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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 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Nr.5 

 

 

Rojā,         2019.gada 16.aprīlī 

 

Sēde sasaukta plkst.13.00 

Sēdi atklāj 13.00 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) E.Kārkliņa ierosina darba kārtībai 

pievienot 33. darba kārtības jautājumu “Par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļu 

kandidātiem”. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Rojas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildes un finanšu pārskata 

apstiprināšanu 

2. Par SIA „Rojas DzKU” 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

3. Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu 

4. Par saistošiem noteikumiem Nr.2/2019 

5. Par saistošiem noteikumiem Nr.3/2019  

6. Par Rojas brīvdabas estrādes biļešu cenām 

7. Par pieteikuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” iesniegšanu 

8. Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja projekta pieteikumu 

9. Par Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājas amatu 

10. Par Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programma 2019.-2021.gadam aprēķināšanu 

11. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

12. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

13. Par Rojas novada domes Zvejniecības un licencēšanas komisijas sastāvu 

14. Par sastāvu Rojas novada domes Komisijai pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas 

vērtības noteikšanai 

15. Par sastāvu Rojas novada domes Bibliotēkas krājumu komisijā 

16. Par atļauju Rojas ostas valdes loceklei Inesei Birziņai savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu 

17. Par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu vasaras sezonā 

(no 2019.gada 01.aprīļa līdz 2019.gada 31.oktobrim) 

18. Par meža zemju atsavināšanu  kapsētas paplašināšanai un jaunas ierīkošanai 

19. Par nekustamā īpašuma “Jaunpriežkalni Rudē”, Rojas novadā, atsavināšanu 

20. Par nekustamo īpašumu “Jūrmalnieku ceļš”, Rojas novadā 
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21. Par nekustamo īpašumu “Jāņa kroga ceļš”, Rojas novadā 

22. Par nekustamo īpašumu “Dārtes dambis 2”, Rojas novadā 

23. Par nekustamo īpašumu “Bezmeru ceļš”, Rojas novadā 

24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 

„Krākšas”, Roja, Rojas novads  

25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vanagi”, 

Žocenē, Rojas novadā  

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Skandenieki”, 

Rojas novadā 

27. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu  

28. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

29. Par SIA „Rojas DzKU” darbinieku amatiem, amatalgām, 2018.gada darba pārskatu 

un stratēģiju 

30. Par nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Mežgulbji”, 

“Lejieši”, “Saktas”, Žocenē, Rojas novadā 

32. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

33. Par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem 

 

 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, G.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 E.Kārkliņa  

 

Protokolē: 

Domes sekretāre Marita Pāvuliņa 

 

Piedalās deputāti: 

Eva KĀRKLIŅA  

Agnis DRAVNIEKS 

Edgars GRĪNĪTIS 

Jānis KALNIŅŠ  

Eduards KLEINBERGS  

Inga OTMANE  

Guntra STOCKA 

Mareks ŠTĀLS  

Haralds VALDEMĀRS 

 

Piedalās: 

Jānis Pūce – izpilddirektors, Agnese Veckāgane – attīstības nodaļas vadītāja, Aiga Grunte – 

galvenā grāmatvede, Alise Lakšmane – NĪ speciāliste/ NĪN administratore.  

 

1. 

Par Rojas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildes un finanšu pārskata 

apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētajā Eva Kārkliņa 
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Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, G.Grīnītis, J.Kalniņš, 

E.Kleinbergs, I.Otmane, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – G.Stocka, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.50 “Par Rojas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildes un 

finanšu pārskata apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

2. 

Par SIA „Rojas DzKU” 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētajā Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, G.Grīnītis, J.Kalniņš, 

E.Kleinbergs, I.Otmane, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – G.Stocka, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.51 “Par SIA „Rojas DzKU” 2018.gada pārskata apstiprināšanu”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

3. 

Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētajā Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, G.Grīnītis, J.Kalniņš, E.Kleinbergs, 

I.Otmane, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – A.Dravnieks, G.Stocka,  

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.52 “Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” 

2018.gada pārskata apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

4. 

Par saistošiem noteikumiem Nr.2/2019 

Ziņo domes priekšsēdētajā Eva Kārkliņa 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.53 “Par saistošiem noteikumiem Nr.2/2019”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

5. 

Par saistošiem noteikumiem Nr.3/2019 

Ziņo domes priekšsēdētajā Eva Kārkliņa 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.54 “Par saistošiem noteikumiem Nr.3/2019”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

6. 

Par Rojas brīvdabas estrādes biļešu cenām 

Ziņo domes priekšsēdētajā Eva Kārkliņa 
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Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, G.Grīnītis, J.Kalniņš, 

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.55 “Par Rojas brīvdabas estrādes biļešu cenām”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

7. 

Par pieteikuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” iesniegšanu 

Ziņo domes priekšsēdētajā Eva Kārkliņa 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.56 “Par pieteikuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 

iesniegšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

8. 

Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja projekta pieteikumu 

Ziņo domes priekšsēdētajā Eva Kārkliņa 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.57 “Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja projekta pieteikumu”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

9. 

Par Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājas amatu 

Ziņo domes priekšsēdētajā Eva Kārkliņa 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina jautājumu “Par Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes 

“Saulespuķe” vadītājas amatu” izskatīšanai pārcelt uz 2019. gada 21. maija sēdi. 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pārcelt lēmuma pieņemšanu “Par Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” 

vadītājas amatu” uz 2019.gada 21.maija sēdi. 

 

10. 

Par Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 

2019.-2021.gadam aprēķināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētajā Eva Kārkliņa 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.58 “Par Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas 



 
 

5 
 

vidējā termiņa programma 2019.-2021.gadam aprēķināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

13. 

Par Rojas novada domes Zvejniecības un licencēšanas komisijas sastāvu 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.61 “Par Rojas novada domes Zvejniecības un licencēšanas 

komisijas sastāvu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

14. 

Par sastāvu Rojas novada domes Komisijai pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas 

vērtības noteikšanai 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.62 “Par sastāvu Rojas novada domes Komisijai pilsoņiem 

nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

15. 

Par sastāvu Rojas novada domes Bibliotēkas krājumu komisijā 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.63 “Par sastāvu Rojas novada domes Bibliotēkas krājumu 

komisijā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

16. 

Par atļauju Rojas ostas valdes loceklei Inesei Birziņai savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.64 “Par atļauju Rojas ostas valdes loceklei Inesei Birziņai savienot 

valsts amatpersonas amatu ar citu amatu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

17. 

Par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu vasaras sezonā 

(no 2019.gada 01.aprīļa līdz 2019.gada 31.oktobrim) 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.65 “Par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 
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noteikšanu vasaras sezonā (no 2019.gada 01.aprīļa līdz 2019.gada 31.oktobrim)”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

18. 

Par meža zemju atsavināšanu  kapsētas paplašināšanai un jaunas ierīkošanai 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.66 “Par meža zemju atsavināšanu  kapsētas paplašināšanai un 

jaunas ierīkošanai”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

19. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunpriežkalni Rudē”, Rojas novadā, atsavināšanu 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, G.Grīnītis, J.Kalniņš, E.Kleinbergs, 

I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, A.Dravnieks – nebalso,  

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.67 “Par nekustamā īpašuma “Jaunpriežkalni Rudē”, Rojas novadā, 

atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

20. 

Par nekustamo īpašumu “Jūrmalnieku ceļš”, Rojas novadā 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.68 “Par nekustamo īpašumu “Jūrmalnieku ceļš”, Rojas novadā”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

21. 

Par nekustamo īpašumu “Jāņa kroga ceļš”, Rojas novadā 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.69 “Par nekustamo īpašumu “Jāņa kroga ceļš”, Rojas novadā”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

22. 

Par nekustamo īpašumu “Dārtes dambis 2”, Rojas novadā 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.70 “Par nekustamo īpašumu “Dārtes dambis 2”, Rojas novadā”. 
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Lēmums pievienots protokolam. 

23. 

Par nekustamo īpašumu “Bezmeru ceļš”, Rojas novadā 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.71 “Par nekustamo īpašumu “Bezmeru ceļš”, Rojas novadā”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

24. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Krākšas”, 

Rojā, Rojas novadā 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.72 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam „Krākšas”, Rojā, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

25. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vanagi”, 

Žocenē, Rojas novadā 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.73 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam „Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

26. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Skandenieki”, 

Rojas novadā 

Ziņo Tautsaimniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.74 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Skandenieki”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

29. 

Par SIA „Rojas DzKU” darbinieku amatiem, amatalgām, 2018.gada darba pārskatu un 

stratēģiju 

Ziņo Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, G.Grīnītis, J.Kalniņš, 

E.Kleinbergs, I.Otmane, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – G.Stocka, atturas – nav, 
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 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.77 “Par SIA „Rojas DzKU” darbinieku amatiem, amatalgām, 

2018.gada darba pārskatu un stratēģiju”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

30. 

Par nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.78 “Par nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novadā atsavināšanu 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

31. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Mežgulbji”, 

“Lejieši”, “Saktas”, Žocenē, Rojas novadā 

Ziņo Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa 

 

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

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.79 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem „Mežgulbji”, “Lejieši”, “Saktas”, Žocenē, Rojas novadā”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

33. 

Par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem 

Ziņo Vēlēšanu komisijas sekretāre Alise Krūmiņa 

 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, G.Grīnītis, Kalniņš, 

E.Kleinbergs, I.Otmane, G.Stocka, M.Štāls, H.Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.81 “Par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

Sēdi beidz plkst. 14.30 

 

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.5, 1.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.50 

 

 

Par Rojas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildes un  

finanšu pārskata apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 6. punktu un 21. panta 

pirmās daļas 2. punktu,  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izpildes pārskatu 

ieņēmumos 4 104 449,00 EUR un izdevumos 5 499 964,00 EUR (pievienots – pielikums Nr.1).  

2. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta izpildes pārskatu 

ieņēmumos 100 169,00 EUR un izdevumos 62 839,00 EUR (pievienots – pielikums Nr.2).  

3. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2018. gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes 

pārskatu ieņēmumos 300,00 EUR un izdevumos 546,00 EUR (pievienots – pielikums Nr.3).  

4. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārskatu (ar Rojas novada 

pašvaldības 2018. gada finanšu pārskatu var iepazīties Rojas novada domē). 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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1.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.50 

„Par Rojas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildes un finanšu pārskata apstiprināšanu” 

 

 

2018. gada Rojas novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieņēmumu un izdevumu nosaukumi Izpilde ( EUR) 

I E Ņ Ē M U M I  

Kopā ieņēmumi 4 104 449,00 

Nodokļu ieņēmumi 2 124 218,00 

Nenodokļu ieņēmumi 44 089,00 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 115 585,00 

Transferti 1 820 557,00 

 

I Z D E V U M I 

 

Kopā izdevumi 5 499 964,00 

 Vispārējie valdības dienesti 447 237,00 

 Sabiedriskā kārtība un drošība 135 863,00 

 Ekonomiskā darbība 126 001,00 

 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 743 690,00 

 Atpūta, kultūra un reliģija 1 989 979,00 

 Izglītība 1 804 359,00 

 Sociālā aizsardzība 252 835,00 

  

Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-) -1 395 515,00 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 135 169,00 

Aizņēmumi 1 355 346,00 
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2.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.50 

„Par Rojas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildes un finanšu pārskata apstiprināšanu” 
 

 

2018. gada Rojas novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ienākumu un izdevumu nosaukumi Izpilde (EUR) 

Ienākumi  

Kopā ienākumi 100 169,00 

Nodokļu ieņēmumi 3 572,00 

Transferti 96 597,00 

Izdevumi  

Kopā izdevumi 62 839,00 

Ekonomiskā darbība 59 254,00 

Vides aizsardzība 3 585,00 

Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-) 37 330,00 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) -37 330,00 
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3.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.50 

„Par Rojas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildes un finanšu pārskata apstiprināšanu” 
 

 

2018. gada Roja novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu izpilde 

 

Ienākumu un izdevumu nosaukumi Izpilde (EUR) 

Ieņēmumi  

Kopā ieņēmumi 300 ,00 

Ziedojumi un dāvinājumi 300,00 

Izdevumi  

Kopā izdevumi 546,00 

Atpūta, kultūra un reliģija 100,00 

Sociālā aizsardzība 446,00 

Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-) -246,00 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 246,00 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 2.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr. 51 

 

 

Par SIA „Rojas DzKU” 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 54. pantu, 

Rojas novada dome nolemj: 

 

 Apstiprināt SIA „Rojas DzKU” 2018. gada pārskatu (ar SIA „Rojas DzKU” 2018.gada 

pārskatu var iepazīties SIA “Rojas DzKU”). 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 3.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.52 

 

 

Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra””  

2018.gada pārskata apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 54. pantu, 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” 2018. gada 

pārskatu (ar SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” 2018.gada pārskatu var 

iepazīties SIA “AAS “Piejūra””). 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 4.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.53 

 

 

Par saistošiem noteikumiem Nr.2/2019 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panata 2.punktu un 46.pantu, un likumu „Par 

pašvaldības budžetiem” 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2/2019 “Par Rojas novada pašvaldības 2019. gada 

budžeta plānu” (pievienots – pielikums Nr.4). 

2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, kā 

tas noteikts  likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmajā daļā. 

3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski 

nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā to nosaka likuma “Par 

pašvaldībām” 46. panta otrā daļa. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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4.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.53 

„Par saistošajiem noteikumiem Nr.2/2019” 

 
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.2/2019 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2019.gada 16.aprīļa 

sēdes lēmumu Nr.53  

(protokols Nr.5) 

 

„Par Rojas novada domes 2019.gada budžeta plānu” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panta 2.punktu un 46.pantu, 

un likumu „Par pašvaldības budžetiem” 

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Rojas novada domes 2019. gada pamatbudžeta un speciālā 

budžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta 

izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Rojas novada domes pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā (1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 183 904,00 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 123 436,00 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 167 916,00 euro. 

 

3. Apstiprināt Rojas novada domes speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 

2019. gadam šādā apmērā (2.pielikums): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 99 597,00 euro, 

3.2. kārtējā gada izdevumi – 126 563,00 euro, 

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 77 246,00 euro. 

 

4. Apstiprināt Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2019. gadam šādā 

apmērā (3.pielikums): 

4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0,00 euro, 

4.2. kārtējā gada izdevumi – 7 111,00 euro, 

4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 111,00 euro. 

 

5. Apstiprināt Rojas novada domes aizņēmumus 2019. gadam šādā apmērā – 297 155,00 euro 

(4.pielikums). 
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6. Apstiprināt Rojas novada domes galvojumus 2019. gadam šādā apmērā – 21 899,00 euro 

(5.pielikums). 

                 

7. Rojas novada dome 2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 

un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim 

mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un 

racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas 

nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši 

ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

 

9. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem 

jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā 

internetā www.roja.lv. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts) Eva Kārkliņa 
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1.pielikums 

Rojas novada domes 

2019.gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2/2019 

 

 

Rojas novada domes 2019. gada pamatbudžets 

 

Kods Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2019. gada plāns, 

euro 

I KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI 
5 183 904,00 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 2 070 053,00 

1.0.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 758 571,00 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā 

gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums 

8 033,00 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā 

ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

1 750 538,00 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 214 122,00 

4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 

184 122,00 

4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 

gadu parādi 

30 000,00 

4.1.2.0. 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 

inženierbūvēm 

67 177,00 

4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi 

57 177,00 

4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo 

gadu parādi 

10 000,00 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem  30 183,00 

4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 

26 683,00 

4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi 

par iepriekšējiem gadiem 

3 500,00 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 34 990,00 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 2 275,00 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 9 445,00 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 3 300,00 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 6 030,00 

13.0.0.0. Ieņēmumi no Valsts (Pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas 

13 940,00 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 107 929,00 

21 3.5.1. Mācību maksa (pieaugušo izglītība) 2 300,00 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 26 000,00 

21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 11 800,00 

21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 

600,00 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 35 200,00 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanu 3 557,00 
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21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 3 691,00 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 300,00 

21.3.9.2. Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem 

rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem 

650,00 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 13 800,00 

21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem 

550,00 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 7 531,00 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 1 950,00 

5.0. Transferti 2 970 932,00 

17.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām publiskām personām un no 

budžeta nefinansētām iestādēm. 

