
 
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.6 

 

Rojā,         2020. gada 21. aprīlī 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

Domes sēde norit telekonferences režīmā. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par apbūves tiesību izsoli īpašumā Upes iela 2, Rojā, Rojas novadā  

2. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2020 

3. Par mācību maksas samazināšanu Rojas Mūzikas un mākslas skolā ārkārtējās situācijas 

laikā 

4. Par Rojas novada Sporta skolas nolikumu apstiprināšanu 

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

6. Par apbūves tiesībām uz zemes vienības 8882 002 0127 daļām 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Talāti - 2”, 

Kaltenē, Rojas novadā 

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Plūdoņa iela 

5, Rojā, Rojas novadā 

9. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Piejūras”, Kaltenē, Rojas novadā 

10. Par maksu PII ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 

11. Par grozījumiem Rojas novada domes 21.04.2020. lēmumā Nr. 45 “Par ēdināšanas 

pabalstiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem” 
 

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

G. Stocka, M. Štāls, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

 apstiprināt augstāk minēto darba kārtību. 

 

Sēdi vada: 

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  

 

Protokolē: 

Domes sekretāre Marita Pāvuliņa 

 

Piedalās deputāti: 

Eva KĀRKLIŅA  

Agnis DRAVNIEKS  

Edgars GRĪNĪTIS 
Jānis KALNIŅŠ  



Eduards KLEINBERGS 

Inga OTMANE  

Guntra STOCKA  

Mareks ŠTĀLS 

Haralds VALDEMĀRS 

 

Piedalās domes darbinieki un pieaicinātās personas: 

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

vadītāja, Ligita Šnore – teritorijas plānotāja, Alise Lakšmane – NĪ speciāliste/NĪN 

administratore, Aiga Grunte – galvenā grāmatvede, Hārdijs Frīdenbergs – SIA “AMBER 

WAY LTD” pārstāvis.  

 

13.10 Domes sēdei pievienojas deputāti J. Kalniņš un E. Kleinbergs. 

 

1. 

Par apbūves tiesību izsoli īpašumā Upes iela 2, Rojā, Rojas novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  

 

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

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

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 46 “Par apbūves tiesību izsoli īpašumā Upes iela 2, Rojā, Rojas 

novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

2. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2020 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 47 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2020”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

3. 

Par mācību maksas samazināšanu Rojas Mūzikas un mākslas skolā ārkārtējās situācijas 

laikā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 48 “Par mācību maksas samazināšanu Rojas Mūzikas un mākslas 

skolā ārkārtējās situācijas laikā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

4. 

Par Rojas novada Sporta skolas nolikumu apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa   

 

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

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

Dome nolemj: 



pieņemt lēmumu Nr. 49 “Par Rojas novada Sporta skolas nolikumu apstiprināšanu”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

5. 

Par Rojas novada pašvaldības auto ceļu uzturēšanas klases noteikšanu vasaras sezonā  

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 50 “Par Rojas novada Sporta skolas nolikumu apstiprināšanu”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

6. 

Par apbūves tiesībām uz zemes vienības 8882 002 0127 daļām 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 51 “Par apbūves tiesībām uz zemes vienības 8882 002 0127 

daļām”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

7. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Talāti - 2”, 

Kaltenē, Rojas novadā 

Ziņo teritorijas plānotāja Ligita Šnore 

 

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

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

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 52 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam „Talāti - 2”, Kaltenē, Rojas novadā”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

8. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Plūdoņa iela 

5, Rojā, Rojas novadā 

Ziņo teritorijas plānotāja Ligita Šnore 

 

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

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

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 53 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam Plūdoņa iela 5, Rojā, Rojas novadā”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

9. 

Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Piejūras”, Kaltenē, Rojas novadā 

Ziņo NĪ speciāliste /NĪN administratore Alise Lakšmane 

 



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

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

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 54 “Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Piejūras”, 

Kaltenē, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

10. 

Par maksu PII ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 55 “Par maksu PII ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

11. 

