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

2017.gada 21.februārī

Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēdi atklāj 13.00
Darba kārtība:
1. Par precizētiem saistošiem noteikumiem Nr.2/2017
2. Par saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017
3. Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017
4. Par Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumu apstiprināšanu
5. Par piedalīšanos projektā „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē
nepieciešamo vaislinieku nozveja”
6. Par piedalīšanos projektā „Viengadīgo taimiņu mazuļu ielaišana publisko ūdenstilpju
ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas novadā”
7. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa MAN A 54 pārdošanu par brīvu cenu
8. Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas salidojuma dalības maksu
9. Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas rīkotā konkursa “Rojas ritmi 2017” dalības maksu
un balvas apstiprināšanu
10. Par likvidētā uzņēmuma SIA „Dzintara pilis” nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu
11. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
12. Par zemes vienības daļas “Pašv. Ceļš Pasts - Stāvlaukums”, Melnsilā iznomāšanu
13. Par zemes lietošanas mērķu un nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam Skuju ielā 6,
Rojā, Rojas novadā
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Upes iela 20,
Roja, Rojas novads
15. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Jaunvimbas”, Rojas novadā
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Akmeņdziras”,
Rude, Rojas novads
17. Par iepriekšējās apbūves faktu un zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā
„Kalnavanagi”, Kaltenē, Rojas novadā
18. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
19. Par projekta pieteikumu “Es i’ rojnieks!”
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.

Sēdi vada:
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Protokolē:
Domes sekretāre Gunta Dambiņa
Piedalās deputāti:
Eva KĀRKLIŅA
Uldis FELDBERGS
Haralds VALDEMĀRS
Guntra STOCKA
Mareks ŠTĀLS
Jānis KALNIŅŠ
Agris JANSONS
Ingus VECKĀGANS
Nepiedalās:
Alvis ŽOLUDS – darba dēļ
Piedalās:
Jānis Pūce – izpilddirektors, Alise Krūmiņa – NĪ speciāliste/ NĪN administratore, Aiga Grunte
– galvenā grāmatvede, Agnese Veckāgane – Attīstības nodaļas vadītāja, Jānis Pāvuliņš – jurists,
Ligita Šnore – teritorijas plānotāja.
1.
Par precizētiem saistošiem noteikumiem Nr.2/2017
Ziņo Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Haralds Valdemārs
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.24 „Par precizētiem saistošiem noteikumiem Nr.2/2017”. Lēmums
pievienots protokolam.
2.
Par saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Agris Jansons
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.25 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017”. Lēmums pievienots
protokolam.
3.
Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.26 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017”. Lēmums pievienots
protokolam.

4.
Par Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Agris Jansons
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.27 „Par Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumu
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
5.
Par piedalīšanos projektā „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē
nepieciešamo vaislinieku nozveja”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.28 „Par piedalīšanos projektā „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un
ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja””. Lēmums pievienots protokolam.
6.
Par piedalīšanos projektā „Viengadīgo taimiņu mazuļu ielaišana publisko ūdenstilpju
ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas novadā”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.29 „Par piedalīšanos projektā „Viengadīgo taimiņu mazuļu
ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai
Rojas novadā””. Lēmums pievienots protokolam.
7.
Par kustamās mantas – pasažieru autobusa MAN A 54 pārdošanu par brīvu cenu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.30 „Par kustamās mantas – pasažieru autobusa MAN A 54
pārdošanu par brīvu cenu”. Lēmums pievienots protokolam.
8.
Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas salidojuma dalības maksu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:

pieņemt lēmumu Nr.31 „Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas salidojuma dalības
maksu”. Lēmums pievienots protokolam.
9.
Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas rīkotā konkursa “Rojas ritmi 2017” dalības
maksu un balvas apstiprināšanu
Ziņo Izglītības, sporta un kultūras komitejas priekšsēdētāja Guntra Stocka
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.32 „Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas rīkotā konkursa “Rojas
ritmi 2017” dalības maksu un balvas apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
10.
Par likvidētā uzņēmuma SIA „Dzintara pilis” nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.33 „Par likvidētā uzņēmuma SIA „Dzintara pilis” nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
12.
Par zemes vienības daļas “Pašv. Ceļš Pasts - Stāvlaukums”, Melnsilā iznomāšanu
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Agris Jansons
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.35 „Par zemes vienības daļas “Pašv. Ceļš Pasts - Stāvlaukums”,
Melnsilā iznomāšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
13.
Par zemes lietošanas mērķu un nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam Skuju ielā 6,
Rojā, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Agris Jansons
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.36 „Par zemes lietošanas mērķu un nosaukuma maiņu nekustamam
īpašumam Skuju ielā 6, Rojā, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
14.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Upes iela 20,
Roja, Rojas novads
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Agris Jansons

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.37 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam Upes iela 20, Roja, Rojas novads”. Lēmums pievienots protokolam.
15.
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Jaunvimbas”, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Agris Jansons
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.38 „Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
„Jaunvimbas”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
16.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Akmeņdziras”,
Rude, Rojas novads
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Agris Jansons
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.39 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Akmeņdziras”, Rude, Rojas novads”. Lēmums pievienots protokolam.
17.
Par iepriekšējās apbūves faktu un zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā
„Kalnavanagi”, Kaltenē, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Agris Jansons
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.40 „Par iepriekšējās apbūves faktu un zemes lietošanas mērķu
maiņu nekustamā īpašumā „Kalnavanagi” Kaltenē Rojas novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.
19.
Par projekta pieteikumu “Es i’ rojnieks!”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls,
A.Jansons, J.Kalniņš, G.Stocka, I.Veckāgans), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.42 „Par projekta pieteikumu “Es i’ rojnieks!””. Lēmums pievienots
protokolam.

Sēdi beidz plkst. 15.15

Sēdes vadītāja

E.Kārkliņa

Protokoliste

G.Dambiņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 1.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.24

Par precizētiem saistošiem noteikumiem Nr.2/2017
Ievērojot VARAM 2017.gada 02.februāra elektroniskā pasta vēstuli, nepieciešams
precizēt Rojas novada pašvaldības 2017. gada 17.janvāra saistošos noteikumus Nr.2/2017 “Par
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Rojas novadā”, saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta
27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”
6.punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt precizētos Rojas novada pašvaldības 2017. gada 17.janvāra saistošos
noteikumus Nr.2/2017 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Rojas
novadā” (pievienots – pielikums Nr.1).
2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

1.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.02.2017. lēmumam Nr.24
“Par precizētiem saistošajiem noteikumiem
Nr.2/2017”

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr.2/2017
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2017. gada 17.janvāra
sēdes lēmumu Nr.3
(protokols Nr.1)
Precizēti
ar Rojas novada domes
2017. gada 21.februāra
sēdes lēmumu Nr.24
(protokols Nr.2)

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Rojas novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta
27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta” 6.punktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Rojas novada pašvaldībā nodrošināto
sociālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas
kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Rojas novada pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā,
ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijās, vai pērk no cita pakalpojuma
sniedzēja.
3. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas
Rojas novadā un faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, kā arī citām normatīvajos aktos
noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā.
4. Rojas novada pašvaldībā sociālo pakalpojumu sniegšana un organizēšana ir uzdota Rojas
novada Sociālajam dienestam (turpmāk – Dienests).

5. Dienestā sniegto Pakalpojumu cenas tiek noteiktas ar Rojas novada domes lēmumu.
6. Pakalpojumu saņēmējam vai pakalpojuma saņēmēja apgādniekam ir pienākums norēķināties
par saņemto pakalpojumu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos
noteikumos paredzētajai kārtībai.
II.

Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība

7. Dienests sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:
7.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīves vietā - aprūpe mājās;
7.2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
7.2.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
7.2.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
7.2.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem.
7.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā:
7.3.1. atbalsta un pašpalīdzības grupas;
7.3.2. dienas centra pakalpojums.
7.4. sociālā darba pakalpojums;
7.5. citi pakalpojumi:
7.5.1. psihologa pakalpojumi;
7.5.2. ”drošības pogas” pakalpojums;
7.5.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgajām personām;
7.5.4. ģimeņu asistenta pakalpojumi;
7.5.5. asistenta pakalpojumi;
7.5.6. higiēnas pakalpojumi.
8. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma pieņemšanas termiņu, Dienests 10 darba dienu laikā
no personas iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, kā arī, ja
nepieciešams, pēc apsekošanas dzīves vietā novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā
pakalpojuma un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu. Aprūpes
mājās pakalpojums
9. Pakalpojums „Aprūpe mājās” tiek regulēts saskaņā ar Rojas novada domes 2016. gada
17.maija saistošajiem noteikumiem Nr.8/2016 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Rojas novadā.”
III.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām
personām

10. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir
pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuri
vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā
dzīvojošie ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošās personas vecuma, veselības stāvokļa vai
nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpes mājās
pakalpojumu, kā arī ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās
noteikto pakalpojumu apjomu.
11. Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā
pilngadīgām personām, personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Dienestā jāiesniedz:
11.1.iesniegumu,
11.2.iztikas līdzekļu deklarāciju,
11.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību,
11.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Ja personai ir Latvijas Republikas Civillikumā (turpmāk tekstā – Civillikums) noteiktie
likumīgie apgādnieki, Dienests normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvērtē likumīgo
apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli. Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums
ir samaksāt par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām
personām sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot vienošanos ar pakalpojumu sniedzēju. Dienests
izvērtē personu iespējas samaksāt par ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā
pilngadīgām personām saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju,
ievērojot nosacījumus, ka:
12.1. persona sedz izdevumus par ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā
pilngadīgām personām sniegtajiem pakalpojumiem ar 90 procentiem no pensijas vai valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta, un/vai citiem ienākumiem;
12.2. personas rīcībā esošā naudas summa pēc pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāka
par 10 procentiem no personas ikmēneša pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta;
12.3. likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā pakalpojuma samaksas
nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar
koeficientu 1.0 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar
koeficientu 0,5 - uz katru nākamo ģimenes locekli.
13. Ja persona ar saviem ienākumiem, ņemot vērā 12.1. un 12.2.punktu nosacījumus, nevar segt
pilnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām
pakalpojuma izmaksu, tad atlikušo maksu līdz pilnai pakalpojuma izmaksai sedz:
13.1. Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki, ievērojot, lai likumīgo
apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā pakalpojuma samaksas nedrīkst būt
mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu
1,0 uz pirmo ģimenes locekli
(vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar koeficientu 0,5 - uz katru nākamo ģimenes
locekli;
13.2. pašvaldība, ja personai saskaņā ar Civillikumu nav likumīgo apgādnieku;
13.3. Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki un pašvaldība sekojošā kārtībā:
ja apgādnieki nevar segt atlikušo pakalpojuma maksu līdz pilnai pakalpojuma izmaksai, jo
to ienākumi saskaņā ar 13.1.punktā minētajiem nosacījumiem pēc atlikušās pakalpojuma
maksas segšanas kļūst mazāki par 13.1.punktā minēto ienākumu summu, tad apgādnieki
maksā tā, lai to ienākumi pēc veiktās samaksas nekļūtu mazāki par 13.1.punktā minēto
personu ienākumu summu, un pašvaldības noteikto līdzfinansējumu veido starpība starp
personas un tās apgādnieku veikto maksājumu par pakalpojumu un pilno pakalpojuma
izmaksu.
14. Ja persona nesaņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un personai
nav citu ienākumu, tad pakalpojumu finansē pašvaldība un/vai personas likumīgie apgādnieki,
ievērojot 12.3. un 13.punkta nosacījumus.
15. Pakalpojumu sniegšanu institūcijā var pārtraukt, ja:
15.1. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību vai neievēro ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām iekšējās kārtības
noteikumus;
15.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami pakalpojumi institūcijā un tos
var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;
15.3. persona rakstiski pieprasa pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.
IV.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

16. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas
nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem mājokli, pilnu
aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams
nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

17. Saņemšanas kārtība ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums
bērniem:
17.1. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem un
bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem pakalpojums
ir valsts finansēts, un saņemšanas kārtību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.288
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” (2008.gada 21.aprīlis)
17.2. Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus vecumā pēc 2 gadiem ievieto
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem ar bāriņtiesas
lēmumu, Dienestam slēdzot līgumu ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju, kas nodrošina
pakalpojumu.
V.