13 353,00 

18.6.2.0. Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 

748 570,00 

18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm  saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem 

193 002,00 

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācijas no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 

733 830,00 

19.2.0.0. Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām 1 282 177,00 

II KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI 
6 123 436,00 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 468 685,00 

01.1 Rojas novada domes administrācija 403 971,00 

01.12 Klientu apkalpošanas centrs 14 871,00 

02.1 Deputāti, komitejas, komisijas 24 866,00 

02.11 Lauksaimniecības komisija 633,00 

02.12 Vēlēšanu komisija 9 267,00 

P21 Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavā nākotnē” 15 077,00 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 83 249,00 

03.1 
Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības 

dienesti 

9 076,00 

04.1 Pašvaldības policija 55 708,00 

05.1 Administratīvā komisija 2 798,00 

P30 
Projekts “Video drošības novērošanas kameru 

ierīkošana” 

15 667,00 

04.000 Ekonomiskā darbība 132 028,00 

06.1 Rojas apvienotā būvvalde 33 435,00 

07.1 Transports 70 014,00 

08.1 Rojas tūrisma informācijas centrs 28 579,00 

06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 367 602,00 

10.1 Ūdenssaimniecība 324,00 

11.1 Ielu apgaismojums 53 235,00 

12.1 Labiekārtošanas nodaļa 281 691,00 

12.11  Kapu teritoriju uzturēšana 31 776,00 

P19 Projekts “Dabas tūrisms visiem (UniGreen)” 576,00 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 2 860 487,00 

13.1 Sporta organizēšana 21 041,00 
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14.1 Stadions 54 683,00 

15.1 Rojas bibliotēka 42 908,00 

P33 Projekts “Pastariņa prēmija 2019” 1 555,00 

16.1 Kaltenes bibliotēka 18 408,00 

17.1 Muzejs 68 095,00 

17.11 Muzeja filiāle Kaltenes klubs 29 689,00 

P34 
Projekts “Atklātā krājuma “Zvejniecība 

Ziemeļkurzemes piekrastē 20.gadsimtā” izveide 

3 377,00 

18.1 Kultūras centrs 223 437,00 

18.11 Kultūras centra Zvejnieksvētki 18 450,00 

18.12 Latvijas valsts simtgades pasākumi 2 106,00 

18.13. Rojas brīvdabas estrāde 94 461,00 

20.1 Informatīvais izdevums “Banga” 22 827,00 

P29 Projekts “Rojas brīvdabas estrādes būvniecība” 2 259 450,00 

09.000 Izglītība 1 916 761,00 

21.1 Rojas PII “Zelta Zivtiņa” 277 320,00 

22.1 Rojupes PII “Saulespuķe” 295 892,00 

23.1 Rojas vidusskola 776 461,00 

P13 Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” 10 076,00 

P22 
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” 

21 631,00 

P32 
Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” 

1 339,00 

24.1 Rojas Mūzikas un Mākslas skola 224 131,00 

25.1 Rojas sporta skola 98 443,00 

26.1 Norēķini par izglītību 97 080,00 

30.1         BLPJC “Strops” 61 382,00 

P27          Projekts “Jaunieši Rojas attīstībai” 566,00 

31.1 BLPJC  “Varavīksne” 35 053,00 

32.1 Melnsila BLPJC 17 387,00 

10.000 Sociālā aizsardzība 294 624,00 

27.1 Rojas bāriņtiesa 37 307,00 

28.1 Rojas novada sociālais dienests 174 837,00 

28.2 Mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem 933,00 

29.1 Sociālie pabalsti 60 960,00 

33.1 Savstarpējie norēķini sociālos pakalpojumos 14 000,00 

P3 Bezdarbnieki 6 587,00 

 III 
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I – 

II) 
-939 532,00 

 IV FINANSĒŠANA 939 532,00 

F20010000 Naudas līdzekļi 1 640,00 

F21010000 AS NL atlikums gada sākumā 2 140,00 

F21010000 PB NL atlikums gada beigās 500,00 

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 104 073,00 

F22010000 AS Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā 169 351,00 

F22010000 PB Pieprasījuma noguldījuma atlikums perioda beigās 65 278,00 

F40020000 Aizņēmumi 833 819,00 

F40020010 Saņemtie aizņēmumi 1 130 974,00 

F40020020 Saņemto aizņēmumu atmaksa 297 155,00 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)  Eva Kārkliņa  
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2.pielikums 

Rojas novada domes 

2019.gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2/2019 

 

Rojas novada domes 2019. gada speciālais budžets 

 

Kods Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2019. gada plāns, 

euro 

I 
IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS 

KOPĀ 

176 843,00 

1.0 KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI 
99 597,00 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 3 000,00 

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim 

96 597,00 

II KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI 126 563,00 

04.000 Ekonomiskā darbība 123 658,00 

05.000 Vides aizsardzība 2 905,00 

 III 
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), 

DEFICĪTS (–) (I – II) 

-26 966,00 

 IV FINANSĒŠANA 26 966,00 

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 26 966,00 

F22010000 AS 
Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada 

sākumā 

77 246,00 

F22010000 PB 
Pieprasījuma noguldījuma atlikums perioda 

beigās 

50 280,00 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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3.pielikums 

Rojas novada domes 

2019.gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2/2019 

 

Rojas novada domes 2019. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets 

 

Kods/numurs 

pēc kārtas 
Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2019. gada plāns, 

euro 

I 
IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS 

KOPĀ 

7 111,00 

1.0 KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI 
0,00 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0,00 

II KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI 7 111,00 

09.000 Izglītība 300,00 

10.000 Sociālā aizsardzība 6 811,00 

 III 
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I 

– II) 

-7 11100 

 IV FINANSĒŠANA 7 111,00 

F20010000 Naudas līdzekļi 370,00 

F21010000 AS NL atlikums gada sākumā 370,00 

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 6 741,00 

F22010000 AS Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā 6 741,00 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja   (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.pielikums 

Rojas novada domes 

2019.gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2/2019 

 

Rojas novada domes aizņēmumi uz 2019. gada 1.janvāri 

 

Nr. 

p. 

k. 

Aizde-

vējs 
Mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Kredīta 

atmaksas 

termiņš 

Valūta 

Aizņēmuma 

summa saskaņā 

ar domes 

lēmumu 

Aizņēmuma 

summa saskaņā 

ar noslēgto 

līgumu 

Aizņēmuma 

atmaksātā daļa 

Aizņēmum

a 

neatmaksāt

ā daļa 

Citi 

darījumi 

 
2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

2025.g. un 

turpmāk 
KOPĀ 

1 Valsts 

kase 

Rojas novada domes 

infrastruktūras attīstība, 

ēku rekonstrukcija 

03.01.2011. 20.10.2028 EUR 284 574 284 574 128 262 156 312 -152 304 4 008 0 0 0 0 0 0 4 008 

2 Valsts 

kase 

Energoefektivitātes 

paaugstināšana Rojas 

vsk. un PII „Zelta 

Zivtiņa” 

14.07.2010. 20.03.2020 EUR 43 486 43 486 35 738 7748 -6194 1554 0 0 0 0 0 0 1554 

3 Valsts 

kase 

SIA Rojas DzKU 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projekta 

Ūdenssaimniecības 

.infr.att. projekts Rudes 

ciemā 

28.03.2011. 20.03.2021. EUR 21 040 21 040 14 520 6520 

 

-5794 726 0 0 0 0 0 0 726 

4 Valsts 

kase 

SIA Rojas DzKU 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

Kohēzijas fonda 

projekta 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Rojā 

28.03.2011. 20.03.2031. EUR 92 188 92 188 26 720 65468 -64132 1336 0 0 0 0 0 0 1336 

5 Valsts 

kase 

Rojas stadiona skatītāju 

tribīņu rekonstrukcija 

11.02.2013. 20.01.2029. EUR 259 256 259 256 95 677 163579 -159589 3990 0 0 0 0 0 0 3990 

6 Valsts 

kase 

SIA „Rojas DzKU” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

Kohēzijas fonda 

projekta 

„Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Rojā” īstenošanai 

11.02.2013. 20.09.2029. EUR 155 615 155 615 55 702 99913 -97590 2323 0 0 0 0 0 0 2323 

7 Valsts 

kase 

Ūdenssaimniecības 

attīstība Rojas novada 

Rojas pagasta Rudes 

ciemā, II kārta 

08.09.2014 20.09.2019 EUR 28 388 28 388 23 903 4485 -2990 1495 0 0 0 0 0 0 1495 

8 Valsts 

kase 

Prioritārā investīciju 

projekta “Rojas 

stadiona pārbūve, 

1.kārta” īstenošana 

28.06.2017. 20.05.2027. EUR 298 685 298 685 31410 

 

267275 0 31444 

 

31444 31444 31444 31444 31444 78611 267275 
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9 Valsts 

kase 

Rojas Jūras 

zvejniecības muzeja 

brīvdabas teritorijas 

labiekārtošana, 

nodrošinot novada 

kultūras mantojuma 

popularizēšanu un 

pieejamību 

03.10.2017. 20.09.2022. EUR 64 441 64 441 52683 11 758 0 0 4275 

 

4276 3207 0 0 0 11 758 

10 Valsts 

kase 

Kaltenes kluba pārbūve 

par jūras kultūras 

mantojuma ekspozīcijas 

centru 

11.12.2017. 20.11.2022. EUR 191 050 191 050 144000 47 050 0 0 15682 15684 15684 0 0 0 47 050 

11 Valsts 

kase 

Apgaismotas pastaigu 

takas izveide Rojas 

pludmalē 

11.12.2017. 20.11.2022. EUR 111 478 111 478 97872 13 606 0 0 4534 4536 4536 0 0 0 13606 

12 Valsts 

kase 

Drošība piekrastē un 

jūras teritorijā Latvijā 

un Igaunijā 

09.05.2018. 20.04.2023. EUR 72 229 72 229 0 72229 0 26958 12931 12936 12936 6468 0 0 72229 

13 Valsts 

kase 

Vieta sportiskām 

aktivitātēm 

09.05.2018. 20.04.2023. EUR 146 558 146 558 21 600 124 958 0 15618 31240 31240 31240 15620 0 0 124 958 

14 Valsts 

kase 

Projekta “Jaunu dabas 

un kultūras tūrisma 

pakalpojumu radīšana 

Rīgas jūras līča rietumu 

piekrastē” 

priekšfinansēšanā 

02.07.2018. 20.06.2048. EUR 1 875 530 1 875 530 0 1 875 530 0 0 65700 65812 65812 65812 65812 1546582 1 875 530 

15 Valsts 

kase 

Mazupītes gultnes 

pārveidošana 

30.08.2018. 20.08.2023. EUR 252 891 252 891 0 252891 0 143910 

 

29055 29064 29064 21798 0 0 252891 

16 Valsts 

kase 

SIA Rojas DzKU 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

pašvaldības 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanai KF 

projekta 

Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Rojā, II kārtas 

īstenošanai 

18.10.2018. 20.10.2023. EUR 95 000 95 000 0 95000 0 19 000 19000 19000 19000 19000 0 0 95000 

17 Valsts 

kase 

Investīciju projektu 

īstenošana 

 20.03.2031. EUR 0 0 0 0 488592 44 793 51 068 47 344 46 632 46 632 46 632 205 491 488 592 

KOPĀ 3 992 409 3 992 409 728 087 3 264 322 0 297 155 264 929 261 336 259 555 206 774 143 888 1 830 684 3 264 321 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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5.pielikums 

Rojas novada domes 

2019. gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2/2019 

 

Rojas novada domes galvojumi uz 2019. gada 1.janvāri 

 
 

Nr. 

p. 
k. 

Galvojuma mērķis Aizņēmējs 

Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Kredīta 

atmaksas 
termiņš 

Valūta 

Galvojuma 

līguma 
summa 

Galvojuma 

atmaksātā 
daļa 

Galvojuma 

neatmaksātā 
daļa 

2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 
2025.gadā 

un turpmāk 
KOPĀ 

1 Projekta “Sadzīves 

atkritumu 

apsaimniekošana 
Piejūras reģionā 

Latvijā” īstenošanā 

SIA 

“Atkritumu 

apsaimniek
ošanas 

sabiedrība 

“Piejūra” 

14.05.2010 11.06.2028 EUR 92 270 39 183 53 087 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 26 087 53 087 

2 Katlu mājas 

rekonstrukcija 

SIA “Rojas 

DzKU” 

19.08.2011 31.08.2021 EUR 114 999 67 141 47 858 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 18 590 47 858 

3 Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 
attīstība Rojā 

SIA “Rojas 

DzKU” 

16.11.2012 20.11.2037 EUR 300 324 62 606 237 718 12 521 12 521 12 521 12 521 12 521 12 521 162 592 237 718 

KOPĀ 507 593 168 930 338 663 21 899 21 899 21 899 21 899 21 899 21 899 207 269 338 663 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums  

 

Atbilstoši likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 17. panta pirmajai daļai - ziņojums, kurā 

sniegta informācija par attiecīgās republikas pilsētas vai novada ekonomisko un sociālo 

situāciju, pašvaldības uzdevumiem saimnieciskajam gadam, kuram plāno pašvaldības budžetu, 

un tam sekojošiem diviem saimnieciskajiem gadiem. 

Saskaņā  ar  Rojas novada attīstības  programmu  2015. – 2021.gadam,  Rojas pašvaldības 

vīzija  ir  Rojas novads ir patstāvīgi funkcionējošs reģionālās ekonomikas un sociālās aktivitātes 

centrs, kurš nodrošina harmonisku piekrastes reģiona attīstību. Tas ir novads, kas mainās līdzi 

laikam, bet kur mūsdienīgās iespējas lieliski sadzīvo ar gadiem krātām tradīcijām. Rojas novads 

ir vieta, kur ir prieks dzīvot, ir patīkami ciemoties un vienmēr gribas atgriezties. 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments 

pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību 

sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.  

Rojas novada pašvaldības budžets 2019. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā 

budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu 

nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu 

uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2019. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras 

uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.  

Sastādot 2019.gada budžetu, finanšu līdzekļu pieprasījumi tika balstīti plānošanas 

dokumentos, norādot Rojas novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam noteiktos rīcības 

virzienus un aktivitātes, tādējādi nodrošinot finanšu līdzekļu ilgtspējīgumu un plānošanas 

dokumentu ieviešanu. 

Rojas novada domes  budžets 2019. gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību 

budžetiem”, „Par  pašvaldībām”,  „Par  budžetu  un  finanšu  vadību”,  „Par  valsts  budžetu 

2019.gadam”,  kā  arī  speciālajos  nodokļu  likumos,  Ministru  kabineta  noteikumos  un  citos 

spēkā esošos likumdošanas aktos paredzētās prasības. 

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai 

ir norādīta Rojas novada domes saistošo noteikumu „ Par Rojas novada domes 2019.gada 

budžeta plānu” 1. un 2.pielikumā. 

 

Ieņēmumi 

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 5 183 904 kopsummā un tos veido nodokļu 

ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām 

un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto 

projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri bija EUR 167 916. 

 

33,92

6,01
0,67

2,08

57,32

Ieņēmumi - 2019.gada plāns %

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi un citi pašu

ieņēmumi

Transferti
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 750 538, par EUR 52 348 mazāk, 

nekā 2018. gadā faktiski saņemts.   

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 184 122, par ēkām un 

inženierbūvēm – EUR 57 177, par mājokļiem – EUR 26 683. 

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām 

personām un no budžeta nefinansētām iestādēm ir ieplānoti 13 353. 

Valsts mērķdotācija pedagoga darba samaksai un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 644 646,00 apmērā. 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim ir ieplānoti EUR 94 657. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējums projektos ir ieplānoti EUR 193 002 

apmērā. 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir 

ieplānoti EUR 733 830. 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām ir ieplānoti EUR 1 282 177. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR 26 780,00 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, 

naudas sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 107 929 apmērā veido Mācību 

maksa, ieņēmumi no vecāku maksām, pārējie ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem, 

ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi 

par telpu nomu, ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanu, ieņēmumi par zemes nomu, pārējie 

ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par biļešu realizāciju, ieņēmumi par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem u.c. 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 99 597 apmērā. Pašvaldības speciālā budžeta 

kontu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri bija EUR 77 246. 

 
 

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

plānota EUR 96 597 apmērā. 

 

  

3,01

96,99

Speciālā budžeta ieņēmumi - 2019.gada plāns %

Dabas resursu nodoklis

Mērķdotācija pašvaldību

autoceļiem
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Izdevumi 

 

Pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 6 123 436 apmērā (neieskaitot Valsts kases 

aizņēmumu pamatsummas atmaksas). 

 
 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 468 685 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.: 

• Rojas novada domes administrācijai EUR 403 971; 

• Klientu apkalpošanas centram EUR 14 871; 

• Deputātu, komisiju, komiteju atlīdzībai EUR 24 866; 

• Lauksaimniecības komisijai EUR 633; 

• Vēlēšanu komisija EUR 9 267; 

• Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavā nākotnē” EUR 15 077. 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 83 249 apmērā, t.sk.:  

• Rojas pašvaldības policijai EUR 55 708; 

•  Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestam EUR 9 076; 

•  Administratīvai komisijai EUR 2 798; 

• Projekts “Video drošības novērošanas kameru ierīkošana” EUR 15 667. 

 

Ekonomiskā darbība 

Izdevumi plānoti EUR 132 028 apmērā, t.sk.: 

• Rojas apvienotajai būvvaldei EUR 33 435; 

• Transportam EUR 70 014; 

• Rojas tūrisma informācijas centram EUR 28 579. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR 367 602 apmērā, t.sk.:  

• Ūdenssaimniecībai EUR 324; 

• Ielu apgaismojumam EUR 53 235; 

• Labiekārtošanas nodaļai EUR 281 691; 

• Kapu teritoriju uzturēšana EUR 31 776; 

• Projekts “Dabas tūrisms visiem (UniGreen) EUR 576. 

 

Atpūta, kultūra un reliģija 

Izdevumi plānoti EUR 2 860 487 apmērā, t.sk.: 

• Sporta organizēšanai EUR 21 041; 
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• Stadionam EUR 54 683; 

• Rojas bibliotēkai EUR 42 908; 

• Projekts “Pastariņa prēmija 2019” EUR 1 555; 

• Kaltenes bibliotēkai EUR 18 408; 

• Muzejam EUR 68 095; 

• Muzeja filiāle Kaltenes klubs EUR 29 689; 

• Projekts “Atklātā krājuma “Zvejniecība Ziemeļkurzemes piekrastē 

20.gadsimtā”  

Izveide EUR 3 377; 

• Kultūras centram EUR 223 437; 

• Zvejnieksvētkiem EUR 18 450; 

• Latvijas valsts simtgades pasākumi EUR 2 106; 

• Rojas brīvdabas estrāde EUR 94 461; 

• Informatīvajam izdevumam “Banga” EUR 22 827; 

• Projekts “Rojas brīvdabas estrādes būvniecība” EUR 2 259 450. 