Par grozījumiem Rojas novada domes 21.04.2020. lēmumā Nr.45 “Par ēdināšanas 

pabalstiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem” 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 56 “Par grozījumiem Rojas novada domes 21.04.2020. lēmumā 

Nr.45 “Par ēdināšanas pabalstiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem””. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

 

Sēdi beidz plkst. 14.00 

 

 

Sēdes vadītāja   (paraksts)  E. Kārkliņa 

  

 

Protokoliste   (paraksts)  M. Pāvuliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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. 6, 1. punkts) 

Rojā  

 

 

21.04.2020.                                                                                                          Nr. 46 

 

 

Par apbūves tiesību izsoli īpašumā Upes iela 2, Rojā, Rojas novadā 

 

Rojas novada dome 19.11.2019. pieņēma lēmumu Nr. 187 „Par zemesgabala Upes ielā 

sadalīšanu un plānoto pašapkalpošanās automazgātavu”, ievērojot  Rojas novada domē 2019. 

gada 23. oktobrī saņemto SIA “AMBER WAY LTD” iesniegums (reģistrēts domē ar lietas 

Nr.3-9/758) ar lūgumu piešķirt apbūves tiesības pašapkalpošanās automazgātavas izbūvei 

zemesgabala Upes iela (kadastra Nr.8882 008 0877) daļā 300 m2 platībā. Nekustamā īpašuma 

Rojas c. Upes iela, kadastra Nr.8882 008 0877, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 

8882 008 0877, ir jau daļēji apbūvēts zemesgabals, kas tā neapbūvētajā daļā 300 m2 platībā 

(vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā), kas pieguļ zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 008 0864, Selgas ielā 2, Rojā, Rojas novadā, atbilst pašapkalpošanās 

automazgātavas vajadzībām, aprīkojot to ar elektrības pieslēgumu un inženiertehniskajām 

komunikācijām (ūdens un kanalizācijas), bet faktiski šobrīd tas ir neapbūvētā laukuma daļā no 

Upes ielas (teritorija ceļa nodalījuma joslā), kas nav ierakstīts zemesgrāmatā. Atbalstot 

iespēju piešķirt apbūves tiesības pašapkalpošanās automazgātavas uzstādīšanai vai izbūvei, 

attiecīgo zemes vienības daļu 0,0300 ha platībā (vairāk vai mazāk kā izrādīsies uzmērot dabā) 

tika nolemts to uzmērīt un atdalīt, izveidojot jaunu zemes vienību un īpašumu, kam 

piešķirama adrese: Upes iela 2, Roja, Rojas novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi, kā arī 

tā, uz Rojas novada pašvaldības vārda ierakstīt zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 

ceturto daļu, bet jautājums par apbūves tiesībām risināms atbilstoši Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi”. Vienlaicīgi, Rojas novada pašvaldība konstatēja, ka SIA “AMBER WAY 

LTD”, reģistrācijas numurs 41203068100, piedāvājums izveidot pašapkalpošanās 

automazgātavu, aprīkojot to ar elektrības pieslēgumu un inženiertehniskajām komunikācijām 

(ūdens un kanalizācijas), līdz ar to nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu 

teritoriālo izaugsmi., Rojas novada dome nolēma  atdalīt no nekustamā īpašuma Rojas c. Upes 

iela kadastra Nr.8882 008 0877, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.8882 008 0877, 

jaunizveidojamu zemes vienību 300 m2 platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot 

dabā), atbilstoši grafiskajam pielikumam (pievienots grafiskais pielikums Nr.3), izveidojot no 

jaunizveidotās zemes vienības atsevišķu īpašumu un piešķirot jaunizveidotajai zemes vienībai 

adresi un īpašumam nosaukumu – Upes iela 2, Rojā, Rojas novadā, noteikt no nekustamā 

īpašuma Rojas c. Upes iela kadastra Nr.8882 008 0877, zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu Nr.8882 008 0877, atdalāmajai un jaunizveidojamajai zemes vienībai 300 m2 

platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā), zemes lietošanas mērķi - Zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM – 



kods 1101). Nekustamais īpašums Upes ielā 2, Rojā, Rojas nov., kadastra numurs 8882 008 

