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

2020. gada 18. februārī

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Darba kārtība:
1. Par piedalīšanos Rojas novada skolēnu finansēšanā Talsu Kristīgā vidusskolā
2. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2020
3. Par piedalīšanos projektā “Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē
nepieciešamo vaislinieku nozveja”
4. Par piedalīšanos projektā “Taimiņu mazuļu smolti ielaišana publisko ūdenstilpju
ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas novadā”
5. Par Rojas novada domes valdījumā esošo autotransporta pārvadājumu pakalpojumu
izmaksas aprēķināšanas kārtību
6. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
7. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
8. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu
9. Par nekustamā īpašuma “Lakšas” sadalīšanu dzīvokļu īpašumos
10. Par nekustamā īpašuma Selgas iela 10, Rojā, sadalīšanu dzīvokļu īpašumos
11. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Rojas novadā
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, I.
Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
Sēdi vada:
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Protokolē:
Domes sekretāre Marita Pāvuliņa
Piedalās deputāti:
Eva KĀRKLIŅA
Edgars GRĪNĪTIS
Jānis KALNIŅŠ
Eduards KLEINBERGS
Inga OTMANE
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Guntra STOCKA
Mareks ŠTĀLS
Haralds VALDEMĀRS
Nepiedalās:
Agnis DRAVNIEKS – darba dēļ
Piedalās:
Jānis Pūce – izpilddirektors, Jānis Pāvuliņš – jurists, Aiga Grunte – galvenā grāmatvede,
Agnese Veckāgane – Attīstības nodaļas vadītāja, Alise Lakšmane – NĪ speciāliste/ NĪN
administratore, Ligita Šnore – teritorijas plānotāja.
Pieaicinātās personas:
Santa Veide – Rojas vidusskolas direktore.
1.
Par piedalīšanos Rojas novada skolēnu finansēšanā Talsu Kristīgā vidusskolā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Rojas vidusskolas direktore akcentē vidusskolas skolēnu sasniegumus mācību
olimpiādēs un centralizētajos eksāmenos un skaidro iespējamos iemeslus, kāpēc skolēni iet
mācīties uz citām skolām. Tāpat tiek pārrunāts jautājums par mācībspēku trūkumu un jaunu
skolēnu piesaisti un finansējumu.
Štāls: vai kāds fizikas skolotājs ir interesējies par vakanci vidusskolā?
Veide: Nē. Un pedagogs ir meklēts par visu Latviju.
Stocka: Ja mācību grozā nav skolēna izvēlētais piedāvājums, tad kāpēc skola to
nepiedāvā un nebūtu par to jāmaksā starpnovadu maksājums?
Veide: Tāpēc Izglītības ministrija runā par to, ka tiks atcelti starpnovadu maksājumi,
lai skolēniem būtu iespēja izvēlēties.
Stocka: Bet Ja šie skolēni iet prom no skolas dēļ fizikas, tad kāpēc nebūtu jāmaksā?
Veide: Šie skolēni neaiziet dēļ fizikas.
Stocka: Vai ar visiem skolēniem, kas aiziet veiktas pārrunas?
Veide: Skolēnam un vecākam nav jānāk un jāsaka, ka iet prom. Bieži vienkārši uzraksta
iesniegumu citā skolā un viss.
Kalniņš: Cilvēks jau var izvēlēties, kur mācīties. Nav jau padomju laiki. Un nevajadzētu
sodīt cilvēku, par to, ka vēlas mācīties citur.
Veckāgane: Tā kā šī ir privāta skola, vecāku līdzmaksājums netiek atcelts, ja pašvaldība
maksā līdzmaksājumu.
Kalniņš: Ja mēs nenobalsojam par, cik maksā vecāks?
Veckāgane: Tikpat, vecākiem nekas nemainās.
Kalniņš: Pēc novada reformas, kāda ir Jūsu vīzija Rojas vidusskolai?
Veide: Skatoties pēc skolēna skaita diez vai paliksim kā vidusskola.
Stocka: Kā notiek gatavošanās olimpiādei?
Veide: Skolotāja papildus strādā ar skolēnu.
Turpinās diskusijas par skolēnu atkarībām un vecāku apmeklējumiem.
13.30 zināmu iemeslu dēļ M. Štāls pamet sēžu zāli.
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Atklāti balsojot, ar 3 balsīm par (E. Kleinbergs, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – E.
Kārkliņa, E. Grīnītis, J. Kalniņš, I. Otmane, atturas – nav,
Dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
S. Veide pamet sēžu zāli.
2.
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2020
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, I.
Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 22 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2020”. Lēmums
pievienots protokolam.
3.
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, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, I.
Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 23 “Par piedalīšanos projektā “Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un
ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja””. Lēmums pievienots protokolam.