 

Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR 1 916 761 apmērā, t.sk.: 

• Rojas PII “Zelta Zivtiņa” EUR 277 320; 

• Rojupes PII “Saulespuķe” EUR 295 892; 

• Rojas vidusskolai EUR 776 461; 

• Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” EUR 10 076; 

• Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” EUR 21 631; 

• Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” EUR 

1 339; 

• Rojas Mūzikas un Mākslas skolai EUR 224 131; 

• Rojas sporta skolai EUR 98 443; 

• Norēķiniem par izglītību EUR 97 080; 

• BLPJC “Strops” EUR 61 382; 

• Projekts “Jaunieši Rojas attīstībai” EUR 566; 

• BLPJC “Varavīksne” EUR 35 053; 

• Melnsils BLPJC EUR 17 387; 

 

Sociālā aizsardzība 

Izdevumi plānoti EUR 294 624 apmērā, t.sk.: 

• Rojas bāriņtiesai EUR 37 307; 

• Rojas novada sociālajam dienestam EUR 174 837; 

• Mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem EUR 933; 

• Sociāliem pabalstiem EUR 60 960; 

• Savstarpējie norēķini sociāliem pakalpojumiem EUR 14 000; 

• Bezdarbniekiem EUR 6 587. 

 

Speciālais budžets 

Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 126 563  apmērā. 
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Ekonomiskā darbība 

Izdevumi plānoti EUR 123 658 apmērā, t.sk.: 

• Autoceļu fondam EUR 123 658. 

 

Vides aizsardzība 

Izdevumi plānoti EUR 2 905 apmērā, t.sk.: 

• Dabas resursu nodoklim EUR 2 905. 

 

Ziedojuma budžets 

Ziedojuma budžetā izdevumi plānoti EUR 7 111 apmērā. 

 
 

Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR 300 apmērā, t.sk.: 

• Rojas vidusskola EUR 300. 

 

Sociālā aizsardzība 

Izdevumi plānoti EUR 6 811 apmērā, t.sk.: 

• Ziedojumu – veciem cilvēkiem EUR 1 144; 

• Ziedojumi – ģimenēm un bērniem EUR 3 905; 

• Ziedojumi – ģimeņu nometnēm EUR 1 089; 

• Ziedojumi – medikamentiem no Heikendorfas draudzes EUR 303; 

• Ziedojumi – bez vecāku gādības palikušiem bērniem EUR 370. 

 

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem 

 

Rojas novads ir viesmīlīgs novads, kurā tās iedzīvotāji lepojas ar tīru jūru, svaigu gaisu, 

mežiem, Zilo karogu pludmali, sakoptu teritoriju, tikai Rojai unikāliem pasākumiem un 

objektiem, turklāt labprāt dalās šajās vērtībās ar novada ciemiņiem. Novadā tiek respektētas 

tradicionālās ainavas vērtības, katram no novada deviņiem ciemiem ir savs īpašs novada koptēlā 

iederīgs veidols un piesaistes punkts. Cilvēki Rojas novadā izprot un apzinās savu lomu vides 

saglabāšanā nākamajām paaudzēm, to atbalsta daudzpusīga informācija un viegli uztverama 

97,7

2,3

Speciālā budžeta izdevumi - 2019.gada plāns %

Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Ziedojuma budžeta izdevumi - 2019.gada plāns % 

Izglītība Sociālā aizsardzība
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norāžu sistēma. Novada publiskās teritorijas ir vienlīdz pilnvērtīgi pieejamas ļaudīm dažādā 

vecumā, cilvēkiem ar ierobežotām fiziskajām iespējām un atšķirīgām valodas zināšanām. 

Latvijā un pasaulē Rojas novadu pazīst ne tikai kā darbīgu un viesmīlīgu ostu, bet arī kā aktīvā 

dzīvesveida un sporta tūrisma vietu un laikmetīgās mākslas radošo pasākumu telpu. 

Rojas novads, kas mainās līdzi laikam, bet kur mūsdienīgās iespējas lieliski sadzīvo ar 

gadiem krātām tradīcijām. Rojas novads ir vieta, kur ir prieks dzīvot, ir patīkami ciemoties un 

vienmēr gribas atgriezties. 

Vide: 

- Ainava ir nozīmīga ne tikai kā dabas vērtība, bet arī kā cilvēka dzīves kvalitātes 

pazīme. Rojas novada ainavas var iedalīt: 

▪ dabas procesu rezultātā veidojušās ainavas (smilšainās pludmales 

ainavas, akmeņainās pludmales ainavas, mežu ainavas, purvu ainavas, 

lauku ainavas – pļavas un atmatas, u.c.), 

▪ cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā izveidotās ainavas 

(lauksaimniecības zemju ainavas, viensētu ainavas, urbanizētās ainavas 

– ciemi, kultūrvēsturiskās ainavas). 

- Katlu mājās izmanto malku un koksnes atkritumus, gaisa atmosfēras stāvoklis 

nav sevišķi apdraudēts. 

- Rojas novada upēm sateces baseins izvietots mežu teritorijās, tādēļ ūdens 

kvalitāte tajās ir apmierinoša.  

- Upju ekoloģiskā kvalitāte ir laba, arī pazemes ūdeņu kvantitatīvais stāvoklis un 

ķīmiskā kvalitāte ir laba.  

- Arukilas horizonts Rojas novada dziļurbumos ir ļoti labi aizsargāts no 

piesārņojuma. 

- Dzeramā ūdens kvalitāte pēc ūdens ķīmiskajām, bakterioloģiskajām un 

fizikālajām prasībām atbilst MK noteikumu Nr.235 (29.04.2003.) prasībām. 

Osta:  

- Osta ir galvenais Rojas novada tautsaimniecības dzinulis.  

- Ostas teritorija piemērota kuģu apkalpošanai, kravas transporta, zvejniecības un 

zivju apstrādes, kā arī citas saimnieciskās darbības veikšanai. 

- Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona dokumentiem mazo ostu 

infrastruktūras attīstība un pakalpojumu nodrošināšana, kā arī jahtu piestātņu 

attīstība ir viens no prioritārajiem rīcības virzieniem. 

- Rojas osta ir viena no tuvākajām ostām Talsu novada kokmateriālu eksportā 

iesaistītajiem uzņēmumiem. Mērsraga osta ir vienlaikus Rojas ostas konkurente 

un sadarbības partnere. 

Kultūrvide: 

- Rojas novadā darbojas Rojas kultūras centrs, Rojas novada bibliotēka, Rojas 

pagasta bērnu bibliotēka, Kaltenes bibliotēka, Rojas Jūras zvejniecības muzejs. 

- Rekonstruētajā un visiem pieejamajā kultūras centrā 11 dažādos pulciņos un 

interešu grupās darbojas 405 novada iedzīvotāji. 

- Rojas Jūras zvejniecības muzejs darbojas gan pētnieciskā, gan pedagoģiskā 

jomā, organizējot izglītojoša rakstura pasākumus dažādām interešu grupām. 

- Novadā organizētie kultūras pasākumi ir gan tradicionāli, gan inovatīvi. 

Kultūras pasākumi bagātina ne tikai novada iedzīvotājus, bet ir būtiska Rojas 

novada tūrisma attīstības daļa. 

Izglītība: 

- Rojas novadā darbojas vidusskola Rojā, pirmskolas bērnu iestādes Rojā (PII 

„Zelta zivtiņa”) un Rudē (PII „Saulespuķe”) un divas profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes - Rojas Mūzikas un mākslas skola un Rojas novada sporta 

skola. 
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- Novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes – tradīcijām bagātā Rojas 

Mūzikas un mākslas skola un Rojas novada sporta skola izkopj kvalitatīvu, 

daudzveidīgu un tikai Rojai īpašu piedāvājumu jauniešu harmoniskai pilnveidei. 

Sociālā palīdzība, sabiedriskā kārtība: 

- Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sniedz Rojas novada sociālais 

dienests. Lielākajā daļā ēku, kas saistītas ar sociālā dienesta tiešo darbu un 

aktivitātēm, ir atbilstoša vides pieejamība. Novadā pagaidām nav sociālās 

aprūpes iestāžu, ir labi attīstīts aprūpes mājās pakalpojums. 

- Rojas novada pašvaldības ēkā - ambulancē darbojas 3 ģimenes ārstu prakses, 2 

zobārstu prakses un ginekologa prakse. Rojā izvietota neatliekamās 

medicīniskās palīdzības brigāde. 

- Bāriņtiesa kārto aprūpes, aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, bērnu personisko 

un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumus. Plašāk izvēršana 

audžuģimeņu un viesģimeņu kustība. 

- Drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Rojas novadā iesaistīta 

Ugunsdzēsības nodaļa un Pašvaldības policija. 

Infrastruktūra:  

- Rojas ciema infrastruktūra ir atbilstoša daudzveidīgu sporta tūrisma aktivitāšu 

attīstībai, nepieciešami šīs sporta infrastruktūras mērķtiecīgi uzlabojumi. 

- Izveidota ir laivu piestātne ar laivu nomas vietu pie Rojas upes Rojā, suvenīru 

un mājražotāju tirdzniecības vieta, bērnu burāšanas apmācības centra 

infrastruktūra, brīvdabas virvju taka koku galotnēs, bērnu laukums, BLPJC 

„Varavīksne”, Rudē, BLPJC „Strops”, Rojā un BLPJC “Malnsilā” . 

Meži: 

- Nozīmīgākie dabas resursi Rojas novadā ir mežs un jūras liedags kā rekreācijas 

teritorija.  
- Mežs aizņem lielāko daļu Rojas novada teritorijas. Lielākā daļa no meža 

resursiem ir valsts mežs, un Rojas novadā tas tiek izmantots intensīvi – izņemot 

piekrastes aizsargjoslu, kur mežsaimnieciskā darbība ir ierobežota, nodrošinot 

piekrastes ainavas saglabāšanu.  
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem ir noteikta Rojas novada domes 

attīstības programmā (2015-2021) un Rojas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas (2015-

2030) apstiprināti ar lēmumu Nr. 6 (1. protokols 6. punkts), kā arī Investīciju plānā (2019-2021) 

un Rīcības plānā (2019-2021). Pieejams elektroniskā formātā interneta vietnē: 

http://roja.lv/lv/normat-akti-un-att-plan-dokumenti. 

Rojas novada dome, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta 

finanšu līdzekļus, un sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, realizē izvirzītos mērķus, 

izveido sakārtotu dzīves vidi, attīsta plašu un kvalitatīvu tehnisko un sociālo infrastruktūru. 

Rojas novada attīstība balstās uz trīs stratēģiskiem mērķiem:  

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

 SM2 – vide un attīstība  
Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību un 
uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā. 

 SM3 – cilvēks  
Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību un kvalitatīva darbaspēka veidošanos novadā, nodrošinot 
atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā, priekšnoteikumus jaunrades izpausmēm un veicinot aktīvu 
un veselīgu dzīvesveidu. 
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KATRAM ILGTERMIŅA MĒRĶIM ATBILSTOŠIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

 SM2 
vide un 
attīstība 

 15M -V Savstarpējā sadarbībā balstīta integrēta vides 
pārvaldība Rojas novadā 

SM1 
osta un 
darbs 

SM2 
vide un 
attīstība 

 15M -TO Pārdomāta un pastāvīga atbalsta sistēma 
novada uzņēmējdarbībai un darbaspēka 
izaugsmei, izceļot ostas nozīmi kā 
priekšnoteikumu ekonomikas dažādošanai un 
attīstībai 

  SM3 
cilvēks 

15M -K Roja – Ziemeļkurzemes piekrastes kultūras 
centrs, kurā radošas mākslas, mūzikas un 
kinomākslas novitātes balstās uz stabilām 
tradīcijām, iedzīvotāju darbīgumu un 
ieinteresētību kultūras norisēs 

SM1 
osta un 
darbs 

 SM3 
cilvēks 

15M -IZ Stabila izglītības ieguves atbalsta sistēma, 
attīstot gan labas kvalitātes vispārējās 
izglītības, gan mūzikas, mākslas un sporta 
jomu profesionālās ievirzes izglītības, kā arī 
mūžizglītības iespējas kā pamatu cilvēku 
garīgajai izaugsmei un darba prasmju 
apguvei 

SM1 
osta un 
darbs 

 SM3 
cilvēks 

15M -A Sports un aktīvs dzīvesveids atbilstoši 
aprīkotās trasēs, laukumos, stadionā un ēkās 
– novada iedzīvotāju ikdiena un tūrisma 
specifiskais virziens 

  SM3 
cilvēks 

15M -SJ Izpratnes par darbu kā vērtību, iespēju un 
dzīvesveidu pieaugums līdztekus iedzīvotāju 
atstumtības un nomāktības samazinājumam, 
dzīvojot drošā vidē novadā 

SM1 
osta un 
darbs 

SM2 
vide un 
attīstība 

 15M -S Kvalitatīva un droša ceļu infrastruktūra Rojas 
novadā līdztekus unikālam jūras satiksmes 
piedāvājumam tūrisma iespēju attīstībai 

SM1 
osta un 
darbs 

SM2 
vide un 
attīstība 

 15M -IN Efektīva, ekonomiska un droša 
inženierapgāde un tehniskā infrastruktūra it 
īpaši novada ciemu teritorijās 

 SM2 
vide un 
attīstība 

 15M -
MK 

Energoefektīva un līdzatbildīga mājokļu 
apsaimniekošana, vidi saudzējoša atkritumu 
saimniecība un prasībām atbilstoša kapsētu 
infrastruktūra 

SM1 
osta un 
darbs 

SM2 
vide un 
attīstība 

 15M -NT Noturīgs līdzsvars starp mūsdienīgu vitalitāti 
Rojas ciemā un rimtu dabas un cilvēku 
saskaņu citviet novadā 

SM1 
osta un 
darbs 

SM2 
vide un 
attīstība 

SM3 
cilvēks 

15M -P Sabiedrības līdzdalībā un līdzatbildībā balstīta 
atbildīga pārvaldība, kas motivē iedzīvotājus 
būt piederīgiem novadam 

 

Iedzīvotāju skaits un struktūra 2018. un 2019. gada pašvaldības finanšu izlīdzināšanas 

aprēķinam 

Nosaukums 01.01.2018. 01.01.2019. Izmaiņas 

Iedzīvotāju skaits t.sk.: 3 866 3 717 -149 

Bērni no 0-6 gadiem 193 165 -28 
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Bērni un jaunieši no 7- 

18 gadiem 

362 346 -16 

Iedzīvotāji virs 

darbspējas vecuma 

882 778 -104 

Teritorija km² 200 200  

 

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums nosaka, ka valsts budžeta dotācijas finanšu 

izlīdzināšanas aprēķinam izmanto statistikas rādītājus atbilstoši Iekšlietu ministrijas Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes datiem pēc stāvokļa valsts budžeta sagatavošanas gada 1. janvārī. 

 

Demogrāfiskais raksturojums 

 

Iedzīvotāju skaits, kuru dzīvesvietas deklarētas Rojas novada ciemos uz 2019. gada 2. 

janvāri, ir  3 717. Iedzīvotāju skaita ziņā Roja, kā novada centrs, ir visvairāk apdzīvots. Novadā 

tas ir lielākais ciems iedzīvotāju ziņā. Pēc nacionālā sastāva, Rojas novads ir izteikti latvisks. 

Iedzīvotāju blīvums novadā ir 18,59 iedz./km2. 

 

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rojas novada ciemos 
CIEMS/ 

APDZĪVOTĀ 

VIETA 

 

IEDZĪVOTĀJU SKAITS 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Roja 2542 2529 2589 2 501 2 572 2 413 

Rude 645 622 626 629 603 534 

Kaltene 363 360 361 365 351 345 

Melnsils 175 157 158 165 170 140 

Valgalciems 149 141 138 127 127 125 

Ģipka 103 99 90 89 82 77 

Žocene 34 32 31 32 29 26 

Aizklāņi 34 34 33 28 27 30 

Pūrciems 40 35 32 31 25 27 

KOPĀ 4201 4130 4058 3 967 3 986 3 717 

Avots: Rojas novada domes dati 
 

Nodarbinātība 

 

Bezdarba līmenis (%) Rojas novadā, kaimiņu pašvaldībās, Kurzemes reģionā un Latvijā 

vidēji 
 2012. gads 2013. gads 2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 

Latvija 7,18% 7,52% 8,7% 8,4% 5,3% 6,4% 

Kurzemes reģions 7,32% 7,93% 11,0% 7,8% 6,0% 5,7% 

Rojas novads 4,0% 4,19% 8,5% 6,2% 4,6% 4,1% 

Talsu novads 7,88% 8,61% 9,2% 8,2% 6,6% 5,7% 

Dundagas novads 4,41% 4,25% 7,8% 6,8% 4,2% 4,1% 

Mērsraga novads 5,04% 5,14% 14,4% 9,4% 10,7% 8,5% 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Rojas novada domes mērķi 2019. un 2020. gadam:  

1. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaiste 2019. un 2020.gadā. 