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

18. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas
nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes
situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24
stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.
19. Saņemšanas kārtība īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums
bērniem:
19.1. bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz Dienestā iesniegumu un dokumentus
par pakalpojuma nepieciešamību:
19.1.1. ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības stāvoklī un kontrindikāciju
neesamību,
19.1.2. psihologa/sociālā darbinieka atzinumu par sociālās rehabilitācijas
nepieciešamību, ja bērns cietis no prettiesiskām darbībām.
19.2. Dienests saņemot dokumentus, sagatavo:
19.2.1. Lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu,
19.2.2. Sociālā gadījuma situācijas aprakstu par bērna ģimeni,
19.2.3. Nosūtījumu par pakalpojuma saņemšanu,
19.2.4. Līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.
20. īslaicīgā sociālā aprūpe tās saņēmējiem ir bezmaksas.
VI.

Atbalsta un pašpalīdzības grupas

21. Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību,
grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to
risināšanai, lai uzlabotu savu (funkcionēšanu un sociālo situāciju) dzīves kvalitāti.
22. Tiesības saņemt atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai
personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties.
23. Atbalsta un pašpalīdzības grupu dalībniekiem sociālais pakalpojums ir bezmaksas.
VII.

Dienas centra pakalpojums

24. Dienas centrs dienas laikā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personas
dzīvesvietā, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā
laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu
risināšanā, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību.
25. Dienas centrs nodrošina pakalpojumus vairākām mērķa grupām.
26. Dienas centra pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar dienas centra nolikumu.
27. Pašvaldība sniedz dienas centra pakalpojumus bērniem, personām ar garīga rakstura
traucējumiem, personām ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai
nelabvēlīgi apstākļi, personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts

vecuma pensiju, bezdarbniekiem, bezpajumtniekiem, kā arī citām mērķa grupām saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto.
28. Dienas centra apmeklējums ir bezmaksas.
VIII. Sociālā darba pakalpojums
29. Sociālā darba pakalpojuma mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un
sabiedrībai kopumā veicināt atjaunot vai pilnveidot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai
funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru
mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
30. Lai uzsāktu pakalpojuma sniegšanu, Dienesta pienākums ir apsekot dzīves vietā personas,
kuras pēc palīdzības vērsušās pašas, kā arī, ja personu sociālo un psiholoģisko problēmu
risināšanai norīkojusi institūcija vai cita persona, kas pārstāv bērna, personas vai ģimenes
intereses.
31. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to nebrīdinot klientu.
32. Sociālā darba pakalpojumu sniedz Sociālajā dienestā, sociālo pakalpojumu sniedzēju
institūcijās.
X. Psihologa pakalpojumi
33. Psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz Dienesta sociālā darbinieka veikto situācijas
izvērtējumu un atzinumu, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas
krīzes situācijās.
34. Ar Dienesta norīkojumu pakalpojums ir bezmaksas.
IX.

“Drošības pogas” pakalpojums

35. Drošības pogas pakalpojums ir sociāls pakalpojums, kas nodrošina nepārtrauktas saziņas
iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.
36. Drošības pogas pakalpojumu ir tiesības saņemt šādām personām, kuru spējas, novērtējot
pēc Bartela indeksa, ir līdz 19 :
36.1. atsevišķi dzīvojošām personām ar funkcionāliem traucējumiem vai ar invaliditāti,
kurām nav likumīgo apgādnieku;
36.2. ģimenei, kurā visiem ģimenes locekļiem noteikta invaliditāte.
37. Lai saņemtu pakalpojumu, persona sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta
izziņu par veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u), kurā ir norāde par Drošības pogas
uzstādīšanas nepieciešamību.
38. Drošības pogas pakalpojums tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem.
X.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgajām personām

39. Sociālais dienests sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atkarīgajām personām
nodrošinot personām ar atkarības problēmām:
39.1. psihosociālu palīdzību;
39.2. informācijas par ārstēšanās un rehabilitācijas iespējām sniegšanu;
39.3. motivēšanu dzīvei bez atkarību izraisošām vielām;
39.4. sociālās rehabilitācijas plāna izveidošanu un realizēšanu sadarbībā ar sociālā darba
speciālistiem.
40. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgajām personām tiek sniegti bez maksas,
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli un garantējot anonimitāti.
XIII. Ģimenes asistenta pakalpojums

41. Pakalpojums tiek nodrošināts, lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo
prasmju uzlabošanai, gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības.
42. Pakalpojums ietver ģimenes asistenta pakalpojumu līdz 24 stundām mēnesī.
43. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem:
43.1. nepilnai ģimenei;
43.2. daudzbērnu ģimenei;
43.3. ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna aprūpē;
43.4. ģimenei, kurai nepieciešams atbalsts krīzes situācijā.
44. Pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem piešķir:
44.1. ģimenēm, kurām ir nepietiekamas prasmes bērna audzināšanai;
44.2. ģimenēm, kurās aug bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
44.3. ģimenēm, kurām sociālais darbinieks konstatējis krīzes situāciju.
45. Pakalpojums tiek piešķirts pamatojoties uz sociālā darbinieka veikto situācijas izvērtējumu
un atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību, noslēdzot vienošanos ar klientu par sadarbību
pakalpojuma saņemšanai.
46. Pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti uz laiku
vai pastāvīgi.
XIV. Asistenta pakalpojums
47. Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un
funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās
aktivitātēs.
48. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:
48.1. nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas centru;
48.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;
48.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.
48.4. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
XV. Higiēnas pakalpojums
49. Higiēnas pakalpojums ietver veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumu.
50. Higiēnas pakalpojums tiek sniegts trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un invalīdiem
Sociālā dienesta multifunkcionālā centra “Strops” telpās.
51. Lai saņemtu pakalpojumu, jāuzrāda izziņa par atbilstību trūcīgās personas (ģimenes)
statusam, vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statusam vai invalīda apliecību.
52. Maksa par pakalpojumu noteikta Rojas novada domes apstiprinātajos izcenojumos.

XVI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
53. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rojas novada domē.
54.novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
noteiktajā kārtībā.
XVII. Noslēguma jautājumi
55. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.
56. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Rojas novada pašvaldības 2009.
gada 11.augustā saistošie noteikumi Nr.14/2009 “Sociālo pakalpojumu saņemšanas

kārtība Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

Pāvuliņš 63220841

E.Kārkliņa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Rojas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 2/2017 “Par sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību Rojas novadā”
īss projekta satura Saistošie noteikumi nosaka Rojas novada pašvaldības sniegto
izklāsts
sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un
samaksas kārtību.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta
trešo daļu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas
kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes. Kārtību, kādā
saņemami
pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību
saistošajos noteikumos. Pašvaldībā izveidoti jauni sociālie
pakalpojumi, ir nepieciešamas ievērojamas izmaiņas esošajos
noteikumos, lai noteiktu sociālo pakalpojumu veidus un kārtību,
tādejādi lietderīgi izveidot un apstiprināt jaunus saistošos noteikumus
plānotā
projekta Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie līdzekļi paredzēti pašvaldības
ietekme
uz aģentūras „Sociālais dienests” 2017.gada budžetā. Plānots, ka papildu
pašvaldības
naudas līdzekļi atbilstoši iesniegtajiem saistošajiem noteikumiem
budžetu
nebūs nepieciešami. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav
nepieciešams veidot jaunas institūcijas, papildināt esošo institūciju
kompetenci.
uzņēmējdarbības
nav attiecināms
vide pašvaldības
teritorijā
administratīvās
Ierosinājumu iesniedz Rojas novada Sociālais dienests. Saistošie
procedūras
un noteikumi izskatīti un atbalstīti Sociālo jautājumu komitejā.
konsultācijas
ar Personām saskaņā ar saistošajiem noteikumiem jāiesniedz iesniegums
privātpersonām
Rojas novada sociālajā dienestā.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
projekta
nepieciešamības
pamatojums

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 2.punkts)
Rojā

21.02.2017.

Nr.25

Par saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu, Ministru kabineta 21.06.2011.gada noteikumu
Nr.491„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11.punktu, Ministru kabineta
04.04.2006.gada noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2017 „Par mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Rojas novadā” (pievienots – pielikums
Nr.2).
2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski jānosūta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

2.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.02.2017. lēmumam Nr.25
“Par saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017”

