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.2
Rojā,

2020.gada 21. janvārī

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Darba kārtība:
1. Par Rojas novada pašvaldības budžetu
2. Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja piedalīšanos Valsts Kultūrkapitāla fonda
izsludinātajā projektu konkursā jaunas muzeja izstādes “Ģipkas baznīcas stāsts”
izveidei
3. Par Rojas novada domes 2019. gada 17. decembra lēmuma Nr. 199 “Par piedalīšanos
projektā “Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide”” atcelšanu
4. Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 “Par
piedalīšanos projektā “Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide””
5. Par Rojas novada domes 2019. gada 15. oktobra lēmuma Nr. 167 “Par grozījumiem
Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 “Par piedalīšanos projektā
“Piejūras vides labiekārtošana Rojā”” atcelšanu
6. Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 “Par
piedalīšanos projektā “Piejūras vides labiekārtošana Rojā””
7. Par brīvpusdienām Rojas vidusskolā
8. Par SIA “Rojas DzKU” 2020. gada budžeta ienākumu un izdevumu tāmes
apstiprināšanu
9. Par Rojas novada administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales
nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu
10. Par Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem
11. Par noteikumiem “Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Rojas novada
pašvaldībā”
12. Par Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošo noteikumu Nr.22/2011
„Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam” piemērošanu
13. Par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu domes priekšsēdētājai
14. Par Administratīvās komisijas sastāvu
15. Par kopīpašumu Selgas iela 10, Rojā, Rojas novadā
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Bezmeri”,
Rojas novadā
17. Par zemi “Ziedpļava”, Rojas novadā
18. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašumā “Silu komplekss”, Rojas novadā
19. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
20. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
Sēdi vada:
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Protokolē:
Domes sekretāre Marita Pāvuliņa
Piedalās deputāti:
Eva KĀRKLIŅA
Agnis DRAVNIEKS
Jānis KALNIŅŠ
Eduards KLEINBERGS
Inga OTMANE
Guntra STOCKA
Mareks ŠTĀLS
Haralds VALDEMĀRS
Nepiedalās:
Edgars GRĪNĪTIS – personisku iemeslu dēļ
Piedalās:
Jānis Pāvuliņš – jurists, Aiga Grunte – galvenā grāmatvede, Agnese Veckāgane – Attīstības
nodaļas vadītāja, Alise Lakšmane – NĪ speciāliste/ NĪN administratore.
1.
Par Rojas novada pašvaldības budžetu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 2 “Par Rojas novada pašvaldības budžetu”. Lēmums pievienots
protokolam.
2.
Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja piedalīšanos Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā
projektu konkursā jaunas muzeja izstādes “Ģipkas baznīcas stāsts” izveidei
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 3 “Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja piedalīšanos Valsts
Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā jaunas muzeja izstādes “Ģipkas baznīcas
stāsts” izveidei”. Lēmums pievienots protokolam.
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3.
Par Rojas novada domes 2019. gada 17. decembra lēmuma Nr. 199 “Par piedalīšanos
projektā “Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide”” atcelšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 4 “Par Rojas novada domes 2019. gada 17. decembra lēmuma Nr.
199 “Par piedalīšanos projektā “Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide”” atcelšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
4.
Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 “Par
piedalīšanos projektā “Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide””
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 5 “Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija
lēmumā Nr. 111 “Par piedalīšanos projektā “Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide”””.
Lēmums pievienots protokolam.
5.
Par Rojas novada domes 2019. gada 15. oktobra lēmuma Nr. 167 “Par grozījumiem
Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 “Par piedalīšanos projektā
“Piejūras vides labiekārtošana Rojā”” atcelšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 6 “Par Rojas novada domes 2019. gada 15. oktobra lēmuma Nr.
167 “Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 “Par
piedalīšanos projektā “Piejūras vides labiekārtošana Rojā”” atcelšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
6.
Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 “Par
piedalīšanos projektā “Piejūras vides labiekārtošana Rojā””
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 7 “Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija
lēmumā Nr. 110 “Par piedalīšanos projektā “Piejūras vides labiekārtošana Rojā”””. Lēmums
pievienots protokolam.
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7.
Par brīvpusdienām Rojas vidusskolā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 8 “Par brīvpusdienām Rojas vidusskolā”. Lēmums pievienots
protokolam.
8.
Par SIA “Rojas DzKU” 2020. gada budžeta ienākumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 9 “Par SIA “Rojas DzKU” 2020. gada budžeta ienākumu un
izdevumu tāmes apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
9.
Par Rojas novada administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales
nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – G. Stocka, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 10 “Par Rojas novada administratīvajā teritorijā esošās jūras
piekrastes joslas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
10.
Par Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 11 “Par Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības
noteikumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
11.
Par noteikumiem “Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Rojas novada
pašvaldībā”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
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pieņemt lēmumu Nr. 12 “Par noteikumiem “Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas
sistēmu Rojas novada pašvaldībā””. Lēmums pievienots protokolam.
12.
Par Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošo noteikumu Nr. 22/2011
“Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023. gadam” piemērošanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Kleinbergs, I. Otmane,
M. Štāls), pret – H. Valdemārs, atturas – J. Kalniņš, G. Stocka,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 13 “Par Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra
saistošo noteikumu Nr. 22/2011 “Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023. gadam”
piemērošanu”. Lēmums pievienots protokolam.
13.
Par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu domes priekšsēdētājai
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, I. Otmane,
G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, nebalso – E.Kārkliņa,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 14 “Par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu domes priekšsēdētājai”.
Lēmums pievienots protokolam.
14.
Par Administratīvās komisijas sastāvu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 15 “Par Administratīvās komisijas sastāvu”. Lēmums pievienots
protokolam.
15.
Par kopīpašumu Selgas iela 10, Rojā, Rojas novadā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 16 “Par kopīpašumu Selgas iela 10, Rojā, Rojas novadā”.
Lēmums pievienots protokolam.
16.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Bezmeri”,
Rojas novadā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
5

I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 17 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Bezmeri”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
17.
Par zemi “Ziedpļava”, Rojas novadā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 18 “Par zemi “Ziedpļava”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.
18.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašumā “Silu komplekss”, Rojas novadā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs,
I. Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 19 “Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašumā “Silu
komplekss”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēdi beidz plkst. 14.00
Sēdes vadītāja

(paraksts)

E. Kārkliņa

Protokoliste

(paraksts)

M. Pāvuliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 1. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 2

Par Rojas novada pašvaldības budžetu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 46. pantu, un likumu
“Par pašvaldības budžetiem”, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 2.
daļas 6. punktu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos
5 263 251,00 EUR un izdevumos 6 256 845,00 EUR (pievienots – pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta izpildi ieņēmumos
101 527,00 EUR un izdevumos 178 772,00 EUR (pievienots – pielikums Nr.2).
3. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2019. gada ziedojumu un dāvinājumu izpildi
ieņēmumos 4 381,00 EUR un izdevumos 4 390,00 EUR (pievienots – pielikums Nr.3).
4. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2020 “Par Rojas novada pašvaldības 2020.gada
budžeta plānu”(saistošie noteikumi pievienoti protokolam).
5.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, kā
tas noteikts likuma “Par pašvaldībām” 46. panta pirmajā daļā.
6.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā to nosaka likuma “Par
pašvaldībām” 46. panta otrā daļa.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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1.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.01.2020. lēmumam Nr.2
“Par Rojas novada pašvaldības budžetu”

2019. gada Rojas novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde
Ieņēmumu un izdevumu nosaukumi

Izpilde ( EUR)

IEŅĒMUMI
Kopā ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Transferti

5 263 251,00
2 272 959,00
45 528,00
157 177,00
2 787 587,00

IZDEVUMI
Kopā izdevumi
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

415 665,00
81 663,00
123 642,00
537 176,00
2 968 328,00
1 876 509,00
253 862,00

Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-)

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)
Aizņēmumi

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

6 256 845,00

Eva Kārkliņa
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-993 594,00
60 119,00
933 475,00

2.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.01.2020. lēmumam Nr.2
“Par Rojas novada pašvaldības budžetu”

2019. gada Rojas novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde
Ienākumu un izdevumu nosaukumi

Izpilde (EUR)

Ienākumi
Kopā ienākumi
Nodokļu ieņēmumi

101 527,00
3 471,00

Transferti

98 057,00
Izdevumi
Kopā izdevumi

Ekonomiskā darbība

178 774,00
174 583,00

Vides aizsardzība

4 191,00
Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-)

-77 245,00

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

Domes priekšsēdētāja

77 245,00

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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3.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.01.2020. lēmumam Nr.2
“Par Rojas novada pašvaldības budžetu”

2019. gada Roja novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu izpilde
Ienākumu un izdevumu nosaukumi

Izpilde (EUR)

Ieņēmumi
Kopā ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi

4 381 ,00
4 381,00

Izdevumi
Kopā izdevumi
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-)
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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4 390,00
531,00
300,00
3 559,00
-9,00
9,00

ROJAS NOVADA DOME

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

Nr.1/2020
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020. gada 21. janvāra
sēdes lēmumu Nr.2
(protokols Nr. 2)

„Par Rojas novada domes 2020. gada budžeta plānu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 46. pantu, un
likumu „Par pašvaldības budžetiem”

1. Saistošie noteikumi nosaka Rojas novada domes 2020. gada pamatbudžeta un speciālā
budžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta
izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Rojas novada domes pamatbudžetu 2020. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 4 548 390,00 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 5 004 389,00 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 111 371,00 euro.
3. Apstiprināt Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2020. gadam šādā
apmērā (2. pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0,00 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 7 099,00 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 099,00 euro.
4. Apstiprināt Rojas novada domes aizņēmumu apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos
gados 2020. gadam šādā apmērā – 371 612,00 euro (3. pielikums).
5. Apstiprināt Rojas novada domes galvojumu apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos
gados 2020. gadam šādā apmērā – 21 899,00 euro (4. pielikums).
6. Rojas novada dome 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu
un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim
mērķim plānotajiem līdzekļiem.
7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un
racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas
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nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši
ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem
jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā
internetā www.roja.lv.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)
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Eva Kārkliņa

1.pielikums
Rojas novada domes
21.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2020

Rojas novada domes 2020. gada pamatbudžets

Kods
I
1.0.0.0.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
4.1.1.0.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.0.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.3.0.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
5.0.0.0.
5.5.3.1.
2.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.0.0.0.
12.0.0.0.
13.0.0.0.

3.0
21 3.5.1.
21.3.5.2.
21.3.5.9.
21.3.7.9.
21.3.8.1.
21.3.8.3.

Pozīcijas nosaukums
KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā
gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā
ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo
gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
inženierbūvēm
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada
maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo
gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi
par iepriekšējiem gadiem
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un
vides piesārņošanu
Nenodokļu ieņēmumi
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no Valsts (Pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Mācību maksa (pieaugušo izglītība)
Ieņēmumi no vecāku maksām
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un
pārējiem kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanu
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Apstiprinātais
2020. gada plāns,
euro
4 548 390,00
1 719 252,00
29 396,00

1 689 856,00
219 488,00
189 488,00
30 000,00
65 792,00
56 792,00
9 000,00
29 796,00
26 796,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
29 745,00
2 382,00
9 405,00
1 800,00
6 000,00
10 158,00

130 655,00
3 700,00
26 000,00
11 200,00
600,00
30 100,00
4 400,00

21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.2.
21.3.9.3.
21.3.9.4.
21.3.9.9.
21.4.9.0.
5.0.
17.2.0.0.

18.6.2.0.
18.6.3.0.

18.6.4.0.
19.2.0.0.
II
01.000
01.1
01.12
02.1
02.11
02.12
03.000
03.1
04.1
05.1
04.000
06.1
07.1
08.1
34.11
06.000
11.1
12.1
12.11
08.000
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
17.11

Ieņēmumi par zemes nomu
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem
rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
Transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un no
budžeta nefinansētām iestādēm.
Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācijas no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām
KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti
Rojas novada domes administrācija
Klientu apkalpošanas centrs
Deputāti, komitejas, komisijas
Lauksaimniecības komisija
Vēlēšanu komisija
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības
dienesti
Pašvaldības policija
Administratīvā komisija
Ekonomiskā darbība
Rojas apvienotā būvvalde
Transports
Rojas tūrisma informācijas centrs
Ceļu, ielu uzturēšana
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Ielu apgaismojums
Labiekārtošanas nodaļa
Kapu teritoriju uzturēšana
Atpūta, kultūra un reliģija
Sporta organizēšana
Stadions
Rojas bibliotēka
Kaltenes bibliotēka
Muzejs
Muzeja filiāle Kaltenes klubs

14

3 700,00
1 900,00
650,00
37 000,00
550,00
8 881,00
1 974,00
2 350 662,00
4 135,00

864 613,00
224 770,00

869 628,00
387 516,00
5 004 389,00
427 441,00
386 452,00
13 554,00
24 176,00
633,00
2 626,00
66 139,00
9 700,00
53 207,00
3 232,00
257 424,00
33 548,00
69 449,00
33 109,00
121 318,00
354 049,00
52 460,00
278 630,00
22 959,00
1 590 635,00
17 476,00
78 087,00
43 883,00
18 971,00
78 926,00
32 711,00

18.1
18.11
18.12
18.13.
20.1
P38
P39
P40
P41
P43
09.000
21.1
22.1
23.1
P13
P22
P32
24.1
25.1
26.1
30.1
P35
31.1
32.1
P42
10.000
27.1
28.1
P37
29.1
P3
III
IV
F20010000

F21010000
F21010000
AS
F21010000
PB
F22010000
F22010000
AS
F22010000
PB

Kultūras centrs
Kultūras centra Zvejnieksvētki
Latvijas valsts simtgades pasākumi
Rojas brīvdabas estrāde
Informatīvais izdevums “Banga”
Projekts “Piejūras vides labiekārtošana Rojā”
Projekts “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma
izveide”
Projekts “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un
jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”
Projekts “Cilvēki pie jūras”
Projekts “Vai tu mīli jūru”
Izglītība
Rojas PII “Zelta Zivtiņa”
Rojupes PII “Saulespuķe”
Rojas vidusskola
Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā”
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”
Rojas Mūzikas un Mākslas skola
Rojas sporta skola
Norēķini par izglītību
BLPJC “Strops”
Projekts “Kopā ir spēks”
BLPJC “Varavīksne”
Melnsila BLPJC
Projekts “Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu
centra “Strops” darbības paplašināšana”
Sociālā aizsardzība
Rojas bāriņtiesa
Rojas novada sociālais dienests
Projekts “Profesionālās sociālā darba attīstība
pašvaldībā”
Sociālie pabalsti
Bezdarbnieki
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I –
II)
FINANSĒŠANA
Naudas līdzekļi un noguldījumi

Naudas līdzekļi
NL atlikums gada sākumā

222 083,00
24 195,00
9,00
205 396,00
22 369,00
144 323,00
157 729,00
200 000,00
200 000,00
144 477,00
2 010 188,00
312 450,00
285 567,00
798 531,00
6 040,00
13 326,00
3 710,00
239 251,00
120 033,00
105 080,00
67 881,00
452,00
34 039,00
17 143,00
6 685,00
298 513,00
38 827,00
166 444,00
5 945,00
80 710,00
6 587,00
-455 999,00
455 999,00
101 821,00
30,00
471,00
441,00

NL atlikums gada beigās
Pieprasījuma noguldījumi
Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā
Pieprasījuma noguldījuma atlikums perioda beigās
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101 791,00
110 900,00
9 109,00

F40020000
F40020010
F40020020

Aizņēmumi
Saņemtie aizņēmumi
Saņemto aizņēmumu atmaksa

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)
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354 178,00
725 790,00
371 612,00

Eva Kārkliņa

2.pielikums
Rojas novada domes
21.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2020

Rojas novada domes 2020. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets
Kods/numurs
pēc kārtas
I
1.0
23.0.0.0.
II
10.000
III
IV
F20010000
F21010000
F22010000
F22010000 AS

Pozīcijas nosaukums
IEŅĒMUMI
KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI
Sociālā aizsardzība
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I
– II)
FINANSĒŠANA
Naudas līdzekļi un noguldījumi
Naudas līdzekļi

Pieprasījuma noguldījumi
Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

17

Eva Kārkliņa

Apstiprinātais
2020. gada plāns,
euro
0,00
0,00
0,00
7 099,00
7 099,00
-7 099,00
7 099,00
7 099,00
0,00
7 099,00
7 099,00

3.pielikums
Rojas novada domes
21.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2020

Rojas novada domes aizņēmumi uz 2020. gada 1.janvāri
Nr.
p.
k.

Aizdevējs

1

Valsts
kase

2

Valsts
kase

3

Valsts
kase

4

Valsts
kase

5

Valsts
kase

6

Valsts
kase
Valsts
kase

7

8
9

Valsts
kase
Valsts
kase

Mērķis
Prioritārā
investīciju
projekta
“Rojas
stadiona
pārbūve,
1.kārta” īstenošana
Rojas
Jūras
zvejniecības
muzeja
brīvdabas
teritorijas
labiekārtošana,
nodrošinot
novada
kultūras
mantojuma
popularizēšanu
un
pieejamību
Kaltenes kluba pārbūve
par
jūras
kultūras
mantojuma ekspozīcijas
centru
Apgaismotas
pastaigu
takas izveide
Rojas
pludmalē
Drošība piekrastē un
jūras teritorijā Latvijā
un Igaunijā
Vieta
sportiskām
aktivitātēm
Projekta “Jaunu dabas
un
kultūras tūrisma
pakalpojumu
radīšana
Rīgas jūras līča rietumu
piekrastē”
priekšfinansēšanā
Mazupītes
gultnes
pārveidošana
SIA
Rojas DzKU
pamatkapitāla
palielināšanai
pašvaldības
līdzfinansējuma
nodrošināšanai
KF
projekta
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
Rojā,
II
kārtas
īstenošanai

EUR

Aizņēmuma
summa saskaņā
ar domes
lēmumu
298 685

Aizņēmuma
summa saskaņā
ar noslēgto
līgumu
298 685

62 854

20.09.2022.

EUR

64 440

64 440

11.12.2017.

20.11.2022.

EUR

191 050

11.12.2017.

20.11.2022.

EUR

09.05.2018.

20.04.2023.

09.05.2018.

Līguma
noslēgšanas
datums

Kredīta
atmaksas
termiņš

28.06.2017.

20.05.2027.

03.10.2017.

Valūta

Aizņēmuma
atmaksātā
daļa

Aizņēmuma
neatmaksātā
daļa

2026.g. un
turpmāk

KOPĀ

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

235 831

31 444

31 444

31 444

31 444

31 444

31 444

47 167

235 831

52 683

11 757

4 274

4 276

3 207

0

0

0

0

11 757

191 050

144 000

47 050

15 682

15 684

15 684

0

0

0

0

47 050

111 478

111 478

97 872

13 606

4 534

4 536

4 536

0

0

0

0

13 606

EUR

72 229

72 229

26 958

45 271

12 931

12 936

12 936

6 468

0

0

0

45 271

20.04.2023.

EUR

146 558

146 558

37 218

109 340

31 240

31 240

3 1240

15 620

0

0

0

109 340

02.07.2018.

20.06.2048.

EUR

2 107 692

2 107 692

0

2 107 692

73 402

73 552

73 552

73 552

73 552

73 552

1 666 530

2 107 692

30.08.2018.

20.08.2023.

EUR

252 891

252 891

143 910

108 981

29 055

29 064

29 064

21 798

0

0

0

108 981

18.10.2018.

20.10.2023.

EUR

95 000

95 000

19 000

76 000

19 000

19 000

19 000

19 000

0

0

0

76 000

10
11

Valsts
kase
Valsts
kase

Investīciju
projektu
īstenošana
Rojas
novada
pašvaldības
autoceļa
pārbūve īstenošanai

01.04.2019.

20.03.2031.

EUR

488 593

488 593

44 793

443 799

51 068

47 344

46 632

46 632

46 632

46 632

158 859

443 799

25.09.2019.

20.09.2024.

EUR

104 952

104 952

0

104 952

98 982

1 493

1 493

1 493

1 491

0

0

104 952

3 933 568

3 933 568

629 288

3 304 279

371 612

270 569

268 788

216 007

153 119

151 628

1 872 556

3 304 279

KOPĀ

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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4.pielikums
Rojas novada domes
21.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2020

Rojas novada domes galvojumi uz 2020. gada 1. janvāri

Nr.
p.
k.
1

2
3

Galvojuma mērķis
Projekta “Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana
Piejūras
reģionā
Latvijā” īstenošanā

Aizņēmējs

SIA
“Atkritumu
apsaimniek
ošanas
sabiedrība
“Piejūra”
Katlu
mājas SIA “Rojas
rekonstrukcija
DzKU”
Ūdenssaimniecības
SIA “Rojas
pakalpojumu
DzKU”
attīstība Rojā

Līguma
parakstīšanas
datums
14.05.2010

Kredīta
atmaksas
termiņš
11.06.2028

19.08.2011
16.11.2012

EUR

Galvojuma
līguma
summa
92 270

Galvojuma
atmaksātā
daļa
43 683

Galvojuma
neatmaksātā
daļa
48 587

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

21 587

48 587

31.08.2021

EUR

114 999

72 019

42 980

4 878

4 878

4 878

4 878

4 878

4 878

13 712

42 980

20.11.2037

EUR

300 324

75 127

225 197

12 521

12 521

12 521

12 521

12 521

12 521

150 071

225 197

507 593

168 930

316 764

21 899

21 899

21 899

21 899

21 899

21 899

185 370

316 764

Valūta

KOPĀ

Domes priekšsēdētāja

2020.