1.1. Iecerētie projekti: 

 
Nr.p

.k. 

Projekta 

nosaukums 

Mērķis Ieguvums 

1 Mazupītes krasta 

stiprināšana 

Atjaunot valsts nozīmes ūdensnotekas 

Mazupīte ūdens teci, veikt gultnes 

Rezultātā tiks uzlabots kopējais hidroloģiskais 

stāvoklis ciematā, aizsardzība pret plūdiem, 

samazināta teritoriju applūšana jūras ūdens līmeņa 
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tīrīšanu, krasta nostiprināšanu un 

sakārtošanu. 

izmaiņu rezultātā, dos pozitīvu ietekmi uz zivju 

resursiem un uzlabos kopējo ciemata ainavu. 

2 

Rojas brīvdabas 

estrādes būvniecība 

Uzlabot ar kultūras mantojumu saistītu 

infrastruktūru, radot jaunus un 

pilnveidojot piedāvātos kultūras 

pakalpojumus. Palielināt Rojas novada 

apmeklējušo tūristu skaitu. Palielināt 

Rojas novada viesnīcās un naktsmītnēs 

nakšņojošo viesu īpatsvaru no kopējā 

apmeklētāju skaita. 

Rojas brīvdabas estrāde. 

Projekts ievērojami uzlabos infrastruktūras bāzi 

kultūras produktu piedāvājumam un attiecīgi to 

popularizēšanai tūristiem, kuri apmeklē Roju. 

Tādejādi vienlaikus attīstot kultūras infrastruktūru, 

tiks būtiski paaugstināta kultūras produktu 

izmantošanas efektivitāte.  

3 

“DABAS 

TŪRISMS VISIEM 

(UniGreen)” 

Dabas tūrisma attīstības veicināšana 

Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, 

uzlabojot infrastruktūras un tūrisma 

produktus, tai skaitā pielāgojot tos 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Taka gar jūras krastu Rojā 

Apmeklētāju skaitītājs 

Projektu vadības sanāksmes 

4 

Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs 

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs 

Pedagoga karjeras konsultanta un karjeras atbalsta 

īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība 

karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. 

Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras 

informācijas, karjeras izglītības un karjeras 

konsultāciju) īstenošana Rojas vidusskolā 

5 

“Esi vesels – 

ieguldījums tavai 

nākotnei” 

Veicināt  Rojas novada vietējās 

sabiedrības pieejamību un informētību 

par veselības veicināšanas dažādiem 

pasākumiem Rojas novada iedzīvotājiem, 

iesaistot slimību profilaktiski 

informatīvos pasākumos un vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanas 

pasākumos. 

Lai sasniegtu mērķi projekta ietvaros tiks realizētas 

10 galvenās darbības, kas ietver slimību profilaktiski 

informatīvos pasākumus, kas ietver izpratni par 

veselīgo uzturu un dzīvesveidu „Dzīvo ilgi un 

laimīgi!”, uztura  speciālista ieteikumi „Veselīgs 

uzturs – tavas veiksmes noslēpums!” fiziskās 

veselības uzturēšanu ar erganomijas pamatprincipu 

ievērošanu „Fiziskā veselība - tava dzīves kvalitāte”, 

Veselības diena Rojā- „Vesela sirds un stipri 

asinsvadi ”, kur tiks iekļauta arī informācija par 

cukura diabēta ietekmi uz fizisko veselību, „Kas tev 

jāzina par onkoloģijas saslimšanu”, garīgās 

veselības aktivitāte par atkarības profilaksi bērniem 

„Kas tev jāzin par atkarību”, „Seksuāli reproduktīvā 

veselība bērniem”, „ Kā rūpēties par bērna garīgo 

veselību ”, „Rūpes par bērna emocionālo un fizisko 

veselību”, ,,Pasākums par mutes veselību”. Kā arī  9 

veselības pasākumi ar praktiskām nodarbībām grupu 

aktivitātēm par dažādām tēmām- veselību 

veicināšanas vingrošanas grupu nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi”, psihologa grupas 

nodarbības garīgai  veselībai „Dvēseles higiēna - 

dzīve veselumā”, „Nūjošanas grupas nodarbības”, 

veselību veicināšanas vingrošanas grupu nodarbības 

bērniem „Esi vesels kustībā no dzimšanas”,  vasaras 

dienas nometnes bērniem „Spirgts un vesels !”, 

radošās darbnīcas „Mākslas terapija” kopā ar 

mākslas terapeiti, „Deju- kustības terapija” 

pieaugušajiem, praktiskās nodarbības ar uztura 

speciālistiem „Veselīgs uzturs bērniem”, „Veselīgs 

uzturs pieaugušiem”. Šie pasākumi tiek plānoti 

saskaņā ar atbalstāmo darbību plānu , atbilstoši 

Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.-

2020.gadam, saskaņā ar Rojas pašvaldības veselības 

veicināšanai vadlīnijām, Slimību profilakses un 

kontroles centra izstrādātajiem teritoriju veselību 

profiliem. 

6 „Atbalsts 

izglītojamo 

individuālo 

kompetenču 

Nodrošināt Latvijas izglītības 

pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 

individuālās mācību pieejas attīstību un 

ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, 

Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu 

atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu 

izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, 
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attīstībai” tādējādi uzlabojot izglītojamo 

kompetences un mācību sasniegumus. 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, 

ārvalstu metodiku ieviešana); 

Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu 

nodrošināšana mācību satura apguvei un 

ārpusstundu pasākumu veidā. 

7 

,,Video 

novērošanas 

kameru 

uzstādīšana, 

veicinot drošības 

pasākumus Latvijā 

un Lietuvā’’ 

(VideoGuard) 

Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot 

projekta partneru teritorijās esošo 

tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un 

veicināt juridisko un administratīvo 

pārrobežu sadarbību starp tām, lai 

uzlabotu un padarītu efektīvāku 

sabiedriskās drošības aizsardzību.  

 

Projekta rezultātā iegādātas četrus Mobotix MX-

S15D-Sec vadības moduļus un četrus Mobotix MX-

Ptmount-OPT-PW lēcu modeļu ietvarus, kurām 

katrai tiks piemontēti divi lēcu moduļi: viena 

Mobotix MX-SM-PW-6MP krāsu lēca labākai 

kvalitātei dienas laikā un Mobotix MX-SM-PW-

6MP-F1.8 melnbaltā lēca labākai kvalitātei 

diennakts tumšajā laikā. Papildus ir plānots 

piemontēt infrasarkanos prožektorus Emitlight IR-M 

series POE, kas ir paredzēti lietošanai kopā ar nakts 

redzamības kamerām, lai palielinātu apgaismoto 

teritoriju un to gaisma ar neapbruņotu aci nav 

redzama.  

8 

„Atbalsts 

priekšlaicīgas 

mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai” 

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības 

sistēmas veidošanu starp pašvaldību, 

skolu, pedagogiem un vecākiem, lai 

laikus identificētu bērnus un jauniešus ar 

risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem 

personalizētu atbalstu. 

Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli 

pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar 

jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. 

Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās 

regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības 

un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un 

audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem 

preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, 

pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, 

ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. 

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai 

aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu 

jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu 

skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. 

 

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un 

risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju 

risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un 

varētu būt mazāk efektīva. 

9 
“Pastariņa prēmija 

2019” 

Pasniegt rakstniekam un māksliniekam 

“Pastariņa prēmija 2019” 

“Pastariņa prēmija 2019”pasākumā pasniegta 

prēmija rakstniekam un māksliniekam, iegādātas 

grāmatas. 

10 “Atklāta krājuma 

“Zvejniecība 

Ziemeļkurzemes 

piekrastē 

20.gadsimtā” 

izveide” 

Atklātā muzeja krājuma “Zvejniecība 

Ziemeļkurzemes piekrastē 20.gadsimtā” 

izveide” Rojas Jūras zvejniecības muzeja 

filiālē Kaltenes klubs. 

Atklātā krājuma telpas aprīkošana ar metāla plauktu 

sistēmām, rasējuma skapjiem un kartotēku 

11 Kanalizācijas 

sistēmas 

paplašināšana Rojā 

Veikt Kanalizācijas sistēmas 

paplašināšana Rojā. 

Jaunu kanalizācijas tīkla izbūve Rojā. 

12 Turpinās ES 

programma 

bezdarbnieku 

nodarbinātībai 

Bezdarbnieku nodarbināšanu algotos 

pagaidu sabiedriskajos darbos, kas rada 

sociālu labumu sabiedrībai. 

Izveidotas pagaidu darbu vietas bezdarbnieku 

nodarbināšanai. 

Nodarbināti bezdarbniekus pagaidu darbos. 

13 Rojas Klientu 

apkalpošanas  

centra darba 

turpināšana 

Turpināt darbu Rojas klientu 

apkalpošanas centrā, sniedzot 

pakalpojumu Rojas iedzīvotājiem. 

Sniegts kvalitatīvs pakalpojums Rojas iedzīvotājiem 

klientu apkalpošanas centrā. 

 

14 Rojupes 

pirmsskolas 

izglītības iestādes 

ēkas renovācija 

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, 

samazinot siltumenerģijas un 

apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu 

Rojas novada pašvaldības ēkās. 

Renovēta Rojupes PII „Saulespuķe” ēka. 
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15 
Rojas mūzikas un 

mākslas skolas ēku 

renovācija 

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, 

samazinot siltumenerģijas un 

apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu 

Rojas novada pašvaldības ēkās. 

Renovēta Rojas mūzikas un mākslas skolas ēka. 

 

16 Taimiņu smoltu 

ielaišana publisko 

ūdenstilpju 

ihtiofaunas 

struktūras 

pilnveidošanai un 

resursu 

papildināšanai 

Rojas novadā 

Taimiņu resursu papildināšana Rojas 

novada publisko ūdenstilpnēs – Rojas upē 

un Rīgas jūras līča piekrastē. 

 Taimiņa viengadnieka iegāde un ielaišana Rojas upē, 

kā rezultātā tiek papildināti zivju resursi.  

 

17 „Taimiņu mazuļu 

ataudzēšanai un 

ielaišanai Rojas 

upē nepieciešamo 

vaislinieku 

nozveja” 

Veikt populācijas taimiņu vaislinieku 

nozveju Rojas upē, taimiņu resursu 

atražošanai. 

50 taimiņu vaislinieku nozveja. 

Taimiņu vaislinieku nodošana mākslīgajai 

ataudzēšanai zivju audzētavā „Tome”. 

18 

“Rojas novada 

pašvaldības 

autoceļa seguma 

atjaunošana” 

Projektējamais objekts, pašvaldības 

autoceļš “Autoceļš P126-Kokdarbnīca – 

Mazroņi” atrodas Rojas novadā. Autoceļš 

sākas no valsts reģionālā autoceļa P126 

“Valdgale – Roja” apdzīvota vieta - Rude. 

Būves kopējais garums ir aptuveni 3,0 

km. Ceļa galvenā funkcija ir nodrošināt 

apkārtējo māju īpašniekiem un 

lauksaimniecības produkcijas ražošanas 

objektu īpašniekiem nokļūt pie saviem 

īpašumiem.  

Atjaunots pašvaldības autoceļš “Autoceļš P126-

Kokdarbnīca – Mazroņi”. 

 

2. ES finansiālais atbalsts projektu īstenošanai, sociālā riska mazināšanai un metodiskās 

palīdzības sniegšana. 

3. Plānveidīgs pašvaldības, iestāžu un struktūrvienību darbs pie Rojas novada teritorijas 

plānojuma īstenošanas. 

4. Veikt pētniecības darbus: 

4.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas politika mājsaimniecībās; 

4.2. Energoefektivitātes īstenoto projektu ietekme. 

5. Turpināt uzlabot kvalitātes sistēmu, lai nodrošinātu pašvaldībā notiekošo procesu 

veiksmīgu virzību un dokumentu aprites pārraudzību. 

6. Pašvaldībai piederošo ceļu stāvokļa uzlabošana un grants seguma virskārtas atjaunošana 

vietās, kur ir intensīvāka satiksme. 

7. Septiņu daudzdzīvokļu māju renovācija. 

8. Ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas realizācija Rojā. 

9. Ielu apgaismojumu izbūve/ rekonstrukcija Melnsilā, Rudē un Rojā. 

10. Pašvaldības teritoriju labiekārtošana u.c. 

11. Drošības uz ūdens nodrošināšana. 

12. Pašvaldībai piederošo autoceļu kustības drošības uzlabošana. 

13. Turpināt darbu pie iedzīvotāju drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. 

14. Turpināt un veicinātu sadarbību ar iedzīvotājiem, domē un tās pakļautības iestādēs rīkot 

tematiskas informācijas dienas, pozitīvisma kampaņas un dažādot sadarbības modeļus. 
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Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt 

aizņēmumu pamatsummas EUR 297 155,00 apmērā.  

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2019.gadā projektu realizācijai,   

orientējoši EUR 1 130 974 apmērā.  

Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā summa, kas nomaksājam līdz 2048.gadam 

ir 3 264 321,00 EUR. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldībai 2019.gadā 

Valsts kasei jāatmaksā 297 155,00 EUR, t.sk. kredīts „Energoefektivitātes paaugstināšana 

Rojas vidusskolas sākumskolai, PII „Zelta Zivtiņa”, „Rojas novada infrastruktūras attīstība – 

ēku rekonstrukcija”, “SIA “Rojas DzKU” pamatkapitāla palielināšana ERAF projekta 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Rudes ciemā”, “SIA “Rojas DzKU” 

pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Rojā”, “Rojas stadiona skatītāju tribīņu rekonstrukcija”, “SIA „Rojas DzKU” 

pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Rojā” īstenošanai”, “Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes 

ciemā, II kārta”, “Prioritārā investīciju projekta “Rojas stadiona pārbūve, 1.kārta” īstenošana”, 

“Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada 

kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību”, “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras 

mantojuma ekspozīcijas centru”, “Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”; 

“Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā”; “Vieta sportiskām aktivitātēm”; 

“Projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu 

piekrastē” priekšfinansēšanā”; “Mazupītes gultnes pārveidošana”; “SIA Rojas DzKU 

pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, II kārtas īstenošanai”. 

2020.gadā Valsts kasei jāatmaksā 264 929,00 EUR. 2021.gadā Valsts kasei jāatmaksā 

261 336,00 EUR. 

 Rojas novada dome sniegusi kredīta galvojumus: 

1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. Mērķis – „Projekta Sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā īstenošana”. Neatmaksātā summa 53 087 

EUR; 

2. SIA “Rojas DzKU”. Mērķis – „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”. 

Neatmaksātā summa 237 718 EUR; 

3. SIA “Rojas DzKU”. Mērķis – “Katlu mājas rekonstrukcija”. Neatmaksātā summa 47 858 

EUR. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 5.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.54 

 

 

Par saistošiem noteikumiem Nr.3/2019 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. punktu, 

Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un Tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu un 

14. punktu, Ministru kabineta 2005.gada noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā var 

uzlikt pašvaldības nodevas”16¹.punktu, 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2019 „Par grozījumiem Rojas novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.30/2013 „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un 

tirdzniecības kārtību publiskās vietās Rojas novadā”” (pievienots – pielikums Nr.5). 

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

elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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5.PIELIKUMS 

Rojas novada domes lēmumam Nr.54 

“Par saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019” 
 

 
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.3/2019 
 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2019.gada 16.aprīļa 

sēdes lēmumu Nr.54 

(protokols Nr.5) 

 

 

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.30/2013 „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un tirdzniecības 

kārtību publiskās vietās Rojas novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

43.panta pirmās daļas 4)punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru 

kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un Tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu un 14.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 

noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā var uzlikt pašvaldības nodevas”16¹.punktu 

 

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 2013.gada 19.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.30/2013 „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un tirdzniecības kārtību publiskās 

vietās Rojas novadā”, šādus grozījumus: 

1.1.Izteikt apakšpunktu 1.2., šādā redakcijā:  

„1.2.Nodevu objektus un apmērus Rojas novadā  ielu un izbraukuma tirdzniecība Rojas 

novadā Rojas novada svētku, Jūras svētku Rojas novadā un citu ar pašvaldības lēmumu 

rīkotu svētku laikā: 

Nodevas objekti Nodevas 

likmes 

tirgotājiem, 

kuri  izmanto 

pašvaldības 

elektrības 

pieslēgumu  

Nodevas 

likmes 

tirgotājiem, 

kuri neizmanto  

pašvaldības 

elektrības 

pieslēgumu 

1.2.1. Pārtika un alkohols 210.00 150.00 

1.2.2. Alkohols 140.00 100.00 

1.2.3. Pārtika un alus 140.00 80.00 
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1.2.4.  Alus 90.00 70.00 

1.2.5. Pārtika 70.00 50.00 

1.2.6.Pašu ražots vīns, raudzēti dzērieni vai alkoholiskie 

dzērieni 

50.00 30.00 

1.2.7. Mājražotāju produkcija – zivis, gaļas izstrādājumi; 

piena produkti, maize un konditoreja; garšvielas. 