4.
Par piedalīšanos projektā “Taimiņu mazuļu smolti ielaišana publisko ūdenstilpju
ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas novadā”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E. Kārkliņa, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, I.
Otmane, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – G. Stocka,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 24 “Par piedalīšanos projektā “Taimiņu mazuļu smolti ielaišana
publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas
novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
5.
Par Rojas novada domes valdījumā esošo autotransporta pārvadājumu pakalpojumu
izmaksas aprēķināšanas kārtību
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, I.
Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 25 “Par Rojas novada domes valdījumā esošo autotransporta
pārvadājumu pakalpojumu izmaksas aprēķināšanas kārtību”. Lēmums pievienots protokolam.
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9.
Par nekustamā īpašuma “Lakšas” sadalīšanu dzīvokļu īpašumos
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, I.
Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma “Lakšas” sadalīšanu dzīvokļu
īpašumos”. Lēmums pievienots protokolam.
10.
Par nekustamā īpašuma Selgas iela 10, Rojā, sadalīšanu dzīvokļu īpašumos
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, I.
Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 30 “Par nekustamā īpašuma Selgas iela 10, Rojā, sadalīšanu
dzīvokļu īpašumos”. Lēmums pievienots protokolam.

11.
Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Rojas novadā
Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, I.
Otmane, G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 31 “Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma
“Dreimaņi”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēdi beidz plkst. 13.50
Sēdes vadītāja

(paraksts)

E. Kārkliņa

Protokoliste

(paraksts)

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

18.02.2020.

Nr. 22

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2020
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 2. punktu un
22. pantu, “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3. panta otro daļu,
5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu, 12. pantu
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2020 “Par grozījumiem Rojas novada
pašvaldības 19.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.21/2010 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
Rojas novadā” (saistošie noteikumi pievienoti lēmumam).
2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, kā to
nosaka likuma “Par pašvaldībām” 45. pants.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā

Nr.2/2020
APSTIPRINĀTI
ar Rojas novada domes
2020.gada 18.februārī
sēdes lēmumu Nr.22
(protokols Nr.3)
Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.10.2010. saistošajos noteikumos
Nr.21/2010 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
3.panta 2.punktu un 22.pantu, „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 5.
panta ceturto daļu, 6. pantu, 8.pantu,
9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu,
12.pantu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības Rojas novada pašvaldības 19.10.2010. saistošajos
noteikumos Nr.21/2010 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Rojas novadā, turpmāk tekstā –
Noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. izteikt Noteikumu punktu 2. šādā redakcijā:
„2. Sociālais dzīvoklis ir Rojas novada pašvaldības īpašumā esošs dzīvoklis, kuru izīrē personai
(ģimenei), kas, ievērojot likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” un šo saistošo noteikumu nosacījumus, atzīta par tiesīgu īrēt šādu dzīvokli vai dzīvoklis
sociālajā dzīvojamā māja, kas var būt var būt īpašumā arī biedrībām vai nodibinājumiem, kas
dibināti ar mērķi aizstāvēt personu ar invaliditāti intereses, īpašumā esoša dzīvojamā māja, kura
pielāgota personu ar invaliditāti, kuras cēlonis ir, piemēram, redzes, dzirdes, garīga rakstura vai
kustību traucējumi (turpmāk — persona ar invaliditāti), vajadzībām, kurā dzīvokļus ar īres
maksas atvieglojumiem izīrē personām ar invaliditāti un kurā vienlaikus šīm personām var tikt
nodrošināti arī citi sociālie pakalpojumi, ja pašvaldība deleģējusi biedrībai vai nodibinājumam
izveidot šādu sociālo dzīvojamo māju.”
1.2. izteikt Noteikumu punktu 3. šādā redakcijā:
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“3. Tiesības saņemt pašvaldības palīdzību sociālo dzīvokļu izīrēšanā ir personām, kuras atbilst
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta (1) daļas un
(1¹) daļas nosacījumiem.”
1.3 Izteikt Noteikumu apakšpunktu 8.1. šādā redakcijā:
“8.1. iesniegumu, ko parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi, kuri pretendē uz palīdzību,
kurā norādīts pamatojums sociālā dzīvokļa pieprasījumam - ģimenes (personas) atbilstību
maznodrošinātas (trūcīgas) vai sociāli mazaizsargātas personas statusam vai to, ka sociālo
dzīvokli vēlās īrēt persona ar invaliditāti vai persona, kura aprūpē bērnu ar invaliditāti vai
pilngadīgu personu ar invaliditāti;”
1.4. Izslēgt Noteikumu apakšpunktus 8.2. un 8.3.
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā likuma
“Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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Saistošo noteikumu “ Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.10.2010. saistošajos
noteikumos Nr.21/2010 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Rojas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības Saskaņā ar saskaņā ar likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
pamatojums
risināšanā” 3. panta 2. punktu un 22. pantu, „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3. panta otro daļu, 5.
panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta
otro daļu, 12. pantu 2010. gada 19. oktobrī tika pieņemti saistošie
noteikumi Nr. 21/2010 "Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Rojas
novadā”, kas nosaka sociālo dzīvokļu piešķiršanas kārtību Rojas
novadā. Kopš saistošo noteikumu pieņemšanas ir veikti grozījumi
likumā „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām”, nosakot tiesības sociālos dzīvokļus saņemt personām ar
invaliditāti un personām, kura aprūpē bērnu ar invaliditāti vai
pilngadīgu personu ar invaliditāti. Bez tam, pašvaldībai lietojot
programmas, kurās ir redzami apstākļi vai personām ir piešķirts
maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss, kā arī personu
deklarētās dzīves vietas, tādēļ pašvaldībai nav pamata pieprasīt
izziņas un dokumentus, kas apliecina minētos apstākļus.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz, papildināt personu sarakstu,
kurām piešķirami sociālie dzīvokļi ar personām ar invaliditāti un
personām, kura aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu ar
invaliditāti. No saistošiem noteikumiem ir izslēgiti apakšpunkti, kas
paredz pieprasīt no personām izziņas un dokumentus, kas apliecina,
ka personām ir piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas
statuss, kā arī izziņu par personu deklarētām dzīves vietām.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Rojas novadā 2020. gadā grozījumi saistošajos noteikumos nevar
atstāt būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību likumam „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” , bet tas
neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi nodrošina birokrātijas samazināšanu, nepieprasot
nevajadzīgus dokumentus, bet nemaina administratīvās prcedūras.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

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

18.02.2020.

Nr. 23

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, EUR 726,00, projekta kopējās izmaksas
EUR 3630,00.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)

9

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

18.02.2020.

Nr. 24

Par piedalīšanos projektā “Taimiņu mazuļu smolti 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 “Taimiņu mazuļu smolti
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, EUR 2 419,58, projekta kopējās izmaksas
EUR 12 097,92.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

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

18.02.2020.

