novads, (kadastra 

Nr.8882 010 0272) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0066, atbilstoši zemes 

ierīcības projektam divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus nosaukumus un 

adreses: 

 Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra 

apzīmējumu 8882 010 0296 piešķirt nosaukumu un adresi „Nameji”, 

Valgalciems, Rojas novads; 

 Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra 

apzīmējumu 8882 010 0297 piešķirt nosaukumu un adresi „Āriņi”, Valgalciems, 

Rojas novads. 

3. Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 

8882 010 0296 kopplatībā 0,46 ha noteikt zemes lietošanas mērķus –  

˗ „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – 

kods 0201) 0,21 ha platībā; 

˗ „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 

0,25 ha platībā. 



4. Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 

8882 010 0297 kopplatībā 0,53 ha noteikt zemes lietošanas mērķus – 

˗ „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – 

kods 0101) 0,33 ha platībā; 

˗ „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 

0,20 ha platībā. 

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

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

pašvaldību”. 

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

parakstu zemes ierīcības projekta izstrādātājai  Aijai Padrevicai uz e-pastu: 

aija.padrevica@latvijasmernieks.lv. 

7. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Rojas novada 

domē, iesniedzot iesniegumu Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas nov., LV – 

3264. 

 

 

Domes priekšsēdētāja     E.Kārkliņa 

  

mailto:aija.padrevica@latvijasmernieks.lv


7.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 19.01.2021. lēmumam Nr.14 

“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam  

īpašumam „Krūmāji”, Valgalciems, Rojas novads” 

 
 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa 

  



 
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. 1, 15. punkts) 

Rojā  

 

 

19.01.2021.                                                                                                          Nr. 15 

 

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pļavnieki”, Rudē, Rojas novadā 

 

Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/922, 16.12.2020.), kurā 

lūgts atļaut no nekustamā īpašuma „Pļavnieki”, Rudē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 007 

0259) atdalīt zemes vienību 6,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0039, piešķirot tai 

jaunu nosaukumu „Kaļķu pļavas”.  

Rojas novada dome konstatē: 

 

1. Nekustamais īpašums „Pļavnieki”, Rudē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 007 0259, 

kopplatība 10,9 ha), sastāv no 2 (divām) zemes vienībām:  

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0259 (platība 4,0 ha); 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0039 (platība 6,9 ha); 

2. Nekustamais īpašums pieder [..]. 

3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Pļavnieki”, Rudē, Rojas novadā (kadastra 

Nr. 8882 007 0259, kopplatība 10,9 ha), no kopējā īpašuma atdalot zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8882 003 0039 (platība 6,9 ha) un piešķirot tai jaunu nosaukumu „Kaļķu pļavas”, 

sadalīšanas mērķis: atdalīt un pēc tam atsavināt no līdzšinējā īpašuma zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8882 003 0039. 

4. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8882 003 0039 noteiktie zemes lietošanas mērķi atbilst zemes 

eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc nav nepieciešams tos mainīt, 

saglabājot esošos zemes lietošanas mērķus:  

− atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0039, 6,9 ha platībā 

saglabāt zemes lietošanas mērķus: 

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

0201) 2,8 ha platībā; 

„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 

0101) 4,1 ha platībā; 

5. Atdalāmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0039 (platība 6,9 ha) nav 

adresācijas objekts. 



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

“Pļavnieki”, Rudē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 007 0259) 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 “Pļavnieki”, Rudē, Rojas novadā (kadastra Nr. 

8882 007 0259, kopplatība 10,9 ha), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 003 

0039 (6,9 ha platībā) (pievienots – pielikums Nr.8). 

2.  Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0039 piešķirt jaunu 

nosaukumu „Kaļķu pļavas”. 

3. Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0039, 6,9 ha 

platībā, saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus: 

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

0201) 2,8 ha platībā; 

„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 

0101) 4,1 ha platībā. 

4. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējam 

[..]. 

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

dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai kurzeme@vzd.gov.lv. 

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, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401. 

  

mailto:kurzeme@vzd.gov.lv


8.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 19.01.2021. lēmumam Nr.15 

“Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pļavnieki”, Rudē, Rojas novadā” 

 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa 

  



 
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. 1, 16. punkts) 

Rojā  

 

 

19.01.2021.                                                                                                          Nr. 16 

 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Upes ielā 13, 

Rojā, Rojas novadā 

 

Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/6, 06.01.2021.) ar 

lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Upes ielā 13, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 

008 0301 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0301 divās atsevišķās zemes 

vienībās, izstrādājot zemes ierīcības projektu.    

 

Rojas novada dome konstatē: 

 

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

nekustamais īpašums Upes ielā 13, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 008 0301, sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0301, (platība 0,4024 ha). 

2. Nekustamais īpašums pieder [..]. 

3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamā īpašuma Upes ielā 13, Rojā, Rojas novadā, kadastra 

Nr.8882 008 0301, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0301 divās atsevišķās 

zemes vienībās, saskaņā ar iesniegumam pievienoto sadales shēmu. 

4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0301 sadalīšanai, saskaņā ar Zemes 

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

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

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

04.10.2011.) nosaka, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0301 funkcionālais 

zonējums ir Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzS). 

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

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

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

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Nekustamā īpašuma Upes ielā 13, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 008 0301, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0301 sadalīšanai (platība 0,4024 ha), saskaņā 



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

saglabājot esošās un piešķirot  jaunās adreses.  

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pievienots – pielikums 

Nr.10). 

3. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Rojas novada 

domē, iesniedzot iesniegumu Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas nov., LV – 

3264. 

 4. Lēmumu nosūtīt: [..]. 

  



9.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 19.01.2021. lēmumam Nr.16 

“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu  

nekustamam īpašumam Upes ielā 13, Rojā, Rojas novadā” 

 

 

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa 

 
 



10.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 19.01.2021. lēmumam Nr.16 

“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu  

nekustamam īpašumam Upes ielā 13, Rojā, Rojas novadā” 

 

NOSACĪJUMI 

 

1.PROJEKKTA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0301 sadalīšana, saskaņā ar 

sadalīšanas shēmu (Pielikums Nr.1), jaunu zemes vienību izveidei. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0301 sadalīšana, veicama atbilstoši 

Zemes ierīcības likuma, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu 

Nr.240 “Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, Rojas novada 

teritorijas plānojuma (apstiprināts Rojas novada domes sēdē 20.09.2011.gada 13.prot. 

17.punkts, saistošie noteikumi Nr. 22/2011 stājas spēkā ar 04.10.2011.) prasībām. 

 

2.PROJEKTA ROBEŽAS 

 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0301 robežās. 

 

3.PROJEKTA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI 

3.1. Grafiskā daļa izstrādājama uz situācijas plāna vai apgrūtinājuma plāna, kas 

savietots ar zemes robežu plānu. 

3.2. Projektā norādāmi:  

3.2.1. projektēto nekustamo īpašumu nosaukumi; 

3.2.2.adresācijas objekti, to sastāvs un projektētās adreses, atbilstoši plānoto 

zemes                  vienību robežām un ēku funkcionālajai saistībai; 

3.2.3.projektētie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un to pamēri; 

3.2.4.piekļuves iespējas projektētām zemes vienībām. 

             3.3. Apstiprināšanai Rojas novada pašvaldībā iesniedzams projekts, arī pdf formātā, 

kuru zemes ierīkotājs parakstījis ar drošu elektronisko parakstu, apliecinot, ka projekts 

izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības jomā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa 

  



 
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. 1, 17. punkts) 

Rojā  

 

 

19.01.2021.                                                                                                          Nr. 17 

 

 

Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 

Rojas novada dome ir saņēmusi SIA “Latsketch”, reģistrācijas Nr. 41203059964, 

11.01.2021. (reģistrēts 11.01.2021. Nr. 3-10/16) iesniegumu, kurā tiek lūgts, ka no nekustamā 

īpašuma “Spuras”, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 009 0092 (Rojas novada 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 217), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0640, 

otrai jaunizveidojamai zemes vienības daļai, kas uzmērīta 0,02 ha platībā, noteikt zemes 

lietošanas mērķi – kods 1104 “Transporta līdzekļu garāžu apbūve”, kas tiek saglabāts arī visai 

pārējās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0640 platībai.  

 

Rojas novada dome konstatē: 

 

 1. Nekustamais īpašums “Spuras”, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 009 0092 

sastāv no 3 (trīs) zemes vienībām ar kopplatību 3,3785 ha. 

 2. Nekustamais īpašums pieder [..]. 

 3. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma “Spuras”, Kaltenē, 

Rojas novadā, kadastra Nr.8882 009 0092, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 

0640, noteikts zemes lietošanas mērķis: „Transporta līdzekļu garāžu apbūve” (NĪLM – kods 

1104) 0,7785 ha platībā. 

 4. Nekustamā īpašuma “Spuras”, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 009 0092 

zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0640 001, 0,0315 ha platībā noteikts 

zemes lietošanas mērķis „Transporta līdzekļu garāžu apbūve” (NĪLM – kods 1104) 0,0315 ha 

platībā. 

 5. Nekustamā īpašuma “Spuras”, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 009 0092 

zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0640 8001, 0,02 ha platībā noteikt 

zemes lietošanas mērķi: „Transporta līdzekļu garāžu apbūve” (NĪLM – kods 1104) 0,02 ha 

platībā. 

 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. 

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

“Spuras”, Kaltenē Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0092), zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 009 0640 (kopplatība 3,3785 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. un 18., 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

 1. Noteikt no nekustamā īpašuma “Spuras”, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 

009 0092, (Rojas novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.217), zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 009 0640, jaunizveidojamai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 

8882 009 0640 8001, kas uzmērīta apbūves tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā 0,02 ha platībā 

(pievienots – pielikums Nr.11), sekojošu zemes lietošanas mērķi: „Transporta līdzekļu garāžu 

apbūve” (NĪLM – kods 1104) 0,02 ha platībā. 

 2. Jaunizveidojamai zemes vienības daļai, ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0640 8001, 

kas uzmērīta apbūves tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā 0,02 ha platībā piešķirt adresi: 

”Dzintarpriedes”, Kaltene, Rojas novads, LV-3264. 



 3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0640 0,81 ha platībā saglabāt esošo 

zemes lietošanas mērķi „Transporta līdzekļu garāžu apbūve” (NĪLM – kods 1104) 0,81 ha 

platībā. 

 4. Zemes vienības daļai (ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0640 001) 0,0315 ha platībā 

saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi „Transporta līdzekļu garāžu apbūve” (NĪLM – kods 

1104) 0,0315 ha platībā. 

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

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

pašvaldību”. 

 6. 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). 

  



10.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 19.01.2021. lēmumam Nr.17 

“Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu” 

 

 
Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa 

 

 

 