40.00 25.00 

1.2.8. Suvenīri, amatnieku izstrādājumi, mākslas 

izstrādājumi, mākslinieciski priekšnesumi-ielu muzikanti, 

iluzionisti 

 20.00 

1.2.9.Ķermeņa apgleznošana  20.00 

1.2.10. Rūpnieciski izgatavoti izstrādājumi 60.00 50.00 

1.2.11. Loterija 50.00 40.00 

1.2.12.  Atrakcijas 80.00 50.00 

1.2.13. Saldējums, saldumi, bezalkaholiskie dzērieni 40.00 30.00 

1.2.14. Par vienreizēju reklāmas akcijas organizēšanu 50.00 30.00 

 

1.2.Papildināt apakšpunktu 1.4., ar teikumu:  

„Ja pieteikumu  tirdzniecībā pašvaldībā atsauc tirgotājs vai tirgotājs neierodas uz tirgošanās 

vietu, tad pašvaldībai ir tiesības izmantot pieteikto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem, kā 

arī pašvaldība neatmaksā samaksāto nodevu.” 

1.3.Papildināt apakšpunktu 1.8., ar teikumu:  

„No nodevas ir atbrīvota tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem, alu un pārtiku Rojas 

brīvdabas estrādē.”  

 

2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā 

likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)  Eva Kārkliņa  
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 6.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.55 

 

 

Par Rojas brīvdabas estrādes biļešu cenām 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14) punkta g) 

apakšpunktu un 23) punktu, ievērojot Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskās vadītājas 

Madaras Aizgrāves priekšlikumu, nepieciešams pilnvarot Rojas brīvdabas estrādes 

māksliniecisko vadītāju Madaru Aizgrāvi, noteikt Rojas brīvdabas estrādes organizēto 

pasākumu ieejas maksu, gadījumos, kad ieejas maksu nenosaka mākslinieki, kuri uzstājās, kā 

arī apstiprināt Rojas brīvdabas estrādes organizētajiem pasākumiem biļešu nominālvērtības,  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1.Pilnvarot Rojas brīvdabas estrādes māksliniecisko vadītāju Madaru Aizgrāvi, noteikt 

Rojas brīvdabas estrādes organizēto pasākumu ieejas maksu, gadījumos, kad ieejas maksu 

nenosaka mākslinieki, kuri uzstājās. 

2.Apstiprināt Rojas brīvdabas estrādes organizētajiem pasākumiem sekojošas biļešu 

nominālvērtības – 5,00 euro, 7,00 euro, 8,00 euro, 10,00 euro, 12,00 euro, 15,00 euro. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 7.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.56 

 

 

Par pieteikuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” iesniegšanu 

 

Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15. panta 10) punktā noteikto autonomo 

funkciju izpildi, pamatojoties uz minētā likuma 21. panta pirmās daļas 23) punktu, 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1.Iesniegt pieteikumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras 

iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, Nodarbinātības valsts 

aģentūras (NVA) organizētajā ikgadējā pieteikumu pieņemšanā.  

2.Kopējās attiecināmās izmaksas 1 175,34 EUR (viens tūkstotis simtu septiņdesmit 

pieci euro un 34 euro centi),  516,00 EUR( pieci simti sešpadsmit euro) ir NVA finansējums, 

un līdzfinansējums 659,34 EUR (seši simti piecdesmit deviņi euro un 34 euro centi) apmērā 

tiek segts no Rojas tūrisma informācijas centra budžeta. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 8.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.57 

 

 

Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja projekta pieteikumu 

 

Ievērojot Latvijas Valsts mežu atbalstīto Kurzemes kultūras programmas 2019 projektu 

konkursu, lai pildītu likuma “Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 5.punktā minēto 

autonomo funkciju: “… 5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras 

iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);…” izpildi, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23) punktu, 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1.Atbalstīt Rojas Jūras zvejniecības muzeja dalību Latvijas valsts mežu atbalstītajā 

Kurzemes kultūras programmā 2019 ar projektu “Pētniecisko darbu lasījumi: “Iepazīstam Rojas 

novadu – pirmā pietura Valgalciems, Kaltene””.  

2.Kopējais projekta finansējums – 3 283,63 EUR (trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit 

trīs eiro, garantējot Rojas novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam 171,94 eiro un 140,00 

eiro sedzot no muzeja budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 10.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.58 

 

 

Par Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā 

termiņa programma 2019.-2021.gadam aprēķināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. apakšpunktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu), Ministru kabineta 11.02.2008 

noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība” 24. punktu, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu – ceļu un ielu 

fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā termiņa programmām (trīs gadiem) 

un Finanšu komitejas sēdes atzinumu, 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programmu 2019.-2021.gadam (pievienots – pielikums Nr.7). 

2. Noteikt, ka Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programma 2019.-2021.gadam ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam 

finansējumam kārtējam gadam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rojas novada domes izpilddirektoram Jānim 

Pūcem. 
 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

7.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.58 

„Par Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa  

programma 2019.-2021.gadam aprēķināšanu” 

 
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 

Rojā 
 

 

 

 

APSTIPRINĀTS  

ar Rojas novada domes 

                                                                                                       2019.gada 16.aprīļa  

                                                                             sēdes lēmumu Nr.58 

(prot. Nr.5) 

 

Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programma 2019.-2021.gadam 

 

 
Rojas novada domes reģistrēto pašvaldības ceļu tīkls uz 2019.gada 01.janvāri sastāda: 

 

Autoceļi Rojas novadā Rojas pagastā Rojas novads 

• Autoceļi  80,99 km 

• T.sk asfaltētie  8,14 km 

• Ielas 19,551 km  

• T.sk bruģakmens 0,250 km  

• T.sk. grants 5,919 km  

• Autoceļi un ielas 

kopā 

19,551 km 80,99 km 

• T.sk asfaltētie 13,382 km 8,14 km 

 

 

Plānotie darbi 2019.gadā, 

euro 

2020.gadā, 

euro 

2021.gadā 

euro 

I Izdevumi par elektroenerģiju: 1 650 1 650 1 650 

II Transporta par transporta 

pakalpojumiem: 

• Izdevumi par transporta 

pakalpojumiem grants vešana, 

melnzemes vešana un aukstā asfalta 

vešana. 

2 000 2 500 2 500 

III Autoceļu un ielu ikdienas 

pārvaldīšana un uzturēšana: 

113 500  110 000 115 000 
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• Sniega šķūrēšana ielu kaisīšana ar 

smilts sāls maisījumu, ielu bedrīšu 

remonts uz asfalta seguma, autoceļa 

klātnes planēšana, ceļu zīmju remonts, 

uzstādīšana, krūmu izzāģēšana 

autoceļa un ielu malās, satiksmes 

drošības uzlabošana, ielu bedrīšu 

remonts uz grants seguma, tiltu 

remonts. 

48 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grants-smilts 0-45mm maisījumu 

iegāde Rojas novada grants ceļu 

remontam 

10 000 10 000 10 000 

• Sāls – smilts maisījumu iegāde 

autoceļu kaisīšanai slīdamības 

apstākļos 

3 000 3 000 3 000 

• Ceļu emulsijas BITUMAKS iegāde – 

melno segumu atjaunošanai ar auksto 

asfaltu 

2 000 2 000 2 000 

• P-27 – Rudiķi – Vilkastes, grants 

segums 1,32km – grants seguma 

mehāniskā atjaunošana ar 

minerālmateriāla maisījuma 0/32s 

seguma atjaunošanai. 

• P-40 – Maizītes – Dimbas – Pindari, 

grants segums 3,17km – grants 

seguma mehāniskā atjaunošana ar 

minerālmateriāla maisījumu 0/32s 

• P-80 – Vaisuma pietura – Skola, 

grants segums 0,28km – grants 

segums mehāniskā atjaunošana ar 

minerālmateriāla maisījumu 0/32s. 

25 000  

 

 

 

 

35 000 

 

 

 

10 000 

 

 

 

 

• P-29 – Kokdarbnīca – Dižpļavas, 

grants segums 1,4km – grants 

seguma mehāniskā atjaunošana ar 

minerālmateriāla maisījumu 0/32s 

seguma atjaunošanai. 

• IE-19 – Kļavu iela – grants segums 

0,225 – grants seguma nomaiņa ar 

karsto asfaltbetonu 

25 000   

 

 

 

 

50 000 

IV Pārējie remontdarbu un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi 

3 000 3 500 4 000 

• Ielu apgaismojumu izbūve 

uzturēšana, auto pieturu remonts,   

ekonomo spuldzes iegāde, 

aprīkojumu iegāde 

   

V Kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli 

3 508 3 500 3 500 

• Norādījuma ceļa zīmes 1 508 1 500 1 500 
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• Remonta materiāli – cinkotās ceļa 

zīmju caurules 3,5m un 4m 

2 000 2 000 2 000 

KOPĀ 123 658 121 150 126 650 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 13.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.61 

 

 

Par Rojas novada domes Zvejniecības un licencēšanas komisijas sastāvu 

 

Rojas novada dome, izskatot Zvejniecības un licencēšanas komisijas sastāvu, ievērojot 

to, ka ar 2017. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 186 (protokols Nr. 13, 1. punkts) Rojas novada 

domes deputāta pienākumus ir beidzis pildīt [..], komisijā ir nepieciešams jauns komisijas 

loceklis. 

Ievērojot Rojas novada domes izpilddirektora Jāņa Pūces priekšlikumu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un 27. punktu, likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8¹. panta ceturto prim daļu, sesto daļu, 

kā arī izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2019. gada 1. maiju ievēlēt par Rojas novada domes Zvejniecības un licencēšanas 

komisijas locekli Alfrēdu Liepnieku – Rojas novada pašvaldības policijas vecāko inspektoru. 

2.Atļaut Alfrēdam Liepniekam savienot Rojas novada pašvaldības policijas vecākā 

inspektora amatu ar Rojas novada domes Zvejniecības un licencēšanas komisijas locekļa amatu. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 14.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.62 

 

 

Par sastāvu Rojas novada domes Komisijai pilsoņiem nepamatoti  

atsavinātās mantas vērtības noteikšanai 

 

Rojas novada dome, izskatot Rojas novada domes izpilddirektora priekšlikumu par 

izmaiņām Komisijas pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai sastāvā, 

atbrīvojot no komisijas locekļa pienākumiem [..] un apstiprinot par Komisijas pilsoņiem 

nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai locekli Andu Antani. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un 27. 

punktu, kā arī izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot no Rojas novada domes Komisijas pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas 

vērtības noteikšanai locekļa pienākumu pildīšanas [..]. 

2. Apstiprināt par Komisijas pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības 

noteikšanai locekli Andu Antani – Rojas novada domes vecāko grāmatvedi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 15.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.63 

 

 

Par sastāvu Rojas novada domes Bibliotēkas krājumu komisijā 

 

Rojas novada dome, izskatot Rojas novada domes izpilddirektora priekšlikumu par 

izmaiņām Bibliotēkas krājumu komisijas sastāvā, atbrīvojot no komisijas locekļa pienākumiem  

[..] un apstiprinot par Bibliotēkas krājumu komisijas locekli Andu Antani. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kā arī 

izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot no Rojas novada domes Bibliotēkas krājumu komisijas locekļa pienākumu 

pildīšanas [..]. 

2. Apstiprināt par Bibliotēkas krājumu komisijas locekli Andu Antani – Rojas novada 

domes vecāko grāmatvedi. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

 
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.5, 16.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.64 

 

 

Par atļauju Rojas ostas valdes loceklei Inesei Birziņai savienot valsts  

amatpersonas amatu ar citu amatu 

 

Rojas novada dome saņēmusi Rojas ostas valdes locekles Ineses Birziņas (turpmāk 

tekstā – Persona) 2019. gada 27. februāra iesniegumu, kurā Persona lūdz sniegt atļauju valsts 

amatpersonas amata savienošanai, t.i., sniegt atļauju Personai savienot Rojas ostas valdes 

locekļa amatu ar Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieces Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājas amatu, Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu, Rojas ostas valdes 

locekles amatus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu. Rojas novada 

dome jau iepriekš ir atļāvusi savienot Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora 

vietnieces Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas amatu, Salacgrīvas ostas valdes locekļa 

amatu, Rojas ostas valdes locekles amatus. Ar Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra 

rīkojumu Nr.80 „Par atļauju Inesei Birziņai savienot amatus” Personai ir atļauts savienot 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu ar iepriekš ieņemamajiem amatiem. 

Minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un nav pretrunā ar valsts amatpersonai 

saistošām ētikas normām, kā arī tiešo amatu pienākumu pildīšanai nekaitē. 

Ar Rojas novada domes lēmumu nolemts iekļaut Satiksmes ministrijas Juridiskā 

departamenta vietnieci/ Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju un Salacgrīvas ostas valdes 

locekli Inesi Birziņu Rojas ostas valdes sastāvā, kā Satiksmes ministrijas pārstāvi. Likuma 4. 

panta 2.³ daļā ir noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, kuras ieņem 

ostas valdes locekļa amatu.  

Rojas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta 5.¹ daļas 4.punktu ir 

kompetenta izsniegt atļauju savienot Rojas ostas valdes locekļa amatu ar citu amatu.  

Izvērtējot Likuma par ostām 7. pantā un Rojas ostas pārvaldes nolikumā noteiktās Rojas 

ostas pārvaldes funkcijas kopsakarā ar Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora 

vietnieces -Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas darba pienākumiem, secināms, ka Rojas 

ostas valdes locekļa amata un Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieces 

-Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas un Salacgrīvas ostas valdes locekles un Liepājas 

speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā 

arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Saskaņā ar Likuma 8.¹ panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā 

panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu 

maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu 

par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata 
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saistīti ar Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmo daļu, 85. panta otrās daļas 1. un 3. 

punktu (atcelšanas atruna). Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos 

apstākļus un iegūto informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2. pantā noteikto likuma mērķi, 6. 

panta otro daļu, 7. panta 5.¹ daļu, 8.¹ panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

kā arī ņemot vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai,  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1.Atļaut Inesei Birziņai savienot Rojas ostas valdes locekļa amatu ar Salacgrīvas ostas 

valdes locekles amatu, Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieces/ 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas amatu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 

locekļa amatu. 

2.Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

8¹.panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu.  

3.Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Rojas novada 

domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu 

nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.  

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta otro daļu, 

189.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā 

kārtībā Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 17.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.65 

 

 

Par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu vasaras sezonā  

(no 2019.gada 01.aprīļa līdz 2019.gada 31.oktobrim) 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. 

apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu 

un uzturēšanu; ielu laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu) un 

Ministru kabineta 09.03.2010.  noteikumu Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2. sadaļā “Autoceļu ikdienas 

uzturēšanas prasības” noteiktajam: 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Noteikt visiem Rojas novada pašvaldības autoceļiem vasaras sezonā ( no 01.aprīļa līdz 

31.oktobrim) autoceļu ikdienas uzturēšanas D klasi (vidējā transportlīdzekļu satiksmes 

intensitāte – automašīnu skaits diennaktī no 0 – 100 automašīnām), saskaņā ar 2. pielikumu 

Ministra kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 18.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.66 

 

 

Par meža zemju atsavināšanu  kapsētas paplašināšanai un jaunas ierīkošanai 

 

Ar Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija rīkojumu Nr. 371 „Par valsts meža zemes 

nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā”, Rojas novada pašvaldībai tika nodots īpašumā 

kapsētas izveidošanai un uzturēšanai valsts nekustamai īpašums "Rojas meža kapi" (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr. 8882 008 1070) - zemes vienību 2,53 ha platībā (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 8882 008 1068), tai skaitā meža zemi 2,45 ha platībā, Rojas novadā. Lai 

nodrošinātu piekļuvi jaunizveidojamās kapsētas teritorijai Rojas novada dome ar 2019. gada 

15. janvāra lēmumu Nr.3 “Par valsts meža zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, ir lūgusi 

VAS „Latvijas Valsts Meži” nodot bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašuma “Valsts mežs 

Ģipka”, kadastra Nr.8882 004 0148, uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas Latvijas valstij 

Zemkopības ministrijas personā Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000249206, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1067 daļu 0,0607 ha platībā (Zemes gabala 

daļa), inženierbūves – ceļa izbūvei un uzturēšanai, noslēdzot vienošanos par valstij piederoša 

zemes gabala bezatlīdzības lietošanu. Ceļa izbūve nepieciešama, lai nodrošinātu piekļuvi Rojas 

meža kapiem.  

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts Meži” atbildi: „Zemes gabala daļa nav iznomāta, 

neietilpst ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās, tā ietilpst medību tiesību nomas platībās, kas 

iznomātas biedrībai „Rojas mednieku biedrība” līdz 2044. gada 15. decembrim. Zemes gabala 

daļa atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas 

teritorijā, kur atsavināšanu neierobežo Aizsargjoslu likuma noteikumi. Ņemot vērā minēto, kā 

arī mērķi, kādam Zemes gabala daļa Pašvaldībai nepieciešama- lai nodrošinātu būves un zemes 

nedalāmības principu, LVM ieskatā, lietderīgāk ir to nodot Pašvaldības īpašumā Meža likumā 

noteiktajā kārtībā. Laika posmā, kamēr norit Zemes gabala atdalīšanas darbi  no nekustamā 

īpašuma “Valsts mežs Ģipka”, kadastra Nr.8882 004 0148, sastāva, LVM piekrīt nodot Zemes 

gabala daļu bezatlīdzības lietošanā ceļa projektēšanas darbu veikšanai.  