Eva Kārkliņa

(paraksts)

20

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.gadā
un turpmāk

KOPĀ

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētājas ziņojums
Rojas novads atrodas Ziemeļkurzemes ZA daļā un tas stiepjas aptuveni 42 km garumā pa
Rīgas jūras līča piejūras zemieni. Novads ietilpst Kurzemes plānošanas reģionā. Novada centrs
– Roja – atrodas 37 km attālumā no lielākās tuvākajā apkaimē atrodošās pilsētas - Talsiem un
126 km attālumā no Rīgas (skatīt attēlu).

Rojas novads Latvijā
Avots: lv.wikipedia.org; www.google.lv

Rojas novadu, ko veido Rojas pagasta pašvaldība, raksturo šādi parametri:
- Novada nosaukums – Rojas novads,
- Plānošanas reģions – Kurzemes plānošanas reģions,
- Izveidots – 1945. gadā,
- Teritorijas platība – 200,5 km2.
Demogrāfiskais raksturojums
Iedzīvotāju skaits, kuru dzīvesvietas deklarētas Rojas novada ciemos uz 2020. gada 2.
janvāri, ir 3 647 (skatīt tabulu). Iedzīvotāju skaita ziņā Roja, kā novada centrs, ir visvairāk
apdzīvota. Novadā tas ir lielākais ciems iedzīvotāju ziņā. Pēc nacionālā sastāva, Rojas novads
ir izteikti latvisks. Iedzīvotāju blīvums novadā - 18,19 iedz./km2.
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rojas novada ciemos
CIEMS/
APDZĪVOTĀ
VIETA

IEDZĪVOTĀJU SKAITS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Roja

2542

2529

2589

2 501

2 572

2413

2339

Rude

645

622

626

Kaltene

363

360

361

629
365

603
351

534
345

536
346

Melnsils

175

157

158

165

170

140

140

Valgalciems

149

141

138

127

127

125

123

21

Ģipka

103

99

90

89

82

77

77

Žocene

34

32

31

32

29

26

27

Aizklāņi

34

34

33

Pūrciems

40

35

32

28
31

27
25

30
27

29
30

KOPĀ

4201

4130

4058

3 967

3 986

3 717

3647

Avots: Rojas novada domes dati
Bezdarba līmenis (%) Rojas novadā, kaimiņu pašvaldībās, Kurzemes reģionā un Latvijā
vidēji
Latvija
Kurzemes reģions
Rojas novads
Talsu novads
Dundagas novads
Mērsraga novads

2012. gads
7,18%
7,32%
4,0%
7,88%
4,41%
5,04%

2013. gads
7,52%
7,93%
4,19%
8,61%
4,25%
5,14%

2015.gads
8,7%
11,0%
8,5%
9,2%
7,8%
14,4%

2016.gads
8,4%
7,8%
6,2%
8,2%
6,8%
9,4%

2017.gads
5,3%
6,0%
4,6%
6,6%
4,2%
10,7%

2018.gads
6,4%
5,7%
4,1%
5,7%
4,1%
8,5%

2019.gads
4,6%
4,9%
3,8%
5,5%
4,0%
3,6%

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra
Iedzīvotāju skaits un struktūra 2019. un 2020. gada pašvaldības
finanšu izlīdzināšanas aprēķinam
Nosaukums
Iedzīvotāju skaits t.sk.:
Bērni no 0-6 gadiem
Bērni un jaunieši no 718 gadiem
Iedzīvotāji
virs
darbspējas vecuma
Teritorija km²

3 717
165
346

01.01.2020.
3 743
179
340

Izmaiņas
26
14
-6

778

869

91

200

200

01.01.2019.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums nosaka, ka valsts budžeta dotācijas finanšu
izlīdzināšanas aprēķinam izmanto statistikas rādītājus atbilstoši Iekšlietu ministrijas Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datiem pēc stāvokļa valsts budžeta sagatavošanas gada 1. janvāri.

Uzņēmējdarbība
Pašvaldības galvenais uzdevums - ieguldīt finansējumu publiskajā infrastruktūrā un,
lai veicinātu pašvaldības attīstību, nepieciešama uzņēmējdarbības vides attīstība. Lai to
nodrošinātu, ir nepieciešama aktīva iesaiste Ekonomikas ministrijas izstrādātajās atbalsta
programmās, kā rezultātā tiks veicināta pieejamo līdzekļu izmantošana pašvaldības ietvaros.
Rojas novadā ir uzņēmējdarbību atbalstoša vide. Kā būtiskākās ekonomiskās darbības
jomas ir osta un ar to saistītās tradicionālās nozares piekrastē - zvejniecība un zivsaimniecība,
kā arī mežsaimniecība, lauksaimniecība un tūrisms. Mūsdienīga, sakārtota Rojas osta ir
galvenais novada ekonomikas virzītājs un jaunu darbavietu pamats. Tās galvenie darbības
virzieni saistīti ar zvejniecību, jahtu tūrismu un jahtu uzglabāšanu ziemas periodā un kravu
tranzītu.
Pašvaldības rīcība, attīstot novada tehnisko infrastruktūru, ir ar uzņēmējdarbību
salāgoti attīstības virzieni. Mežsaimniecība novadā tiek attīstīta pārdomāti un koordinēti, un ir
radīta kooperācija starp privāto mežu īpašniekiem. Novada galvenā lauksaimniecības nozare
ir lopkopība, īpaši tiek veicināta bioloģiskās lauksaimniecības attīstība. Neapstrādāto
lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars novadā ir zem 10%. Būtiskākās tūrisma
specializācijas jomas ir sports un aktīvā dzīvesveida attīstība, dabas un kultūrvēstures tūrisms,
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unikālo novada kultūras pasākumu tūrisms un sezonas nakšņošanas vietu piedāvājums
piekrastē. Tūrisma sezonai ir tendence pagarināties, attīstot ziemas un sporta tūrismu.
Reģistrēto uzņēmumu skaits pēc nozaru sadalījuma Rojas novadā 2019.gadā
Nr.p.k.
Nozare
Reģistrēto
uzņēmumu skaits
1.
Lauksaimniecība
30
2.
Mežsaimniecība
8
3.
Zivsaimniecība
16
4.
Apstrādes rūpniecība
16
5.
Būvniecība
24
6.
Vairumtirdzniecība
6
7.
Mazumtirdzniecība
36
8.
automobiļu un motociklu remonts
10
9.
Transports un uzglabāšana
10
10.
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
14
11.
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
4
12.
Finanšu un apdrošināšanas darbības
2
13.
Operācijas ar nekustamo īpašumu
10
14.
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
6
15.
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
8
16.
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā
2
apdrošināšana
17.
Izglītība
1
18.
Veselība un sociālā aprūpe
6
19.
Māksla, izklaide un atpūta
28
20.
Citi pakalpojumi
25
Avots: Lursoft
Lielākie Rojas novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2019.gadā
Nr.
p.k.

Apgrozījuma apjoms
2018.gadā

Uzņēmuma nosaukums

1.

no 5 milj. līdz 10 milj.

SIA “Līcis-93”

2.

SIA “Jaunie Ceļi”

3.

SIA “Banga Ltd”

4.

no 2 milj. līdz 5 milj.

SIA “Zvejnieku
saimniecība IRBE”

5.

SIA “Zītari LZ”

6.
7.

SIA “A CELTNE”
SIA “SANDA”

8.

no 1 milj. līdz 2 milj.

SIA “RAUDA”
SIA “AJOR”

9.

SIA “RIESTI”
10.
11.
12.

no 500 tūkst. līdz 1
milj.

SIA “Drabe”
SIA “Rojas DzKU “

Darbības veids
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde
un konservēšana
Ceļu un maģistrāļu būvniecība
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde
un konservēšana
Jūras zvejniecība
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu
pakalpojumi
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Jūras zvejniecība
Cita veida papīra un kartona izstrādājumu
ražošana
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība,
Cauruļvadu, apkures un gaisa
kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
Mazumtirdzniecība nespecializētajos
veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas
preces, dzērienus vai tabaku
Būvlaukuma sagatavošana
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
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Darbinieku
skaits
273
16
77
101
98
45
18
22
33

16

10
38

SIA “Būvserviss ROJA”

13.

SIA “Zītars”
SIA “MER-KUR”
SIA “Forest Berries”
SIA “Erlanda
Construction”
SIA “Kalvas”

14.
15.
16.
17.
18.

SIA “PILAČI”
SIA “Rojupes Silmači”
SIA “Ostas 3”

19.
20.
21.

SIA “Dižglābas”

22.

SIA “HVK grupa”
23.

no 200 tūkst. līdz 500
tūkst.
SIA “ĶIPĪTIS- ROJA”

24.
25.

SIA “L.M.Trans”
SIA “Ipaka”

26.

27.

SIA “RĀNDA TRANS”

Metālizstrādājumu, krāsu un stikla
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Jūras zvejniecība
Jūras zvejniecība
Meža produktu vākšana
Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība;
grīdas un sienu apdare
Piena lopkopība
Jauktā lauksaimniecība
Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība,
ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus
Citu liellopu audzēšana; jauktā
lauksaimniecība
Kokmateriālu un būvmateriālu
vairumtirdzniecības starpnieku darbība;
kokmateriālu, būvmateriālu un
sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība
Mazumtirdzniecība nespecializētajos
veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas
preces, dzērienus vai tabaku
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās
darbības; kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
kravu aviopārvadājumi ; datu apstrāde,
uzturēšana un ar to saistītās darbības;
interneta portālu darbība; interneta portālu
darbība
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

18
14
23
1
16
10
14
12
2
3
1

18

9
7

5

Avots: Lursoft
Kopā Rojas novadā reģistrēti 442 uzņēmumi, no tiem 316 aktīvi darbojas, bet likvidēti 126.
No 316 uzņēmumiem, kuri aktīvi darbojas 265 ir norādījušas pamatdarbības veidu.
2020.gadā jau reģistrēts viens uzņēmums.
2019. gadā reģistrēti 16 uzņēmumi.
2018.gadā reģistrēti 9 uzņēmumi.
2017.gadā reģistrēti 12 uzņēmumi.
2016.gadā reģistrēti 8 uzņēmumi.
2015.gadā reģistrēti 11 uzņēmumi.
Tūrisms
Tūrisms un ar to saistītās nozares ieņem arvien nozīmīgāku vietu Rojas novada
attīstībā. Tūrisms un brīvā laika pavadīšana ir viena no nozarēm, kas veido novada
ekonomisko specializāciju. Pašvaldības darbība vērsta uz Rojas novada apmeklētāju skaita
palielināšanu un vēlmi atgriezties. Pašvaldības uzdevums ir sekmēt novada tūrisma produktu
attīstību, radīt labvēlīgu vidi viesmīlības uzņēmumu darbībai, prasmīgi izmantojot
mārketingu, piesaistīt novadam dažādas apmeklētāju mērķgrupas. Galvenie tūrisma produkti
ir dažādie apskates objekti, kā arī kultūras un sporta pasākumi.
2019.gadā Rojas Tūrisma informācijas centru kopā apmeklēja 1335 tūristu, bet izstāžu zāli
- ap 780 apmeklētājiem (skatīt tabulu pa gadiem). Tūristu skaita sadalījums pa valstīm ir sekojošs:
837 - Latvija, 157 - Vācija, 29 - Igaunija, 61 - Lietuva un 52 - Krievija, 23 - Francija, 21 –
Nīderlande un 22 - Skandināvijas valstis. Vasaras sezonā Rojas novadu apmeklējuši tūristi no
tādām tālām zemēm kā Austrālija, Kanāda un ASV. Visvairāk tūristi interesējās par novada
tūrisma apskates objektiem, dabas objektiem, kultūras pasākumiem, izklaides un aktīvās
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atpūtas iespējām, ēdināšanas pakalpojumu, naktsmītnēm, kā arī par tūrisma piedāvājumiem
Kolkā un Slīteres nacionālajā parkā, Talsu novadā un Kurzemē.
Rādītāji
TIC apmeklējums kopā
t.sk. latvieši
t.sk. ārzemnieki
t.sk. Rojas iedzīvotāji

2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g.
1 184
1642
1 461
1 335
649
870
667
683
440
537
625
498
95
235
169
154
Avots: Rojas Tūrisma informācijas centrs

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.pantu, pašvaldība nodrošina savas
administratīvās teritorijas iedzīvotājus un juridiskās personas ar ūdensapgādi, kanalizāciju,
siltumapgādi, sadzīves atkritumu savākšanu, glabāšanu un izvešanu, notekūdeņu savākšanu,
novadīšanu un attīrīšanu, ielu, ceļu, laukumu būvniecību, rekonstrukciju un apgaismošanu,
parku un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, pirmsskolas,
pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu uzturēšanu, kultūras iestāžu uzturēšanu, kultūras
un vēstures pieminekļu saglabāšanu, sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm,
municipālo policiju un skolēnu pārvadājumiem.
Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību
iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības (skatīt - „Rojas novada domes
struktūra”), kā arī ieguldīt finanšu līdzekļus kapitālsabiedrībās, iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus. Ir tiesības lemt par
nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas, kā arī iesniegt prasības tiesā un sūdzības
administratīvajās iestādēs un saņemt informāciju no valsts iestādēm. Tāpēc, pamatojoties uz
augstāk minēto, Rojas novada dome ir dalībniece:
1. Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
2. Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā;
3. Latvijas Bāriņtiesu asociācijā;
4. Biedrībā „Talsu rajona partnerība”;
5. Piekrastes pašvaldību apvienībā.
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Rojas novada domes struktūra
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Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 17.panta pirmajai daļai - ziņojums, kurā
sniegta informācija par attiecīgās republikas pilsētas vai novada ekonomisko un sociālo
situāciju, pašvaldības uzdevumiem saimnieciskajam gadam, kuram plāno pašvaldības
budžetu, un tam sekojošiem diviem saimnieciskajiem gadiem.
Rojas novada attīstības programmā 2015. – 2021.gadam ir izvirzīts mērķis - Rojas
novads ir patstāvīgi funkcionējošs reģionālās ekonomikas un sociālās aktivitātes centrs, kurš
nodrošina harmonisku piekrastes reģiona attīstību. Tas ir novads, kas mainās līdzi laikam, bet
kur mūsdienīgās iespējas lieliski sadzīvo ar gadiem krātām tradīcijām.
Lai plānveidīgi virzītos uz mērķa sasniegšanu, nepieciešama plānu sasaiste ar
pašvaldības finansiālajām iespējām, kas atrunātas pašvaldības budžetā, kas ir svarīgākais
instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo
vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Rojas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam veido pamatbudžets, ziedojumi un
dāvinājumi, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu
nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu
attīstību sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2020.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras
uzlabošana un spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Veidojot 2020.gada budžetu, finanšu līdzekļu pieprasījumi tika balstīti plānošanas
dokumentos, norādot Rojas novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam noteiktos rīcības
virzienus un aktivitātes, tādējādi nodrošinot finanšu līdzekļu ilgtspējīgumu un plānošanas
dokumentu ieviešanu.
Rojas novada domes budžets 2020. gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par
pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts
budžetu 2020.gadam”, speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos
spēkā esošos likumdošanas aktos paredzētās prasības.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju
ir norādīta Rojas novada domes saistošo noteikumu „ Par Rojas novada domes 2020.gada
budžeta plānu” 1. un 2.pielikumā.
Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 4 548 390 EUR kopsummā un tos veido nodokļu
ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām
un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu
finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija 111 371 EUR.
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Ieņēmumi - 2020.gada plāns %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
37,8
Nodokļi par pakalpojumiem
un precēm

51,68

Nenodokļu ieņēmumi
6,93
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
0,07

2,87 0,65

Transferti

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 2020.gadam ir 1 750 538 EUR un tas ir
par 249 426 EUR mazāk, nekā 2019. gadā faktiski saņemts.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - 189 488 EUR, par ēkām un
inženierbūvēm – 56 792 EUR, par mājokļiem – 26 796 EUR.
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm ieplānoti 4 135 EUR.
Valsts mērķdotācija pedagoga darba samaksai un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota 685 815,00 EUR apmērā.
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
ieplānoti - 178 798
EUR.
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējums projektos ieplānoti 224 770 EUR
apmērā.
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
ieplānoti - 869 628 EUR.
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām ieplānoti 387 516 EUR.
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm ieplānoti 3000 EUR.
Nenodokļu ieņēmumus 29 745 EUR apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas,
naudas sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 130 655 EUR apmērā veido: mācību
maksas, ieņēmumi no vecāku maksām, pārējie ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem, par
dokumentu izsniegšanu, kancelejas pakalpojumiem, par telpu nomu, ieņēmumi no kustamā
īpašuma iznomāšanas, ieņēmumi par zemes nomu un īri, ieņēmumi par biļešu realizāciju, par
dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem u.c.
Ziedojuma un dāvinājumu budžets
Ziedojuma budžeta ieņēmumi gada sākumā nav plānoti. Pašvaldības ziedojuma
budžeta konta atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija 7 099 EUR.
Izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi plānoti 5 004 389 EUR apmērā (neieskaitot Valsts kases
aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
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Pamatbudžeta izdevumi - 2020.gada plāns %
Vispārējie valdības dienesti

5,97
1,32
8,55

5,14

7,07

Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība

40,17
Pašvaldību teritoriju un mājokļu
31,78

apsaimniekošana

Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti 427 441 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības
nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

Rojas novada domes administrācijai 386 452 EUR;

Klientu apkalpošanas centram 13 554 EUR;

Deputātu, komisiju, komiteju atlīdzībai 24 176 EUR;

Lauksaimniecības komisijai 633 EUR;

Vēlēšanu komisija 2 626 EUR.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti 66 139 EUR apmērā, t.sk.:

Rojas pašvaldības policijai 53 207 EUR;

Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestam 9 700 EUR;

Administratīvai komisijai 3 232 EUR.
Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti 257 424 EUR apmērā, t.sk.:

Rojas apvienotajai būvvaldei 33 548 EUR;

Transportam 69 449 EUR;

Rojas Tūrisma informācijas centram 33 109 EUR;

Ceļu, ielu uzturēšanai 121 318 EUR.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti 354 049 EUR apmērā, t.sk.:




Ielu apgaismojumam 52 460 EUR;
Labiekārtošanas nodaļai 278 630 EUR;
Kapu teritoriju uzturēšana 22 959 EUR.

Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumi plānoti 1 590 635 EUR apmērā, t.sk.:

Sporta organizēšanai 17 476 EUR;

Stadionam 78 087 EUR;

Rojas bibliotēkai 43 883 EUR;
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Kaltenes bibliotēkai 18 971 EUR;

Rojas jūras zvejniecības muzejam 78 926 EUR;

Muzeja filiāle Kaltenes klubs 32 711 EUR;

Kultūras centram 222 083 EUR;

Zvejnieksvētkiem 24 195 EUR;

Rojas brīvdabas estrādei 205 396 EUR;

Informatīvajam izdevumam “Banga” 22 369 EUR;

Latvijas valsts simtgades pasākumi 9 EUR;

Projektam “Piejūras vides labiekārtošana Rojā” 144 323 EUR;

Projektam “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide” 157 729 EUR;

Projektam “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas
atjaunošana” 200 000 EUR;

Projektam “Cilvēks pie jūras” 200 000 EUR;

Projektam “Vai tu mīli jūru” 144 477 EUR.
Izglītība
Izdevumi plānoti 2 010 188 EUR apmērā, t.sk.:

Rojas PII “Zelta Zivtiņa” 312 450 EUR;

Rojupes PII “Saulespuķe” 285 567 EUR;

Rojas vidusskolai 798 531 EUR;

Projektam “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” 6 040 EUR;

Projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 13 326
EUR;

Projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 3 710
EUR;

Rojas Mūzikas un mākslas skolai 239 251 EUR;

Rojas Sporta skolai 120 033 EUR;

Norēķiniem par izglītību 105 080 EUR;

BLPJC “Strops” 67 881 EUR;

Projektam “Kopā ir spēks” 452 EUR;

BLPJC “Varavīksne” 34 039 EUR;

Melnsils BLPJC 17 143 EUR;

Projektam “Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra “Strops” darbības
paplašināšana” 6 685 EUR.
Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti 298 513 EUR apmērā, t.sk.:

Rojas bāriņtiesai 38 827 EUR;

Rojas novada sociālajam dienestam 166 444 EUR;

Projektam “Profesionālās sociālā darba attīstība pašvaldībā” 5 945 EUR;

Sociāliem pabalstiem 80 710 EUR;

Bezdarbniekiem 6 587 EUR.
Ziedojuma budžets
Ziedojuma budžetā izdevumi plānoti 7 099 apmērā EUR.
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Ziedojuma budžeta izdevumi - 2020.gada plāns %

Sociālā aizsardzība

Izglītība
Izdevumi plānoti 7 099 EUR apmērā, t.sk.:
Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti 7 099 EUR apmērā, t.sk.:

Ziedojumu – veciem cilvēkiem 817 EUR;

Ziedojumi – ģimenēm un bērniem 3 566 EUR

Ziedojumi – ģimeņu nometnēm 353 EUR;

Ziedojumi – medikamentiem no Heikendorfas draudzes 792 EUR;

Ziedojumi – bez vecāku gādības palikušiem bērniem 132 EUR;