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā
Nr.4/2017
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2017. gada 21.februāra
sēdes lēmumu Nr.25
(protokols Nr.2)
„Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību
Rojas novadā.”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 21.06.2011.gada noteikumu Nr.491„Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11.punktu, Ministru kabineta
04.04.2006.gada noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu redakcijā
I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijai, uzskaitei, turēšanai Rojas novada administratīvās teritorijā, kā arī nosaka mājas
(istabas) dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, kā arī klaiņojošo dzīvnieku
izķeršanas kārtību Rojas novadā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. mājas dzīvnieki – šo Noteikumu izpratnē mājas (istabas) suņi, kaķi un mājas sesks (fretka)
vai citi dzīvnieki, kuri tiek turēti savam priekam,
2.2. mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs – valsts vienotā informācijas sistēmas datubāze, ko
veido Lauksaimniecības datu centrs,
2.3. mājas dzīvnieku ķērājs - šo Noteikumu izpratnē ir Rojas novada Pašvaldības policisti vai
cita Rojas novada pašvaldības pilnvarota persona, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
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apmācīta klaiņojošu dzīvnieku ķeršanā un kurai ir apliecība, kas dod tiesības ķert klaiņojošus
dzīvniekus,
2.4. sabiedriska vieta – parki, skvēri, peldvietas, sporta laukumi vai jebkura cita publiski
pieejama vieta.
3. Šo Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Rojas novada administratīvajā
teritorijā, lai Mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, nodrošinātu
to reģistrāciju un samazinātu Mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu, kā arī novērstu dzīvnieku
klaiņošanu.
4. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Rojas
novada Pašvaldības policija.
II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas un uzskaites kārtība
5. Rojas novada administratīvajā teritorijā esošie Mājas dzīvnieki – suņi, īpašniekam vai
turētājam ir jāreģistrē mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos (turpmāk – normatīvie akti) noteiktajā kārtībā.
6. Rojas novada administratīvā teritorijā esošo Mājas dzīvnieku reģistrāciju mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrā, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var veikt mājas dzīvnieka īpašnieks vai
turētājs, izmantojot datu centra vai vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla
www.latvija.lv identifikācijas pakalpojumus. Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs dzīvnieka
reģistrāciju var lūgt veikt praktizējošam veterinārārstam, Lauksaimniecības datu centra
reģionālajās struktūrvienībās vai Rojas novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu
apkalpošanas centrā, Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV 3264, kur pakalpojums mājas
dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem tiek sniegts, ievērojot starp Lauksaimniecības datu centru
un Rojas novada domi noslēgto līgumu. Maksu par mājas dzīvnieku reģistrāciju mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrā mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, var samaksāt kredītiestādēs,
izmantojot internetbankas pakalpojumus vai POS terminālī Rojas novada domes kasē ar
MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron vai American Express maksājumu karti.
7. Par mikroshēmas implantēšanu Mājas dzīvniekam (sunim) un tā reģistrēšanu Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs Mājas dzīvnieka īpašnieks
vai turētājs.
8. Par Mājas dzīvnieku (suņu) turēšanu Rojas novada administratīvajā teritorijā ir jāmaksā
ikgadējā pašvaldības nodeva, apmērā, kurš noteikts ar Rojas novada domes saistošajiem
noteikumiem par nodevām Rojas novadā.
III. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība
9. Mājas dzīvnieku īpašnieks un turētājs nodrošina Mājas dzīvnieku turēšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
IV. Klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu Mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana
10. Mājas dzīvnieki, kuri nav identificējami un palikuši bez pajumtes un īpašnieka vai turētāja
aprūpes (izņemot savvaļas dzīvnieki), uzskatāmi par klaiņojošiem.
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11. Rojas novada pašvaldības teritorijā klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušo Mājas
dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un to nogādāšanu dzīvnieku
patversmē veic šo noteikumu 2.3. punktā norādītais mājas dzīvnieku ķērājs, nodrošinot
informācijas par dzīvnieku izķeršanu pieejamību un aktualizāciju.
12. Ja pēc Mājas dzīvnieka identifikācijas datiem ir iespējams noteikt Mājas dzīvnieka
īpašnieku vai turētāju un Mājas dzīvnieku iespējams nogādāt īpašniekam vai turētājam, tad
Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs maksā ar dzīvnieka noķeršanu un transportēšanu
saistītos izdevumus saskaņā ar mājas dzīvnieku ķērāja izsniegto rēķinu.
13. Ja ar Mājas dzīvnieka īpašnieku vai turētāju nav iespējams sazināties, vai īpašnieks vai
turētājs tiek noskaidrots vēlāk, kad Mājas dzīvnieks jau ir ievietots dzīvnieku patversmē, tad
Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs samaksā visus izdevumus, kas saistīti ar Mājas dzīvnieka
izķeršanu un transportēšanu uz patversmi, kā arī dzīvnieku patversmes izmaksas, kas saistītas
ar Mājas dzīvnieka izmitināšanu un aprūpi.
14. Mājas dzīvnieku var eitanizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai atdot turējumā citai
personai, ja 14 dienu laikā pēc Mājas dzīvnieka ievietošanas dzīvnieku patversmē tā īpašnieks
tam piederošo Mājas dzīvnieku neizņem no patversmes vai Mājas dzīvnieks nav identificējams.
15. Rojas novada administratīvajā teritorijā no sabiedriskām vietām bojā gājušo Mājas
dzīvnieku līķus savāc atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs, ar kuru pašvaldībai
ir noslēgts pakalpojuma sniegšanas līgums - SIA „Janvāri”, reģ. Nr. LV41203014521, adrese:
Brīvības 34, Talsi, Talsu novads, LV-3201, patversme - Talsu dzīvnieku patversme "Ausma",
Kr.Valdemāra iela 75, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo
noteikumu neievērošanu
16. Kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu,
papildus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.¹ punktā noteiktām pašvaldību
amatpersonām, atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:
16.1. Rojas novada domes deputāti,
16.2. Rojas novada domes izpilddirektors;
16.3. Rojas novada Pašvaldības policisti,
16.4. pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotāja – SIA „Rojas DzKU” amatpersonas.
17. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildība nav paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 10,00 EUR līdz
80,00 EUR
18. Par tādu pašu Noteikumu prasību neievērošanu, ja tās izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 25,00 EUR līdz 350,00 EUR.
19. Par šo noteikumu pārkāpumiem lietas izskata un lēmumu par administratīvā soda
uzlikšanu pieņem Rojas novada domes Administratīvā komisija Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājums
20. Šo saistošo noteikumu 7. punktā noteiktās prasības par mikroshēmas implantēšanu Mājas
dzīvniekiem (suņiem), kas atrodas īpašnieka vai valdītāja turējumā līdz šo saistošo
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noteikumu stāšanās spēkā, un to reģistrēšana Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā jāveic
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

Pāvuliņš 63220841
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Rojas novada pašvaldības 2017. gada 21. februāra
Saistošo noteikumu Nr.4/2017
„Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību
Rojas novadā” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 1.1. likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punkts
pamatojums
nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par mājdzīvnieku
uzturēšanu;
1.2. Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešā daļa nosaka, ka vietējā
pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu
dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu;
1.3. Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 "Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 2.1 punkts
nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības kontrolēt šajos noteikumos noteikto
mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, ja ir aizdomas
vai sūdzības par šo prasību pārkāpumiem.
2. Īss projekta satura Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir atbilstoši Dzīvnieku
izklāsts
aizsardzības likuma un Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu
Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai" normu prasībām aktualizēt ar suņu un kaķu turēšanu saistīto
jomu Rojas novada administratīvajā teritorijā, sabiedrības vajadzības
pēc saistošajos noteikumos reglamentētajiem pasākumiem par
labturības prasībām mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, kā arī mājas
(istabas) dzīvnieku īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus.
3. Informācija par plānoto 3.1. nav plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu;
projekta ietekmi uz
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
pašvaldības budžetu
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt
esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto 4.1. sabiedrības mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
projekta ietekmi uz
tiesiskais regulējums, ir visas fiziskās un juridiskās personas, kas
uzņēmējdarbības vidi Rojas novada administratīvajā teritorijā tur suņus un kaķus;
pašvaldības teritorijā 4.2. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par
5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
administratīvajām
piemērošanā:
procedūrām
5.1.1. Rojas novada domes izpilddirektors un Pašvaldības policija;
5.1.2. SIA „Rojas DzKU”.
5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un
nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas
ar iedzīvotājiem mājas (istabas) dzīvnieku turētājiem.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

Pāvuliņš 63220841
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 3.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.26

Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2017 “Par grozījumiem Rojas novada
pašvaldības 21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par materiāliem pabalstiem Rojas
novadā”” (pievienots – pielikums Nr.3).
2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski jānosūta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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3.PIELIKUMS
Rojas novada Domes 21.02.2017. lēmumam Nr.26
„Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017”

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā

Nr.5/2017
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2017.gada 21.februāra
sēdes lēmumu Nr.26
(protokols Nr.2)

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošajos
noteikumos Nr.6/2012 “Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
1.1.Izdarīt Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par
materiāliem pabalstiem Rojas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi 6/2012) ar
grozījumiem 2014.gada 21.janvārī (saistošie noteikumi Nr.4/2014 “Par grozījumiem
21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 „Par materiāliem pabalstiem Rojas
novadā””) šādu grozījumu - aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu apakšpunktā 5.1.
skaitli un vārdu „20,00 euro” ar skaitli un vārdu „50,00 EUR”.
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

L.Pūce 63269787
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Rojas novada domes 2017.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017
“Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošajos noteikumos
Nr.6/2012 “Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošie noteikumi Nr.6/2012 “Par
materiāliem pabalstiem Rojas novadā” paredz pabalstu 20,00 EUR dzīves
jubilejās – 70; 75; 80; 85; 90 un turpmākajās dzimšanas dienās, izņemot 100.
dzimšanas dienu, kad tiek piešķirts naudas pabalsts 150,00 EUR apmērā.
Ņemot vērā, ka šīs ir sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas un inflācija
valstī turpina pieaugt, būtu nepieciešams palielināt pabalsta apmērus,
nosakot pabalstu 50,00 EUR dzīves jubilejās – 70; 75; 80; 85; 90 un
turpmākajās dzimšanas dienās, izņemot 100. dzimšanas dienu, kad tiek
piešķirts naudas pabalsts 150,00 EUR apmērā.

2. Īss projekta
satura izklāsts

Sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām - senioriem tiks palielināts
pabalsta apmērs, nosakot pabalstu 50,00 EUR dzīves jubilejās – 70; 75; 80;
85; 90 un turpmākajās dzimšanas dienās, izņemot 100. dzimšanas dienu, kad
tiek piešķirts naudas pabalsts 150,00 EUR apmērā.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Plānotais projekts pašvaldības budžetu neietekmēs jo līdzekļi jau ir paredzēti
2017.gada budžetā pabalstu senioriem palielināšanai 2017.gadā no
plānotā saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža papildus nepieciešami
4080,00 EUR (136 X 30,00=4080,00 EUR).

4. Informācija par Pabalsts senioriem dzīves jubilejās nedaudz uzlabos sociālās atstumtības
plānoto projekta riskam pakļauto iedzīvotāju sociāli ekonomisko stāvokli.
ietekmi uz sociāli
ekonomisko
stāvokli
(uzņēmējdarbības
vidi) pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides
administratīvajām aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti Rojas novada
procedūrām
informatīvajā izdevumā “Banga” un Rojas novada pašvaldības mājaslapā
www.roja.lv.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rojas novada Sociālais dienests.
6. Informācija par Viedokli par ēdināšanas pabalstu izteikuši un uzklausīti daudzbērnu
konsultācijām ar ģimeņu vecāki.
privātpersonām
Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 4.punkts)
Rojā

21.02.2017.

Nr.27

Par Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, ņemot vērā Rojas
novada domes Tautsaimniecības un vides aizsardzības komitejas 14.02.2017 lēmumu un
Finanšu komitejas 22.09.2016. lēmumu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2017 „Rojas novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi” (pievienots – pielikums Nr.4).
2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski jānosūta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.
4. Apstiprināt Rojas novada kapsētu sarakstu (pievienots – pielikums Nr.5).
5. Nenoteikt maksu par Rojas novada pašvaldībai piederošo kapsētu zemes nomu un
kapličas izmantošanu.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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4.PIELIKUMS
Rojas novada Domes 21.02.2017. lēmumam Nr.27
„ Par Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumu apstiprināšanu”