1194, ir reģistrēts Rojas novada Zemesgrāmatas nodalījumā numurs 100000598434, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1192, 0,0300 ha platībā. Ievērojot 

Civillikuma 1129.² pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesību noteikumu” 5., 76., 77.punktus, SIA “Latio”, reģistrācijas numurs 

4173000844, īpašuma apbūves tiesību maksas noteikšanu (23.03.2020.). Mērķis nodrošināt 

Rojas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas 

veidam un likumam. Rojas novada pašvaldībai (turpmāk tekstā – Pašvaldība) pieder 

nekustamais īpašums Upes ielā 2, Rojā, Rojas nov., kadastra numurs 8882 008 1194, 0,0300 

ha platībā. Civillikuma 1129.² pants nosaka, ka piešķirot apbūves tiesību, jānoteic zemes 

gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt 

mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja 

apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Saskaņā ar SIA “Latio” novērtējumu, visvairāk 

iespējamā maksa par apbūves tiesību augšminētajam nekustamajam īpašumam ir  aprēķināta 

600,00 EUR gadā. Saskaņā ar MK noteikumi Nr. 350 76. punktu, lēmumu par neapbūvēta 

zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu pieņem publiskas personas institūcija, kuras 

valdījumā ir attiecīgais neapbūvētais zemesgabals. Lēmumā par neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesības piešķiršanu var noteikt, ka neapbūvētā zemesgabala apbūves tiesības 

piešķiršanas procedūru veic attiecīgā neapbūvētā zemesgabala pārvaldītājs. Rojas novada 

domes Izsoles komisija ir Pašvaldības domes izveidota Izsoles komisija, kuras mērķis ir veikt 

likumīgu un lietderīgu Rojas novada pašvaldības mantas privatizāciju, atsavināšanu un 

iznomāšanu. Saskaņā ar MK noteikumi Nr. 350 77. punktu neapbūvēta zemesgabala apbūves 

tiesīgo noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Apbūves tiesības piešķīrējs pieņem lēmumu par 

piemērojamo izsoles veidu, apstiprina publicējamo informāciju par apbūves tiesības objektu, 

nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru. 

 Rojas novada dome ir saņēmusi iedzīvotāja, kurš dzīvo tuvu īpašumam Upes iela 2, 

Roja, Rojas nov., iebildumus par iespējamo būvniecības ieceri īpašumā izbūvējot 

pašapkalpošanās automazgātuvi. Izskatot iedzīvotāja iebildumus un pārrunājot iespējamos 

risinājumus, konstatēts, ka konkrētajā zemes vienībā, mainot plānoto automazgātuves 

novietojumu vai izbūvējot norobežojošu sienu, nav iespējams panākt kompromisu ar konkrēto 

iedzīvotāju. Pašvaldībai konkrētajā situācijā ir jāvērš Rojas apvienotās būvvaldes uzmanība uz 

nepieciešamību lemt vai par automazgātuves būvniecību ir jāveic būvniecības ieceres 

publiskas apspriešana, atbilstoši Būvniecības likuma trešajai un piektajai daļai, kā arī Ministru 

kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumiem Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas 

apspriešanas kārtība”. 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 78. punktu neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesības piešķiršanai, apbūves tiesības maksas noteikšanai un apbūves tiesības līguma 

slēgšanai piemēro šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšnodaļas nosacījumus (izņemot šo 

noteikumu 28., 29., 30. un 31. punktu), ja šajā nodaļā nav noteikts citādi, tādēļ, ievērojot 

augšminēto, un pamatojoties uz Būvniecības likuma trešo un piekto daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas 

kārtība”, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 14.punktu, 19.punktu un 27.punktu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

1. Noteikt, ka Rojas apvienotajai būvvaldei pirms pašapkalpošanās automazgātavas 

būvniecības ieceres Upes ielā 2, Rojā, Rojas novadā, akceptēšanas vai būvatļaujas izdošanai ir 

jāizvērtē nepieciešamība izdot lēmumu par būvniecības ieceres publisku apspriešanu. 