Ziedojumi – Sociālās atstumtības riskam pakļauto atbalstam 1439 EUR.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Rojas novada iedzīvotāji lepojas ar vietu, kur viņi dzīvo, tīru jūru, svaigu gaisu,
mežiem, peldvietu un pludmalēm, sakoptu teritoriju, un tikai Rojai unikāliem pasākumiem un
objektiem. Novada teritorijā tiek respektētas tradicionālās ainavas vērtības un katram no
novada deviņiem ciemiem ir savs īpašs novada koptēlā iederīgs veidols un piesaistes punkti.
Cilvēki Rojas novadā izprot un apzinās savu lomu vides saglabāšanā nākamajām paaudzēm.
To atbalsta daudzpusīga informācija un viegli uztverama norāžu sistēma. Novada publiskās
teritorijas ir vienlīdz pilnvērtīgi pieejamas ļaudīm dažādā vecumā, cilvēkiem ar ierobežotām
pārvietošanās iespējām un atšķirīgām valodas zināšanām. Latvijā un ārpus tās Rojas novadu
pazīst ne tikai kā darbīgu un viesmīlīgu ostu, bet arī kā aktīvā dzīvesveida, sporta un tūrisma
vietu un laikmetīgās mākslas radošo pasākumu telpu.
Rojas novads mainās līdzi laikam un šeit mūsdienīgās iespējas lieliski sadzīvo ar
gadiem krātām tradīcijām.
Vide:
- Ainava ir nozīmīga ne tikai kā dabas vērtība, bet arī kā cilvēka dzīves
kvalitātes pazīme. Rojas novada ainavas var iedalīt:

▪
▪

-

dabas procesu rezultātā veidojušās ainavas (smilšainās pludmales
ainavas, akmeņainās pludmales ainavas, mežu ainavas, purvu ainavas,
lauku ainavas – pļavas un atmatas, u.c.),
cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā izveidotās ainavas (lauksaimniecības
zemju ainavas, viensētu ainavas, urbanizētās ainavas

– ciemi, kultūrvēsturiskās ainavas).
Katlu mājās izmanto malku un koksnes atkritumus, gaisa atmosfēras stāvoklis
nav sevišķi apdraudēts.
Rojas novada upēm sateces baseins izvietots mežu teritorijās, tādēļ ūdens
kvalitāte tajās ir apmierinoša.
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Upju ekoloģiskā kvalitāte ir laba, arī pazemes ūdeņu kvantitatīvais stāvoklis un
ķīmiskā kvalitāte ir laba.
Arukilas horizonts Rojas novada dziļurbumos ir ļoti labi aizsargāts no
piesārņojuma.
Dzeramā ūdens kvalitāte pēc ūdens ķīmiskajām, bakterioloģiskajām un
fizikālajām prasībām atbilst MK noteikumu Nr.671 (14.11.2017.) prasībām.
Ostai ir liela nozīme Rojas novada tautsaimniecības attīstībā.
Ostas teritorija piemērota kuģu apkalpošanai, kravas transporta, zvejniecības
un zivju apstrādes, kā arī citas saimnieciskās darbības veikšanai.
Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona dokumentiem, mazo ostu
infrastruktūras attīstība un pakalpojumu nodrošināšana, kā arī jahtu piestātņu
attīstība ir viens no prioritārajiem rīcības virzieniem.
Rojas osta ir viena no tuvākajām ostām Talsu novada kokmateriālu eksportā
iesaistītajiem uzņēmumiem.
Rojas novadā darbojas Rojas kultūras centrs, Rojas novada bibliotēka, Rojas
bērnu bibliotēka, Kaltenes bibliotēka, Rojas Jūras zvejniecības muzejs, Rojas
brīvdabas estrāde.
Kultūras centrā 12 dažādos pulciņos un interešu grupās darbojas 213 novada
iedzīvotāji.
Rojas Jūras zvejniecības muzejs darbojas gan pētnieciskā, gan pedagoģiskā
jomā, organizējot izglītojoša rakstura pasākumus dažādām interešu grupām.
Piesaistot ES fonda līdzekļus pabeigts vērienīgs projekts Kaltenes kluba
pārbūvē par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru.
Novadā organizētie kultūras pasākumi ir gan tradicionāli, gan inovatīvi.
Kultūras pasākumi bagātina ne tikai novada iedzīvotājus, bet ir būtiska Rojas
novada tūrisma attīstības daļa.
Rojas novadā darbojas vidusskola Rojā, pirmsskolas bērnu iestāde Rojā (PII
„Zelta zivtiņa”) un Rudē (PII „Saulespuķe”) un divas profesionālās ievirzes
izglītības iestādes - Rojas Mūzikas un mākslas skola un Rojas novada Sporta
skola.
Novada brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centri, kuri ir tradīcijām bagāti,
daudzveidīgu un ar īpašu piedāvājumu jauniešu harmoniskai pilnveidei.
Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sniedz Rojas novada sociālais
dienests. Lielākajā daļā ēku, kas saistītas ar sociālā dienesta tiešo darbu un
aktivitātēm, ir atbilstoša vides pieejamība. Novadā pagaidām nav sociālās
aprūpes iestāžu, bet ir labi attīstīts aprūpes mājās pakalpojums.
Rojas novada pašvaldības ēkā - ambulancē darbojas 3 ģimenes ārstu un
ginekologa prakse. Rojā izvietota neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
Bāriņtiesa kārto aprūpes, aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, bērnu
personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumus. Plašāk
izvēršama audžuģimeņu un viesģimeņu kustība.
Drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Rojas novadā iesaistīta
Ugunsdzēsības nodaļa un Pašvaldības policija.
Rojas novada infrastruktūra ir atbilstoša daudzveidīgu sporta un tūrisma
aktivitāšu attīstībai.
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Piesaistot ES fonda līdzekļus ir izbūvētas laipas Rojas novada pludmales
teritorijā un uzstādītas saules un vēja enerģiju darbināmas autonoma
apgaismojuma laternas pludmalē.
Turpinās darbs pie ielu apgaismošanas sakārtošanas Rojā un Rudē.

Meži:
- Nozīmīgākie dabas resursi Rojas novadā ir mežs un jūras liedags kā rekreācijas
teritorija.
- Mežs aizņem lielāko daļu Rojas novada teritorijas. Lielākā daļa no meža
resursiem ir valsts mežs, un Rojas novadā tas tiek izmantots intensīvi –
izņemot piekrastes aizsargjoslu, kur mežsaimnieciskā darbība ir ierobežota,
nodrošinot piekrastes ainavas saglabāšanu.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem ir noteikta Rojas novada domes
attīstības programmā (2015. – 2021.gadam) un Rojas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas
(2015.-2030.gadam) apstiprināti ar lēmumu Nr. 6 (1. protokols 6. punkts), kā arī Investīciju
plānā (2019.-2021.gadam) un Rīcības plānā (2019.-2021.gadam). Augstāk pieminētie
plānošanas dokumenti pieejami elektroniskā formātā interneta vietnē: http://roja.lv/lv/normatakti-un-att-plan-dokumenti.
Rojas novada dome, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta
finanšu līdzekļus, un sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, realizē plānošanas
dokumentos izvirzītos mērķus, izveido sakārtotu dzīves vidi, attīsta plašu un kvalitatīvu
tehnisko un sociālo infrastruktūru.
Rojas novada attīstība balstās uz trīs stratēģiskiem mērķiem1:

SM1 – osta un darbs
Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu Rojā, nodrošinot Rojas novada atpazīstamību un stimulējot
sadarbībā un līdzatbildībā balstītu ekonomisko rosību Rojas novada specializācijas jomās.



SM2 – vide un attīstība

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

SM3 – cilvēks

Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību un kvalitatīva darbaspēka veidošanos
novadā, nodrošinot atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā, priekšnoteikumus
jaunrades izpausmēm un veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
KATRAM ILGTERMIŅA MĒRĶIM ATBILSTOŠIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI
SM2
15M -V Savstarpējā sadarbībā balstīta integrēta vides
vide un
pārvaldība Rojas novadā
attīstība
SM1
SM2
15M -TO Pārdomāta un pastāvīga atbalsta sistēma
osta un vide un
novada uzņēmējdarbībai un darbaspēka
darbs
attīstība
izaugsmei, izceļot ostas nozīmi kā
priekšnoteikumu ekonomikas dažādošanai un
attīstībai
SM3
15M -K Roja – Ziemeļkurzemes piekrastes kultūras
cilvēks
centrs, kurā radošas mākslas, mūzikas un
kinomākslas novitātes balstās uz stabilām
tradīcijām, iedzīvotāju darbīgumu un
ieinteresētību kultūras norisēs
1

Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. - 2030.gadam.
Pieejams: http://roja.lv/pictures/Rojas_novada_IAS.pdf
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SM1
osta un
darbs

SM3
cilvēks

SM1
osta un
darbs

SM3
cilvēks

SM3
cilvēks

SM1
osta un
darbs
SM1
osta un
darbs

SM2
vide un
attīstība
SM2
vide un
attīstība
SM2
vide un
attīstība

SM1
osta un
darbs
SM1
osta un
darbs

SM2
vide un
attīstība
SM2
vide un
attīstība

SM3
cilvēks

Stabila izglītības ieguves atbalsta sistēma,
attīstot gan labas kvalitātes vispārējās
izglītības, gan mūzikas, mākslas un sporta
jomu profesionālās ievirzes izglītības, kā arī
mūžizglītības iespējas kā pamatu cilvēku
garīgajai izaugsmei un darba prasmju
apguvei
15M -A Sports un aktīvs dzīvesveids atbilstoši
aprīkotās trasēs, laukumos, stadionā un ēkās
– novada iedzīvotāju ikdiena un tūrisma
specifiskais virziens
15M -SJ Izpratnes par darbu kā vērtību, iespēju un
dzīvesveidu pieaugums līdztekus iedzīvotāju
atstumtības un nomāktības samazinājumam,
dzīvojot drošā vidē novadā
15M -S Kvalitatīva un droša ceļu infrastruktūra Rojas
novadā līdztekus unikālam jūras satiksmes
piedāvājumam tūrisma iespēju attīstībai
15M -IN Efektīva, ekonomiska un droša
inženierapgāde un tehniskā infrastruktūra it
īpaši novada ciemu teritorijās
15M - Energoefektīva un līdzatbildīga mājokļu
MK
apsaimniekošana, vidi saudzējoša atkritumu
saimniecība un prasībām atbilstoša kapsētu
infrastruktūra
15M -NT Noturīgs līdzsvars starp mūsdienīgu vitalitāti
Rojas ciemā un rimtu dabas un cilvēku
saskaņu citviet novadā
15M -P Sabiedrības līdzdalībā un līdzatbildībā balstīta
atbildīga pārvaldība, kas motivē iedzīvotājus
būt piederīgiem novadam
15M -IZ

Teritorijas attīstības līmeņa indekss -0,115 (pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras
2018.gada datiem), kas ierindo Rojas novadu 47.vietā starp 114 Latvijas novadu pašvaldībām.
2017.gadā – 40.vietā. Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā
gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni
valstī. Salīdzinājumā ar kaimiņu novadiem Rojas novads ir 2.vietā ( zemāk tabulā).
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TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS LĪMEŅA INDEKSI 2018.GADĀ

rangs starp
novadiem

0
-0,05
-0,1
-0,15
-0,2
-0,25
-0,3
-0,35
-0,4

47

44

63
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Rojas novada domes mērķi 2019.un 2020. gadam:
1. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaiste 2020. un 2021.gadā.
1.1. Iecerētie projekti:
Nr.p.
k.

Projekta
nosaukums

Mērķis

Ieguvums

1.

Uzlabot
pieeju karjeras
atbalstam
Karjeras
atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās
vispārējās
un izglītības iestādēs
profesionālās
izglītības iestādēs

2.

Nodrošināt
Latvijas
izglītības
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz
individuālās mācību pieejas attīstību un
ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs,
tādējādi
uzlabojot
izglītojamo
kompetences un mācību sasniegumus.

„Atbalsts
izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai”

3.

„Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības
sistēmas veidošanu starp pašvaldību,
skolu, pedagogiem un vecākiem, lai
laikus identificētu bērnus un jauniešus ar
risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem
personalizētu atbalstu.

Pedagoga karjeras konsultanta un karjeras atbalsta
īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība
karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras
informācijas, karjeras izglītības un karjeras
konsultāciju) īstenošana Rojas vidusskolā
Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu
atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu
izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi,
pedagogu profesionālās kompetences pilnveide,
ārvalstu metodiku ieviešana);
Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu
nodrošināšanamācībusaturaapguveiun
ārpusstundu pasākumu veidā.
Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli
pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar
jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi.
Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās
regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības
un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un
audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem
preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas,
pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt,
ļaus ilgtermiņā izvērtēt
pasākumu efektivitāti.
Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai
aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu
jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu
skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.
Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un
risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju
risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un
varētu būt mazāk efektīva.

4.
Piejūras
vides
labiekārtošana Rojā
5.

Rekreāciju
teritorijas
labiekārtojuma
izveide

6.
Mūžībā
aizsaukto
zvejnieku
un
jūrnieku
piemiņas
vietas atjaunošana
7.
Cilvēki pie jūras

Nodrošināt piekrastes kāpu aizsardzību
un saglabāšanu, regulējot apmeklētāju un
transporta plūsmas piejūras
parkā,
izveidojot mūsdienīgi bruģētus parka
laukumus.
Uzbūvēt rekreācijas ēku un labiekārtot tās
uzturēšanai nepieciešamo infrastruktūru,
aizsargājot piekrastes teritoriju un kāpu
zonu.
Rekonstruēt
Rojas
ciemata
kultūrvēsturisko vidi – kultūras centra
laukumu ar pieminekli
zvejniekiem,
akcentējot šīs vietas ciešo
saikni zvejniecības
tradīcijām
un
jūrniecības attīstību laika griežos.
Izveidojot labiekārtotu laukumu un
ekspozīciju – radošās darbošanās centru
“Cilvēki pie jūras”, nodrošināt
sabiedrībai iespēju iepazīt un izzināt
Rojas novada kultūras
mantojumu,
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Projekta rezultātā tiks uzlabots kopskats Rojas
piejūras parka teritorijā un ar stāvlaukumu izbūvi
tiks nodrošināta teritorijas aizsardzība pret plūdiem,
jo plānots paaugstināt izbūvējamos laukumus.
Projekta rezultātā piekrastes kāpu aizsardzībai un
saglabāšanai, paredzēts uzbūvēt tualeti, kura
nodrošinās estrādes apmeklētāju labsajūtu ar
nepieciešamajiem inženiertīkliem.
Pēc projekta ieviešanas būs atjaunota vieta, kas
godina mūžībā aizsauktos zvejniekus un jūrniekus.
Rojas novada viesi varēs aplūkot zvejniekciematā
atjaunoto piemiņas vietu, to iekļaujot
tūrisma
maršrutos.
Realizējot projektu, nodrošināsim zvejas un kultūras
mantojuma
izzināšanu,
popularizēšanu
un
pieejamību, sakoptu vidi, kas pauž novada
vēsturiskās tradīcijas un pulcē novada iedzīvotājus
un viesus kopīgos svētku brīžos.

8.
Vai tu mīli jūru
9.
Brīvā
laika
pavadīšanas
un
jauniešu
centra
“Strops”
darbības
paplašināšana

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zvejniecības
un
zvejnieka
aroda
tradīcijas, kur akcentēta cilvēka un jūras
mijiedarbība no sendienām līdz pat
mūsdienām.
Krišjāņa Valdemāra piemiņas istabas
izveidošana,
Valdemāra
ideju
aktualizēšanai,
īstenošanai
un
iedzīvināšanai.

Izstāžu zāle būs kā kopā sanākšanas un ideju
ģenerēšanas vieta. – Tas viss nodrošinās bagātīgu
zvejas un jūras kultūras mantojuma izzināšanu,
saglabāšanu un popularizēšanu.
Gan pieaugušajiem ,gan bērniem un jauniešiem patīk
dažādas sportiskas aktivitātes un visiecienītākie ir
galda
Projekta mērķis ir dažādot, paplašināt un teniss un galda futbols. Lai lietderīgi bērni un
attīstīt brīvā laika pavadīšanas un jauniešu jaunieši izmantotu savu brīvo laiku ir nepieciešams
centra darbību, lai veicinātu
iegādāties tenisa galdu un futbola galdu. Daudzi
Rojas novada iedzīvotāju saturīga brīvā
jaunieši arī izteica vēlmi, ka ļoti labprāt uzspēlētu
laika izmantošanu.
galda hokeju. Paplašinot un dažādojot centra darbību
tiks dota iespēja ilgtermiņā Rojas novada
iedzīvotājiem realizēt savas ieceres, bērniem un
jauniešiem veicinās veselīgu, radošu dzīvesveidu.

Profesionālās
Paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu
sociālā
darba
darba efektivitāti.
attīstība pašvaldībā.
Izveidot Rojas novada brīvā laika
pavadīšanas un jauniešu centra “Strops”
mājas lapu, lai popularizētu centru un
Kopā ir spēks
sniegtu informāciju par aktivitātēm un
līdzdalības iespējām.
Turpinās
ES
programma
bezdarbnieku
nodarbinātībai
Rojas
Klientu
apkalpošanas
centra
darba
turpināšana
Rojupes
pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkas renovācija

Pilnveidot pašvaldību sociālā darba speciālistu
profesionālo kompetenci.

Izveidota jauniešu centra mājas lapa. Noorganizēta
lekcija un forums.

Bezdarbnieku
nodarbināšanu algotos
Izveidotas pagaidu darbu vietas bezdarbnieku
pagaidu sabiedriskajos darbos, kas rada
nodarbināšanai.
sociālu labumu sabiedrībai.
Nodarbināti bezdarbniekus pagaidu darbos.
Turpināt
darbu
Rojas
klientu
Sniegts kvalitatīvs pakalpojums Rojas iedzīvotājiem
apkalpošanas
centrā,
sniedzot
klientu apkalpošanas centrā.
pakalpojumu Rojas iedzīvotājiem.

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana,
samazinot
siltumenerģijas
un Renovēta Rojupes PII „Saulespuķe” ēka.
apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu
Rojas novada pašvaldības ēkās.
Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana,
Rojas mūzikas un
samazinot
siltumenerģijas
un Renovēta Rojas mūzikas un mākslas skolas ēka.
mākslas skolas ēku
apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu
renovācija
Rojas novada pašvaldības ēkās.
Taimiņu
smoltu Taimiņu resursu
papildināšana Rojas
ielaišana
publisko novada publisko ūdenstilpnēs – Rojas upē
ūdenstilpju
un Rīgas jūras līča piekrastē.
ihtiofaunas
Taimiņa viengadnieka iegāde un ielaišana Rojas upē,
struktūras
kā rezultātā tiek papildināti zivju resursi.
pilnveidošanai
un
resursu
papildināšanai
Rojas novadā

2.
3.
4.

ES finansiālais atbalsts projektu īstenošanai, sociālā riska mazināšanai un metodiskās
palīdzības sniegšana.
Plānveidīgs pašvaldības, iestāžu un struktūrvienību darbs pie Rojas novada teritorijas
plānojuma īstenošanas.
Pētniecības darbu veikšana:
4.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas politika mājsaimniecībās;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

4.2. Energoefektivitātes īstenoto projektu ietekme.
Pārvaldes kvalitātes sistēmas uzlabošana, lai nodrošinātu pašvaldībā notiekošo procesu
veiksmīgu virzību un dokumentu aprites pārraudzību.
Pašvaldībai piederošo ceļu stāvokļa uzlabošana un grants seguma virskārtas atjaunošana
vietās, kur ir intensīva satiksme.
Septiņu daudzdzīvokļu māju renovācija.
Ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas realizācija Rojā.
Ielu apgaismojumu izbūve/ rekonstrukcija Rudē un Rojā.
Pašvaldības teritoriju labiekārtošana.
Drošības uz ūdens nodrošināšana.
Pašvaldībai piederošo autoceļu kustības drošības uzlabošana.
Darba turpināšana pie iedzīvotāju drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas.
Sadarbības turpināšana ar novada iedzīvotājiem, domē un tās pakļautības iestādēs tematisku
informācijas dienu organizēšana, pozitīvisma kampaņas un sadarbības modeļu dažādošana.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts
atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 371 612 EUR apmērā.
Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2020.gadā dažādu projektu
realizācijai aptuveni 725 790 EUR apmērā.
Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā summa, kas nomaksājam līdz 2048.gadam
ir 3 304 279 EUR. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldībai 2020.gadā
Valsts kasei jāatmaksā 371 612 EUR, t.sk. kredīts “Prioritārā investīciju projekta “Rojas
stadiona pārbūve, 1.kārta” īstenošana”, “Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas
labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību”,
“Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru”, “Apgaismotas
pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”; “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un
Igaunijā”; “Vieta sportiskām aktivitātēm”; “Projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma
pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” priekšfinansēšanā”; “Mazupītes
gultnes pārveidošana”; “SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā,
III kārtas īstenošanai”, “Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve”, “Investīciju projektu
īstenošanai”.
2021.gadā Valsts kasei jāatmaksā 270 569 EUR. 2022.gadā Valsts kasei jāatmaksā
268 788 EUR.
Rojas novada dome sniegusi kredīta galvojumus:
1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. Mērķis – „Projekta Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā īstenošana”. Neatmaksātā summa - 48
587 EUR;
2. SIA „Rojas DzKU”. Mērķis – „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”.
Neatmaksātā summa - 225 197 EUR;
3. SIA “Rojas DzKU”. Mērķis – “Katlu mājas rekonstrukcija”. Neatmaksātā summa - 42 980
EUR.
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

38

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. 2, 2. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 3

Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja piedalīšanos Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā
projektu konkursā jaunas muzeja izstādes “Ģipkas baznīcas stāsts” izveidei

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 “Ģipkas baznīcas stāsts”, kas paredz jaunas muzeja izstādes izveidi Ģipkas
Evanģēliski Luteriskās baznīcas torņa 2. un 3. stāvā. Kopējais projekta finansējums – EUR
5530,91 (pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit eiro un 91 eiro cents), garantējot Rojas novada
pašvaldības līdzfinansējumu Rojas muzeja izstādes “Ģipkas baznīcas stāsts” Ģipkas baznīcas
torņa 2. un 3. stāvā izveidei 10% vai EUR jeb EUR 553,09 (pieci simti piecdesmit trīs eiro un
9 eiro centi) apmērā.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 3. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 4

Par Rojas novada domes 2019. gada 17. decembra lēmuma Nr. 199 “Par piedalīšanos
projektā “Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide”” atcelšanu
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto
autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktu 23) un Rojas novada domes veikto
iepirkumu “Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide – būvējot tualetes ēku Rojas
estrādes teritorijā”, identifikācijas nr. RND/2019/7/EJZF
Rojas novada dome nolemj:
Atcelt Rojas novada domes 2019. gada 17. decembra lēmumu Nr.199 “Par
piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide””.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)

40

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. 2, 4. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 5

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 “Par
piedalīšanos projektā “Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide””
Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto
autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktu 23) un Rojas novada domes veikto
iepirkumu “Rekreācijas teritorijas labiekārtojuma izveide – būvējot tualetes ēku Rojas
estrādes teritorijā”, identifikācijas Nr. RND/2019/7/EJZF
Rojas novada dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 „Par
piedalīšanos projektā “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”” un izteikt lēmuma 2., 3.
un 4. punktu šādā redakcijā:
“2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 19 670,72 EUR (projekta kopējās
izmaksas 196 707,15 EUR).
3.Ņemt aizņēmumu 2020. gadā no Valsts kases 160 707,15 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 160 707,15 EUR apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās
procentu likmes. Apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.”
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 5. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 6

Par Rojas novada domes 2019. gada 15. oktobra lēmuma Nr. 167 “Par grozījumiem
Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 “Par piedalīšanos projektā
“Piejūras vides labiekārtošana Rojā”” atcelšanu
Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto
autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktu 23) un Rojas novada domes veikto
iepirkumu “Piejūras vides labiekārtošana, izbūvējot bruģi Rojas estrādes teritorijā”,
identifikācijas Nr. RND/2019/8/EJZF
Rojas novada dome nolemj:
Atcelt Rojas novada domes 2019. gada 15. oktobra lēmumu Nr. 167 „ Par
grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 „Par piedalīšanos
projektā “Piejūras vides labiekārtošana Rojā””.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 6. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 7

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 “Par
piedalīšanos projektā “Piejūras vides labiekārtošana Rojā””
Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto
autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktu 23) un Rojas novada domes veikto
iepirkumu “Piejūras vides labiekārtošana, izbūvējot bruģi Rojas estrādes teritorijā”,
identifikācijas Nr. RND/2019/8/EJZF
Rojas novada dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2019. gada 18.jūnija lēmumā Nr.110 „Par
piedalīšanos projektā “Piejūras vides labiekārtošana Rojā”” un izteikt lēmuma 2., 3. un 4.
punktu šādā redakcijā:
“2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 15 771,63 EUR (projekta kopējās
izmaksas 144 322,56 EUR).
3. Ņemt aizņēmumu 2020. gadā no Valsts kases 118 612,37 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 118 612,37 EUR apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās
procentu likmes. Apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.”