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā

Nr.6/2017
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2017.gada 21.februāra
sēdes lēmumu Nr.27
(protokols Nr.2)
Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas
Noteikumi
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
"Par
pašvaldībām" - 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Rojas novada kapsētu darbību un uzturēšanu, kapavietu
piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas
kārtību, kapsētu apsaimniekotāju, kapsētu pārziņu un kapavietas nomnieka tiesības un
pienākumus.
2. Lietotie termini:
2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas saskaņā ar Rojas novada pašvaldības teritorijas
plānojumu ierādīta mirušo apbedīšanai;
2.2. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas
kapavietas;
2.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunu
kapavietu ierādīšana ir ierobežota;
2.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kas ir slēgta apbedījumiem un virsapbedījumiem;
2.5. kaps – vieta, kurā tiek apbedīts mirušais;
2.6. kapavieta – zemes teritorija kapsētā ar noteiktām robežām viena vai vairāku mirušo
apbedīšanai, kapavietas izveidošanai un kopšanai;
2.7. neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kura netiek kopta trīs gadus pēc kārtas;
2.8. kapavietas nomnieks – fiziska persona, ar kuru noslēgts beztermiņa nomas
līgums par ģimenes kapavietas izveidošanu un kopšanu;
2.9. kapsētas apsaimniekotājs – Rojas novada dome vai juridiska persona, kura
saskaņā ar līgumu, veic kapsētas apsaimniekošanu;
2.10. kapsētas pārzinis – persona, kura pilda saistošajos noteikumos un amata aprakstā
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paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus;
2.11. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas
norisei;
2.12. apbedīto reģistrs – kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido mirušo
reģistrācijas grāmatas ( arī elektroniskā formātā), apbedījumu vietu shēmas, par ko
atbild kapsētas apsaimniekotājs;
2.13. apbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana kapavietā;
2.14. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs
esošā apbedījuma šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā;
2.15. bezpiederīgo mirušais – mirušais, kura apbedīšanai nav pieteikušies piederīgie vai
citas personas, un kura apbedīšanu organizē Rojas novada sociālais dienests.
3. Jaunas kapsētas tiek veidotas atbilstoši Rojas novada teritorijas plānojumam.
4. Zemes īpašnieks atbild par kapsētas teritorijas zemes gabala reģistrēšanu zemesgrāmatā un
kapsētas apsaimniekošanu.
5. Rojas novadā ir atvērtās, daļēji slēgtās un slēgtās kapsētas. Kapsētas statusu nosaka vai
maina Rojas novada dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. Rojas novada dome nosaka slēgto kapsētu izmantošanas veidu (kapsētas, sabiedriskās
lietošanas parki, skvēri, dārzi, u.c.).
7. Kapsētu apsaimniekotājs pārrauga un kontrolē šo noteikumu ievērošanu, kapsētu
arhitektūras un ainavas veidošanu kapsētās.
8. Rojas novada pašvaldības kapsētas vai to daļas pēc atsevišķu reliģisko organizāciju vai
konfesiju pieprasījuma, vai citu juridisko personu pieprasījuma var nodot šo organizāciju
apsaimniekošanā. Mirušo reģistrācijas grāmatas un visi ar apbedīšanu saistītie dokumenti
tiek nodoti saskaņā ar līgumu, kuram pievieno apbedīšanas vietas shēmu.
9. Kapu pārzinis ar kuru Rojas novada pašvaldība noslēgusi līgumu, atbilstoši tam pārrauga
Rojas novada administratīvajā teritorijā esošos kapus un/vai atsevišķās kapavietas un veido
apbedīto reģistru (pielikums Nr.1).
10. Objektu (pieminekļu un citu objektu), kuru augstums no kapavietas virsmas pārsniedz 1,2
m, uzstādīšana jāsaskaņo ar Rojas apvienoto būvvaldi. Strīdus par kapakmeņu, pieminekļu,
piemiņas plākšņu, apmaļu un citu objektu atbilstību šiem noteikumiem izskata Rojas apvienotā
būvvalde.
II. Kapsētu kārtības noteikumi
11. Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu nomniekiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem
un citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie
noteikumi, kā arī citi kapsētas īpašnieka, apsaimniekotāja un pārziņa norādījumi.
12. Kapsētās aizliegts:
12.1. ievest dzīvniekus un pieļaut to atrašanos kapsētās;
12.2. patvaļīgi mainīt ierādītās kapavietas robežas;
12.3. iebraukt ar automašīnām vai citiem motorizētiem transportlīdzekļiem, izņemot
gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka vai apsaimniekotāja atļauja. Ja darbu
veikšanai nepieciešams transports, drīkst izmantot tikai tos celiņus, kuri atbilst
transportlīdzekļu izmēriem;
12.4. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās.
III. Kapsētu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības
13. Kapu pārziņa pienākumi:
13.1.nodrošināt kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām
kultūrvēsturiskajām tradīcijām un apstiprinātajiem projektiem;
13.2. informēt par šo noteikumu neievērošanu Rojas novada pašvaldības policiju;
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13.3. nodrošināt kapsētu sektoru un rindu nospraušanu dabā;
13.4. uzturēt apbedīto reģistru (reģistra paraugs pielikumā Nr.1);
13.5. veikt kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu saskaņā ar noteiktā
kārtībā apstiprinātajiem projektiem, kuros būtu apzīmēti zemes gabali (iecirkņi)
apbedīšanai, gājēju celiņu izmēri, izvietojums un labiekārtojums, zaļo stādījumu
izvietojums, funkcionālo ēku un iekārtu (kapliča, sabiedriskā tualete, ūdensvads,
iežogojums u.c.) izvietojums;
13.6.nodrošināt kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu (iekšējo ceļu un celiņu,
koplietošanas laukumu, sētu, solu uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām
esošo apstādījumu un koku kopšanu, atkritumu vietas ierādīšanu, atkritumu
izvešanu un tīrību laukumos pie konteineriem);
13.7. pie kapsētas izvietot informācijas stendu ar kapu apsaimniekotāja adresi, tālruņa
numuru un kārtības noteikumiem;
13.8.kapsētas pārzinis ir atbildīgs par to, lai kapsētu kārtības noteikumi būtu izvietoti
redzama vietā;
13.9.katru gadu sastādīt aktu par neuzraudzītām kapavietām un rakstiski brīdināt
kapavietas nomnieku par iespējamo kapavietas nomas līguma vienpusēju
pārtraukšanu, ja kapavieta nav uzraudzīta 3 gadus. Kapsētas pārzinis par līguma
pārtraukšanu un kapa kopiņas nolīdzināšanu 30 dienas iepriekš rakstiski informē
kapavietas nomnieku. Kapavietas brīvo platību piešķir citiem saskaņā ar šo
noteikumu 9., 15. un 39.punktu.
13.10. iznomāt kapliču bēru ceremonijai.
14. Kapsētas apsaimniekotāja norīkots kapsētas pārzinis nodrošina:
14.1.kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā kapa rakšanai un
apbedījumu kartēšanu, mirušo reģistrācijas grāmatas aizpildīšanu un kapsētas
apsaimniekotāja informēšanu par grāmatā reģistrētajiem;
14.2. kapsētas un kapličas sakopšanu pēc bēru ceremonijas un kapsētas teritorijas
ikdienas uzturēšanu;
14.3. citus kapsētas īpašnieka noteiktos pakalpojumus.
IV. Kapavietas noma
15. Kapavietas nomnieks iegūst kapavietas nomas tiesības, noslēdzot līgumu par
kapavietu ar kapsētas apsaimniekotāju. (līguma paraugs pielikumā Nr.2)
16. Līgumu par kapavietu var noslēgt, pamatojoties uz:
16.1. miršanas apliecību vai miršanas izziņu;
16.2. pilnvarojumu par ģimenes vai dzimtas kapavietas nomas tiesību pārņemšanu;
16.3. kapavietas piešķiršanu apliecinošu ierakstu apbedīto reģistrā;
16.4. iesniegumu par kapavietas izveidošanu (maksimālais ģimenes kapavietu skaits ir
līdz 5 vietām vienkopus)
17. Kapsētas apsaimniekotājs noslēdz ar mirušā radinieku beztermiņa līgumu par kapavietu.
Kapavietas nomnieks līgumā apņemas kopt iznomāto kapavietu, veicot šo darbu pats vai algojot
kapa vietas kopēju.
18. Noslēdzot līgumu par kapavietu, kapavietas nomniekam jāizvēlas un jānorāda viens no
radiniekiem, kas būs kapavietas nomnieka pienākumu pārņēmējs.
19. Kapavietas nomniekam ir tiesības tikt apglabātam, kā arī apbedīt savus piederīgos, viņa
nomātajā kapavietā, ģimenes vai dzimtas kapavietā. Daļēji slēgtās kapsētās gadījumos, kad
mirušajam ir tiesības tikt apbedītam ģimenes kapavietā, bet saskaņā ar šiem noteikumiem
nav tiesību kapavietā veikt virsapbedījumus, kapu apsaimniekotājam ir tiesības izlemt
jautājumu par kapavietas piešķiršanu.
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20. Kapavietas nomas maksas apmēru nosaka kapsētas īpašnieks. Rojas novada pašvaldības
kapsētās nomas maksu un nomas maksu par nosaka kapliču izmantošanu var noteikt Rojas
novada dome.
21. Līgums par kapavietu izbeidzas, ja:
21.1.kapavietas nomnieks atsakās no kapavietas nomas un pārtrauc nomas līgumu;
21.2.kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
21.3.nepiesakās neviens kapavietas nomnieka pienākumu pārņēmējs;
21.4.kapavieta atzīta par neuzraudzītu.
22. Pārtraucot līgumu par kapavietu līguma 21. punktos noteiktajos gadījumos, kapsētas
īpašnieks vai apsaimniekotājs izlemj jautājumu par kapavietas nomas tiesību piešķiršanu
citai personai.
V. Kapavietas kopšana
23. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt
aiz kapavietas robežām, un to zari nedrīkst sniegties pār kapavietas robežai.
24. Koki, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai, nedrīkst būt augstāki par 1,50 m.
25. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 15 cm augstumu.
26. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus: šīferi,
skārdu, ķieģeļus, materiālus no plastmasas un citus nepiemērotus materiālus.
27. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu konteineros vai citā
apsaimniekotāja norādītā un attiecīgi apzīmētā vietā. Aizliegts patvarīgi veidot atkritumu
kaudzes kapsētās un to pieguļošajās teritorijās.
28. Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to
regulāri kopt.
29. Izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapavietas nomnieka un
kapsētas apsaimniekotāja rakstisku saskaņojumu.
30. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt ne agrāk kā 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma.
VI. Apbedīšanas kārtība
31. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku.
32.Apbedīšanas (izvadīšanas) un kapu rakšanas pakalpojumu sniedzēju izvēlas un par
apbedīšanu un kapa rakšanu atbilstoši šiem noteikumiem atbild bēru rīkotājs.
33. Rojas novada pašvaldība veic bezpiederīgo apbedīšanu Melnsils kapos, Kaltenes kapos un
Valgalciema kapos.
34. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m,
platumam – l m, dziļumam - 1,5 līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi
mainīties, izņemot kapa dziļumu.
35. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā. Attālumam starp kopiņām jābūt 0,5 m.
36. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā, jaunā ģimenes
kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju
piemiņas zīmi.
37. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.
38. Kaps nedrīkst būt tuvāk par l m līdz kokam un 0,3 m līdz piemineklim.
39. Pašvaldības kapsētu kapu pārzinim jaunas kapavieta jāierāda atbilstoši šo saistošo
noteikumu pielikumā Nr.3 (pievienoti) noteiktiem izmēriem. Citu personu īpašumā esošās
kapsētās kapavietu izmērus nosaka īpašnieks.
40. Izraktā (liekā) kapu grunts jānovieto ar kapsētas apsaimniekotāju saskaņotā vietā.
41. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt, saņemot Veselības inspekcijas atļauju.
42. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, informējot par
to kapsētas apsaimniekotāju un kapavietas nomnieku.
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VII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana
43. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.
VIII. Noslēguma jautājums
44. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

Pāvuliņš 63220841
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PIELIKUMS Nr.1
21.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.6/2017
„Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

N.P.K.

Mirušā uzvārds,
vārds un
personas kods

Mirušā vecāku
uzvārdi, vārdi
un dzimtie
uzvārdi

Domes priekšsēdētāja

Miršanas
Miršanas
gads, mēnesis,
vieta
diena, stunda

Dzimšanas
gads,
mēnesis,
diena

Paziņotāja Apbedīšanas
uzvārds
laiks, vieta
Pēdējā
un vārds,
un
dzīvesvieta
telefona
kapavietas
nr.
numurs

Eva Kārkliņa

Piezīmes
(papildus ziņas
ko vēlas norādīt
paziņotājs)

PIELIKUMS Nr.2
21.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.6/2017
„Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”
Līgums par kapavietu Nr.___
Rojas novada pašvaldība
20__.gada „__”_______________