Ja Pašvaldība piekrīt valsts meža zemes atsavināšanai un bezatlīdzības lietošanas 

līguma noslēgšanai ceļa projektēšanas darbu veikšanai, ir nepieciešams grozīt Pašvaldības 

2019. gada 15. janvāra lēmumu Nr. 3 un rīkojoties saskaņā ar MK 19.09.2006. noteikumiem 

Nr. 776 “Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība”, Pašvaldībai ar valsts meža zemes 

atsavināšanas ierosinājumu ir jāvēršas Zemkopības ministrijā. Vienošanos par valsts zemes 

gabala bezatlīdzības lietošanu LVM būs tiesīga slēgt pēc attiecīga Zemkopības ministrijas 

pilnvarojuma saņemšanas. Medību tiesību nomas saistības bezatlīdzības lietošanas līguma laikā 

paliks spēkā. Pozitīva MK lēmuma gadījumā par valsts meža zemes atsavināšanu par labu 

pašvaldībai atsavinātā platība tiks izslēgta no medību tiesību nomas platībām.” 
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Rojas novada domes ieskatā nav nepieciešams grozīt Rojas novada domes 2019. gada 

15. janvāra lēmumu Nr.3 “Par valsts meža zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, jo Rojas 

novada domei pieņemot lēmumu, ar kuru saskaņā ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr.776 

“Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība”, Pašvaldība ar valsts meža zemes atsavināšanas 

ierosinājumu ir vēršas Zemkopības ministrijā, saņemot Zemkopības ministrijas pilnvarojumu, 

LVM varēs ar pašvaldību noslēgt Vienošanos par valsts zemes gabala bezatlīdzības lietošanu.  

Rojas novada pašvaldībai ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu 

pašvaldībai uzlikta autonomā funkcija – gādāt par kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšanu. ;Zemes atsavināšanas kārtību ar nolūku – izbūvēt 

ceļu, lai nodrošinātu kapsētu izveidošanu un ceļa izbūvi nosaka MK 2006.gada 19.septembra 

noteikumi Nr.776 Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība. 

Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par kapsētu izveidošanu un ceļu 

būvi, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu un MK 19.09.2006.noteikumu 

Nr.776  2. punktu, kas nosaka, ka valsts meža zemes atsavināšanu ierosina pašvaldība, kuras 

administratīvajā teritorijā valsts meža zeme ir nepieciešama,  

Rojas novada dome nolemj: 

 

Ierosināt Zemkopības ministrijai organizēt valsts īpašuma nekustamā īpašuma “Valsts 

mežs Ģipka”, kadastra Nr. 8882 004 0148, uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas Latvijas 

valstij Zemkopība ministrijas personā Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000249206, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1067 daļu 0,0607 ha platībā 

vietā, kas iezīmēta šī  lēmuma pielikumā (pievienots grafiskais pielikums Nr.10), bezatlīdzības 

nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā, inženierbūves – ceļa izbūvei un uzturēšanai, lai 

nodrošinātu kapsētas izveidi. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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10.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.66 

„Par meža zemju atsavināšanu  kapsētas paplašināšanai un jaunas ierīkošanai” 

 

 
 

 Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 19.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.67 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Jaunpriežkalni Rudē”, Rojas novadā, atsavināšanu 

 

Rojas novada dome ir saņēmusi [..], personas kods [..], iesniegumu ar lūgumu nodot 

atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Jaunpriežkalni Rudē”, 

Rojas novadā, kadastra numurs: 8882 007 0328, reģistrētu Rojas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000585718, 0,79 ha platībā. Saskaņā ar Rojas novada domes 2017. gada 18. 

aprīļa lēmumu Nr.69 (prot. Nr.4, 11.punkts) “Jaunpriežkalni Rudē”, Rojas novadā, kadastra 

numurs: 8882 007 0328, ir atzīts par starpgabalu. Nekustamais īpašums ir normatīvos noteiktajā 

kārtībā iznomāts [..], personas kods [..], noslēdzot 2016. gada 15. janvārī Lauku zemes nomas 

līgumu Nr. RND/2016/L7. Atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2 panta 

pirmajai un otrajai daļai, kas nosaka: “Ja zemes īpašnieks pārdod viņam piederošo 

lauksaimniecības zemi, pirmpirkuma tiesības uz to ir zemes nomniekam un Latvijas zemes 

fonda pārvaldītājam, ievērojot šā panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumus. 

Pirmpirkuma tiesības var izmantot šā likuma 28.1 panta pirmajā daļā minētā persona, 

kura nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi un zemes nomas līgumu reģistrējusi pašvaldībā 

vismaz gadu pirms darījuma noslēgšanas dienas vai kura nomā pārdodamo lauksaimniecības 

zemi un kurai pirmpirkuma tiesības uz zemi pielīgtas un reģistrētas zemesgrāmatā.”, [..], 

personas kods [..], ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Jaunpriežkalni Rudē”, Rojas 

novadā, kadastra numurs: 8882 007 0328. Bez tam, [..] pieder nekustamais īpašums „Pauguri”, 

Rojas novadā, kadastra Nr.88820060176, ar kura zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 

007 0176, robežojas starpgabals “Jaunpriežkalni Rudē”, Rojas novadā, kadastra numurs: 8882 

007 0328. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās 

daļas 1) punktu „(4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu 

var ierosināt šādas personas: 1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes 

starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei;”. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

37.panta pirmās daļas 4) punkts nosaka: “ (1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu 

var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā 

gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).” 

 Atsavināmam nekustamam īpašumam ir sekojoši apgrūtinājumi – no 25 līdz 100 

kilometriem garas dabiskās ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 

teritorija lauku apvidos – 0,79 ha; - applūstošā (10 % applūduma varbūtība) teritorija – 0,79 ha; 

tauvas joslas teritorija gar upi – 0,15 ha. 

Atsavināmais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. 
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Ņemot vērā iepriekšminēto, Rojas novada dome var nodot atsavināšanai Rojas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Jaunpriežkalni Rudē’, Rojas novadā, kadastra 

numurs: 8882 007 0328. 

Rojas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

8.pantu ir veikusi atsavināmās mantas novērtēšanu. 

  Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 

1)punktu, 5. panta pirmo un otro daļu, 8. panta septīto daļu, 37. panta pirmās daļas 4) punktu  

likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 27) punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 

109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, kā arī Rojas novada izsoles 

komisijas 11.04.2019. sēdes lēmumu un Rojas novada domes Tautsaimniecības un vides 

komitejas 11.04.2014. sēdes lēmumu, 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

starpgabalu “Jaunpriežkalni Rudē”, Rojas novadā, kadastra numurs: 8882 007 0328, reģistrētu 

Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000585718, 0,79 ha platībā.  

 2. Noteikt nekustamā īpašuma – starpgabalu “Jaunpriežkalni Rudē”, Rojas novadā, 

kadastra numurs: 8882 007 0328, atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu, ar starpgabalu 

robežojošā nekustamā īpašuma īpašniecei [..], kura ir atsavināmās zemes nomniece. 

3. Noteikt nekustamās mantas - nekustamā īpašuma “Jaunpriežkalni Rudē”, Rojas 

novadā, kadastra numurs: 8882 007 0328, nosacīto cenu – EUR 1 700,- (viens tūkstotis septiņi 

simti euro). 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 

3401). 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 20.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.68 

 

 

Par nekustamo īpašumu “Jūrmalnieku ceļš”, Rojas novadā 

 

Saskaņā ar Rojas novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0058 8130 nekustamais 

īpašums “Jūrmalnieku ceļš” ar kadastra Nr. 8882 009 0632, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8882 009 0327 ar platību 0,16 ha un būves ar kadastra apzīmējumu 8882 

009 0327 001 ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Rojas novada pašvaldības vārda, un to nepieciešams 

bez atlīdzības nodot valstij Zemkopības ministrijas personā, valsts pārvaldes funkciju veikšanai 

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 

Meža likuma 4. panta otro daļu, 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Nodot bez atlīdzības Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu “Jūrmalnieku ceļš” 

ar kadastra Nr. 8882 009 0632, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 

0327 ar platību 0,16 ha un būves ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0327 001. 

2. Nekustamo īpašumu “Jūrmalnieku ceļš” ar kadastra Nr. 8882 009 0632, izmantot 

valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai. 

3. Nekustamo īpašumu “Jūrmalnieku ceļš” ar kadastra Nr. 8882 009 0632, bez 

atlīdzības nodot Rojas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots iepriekš minēto funkciju 

nodrošināšanai. 

4. Zemesgrāmatā ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un 

apgrūtināt to ar lietu tiesībām. 

5. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt A/S “Latvijas 

valsts meži” nekustamo īpašumu pārvaldei lvm@lvm.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      (paraksts) Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

mailto:lvm@lvm.lv
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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.5, 21.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.69 

 

 

Par nekustamo īpašumu “Jāņa kroga ceļš”, Rojas novadā 

 

Saskaņā ar Rojas novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0058 7923 nekustamais 

īpašums “Jāņa kroga ceļš” ar kadastra Nr. 8882 009 0633, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8882 009 0327 ar platību 0,17 ha un būves ar kadastra apzīmējumu 8882 

009 0633 001 ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Rojas novada pašvaldības vārda, un to nepieciešams 

bez atlīdzības nodot valstij Zemkopības ministrijas personā, valsts pārvaldes funkciju veikšanai 

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 

Meža likuma 4. panta otro daļu, 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Nodot bez atlīdzības Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu “Jāņa kroga ceļš” 

ar kadastra Nr. 8882 009 0633, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 

0633 ar platību 0,17 ha un būves ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0633 001. 

2. Nekustamo īpašumu “Jāņa kroga ceļš” ar kadastra Nr. 8882 009 0633, izmantot valsts 

meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai. 

3. Nekustamo īpašumu “Jāņa kroga ceļš” ar kadastra Nr. 8882 009 0633, bez atlīdzības 

nodot Rojas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots iepriekš minēto funkciju 

nodrošināšanai. 

4. Zemesgrāmatā ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un 

apgrūtināt to ar lietu tiesībām. 

5. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt A/S “Latvijas 

valsts meži” nekustamo īpašumu pārvaldei lvm@lvm.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      (paraksts) Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

mailto:lvm@lvm.lv
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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.5, 22.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.70 

 

 

Par nekustamo īpašumu “Dārtes dambis 2”, Rojas novadā 

 

Saskaņā ar Rojas novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0058 8136 nekustamais 

īpašums “Dārtes dambis 2” ar kadastra Nr. 8882 009 0652, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8882 009 0632 ar platību 0,50 ha un būves ar kadastra apzīmējumu 8882 

009 0632 001 ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Rojas novada pašvaldības vārda, un to nepieciešams 

bez atlīdzības nodot valstij Zemkopības ministrijas personā, valsts pārvaldes funkciju veikšanai 

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 

Meža likuma 4. panta otro daļu, 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Nodot bez atlīdzības Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu “Dārtes dambis 2” 

ar kadastra Nr. 8882 009 0652, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 

0652 ar platību 0,50 ha un būves ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0632 001. 

2. Nekustamo īpašumu “Dārtes dambis 2” ar kadastra Nr. 8882 009 0652, izmantot 

valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai. 

3. Nekustamo īpašumu “Dārtes dambis 2” ar kadastra Nr. 8882 009 0652, bez atlīdzības 

nodot Rojas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots iepriekš minēto funkciju 

nodrošināšanai. 

4. Zemesgrāmatā ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un 

apgrūtināt to ar lietu tiesībām. 

5. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt A/S “Latvijas 

valsts meži” nekustamo īpašumu pārvaldei lvm@lvm.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      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 23.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.71 

 

 

Par nekustamo īpašumu “Bezmeru ceļš”, Rojas novadā 

 

Saskaņā ar Rojas novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0058 8132 nekustamais 

īpašums “Bezmeru ceļš” ar kadastra Nr. 8882 010 0438, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8882 010 0438 ar platību 1,16 ha un būves ar kadastra apzīmējumu 8882 

010 0438 001 ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Rojas novada pašvaldības vārda, un to nepieciešams 

bez atlīdzības nodot valstij Zemkopības ministrijas personā, valsts pārvaldes funkciju veikšanai 

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 

Meža likuma 4. panta otro daļu, 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Nodot bez atlīdzības Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu “Bezmeru ceļš” ar 

kadastra Nr. 8882 010 0438, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 

0438 ar platību 1,16 ha un būves ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0438 001. 

2. Nekustamo īpašumu “Bezmeru ceļš” ar kadastra Nr. 8882 010 0438, izmantot valsts 

meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai. 

3. Nekustamo īpašumu “Bezmeru ceļš” ar kadastra Nr. 8882 010 0438, bez atlīdzības 

nodot Rojas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots iepriekš minēto funkciju 

nodrošināšanai. 

4. Zemesgrāmatā ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un 

apgrūtināt to ar lietu tiesībām. 

5. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt A/S “Latvijas 

valsts meži” nekustamo īpašumu pārvaldei lvm@lvm.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      (paraksts) Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

mailto:lvm@lvm.lv
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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.5, 24.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.72 

 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam  

„Krākšas”, Rojā, Rojas novadā 

 

Rojas novada domē saņemts [..], 2019.gada 8.aprīļa iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/301, 

08.04.2019.), ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Krākšas”, Rojā, Rojas novadā, 

kadastra Nr.8882 008 0361 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0731 2 (divās) 

atsevišķās zemes vienībās un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu un adresi: 

Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas novads, LV - 3264.   

 

Rojas novada dome konstatē: 

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

īpašums “Krākšas”, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 008 0361, sastāv no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0731, (platība 66,4423 ha). 

2. Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000424352. 

3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Krākšas”, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 

008 0361, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0731 divās atsevišķās zemes 

vienībās, saskaņā ar iesniegumam pievienoto sadales shēmu. 

4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0361 sadalīšanai, saskaņā ar Zemes 

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

5. Rojas novada teritorijas plānojums (apstiprināts Rojas novada domes sēdē 20.09.2011.gada 

13. prot. 17. punkts, saistošie noteikumi Nr. 22/2011 stājas spēkā ar 04.10.2011.) nosaka, ka 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0731 funkcionālais zonējums ir Jaukta 

sabiedriskā/darījumu apbūve (J), Ražošanas – tehniskā apbūve (R), Meži (M) un Savrupmāju 

un mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzS).  

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

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

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

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Nekustamā īpašuma „Krākšas”, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 008 0361, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0731 sadalīšanai (platība 66,4423 ha), 

saskaņā ar grafisko pielikumu (pievienots grafiskais pielikums Nr.11), izstrādājot zemes 

ierīcības projektu, atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu un adresi: Plūdoņa iela 

5, Roja, Rojas nov., LV - 3264.   
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2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pievienots – pielikums 

Nr.12). 

3. Lēmumu nosūtīt: [..]. 

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

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

3264. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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11.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.72 

„Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Krākšas”, Rojā, Rojas novadā” 

 
 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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12.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.72 

„Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Krākšas”, Rojā, Rojas novadā” 
 

 

NOSACĪJUMI 

 

1.PROJEKKTA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0731 sadalīšana, saskaņā ar 

sadalīšanas shēmu (Pielikums Nr.11), jaunu zemes vienību izveidei. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0731 sadalīšana, veicama atbilstoši 

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

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

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

teritorijas plānojuma (apstiprināts Rojas novada domes sēdē 20.09.2011.gada 13.prot. 17. 

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

 

2.PROJEKTA ROBEŽAS 

 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0731 robežās. 

 

3.PROJEKTA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI 

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

savietots ar zemes robežu plānu. 

3.2. Projektā norādāmi:  

3.2.1. projektēto nekustamo īpašumu nosaukumi; 

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

zemes vienību robežām un ēku funkcionālajai saistībai; 

3.2.3.projektētie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un to pamēri; 

3.2.4.piekļuves iespējas projektētām zemes vienībām. 

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

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

izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības jomā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 25.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.73 

 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam  

„Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā 

 

Rojas novada domē saņemts [..], 2019.gada 12.marta iesniegums (reģistrēts Nr.3-9/229, 

12.03.2019.), ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Vanagi”, kadastra Nr.8882 006 

0019 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019 divās atsevišķās zemes vienībās 

un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Piekūni”.   

 

Rojas novada dome konstatē: 

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

īpašums “Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 006 0019, sastāv no 1 (vienas) 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019, (platība 0,4100 ha). 

2. Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.412, zemesgrāmatā ir reģistrēta atzīme – noteikts aizliegums bez [..] 

rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu sadalīt. Iesniegumam pievienota 2019.gada 

1.marta [..] rakstiska piekrišana nekustamo īpašumu sadalīt. 

3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā, kadastra 

Nr.8882 006 0019, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019 divās atsevišķās 

zemes vienībās, saskaņā ar iesniegumam pievienoto sadales shēmu. 

4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019 sadalīšanai, saskaņā ar Zemes 

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

5. Rojas novada teritorijas plānojums (apstiprināts Rojas novada domes sēdē 20.09.2011.gada 

13.prot. 17.punkts, saistošie noteikumi Nr. 22/2011 stājas spēkā ar 04.10.2011.) nosaka, ka 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019 funkcionālais zonējums ir Meži (M) 

un Dzīvojamā apbūve jūras piekrastes ainavā (DzJ). 

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

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

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

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1.Nekustamā īpašuma „Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 006 0019, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019 sadalīšanai (platība 0,4100 ha), saskaņā 

ar grafisko pielikumu (pievienots grafiskais pielikums Nr.13), izstrādājot zemes ierīcības 

projektu.  