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 7. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 8

Par brīvpusdienām Rojas vidusskolā
Ievērojot to, ka valsts izdodot Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumus Nr.614
“Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo
ēdināšanai” no 01.01.2020.gada vairs pilnā apmērā neapmaksās izglītojamo ēdināšanu, kuri
klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, kā arī to, ka ir pieaugušas
faktiskās izglītojamo ēdināšanas izmaksas un ēdināšanai ir nepieciešams papildus
finansējums, ievērojot Rojas novada pašvaldības 2017. gada 19. decembra saistošos
noteikumus Nr. 15/2017 „Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktiem 19), 23) un 27),
Rojas novada dome nolemj:
1. Atcelt Rojas novada domes 17.03.2015. lēmumu Nr.44 “Par brīvpusdienām Rojas
vidusskolā”.
2. Noteikt, ka 2019./2020. mācību gada otrajā semestrī Rojas vidusskolā skolēniem 1.,
2., 3., 4. un 5. klasē brīvpusdienu maksas apmērs vienam izglītojamajam vienai dienai ir EUR
1,50.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 8. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 9

Par SIA “Rojas DzKU” 2020. gada budžeta ienākumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu

SIA “Rojas DzKU” Rojas novadā nodrošina pašvaldības deleģēto funkciju izpildi,
tādēļ, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 1. punktu un 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta c)
apakšpunktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību Pārvaldības likuma 14.
pantu, 66. pantu, 74. pantu, 79. pantu un 82. pantu
Rojas novada dome nolemj:
Pieņemt zināšanai SIA „Rojas DzKU” 2020.gada budžeta ienākumu un
izdevumu tāmes (pievienots – pielikums Nr.4).

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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4.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.01.2020. lēmumam Nr.9
“Par SIA “Rojas DzKU” 2020. gada budžeta ienākumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu”
Budžets 2020
Ieņēmumi 2019

Kon.
Kods

Kon.Nosaukums

6110

Ieņēmumi no pamatdarbības

61110

Ūdensapgāde

61112

Ūdens Rudē

61120

Kanalizācija

61122

mē
nesi
s
01.201
9
18148,7
3
6935,53

4458,87

4766,93

3385,95

3869,53

4601,87

08.201
9
20360,9
2
4339,81

4484,22

10.201
9
17036,1
6
5139,81

6667,05

5000

33,8

107,9

46,8

52

146,9

11,05

28,6

154,7

34,45

43,55

50

709,75

8160,63

4431,18

5061,38

5064,14

5074,26

5847,1

7103,09

6764,79

7100,79

5808,98

7761,81

6800

74978,15

57,5

97,75

80,5

81,65

111,55

19,55

42,55

149,5

57,5

74,75

90

862,8

1573,62

1439,1

1642,37

1917,19

2002,64

1817,39

2048,46

1515,02

1670,81

1790,96

1374,81

1600

20392,37

61130

Kanalizācija Rudē
Kanalizācijas kompensācija pēc paaugstināta
piesārņojuma
Asenizācija

79,48

47,7

190,76

222,54

289,53

476,89

429,19

429,2

174,86

79,48

95,38

80

2595,01

61131

Fekāliju ūdeņi

424,01

365,05

449,54

469,84

518,68

517,16

627,01

439,4

513,26

555,17

502,78

500

5881,9

6114

Konteineri, atkritumu izvešana

2613,58

2388,63

2335,52

2703,4

2644,37

2281,94

2556,08

3158,95

3223,19

3064,55

2630,57

3000

32600,78

6115

Elektroenerģija koplietošanas telpās

243,15

156,54

155

164,1

196,73

6116

Apkure iedzīvotājiem 12%

6117
6118

61123

02.201
9
13139,7
7
4571,97

616,73

643,7

Apkure juridiskām personām 21%

31823,8
9
9456,37

24819,0
1
7284,74

Apsaimniekošana

9702,81

9702,81

6210

Īre

173,07

6211

Pārējie ar nodokļiem neapliekami ieņēmumi

655

Ieņēmumi no zemes gabalu iznomāšanas
kopā

03.2019

04.2019

05.2019

06.2019

07.2019

15952,86

18821,66

19852,06

22427,5

26906,35

09.2019
16162,32

635,5

618,28

23882,88

17649,89

612,89

7113,35

4936,05

9702,81

9702,81

9702,81

9702,81

9697,93

9697,95

9697,95

9697,96

173,07

173,07

166,09

166,09

166,09

175,31

179,19

175,66

1059,76

1059,76

966,88

966,88

966,88

1166,88

966,88

966,88

142,29
90910,
5

142,29
70300,
08

142,29
72913,7
3

142,29
68275,2
9

142,29
45122,3
6

142,29
48830,5
7

142,29

02.202
0

03.2020

04.2020

05.2020

06.2020

12.2019
plāns

Grand
Total

13810,35

14000

216618,68
58221,54

632,65

600

5275,27

23225,8

21000

161079,98

6977,62

6000

47410,12

9697,95

9700

116406,6

175,66

176,09

175

2074,39

1005,04

9591,94

1505,86

1500

21723,64

142,29
48229,
65

142,29
44851,3
2

142,29
78108,
3

142,29
75319,3
1

142

1707,19
768538,1
7

08.202
0

09.2020

18678,5
1
5641,99

55440,06

11.2019

70237

Ieņēmumu plāns 2020
Sum of KR
Kon.Ko
ds

Kon.Nosaukums

mē
nesi
s
01.202
0

07.2020

10.202
0

11.2020

12.2020

Grand
Total

6110

Ieņēmumi no pamatdarbības

13000

13000

16000

18000

21000

25000

28000

21000

17000

17000

14000

14000

217000

61110

Ūdensapgāde

5000

4500

4500

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

7000

7000

63000

61112

Ūdens Rudē

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

100

100

750

46

61120

Kanalizācija

6500

5000

5000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

8000

8000

81500

61122

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

100

700

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

24000

61130

Kanalizācija Rudē
Kanalizācijas kompensācija pēc paaugstināta
piesārņojuma
Asenizācija

100

100

100

250

300

500

500

400

200

100

100

100

2750

61131

Fekāliju ūdeņi

500

500

500

500

500

500

600

500

500

500

500

500

6100

6114

Konteineri, atkritumu izvešana

2600

2600

2600

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

33000

6115

Elektroenerģija koplietošanas telpās

600

600

600

600

250

150

150

150

200

6116

Apkure iedzīvotājiem 12%

30000

25000

25000

20000

6117

Apkure juridiskām personām 21%

9500

7000

7000

5000

6118

Apsaimniekošana

9700

9700

9700

9700

61123

9700

9700

9700

9700

9700

600

650

650

5200

22000

26000

26000

174000

6000

8000

8000

50500

9700

9700

9700

116400

6210

Īre

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

2100

6211

Pārējie ar nodokļiem neapliekami ieņēmumi

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000

655

Ieņēmumi no zemes gabalu iznomāšanas
kopā

142
80917

142
71417

142
74417

142
72267

142
49967

142
54067

142
57167

142
49967

142
45817

142
74167

142
80267

142
80267

1707
790707

09.201
9

10.201
9

11.201
9

Budžets 2020
Izdevumi 2019
mēnes
is
Kon.Ko
ds

Kon.Nosaukums

02.201
9

7151

Valsts nodevas

7170

Elektroenerģija

7171

Atkritumi

7172

Sakaru pakalpojumi

71731

Izdevumi apkurei Roja

71732

Izdevumi apkurei Rude

71740

Izdevumi ūdenssaimniecībai

7177
7178
71781

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

7179

Izdevumi transportam

1091,52

417,95

257,93

1181,16

1272,23

380,25

762,68

7180

Izdevumi par apsaimniekošanu

1637,33

4043,23

2752,62

1601,53

1706,99

468,92

1478,13

7184

Citi izdevumi

01.2019
3

03.201
9

04.201
9

57,35

05.201
9

06.201
9

07.201
9

08.20
19

31,09

303,75

3

541,87

548,94

516,39

388,43

321,45

250,03

2628,29

2333,37

2414,18

2941,01

2720,64

2530,15

134,18

160,63
11777,5
6

158,94

158,94

158,94

15858,25

167,52
18681,6
9

8506,34

2839,57

2708,93

2766,91

2301,37

1075,79

344,38

177,12

7077,65

4066,89

6311,43

Degviela

2500,49

1595,52

2023,41

Izdevumi vieglām automašīnām

1266,64

97,38

57,37

Grand
Total

171,89

42,46

44,25

42

698,79

270,13

316,2

413,62

490,59

4339,23

4355,12

3141,76

3682,63

3000

35920,49

105,29

102,62

98,19

1645,8

342,64

3007,91

8150,24

98,65
13185,1
7

14000

97282,03

637,37

3730,97

2434,62

3000

19222,52

3868,95

2936,6

3478,94

3652,15

45718,65

3161,79

70,32
3551,1
5
2193,6
4

2065,31

2367,43

1887,54

2000

27368,58

258,8

305,46

332,48

146,11

564,75

118,88

4391,38

2630,91

281,58
3542,4
3

176,28

125,62

263,18

669,48

81,55

70,31

3615,74

3774,62

3207,41

2405,07

2338,48

2829,9

27,05

538,42

678,04

261

35

12.2019
plāns

757,77
2158,5
1

348

609

615,63

2559,74

952,64

1300

11549,5

685,39

11768

791,35

3752,05

32844,05
35

47

7186

Apsardzes izmaksas angāram

64,02

64,02

64,02

64,02

64,02

64,02

64,02

7213

3068,47

2485,81

2688,28

3128,89

3639,61

622,18

755,19

7214

Algas izmaksas siltumsaimniecības nozares darbiniekiem
Algas izmaksas ūdenssaimniecības nozares
darbiniekiem

64,02

3053,44

3023

3023

3151,75

3366,81

7215

Algas izmaksas ražošanas nozares darbiniekiem

9960,07

8902,73

9894,21

8895,24

9037,94

2851
10052,3
8

3387,76
10149,1
2

7218

Algas izmaksas apsaimniekošanas nozares darbiniekiem

6204,58

5518,94

5889,75

5717,17

6041,13

6525,71

7390,62

722

Pārvaldes personāla un administratīvā personāla algas

6407,23

6574,41

6491,59

6633,86

6489

6350,9

6787,77

7311

VSAOI administrācijai

1541,27

1581,54

1561,6

1595,86

1560,97

1527,19

1632,6

7313

VSAOI siltumsaimniecības nozares darbiniekiem

739,2

598,83

647,6

753,74

876,78

149,88

181,93

7314

VSAOI ūdenssaimniecības nozares darbiniekiem

663,7

657,21

657,21

684,65

730,47

619,2

735,65

7315

VSAOI ražošanas nozares darbiniekiem

2360,67

2107,5

2347,65

2107

2141,14

2385,61

2343,15

7318

VSAOI apsaimniekošanas nozares darbiniekiem

1390,16

1294,36

1390,78

1357,93

1386,43

1542,22

733

Valsts riska nodevas izmaksas

14,04

14,04

14,04

13,68

14,04

13,32

7440

Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana

7441

Mazvērtīgā inventāra vērtības norakstīšana

754

Strādnieku vervēšanas un apmācības izdevumi

755

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

706,24

400,97

760,82

1573,55

714,2

1479,75

1265,74

993,05

998,8

1396,88

1004,89

758

Neatskaitāmais PVN

272,01

387,84

477,17

287,91

570,58

139,5

243,21

230,93

252,73

1414,99

765

Izdevumi pagastam

59,13

149,06

127,69

337,61

200,92

82,97

225,16

710,8

283,52

605,57

772

Kantora (biroja) izdevumi

1014,16

262,51

522,06

736,7

245

320,34

627,26

215,53

283,97

596,79

773

Juristu pakalpojumu apmaksa

50

100

774

Gada pārskata un revīzijas izdevumi

775

330,6

111,26

812

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi (banku komisijas)
Pārējie ieņēmumi no procentiem un tiem pielīdzināmi
ieņēmumi

816

Saņemtās soda naudas un līgumsodi

8194

Ieņēmumi no kreditoru parādu salīdzināšanas

8220

Kredīta procenti banku kredītiem

76,27

79,14

69,31

74,35

74,26

65,06

82201

55,68

59,75

49,43

49,88

50,25

52,14

82202

Kredīta C05871-001 procenti, komisijas maksas
Kredīta A/1/1/12/692 procenti, komisijas maksas,
galvojumu maksas

306,92

296,53

82203

Kredīta A/1/1/18/820 procenti, apkalpošanas maksa

25,92

59,59

82206

Kredīta Nr.2017010303 kredītprocenti

11,77

12,02

10,33

10,87

10,63

9,1

8,86

8,85

7,76

7,19

6,87

6,49

110,74

82207

Kredīta Nr.2017010302 kredītprocenti

13,28

13,9

12,27

13,28

13,39

11,85

11,95

12,43

11,36

11,06

11,11

11,16

147,04

82208

Kredīta Nr.2019007708 kredītprocenti

42,44

58,79

59,64

160,87

82214

SEB Līzings LL15200 procenti

3067,8
4
9047,4
6
6598,2
2
7335,5
2
1761,5
2

64,02

64,02

64,02

64,02

768,24

834,95

2865,34

3647,66

3700

27436,38

3071,24

2922,15

2943,7

3400

37261,69

8733,42

8430,72

8154,06

9500

110757,35

6583,69

7174,85

6836,42

8000

78481,08

6479,29

6589,99

6370,58

7500

80010,14

1558,11

1585,26

1533,08

1800

19239

201,14

690,27

878,71

900

6618,08

654,48

622,71

627,3

700

8018

2068,74

1999,35

1923,46

2300

26225,12

1720,58

665,42
2140,8
5
1540,0
8

1537,36

1657,3

1585,27

1900

18302,47

13,68

13,68

14,4

14,4

13,68

14,04

167,04

47,65

47,65

374,44

374,44

45

20

158

7,74

230,74

999,22

12294,11

228,11

800

5304,98

236,81

145,92

3165,16

214,82

513,25

5552,39
150

400
205,27

175,77

144,21

116,06

118,03

102,62

106,23

400
98,15

146,18

131,12

1785,5
0
0

3,55

2,6

2,08

1,41

1,04

48

278,77

0,77

64,98

66,84

60,34

58,02

57,56

56,93

803,06

45,95

47,71

46,3

43,46

46,3

38,03

584,88

353,84

283,09

295,27

1252,56

57,87

0,51

143,38

7,64

82215

SEB Līzings LL16541 procenti

9,3

9

7,86

7,84

7,84

7,8

7,25

7,19

6,89

6,37

6,28

5,78

89,4

82218

SEB Līzings R043524 procenti

47,74

46,09

40,13

42,76

39,77

39,42

36,53

36,07

34,39

31,65

31,01

28,38

453,94

826

Samaksātās soda naudas un līgumsodi

8290

Citi izdevumi

135,41

68,84

24,9

14,88

6,12

16,44

11,16

202,06

25,79

557,77

8296

Debitoru parādu norakstīšana
Nodoklis par dabas resursu izmantoš.no peļņas
maksājamā daļā

153,89

329,06

3982,72

4661,98

74980,
36

64691,
95

78392,09

2454,74
735927,7
7

882

kopā

0,27
1,85

66835,5
9

38,7

1,83

10,63

72212,
45

893,57
64288,
84

2,68

62461,
37

53627,
19

13,47
181,15

812,73
47674,
96

51264,
29

0
48451
,2

748,44
51047,
48

2,1

Izdevumu plāns 2020
mēnesis
Kon.Ko
ds

Kon.Nosaukums

7151

Valsts nodevas

50

50

300

200

50

50

50

800

7170

Elektroenerģija

550

550

550

500

400

300

250

300

300

300

400

500

4900

7171

Atkritumi

2700

2700

2700

2700

2700

2700

3300

3300

3300

3300

3300

3300

36000

7172

Sakaru pakalpojumi

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

71731

Izdevumi apkurei Roja

16000

18000

12000

8500

2500

400

400

400

3000

8500

13500

14000

97200

71732

Izdevumi apkurei Rude

2700

2700

2300

1000

300

70

70

70

70

2700

2700

2700

17380

71740

Izdevumi ūdenssaimniecībai

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

48000

7177

Degviela

2500

2000

2000

2500

2500

3000

3200

2300

2200

2500

2000

2000

28700

7178

Izdevumi vieglām automašīnām

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2400

71781

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

300

7179

Izdevumi transportam

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

13000

7180

Izdevumi par apsaimniekošanu

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

32400

7184

Citi izdevumi

7186

Apsardzes izmaksas angāram

64,02

64,02

64,02

64,02

64,02

64,02

64,02

64,02

64,02

64,02

64,02

64,02

768,24

7213

3400

3400

3400

3400

3400

800

800

800

800

3400

3400

3400

30400

7214

Algas izmaksas siltumsaimniecības nozares darbiniekiem
Algas izmaksas ūdenssaimniecības nozares
darbiniekiem

3100

3100

3100

3100

3100

3100

3100

3100

3100

3100

3100

3100

37200

7215

Algas izmaksas ražošanas nozares darbiniekiem

9300

9300

9300

9300

9300

9300

9300

9300

9300

9300

9300

9300

111600

7218

Algas izmaksas apsaimniekošanas nozares darbiniekiem

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

78000

722

Pārvaldes personāla un administratīvā personāla algas

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

78000

7311

VSAOI administrācijai

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

19200

7313

VSAOI siltumsaimniecības nozares darbiniekiem

800

800

800

800

800

170

170

170

170

800

800

800

7080

7314

VSAOI ūdenssaimniecības nozares darbiniekiem

670

670

670

670

670

670

670

670

670

670

670

670

8040

7315

VSAOI ražošanas nozares darbiniekiem

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

26400

7318

VSAOI apsaimniekošanas nozares darbiniekiem

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

18000

01.2020

02.202
0

03.202
0

04.202
0

50

05.202
0

06.202
0

07.202
0

08.20
20

09.202
0

10.202
0

11.202
0

Grand
Total

12.2020

300

600

0

49

733

Valsts riska nodevas izmaksas

7440

Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana

7441

Mazvērtīgā inventāra vērtības norakstīšana

754

Strādnieku vervēšanas un apmācības izdevumi

755

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

758

Neatskaitāmais PVN

765

14,04

14,04

14,04

13,68

14,04

13,32

13,68

13,68

14,4

14,4

13,68

14,04

167,04
0
0

100

50

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4800

Izdevumi pagastam

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3000

772

Kantora (biroja) izdevumi

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4800

773

Juristu pakalpojumu apmaksa

50

100

774

Gada pārskata un revīzijas izdevumi

775
812

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi (banku komisijas)
Pārējie ieņēmumi no procentiem un tiem pielīdzināmi
ieņēmumi

816

Saņemtās soda naudas un līgumsodi

8194

Ieņēmumi no kreditoru parādu salīdzināšanas

8220

Kredīta procenti banku kredītiem

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

720

82201

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

540

82202

Kredīta C05871-001 procenti, komisijas maksas
Kredīta A/1/1/12/692 procenti, komisijas maksas,
galvojumu maksas