_______________
(Vieta)
__________________________________, reģ.Nr. ______________________, turpmāk tekstā
– APSAIMNIEKOTĀJS, tās vadītāja__________________personā no vienas puses, un
____________________________________________personas kods___________________,
dzīvojošs_________________________________________________________________, no
otras puses, turpmāk saukts NOMNIEKS, saskaņā ar LR Civillikumu, citiem spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un Rojas novada pašvaldības 2017 .gada „___”__________ saistošajiem
noteikumiem Nr._____
„Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”, noslēdz šādu līgumu:
1. APSAIMNIEKOTĀJS nodod NOMNIEKS izmantošanai zemes gabalu – kapavietu
______________________________ kapsētā ___________m² kopplatībā ar Nr.____, kura
robežas iezīmētas apbedījumu vietu shēmā un NOMNIEKAM dabā ierādītas un zināmas ar
mērķi veikt apbedījumus un vietas rezervēšanu saskaņā ar „Rojas novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumiem”.
2. Kapavietas kopšana:
2.1. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz
kapavietas robežām, un to zari nedrīkst sniegties pār kapavietas robežai.
2.2. Koki, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai, nedrīkst būt augstāki par
1,50 m.
2.3. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 15 cm
augstumu.
2.4. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus:
šīferi, skārdu, ķieģeļus, materiālus no plastmasas un citus nepiemērotus materiālus.
2.5.Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu konteineros vai citā
apsaimniekotāja norādītā un attiecīgi apzīmētā vietā. Aizliegts patvarīgi veidot atkritumu
kaudzes kapsētās un to pieguļošajās teritorijās.
2.6. Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un
to regulāri kopt.
2.7. Izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapavietas nomnieka un
kapsētas apsaimniekotāja rakstisku saskaņojumu.
2.8. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt ne agrāk kā 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma.
3. NOMNIEKS apņemas:
3.1. Ievērot Rojas novada pašvaldības saistošos noteikumus „Rojas novada kapsētu darbības
un uzturēšanas noteikumi”.
3.2. Samaksāt kapsētas īpašniekam par iedalīto zemi vienreizēju maksu kapsētas zemes
īpašnieka lēmumā noteiktajā apmērā.
3.3. Izmantot zemi tikai šajā līgumā norādītiem mērķiem un atbilstoši nosacījumiem.
4. Šis līgums ir beztermiņa un ir saistošs visiem pušu un saistību pārņēmējiem.
5. Šo līguma tekstu Pusēm ir tiesības grozīt, papildināt, to noformējot rakstveidā kā līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
6. Noslēgtais līgums izbeidzas, ja:
6.1.kapavietas nomnieks atsakās no kapavietas nomas un pārtrauc nomas līgumu;
6.2.kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
6.3.nepiesakās neviens kapavietas nomnieka pienākumu pārņēmējs;

6.4.kapavieta atzīta par neuzraudzītu.
7. Šis līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros valsts valodā, ar vienādu juridisko spēku, katrai
Pusei pa vienam eksemplāram.
8. Jebkuri strīdi starp APSAIMNIEKOTĀJU un NOMNIEKU izšķirami pusēm vienojoties. Ja
tas nav iespējams, tad LR normatīvos aktos noteiktajā kārtībā .
NOMNIEKS
______________________________
(Vārds, uzvārds)
tālrunis_________________________
e-pats__________________________
_______________________________
Domes priekšsēdētāja

APSAIMNIEKOTĀJS
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
E.Kārkliņa

PIELIKUMS Nr.4
21.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.6/2017
„Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”
Kapavietu izmēri
Rojas novada pašvaldības kapsētām
Kapavieta
Kapavietas:
Vienvietīga
Divvietīga
Trīsvietīga
Četrvietīga
Piecvietīga

Domes priekšsēdētāja

Platums, m Garums, m Laukums, m2
1,75
3,0
4,5
6,5
7,5

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

5,25
9,0
13,5
19,5
22,5

E.Kārkliņa

„Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”
paskaidrojuma raksts
Rojā
Sadaļas nosaukums
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Pāvuliņš 63220841

Sadaļas paskaidrojums
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa un
15.panta pirmās daļas 2. punkts paredz, ka
autonomās funkciju izpildes nodrošināšanai likumā
noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos
noteikumus.
Nepieciešams noteikt kārtību Rojas novada kapsētu
darbību un uzturēšanu, kapavietu piešķiršanas,
kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas
kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu
apsaimniekotāju, kapsētu pārziņu un kapavietas
nomnieka tiesības un pienākumus.
Noteikumu projekts neparedz palielināt budžeta
izdevumus
Nav attiecināms
Nav attiecināms
Nav attiecināms

E.Kārkliņa

5.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.02.2017. lēmumam Nr.27
“Par Rojas novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumu apstiprināšanu”

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

APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2017. gada 21.februāra
sēdes lēmumu Nr.27
(protokols Nr.2)

Rojas novada kapsētu saraksts
Atvērtās kapsētas
N.p.k.
1.

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
8882 002 0210

Nosaukums

Platība,
ha

Melnsnils kapi

0,4638

2.

8882 004 0019

Ģipkas kapi

1,86

3.

8882 009 0443

Kaltenes kapi

0,5

4.

8882 009 0512

0,3603

5.

8882 010 0203

Kaltenes baznīcas
kapi
Valgalciema kapi

0,3839

Adrese vai īpašuma
nosaukums
“Melnsils kapi”, Rojas
novads
“Ģipkas baznīca” Rojas
novads
“Kapi Kaltenē”, Kaltene,
Rojas nov.
“Kaltenes baznīca”,
Kaltene, Rojas nov.
“Pagasta zeme”, Rojas
nov.

Daļēji slēgtas kapsētas
N.p.k.
1.

Kadastra Nr.
Kadastra
apzīmējums
8882 008 0818

Nosaukums
Rojas kapi

Platība,
ha
2,986

Adrese vai īpašuma
nosaukums
Enkuru iela 2, Roja, Rojas
nov.

Slēgtas kapsētas
N.p.k.

Kadastra Nr.
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība,
ha

Adrese vai īpašuma
nosaukums

1.

8882 009 0677

Domes priekšsēdētāja

Pāvuliņš 63220841

“Jūrlūši”, Kaltene,
Rojas novads

0,0815

“Jūrlūši”, Kaltene, Rojas
novads

Eva Kārkliņa

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

21.02.2017.

Nr.28

Par piedalīšanos projektā „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē
nepieciešamo vaislinieku nozveja”
Lai nodrošinātu Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 21.pantā noteikto pienākumu
izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Iesniegt Lauku atbalsta dienestam projekta pieteikumu „Taimiņu mazuļu
ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja” Valsts atbalsta
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, pasākumā „Zivju
resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu, 1 227,30 EUR, projekta kopējās izmaksas
6 136,52 EUR.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 6.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.29

Par piedalīšanos projektā „Viengadīgo taimiņu mazuļu ielaišana publisko ūdenstilpju
ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas novadā”
Lai nodrošinātu Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 21.pantā noteikto pienākumu
izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Iesniegt Lauku atbalsta dienestam projekta pieteikumu „Viengadīgo taimiņu mazuļu
ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai
Rojas novadā” Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā”.
2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu, 1358,00 EUR, projekta kopējās izmaksas
6 790,00 EUR.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 7.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.30

Par kustamās mantas – pasažieru autobusa MAN A 54 pārdošanu par brīvu cenu
Pamatojoties uz Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra sēdes lēmumu Nr.236
“Par kustamās mantas – pasažieru autobusa MAN A 54 izsoli” nenotika jo nebija pieteicies
neviens dalībnieks. Izvērtējot iespēju rīkot atkārtotu autobusa izsoli, konstatēts, ka tas nav
lietderīgi, jo samazinot autobusa nosacīto cenu tikai par 20 % ir apšaubāma sekmīga izsoles
norise. Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtā daļa nosaka: “(4) Ja
kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu
(9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).”, bet
37.panta pirmās daļas punkts 3) nosaka: “37.pants. (1) Pārdot publiskas personas mantu par
brīvu cenu var, ja: [..] 3) sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga (32.panta ceturtā daļa);[..]”, tādēļ
ir lietderīgi samazināt nosacīto cenu uz 1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti eiro un 00
centi), un pārdot autobusu pasažieru autobusu MAN A 54,. valsts reģistrācijas numura zīme GT
2787, par brīvu cenu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas
19.punktu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu un 37.panta
pirmās daļas punktu 3),
Rojas novada dome nolemj:
1. Pārdot pasažieru autobusu MAN A 54,. valsts reģistrācijas numura zīme GT 2787,
par brīvu cenu.
2. Apstiprināt pasažieru autobusa MAN A 54,. valsts reģistrācijas numura zīme GT
2787, nosacīto cenu ir 1700 EUR (viena tūkstoša septiņu simtu eiro un 00 centu) apmērā.
3. Apstiprināt Noteikumus pasažieru autobusa MAN A 54 pārdošanai par brīvu cenu
(pievienoti – pielikums Nr.6).
4. Sludinājumu par pasažieru autobusa MAN A 54, pārdošanu par brīvu cenu publicēt
Rojas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Banga”, laikrakstā “Talsu Vēstis” un Rojas
novada pašvaldības interneta mājaslapā - www.roja.lv.
5. Ja pasažieru autobusa MAN A 54 pirkšanai Noteikumos noteiktajā kārtībā piesakās
vairāki pircēji, Rojas novada domes izsoles komisijai rīkot pasažieru autobusa MAN A 54
izsoli.
Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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6.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.02.2017. lēmumam Nr.30
“Par kustamās mantas – pasažieru autobusa
MAN A 54 pārdošanu par brīvu cenu”

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

APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2017. gada 21.februāra
sēdes lēmumu Nr.30
(protokols Nr.2)

Noteikumi pasažieru autobusa MAN A 54 pārdošanai par brīvu cenu
1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās mantas – autobusa MAN
A54, (turpmāk – kustamā manta) pārdošana par brīvu cenu.
Pārdošanu par brīvu cenu organizē atbilstoši "Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumam", kas reglamentē jautājumus, kas nav noteikti šajos noteikumos un Rojas novada
domes 2017.gada 21.februāra sēdes lēmumā Nr.30 “Par kustamās mantas – pasažieru autobusa
MAN A 54 pārdošanu par brīvu cenu” (prot.Nr.2.)
2. Ja pārdošanai par brīvu cenu piesakās vairāki pircēji tad starp šādiem pircējiem izsoli veic
Rojas novada domes izveidotā izsoles komisija. (turpmāk-komisija).
3.Komisijas locekļi nedrīkst būt kustamās mantas pircēji, kā arī nevar pirkt kustamo mantu citu
personu uzdevumā.
4. Ziņas par brīvu cenu pārdodamo kustamo mantu:
4.1. Rojas novada domes īpašumā esošs pasažieru autobuss - MAN A 54,.pirmā
reģistrācija - 1999.g., valsts reģistrācijas numura zīme GT 2787, dzinēja tilpums - 12000
cm², dzinēja jauda 294 kw, šasijas Nr.WMAA540017W033588, degviela: dīzeļdegviela,
, krāsa – balta, 70 sēdvietas, 46.stāvvietas, lūka, priekšējie miglas lukturi, stūres
pastiprinātājs, auduma salons, ABS, audio aparatūra, CD, lokšņu/gaisa piekare, autonomā
apsilde, aizmugures piedziņa, elektriski regulējami spoguļi, apsildāmi spoguļi,
kondicionieris, mehāniskā ātrumkārba.
4.2. Autobusa tehniskais stāvoklis – tehniskā apskate bija derīga līdz 16.10.2016., nav
veikta tehniskā apskate odometra rādītājs - 567587 km..
5. Kustamās mantas nosacītā cena pārdošanai par brīvu cenu – 1700 EUR (viens tūkstotis
septiņi simti eiro un 00 centi),
6. Ja pārdošanai par brīvu cenu piesakās vairāki pircēji un starp tiem tiek rīkota izsole,
nodrošinājums – 10% no izsolāmās kustamās mantas nosacītās cenas –170 EUR (viens simts
septiņdesmit eiro 00 centi).
Nodrošinājums jāiemaksā pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas dienas Rojas
novada domes norēķinu kontā LV95HABA0551022109166, A/S „SWEDBANK”.
7. Atsavināšanas veids pārdošana par brīvu cenu.
8. Izsoles solis –100 EUR (viens simts eiro un 00 centi).
41

9. Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu tiek publicēts Rojas novada
domes mājas lapā www.roja.lv, informatīvajā izdevumā “Banga” un laikrakstā “Talsu Vēstis”.
Paziņojums par izsoli izliekams Rojas novada domes ēkā, Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads,
LV – 3264, pie informācijas stenda.
10. Pārdodamo kustamo mantu var apskatīt adresē Akas iela 3, Roja, Rojas novads, no
2017.gada 22.februāra līdz 2017.gada 27.martam, darba dienās darba laikā, iepriekš
piezvanot pa mobilo tālruni 27052492 (Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce).
11. Ar pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem var iepazīties arī Rojas novada domē, Rojas
novada domes ēkā Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV – 3264, darba dienās darba laikā
un Rojas novada domes mājas lapā www.roja.lv.
12. Pieteikumus pārdošanai par brīvu cenu pieņem līdz 2017.gada 28.martam, pulksten 12:00,
kas ir arī laiks, kad vairāku pieteikumu saņemšanas gadījumā starp pieteicējiem tiek rīkota
izsole Rojas novada domes ēkā Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV –3264.
13. Par pircējiem var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, kā arī fiziskas personas, kuras
iemaksājušas izsoles nodrošinājuma maksu, noteiktajā termiņa iesniegušas pieteikumu uz šo
izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.
14. Pircēju reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas Rojas novada domes mājas
lapā www.roja.lv.
15. Lai reģistrētos par pircēju, jāiesniedz šādi dokumenti:
15.1. pieteikums, kurā norāda: fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā
dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese (ja ir); juridiskai personai – firmas nosaukums,
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; pretendenta pārstāvja (ja tāds ir) vārds, uzvārds, personas
kods, elektroniskā pasta adrese (ja ir), kustamā manta, ko vēlas iegādāties.
15.2. fiziskai personai:
15.2.1. pases kopija (uzrādot oriģinālu);
15.2.2.izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
15.2.3. kvīts par nodrošinājuma 170 EUR (viens simts septiņdesmit eiro 00 centi).
15.3. juridiskai personai:
15.3.1.apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;
15.3.2. attiecīgās lēmējinstitūcijas lēmums par kustamās mantas iegādi;
15.3.3.attiecīgās institūcijas pilnvarojums iesniegt pieteikumu dalībai izsolē un
pilnvarojums pārstāvībai izsolē (ja to nedara pārvaldes institūcija (amatpersona);
15.3.4. kvīts par nodrošinājuma 170 EUR (viens simts septiņdesmit eiro 00 centi).
16. Pieteikums par autobusa pirkšanu kopā ar norādītajiem dokumentiem iesniedzams
personīgi Rojas novada domē – Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV – 3264, domes
sekretārei, vai nosūtāms pa elektronisko pastu roja@roja.lv ar elektronisko parakstu, no
sludinājuma publicēšanas dienas Rojas novada domes mājas lapā www.roja.lv 2017.gada
28.martam, pulksten 12:00.
17. Saņemot pieteikumus par autobusa pirkšanu, tiek sastādīta pircēju reģistrācijas lapa, kurā
pieteikumu iesniegšanas secībā tiek fiksēts pircēja vārds, uzvārds vai juridiskais nosaukums,
personas kods vai reģistrācijas numurs, dzīvesvietas vai juridiskā adrese, pieteikuma
saņemšanas datums un laiks.
18. Pircēji var pieteikties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
visi noteikum.
19. Pircējs netiek reģistrēts, ja:
19.1. nav iesniegti visi 15.punktā norādītie dokumenti;
19.2. vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš.
20. Starp pircējiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt darījuma rezultātus un gaitu.
21. Izsole notiek, ja uz to ierodas vismaz viens pretendents.
22. Pirms kustamās mantas izsoles sākšanas izsoles dalībnieki iepazīstas un paraksta izsoles
noteikumus, tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem iepazinušies un piekrīt tiem.
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23. Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs vai izsoles komisijas nozīmēts izsoles vadītājs..
24. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot kustamās mantas izsoli, sastāda izsoles dalībnieku
sarakstu. Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un uzvārds vai
nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja vārds un uzvārds.
25. Komisijas priekšsēdētājs raksturo izsolāmo kustamo mantu, paziņo tās sākumcenu, kā arī
izsoles soli, par kādu izsoles sākumcena paaugstināma ar katru nākamo solījumu.
26. Izsole sākas ar izsoles komisijas priekšsēdētāja nosaukto sākumcenu, kas sastāda – 1700
EUR (viens tūkstotis septiņi simti eiro un 00 centi),.
27. Izsoles dalībnieki savu piekrišanu iegādāties izsolāmo mantu par nosaukto cenu apliecina
mutvārdos un rakstiski, parakstoties izsoles dalībnieku sarakstā. Tas tiek fiksēts izsoles gaitas
protokolā.
28. Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību iegādāties kustamo mantu par nosacīto
cenu, nosacītā cena palielinās par vienu soli, kas noteikts 100 EUR (viens simts eiro un 00 centi)
apmērā.
29. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā nosolītā cena tiek
apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.
30. Kustamās mantas izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola
visaugstāko cenu.
31.Ja neviens no izsoles dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes
atkārto pēdējo augstāko piedāvāto cenu un fiksē to ar vārdu „pārdots”. Tas nozīmē, kas
kustamā manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu un izsole ir pabeigta.
32. Izsole tiek pasludināta par pabeigtu, un izsoles rīkotājs divu darba dienu laikā izsoles
rezultātus publicē Rojas novada pašvaldības mājas lapā www.roja.lv.
33. Ja izsolē piedalās divi vai vairāki dalībnieki un neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles
sākumcenu vai arī cenu, kas izveidojusies palielinot izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par
nenotikušu, bet iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta.
34. Komisija apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.
35. Nosolītā augstākā cena, atrēķinot samaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 7 (septiņu) dienu
laikā no pārdošanas dienas ( izsoles dienas), t.i. līdz 2017.gada 04.aprīlim, pulksten 12:00
(ieskaitot).
36. Ja nosolītājs šo noteikumu 35.punktā noteiktajā laikā nav samaksājis brīvo cenu vai notiekot
izsolei - nosolīto cenu, pircējs zaudē iesniegto nodrošinājumu.
37. Ja pircējs šo noteikumu 35.punktā noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, komisija
par to informē pircēju, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.
38. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par kustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu.
39. Rojas novada dome apstiprina pārdošanas par brīvu cenu vai izsoles rezultātus kārtējā
domes sēdē, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 37.punktā paredzēto maksājumu nokārtošanas.
40. Kustamās mantas pirkuma līgumu ar pircēju vai izsoles dalībnieku, kurš nosolījis
visaugstāko cenu, septiņu dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta Rojas
novada domes priekšsēdētājs.
41. Pārdevējs (Izsoles rīkotājs) ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc pirkuma līguma
parakstīšanas publicē informāciju Rojas novada pašvaldības mājas lapā www.roja.lv.
42. Pārdošana (Izsole) uzskatāma par nenotikušu, ja:
42.1. pircējs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties
kustamās mantas pirkšanā (izsolē);
42.2. ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens pircējs;
42.3. ja pircējs nav samaksājis brīvo cenu vai nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto
cenu, bet nākošais solītājs atsakās no kustamās mantas iegādes;
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43. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši kustamo mantu, pamatojoties uz izsoles dalībnieka
rakstveida iesniegumu, nodrošinājuma iemaksa 170 EUR (viens simts septiņdesmit eiro 00
centi) apmērā tiek atmaksāta 5 (piecu) darba dienu laikā.
44. Visus izdevumus, kas saistīti ar kustamās mantas pirkuma – pārdevuma līguma slēgšanu un
reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.
45. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma
pieņemšanas vai izsoles dienas var iesniegt Rojas novada domes priekšsēdētājai.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa

Pāvuliņš 63220841
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 8.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.31

Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas salidojuma dalības maksu
Izskatot Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora Jāņa Kivila iesniegumu par dalības
maksas noteikšanu 2017. gada 08.aprīlī paredzētajam Rojas Mūzikas un mākslas skolas
jubilejas pasākuma absolventu salidojumam, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt dalības maksu 2017. gada 08.aprīlī paredzētajam Rojas Mūzikas un
mākslas skolas absolventu salidojumam EUR 15,00 apmērā vienai personai.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktoram
Jānim Kivilam.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 9.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.32

Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas rīkotā konkursa “Rojas ritmi 2017” dalības maksu
un balvas apstiprināšanu
Izskatot Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora Jāņa Kivila iesniegumu par dalības
maksas noteikšanu Rojas Mūzikas un mākslas skolas 2017.gada 04.martā organizētajam III
Džeza un vieglās mūzikas ansambļu konkursam „Rojas ritmi 2017”, pamatojoties uz LR likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt kolektīva dalības maksu Rojas Mūzikas un mākslas skolas 2017. gada
04.martā organizētajam III Džeza un vieglās mūzikas ansambļu konkursam „Rojas ritmi 2017”,
kolektīva dalības maksu EUR 20,00 (divdesmit eiro) apmērā un pedagogiem, kuru audzēkņi
nepiedalās konkursā, un kuri ārpus kārtas vēlās piedalīties pedagogu profesionālās pilnveides
programmā un saņemt apliecību, apstiprināt dalības maksu EUR 10,00 (desmit eiro) apmērā.
2. Apstiprināt Rojas Mūzikas un mākslas skolas 2017. gada 04.martā organizētajam III
Džeza un vieglās mūzikas ansambļu konkursam „Rojas ritmi 2017” Grand Prix balvas apmēru
– EUR 100,00 (viens simts eiro).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktoram
Jānim Kivilam.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 10.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.33

Par likvidētā uzņēmuma SIA „Dzintara pilis” nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu
SIA „Dzintara pilis”, reģistrācijas Nr. 41203024178, 2014. – 2015. gada pamatparāds,
nokavējuma nauda un soda nauda par nekustamo īpašumu Ostas ielā 9, Rojā, Rojas novadā,
Rojas novada pašvaldībai ir EUR 247.43. Uzņēmums likvidēts 19.12.2016.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. pants paredz, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības, tiem nodokļu maksātājiem juridiskās personas
maksātnespējas procesa lietā – ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas
maksātnespējas process, pabeidzot bankrota procedūru, Administratīvā procesa likuma 63.
panta pirmās daļas 1. punktu un 67. panta septīto daļu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Dzēst SIA „Dzintara pilis”, reģistrācijas Nr. 41203024178, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 183.59 un ar to saistīto nokavējuma naudu uz 21.02.2017. EUR 63.84,
kopā EUR 247.43.
2. Lēmumu par parāda dzēšanu publicēt Rojas novada pašvaldības mājas lapā
www.roja.lv.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administratorei Alisei Krūmiņai.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 12.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.35

Par zemes vienības daļas “Pašv. Ceļš Pasts - Stāvlaukums”, Melnsilā iznomāšanu
Rojas novada domē saņemts iesniegums, reģistrācijas Nr. 3-10/124, kurā lūgts iznomāt
Rojas novada domei piederošās zemes “Pašv. ceļš Pasts - Stāvlaukums”, Melnsilā, kadastra Nr.
8882 002 0223, zemes daļu 200 m2 platībā, kas nepieciešama caurlaides apsaimniekošanas
vajadzībām. Ēkas īpašnieks neplāno īpašumu norobežot ar žogu.
Ievērojot to, ka uz zemes gabala “Pašv. ceļš Pasts - Stāvlaukums”, Melnsilā, Rojas
novadā konstatēts esošās caurlaides īpašnieks, sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem un to, ka
nekustamā īpašuma “Melnsiltornis”, Rojas novadā īpašniece nav veikusi darbus, kas bija
paredzēti 16.09.2014. Rojas novada domes lēmumā Nr. 80 “Par piekļuvi īpašumam
“Melnsiltornis” Rojas novadā”, to nepieciešams atcelt.
Ievērojot augšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2) punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 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., 18. un 27., uz Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.8.punktu un 2.9.
punktiem, lai nodrošinātu minētās būves tiesību sakārtošanu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atcelt Rojas novada domes 16.09.2014. lēmumu Nr. 80 “Par piekļuvi īpašumam
“Melnsiltornis” Rojas novadā”.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Pašv. ceļš Pasts - Stāvlaukums”, Melnsilā, Rojas
novadā, kadastra Nr. 8882 002 0223 zemes gabalu 0.0200 ha platībā (vairāk vai mazāk kā
izrādīsies uzmērot dabā), atbilstoši pievienotajam grafiskajam pielikumam, izveidojot jaunu
īpašumu, kam piešķirt nosaukumu un adresi “Caurlaide”, Melnsils, Rojas novads (pievienots –
pielikums Nr.7).
3. Atdalīto zemes vienību “Caurlaide”, Melnsils, Rojas novads, iznomāt uz zemes
esošās būves īpašniekam Jānim Zandbergam, personas kods 081049-12511 uz zemes esošās
būvju uzturēšanas vajadzībām uz vienpadsmit gadiem.
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4. Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi: “Rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve” (NĪLM – kods 1001).
5. Izveidot būvju īpašumu, kas atrodas uz jaunizveidotās zemes vienības “Caurlaide”,
Melnsils, Rojas novads, sastāvošu no būves – caurlaide (bez kadastra apzīmējuma) un piešķirt
būvju īpašumam nosaukumu un adresi “Caurlaide”, Melnsils, Rojas novads.
6. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt [..].
7. Lēmuma izrakstu par Rojas novada domes 16.09.2014. lēmumu Nr. 80 “Par piekļuvi
īpašumam “Melnsiltornis” Rojas novadā” atcelšanu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas
nosūtīt [..].
8. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz
kac.liepaja@vzd.gov.lv.
9. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).
Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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7.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.02.2017. lēmumam Nr.35
“Par zemes vienības daļas “Pašv. Ceļš Pasts - Stāvlaukums”, Melnsilā iznomāšanu”