2. Apbūves tiesīgajam nodot apbūves tiesību uz nekustamo īpašumu Upes ielā 2, 

Rojā, Rojas novadā, kadastra numurs 8882 008 1194, kas reģistrēts Rojas novada 



zemesgrāmatas nodalījumā numurs 100000598434, un sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8882 008 1192, 0,0300 ha platībā. 

3. Apbūves tiesīgo noskaidrot rakstiskā izsolē, nosakot ka apbūves tiesīgais apmaksā 

apbūves tiesību maksas novērtēšanas izdevumus un apbūves tiesības termiņš ir 20 (divdesmit) 

gadi, kā arī, beidzoties apbūves tiesību līgumam, apbūves tiesīgais atbrīvo zemes gabalu no 

nedzīvojamām ēkām un inženierbūvēm.  

4.  Noteikt nekustamā īpašuma Upes ielā 2, Rojā, Rojas novadā, kadastra numurs 

8882 008 1194, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1192, 0,0300 

ha platībā izsoles sākuma apbūves tiesības maksu 600,00 EUR gadā (bez PVN).  

5. Uzdot Rojas novada domes izsoles komisijai apstiprināt nekustamā īpašuma Upes 

ielā 2, Rojā, Rojas novadā, kadastra numurs 8882 008 1194, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8882 008 1192, 0,0300 ha platībā, Apbūves tiesību rakstiskas izsoles 

nolikumu un organizēt apbūves tiesību piešķiršanas procesu.   

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

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā iela 4, Liepāja, LV-

3401). 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 6, 2. punkts) 

Rojā  

 

 

21.04.2020.                                                                                                          Nr. 47 

 

 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2020 

 

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

pašvaldības budžetiem”. 

 

Rojas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2020 „Grozījumi 21.01.2020. saistošajos 

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

noteikumi 3/2020 pievienoti lēmumam). 

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

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

nosaka likuma „Par pašvaldībām” 4. panta otrā daļa. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Rojas novadā 

        

 Nr.3/2020 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2020.gada 21. aprīļa 

sēdes lēmumu Nr.47  

(protokols Nr.6) 

 

Grozījumi 21.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par Rojas novada 

domes 2020.gada budžeta plānu” 
 

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

 un likumu „Par pašvaldības budžetiem” 

 

Izdarīt 2020. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Rojas novada 

domes 2020.gada budžeta plānu” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

“2.Apstiprināt Rojas novada domes pamatbudžetu 2020. gadam šādā apmērā (1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 4 556 652,00 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 5 014 923,00 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 111 371,00 euro.” 

 

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Apstiprināt Rojas novada domes aizņēmumu apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos 

gados 2020. gadam šādā apmērā – 334 990,00 euro (3.pielikums).” 

 

3. Rojas novada dome 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 

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

šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

4. 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. 

5. 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 

  



1.pielikums 

Rojas novada domes 

21.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020 

 

Rojas novada domes 2020. gada pamatbudžets 

 

Kods Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2020. gada plāns, 

euro 

Grozījumi, euro Apstiprinātais 

2020. gada 

plāns ar 

grozījumiem, 

euro 

I 
KĀRTĒJIE GADA 

IEŅĒMUMI 

4 548 390,00 +8 262,00 4 556 652,00 

1.0.0.0. 
Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis 

1 719 252,00  1 719 252,00 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases 

sadales konta iepriekšējā 

gada nesadalītais 

iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa atlikums 

29 396,00  29 396,00 

1.1.1.2. 

Saņemts no Valsts kases 

sadales konta pārskata 

gadā ieskaitītais 

iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

1 689 856,00  1 689 856,00 

4.1.1.0. 
Nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi 

219 488,00  219 488,00 

4.1.1.1. Nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada 

ieņēmumi 

189 488,00  189 488,00 

4.1.1.2. Nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 

30 000,00  30 000,00 

4.1.2.0. 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām un 

inženierbūvēm 

65 792,00  65 792,00 

4.1.2.1. Nekustamā īpašuma 

nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi 

56 792,00  56 792,00 

4.1.2.2. Nekustamā īpašuma 

nodokļa par ēkām 

iepriekšējo gadu parādi 

9 000,00  9 000,00 

4.1.3.0. 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par 

mājokļiem  

29 796,00  29 796,00 

4.1.3.1. Nekustamā īpašuma 

nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada 

ieņēmumi 

26 796,00  26 796,00 

4.1.3.2. Nekustamā īpašuma 

nodokļa par mājokļiem 

3 000,00  3 000,00 



parādi par iepriekšējiem 

gadiem 

5.0.0.0. Nodokļi par 

pakalpojumiem un 

precēm 

3 000,00  3 000,00 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par 

dabas resursu ieguvi un 

vides piesārņošanu 

3 000,00  3 000,00 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 29 745,00  29 795,00 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras 