 
 

69 
 

2.Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pievienots pielikums 

Nr.14). 

3.Lēmumu nosūtīt: [..]. 

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

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

3264. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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13.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.73 

„Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā” 

 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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14.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.73 

„Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā” 

 

NOSACĪJUMI 

 

1.PROJEKKTA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019 sadalīšana, saskaņā ar 

sadalīšanas shēmu (Pielikums Nr.13), jaunas zemes vienības izveidei. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019 sadalīšana, veicama atbilstoši 

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

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

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

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

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

 

2.PROJEKTA ROBEŽAS 

 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019 robežās. 

 

3.PROJEKTA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI 

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

savietots ar zemes robežu plānu. 

3.2. Projektā norādāmi:  

3.2.1. projektēto nekustamo īpašumu nosaukumi; 

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

zemes vienību robežām un ēku funkcionālajai saistībai; 

3.2.3.projektētie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un to pamēri; 

3.2.4.piekļuves iespējas projektētām zemes vienībām. 

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

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

izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības jomā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 26.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.74 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

„Skandenieki”, Rojas novadā 

 

Rojas novada pašvaldībā iesniegts apstiprināšanai SIA "Metrum" Talsu biroja 

sertificētas zemes ierīkotājas Ineses Kurātes izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamajam 

īpašumam “Skandenieki”, Rojas novadā (reģistrēts 2019.gada 8.aprīlī. Nr.3-10/301). 

 

Rojas novada dome konstatē: 

1. Zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rojas novada domes 2018.gada 

18.decembra sēdes lēmumu Nr. 205, (protokols Nr. 12, 10. punkts) „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Skandenieki”, Rojas novadā”.  

2. Zemes ierīcības projekts, izstrādāts nekustamam īpašumam „Skandenieki”, Rojas novadā ar 

kadastra Nr.8882 005 0011 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0011 

kopplatība 13,1000 ha, sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos. 

3. Nekustamā īpašuma „Skandenieki”, Rojas novadā ar kadastra Nr.8882 005 0011 zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0011 esošais nekustamā īpašuma lietošanas 

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

– kods 0101), kas neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, 

kuriem jābūt:  

Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8882 005 

0153 platībā 5,1500 ha, ir –  

- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 

5,1500 ha platībā. 

Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar apzīmējumu 8882 005 0154 

platībā 7,9500 ha, ir – 

- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 

7,9500 ha platībā. 

4. Sadalīt nekustamo īpašumu “Skandenieki”, Rojas novadā ar kadastra Nr. 8882 005 0011 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0011, atbilstoši zemes ierīcības projektam 

divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus nosaukumus: 

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

005 0153 saglabāt esošo nosaukumu „Skandenieki”; 

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

005 0154 piešķirt jaunu nosaukumu „Spodras”. 

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 2016.gada 02.augusta 

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 2018.gada 18.decembra sēdes lēmumu Nr. 205,  

(protokols Nr. 12, 10. punkts) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam 

īpašumam “Skandenieki”, Rojas novadā 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Skandenieki”, Rojas 

novads, (kadastra Nr.8882 005 0011) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0011 

sadalīšanai, (pievienots grafiskais pielikums Nr.15). 

2. Sadalīt nekustamā īpašuma „Skandenieki”, Rojas novads, (kadastra Nr.8882 005 

0011) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0011, atbilstoši zemes ierīcības 

projektam divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus nosaukumus: 

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

8882 005 0153 saglabāt esošo nosaukumu „Skandenieki”; 

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

8882 005 0154 piešķirt jaunu nosaukumu „Spodras”. 

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

8882 005 0153 platībā 5,1500 ha noteikt zemes lietošanas mērķi –  

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

0201) 5,1500 ha platībā. 

Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar apzīmējumu 8882 005 

0154 platībā 7,9500 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – 

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

0201) 7,9500 ha platībā. 

4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību 

informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp 

NĪVKIS un pašvaldību”. 

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

parakstu zemes ierīcības projekta izstrādātājam SIA “Metrum” Tukuma birojam uz e-pastu: 

talsi@metrum.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      (paraksts) Eva Kārkliņa  
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15.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.74 

„ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Skandenieki”, Rojas novadā” 

 

 
 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts) Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 29.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.77 

 

 

Par SIA „Rojas DzKU” darbinieku amatiem, amatalgām,  

2018.gada darba pārskatu un stratēģiju 

 

SIA „Rojas DzKU” Rojas novadā nodrošina pašvaldības deleģēto funkciju izpildi, tādēļ, 

lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu un 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību Pārvaldības likuma 14.pantu, 66.pantu, 

74.pantu, 79.pantu  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA “Rojas DzKU” darbinieku amatu sadalījumu pa algu grupām 

(pievienots – pielikums Nr.16), darbinieku individuālās mēnešalgas un novērtēšanas rezultātu 

apkopojumu (Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu) un 

pakalpojumu piedāvājumu un izcenojumu ar 2019.gada 1.maiju (pievienots – pielikums Nr.18). 

2.Pieņemt zināšanai par daudzdzīvokļu mājām 2019. gadā plānoto un paveikto 

(pievienots – pielikums Nr.19), SIA “Rojas DzKU” stratēģiju 2019.gadam ( pievienots – 

pielikums Nr. 20) un dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un 

izdevumu pārskatu par 2018. gadu (ar pielikumu Nr.21 var iepazīties Rojas novada domē vai 

SIA “Rojas DzKU”). 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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16.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.77 

„Par SIA „Rojas DzKU” darbinieku amatiem, amatalgām, 2018.gada darba pārskatu un stratēģiju” 

 

SIA „Rojas DzKU"  

darbinieku amatu sadalījums pa algu grupām 

     

Mēnešalgas 

grupa 
Amati 

Mēnešalga, EUR 

A B C 

13 - 1120 1070 1010 

12 
Galvenais grāmatvedis, 

ūdenssaimniecības vadītājs 1010 965 900 

11 
 Vecākais grāmatvedis, Namu 

apsaimniekotājs 900 870 850 

10 

Transporta un saimniecības daļas 

vadītājs, vecākais santehniķis, 

grāmatvedis lietvedis 850 800 780 

9 
Grāmatvedis - lietvedis,  

grāmatvedis -ekonomists 800 780 750 

8 

Īres grāmatvedis, kasieris, 

siltumsaimniecības vadītājs, 

santehniķis, III kategorijas 

transporta vadītājs. 750 730 710 

7 

Mehāniķis, DA siltumtehniķis, 

uzkopšanas darbu speciālists, 

elektriķis 710 700 680 

6 

Santehniķis, metinātājs 

santehniķis, mehāniķis, 

laborants, kvalificēti strādnieki, 

vecākais kurinātājs 680 645 620 

5 

Noliktavas pārzinis,  

Traktora/smagās automašīnas 

vadītājs, metinātājs, virpotājs,  

sezonas kurinātāji 600 580 540 

4 
Mazkvalificēts strādnieks, 

kontrolieris. 490 485 480 

3 - 475 470 465 

2 - 460 455 450 

1 Apkopējs, sētnieks, kurjers 440 435 430 

     
• Ministru kabineta 28.11. 2017. Noteikumi Nr.696 “Noteikumi par 

valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba 

samaksu un tās noteikšanas kārtību”. 

     
11.04.2019.    

Sagatavoja SIA „DzKU” valdes loceklis Jānis Podnieks 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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18.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.77 

„Par SIA „Rojas DzKU” darbinieku amatiem, amatalgām, 2018.gada darba pārskatu un stratēģiju” 

  
SIA "Rojas DzKU" pakalpojumu piedāvājums un izcenojumi 

  
ar 2019.gada 1.maiju  EUR 

      

N.p.k. Pakalpojuma  veids Mērvienība Cena 

EUR 

PVN Kopā 

1 Traktors MTZ- 80 Stunda 26,78 5,62 32,40 

2 Traktors Pronar-5110 Stunda 29,54 6,20 35,74 

3 Traktors Belarus-1025 Stunda 28,67 6,02 34,69 

4 Greiders Stunda 40,56 8,52 49,08 

5 Traktors ANS-1500 Stunda 15,35 3,22 18,57 

6 Minitraktors AVANT 523 Stunda 17,05 3,58 20,63 

7 Pacēlājs ZIL-130 Stunda 34,89 7,33 42,22 

8 Pacēlājs ZIL-130 Km 1,27 0,27 1,54 

9 KO-503 asenizācijas muca 

Rojā 

Reize 22,58 4,74 27,32 

10 KO-503 asenizācijas muca Stunda 22,58 4,74 27,32 

11 KO-503 asenizācijas muca 

pārbrauciens 

Km 1,08 0,23 1,31 

12 Asenizācijas muca T/507/6 stunda 31,79 6,68 38,47 

13 Fekālijas ūdeņi m3 1,69 0,35 2,04 

14 VW Transporter Stunda 25,50 5,36 30,86 

15 VW Transporter Km 0,75 0,16 0,91 

16 Motobloks MTZ-05 Stunda 14,46 3,04 17,50 

17 Avārijas brigādes 

izsaukums/Rojā/ 

gab. 4,96 1,04 6,00 

18 Avārijas brigādes 

izsaukums/ārpus Rojas/ 

gab. 7,05 1,48 8,53 

19 Zāles pļāvējs Rider 215 TX stunda 12,41 2,61 15,02 

20 Trimmeris- zāles pļaušana stunda 11,38 2,39 13,77 

21 Krūmgriezis RH-252 Stunda 11,38 2,39 13,77 

22 Motorzāģis HR-346 Stunda 15,18 3,19 18,37 

23 Bliete (ar strādnieku) Stunda 12,82 2,69 15,51 

24 Piekabes izmantošana Stunda 1,24 0,26 1,50 

25 Santehniķa pakalpojumi Stunda 8,27 1,74 10,01 

26 Ūdensskaitītājs (jauns) gab. 14,70 3,09 17,79 

27 Ūdensskaitītāja plombēšana gab. 2,35 0,49 2,84 

28 Palīgstrādnieka pakalpojumi Stunda 6,61 1,39 8,00 

29 Kopēšana A4 lapa gab. 0,11 0,02 0,13 

30 Izziņas izsniegšana gab. 1,18 0,25 1,43 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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19.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.77 

„Par SIA „Rojas DzKU” darbinieku amatiem, amatalgām, 2018.gada darba pārskatu un stratēģiju” 

 

2019. gadā paveiktais  
• Plūdoņa iela 8,  apkures sistēmas caurulēm uzlikts jauns izolācijas materiāls, pagrabā 

nomainītas kanalizācijas sistēmas vecās čuguna caurules uz plastmasas caurulēm. 

• Plūdoņa iela 10, apkures sistēmas caurulēm uzlikts jauns izolācijas materiāls, pagrabā 

nomainītas kanalizācijas sistēmas vecās čuguna caurules uz plastmasas caurulēm 

• Kosmonautu iela 9, pagrabā nomainītas kanalizācijas sistēmas  vecās čuguna caurules uz 

plastmasas caurulēm 

• Rude “Mežrozes”, pagrabā nomainītas aukstā ūdens caurules uz jaunām plastmasas 

• Celtnieku iela 4a, apkures sistēmas caurulēm uzlikts jauns izolācijas materiāls (bēniņos) 

 

2019. gadā plānots 
• Plūdoņa iela 8, Plūdoņa iela 10, Kosmonautu iela 9, veikt kanalizācijas cauruļu nomaiņu ārpus 

mājas 

• Kosmonautu iela 9, veikt veco aukstā ūdens cauruļu nomaiņu pagrabā ( avārijas, vai dzīvokļu 

remontu gadījumā nav iespējams noslēgt atsevišķu stāvvadu) 

• Zvejnieku iela 14, ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu ir pārrunāts par jumta nomaiņu 

mājai (jātaisa sapulce) 

• Strauta iela 8, ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu pārrunāts, ja nenotiek renovācija, tad 

lemt par jumta nomaiņu un ventilācijas skursteņu pārmūrēšanu 

• Zvejnieku iela 18, veikt jumta seguma maiņa un ventilācijas skursteņu pārmūrēšanas darbu 

tāmes sastādīšanu un tiks aicināti dzīvokļu īpašnieki uz kopsapulci 

• Rude “Šalkas”, kāpņu telpu ieejas jumtiņu remonts; dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona 

izteikusi tādu vēlmi un tika informēta, ka ir nepieciešama tāme un pārējo dzīvokļu īpašnieku 

piekrišana. 

 
Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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20.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.77 

„Par SIA „Rojas DzKU” darbinieku amatiem, amatalgām, 2018.gada darba pārskatu un stratēģiju” 
 

SIA “Rojas DzKU”  

stratēģija 2019.gadam 
 

Darbības stratēģija, vadoties no domes lēmuma par cenu maiņu pakalpojumiem 

 

 Cenas tiek paceltas Cenas netiek paceltas 

Transporta daļa Nodaļa strādā. Tiek 

paaugstināta darbu 

efektivitāte, lai samazinātu 

pašizmaksu  

Tā kā nodaļa par 60% 

strādā ar domes 

pasūtījumiem, tad nāksies 

samazināt darbinieku 

skaitu un izpārdot daļu 

tehnikas 

 

Apsaimniekošana Turpinām darbu pie māju 

remonta darbiem  

Darba turpināšana pie 

māju remonta darbiem. 

Atlikušie transporta daļas 

resursi tiek izmantoti 

pamatā šeit 

 

Siltumapgāde Situācija stratēģiski 

nemainās 

Tiek  izmantoti atlikušie 

transporta daļas resursi 

siltumtrašu remontiem 

potenciālo problēmu 

novēršanai 

 

Ūdenssaimniecība Situācija stratēģiski 

nemainās 

Tiek izmantoti atlikušie 

transporta daļas resursi 

ūdensvadu un 

kanalizācijas sistēmu 

remontiem potenciālo 

problēmu novēršanai 

 

Administrācija Situācija stratēģiski 

nemainās 

Tiek meklētas iespējas 

samazināt izmaksas 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 30.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.78 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novadā atsavināšanu un  

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Rojas novada dome, ievērojot Rojas novada domes priekšsēdētājas priekšlikumu, SIA 

„Latio” novērtējumu nekustamam īpašumam “Dravas”, Rojas novadā, lemj par nekustamo 

īpašumu, pārdodot to izsolē. 

 Nekustamais īpašums “Dravas”, Rojas novads ar kadastra Nr. 8882 009 0540 un 

kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 ir 1,1000 ha platībā, uz Rojas novada pašvaldības vārda 

ir reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 841. Atsavināmais īpašums nav 

nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, Rojas novada dome var nodot atsavināšanai Rojas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Dravas”, Rojas novads ar kadastra Nr. 8882 009 

0540 un kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 ir 1,1000 ha platībā. 

Rojas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. 

pantu ir veikusi atsavināmās mantas novērtēšanu. 

  Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 

3. punktu, 5. panta pirmo un otro daļu, 8. panta septīto daļu, likuma Par pašvaldībām 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta”,  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1.Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Dravas”, Rojas novads ar kadastra Nr. 8882 009 0540 un kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 

ir 1,1000 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu –  pārdošana izsolē. 

3. Noteikt nekustamās mantas – nekustamo īpašumu “Dravas”, Rojas novads ar kadastra 

Nr. 8882 009 0540 un kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 ir 1,1000 ha platībā, nosacīto cenu 

– EUR 12 000 (divpadsmit tūkstoši eiro) apmērā. 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamam īpašumam “Dravas”, Rojas 

novads ar kadastra Nr. 8882 009 0540 (pievienots – pielikums Nr.22). 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 

3401). 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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22.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.78 

“Par nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 
 
 

 
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 

Rojā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2019. gada 18.aprīļa 

sēdes lēmumu Nr.78 

(protokols Nr.5) 

 

Izsoles noteikumi pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Dravas”, Rojas novadā atsavināšanai 
 

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas  

mantas atsavināšanas likuma 

10. panta pirmo daļu 

 

1. Informācija par atsavināmo objektu. 

1.1.Atsavināmais objekts: 

Objekts sastāv no nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 

0540, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā, 

un uz tā esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūni,  turpmāk tekstā – Objekts. 

1.2.Objekta reģistrācija Zemesgrāmatā. 

Objekts - nekustamais īpašums īpašuma “Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 

0540, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā, 

un uz tā esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūni, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda 

ierakstīts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.841.  

1.3.Objekta īss raksturojums. 

Nekustamais īpašums atrodas “Dravas”, Rojas novads, kadastra apzīmējums 8882 009 

0540, atrodas ārpus ciema robežām, aptuveni 11 kilometru attālumā no Rojas centra, aptuveni 

3 kilometru attālumā no jūras. Apkārtējā apbūve ir neliela – pretējā ceļa pusē ir kaimiņu 

īpašums, cita apbūve tuvumā nav. Apkārtējās apbūves kvalitāte vērtējama kā vidēja. 

Dzīvojamai mājai ir nepieciešama rekonstrukcija. 

1.4.Apgrūtinājumi – īpašumu šķērso elektrisko tīklu gaisvadu līnijas. 

1.5.Objekta pirmpirkuma tiesības. 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu nav noteiktas. 

 

1. Objekta atsavināšanas nosacījumi. 

2.1.Atsavināmā objekta sastāvs. 
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Tiek pārdots nekustamais īpašums “Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 0540, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā un uz 

tā esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūni. 