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 13.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.36

Par zemes lietošanas mērķu un nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam Skuju ielā 6,
Rojā, Rojas novadā
Rojas novada dome izskatījusi nekustamā īpašuma Skuju iela 6, Roja, Rojas novads,
kadastra Nr. 8882 008 0683, zemes lietošanas mērķus, kā arī konstatēts, ka pēc Valsts adrešu
reģistra datiem minētajam nekustamam īpašumam adrese ir Skuju iela 5, Roja, Rojas novads,
bet pēc Rojas novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000174255, īpašuma nosaukums un
adrese ir Skuju iela 6, Roja, Rojas novads.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums ar pašreizējo nosaukumu Skuju ielā 6, Rojā, Rojas novadā
(kadastra Nr. 8882 008 0683), sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882
008 0683 (kopplatība 0.1102 ha).
2. Nekustamais īpašums pieder [..] īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada
zemesgrāmatā, zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000174255.
3. Pēc Valsts adrešu reģistra datiem, nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 8882 008
0683 adrese ir Skuju iela 5, Roja, Rojas novads, kas piešķirta pareizi un tā nav jāmaina, bet
nekustamā īpašuma nosaukums un adrese Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000174255 ir Skuju iela 6, Roja, Rojas novads, kas nepieciešams mainīt, nosakot sekojošu
nekustamā īpašuma nosaukumu un adresi: Skuju iela 5, Roja, Rojas novads.
4. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma Skuju ielā 5, Rojā,
Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0683) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008
0683 noteikts sekojošs zemes lietošanas mērķis: „neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0.1102 ha platībā, kas neatbilst faktiskajam zemes
izmantošanas veidam un Rojas novada teritorijas plānojumam, tāpēc nepieciešams to mainīt
nosakot sekojošu zemes lietošanas mērķi:
• „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0.1102 ha platībā,
kas sastāv no zemes lietošanas veida:
- ganības - 0.1102 ha.
5. 21.08.2012. Rojas novada dome (sēdes protokols Nr. 10) ar punktu Nr. 3 “Par zemes
lietošanas mērķa maiņu un nodokļu nomaksu [..] īpašumiem” 3.2. apakšpunktu nolēmusi mainīt
zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Skuju ielā 6, Rojā, Rojas novadā.
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6. Rojas novada dome ir tiesīga izdot jaunu administratīvo aktu, kas atbilst Ministru
kabineta noteikumu Nr. 496 2. punktam, nosakot zemes lietošanas mērķi atbilstošu teritorijas
plānojumam un faktiskajai zemes eksplikācijai un lietošanas mērķim.
Zemes lietošanas mērķu maiņu atbilstoši „Nekustamā īpašuma valsts kadastru likuma” 9.
panta trešajai daļai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Atbilstoši minēto noteikumu 2. punktam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka atbilstoši
detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem, aprēķinot nekustamā
īpašuma nodokli īpašuma Skuju ielā 5, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0683) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0683, noteiktais zemes lietošanas mērķis: „neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0.1102 ha platībā neatbilst
pašreizējai zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kā arī Rojas novada
Teritorijas plānojumam.
24.01.2017. saņemts [..] iesniegums (reģistrācijas Nr. 3-10/52), kurā īpašnieks piekrīt
zemes lietošanas mērķa maiņai un nekustamā īpašuma nosaukuma maiņai.
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 Skuju
ielā 5, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0683) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 008 0683, 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., 18. un 27.,
Rojas novada dome nolemj:
1. Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 8882 008 0683 nosaukumu un adresi
no Skuju iela 6, Roja, Rojas nov., LV - 3264 uz Skuju iela 5, Roja, Rojas nov., LV - 3264.
2. Atcelt 21.08.2012. Rojas novada domes (sēdes protokols Nr. 10) punkta Nr. 3 “Par
zemes lietošanas mērķa maiņu un nodokļu nomaksu [..] īpašumiem” 3.2. apakšpunktu.
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3. Noteikt nekustamā īpašuma Skuju ielā 5, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008
0683) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0683 (kopplatība 0.1102 ha)
(pievienots – pielikums Nr.8), zemes lietošanas mērķi:
• „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0.1102 ha platībā.
4. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt [..].
5. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz
kac.liepaja@vzd.gov.lv.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).
Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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8.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.02.2017. lēmumam Nr.36
“Par zemes lietošanas mērķu un nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam Skuju ielā 6, Rojā, Rojas novadā”

E.Kārkliņa

Domes priekšsēdētāja
54

ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 14.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.37

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Upes iela 20,
Roja, Rojas novads
Rojas novada pašvaldībā iesniegts apstiprināšanai SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādātais
zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam Upes iela 20, Roja, Rojas novads.
Rojas novada dome konstatē:
1. Zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rojas novada domes
2016.gada 20.decembra sēdes lēmumu Nr. 285, protokols Nr. 13., 28. punkts „Par zemes
ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Upes iela 20, Roja, Rojas
novads”.
2. Zemes ierīcības projekts, izstrādāts nekustamam īpašumam Upes ielā 20, Rojā, Rojas
novadā, kadastra Nr. 8882 008 0756 sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8882 008 0756 (kopplatību 846 kv.m.) un nekustamam īpašumam Upes ielā 20 A, Rojā, Rojas
novadā, kadastra Nr. 882 008 289, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882
008 0289 (kopplatību 753 kv.m.).
3. Nekustamā īpašuma Upes ielā 20, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 008 0756
zemes vienībai ar kadastra pazīmējumu 8882 008 0756 un nekustamā īpašuma Upes ielā 20A,
Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 008 0289 zemes vienībai ar kadastra pazīmējumu 8882
008 0289 esošais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir – „Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601), kas atbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes
lietošanas mērķiem, kuri:
Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0756 kopplatībā
kopplatību 846 kv.m., ir –
- „ Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) kopplatību
846 kv.m.,
Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0289 kopplatībā
kopplatību 753 kv.m ir –
- „ Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) kopplatību
753 kv.m.
4. Sadalīt nekustamā īpašuma Upes ielā 20, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 008
0756 zemes vienību ar kadastra pazīmējumu 8882 008 0756 un nekustamā īpašuma Upes ielā
20A, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 008 0289 zemes vienību ar kadastra pazīmējumu
8882 008 0289, atbilstoši zemes ierīcības projektam un saglabāt tām sekojošus nosaukumus un
adreses:
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Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0756 saglabāt
esošo nosaukumu un adresi Upes iela 20, Roja, Rojas nov., LV - 3264;
- Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0289 saglabāt
esošo nosaukumu un adresi Upes iela 20A, Roja, Rojas nov., LV – 3264
Pamatojoties uz minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu
“Ciemu un viensētu nosaukumi” un 15.pantu “Nosaukumu piešķiršanas nosacījumi”,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu
Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31. punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 17.2., 18. un 36.
punktu, saskaņā ar Rojas novada domes 2016.gada 20.decembra sēdes lēmumu Nr. 285,
(protokols Nr. 13., 28. punkts) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam Upes iela 20, Roja, Rojas novads”.
-

Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas izstrādāts nekustamam īpašumam Upes ielā
20, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 008 0756 sastāvošam no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8882 008 0756 (kopplatību 846 kv.m.) un nekustamam īpašumam Upes ielā 20 A,
Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr. 882 008 289, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8882 008 0289 (kopplatību 753 kv.m.) sadalīšanai, (pievienots – pielikums Nr.9).
2. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0756 (kopplatība 846
kv.m.) un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0289 (kopplatība 753 kv.m.)
sekojošus nosaukumus un adreses:
- Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0756 saglabāt
esošo nosaukumu un adresi Upes iela 20, Roja, Rojas nov., LV - 3264;
- Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0289 saglabāt
esošo nosaukumu un adresi Upes iela 20A, Roja, Rojas nov., LV – 3264
3. Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0756 (kopplatību 846
kv.m.) saglabāt zemes lietošanas mērķi –
- „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) kopplatība
846 kv.m.,
4. Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0289 kopplatībā
kopplatību 753 kv.m saglabāt zemes lietošanas mērķi –
- „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) kopplatība
753 kv.m.
5. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt ar drošu elektronisko
parakstu zemes ierīcības projekta izstrādātājam SIA “Latvijasmernieks.lv” uz e-pastu:
janis.rutkis@latvijasmernieks.lv.
6. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Rojas novada
domē, iesniedzot iesniegumu Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas nov., LV –
3264.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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9.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.02.2017. lēmumam Nr.37
“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Upes iela 20, Roja, Rojas novads”

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 15.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.38

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Jaunvimbas”, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/107, 08.02.2017.), kurā
lūgts atļaut no nekustamā īpašuma „Jaunvimbas”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0009)
atdalīt zemes vienību 1,9000 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0133, piešķirot tai
jaunu nosaukumu „Skujeņi”.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Jaunvimbas”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0009,
kopplatība 2,5200 ha), sastāv no divām zemes vienībām:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0132 (platība 0,6200 ha);
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0133 (platība 1,9000 ha);
2. Nekustamais īpašums pieder [..] īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000465249, zemesgrāmatā nav reģistrētas atzīmes par
maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma
līgumiem.
3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunvimbas”, Rojas novadā (kadastra Nr.
8882 009 0009, kopplatība 2,5200 ha), no kopējā īpašuma atdalot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8882 009 0133 (platība 1,9000 ha) un piešķirt tai jaunu nosaukumu „Skujeņi”,
sadalīšanas mērķis: atdalīt un pēc tam atsavināt no līdzšinējā īpašuma zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8882 009 0133.
4. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 2 (divām) zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8882 009 0132 un 8882 009 0133 noteiktie zemes
lietošanas mērķi daļēji atbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem,
tāpēc nepieciešams tos mainīt, nosakot sekojošus zemes lietošanas mērķus:
• paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0132, 0,6200 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķus:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,4200 ha platībā; kas sastāv no zemes lietošanas veidiem:
 lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tai skaitā –
 pļavas 0,1500 ha,
 krūmāji 0,2700 ha,
„Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600)
0,2000 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veida:
 krūmāji 0,2000 ha.
• atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0133, 1,9000 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi:
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„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 1,9000 ha platībā;
5. Atdalāmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0133 (platība 1,9000 ha)
nav adresācijas objekts.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādas ir nekustamā īpašuma
“Jaunvimbas”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0009) eksplikācijas un izvērtējot
lietderības apsvērumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, kas
nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
„Administratīvā procesa likuma” 67.panta piekto daļu, 84.pantu, 86.panta pirmo daļu,
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” punktiem 16., 17.2., 18.
un 36. punktu, „Zemes ierīcības likuma” 8.pantu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” 14.pantu un Rojas novada teritorijas plānojumu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Jaunvimbas”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882
009 0009, kopplatība 2,5200 ha), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0133
(1,9000 ha platībā), (pievienots – pielikums Nr.10).
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0133 piešķirt jaunu
nosaukumu „Skujeņi”.
3. Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0133, 1,9000
ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 1,9000 ha platībā.
4. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0132, 0,6200 ha platībā
noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,4200 ha platībā;
„Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,2000
ha platībā.
5. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējai
[..].
6. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-3401.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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10.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.02.2017. lēmumam Nr.38
“Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Jaunvimbas”, Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 16.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.39