Nr. 25

Par Rojas novada domes valdījumā esošo autotransporta pārvadājumu pakalpojumu
izmaksas aprēķināšanas kārtību
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)apakšpunktu,
kas nosaka, kas tikai dome var noteikt maksu par pakalpojumiem, ja tas nav noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem,
Rojas novada dome nolemj:
Apstiprināt Rojas novada domes valdījumā esošo autotransporta pārvadājumu
pakalpojumu izmaksas aprēķināšanas kārtību (pievienots – pielikums Nr.1).

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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1.PIELIKUMS
Rojas novada domes 18.02.2020. lēmumam Nr.25
“Par Rojas novada domes valdījumā esošo autotransporta pārvadājumu pakalpojumu
izmaksas aprēķināšanas kārtību”

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

Rojas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2020. gada 18. februāra
sēdes lēmumu Nr.25
(protokols Nr.3)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu,

“Rojas novada domes valdījumā esošo autotransporta pārvadājumu
pakalpojumu izmaksas aprēķināšanas kārtība”
1. Aprēķināti tiek tie izmaksu posteņi, kuri ir attiecināmi uz katru konkrēto
autotransporta iznomāšanas gadījumu.
-

Autotransporta nomas maksa (stundā) =
Amortizācijas atskaitījumi a + apdrošināšana b
Vidējais darba dienu stundu skaits d
x 1,10c

-

Degvielas izmaksas (pēc fakta) =
(Patēriņš e x (nobrauktie km/100) x degvielas cena

-

Autovadītāja pakalpojumi (stundā) =
Autovadītāja stundas darba likme f x autobusa vadītāja stundas (h)

2. Rojas novada domes valdījumā esošo autotransporta pārvadājumu pakalpojumu
izmaksas aprēķināšanas kārtība stājas spēkā ar brīdi, kad tie tiek apstiprināti Rojas novada
domes sēdē.
a – konkrētai autotransporta vienībai noteiktie amortizācijas atskaitījumi iepriekšējā gadā. Ja
amortizācijas atskaitījumi nav noteikti vai transportlīdzeklis ir noamortizējies, amortizācijas atskaitījumi
aprēķināmi, dalot transportlīdzekļa iegādes vērtību ar 10.
12

b – kopējās apdrošināšanas izmaksas (visi piemērotie apdrošināšanas izmaksu veidi) konkrētajai
autotransporta vienībai iepriekšējā gadā.
c – uzcenojums iestādes administratīvo izmaksu segšanai 10%.
d – vidējais darba dienu stundu skaits iepriekšējā gadā (darba dienas gadā x 8 stundas).
e – vidējais autotransporta vienības patēriņš saskaņā ar tehniskajiem datiem (litri uz 100 km).
f – autovadītāja, kurš apkalpo autotransportu, stundas darba likme (iepriekšējā gadā), kas var mainīties
saskaņā ar likumdošanu (nakts, virsstundas darbs u.c.).

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

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

18.02.2020.

Nr. 29

Par nekustamā īpašuma “Lakšas” sadalīšanu dzīvokļu īpašumos
Lai nodrošinātu Rojas novada pašvaldībai piederošā būvju īpašuma “Lakšas”, Rojas
novads, kadastra Nr.8882 507 0004, īrnieku iespēju iegūt īpašumā īrētos dzīvokļus atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 6)punktu, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktiem 19) un 27),
Rojas novada dome nolemj:
Sadalīt būvju īpašuma “Lakšas”, Rojas novads, kadastra Nr.8882 507 0004, dzīvokļu
īpašumos, atbilstoši telpu grupām.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

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

18.02.2020.