82203

Kredīta A/1/1/18/820 procenti, apkalpošanas maksa

82206

Kredīta Nr.2017010303 kredītprocenti

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

84

82207

Kredīta Nr.2017010302 kredītprocenti

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

144

82208

Kredīta Nr.2019007708 kredītprocenti

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

720

82214

SEB Līzings LL15200 procenti

82215

SEB Līzings LL16541 procenti

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

72

82218

SEB Līzings R043524 procenti

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

360

826

Samaksātās soda naudas un līgumsodi

8290

Citi izdevumi

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

600

8296

Debitoru parādu norakstīšana
Nodoklis par dabas resursu izmantoš.no peļņas
maksājamā daļā

10000

10000

882

kopā

150

150

2400
150

150

2400
150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1800
0
0
0

300

300

300

300

60

600

60

60

1200
780

0

0

900
72378

74518

66618

900
62218

50

54868

50557

50468

0

800

49258

52808

63928

68068

800

3400

79468

745155

Budžets 2020
Mēnesis
01.2020
02.2020
03.2020
04.2020
05.2020
06.2020
07.2020
08.2020
09.2020
10.2020
11.2020
12.2020
kopā

Domes priekšsēdētāja

Ieņēmumi
80917
71417
72267
74267
49967
54067
57167
49967
45817
74167
80267
80267
792707

Izdevumi
72378
74518
66618
62218
54868
50557
50468
49258
52808
63928
68068
79468
744155

Peļņa
8539
-3101
5649
12050
-4901
3510
6700
710
-6991
10239
12200
799
48552

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 9. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 10

Par Rojas novada administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales
nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15. panta otro daļu vietējā pašvaldība ir valdītājs
tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās
administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem
ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un
kuri nav privātpersonu īpašumā.
Izskatot SIA “VINDOK”, reģ. Nr. 41203067779, priekšlikumu par zemes iznomāšanu
mobilā pakalpojuma un tirdzniecības objekta darbībai Rojas pludmalē, un nodrošinātu
pludmales apmeklētājiem un vienlaicīgi videi draudzīgu, kā arī racionālu pludmales
apsaimniekošanu, piekrastes ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu aizsardzību un
saglabāšanu, visā Roja pašvaldības valdījumā esošajā jūras piekrastes joslā, tiek izveidotas
pludmales apkalpes infrastruktūras izvietojuma zona (turpmāk – Pludmales nogabals). Rojas
novada dome (turpmāk – Dome) izvērtē Pludmales nogabala izveidošanas pamatojumu un
apsaimniekošanas iespējas, un organizē Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli. Pludmales
nogabalu izveidošanā un apsaimniekošanā tiek ņemti vērā 14.01.2020. Rojas novada domes
Tautsaimniecības un vides komitejas atbalsts SIA “VINDOK”, reģ. Nr. 41203067779,
piedāvājumam, par pludmales nogabala iznomāšanu. Atbilstoši šim pieprasījumam jūras
piekrastes joslā tiek izveidots Pludmales nogabals.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 5.
punktam zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir 28,- euro. Savukārt MK noteikumu Nr.
350 40. punkts noteic, ka neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai
mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt
mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto). Ņemot vērā plānotā nogabala izmērus,
iepriekšējo pieredzi pludmales teritorijas iznomāšanā pludmales kafejnīcai, un normatīvos
aktus pašvaldība aprēķina pludmales nogabala nomas tiesību izsoles sākumcenu un nosaka to
EUR 800 (astoņi simti eiro) un PVN apmērā par katru nomas tiesību izmantošanas gadu, laika
periodā, kad nomniekam nomātajā pludmales teritorijā ir tiesības novietot mobilu
tirdzniecības un pakalpojumu objektu.
Lai lietderīgi izmantotu Rojas novada pašvaldības valdījumā esošo jūras piekrastes
sauszemes daļu, ir paredzēts iznomāt vienu brīvo Rojas pludmales nogabalu 140 m² platībā,
organizējot nomas tiesību izsoli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Zemes
pārvaldības likuma 15. panta otro daļu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu
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Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu, 40.punktu
un Domes Tautsaimniecības un vides komitejas sēdes 2020. gada 14. janvāra lēmumu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Rojas novada administratīvajā teritorijā esošā Rojas pludmales nogabala
nomas tiesību izsoles noteikumus (pievienots – pielikums Nr. 5).
2. Uzdot Rojas novada domes Izsoļu komisijai organizēt Rojas novada
administratīvajā teritorijā esošā Rojas pludmales nogabala nomas tiesību izsoli un pieņemt
lēmumu par Rojas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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5.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.01.2020. lēmumam Nr.10
“Par Rojas novada administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales
nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu”

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

APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020. gada 21. janvāra
sēdes lēmumu Nr.10
(protokols Nr. 2)
ROJAS NOVADA ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJĀ ESOŠĀ ROJAS PLUDMALES
NOGABALA NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Rojas novada teritorijā esošā Rojas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles noteikumi
(turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rojas novada dome (turpmāk – Dome) rīko
Rojas pludmales teritorijā esošās zemes vienības daļas - pludmales nogabala (turpmāk –
Pludmales nogabals) izsoli nomas tiesību noteikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.
gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”. Pludmales nogabals tiek iznomāts uz desmit gadiem ar tiesībām ik gadu laikā
no 15. maija līdz 15. septembrim izvietot mobilu sezonas tirdzniecības un pakalpojumu
objektu 140 m² platībā Rojas pludmalē, vietā, kas norādīta šo noteikumu grafiskajā
pielikumā.
1.2. Pludmales nogabala izmantošanas veids – atpūtas iespēju nodrošināšana mobila sezonas
tirdzniecības un pakalpojumu (ēdināšanas) objektā Rojas novada iedzīvotājiem un viesiem.
1.3. Izsoles mērķis - Pludmales nogabalu iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu,
kura maksājama par sezonas laiku – ik gadu laikā no 15. maija līdz 15. septembrim, par
vienu kalendāro mēnesi gadu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
Papildus nomas maksai nomnieks maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, nodevas
un citus izdevumus, ja tādi rodas Pludmales nogabala nomas laikā.
1.4. Izsolīts tiek Pludmales nogabala nomas maksas apmērs (lielums) par nomājamā
Pludmales nogabala vienu kalendāro gadu. Pie nosacītās nomas maksas papildus tiek
maksāts PVN. Par pirmo nomas gadu tiek uzskatīts laika periods no nomas līguma
noslēgšanas brīža līdz 2020. gada 31. decembrim. Nomas maksa par pirmo nomas gadu
maksājama pilnā apmērā, papildus maksājot PVN.
1.5. Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
1.6. Pludmales nogabala nomas tiesību Izsoles nosacītā cena (turpmāk – Sākumcena), kuru ir
noteikusi Rojas novada dome, EUR 800 (astoņi simti) eiro un PVN apmērā par katru
nomas sezonas gadu.
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1.7. Pludmales nogabalu nomas tiesības tiek izsolītas uz 10 (desmit gadiem) no līguma
noslēgšanas brīža.
1.8. Par pieteikuma Pludmales nogabala nomas tiesību Izsolei, kas sagatavots atbilstoši
Noteikumu 1. pielikumam (turpmāk – Izsoles pieteikums), iesniegšanu maksājama
reģistrācijas maksa (turpmāk – reģistrācijas maksa) par Pludmales nogabalu 50.00 EUR.
Reģistrācijas maksu Izsoles pretendentiem neatmaksā. Dome rēķinu par iemaksāto
Izsoles reģistrācijas maksu neizraksta.
1.9. Par piedalīšanos Izsolē par katru Pludmales nogabalu ir noteikta Pludmales nogabala
Izsoles drošības nauda noteikta 50% apmērā no Sākumcenas (bez PVN). Dome rēķinu par
iemaksāto Izsoles drošības naudu neizraksta.
1.10. Izsoles solis ir noteikts 10% apmērā no Sākumcenas (bez PVN).
1.11. Ar Noteikumiem un Pludmales nogabala nomas līguma projektu Izsoles pretendents var
iepazīties Rojas novada domē (turpmāk – dome) Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas nov. un
Rojas novada pašvaldības interneta vietnē www.roja.lv .
1.12. Pašvaldība sludinājumu par Pludmales nogabala nomas tiesību Izsoli publicē Rojas
novada pašvaldības interneta vietnē www.roja.lv un Rojas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Banga”, sludinājumā norādot:
1.12.1. Pludmales nogabala nosaukumu, kadastra apzīmējumu, platību;
1.12.2. Iznomāšanas mērķi;
1.12.3. Pludmales nogabala iznomāšanas veidu;
1.12.4. Sākumcenas apmēru;
1.12.5. Iznomāšanas termiņu;
1.12.6. Izsoles pretendentu pieteikšanās noteikumus.
2. Izsoles sagatavošanas kārtība
2.1. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem organizē un rīko Izsoles
komisija (turpmāk – Komisija).
2.2. Ja uz Pludmales nogabalu ir pieteicies vismaz viens Izsoles pretendents, tiek rīkota Izsole
sludinājumā norādītajā laikā un vietā.
2.3. Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa pārbauda Izsoles pretendentu veiktos
reģistrācijas maksas un drošības naudas maksājumus.
3. Izsoles pretendenti, to reģistrācijas kārtība
3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas Rojas novada pašvaldības interneta vietnē www.roja.lv un
Rojas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Banga”, Izsoles pretendentam, kurš
vēlas nomāt Pludmales nogabalu, personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību,
Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas nov. un sludinājumā noteiktajā
termiņā, jāiesniedz Izsoles pieteikums. Izsoles pieteikums jāsagatavo atbilstoši
1.pielikumā iekļautajam paraugam.
3.2. Izsoles pretendentam uz Izsoles pieteikuma iesniegšanas brīdi nedrīkst būt neizpildītas
saistības pret Domi:
3.2.1. neizpildīti maksājumi par Domes administrētajiem līgumiem;
3.2.2. nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
3.3. Reģistrācijas maksa Izsoles pretendentam jāiemaksā līdz Izsoles pieteikuma iesniegšanai,
Rojas novada domes, reģistrācijas Nr.9000264930, kontā A/S „SWEDBANK” kontā:
LV95HABA0551022109166 ar norādi „Rojas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles
reģistrācijas maksa”.
3.4. Drošības nauda Izsoles pretendentam jāiemaksā līdz Izsoles pieteikuma iesniegšanai,
Rojas novada domes, reģistrācijas Nr.9000264930, kontā A/S „SWEDBANK” kontā:
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LV95HABA0551022109166 ar norādi „Drošības maksa par piedalīšanos Rojas
pludmales nogabala nomas tiesību izsolē.”
3.5. Izsoles pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties uz Izsoli, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
3.5.1. Domei adresēts Izsoles pieteikums, obligāti norādot saziņai e-pasta adresi un
kontakttālruni;
3.5.2. plānotās saimnieciskās darbības apraksts;
3.5.3. drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;
3.5.4. Izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;
3.5.5. pilnvarotās personas, ja pretendentu pārstāv pilnvarotā persona, pārstāvības tiesības
apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot klātienē oriģinālu.
3.6. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:
3.6.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz Izsoli;
3.6.2. nav iesniegti visi Noteikumos minētie dokumenti;
3.6.3. pretendents neatbilst šo noteikumu punktam 3.2..
3.7. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks
saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2018.gada
4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu
starptautisko līgumu noteikumiem.
3.8. Izsoles pieteikuma dokumenti ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas
atzīmes: saņēmējs – Rojas novada dome, iesniedzējs – pretendents: juridiskai personai –
nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds, norāde “Izsolei “Par Rojas pludmales
nogabala nomu”, kā arī norāde “neatvērt pirms pieteikuma atvēršanas sanāksmes”.
3.9. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu.
Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas.
Domei iesniegtie dokumenti Izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.
3.10. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no Izsoles pretendenta puses tiek
uzskatītas par atteikumu nomāt Pludmales nogabalu saskaņā ar Noteikumiem.
3.11. Saņemtie Izsoles pieteikumi tiek reģistrēti Domes Valsts un pašvaldības klientu
apkalpošanas centrā, norādot Izsoles pieteikuma reģistrācijas numuru un saņemšanas
datumu un laiku.
3.12. Komisijas locekļi, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai
atsevišķu uzdevumu piedalās Izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt
Izsoles pretendenti, kā arī nedrīkst būt citu Izsoles pretendentu pārstāvji.
3.13. Domes darbinieki un Komisija līdz Izsoles sākumam nedrīkst izpaust Izsoles
pretendentu skaitu un jebkādas ziņas par Izsoles pretendentu.
4. Izsoles norise
4.1. Ja līdz Noteikumu 1.13.apakšpunktā minētajā sludinājumā norādītajam termiņam un
laikam nav iesniegts neviens piedāvājums, Komisija var pagarināt piedāvājuma
iesniegšanas termiņu, pārējos Izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
4.2. Pirms Izsoles pretendenti vai to pilnvarotas personas, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, tiek reģistrētas Izsolei.
4.3. Izsoli saskaņā ar Noteikumiem vada Komisijas priekšsēdētājs vai cits viņa nozīmēts
Komisijas loceklis (turpmāk – Izsoles vadītājs).
4.4. Ja Izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona Izsoles telpā nevar uzrādīt personu
apliecinošu dokumentu un/ vai pilnvaru pārstāvēt Izsoles pretendentu (ja vien tā nav
iesniegta kopā ar Noteikumu 3.5.apakšpunktā minētajiem dokumentiem), Izsoles komisija
pieņem lēmumu par Izsoles pretendenta nepielaišanu dalībai Izsolē.
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4.5. Izsoles pretendenti, to pārstāvji un pilnvarotās personas, kas ierodas uz Izsoli pēc Izsoles
sludinājumā norādītā laika, Izsoles norises telpā netiek ielaisti.
4.6. Izsoles laikā filmēt un fotografēt vai veikt skaņu ierakstus bez Komisijas atļaujas ir
aizliegts.
4.7. Starp Izsoles pretendentiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt Izsoles gaitu un
rezultātus.
4.8. Izsoles dienā un stundā rakstiskos piedāvājumus slēgtās aploksnēs novieto Izsoles telpā
redzamā vietā uz galda. Izsoles vadītājs pretendentu klātbūtnē atver iesniegšanas secībā
slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās visi Komisijas locekļi.
Mutiskie piedāvājumi rakstiskā Izsolē ir aizliegti.
4.9. Izsoles gaitu protokolē Komisijas protokolists. Protokolā norādot katra Izsoles
pretendenta solītās Pludmales nogabala nomas maksas summas. Izsoles protokolā tiek
norādīti visi Izsoles pretendenti, norādot katra Izsoles pretendenta augstāko piedāvāto
Pludmales nogabala nomas maksu. Izsoles protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.
4.10. Izsoles vadītājs, atklājot Izsoli, nosauc savu vārdu un uzvārdu un katra Komisijas
locekļa vārdu un uzvārdu, nomājamo Pludmales nogabalu un platību, izsoles kārtību.
4.11. Ja uz Izsoli iesniegts tikai viens Izsoles pieteikums, Pludmales nogabala nomas tiesības
tiks izsolītas vienīgajam reģistrētajam Izsoles pretendentam, ja ir nosolīts vismaz viens
solis no Sākumcenas.
4.12. Izsoles vadītājs Izsoles pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc Izsoles pieteikuma
atvēršanas Izsoles vadītājs nosauc Izsoles pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu
un laiku, kā arī Izsoles pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un visi Komisijas
locekļi parakstās uz Izsoles pieteikuma.
4.13. Pēc visu Izsoles pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes Nolikuma
prasībām, Komisija atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā.
Izsoles vadītājs paziņo, ka rakstveida Izsole ir pabeigta un nosauc augstāko nosolīto cenu
un Izsoles pretendentu, kas to piedāvājis (turpmāk – Izsoles uzvarētājs). Komisija ir
tiesīga papildus pārbaudīt Izsoles pretendentu sniegtās ziņas. Izsoles pretendenta
pieteikums tiek noraidīts, ja tiek atklāts, ka Izsoles pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas
4.14. Ja pēc visu Izsoles pieteikumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Izsoles pretendenti
ir piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu un Izsoles pretendenti piedalās Izsolē,
Komisija turpina Izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Izsoles pretendentiem,
kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, kas pārsniedz jau saņemto nomas
maksas piedāvājumu, atbilstoši Izsoles solim. Ja kāds no Izsoles pretendentiem, kuri
piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, nepiedalās Izsolē, Komisija rakstiski lūdz
Izsoles pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, iesniegt savu
piedāvājumu rakstveidā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku
un vietu.
4.15. Ja Noteikumu 4.14.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, atkārtoti tiek piedāvāta vienāda
augstākā nomas maksa, rakstiskā Izsole turpinās līdz brīdim, kad kāds no Izsoles
pretendentiem piedāvā augstāko nomas maksu.
4.16. Ja neviens no Izsoles pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma
4.14.apakšpunktu, Komisija pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā šiem
Izsoles pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas maksai.
5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma slēgšana
5.1. Komisijas lēmums par Pludmales nogabala nomas tiesību Izsoles rezultātu un Izsoles
uzvarētāja apstiprināšanu (turpmāk – Lēmums par rezultātiem) stājas spēkā pēc Izsoles
protokola parakstīšanas. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi piecu darba dienu laikā.
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5.2. Domes Pašvaldības īpašumu nodaļa piecu darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu
apstiprināšanas publicē šo informāciju Rojas tīmekļa vietnē www.roja.lv.
5.3. Trīs nedēļu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas un Pludmales nogabala nomas
maksas veikšanas, Domes Pašvaldības īpašumu nodaļa piedāvā slēgt Pludmales nogabala
nomas līgumu (2. pielikums) Izsoles uzvarētājam.
5.4. Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā neveic nomas maksas
samaksu, ir uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs no Pludmales nogabala nomas līguma
slēgšanas ir atteicies.
5.5. Ja Izsoles uzvarētājs atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, Dome piedāvā
Pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam Pretendentam, kurš nosolīja nākamo
augstāko cenu. Divu darba dienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas Dome publicē
šo informāciju Rojas novada pašvaldības interneta vietnē www.roja.lv.
5.6. Ja Izsoles pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc
piedāvājuma saņemšanas dienas piekrīt nomāt Pludmales nogabalu par paša nosolīto
augstāko cenu un samaksā nosolīto pirmā gada nomas maksu pilnā apmērā, Dome
sagatavo Pludmales nogabala nomas līgumu septiņu darba dienu laikā. Pēc Pludmales
nogabala nomas līguma parakstīšanas publicē šo informāciju Rojas novada pašvaldības
interneta vietnē www.roja.lv.
5.7. Ja nākamais Izsoles pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atsakās
nomāt Pludmales nogabalu, nākamajiem Izsoles pretendentam netiek piedāvāts slēgt
Pludmales nogabala nomas līgumu, un Izsoli atzīst par nenotikušu.
5.8. Komisija ir tiesīga pārbaudīt Izsoles pretendentu sniegtās ziņas. Izsoles pretendents netiek
atzīts par Izsoles uzvarētāju, ja tiek atklāts, ka Izsoles pretendents ir sniedzis nepatiesas
ziņas.
5.9. Komisijai, izvērtējot lietderības apsvērumus, ir tiesības Pludmales nogabalu neiznomāt
Izsoles pretendentam, kurš nav uzskatāms par labticīgu, ja Izsoles pretendents pēdējā
gada laikā no Izsoles pieteikuma iesniegšanas dienas nav labticīgi pildījis ar Domes
administrētajiem līgumiem par īpašuma lietošanu noteiktos nomnieka pienākumus – tam
ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu nomas maksas
aprēķina periodu, vai Komisijai zināmi Pludmales nogabala uzturēšanai nepieciešamo
pakalpojumu maksājumu parādi, vai Izsoles pretendentam ir jebkādas citas būtiskas
neizpildītas līgumsaistības pret Domi.
5.10. Sūdzības par Komisijas darbību Izsoles pretendenti var iesniegt Domei rakstveidā ne
vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Izsoles.
6. Maksājumu veikšana
6.1. Izsoles uzvarētājam Pludmales nogabala nomas maksa par pirmo nomas gadu - laika
periodu no Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanas brīža līdz 2020. gada
31.decembrim, papildus maksājot PVN, samaksājama līdz 2020. gada 30. jūlijam.
Noteikumu 3.4.apakšpunktā samaksātā drošības nauda tiek atskaitīta no pirmā izrakstītā
nomas maksas un PVN rēķina.
6.2. Par kārtējo kalendāro gadu (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) nomas maksa, papildus
maksājot PVN, jāsamaksā piecās vienādās daļās ikmēnesi līdz tā pēdējam datumam, laikā
sākot no jūnija.
6.3. Maksāšanas līdzeklis par pludmales nogabala nomu ir euro (100% apmērā).
6.4. Izsoles pretendentam, kurš nav atzīts par Izsoles uzvarētāju, drošības naudu atmaksā pēc
attiecīgā Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanas ar Izsoles uzvarētāju,
pamatojoties uz Izsoles pretendenta iesniegumu.
6.5. Drošības naudu par piedalīšanos Izsolē Izsoles uzvarētājam vai nākamajam Pretendentam,
kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu kļūstot par Izsoles uzvarētāju neatmaksā,
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ja Izsoles uzvarētājs vai nākamais Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas
maksu kļūstot par Izsoles uzvarētāju, neparaksta Pludmales nogabala nomas līgumu vai ir
atteicies no tā noslēgšanas.
6.6. Drošības naudu neatmaksā Noteikumu 5.5., 5.7. un 6.5.apakšpunktā noteiktajos gadījumos.
7. Nenotikusi, spēkā neesoša un atkārtota izsole
7.1. Komisija Izsoli atzīst par nenotikušu:
7.1.1. ja Izsolei nav pieteicies un/vai reģistrējies neviens Izsoles pretendents;
7.1.2. ja Izsoles uzvarētājs atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu.
7.2. Komisija Izsoli atzīst par spēkā neesošu:
7.2.1. ja tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda Izsoles pretendenta piedalīšanās
Izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
7.2.2. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Izsoles pretendentu no piedalīšanās Izsolē
vai iepriekš sarunāta rīcība starp Izsoles pretendentiem Izsoles procesā;
7.2.3. ja Pludmales nogabala nomas tiesības nosolījusi persona, kurai nav tiesību
piedalīties Izsolē;
7.2.4. ja Izsole notikusi vietā un laikā, kas neatbilst publikācijā norādītajai vietai un laikam.
7.3. Pretenzijas, ka ir bijusi noruna atturēt Izsoles pretendentu no piedalīšanās Izsolē, var
pieteikt Izsoles pretendenti, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Pretenzijas jāiesniedz
rakstveidā Domei ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Izsoles.
7.4. Ja Komisija Izsoli atzinusi par nenotikušu vai spēkā neesošu, kā arī, ja Pludmales
nogabala nomas tiesības ir nosolītas, bet nav noslēgts Pludmales nogabala nomas līgums,
var tikt rīkota atkārtota Izsole.
7.5. Ja atkārtota Izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi noruna atturēt Izsoles pretendentu no
piedalīšanās Izsolē, atkārtotajā Izsolē nevar piedalīties tie Izsoles pretendenti, starp
kuriem šī noruna pastāvējusi. Šie Izsoles pretendenti solidāri sedz atkārtotās Izsoles
organizācijas izdevumus un Domes, kā arī citu Izsoles pretendentu zaudējumus.
8. Komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Komisijai ir šādi pienākumi:
8.1.1. izvērtēt Izsoles pretendentu pieteikumu atbilstību Noteikumiem;
8.1.2. organizēt Izsoli;
8.1.3. atbildēt uz Izsoles pretendentu jautājumiem.
8.2. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par:
8.2.1. Izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai Izsoļu izbeigšanu;
8.2.2. Izsoles pārtraukšanu;
8.2.3. atkārtotas Izsoles rīkošanu.
9. Pielikumi
9.1. 1.pielikums - Pieteikuma veidlapas paraugs.
9.2. 2.pielikums - Pludmales nogabala nomas līguma projekts.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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1.pielikums
Rojas novada teritorijā esošā Rojas pludmales
nogabala nomas tiesību izsoles noteikumiem
ROJAS NOVADA DOMEI pieteikums PAR DALĪBU
ROJAS PLUDMALES NOGABALA NOMAS TIESĪBU RAKSTISKĀ IZSOLĒ
(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)
(personas kods, vienotais reģistrācijas nr.)
(iesniedzēja tālrunis un e-pasta adrese)
Ziņas par iesniedzēju
Deklarētā adrese/juridiskā
adrese_______________________________________________________________
Pasta adrese ________________________________________________________________
Bankas rekvizīti _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt nomas tiesību pretendentu vai pilnvarotā persona _
_____________________________________________________________________
piesaka dalību Rojas Pludmales nogabala
_____________________________________________________________________
(nosaukums, kadastra apzīmējums, platība)
nomas tiesību rakstiskā izsolē, kas notiks 2020.gada 27.februārī pulksten 12:00.
Pludmales nogabala iznomāšanas mērķis __________________________________________
Par izsolītā pludmales nogabala nomu piedāvāju šādu gada nomas maksu:
________________________ (_____________________________________) EUR bez PVN
Pielikumi:
· Drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;
· Izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;
· Pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija.
Ar šo piekrītu, ka Rojas novada dome kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un
saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem
maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm.
Ar šo apliecinu, ka man ir skaidras un saprotamas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles
noteikumos noteiktās prasības pieteikuma sagatavošanai, pludmales nogabala nomas līguma
priekšmets, pludmales nogabala nomas līguma noteikumi un Rojas novada domes izvirzītās
prasības nomnieka darbībai, kā arī piekrītu pildīt izsoles noteikumiem pievienotajā Pludmales
nogabala nomas līguma projektā noteiktās saistības un pienākumus. Esmu informēts, ka
iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi administrēt izsoles procesu. Personas datu
pārzinis: Rojas novada dome Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: :
+371 28376274, datuaizsardziba@roja.lv . Vairāk informācijas roja.lv