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Akmeņdziras”,
Rude, Rojas novads
Rojas novada pašvaldībā iesniegts apstiprināšanai SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādātais
zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Akmeņdziras”, Rude, Rojas novads.
Rojas novada dome konstatē:
1. Zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rojas novada domes
2016.gada 20.decembra sēdes lēmumu Nr. 284, protokols Nr. 13., 27. punkts „Par zemes
ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Akmeņdziras”, Rude, Rojas
novads”.
2. Zemes ierīcības projekts, izstrādāts nekustamam īpašumam „Akmeņdziras”, Rude,
Rojas novads ar kadastra Nr.8882 007 0009 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007
0159 kopplatība 18,0000 ha, sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos.
3. Nekustamā īpašuma „Akmeņdziras”, Rudē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 007
0009 zemes vienībai ar kadastra pazīmējumu 8882 007 0159 esošais nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis ir – „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(NĪLM – kods 0101), „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”
(NĪLM – kods 0201) un „Noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002), kas atbilst zemes
eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kuri:
Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0159 kopplatībā 18,0000
ha, ir –
- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM –
kods 0101) 14,3000 ha platībā,
- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM –
kods 0201) 3,1000 ha platībā,
- „Noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002) 0,6000 ha platībā.
4. Sadalīt nekustamo īpašumu “Akmeņdziras”, Rudē, Rojas novadā ar kadastra Nr. 8882
007 0009 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0159, atbilstoši zemes ierīcības
projektam divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus nosaukumus:
- Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0497 saglabāt
esošo nosaukumu „Akmeņdziras”;
- Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0498 piešķirt
jaunu nosaukumu „Dižmāri”.
Pamatojoties uz minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu
“Ciemu un viensētu nosaukumi” un 15.pantu “Nosaukumu piešķiršanas nosacījumi”,
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Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu
Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31. punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 17.2., 18. un 36.
punktu, saskaņā ar Rojas novada domes 2016.gada 20.decembra sēdes lēmumu Nr. 284,
(protokols Nr. 13., 27. Punkts) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam “Akmeņdziras”, Rude, Rojas novads”
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Akmeņdziras”, Rude,
Rojas novads, (kadastra Nr.8882 007 0009) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007
0159 sadalīšanai, (pievienots – pielikums Nr.11).
2. Sadalīt nekustamā īpašuma „Akmeņdziras”, Rude, Rojas novads, (kadastra Nr.8882
007 0009) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0159, atbilstoši zemes ierīcības
projektam divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus nosaukumus:
- Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0497 saglabāt
esošo nosaukumu „Akmeņdziras”;
- Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0498 piešķirt
jaunu nosaukumu „Dižmāri”.
3. Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0497 kopplatībā
3,1000 ha noteikt zemes lietošanas mērķus –
- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM –
kods 0101) 2,5000 ha platībā,
- „Noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002) 0,6000 ha platībā.
4. Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0498 kopplatībā
14,9000 ha noteikt zemes lietošanas mērķus –
- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM –
kods 0201) 3,1000 ha platībā.
- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM –
kods 0101) 11,8000 ha platībā.
5. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt ar drošu elektronisko
parakstu zemes ierīcības projekta izstrādātājam SIA “Latvijasmernieks.lv” uz e-pastu:
janis.rutkis@latvijasmernieks.lv
6. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Rojas novada
domē, iesniedzot iesniegumu Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas nov., LV –
3264.
Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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11.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.02.2017. lēmumam Nr.39
“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Akmeņdziras”, Rude, Rojas novads”

Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 17.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.40

Par iepriekšējās apbūves faktu un zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā
„Kalnavanagi”, Kaltenē, Rojas novadā
Rojas novada dome, izskatot [..] 2017.gada 01.februāra iesniegumu (un tam pievienotos
dokumentus) Latvijas Valsts Vēstures arhīva 09.01.2017. izziņu Nr.LVVA-6.2.1./5/76 “Par
zemesgabalu plāniem” ar tam pievienoto kopiju no Talsu apriņķa Upesgrīvas pagasta
kadastrālās uzmērīšanas 1932.g.planšetes fragmenta kopiju, kurā redzams saimniecības
“Dzintari Nr.180F, Nr.180Fa” zemesgabali, Latvijas Valsts Vēstures arhīva 09.01.2017. izziņu
Nr.LVVA-6.2.1./5/75 “Par ēkām”, kurā uzskaitītas nekustamā īpašumā Talsu apriņķa
Upesgrīvas pagasta “Dzintari” ēkas un to apbūves platības, Rojas novada zemesgrāmata
nodalījuma Nr897, kopija nekustamajam īpašumam “Kaltenes Dzintarkrasti”, kadastra Nr.8882
009 0385, no kura saskaņā ar 2005.gada 7.aprīļa pirkuma līgumu tika atdalīts nekustamais
īpašums „Kalnavanagi” Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 009 0384, kas reģistrēts Rojas
novada pievienota, uzklausot komisijas priekšsēdētāja Jāņa Pūces informāciju par iepriekšējo
apbūvi nekustamajā īpašumā „Kalnavanagi” Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 009
0384, [..] sniegtos paskaidrojumus, ka nekustamais īpašums „Kalnavanagi” Kaltenē, Rojas
novadā, kadastra Nr.8882 009 0384, ir izveidots uz bijušajām nekustamā īpašuma Talsu apriņķa
Upesgrīvas pagasta “Dzintari” zemēm, 2005.gadā atdalot no nekustamā īpašuma “Kaltenes
Dzintarkrasti” nekustamo īpašumu “Kalnavanagi” Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882
009 0384, 0,9315 ha platībā, kā arī ar Rojas novada domes 16.07.2013. lēmumu Nr.1 „Par
pastāvīgo komisiju aptiprināšanu” (protokols Nr.10), punktu 1.4. izveidotās Rojas novada
domes Iepriekšējās apbūves fakta vērtēšanas komisijas 2017.gada 13.februāra protokolu Nr.3,
to, ka komisija, veicot nekustamajā īpašumā Kalnavanagi” Kaltenē, Rojas novadā, kadastra
Nr.8882 009 0384, apsekošanu dabā, tajā konstatēja pamatus, kuros redzami, kā veco mūra
dziļās kūts un mūra klēts pamatu atliekas (laukakmeņi), apmēram 72 m² platībā, gan uz tiem
padomju laikā izbūvēti dzīvojamās mājas pamati, no akmeņi un dzelzbetona bloki, un veica to
foto fiksāciju, pievienojot fotogrāfijas administratīvās lietas materiāliem. Papildus minētajam,
izskatot nekustamā īpašuma „Kalnvanagi”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes lietošanas mērķi, ir
konstatējusi, ka tas neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem un
Rojas novada teritorijas plānojumam (apstiprināts Rojas novada domes sēdē 20.09.2011. 13.
protokola 17. punkts, saistošie noteikumi Nr. 22/2011, stājas spēkā ar 04.10.2011.), tāpēc
nepieciešams to mainīt, tos nosakot sekojošus:
- „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0.2397 ha platībā,
kas sastāv no zemes lietošanas veidiem:
- zem ēkām 0.1987 ha,
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- zem ceļiem 0.0410 ha,
- „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0.6918 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem:
 pļavas 0.4560 ha,
 krūmāji 0.2358 ha.
Nav konstatēts, ka iepriekš būtu izdots administratīvais akts par zemes lietošanas mērķi
nekustamam īpašumam „Kalnvanagi”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0384).
Rojas novada dome ir tiesīga izdot jaunu administratīvo aktu, kas atbilst Ministru kabineta
noteikumu Nr. 496 2. punktam, nosakot zemes lietošanas mērķi atbilstošu teritorijas
plānojumam un faktiskajai zemes eksplikācijai un lietošanas mērķim.
Zemes lietošanas mērķu maiņu atbilstoši „Nekustamā īpašuma valsts kadastru likuma” 9.
panta trešajai daļai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Atbilstoši minēto noteikumu 2. punktam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka atbilstoši
detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem, aprēķinot nekustamā
īpašuma nodokli īpašuma „Kalnvanagi”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0384)
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0384, līdz šim piemērots zemes lietošanas
mērķis: „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101), bet tas neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kā arī
Rojas novada teritorijas plānojumam.
Rojas novada pašvaldība administratīvā akta pieņemšanas gaitā ir izvērtējusi tā
pieņemšanas lietderības apsvērumus, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un 66.
pantu, secinot, ka:
 Šāds noregulējums nepieciešams, jo dati par zemes lietošanas mērķi tiek izmantoti
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai. Nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 8. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma
īpašnieks iemaksā tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas
nekustamais īpašums. Atbilstoši minētajam likumam, nodokli administrē attiecīgā
pašvaldība. Likumā ir noteiktas konkrētas likmes, saskaņā ar kurām nodoklis tiek
aprēķināts, savukārt 9. panta pirmajā daļā tiešā tekstā noteikts, ka nekustamā īpašuma
īpašnieka pienākums ir nodokli nomaksāt laikus un pilnā apmērā. Nodokļu nomaksa ir
visas sabiedrības leģitīma interese, tie ir finanšu līdzekļi, kuri paredzēti izlietošanai tieši
sabiedrības kopīgajām vajadzībām.
 Likumdevējs ir noteicis skaidru kārtību, kādā zemes lietošanas mērķis nosakāms, tādēļ
atkāpe no šādas kārtības nav iespējama.
 Citāda šī mērķa sasniegšana nav iespējama.
Izvērtējot lietderības apsvērumus un pamatojoties uz Latvijas Republikas Aizsargjoslu
likuma 1.panta punktu 17) un 36.panta otrās daļas punktu 4), un Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas punktu 27), 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:
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1. Atzīt nekustamajā īpašumā Kalnavanagi” Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882
009 0384, likumīgas iepriekšējās apbūves faktu - bijušā nekustamā īpašuma „Dzintari” Talsu
apriņķa Upesgrīvas pagasts, mūra dziļās kūts un mūra klēts pamatu atliekas (laukakmeņi),
apmēram 72 m² platībā, uz kuriem padomju laikā izbūvēti dzīvojamās mājas pamati no
akmeņiem un dzelzbetona blokiem.
2. Noteikt nekustamā īpašuma „Kalnvanagi”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882
009 0384) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0384 (kopplatība 0.9315 ha)
(pievienots – pielikums Nr.12), zemes lietošanas mērķus:
- „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0.2397 ha platībā,
- „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0.6918 ha platībā.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību informācijas
sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp NĪVKIS un
pašvaldību”.
4. Šo lēmumu, administratīvā akta adresāts [..] var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētāja

E.Kārkliņa
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12.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.02.2017. lēmumam Nr.40
“Par iepriekšējās apbūves faktu un zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Kalnavanagi” Kaltenē Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja
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ROJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.2, 19.punkts)
Rojā
21.02.2017.

Nr.42

Par projekta pieteikumu “Es i’ rojnieks!”
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 4) punktā noteikto autonomo
funkciju izpildi, pamatojoties uz minētā likuma 21.panta 23) punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Iesniegt projekta pieteikumu “Es i’ rojnieks!” Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras izsludinātajā atklātajā projekta konkursā „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai
vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas
dokumentiem” ietvaros.
2. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 3 300,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simts euro).
Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.

Domes priekšsēdētāja
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