Nr. 30

Par nekustamā īpašuma Selgas iela 10, Rojā, sadalīšanu dzīvokļu īpašumos
Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma Selgas iela 10, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr.
8882 008 0381, kurā Rojas novada pašvaldībai pieder 2/3 divas trešās domājamo daļas
sadalīšanu dzīvokļu īpašumos, nosakot dzīvokļu īpašumu piederību, kas nodrošinātu, īrnieku
iespēju iegūt īpašumā īrētos dzīvokļus atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 6)punktu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas punktiem 19) un 27),
Rojas novada dome nolemj:
Pilnvarot Rojas novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu vienoties ar [..], par
nekustamā īpašuma Selgas iela 10, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 008 0381, sadalīšanu
dzīvokļu īpašumos, vienojoties par dzīvokļu īpašuma piederību atbilstoši piederošo domājamo
daļu daudzumam, parakstot visus nepieciešamos iesniegumus, vienošanās, līgumus un
nostiprinājuma lūgumus.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

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

18.02.2020.

Nr. 31

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (saņemts 23.01.2020., reģistrācijas Nr. 310/108) kurā lūgts atļaut no nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882
008 0690) atdalīt zemes vienības:
- 8882 008 0691 4.7000 ha platībā un piešķirt tai jaunu nosaukumu „Grāvmalas”, Rojas novads,
LV - 3264,
- 8882 008 0938 1.7000 ha platībā un piešķirt tai jaunu nosaukumu “Mežmalītes”, Rojas
novads.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Dreimaņi”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0691), sastāv no 3
(trīs) zemes vienībām:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0690 (platība 8,9000 ha);
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0691 (platība 4.7000 ha);
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0938 (platība 1,7000 ha).
2. Nekustamais īpašums [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000193523, zemesgrāmatā nav reģistrētas aizlieguma atzīmes.
3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Dreimaņi”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008
0690), no kopējā īpašuma atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem:
- zemes vienību 4.7000 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0691, piešķirot tai jaunu
nosaukumu “Grāvmalas”;
- zemes vienību 1.7000 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0938, piešķirot tai jaunu
nosaukumu “Mežmalītes”.
4. Paliekošai zemes vienībai saglabāt esošo nosaukumu un adresi “Dreimaņi”, Rojas novads,
LV – 3264.
5. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma visām zemes vienībām
noteiktie zemes lietošanas mērķi atbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas
mērķiem, tāpēc nav nepieciešams tos mainīt.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādas ir nekustamā īpašuma
“Dreimaņi”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0690) 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
16

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 “Dreimaņi”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008
0690), atdalot 2 (divas) zemes vienības:
- zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0691 (platība 4.7000 ha) (pievienots
grafiskais pielikums Nr.3);
- zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0938 (platība 1,7000 ha).
(pievienots grafiskais pielikums Nr.4).
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0691 piešķirt jaunu
nosaukumu “ Grāvmalas”, Rojas novads, LV – 3264.
3. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0938 piešķirt jaunu
nosaukumu “Mežmalītes”, Rojas novads.
4. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0691 saglabāt esošos
zemes lietošanas mērķus:
- “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 4.6000 ha platībā,
- “fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas” (NĪLM
– kods 0302) 0.1000 ha platībā.
5. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0938 saglabāt esošos
zemes lietošanas mērķus:
- “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 1.6000 ha platībā,
- “fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas” (NĪLM
– kods 0302) 0.1000 ha platībā.
6. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0690 saglabāt esošos
zemes lietošanas mērķus:
- “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 4.1000 ha platībā,
- “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 3.8000 ha platībā,
- “fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas” (NĪLM
– kods 0302) 0.4000 ha platībā,
- “individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM – kods 0601) 0.2000 ha platībā,
- “zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā” (NĪLM – kods 1101) 0.4000 ha platībā.
7. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt pa pastu iesnieguma
iesniedzējai.
8. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv.
9.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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3.PIELIKUMS
Rojas novada domes 18.02.2020. lēmumam Nr.31
“Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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4.PIELIKUMS
Rojas novada domes 18.02.2020. lēmumam Nr. 31
“Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Rojas novadā”

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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