datums

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts)
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2.pielikums
Rojas novada teritorijā esošo pludmales
nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem
PLUDMALES NOGABALA NOMAS LĪGUMS Nr.___________
Roja, 2020.gada ____._____________
Rojas novada dome, reģistrācijas numurs 90002644930 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās
priekšsēdētājas Evas Kārkliņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Rojas pašvaldības nolikumu,
no vienas puses, un
________________, reģistrācijas numurs ___________ (turpmāk – NOMNIEKS), tās
_______________ ______________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar _______________, no
otras puses, abi kopā saukti – PUSES, pamatojoties uz Rojas novada domes 2020. gada 21.
janvāra lēmumu Nr.___, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemes vienības, kadastra
apzīmējums ________________, daļu – Rojas pludmales nogabalu _____________, Rojā
______ m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS) saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto
pludmales nogabala plānu.
1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz LĪGUMA noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt
LĪGUMU un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz
LĪGUMA noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.
1.3. OBJEKTA lietošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšana / sezonas (pavasara/vasaras
un rudens/ziemas) objekta (kafejnīcas) izvietošana atbilstoši Prasībām nomniekam attiecībā
uz sezonas objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā (2.pielikums).
2. PUŠU SAISTĪBAS
2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:
2.1.1. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums nodot ar nodošanas – pieņemšanas aktu
NOMNIEKAM OBJEKTU ar LĪGUMA spēkā stāšanās dienu;
2.1.2. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt
nomnieka darbību OBJEKTĀ, ja tā atbilst LĪGUMA noteikumiem;
2.1.3. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums neiznomāt visu vai jebkādu OBJEKTA daļu citām
fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt OBJEKTU bez
NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
2.1.4. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai
trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai
bezdarbības rezultātā;
2.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli par OBJEKTA aprīkošanu un ekspluatāciju
atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ar rakstveida
paziņojumu pieaicinot NOMNIEKA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa
klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;
2.1.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par OBJEKTA
stāvokli;
2.1.7. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt pārbaudi par NOMNIEKA līgumsaistību izpildi
saskaņā ar LĪGUMA 4.pielikumā minētajām prasībām;
2.1.8. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības organizēt publiskus pasākumus, tai skaitā, izmantojot
OBJEKTA platību, izvietojot labiekārtošanas objektus (pārģērbšanās kabīnes).
IZNOMĀTĀJS pirms publiska pasākuma organizēšanas informē NOMNIEKU;
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2.1.9. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA
izdarītos OBJEKTA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus;
2.1.10. ja NOMNIEKS pēc LĪGUMA izbeigšanās 2 (divu) nedēļu laikā OBJEKTU nenodod
IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu
(4.pielikums), IZNOMĀTAJS ir tiesīgs vienpusēji pārņemt OBJEKTU.
2.2. NOMNIEKS apņemas:
2.2.1. pieņemt OBJEKTU saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu;
2.2.2. ievērot OBJEKTA lietošanas tiesību aprobežojumus;
2.2.3. nodrošināt OBJEKTA lietošanu atbilstoši LĪGUMĀ noteiktajam mērķim;
2.2.4. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu
valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;
2.2.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez
kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju
apkalpi vai avāriju novēršanu;
2.2.6. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies
NOMNIEKA vainas dēļ;
2.2.7. veikt sezonas objekta izvietošanu OBJEKTĀ tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku
piekrišanu, ievērojot “Prasības nomniekam attiecībā uz sezonas objektu izvietošanu un
izmantošanu pludmales nogabalā” (3.pielikums) un spēkā esošos būvnormatīvus, kā arī
nodrošināt sezonas objekta darbību visā saskaņošanas periodā;
2.2.8. ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tajā skaitā Rojas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos, noteiktās prasības par pludmales izmantošanu un apsaimniekošanu un
informēt apmeklētājus par pludmales izmantošanas noteikumiem. Par to neievērošanu
nekavējoties informēt pašvaldības policiju;
2.2.9. pirms tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas
saņemt attiecīgās atļaujas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
2.2.10. ja OBJEKTĀ tiek veikta tirdzniecība ar pārtikas precēm, nodrošināt nepieciešamos
priekšnosacījumus higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē;
2.2.11. neveikt tirdzniecību ar pārtikas precēm un dzērieniem stikla tarā;
2.2.12. pirms publiska pasākuma rīkošanas saņemt Rojas novada domes saistošajos
noteikumos par Rojas novada pludmales un peldvietu izmantošanu noteiktajā kārtībā atļauju
publiska pasākuma rīkošanai;
2.2.13. organizējot publiskus pasākumus gan pludmalē, gan uz ūdens, atbildēt par drošības un
glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu;
2.2.14. nodrošināt nepārtrauktu tīrību un sakoptību OBJEKTĀ un tam piegulošā teritorijā 50
m rādiusā ap nomāto teritoriju, savācot jebkura veida sadzīves atkritumus (pudeles, papīrus,
PET u.c.);
2.2.15. ievietot savāktos atkritumus tikai atkritumu konteinerā, par kuru starp NOMNIEKU un
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Rojas novadā ir noslēgts līgums par atkritumu izvešanu;
2.2.16. ievērot aizliegumu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas
darbībā radušos atkritumus izmest pludmalē izvietotajos Rojas novada pašvaldības konteineros;
2.2.17. noslēgt šādus līgumus un līgumu kopijas iesniegt Rojas novada domei:
2.2.17.1. ar atkritumu apsaimniekotāju Rojas novadā, paredzot atkritumu izvešanu
tirdzniecības un pakalpojumu objekta darbības laikā;
2.2.17.2. par nomas objektam tuvāko pašvaldības sabiedrisko stacionāro tualešu apkopi,
paredzot, ka tirdzniecības objektam tuvāko pašvaldības stacionāro tualešu ikdienas apkopšana
nomniekam jānodrošina sezonas laikā (no 15.maija līdz 15.septembrim) no 24.00 naktī līdz
08.00 no rīta (ārkārtas gadījumā apkopšanu paredzot citā diennakts laikā).
2.2.18. sezonas objektu (tai skaitā koka terasi) demontēt un atbrīvot OBJEKTU 2 (divu)
nedēļu laikā pēc sezonas beigām;
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2.2.19. bez kavēšanās atļaut IZNOMĀTĀJA pārstāvjiem veikt iznomātā OBJEKTA pārbaudi
un nodrošināt NOMNIEKA pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to
parakstīšanā;
2.2.20 jebkura LĪGUMA darbības izbeigšanās gadījumā 2 (divu) nedēļu laikā nodot OBJEKTU
IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas - pieņemšanas aktu;
2.2.21. NOMNIEKAM ir tiesība iznomāt OBJEKTU vai tā daļu trešajām personām vai citādi
apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) OBJEKTU vai tā daļas bez rakstiskas
saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU. NOMNIEKS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu rīcību un
to radītajiem materiālajiem zaudējumiem - sankcijas par Rojas novada pašvaldības saistošo
noteikumu neievērošanu un LĪGUMA saistību pārkāpumiem tiek vērstas pret NOMNIEKU.
3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA
3.1. PUSES vienojas par OBJEKTA kalendāra gada nomas maksu _________ EUR
(_________ euro un __ centi) apmērā, kas ir vienāda ar izsoles nosolīto cenu. NOMNIEKS
papildus OBJEKTA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)
atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.2. OBJEKTA nomas maksu par pirmo nomas gadu un PVN NOMNIEKAM ir jāsamaksā līdz
2020.gada 30.jūlijam.
3.3. LĪGUMĀ noteikto OBJEKTA kalendārā gada nomas maksu un PVN (turpmāk kopā –
nomas maksājumi) NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu,
jāsamaksā piecās vienādās daļās, ikmēnesi līdz tā pēdējam datumam, laikā sākot no jūnija uz
Pašvaldības bankas kontu.
3.4. Nomas maksājumi par kārtējo kalendāro gadu tiek veikti ne vēlāk kā līdz katra gada
30.oktobrim.
3.5. Maksājumu dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs,
datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZNOMĀTĀJS saprastu, par ko maksājums tiek
veikts.
3.6. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt nomas maksājumus. Ja NOMNIEKS nav
saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksājumu
nemaksāšanai vai to kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS
ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.
3.7. Ja LĪGUMĀ noteiktie nomas maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā nokavējuma
procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru
nokavējuma dienu.
3.8. LĪGUMA darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM
attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt OBJEKTA nomas maksas apmēru bez grozījumu
izdarīšanas LĪGUMĀ, ja:
3.8.1. ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti uz OBJEKTU attiecināmi
nodokļi un nodevas vai mainīts ar nodokli apliekamais objekts;
3.8.2. ja normatīvie akti paredz citu OBJEKTA nomas maksas aprēķināšanas kārtību un
izsoles ceļā noteiktā OBJEKTA nomas maksa ir zemāka par jauno nomas maksu;
3.9. Līguma 3.8.1 un 3.8.2.apakšpunktā minētajos gadījumos nomas maksas vai citu saistīto
maksājumu apmērs tiek mainīts ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos.
4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS
4.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc PUŠU abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz PUŠU saistību
izpildei vai tā izbeigšanai LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā.
4.2. IZNOMĀTĀJS nodod NOMNIEKAM nomā OBEJKTU uz laiku no LĪGUMA spēkā
stāšanās brīža līdz 2029.gada 31.decembrim.
4.3. Ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta vai likvidēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā
noteikumi saistoši PUŠU tiesību un saistību pārņēmējam.
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5. LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA
5.1. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi
netiks uzskatīti par LĪGUMA noteikumiem. Jebkuri grozījumi LĪGUMA noteikumos stāsies
spēkā tikai tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un tos parakstīs abas PUSES.
5.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt LĪGUMU ar nākamo dienu pēc
LĪGUMA 3.5. vai 3.6.apakšpunktā noteiktā datuma, ja NOMNIEKS nav samaksājis kārtējo
nomas maksu, par to rakstiski informējot NOMNIEKU ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā.
5.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt LĪGUMU, rakstiski
informējot NOMNIEKU vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, neatlīdzinot
NOMNIEKAM zaudējumus un uz priekšu samaksātos nomas maksājumus, ja:
5.3.1. NOMNIEKS nav demontējis īslaicīgās lietošanas objektu (tai skaitā koka terasi vai
grīdu) un atbrīvojis OBJEKTU LĪGUMĀ noteiktajā termiņā;
5.3.2. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA nosacījumus;
5.3.3. NOMNIEKS 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma
saņemšanas turpina pārkāpt LĪGUMA nosacījumus;
5.3.4. NOMNIEKS bojā vai posta OBJEKTU vai arī izmanto OBJEKTU mērķiem, kādiem tas
nav paredzēts;
5.3.5. LĪGUMA neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka
viņš nevar paļauties uz NOMNIEKA saistību izpildīšanu nākotnē.
5.4. Ja IZNOMĀTĀJS vienpusēji atkāpjas un izbeidz LĪGUMU saskaņā ar 5.3.apakšpunktu,
NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā
līgumsodu 3 (trīs) mēnešu nomas maksājumu summas apmērā divu nedēļu laikā, saskaņā ar
IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.
5.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 3 (trīs) mēnešus iepriekš,
vienpusēji atkāpties no Līgumu, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar Līguma
pirmstermiņa izbeigšanu, pieprasīt demontēt sezonas objektu un atbrīvot OBJEKTU, ja
OBJEKTS IZNOMĀTĀJAM nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai
normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. Sezonas objekts tiek demontētas un
OBJEKTS atbrīvots par NOMNIEKA līdzekļiem.
5.6. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus radušos tiešos un netiešos zaudējumus,
kas tam radušies, ja LĪGUMS tiek izbeigts NOMNIEKA vainas dēļ.
5.7. NOMNIEKAM ir tiesības, rakstiski informējot IZNOMĀTĀJU 1 (vienu) mēnesi
iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums maksāt
nomas maksu līdz līguma izbeigšanai. Nomas maksa tiek aprēķināta kalendārā gada nomas
maksu dalot ar 365 dienām un reizinot ar dienu skaitu līdz līguma izbeigšanai.
5.8. Jebkāds neizvāktais īpašums pēc LĪGUMA izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, kuru
IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.
5.9. Jebkādi apstākļi un LĪGUMA izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu
nenomaksāšanai.
6. ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi PUSES ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA noteikumiem.
6.2. Par katru līguma noteikuma pārkāpšanas gadījumu IZNOMĀTĀJAM ir tiesības piemērot
NOMNIEKAM līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā.
6.3. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot NOMNIEKAM maksu par faktisko OBJEKTA lietošanu
divkāršā apmērā no LĪGUMĀ noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas
maksājumi/365) par katru kavējuma dienu, kā arī pieprasīt NOMNIEKAM segt visa veida
izdevumus, kādi IZNOMĀTĀJAM radīsies sakarā šādu NOMNIEKA saistību neizpildi:
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6.3.1. ja NOMNIEKS neveic sezonas objekta (tai skaitā koka terases) demontāžu un
OBJEKTA atbrīvošanu 2 (divu) nedēļu laikā pēc sezonas beigām;
6.3.2. ja LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē OBJEKTA nodošanu
IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā.
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no LĪGUMA saistību pienācīgas izpildes.
6.5. PUŠU strīdi tiek izskatīti, tiem savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams,
strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.6. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem
zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ, piemēram, dabas stihija,
ugunsgrēks, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas ierobežo vai aizliedz
Līgumā paredzēto darbību. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas
apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu
iestāšanās, ko apliecina kompetenta institūcija, un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku
LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu. Minēto apstākļu iestāšanās jāpierāda tai PUSEI,
kura uz tiem atsaucas.
7. CITI NOTEIKUMI
7.1. NOMNIEKS, parakstot LĪGUMU, apliecina, ka ir informēts par šādiem nosacījumiem:
7.1.1. iebraukt pludmalē un kāpu zonā ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem bez Rojas
novada pašvaldības izsniegtas atļaujas ir aizliegts;
7.1.2. NOMNIEKAM mobīlā sezonas objekta (tai skaitā koka terases) un aprīkojuma
montāžai un demontāžai atbilstoši pašvaldības būvvaldē saskaņotam projektam un darbu
organizācijas projektam var tikt izsniegtas ne vairāk kā 3 (trīs) iebraukšanas atļaujas bez laika
ierobežojuma pirms un pēc sezonas, bet ne ilgāk kā 2 (divas) nedēļas pirms un pēc sezonas;
7.1.3. sezonas laikā ir tiesības saņemt 2 (divas) atļaujas iebraukšanai pludmalē.
7.1.4. lai NOMNIEKS saņemtu atļauju iebraukšanai pludmalē, viņam jāiesniedz Pašvaldībā
rakstisks iesniegums.
7.2. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo LĪGUMA
noteikumu spēkā esamību.
7.3. Ja kāda no PUSĒM maina LĪGUMĀ minētos rekvizītus, tai 5 (piecu) darba dienu laikā
rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai
PUSEI ar nosacījuma neizpildi.
7.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz LĪGUMĀ norādītajām
PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.
7.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, PUSES piemēro Latvijas Republikā
spēkā esošos normatīvos aktus.
7.6. Ja IZNOMĀTĀJS tiek reorganizēts vai likvidēts vai NOMNIEKAM ir saistību un tiesību
pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUSES tiesību pārņēmējam.
7.7. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā uz _ (_______) lapām un pielikumiem uz ___
(_________) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens – NOMNIEKAM, otrs IZNOMĀTĀJAM. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
7.8. LĪGUMAM kā neatņemama tā sastāvdaļa pievienoti:
7.8.1. 1.pielikums - Pludmales nogabala plāns uz 1 (vienas) lapas;
7.8.2. 2.pielikums – „Prasības nomniekam attiecībā uz objektu izvietošanu un izmantošanu
pludmales nogabalā” uz 2 (divām) lapām;
7.8.3.3.pielikums – Pludmales nogabala “Nodošanas – pieņemšanas akts” uz 1 (vienas) lapas.
8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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1.pielikums
2020.gada _____________
Pludmales nogabala nomas līgumam Nr._______________
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2.pielikums
2020.gada _____________
Pludmales nogabala nomas līgumam Nr._______________