2.2.Objekta nosacītā (sākuma) cena – EUR 12 000 (divpadsmit tūkstoši eiro). 

2.3.Objekta atsavināšanas metode. 

Pārdošana izsolē. 

2.4.Objekta atsavināšanas paņēmiens. 

Mutiska izsole ar augšupejošu soli 

2.5.Objekta atsavināšanas organizētājs. 

Rojas novada domes izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija). 

2.6.Objekta izsoles sagatavošanas kārtība. 

2.6.1. Pēc noteikumu apstiprināšanas, vismaz četras nedēļas pirms izsoles laikrakstos 

„Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā tiek publicēts sludinājums par izsoli. 

2.6.2. Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu, tiek nosūtīts paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var 

izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā. 

2.6.3. Ja sludinājumā norādītajā termiņā no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības, ir saņemts 

pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par brīvo (sākuma) 

cenu. Ja pieteikumu par Objekta pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas 

personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tiek rīkota izsole starp šīm personām. 

2.6.4. Ja izsludinātajā termiņā persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, nav iesniegusi 

pieteikumu par Objekta pirkšanu vai iesniegusi atteikumu, notiek izsole. Šajā gadījumā 

minētā persona ir tiesīga iegādāties Objektu izsolē vispārējā kārtībā, arī tajā gadījumā, 

ja tiek rīkota atkārtota izsole. 

2.6.5. Gadījumā, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, kuram nav pirmpirkuma 

tiesības Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas izpratnē, 

Objektu pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākuma cenu, 

kas ir paaugstināta vismaz par vienu soli saskaņā ar šo noteikumu 4.7.punktu. 

 

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība. 

3.1.Izsoles dalībnieki, to tiesības un pienākumi. 

3.1.1. Par izsoles dalībnieku var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt 

Latvijas Republikas nekustamo īpašumu. 

3.1.2. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

3.1.2.1.Juridiskajām personām: 

1) Pašvaldībai adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

2) juridiskās personas pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

3) apliecināta reģistrācijas apliecības kopija; 

4) apliecināta statūtu kopija; 

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai attiecīgā valsts reģistra izziņa par 

attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms tās 

iesniegšanas; 

6) drošības naudas samaksas apliecinošs dokuments; 

7) konta numurs, uz kuru pārskaitīt iemaksāto drošības naudu, ja nav nosolīts 

pārdodamais objekts; 

8) pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi). 

 

3.1.2.2.Fiziskajām personām: 

1) Pašvaldībai adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 



 
 

83 
 

2) pases dati (norādot pilsonību), dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; 

3) drošības naudas samaksas apliecinošs dokuments; 

4) konta numurs, uz kuru pārskaitīt iemaksāto drošības naudu, ja nav nosolīts 

pārdodamais objekts; 

5) notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt citu fizisku personu izsolē (uzrādot pasi). 

3.1.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

1) nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

2) sludinājumā norādītajā dalībnieku reģistrācijas vietā nav iesniegti visi šo noteikumu 

3.1.2. punktā minētie dokumenti. 

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Rojas novada domes (turpmāk tekstā – 

Pašvaldības) A/S „SWEDBANK” kontā: LV95HABA0551022109166 drošības nauda 10% 

apmērā, kas sastāda EUR 1 200 (viens tūkstotis divi simti eiro) apmērā no Objekta nosacītās 

cenas ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novadā,  izsoles drošības nauda” un 

izsoles reģistrācijas maksa (reģistrācijas maksā ietilpst maksa par izsoles noteikumiem un 

materiāliem) EUR 30,00 (trīsdesmit euro un 00 centi). Ja pretendents nav iemaksājis drošības 

naudu un izsoles reģistrācijas maksu, pie izsoles netiek pielaists. 

3.1.4. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Objekta izsoles noteikumiem, kā arī ar 

tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo Objektu un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. 

Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotājs vai tā nozīmēts pārstāvis. 

3.2.Reģistrētam izsoles dalībniekam (uzrādot pasi) tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir 

šāda informācija: 

1) dalībnieka kārtas numurs; 

2) fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, 

reģistrācijas numurs; 

3) izsoles dalībnieka pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods; 

4) izsoles vieta un laiks; 

5) izsolāmais Objekts un tā nosacītā cena; 

6) atzīme par drošības naudas iemaksu; 

7) izsniegšanas datums, laiks un iesniedzēja paraksts. 

3.3.Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites žurnālā, norādot šādas ziņas: 

1) izsolāmais Objekts, izsoles vieta un laiks; 

2) dalībnieka reģistrācijas numurs un datums; 

3) izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, 

reģistrācijas numurs; 

4) juridiskās vai fiziskās personas adrese; 

5) izsoles dalībnieka pilnvarotās personas pases dati, personas kods, tālruņa numurs; 

6) atzīmes par katra 3.1.2. punktā minētā dokumenta saņemšanu; 

7) fiziskās personas vai tās pilnvarotā pārstāvja vai juridiskās personas pilnvarotā 

pārstāvja paraksts, kas apliecina ierakstu pareizību un izsoles noteikumu saņemšanu. 

3.4.Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz sludinājumā norādītajam termiņam. 

3.5.Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas 

ar informāciju par izsoles dalībniekiem. 

3.6.Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un 

gaitu. 

 

4. Izsoles norise. 

4.1.Izsole notiks domes zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, 2019.gada 29.maijā, plkst. 12ºº. 

4.2.Izsoli vada izsoles komisijas norīkota persona – izsoles vadītājs. 

4.3.Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpās uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata 

viņam tiek izsniegta reģistrācijas kartīte. Reģistrācijas kartītes numurs atbilst uzskaites 

žurnālā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajām izsoles dalībnieka kārtas numuram. 
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4.4.Uzsākot izsoli, izsoles vadītājs pārliecinās vai ir ieradušies visi reģistrētie izsoles dalībnieki. 

Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie izsoles dalībnieki, 

izsole netiek uzsākta līdz brīdim, kad ir ieradušies visi reģistrētie izsoles dalībnieki, bet ne 

ilgāk kā līdz 30 minūtēm no iepriekš izsludinātā izsoles sākuma, ja, izvērtējot faktiskos 

apstākļus, izsoles komisija nepieņem citu lēmumu. 

4.5.Pēc tam, kad izsoles vadītājs ir uzsācis izsoli, izsoles dalībnieks, kurš nav ieradies noteiktajā 

laikā, skaitās izsolē nepiedalījies. 

4.6.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā Objekta 

sākuma cenu, kā arī summu, par kādu sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo 

solījumu. 

4.7.Pārsolīšanas summa jeb solis – EUR 200,00 (divi simti eiro un 00 centi). Izsoles vadītājam 

nav tiesības koriģēt cenas paaugstinājumu. 

4.8.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs 

paziņo pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no mutiskās izsoles 

dalībniekiem vairs nepārsola augstāko nosolīto cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

visaugstāk nosolīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj 

izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu, un šis āmura piesitiens 

noslēdz pārdošanu. 

4.9.Par izsoles norisi tiek sastādīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un katra izsoles 

dalībnieka pēdējā nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā 

apliecina norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

4.10. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar 

savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles 

dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, neparakstās protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā Objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Šajā gadījumā par Objekta nosolītāju 

tiek uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākošo visaugstāko cenu un viņam tiek 

piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

4.11. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši pārdodamo Objektu, septiņu dienu laikā pēc 

attiecīga iesnieguma saņemšanas tiek atmaksāta drošības nauda. 

4.12. Ja Objekta nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē tiesības uz nosolīto 

Objektu. Drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā tiek izziņota 

atkārtota izsole. 

 

5. Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana. 

5.1.Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu 7 dienu laikā pēc izsoles. 

5.2.Izsoles rezultātus apstiprina Rojas novada dome, kurai var iesniegt sūdzības par izsoles 

rīkotāja (izsoles komisijas), kā arī izsoles vadītāja darbībām. 

5.3.Izsoles rezultāti tiek apstiprināti tuvākajā Rojas novada domes sēdē pēc visu maksājumu 

par Objekta pirkšanu nokārtošanas. 

 

6. Nenotikušās izsoles. 

6.1.Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis brīvo 

(sākuma) cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

6.2.Ja nekustāmā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro 

izsoli ar augšupejošu soli, kurā Rojas novada dome, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

6.3.Pēc otrās nesekmīgās izsoles Rojas novada dome var noteikt trešo izsoli ar augšupejošu 

soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no brīvās (sākuma) 

cenas, vai rīkot izsoli ar lejupejošu soli. 
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6.4.Pēc trešās nesekmīgās izsoles Rojas novada dome var ierosināt izdarīt atkārtotu novērtēšanu 

vai citu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto mantas atsavināšanas 

veidu (3.-7.pants). 

 

7. Norēķini par nosolīto Objektu, maksāšanas līdzekļi un kārtība. 

7.1.Izsoles dalībnieks, kas atzīts par Objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu. 

7.2.Maksājumus par nosolīto Objektu 100% (procentu) apmērā pircējs veic EUR (eiro). 

7.3.Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas 

pilnībā jānorēķinās par nosolīto objektu. Visi norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu 

Pašvaldības A/S „SWEDBANK” kontā:   LV95HABA0551022109166 ar atzīmi 

„Nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novadā,  izsole”. 

7.4.Dome ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis Objektu un veicis visus maksājumus, vai pirmo 

iemaksu – atbilstoši šiem izsoles noteikumiem, par Objekta pirkšanu, pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas noslēdz Objekta pirkuma līgumu. 

7.5.Ja Objektu nosolījušais izsoles dalībnieks 7.3.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies 

par Objektu šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. 

Drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. 

7.6.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles 

dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu 

nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Objekta 

pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu par 

Objekta pirkšanu jāveic pilns norēķins par Objektu. 

7.7.Gadījumi, kuros iespējama termiņu pagarināšana. 

Nav paredzēti. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 31.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.79 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Mežgulbji”, 

“Lejieši”, “Saktas”, Žocenē, Rojas novadā 

 

Rojas novada pašvaldībā iesniegts apstiprināšanai SIA „Latvijasmernieks.lv” zemes 

ierīkotāja izstrādātais zemes ierīcības projekts (reģistrēts 2019.gada 10.aprīlī Nr.3-10/306) – 

zemes ierīkotājs Arvis Grosbērdis, sertifikāts Nr.AA 000000079, nekustamajiem īpašumiem 

„Mežgulbji”, “Lejieši”, “Saktas”, Žocenē, Rojas novadā. 

 

Rojas novada dome konstatē: 

1. Zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rojas novada domes 2018.gada 

20.novembra sēdes lēmumu Nr. 190, (Protokols Nr. 11, 18. punkts) „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Mežgulbji”, “Lejieši”, “Saktas”, 

Žocenē, Rojas novadā”. 

2. Zemes ierīcības projekts, izstrādāts nekustamajiem īpašumiem „Mežagulbji”, Žocene, Rojas 

novads (kadastra apzīmējums 8882 006 0055), „Saktas”, Žocene, Rojas novads (kadastra 

apzīmējums 8882 006 0126, 8882 006 0057), „Lejieši”, Žocene, Rojas novads (kadastra 

apzīmējums 8882 006 0039) zemes vienību robežu pārkārtošanai.  

3. Nekustamā īpašuma „Mežagulbji”, Žocenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 006 0010 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0055 esošais nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis ir – „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 

(NĪLM – kods 0101), kas neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas 

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

8882 006 0055 kopplatībā 0,7207 ha, ir „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 0,7207 ha platībā. 

4. Nekustamā īpašuma „Lejieši”, Žocenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 006 0059 zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0039 esošais nekustamā īpašuma lietošanas 

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

0201), kas atbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķim: Zemes 

vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0039 

kopplatībā 0,6069 ha, ir „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 

(NĪLM – kods 0201) 0,6069 ha platībā. 

5. Nekustamā īpašuma „Saktas”, Žocenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 006 0126 zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0126 esošais nekustamā īpašuma lietošanas 

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

0101) un “Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601), kas neatbilst 

zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem: Zemes vienībai (īpašumam) 
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zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0126 kopplatībā 1,1151 ha, 

ir  

- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 

0,6746 ha platībā,  

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

0,2405 ha platībā un  

- “Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,2000 ha platībā. 

6.Veicot robežu pārkārtošanu nekustamajiem īpašumiem „Mežagulbji”, Žocene, Rojas novads 

(kadastra apzīmējums 8882 006 0055), „Saktas”, Žocene, Rojas novads (kadastra 

apzīmējums 8882 006 0126, 8882 006 0057), „Lejieši”, Žocene, Rojas novads (kadastra 

apzīmējums 8882 006 0039) saglabāt tām esošos nosaukumus un adreses: 

- Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8882 

006 0055 saglabāt esošo nosaukumu “Mežagulbji” un esošo adresi: “Mežagulbji”, 

Žocene, Rojas nov., LV - 3264; 

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

006 0039 saglabāt esošo nosaukumu “Lejieši”;  

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

006 0126 saglabāt esošo nosaukumu “Saktas” un esošo adresi: “Saktas”, Žocene, 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 2016.gada 02.augusta 

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 2018.gada 20.novembra sēdes lēmumu Nr. 190, 

(Protokols Nr. 11, 18. punkts) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem 

īpašumiem „Mežgulbji”, “Lejieši”, “Saktas”, Žocenē, Rojas novadā” 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Mežagulbji”, 

Žocene, Rojas novads (kadastra apzīmējums 8882 006 0055), „Saktas”, Žocene, Rojas novads 

(kadastra apzīmējums 8882 006 0126, 8882 006 0057), „Lejieši”, Žocene, Rojas novads 

(kadastra apzīmējums 8882 006 0039) zemes vienību robežu pārkārtošanai, (pievienots 

grafiskais pielikums Nr.23). 

2.Veikt zemes vienību robežu pārkārtošanu nekustamajiem īpašumiem „Mežagulbji”, 

Žocene, Rojas novads (kadastra apzīmējums 8882 006 0055), „Saktas”, Žocene, Rojas novads 

(kadastra apzīmējums 8882 006 0126), „Lejieši”, Žocene, Rojas novads (kadastra apzīmējums 

8882 006 0039) atbilstoši zemes ierīcības projektam un saglabāt tām esošos nosaukumus un 

adreses: 

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

8882 006 0055 saglabāt esošo nosaukumu “Mežagulbji” un esošo adresi: “Mežagulbji”, 

Žocene, Rojas nov., LV - 3264; 

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

8882 006 0039 saglabāt esošo nosaukumu “Lejieši”;  

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

8882 006 0126 saglabāt esošo nosaukumu “Saktas” un esošo adresi: “Saktas”, Žocene, Rojas 

nov., LV – 3264. 

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

8882 006 0055 kopplatībā 0,7207 ha noteikt zemes lietošanas mērķi - „Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 0,7207 ha platībā. 
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4.Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 

8882 006 0039 kopplatībā 0,6069 ha noteikt zemes lietošanas mērķi - „Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 0,6069 ha platībā. 

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

8882 006 0126 kopplatībā 1,1151 ha noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus -  

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

0201) 0,6746 ha platībā,  

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

0101) 0,2405 ha platībā un  

- “Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,2000 ha platībā. 

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

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

pašvaldību”. 

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

parakstu zemes ierīcības projekta izstrādātājam SIA “Latvijasmernieks.lv” uz e-pastu: 

arvis.grosbardis@latvijasmernieks.lv. 

8.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      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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23.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 16.04.2019. lēmumam Nr.79 

„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Mežgulbji”, “Lejieši”, “Saktas”, 

Žocenē, Rojas novadā” 

 

 
 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa  
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.5, 33.punkts) 

Rojā  

 

16.04.2019.                                                                                                          Nr.81 

 

 

Par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem 

 

Rojas novada domes noteiktajā termiņā ir saņemts viens Republikas pilsētu un novadu 

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.panta pirmajai daļai un 8. panta 

pirmajai daļai atbilstošs pieteikums par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti 

Ilviju Vērpēju, personas kods [..], kā arī ir saņemts šīs vēlēšanu komisijas locekles kandidāta 

rakstveida paziņojums, ka kandidāte piekrīt savu kandidatūru pieteikšanai un savu personas 

datu apstrādei, minētā kandidāte atbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un 

vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma noteiktajām prasībām un viņai nav likumā noteikto 

ierobežojumu kļūt par vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti. Bez tam Rojas novada domē ir 

saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrācijas Nr. 3-9/268), kurā minētā persona lūdz 

viņu pieņemt par vēlēšanu komisijas locekli, bet par viņu nav saņemts likumā noteiktais 

pieteikums, tādēļ nav pamata balsot par šo kandidatūru.  

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 10. panta pirmo, otro un trešo daļu: „(1) Dome pārbauda, vai pieteiktais 

kandidāts atbilst likumā noteiktajām prasībām (6. pants). (2) Par katru kandidātu balso 

atsevišķi. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, 

kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai.(3) Tie kandidāti, kuri saņēmuši ievēlēšanai 

nepieciešamo balsu skaitu, bet neiekļūst vēlēšanu komisijā, tiek iekļauti vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātu sarakstā.”,  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Ievēlēt par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti Ilviju Vērpēju, 

personas kods [..]. 

2.Piecu dienu laikā par vēlēšanu komisijas sastāvu paziņot Centrālai vēlēšanu komisijai 

elektroniskā veidā cvk@cvk.lv. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa  

mailto:cvk@cvk.lv