Prasības nomniekam attiecībā uz
sezonas objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā
1. Sezonas objekta novietojums un piesaiste pludmales teritorijai
1.1. Sezonas (no 15.maija līdz 15.septembrim) mobila tirdzniecības un pakalpojumu objekta
izvietošanai iznomātajā pludmales nogabalā jāveic jāsaskaņo normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
1.2. Sezonas objekta izvietošana jāplāno, ņemot vērā situāciju konkrētajā pludmales nogabalā,
pēc iespējas mazāk skarot biotopu vai jebkuru citu dabiskas izcelsmes veidojumu.
1.3. Sezonas objekta projekts pludmalē jāizvieto, ievērojot lineāru pieeju attiecībā pret blakus
objektiem, lai nodrošinātu lineāras uztveres efektu visas pludmales kopskatā.
1.4. Jebkurus objektus, kas saistīti ar sezonas objektu (tai skaitā reklāmas slietņus, sauļošanās
krēslus, saulessargus u.c.) jānovieto pludmales teritorijā: ne tuvāk kā 25 m no noejām uz
pludmali un ne mazāk kā 7 m attālumā no pamatkrasta kāpu līnijas (piekrastes kāpu līnijas);
ne mazāk kā 5 m attālumā no pludmalē esošās kāpu veģetācijas (pludmales zonā no
priekškāpu un embrionālo kāpu fragmentiem); ne mazāk kā 30 m no ūdenslīnijas.
1.5. Kategoriski aizliegts nožogot pludmales nogabalu un/vai sezonas objektam pieguļošo
teritoriju ar jebkāda veida nožogojumu, kas traucē pludmales viesu brīvu pārvietošanos pa
pludmali.
1.6. Aizliegts mainīt pludmales reljefu.
1.7. Labiekārtojuma elementu un sezonas objektu apjomu un izvietojumu nosaka, ņemot vērā
teritorijā atrodošos embrionālo un priekškāpu fragmentus.
2. Sezonas objekta nodrošinājums
2.1. Iznomātajā pludmales nogabalā jānodrošina nepieciešamie priekšnosacījumi higiēnas
prasību ievērošanai pārtikas apritē, noslēdzot līgumu par stacionāru tualešu izmantošanu un
atkritumu tvertni ar tilpumu ne mazāk kā 660 litri, atbilstoši iznomātā pludmales nogabala
lielumam un apmeklētāju skaitam.
2.2. Jāparedz atkritumu savākšana (nav pieļaujama atkritumu ilgstoša uzglabāšana
iznomājamajā pludmales teritorijā), jāizvieto atkritumu konteineri un urnas.
2.3. Jāparedz vakara un nakts izgaismojums.
2.4. Jāparedz elektrības pieslēgums, ievērojot atbilstošas drošības prasības.
3. Sezonas objekta vizuālā noformējuma ierobežojumi
Aizliegta ar konkrētajā sezonas objektā atļauto komercdarbību nesaistītas reklāmas
izvietošana.
4. Sezonas objekta montāža/demontāža
4.1. Pēc sezonas objekta uzstādīšanas vienas nedēļas laikā izsaukt pašvaldības būvvaldi, kura
izvērtē uzstādītā sezonas objekta atbilstību līgumam un sniedz par to atzinumu.
4.2. Sezonas objekts demontējams divu nedēļu laikā pēc sezonas beigām (līdz 30.septembrim.
4.3. Pēc demontāžas divu nedēļu laikā rakstiski informēt pašvaldības policiju, kas apseko un
izvērtē demontētā sezonas objekta atrašanās vietas vides sakārtošanu pēc sezonas un veiktās
saimnieciskās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
5. Citas prasības
5.1. Aizliegts ar žogiem un peldlīdzekļiem (laivām, katamarāniem, ūdens motocikliem, u.c.)
norobežot pieeju jūrai, kā arī traucēt tur kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos.
5.2. Plānojot sezonas objekta izvietojumu iznomātajā pludmales nogabalā, attiecībā pret
kopējo nomas teritoriju sezonas objekta izvietojums jāplāno tā, lai tas nepārblīvētu pludmali.
5.3. Reklāmas objektu izvietošana pludmales nogabalā saskaņojama pašvaldības saistošajos
noteikumos noteiktajā kārtībā.
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5.4. Publisku pasākumu organizēšana pludmales nogabalā saskaņojama Publisku izklaides un
svētku pasākumu drošības likuma noteiktajā kārtībā.
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3.pielikums
2020.gada _______________
Pludmales nogabala nomas līgumam Nr.________________________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS
Rojā 2020.gada ___ _______
Rojas novada dome, reģistrācijas numurs 90002644930 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS),
tās priekšsēdētājas Evas Kārkliņas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Rojas novada
pašvaldības nolikumu, nodod lietošanā un
________________, reģistrācijas Nr. ___________, tās _______________ ______________
personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar _______________, pieņem lietošanā:
zemes vienības, kadastra apzīmējums ______________ daļu – Rojas pludmales
nogabalu _____________, Rojā, 140 m2 platībā.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 10. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 11

Par Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem
Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi ir apstiprināti ar
Rojas novada domes 21.04.2015. lēmumu Nr. 76 “Par Rojas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem”, bet ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumus, kuri stājas spēkā no 01.01.2020., minētajos
noteikumos nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas, tos apstiprinot jaunā redakcijā, jo likumā,
kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis tiek noteikts izpilddirektors, nevis domes priekšsēdētājs, kā
arī ir noteikts ka pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var nodot pašvaldības kapitāla daļu
turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai amatpersonai, tai skaitā tās pilsētas
(novada) pašvaldības struktūrvienības vadītājam, kurai ir uzticēta attiecīgu pašvaldības
kapitāla daļu pārvaldīšana (turpmāk arī - kapitāla daļu turētāja pārstāvis), kā arī tas, ka
pašvaldības izpilddirektora vai ar viņa rīkojuma noteiktās amatpersonas prombūtnes laikā
(atvaļinājums, slimība vai cita līdzīga situācija, kurā netiek nodrošinātas kapitāla daļu turētāja
pārstāvja funkcijas) kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda pašvaldības
izpilddirektora vai attiecīgās tam pakļautās amatpersonas pienākumus.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu un
73. panta pirmās daļas 4. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumu,
Rojas novada dome nolemj:
Apstiprināt Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības
noteikumus (pievienots – pielikums Nr.6).
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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6.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.01.2020. lēmumam Nr.11
“Par Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem”

ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
Rojas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020. gada 21. janvāra
sēdes lēmumu Nr.11
(protokols Nr.2)

NOTEIKUMI
Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un
73.panta pirmās daļas 4.punktu un
Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Rojas
novada domes (turpmāk – dome) dibināto kapitālsabiedrību (turpmāk – Sabiedrība)
pārvaldības mērķus, kārtību, pamatprincipus un informācijas apmaiņas procesus.
2. Noteikumu mērķis ir veicināt efektīvu, caurskatāmu, labas pārvaldības principiem
atbilstošu Sabiedrības pārvaldību.
3. Domes kapitāla daļu pārraudzība jāveic, lai tiktu nodrošināta Sabiedrību efektīva finanšu
darbības rezultātu sasniegšana, palielināta to aktīvu izmantošanas lietderība, sekmēta
normatīvo aktu prasību un kontrolējošo institūciju ieteikumu ieviešana, kā arī publisko
interešu īstenošana un aizsardzība.
4. Noteikumi ir saistoši Sabiedrību valžu locekļiem (turpmāk – valdes locekļi), kapitāla daļu
turētāja pārstāvim, pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem. Noteikumi attiecas arī uz
privātajām Sabiedrībām, kurās domei pieder kapitāla daļas, tiktāl, cik to neierobežo ārējo
normatīvo dokumentu regulējums.
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5. Sabiedrības, pieejamo resursu ietvaros, īsteno tām noteiktos uzdevumus šādu stratēģisko
mērķu sasniegšanai:
5.1. nodrošināt finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, sasniedzot labākus, nozarei
raksturīgus rezultatīvos rādītājus;
5.2. izveidot iekšējās kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu, nodrošinot labu
pārvaldību, normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei atbilstošu darbību, korupcijas un
interešu konflikta risku novēršanu;
5.3. savlaicīgi identificēt darbības riskus un darbības pilnveidošanas virzienus;
5.4. ieviest un attīstīt progresīvas metodes darba procesu efektīvai izpildei un kontrolei;
5.5. nodrošināt personāla kompetenču attīstību, uzlabot darba produktivitāti;
5.6. pilnveidot sadarbību ar iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā.
6. Pārvaldot Sabiedrības un kapitāla daļas, jāievēro šādi pamatprincipi:
6.1. Sabiedrību darbības efektivitāte, tiesiskums un atbilstība sabiedrības interesēm;
6.2. dalībnieku lēmumu tiesiskums un efektivitāte;
6.3. Sabiedrību un to valdes locekļu darbības uzraudzība;
6.4. Sabiedrību mērķu un uzdevumu noteikšana, kontrole un izvērtēšana.
7. Sabiedrības darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu Sabiedrības darbības stratēģiju uz
nākamajiem trīs gadiem, kurā, balstoties uz Sabiedrības saimnieciskās un finansiālās darbības
analīzi, ir formulēti uzdevumi stratēģisko mērķu sasniegšanai, to izpildes termiņi un
paredzamie rezultatīvie rādītāji.
8. Priekšlikumus Sabiedrības darbības stratēģijai izstrādā valdes loceklis, sadarbībā ar
kapitāla daļu turētāja pārstāvi.
9. Dome nosaka:
9.1. Sabiedrību pārvaldības kārtību;
9.2. Sabiedrību budžeta izstrādāšanas, izpildes un kontroles kārtību;
9.3. ieteikumus pakalpojumu cenas noteikšanai;
9.4. kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa
par pašvaldības kapitāla izmantošanu.
II. Sabiedrību pārvaldībā iesaistītās institūcijas un atbildīgās amatpersonas, to
kompetences apjoms
10. Valdes loceklis realizē Sabiedrības darbības mērķus un stratēģiju, atbild par tai noteikto
uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem, par sniedzamo pakalpojumu tādu cenu un tarifu
noteikšanu, kas segtu visas ar pakalpojumu saistītās saimnieciskās darbības izmaksas, kā arī
par efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, nodrošinot lēmumu, norādījumu un
ieteikumu izpildi;
11. Sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību veic dome un kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai
viņa nozīmēta amatpersona, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.
12. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir pašvaldības izpilddirektors.
13. Pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu
pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai amatpersonai. Pašvaldības izpilddirektora vai ar viņa
rīkojumu noteiktās amatpersonas prombūtnes laikā (atvaļinājums, slimība vai cita līdzīga
situācija, kurā netiek nodrošinātas kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas) kapitāla daļu
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turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda pašvaldības izpilddirektora vai attiecīgās tam
pakļautās amatpersonas pienākumus, saskaņā ar Rojas novada domes lēmumu vai domes
priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu.
14. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis veic Sabiedrību pārvaldību:
14.1. pieņemot normatīvajos aktos noteiktos dalībnieku sapulces lēmumus;
14.2. nodrošinot regulāru Sabiedrību finanšu un saimnieciskās darbības analīzi, kā arī
nepieciešamības gadījumā nosakot ārējās un iekšējās revīzijas;
14.3. kontrolējot valdes darbību un tās pieņemtos lēmumus;
14.4. nodrošinot Sabiedrību komercdarbības atbilstības izvērtēšanu;
14.5. izvērtējot pašvaldības funkciju deleģēšanas nepieciešamību Sabiedrībām;
14.6. nodrošinot pašvaldībai sniedzamās informācijas savlaicīgu saņemšanu;
14.7. nodrošinot pašvaldības politikas īstenošanu Sabiedrībās;
14.8.veicot citas darbības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem.
15. Izpilddirektors var izveidot darba grupas, nosakot papildus uzdevumus Sabiedrību
pārvaldības jomā.
16. Pašvaldības revīzijas komisija vai zvērinātu revidentu auditorfirmu, atbilstoši domes
priekšsēdētāja dotajam uzdevumam, kontrolē Sabiedrību darbību savas kompetences ietvaros,
veicot plānotās, tematiskās vai ārkārtas pārbaudes Sabiedrībās. Par katru veikto pārbaudi
revīzijas komisija sagatavo ziņojumu, ar kuru iepazīstina domes vadību un Sabiedrības valdes
locekļus.
17. Atsevišķus kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus vai uzdevumus Pašvaldības
izpilddirektors var pilnvarot veikt pašvaldības amatpersonai vai darbiniekam, par to izdodot
rīkojumu.
III. Pārvaldībai nepieciešamās informācijas apjoms un tās aprites kārtība
18. Sabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi veic kapitāla daļu
turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks savas kompetences ietvaros.
19. Deleģējot Sabiedrībām atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu, dome lēmumā
nosaka deleģēšanas līguma izpildes uzraudzības un uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma
kārtību.
20. Katram pašvaldības noslēgtajam deleģēšanas līgumam tiek iekārtota atsevišķa lieta, kurā
apkopo visu informāciju par Sabiedrībām deleģētajām funkcijām, finansējumu, atskaitēm,
pārbaudēm, ziņojumiem, domes lēmumiem, rīkojumiem un citiem jautājumiem.
21. Lai nodrošinātu Sabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi,
valdes loceklim elektroniski vai papīra formā jāiesniedz Rojas novada domes finanšu nodaļā
šāda informācija:
21.1.auditēts (zvērinātu revidentu audits un atzinums) un ar dalībnieku sapulces lēmumu
apstiprināts Sabiedrības gada pārskats, līdz nākamā gada 30.martam. Gada pārskata
ziņojumā vadībai papildus iekļauj informāciju par Sabiedrības darbības stratēģijā noteikto
uzdevumu un mērķu izpildi, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt,
priekšlikumus šķēršļu novēršanai, skaidrojumu par Sabiedrības finansiālās darbības
ietekmi uz pašvaldības budžetu izdevumiem nākotnē un citu informāciju;
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21.2. gada atskaite par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības
noteikto uzdevumu izpildi, līdz nākošā gada 30.martam. Atskaitē iekļauj informāciju par
uzdevumu izpildes efektivitāti, darbības atklātību, sadarbību ar citām institūcijām, personāla
kvalifikāciju, problēmu apzināšanu un to novēršanu, kā arī projektu īstenošanas efektivitāti;
21.3.finanšu informācija, kuru sagatavo par ceturksni un iesniedz līdz pārskata periodam
(ceturksnim) kārtējā mēneša 20.datumam (par periodu 01.01.-31.12. līdz 20. februārim).
Informācijā ietver pārskatu par avansa maksājumiem, nākamo periodu izdevumiem,
prasībām un saistībām, pārskatu par sabiedrības aizņēmumiem;
21.4.anketu par Sabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu un kopsavilkuma
ziņojumu par Sabiedrības finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu izdevumiem
līdz nākamā gada 20.martam;
21.5.budžeta plāns nākamajam gadam, kas apstiprināts Sabiedrības dalībnieku sapulcē, līdz
kārtējā gada 20. decembrim;
21.6.atskaites un pārskati, noteikti pārvaldes uzdevumu līgumos.

22. Nepieciešamības gadījumā Sabiedrības atbildīgais darbinieks sagatavo un kapitāla daļu
turētāja pārstāvis vai viņa norīkota amatpersona ar rīkojumu nosaka un apstiprina citus
atskaites veidus un to iesniegšanas termiņus.
23. Sabiedrības darbību izvērtē pēc rentabilitātes, dividendēm, deleģēto uzdevumu izpildes
kvalitātes rādītājiem, finanšu rādītājiem, labas pārvaldības principa ievērošana, finanšu
līdzekļu piesaistes no Eiropas Savienības fondiem, iekšējo vadības procesu pilnveidošanas un
citiem kritērijiem, atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem.
24. Valdes loceklis un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim sniedz
ziņojumu domei par Sabiedrības gada pārskatu un par deleģēšanas, pārvaldīšanas un
pilnvarojumu līgumos pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildes rezultātiem.
25. Ja dome steidzami pieprasa no valdes locekļa jebkādu informāciju par Sabiedrības
darbību, informācija sniedzama pieprasījumā minētajā laika.
IV. Kapitāla daļu turētāja lēmuma projektu izvērtēšanas kārtība
26. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis lēmumu sagatavo pamatojoties uz savu vai Sabiedrības
rīcībā esošo informāciju.
27. Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projekti un ar tiem saistītie dokumenti un
informācija iesniedzami elektroniski vai papīra formātā kapitāla daļu turētājam atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
28. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis lēmumu projektus un ar tiem saistītos dokumentus
elektroniski nodod izvērtēšanai, nepieciešamības gadījumā norādot papildus uzdevumus.
29. Specifiskos jautājumos P ašvaldības izpilddirektors var pieprasīt citu speciālistu viedokli
par sagatavoto un iesniegto domes lēmumprojektu, valdes locekļa dokumentu tiesiskumu un
lietderību.
30. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis lēmumus pieņem dalībnieku sapulcē. Sabiedrības
dalībnieku sapulces gaitu protokolē Sabiedrības pārstāvis.
31. Valdes loceklim jāsniedz šāda informācija un dokumenti:
74

31.1. piecu darba dienu laikā pirms kārtējās dalībnieku sapulces vai vienas darba dienas
laikā pirms ārkārtas dalībnieku sapulces jāiesniedz sapulces darba kārtība, un piecu dienu
laikā pēc dalībnieku sapulces jāiesniedz un informācija par pieņemtajiem lēmumiem;
31.2. atskaites, saskaņā ar šiem Noteikumiem;
31.3. par revidentu vai citu kontrolējošo institūciju veiktajām darbībām un pieņemtajiem
lēmumiem;
31.4. informācija par maksas pakalpojumu veidiem un apmēru, to aprēķins (kalkulācija) –
pēc pieprasījuma.
32. Par papildus iesniedzamās informācijas apjomu un kārtību no publiski privātās
Sabiedrības un privātās Sabiedrības, kapitāla daļu turētāja pārstāvis vienojas atsevišķi ar
attiecīgās Sabiedrības valdes locekli.
V. Kārtība un kritēriji valdes locekļa iecelšanai un atbrīvošanai no amata
33. Valdes locekli ieceļ un atbrīvo no amata ar dalībnieku sapulces lēmumu, ko pieņem
kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
34. Valdes locekli pirms termiņa atbrīvo no amata dalībnieku sapulce normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos, par to pieņemot motivētu lēmumu.
35. Par valdes locekli, kapitāla daļu turētājs ieceļ, atbilstoši Rojas novada domes noteikumiem
“Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās Rojas novada
pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus” nominētu kandidātu vai gadījumos,
kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta
ceturtajā daļā. Ieceļot valdes locekli, kapitāla daļu turētājam jāņem vērā valdes locekļa kandidāta
darba pieredzi, izglītību, kvalifikāciju un citus kritērijus, kas nodrošina valdes locekļa uzdevumu
profesionālu izpildi, kā arī normatīvajos aktos noteiktās prasības.

36. Tiesiskās attiecības starp valdes locekli un kapitāla daļu turētāju regulē darba līgums.
37. Darba līgumā nosaka: pilnvarojuma apjomu, valdes locekļa tiesības un pienākumus,
atlīdzību un norēķinu kārtību, prombūtnes noteikumus, sociālās garantijas un izdevumu
kompensāciju, atbildību, līguma darbības termiņus, līguma grozīšanas un izbeigšanas
noteikumus, kā arī citus noteikumus.
38. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ieceļot valdes locekli, nosaka tam izpildāmos uzdevumus un
sasniedzamos rezultātus (mērķus), kurus izvērtē vienu reizi gadā, apstiprinot gada pārskatu.
VI. Nobeiguma noteikums

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrību
pārvaldības noteikumi, kas apstiprināti ar Rojas novada domes 21.04.2015. lēmumu Nr.76
“Par Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem”.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 11. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 12

Par noteikumiem “Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Rojas novada
pašvaldībā”
2019. gadā spēkā ir stājies Trauksmes celšanas likums, kas paredz, ka publiskas
personas institūcijas izveido iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, nodrošinot nodarbinātajiem
iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību.
Rojas novada pašvaldības iekšējās trauksmes celšanas sistēmas noteikumi nosaka
vienotu kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots trauksmes celšanas mehānisms Pašvaldībā un
tās iestādēs. Noteikumi ir saistoši visiem Pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem un
amatpersonām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un
Trauksmes celšanas likuma 5. panta pirmo daļu,
Rojas novada dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus “Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Rojas
novada pašvaldībā” (pievienots – pielikums Nr. 7).

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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7.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.01.2020. lēmumam Nr.12
“Par noteikumiem “Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Rojas novada pašvaldībā””

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

APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020. gada 21. janvāra
sēdes lēmumu Nr.12
(protokols Nr.2)

Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Rojas novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar
Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu
un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Rojas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) iekšējās trauksmes celšanas sistēmas
noteikumi (turpmāk – noteikumi ) nosaka vienotu kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots
trauksmes celšanas mehānisms Pašvaldībā un tās iestādēs. Noteikumi ir saistoši visiem
Pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem un amatpersonām (turpmāk – darbinieki).
2. Noteikumu mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par
pārkāpumiem, nodrošināta trauksmes celšanas mehānisma izveide un darbība, kā arī
trauksmes cēlēju pienācīga aizsardzība.
3. Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi tikai par Trauksmes celšanas likumā noteiktajiem
pārkāpumiem, ja informācija ir iegūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās
attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.
4. Pašvaldība nodrošina trauksmes cēlēja un tā identitātes aizsardzību, trauksmes cēlēja
ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā
noteikto.
5. Noteikumos tiek izmantoti Trauksmes celšanas likumā lietotie termini.
6. Lai nodrošinātu noteikumu un Trauksmes celšanas likuma prasību ievērošanu, ar domes
priekšsēdētāja rīkojumu tiek ieceltas 2 (divas) atbildīgās personas trauksmes celšanas jomā
(turpmāk – atbildīgās personas).
II. Trauksmes cēlāja ziņojuma iesniegšanas, saņemšanas un reģistrēšanas kārtība
7. Trauksmes cēlējs ziņojumā sniedz skaidru un pārdomātu informāciju norādot faktus un
personu vārdus, iesniedz ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto. Ziņojumā pievieno
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iespējamos likumpārkāpuma pierādošos dokumentus (dokumentu kopijas, kas ir personas
rīcībā, fotogrāfijas, e – pasta sarakstes kopijas u.tt.). Anonīmi ziņojumi netiek pieņemti.
8. Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu
(pielikumā) vai iesniedz brīvā formā ar norādi “trauksmes cēlēja ziņojums”.
9. Trauksmes cēlēja ziņojums iesniedzams:
9.1. ar drošu elektronisko parakstu parakstītu ziņojumu nosūtot uz e – pasta adresi:
trauksme@roja.lv;
9.2. nosūtot pa pastu ar norādījumu “Trauksmes cēlēja ziņojums” uz adresei Zvejnieku iela
3, Roja, Rojas novads, LV-3264;
9.3. personiski atbildīgajai personai.
10. Trauksmes cēlēju iesniegtā dokumentācija (iesniegums, tam pievienotie dokumenti,
fotogrāfijas u.tt.) (turpmāk – ziņojums) tiek glabātas slēdzamā skapī un kvalificējamas kā
ierobežotas pieejamības informācija. Informācija ir pieejama personām, kas ir atbildīgas par
Trauksmes sistēmas nodrošināšanu Pašvaldībā.
11. Saņemto trauksmes ziņojumu atbildīgā persona:
11.1. reģistrē speciāli izveidotā reģistrā;
11.2. gadījumā, ja tiek saņemts mutisks trauksmes cēlēja ziņojums, to noformē rakstiski un
reģistrē;
11.3. nosaka, vai ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums;
11.4. pseidonimizē trauksmes cēlēja ziņojumā norādītos personu datus;
11.5. 7 (septiņu) dienu laikā pēc trauksmes cēlēja iesnieguma saņemšanas atbildīgā persona
izvērtē iesnieguma pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām
trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu par trauksmes
cēlēja ziņojumu.
11.6. sniedz atbildes vēstuli trauksmes cēlējam par ziņojuma atzīšanu par trauksmes cēlēja
ziņojumu vai par ziņojuma pārsūtīšanu kompetentai institūcijai pēc piederības;
11.7. nosūta trauksmes cēlējam vēstuli par ziņojuma izskatīšanas gaitu;
11.8. sazinās un sniedz informāciju par iesniegtajiem trauksmes cēlēju
ziņojumiem trauksmes cēlēju kontaktpunktam un citām institūcijām.
12. Ziņojuma izskatīšanas procesā, uz domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata tiek nozīmēta
kompetenta un godprātīga darba grupa 3 (trīs) cilvēku sastāvā, kas izskata trauksmes ziņojumu.
13. Triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums atzīt vai neatzīt iesniegumu par trauksmes
cēlēja ziņojumu, atbildīgā persona par to informē iesniedzēju, nosūtot viņam atbildes vēstuli.
Atbildes vēstuli ziņojuma iesniedzējam paraksta darbinieks, kuram ir deleģētas šādas tiesības.
14. Ja saņemtais iesniegums nav Pašvaldības kompetencē, atbildīgā persona to 10 (desmit)
dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības.
III. Sabiedrības informēšana par atklātajiem pārkāpumiem
15. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par ieguvumiem no trauksmes celšanas un ziņojumā
atklātiem pārkāpumiem, un to risināšanas kārtību, ņemot vērā, ka trauksmi ceļ sabiedrības
interesēs, pašvaldība sniedz ziņas par pārkāpumiem, kas atklāti pateicoties trauksmes cēlējiem.

IV. Trauksmes cēlēja tiesiskā aizsardzība
16. Lai neradītu apdraudējumu trauksmes cēlēja identitātes aizsardzībai, Pašvaldība nodrošina
trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību:
16.1. informācijas apritē ievēro īpašu rūpību;
16.2. iesaista pēc iespējas mazāk personas;
16.3. aizliegts radīt jebkādas nelabvēlīgas sekas personai trauksmes celšanas dēļ, ja
tā trauksmi cēlusi saskaņā ar likumā noteiktām prasībām.
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17. Gadījumā, ja trauksmes celšanas dēļ tomēr ir radītas nelabvēlīgas sekas, personai ir
tiesības uz Trauksmes celšanas likumā norādītajiem aizsardzības pasākumiem, un šādiem
Pašvaldības noteiktiem aizsardzības pasākumiem:
17.1. aizliegts disciplināri sodīt darbinieku, kurš cēlis trauksmi;
17.2. aizliegts trauksmes celšanas dēļ mainīt darba pienākumu notikumus – amatu, algu,
darba apstākļus, darba atrašanās vietu.
V. Noslēguma jautājumi
18. Atbildīgās personas iepazīstina ar noteikumiem visus Pašvaldības darbiniekus.
Pašvaldības iestāžu vadītāji ar noteikumiem iepazīstina iestādes darbiniekus.
19. Uzsākot darba tiesiskās attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās
attiecības, persona tiek informēta par šiem noteikumiem.
20. Pašvaldībā tiek nodrošināta viegli pieejama informācija par trauksmes celšanas sistēmu –
mājas lapā www.roja.lv un pašvaldības Kvalitātes pārvaldības sistēmā.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)
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Eva Kārkliņa

1.PIELIKUMS
21.01.2020. Rojas novada domes noteikumiem par
iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Rojas novada pašvaldībā
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa
ADRESĀTS
Norādiet institūciju/organizāciju, kurai adresējat šo ziņojumu

1. PĀRKĀPUMA APRAKSTS
Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamo pārkāpumu. Miniet konkrētus faktus
vai apstākļus, kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums tika
novērots), iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas, iesaistīto personu amati. Norādiet, vai
Jūsu rīcībā ir kādi pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, e-pasta sarakste)

2. INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS (SAISTĪBA AR DARBU) Jūsu
saistība ar organizāciju, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums
(atzīmējiet atbilstošo): strādāju organizācijā, par kuru ziņoju (man ar to ir
līgumattiecības/ieņemu tur amatu/esmu ar to dienesta attiecībās) pildu darba pienākumus
organizācijā, par kuru ziņoju, bet man ar to nav līgumattiecību (piemēram, sniedzu
pakalpojumu, bet līgums ir ar citu organizāciju), sniedzu organizācijai, par kuru ziņoju,
pakalpojumu iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības cita saistība
(norādiet, kāda)

___________________________________________
3. NORĀDIET,
KĀDU
KAITĒJUMU
JŪSU
MINĒTAIS
IESPĒJAMAIS
PĀRKĀPUMS IR RADĪJIS VAI VAR RADĪT SABIEDRĪBAS INTERESĒM¹
(KĀDĀM) UN KURIEM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJIEM

4. Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš
(atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamos komentārus)
nē, šī ir pirmā ziņošanas reize
jā, ziņoju savā darbavietā, izmantojot iekšēju trauksmes celšanas mehānismu
jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai_______________)
jā, vērsos gan savā darbavietā, gan citā institūcijā
--------------------------------------------¹ Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.
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cita informācija ________________________________________________________
Komentāri

5. PIELIKUMĀ
Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsuprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu.
Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda
bijusi 1.
2.
3.
..
6. ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU
Vārds, uzvārds, personas kods
Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, , e-adrese vai cita informācija, kur sazināties ar
Jums, tostarp nosūtīt atbildi)

7. IESNIEGŠANAS DATUMS
Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, es piekrītu manu personas datu apstrādei (ziņojuma
reģistrācijai, norādīto ziņu pārbaudei un atkārtotai saziņai ar mani) apliecinu, ka ziņojumā
norādīto informāciju uzskatu par patiesu apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu
mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības
Ja mans ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu:
1) piekrītu, ka manu ziņojumu turpmāk izskata kā fiziskās personas iesniegumu
(tas nozīmē, vispārīgā kārtībā un man nav paredzētas aizsardzības garantijas)
2) nepiekrītu, ka manu ziņojumu turpmāk skata kā fiziskās personas iesniegumu
________________________________ (paraksts)
Aizpilda institūcija/organizācija
Iesnieguma reģistrācijas datums _________________ Nr.__________
INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKO SAZIŅU:
- triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Jūsu iesnieguma atzīšanu par trauksmes
cēlēja ziņojumu, Jums tiks nosūtīta atbilde par pieņemto lēmumu (izmantojot Jūsu ziņojuma
6. punktā norādīto kontaktinformāciju);
- ja nepieciešams trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai, ar Jums var sazināties, lai iegūtu
papildu informāciju;
- ja Jūsu iesniegums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, kompetentā institūcija par tā
izskatīšanas gaitu Jūs informēs divu mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu iesniegums atzīts par
trauksmes cēlēja ziņojumu;
- neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar kompetentās institūcijas kontaktpersonu
trauksmes celšanas jautājumos
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 12. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 13

Par Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošo noteikumu Nr.
22/2011 “Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023. gadam” piemērošanu
Rojas novada dome, izskatot Rojas novada pašvaldības iedzīvotāju un uzņēmēju 2020.
gada 6. janvāra rakstu (reģistrēts 3-9/9) par kailciršu izstrādes ierobežošanu ciemu teritorijā
neatbilstību tiesību normām, konstatē, ka Rojas novada pašvaldības 2011. gada 20. septembra
saistošie noteikumi Nr. 22/2011 „Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023. gadam”, tika
izstrādāti un apstiprināti laikā, kad normatīvie akti nenoteica pašvaldībai tiesības ar teritorijas
plānojumu noteikt jebkādus ierobežojumus meža apsaimniekošanai, tai skaitā, kailciršu
veikšanai, kā arī to, ka LR Zemkopības ministrija 22.12.2016. rakstā Nr.3.2-3/3/3032/2016
skaidro, ka pašvaldībai nav tiesību ar teritorijas plānojumiem noteikt kailciršu izstrādes
ierobežojumus ciema teritorijā.
Rojas novada dome piekrīt, ka nav pieļaujama prettiesiska mežu īpašnieku tiesību
ierobežošana meža kailciršu veikšanai Rojas novada ciemu teritorijās esošajos mežos.
Nepieciešams nodrošināt pareizu tiesību normu interpretāciju minētajā jautājumā, kas
nepamatoti neaizskartu Rojas novada teritorijā esošo ciemu teritorijās esošo mežu īpašnieku
tiesības.
Tomēr lai sasniegtu šo mērķi, nav lietderīgi gaidīt jauna teritorijas plānojuma vai tā
grozījumu izstrādi, kas prasītu ilgstošu laiku, kā arī finanšu resursus, un sakarā ar ieplānoto
administratīvu teritoriālo reformu būtu nesaimnieciski. Rojas novada domes ieskatā minēto
mērķi iespējams sasniegt, nosakot, ka Rojas novada pašvaldības 2011. gada 20. septembra
saistošo noteikumu Nr. 22/2011 “Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam”,
punkta 6.13. MEŽI (M), apakšpunktā 6.13.4.2., noteiktais ierobežojums – “ciemu teritorijās
aizliegtas kailcirtes”, nav piemērojams.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13) punktu, 21.
panta pirmās daļas 3) punktu, 23) punktu un 27) punktu un Meža likumu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Rojas novada pašvaldības 2011. gada 20. septembra saistošo noteikumu
Nr. 22/2011 „Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam”, punkta 6.13. MEŽI
(M), apakšpunktā 6.13.4.2., noteiktais ierobežojums – “ciemu teritorijās aizliegtas kailcirtes”
nav piemērojams.
2. Informēt par Rojas novada domes lēmumu Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes
virsmežniecību un atbilstoši Iesniegumu likumam, Rojas novada pašvaldības iedzīvotāju un
uzņēmēju 2019. gada decembra raksta iesniedzējus.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 13. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 14

Par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu domes priekšsēdētājai
Ievērojot Rojas novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas 02.01.1020.
iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas punktu 13),
Rojas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai daļu no ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma laikā no šā gada 24. janvāra līdz 10. februārim (ieskaitot).
2. Domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja
pienākumus pildīt Rojas domes priekšsēdētāja vietniekam Haraldam Valdemāram, kuram uz
domes priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas laiku noteikt atlīdzību domes priekšsēdētājas
amata atlīdzības līmenī.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 14. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 15

Par Administratīvās komisijas sastāvu
Ievērojot Rojas novada bāriņtiesas locekles Lindas Frīdenbergas 29.11.2019. iesniegumu,
pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9) un 27) punktiem,

Rojas novada dome nolemj:
Atbrīvot Lindu Frīdenbergu no Rojas novada domes Administratīvās komisijas
locekļa pienākumiem.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 15. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 16

Par kopīpašumu Selgas iela 10, Rojā, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] 04.12.2019. iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju
noslēgt līgumu, kas pievienots iesnieguma pielikumā, sekojošu darbību veikšanai nekustamā
īpašumā Selgas ielā 10, Rojā, Rojas novadā:
- veikt tajā nepieciešamo remontu,
- sakārtot apkures sistēmu,
- mainīt divu telpu (veikals Nr.1, platība 38.4 kvm un palīgtelpa Nr.2, platība 13.0 kvm)
pašreizējo nedzīvojamo telpu statusu uz dzīvojamo telpu statusu,
- uzbūvēt vējtveri agrāk pastāvējušā vējtvera (Nr. 3 un Nr.4 vietā) vietā, saglabājot
iepriekšējā izmērus.
Rojas novada dome konstatē:
- nekustamais īpašums Selgas iela 10, Roja, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 008 0381,
pieder Rojas novada pašvaldībai (2/3 domājamās daļas) un [..] (1/3 domājamā daļa).
- īpašumtiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000135651;
- [..] piedāvājums neparedz nekustamā īpašuma Selgas iela 10, Roja, Rojas novads, kadastra
Nr. 8882 008 0381, sadalīšanu dzīvokļu īpašumos.
Lai nodrošinātu dzīvojamās mājas Selgas iela 10, Roja, Rojas novads, īrnieku intereses
un tiesības atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantam iegūt
īpašumā viņu īrētos dzīvokļus, nepieciešams nekustamo īpašumu sadalīt dzīvokļu īpašumos
un noslēgt īpašuma reālas sadales līgumu nosakot, kuram no īpašniekiem, kurš dzīvokļa
īpašums piederēs. Ievērojot augšminēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 17), 19) un 27) punktiem,
Rojas novada dome nolemj:
Piedāvāt [..] vienoties par nekustamā īpašuma Selgas iela 10, Roja, Rojas novads,
kadastra Nr. 8882 008 0381, sadalīšanu dzīvokļu īpašumos, noslēdzot īpašuma reālās sadales
līgumu.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 16. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 17

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Bezmeri”, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] pilnvarotā pārstāvja zvērināta advokāta Matīsa Dāvja
Kukaiņa, adrese: ZAB “Spīgulis & Kukainis”, Vaļņu iela 3, Rīga, LV – 1050, 2019. gada 10.
decembra iesniegums (reģistrēts Nr.3-9/909, 10.12.2019.), ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā
īpašuma „Bezmeri”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010 0016 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8882 010 0016 divās atsevišķās zemes vienībās un atdalāmajai zemes vienībai
piešķirt jaunu nosaukumu un adresi.
Rojas novada pašvaldība konstatē:
1. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamais
īpašums “Bezmeri”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010 0016, sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0016, (platība 60,5000 ha).
2. Nekustamais īpašums pieder [..], (katram ½ domājamā daļa), īpašuma tiesības reģistrētas
Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.162.
3. Kopīpašnieki vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Bezmeri”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010
0016, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0016 divās atsevišķās zemes vienībās,
saskaņā ar iesniegumam pievienoto sadales shēmu (pievienots grafiskais pielikums
Nr.8).
4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0016 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 010 0016 funkcionālais zonējums ir Piemājas
saimniecību un lauku viensētu apbūve (V), Meži (M) un Lauku teritorijas un pļavas,
mazdārziņi (L).
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 „Bezmeri”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010 0016, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0016 sadalīšanai (kopplatība 60,5000 ha), saskaņā
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ar grafisko pielikumu (pievienots grafiskais pielikums Nr.8), izstrādājot zemes ierīcības
projektu, piešķirot atdalāmajam zemes gabalam jaunu nosaukumu un adresi “Bezmermājas”.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pievienots – pielikums
Nr. 9).
3. Lēmumu nosūtīt: zvērinātam advokātam Matīsam Dāvim Kukainim, e-pasts:
matiss.kukainis@ska.lv.
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Rojas novada
domē, iesniedzot iesniegumu Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas nov., LV –
3264.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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8.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.01.2020. lēmumam Nr.17
“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Bezmeri”, Rojas novadā”

Nekustamais īpašums “Bezmeri”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010 0016

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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9.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.01.2020. lēmumam Nr.17
“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Bezmeri”, Rojas novadā”

NOSACĪJUMI
1.PROJEKTA IZSTRĀDES MĒRĶIS
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0016 sadalīšana, saskaņā ar
sadalīšanas shēmu (lēmuma pielikums Nr.8), jaunu zemes vienību izveidei.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0016 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 010 0016 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

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 17. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 18

Par zemi “Ziedpļava”, Rojas novadā
Ievērojot 15.09.2015. Rojas novada domes lēmumu Nr. 207 “Par rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemi” (sēdes protokols Nr. 9, 1. punkts), kurā atzīta par pašvaldībai piekrītošu zemi
“Ziedpļava”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 004 0183, konstatēts, ka zemes gabals “Ziedpļava”,
Rojas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0309 ir atzīstams kā starpgabals, jo Rojas novada
teritorijas plānojumā tā plānotā/atļautā izmantošana ir L (lauku teritorijas un pļavas), bet
pašvaldība Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošo noteikumu Nr.22/2011
„Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam”, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos noteikts, ka minimālā jaunizveidojamā zemes platība lauku teritorijām un pļavām
Rojas novadā ir 1 ha ciemu teritorijās un ārpus ciemiem – 2 ha. Nekustamais īpašums
“Ziedpļava”, Rojas novadā atrodas starp SIA “DIŽGLĀBAS” piederošu nekustamo īpašumu
“Jūras līči”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 004 0219, Aļinas Ļeonovas piederošo nekustamo
īpašumu “Ziedoņi”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 004 0160, Edgara Ļeonova piederošo
nekustamo īpašumu “Vanadziņi”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 004 0163.
Atbilstoši “Publiskas personas mantu atsavināšanas likumam” noteiktā kārtībā drīkst
atsavināt: 1) tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais
zemes starpgabals”.
Pamatojoties uz “Publiskas personas mantu atsavināšanas likumam” pirmā panta 11. daļas
b) apakšpunktu, Rojas novada teritorijas plānojuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 6.15.2.4. apakšpunktu, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, kas
nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību un izvērtējot lietderības apstākļus, likuma “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās
daļas 4)punktu, likuma „Zemes pārvaldības likums” 17. panta 2. daļas,

Rojas novada dome nolemj:
1. Atzīt par starpgabalu nekustamā īpašuma “Ziedpļava”, Rojas novadā zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0309 1.2100 ha platībā (vairāk vai mazāk kā izrādīsies
uzmērot dabā) un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4) punktu, reģistrēt zemesgrāmatā kā
Rojas novada pašvaldībai piekrītošu zemi (pievienots grafiskais pielikums Nr.10).
2. Lēmumu piecu dienā pēc to parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).
Domes priekšsēdētāja
(paraksts)
Eva Kārkliņa
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10.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.01.2020. lēmumam Nr.18
“Par zemi “Ziedpļava”, Rojas novadā”

„Ziedpļava”, Ģipka, Rojas novads Platība 1.2100 ha

- Lauku teritorijas un pļavas (L)

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Plāns no „Rojas novada teritorijas plānotā / atļautā izmantošana” (oriģināls mērogā 1:10 000)

Eva Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 2, 18. punkts)
Rojā
21.01.2020.

Nr. 19

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašumā “Silu komplekss”, Rojas novadā
Rojas novada dome ir saņēmusi [..] 13.01.2020. iesniegumu, kurā tiek lūgts, ka no
nekustamā īpašuma “Silu komplekss”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 005 0197 (Rojas
novada zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000348448), zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8882 005 0197, otrai jaunizveidojamajai zemes vienības daļai, kas uzmērītai
apbūves tiesību reģistrēšanai 0.6000 ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – kods 1003
“Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve”, kas tiek saglabāts arī visai pārējās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0197 platībai.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums “Silu komplekss”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 005 0197), sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0197 (kopplatība 5.8300 ha).
2. Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000348448.
3. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma “Silu komplekss”, Rojas
novadā (kadastra Nr. 8882 005 0197), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005
0197, noteikts sekojoši zemes lietošanas mērķi: „Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve” (NĪLM – kods 1003) 5.8300 ha platībā.
4. Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0197 8001 0.6000 ha platībā
noteikts sekojošs zemes lietošanas mērķis:
− „Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” (NĪLM – kods 1003) 0.6000 ha platībā,
kas sastāv no zemes lietošanas veida:
− zeme zem ēkām – 0.6000 ha.
5. Zemes lietošanas mērķi zemei “Silu komplekss”, Rojas novadā ar kadastra apzīmējumu
8882 005 0197, kas noteikta apbūves tiesībām pēc pievienotās apbūves tiesību shēmas,
nepieciešams noteikt sekojošu zemes lietošanas mērķi:
− „Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” (NĪLM – kods 1003) 0.6000 ha platībā,
kas sastāv no zemes lietošanas veida:
- zeme zem ēkām – 0.6000 ha.
6. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0197 nepieciešams noteikt
zemes lietošanas mērķi:
− „Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” (NĪLM – kods 1003) 5.8300 ha platībā,
kas sastāv no zemes lietošanas veida:
- zeme zem ēkām – 5.6000 ha,
- zeme zem ūdens – 0.2300 ha.
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7. 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 “Silu
komplekss”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 005 0197), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 005 0197 (kopplatība 5.8300 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 “Silu komplekss”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882
005 0197, (Rojas novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000348448), zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8882 005 0197, otrai jaunizveidojamajai zemes vienības daļai, kas
uzmērīta apbūves tiesību reģistrēšanai 0.6000 ha platībā (pievienots grafiskais pielikums
Nr.11), sekojošu zemes lietošanas mērķi:
− „Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” (NĪLM – kods 1003) 0.6000 ha
platībā.
2. Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0197 8001 0.6000 ha
platībā saglabāt zemes lietošanas mērķi:
− „Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” (NĪLM – kods 1003) 0.6000 ha
platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veida:
− zeme zem ēkām – 0.6000 ha.
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3. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0197, saglabāt zemes
lietošanas mērķi:
− „Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” (NĪLM – kods 1003) 5.2300 ha
platībā.
4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību
informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp
NĪVKIS un pašvaldību”.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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11.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.01.2020. lēmumam Nr.19
“Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašumā “Silu komplekss”, Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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