ieskaita pašvaldību 

budžetā 

2 382,00  2 382,00 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 9 405,00  9 405,00 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 1 800,00  1 800,00 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 

6 000,00 +50,00 6 050,00 

13.0.0.0. Ieņēmumi no Valsts 

(Pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas 

un no nodokļu 

pamatparāda 

kapitalizācijas 

10 158,00  10 158,00 

3.0 Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

130 655,00 +1 978,00 132 633,00 

21 3.5.1. Mācību maksa (pieaugušo 

izglītība) 

3 700,00  3 700,00 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku 

maksām 

26 000,00  26 000,00 

21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par 

izglītības pakalpojumiem 

11 200,00  11 200,00 

21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo 

dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem 

600,00  600,00 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 30 100,00  30 100,00 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā 

īpašuma iznomāšanu 

4 400,00  4 400,00 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 3 700,00  3 700,00 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par 

nomu un īri 

1 900,00  1 900,00 

21.3.9.2. Ieņēmumi no pacientu 

iemaksām un sniegtajiem 

rehabilitācijas un 

ārstniecības 

pakalpojumiem 

650,00  650,00 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu 

realizāciju 

37 000,00  37 000,00 

21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un 

komunālajiem 

pakalpojumiem 

550,00  550,00 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas 8 881,00  8 881,00 



pakalpojumiem 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie 

pašu ieņēmumi 

1 974,00 +1 978,00 3 952,00 

5.0. Transferti 2 350 662,00 +6 234,00 2 356 896,00 

17.2.0.0. Pašvaldību saņemtie 

transferti no valsts budžeta 

daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm. 

4 135,00  4 135,00 

18.6.2.0. Pašvaldības saņemtie 

valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 

864 613,00 +5 037,00 869 650,00 

18.6.3.0. Pašvaldību no valsts 

budžeta iestādēm  

saņemtie transferti Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem 

projektiem 

224 770,00 +1 197,00 225 967,00 

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā 

saņemtā dotācijas no 

pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 

869 628,00  869 628,00 

19.2.0.0. Pašvaldību budžeta 

transferti no citām 

pašvaldībām 

387 516,00  387 516,00 

II 
KĀRTĒJIE GADA 

IZDEVUMI 

5 004 389,00 +10 534,00 5 014 923,00 

01.000 
Vispārējie valdības 

dienesti 

427 441,00 -6 879,00 420 562,00 

01.1 
Rojas novada domes 

administrācija 

386 452,00 -7 000,00 

(izd.brīvpr.iniciat.izp.) 

379 452,00 

01.12 
Klientu apkalpošanas 

centrs 

13 554,00 +121,00 (uzturēšanas 

izd.transf.) 

13 675,00 

02.1 
Deputāti, komitejas, 

komisijas 

24 176,00  24 176,00 

02.11 
Lauksaimniecības 

komisija 

633,00  633,00 

02.12 Vēlēšanu komisija 
2 626,00 +106,00 (alga) 

-106,00 (degviela) 

2 626,00 

03.000 
Sabiedriskā kārtība un 

drošība 

66 139,00  66 139,00 

03.1 

Ugunsdrošības, 

glābšanas un civilās 

drošības dienesti 

9 700,00 -100,00 (algas) 

+600,00 (invent.) 

-50,00 (degv.) 

-150,00 (rem.izd.) 

-300,00 (uztur.mat.) 

 

 

9 700,00 

04.1 Pašvaldības policija 53 207,00 -500,00 (algas) 53 207,00 



500,00 (slimības pabalsts) 

05.1 
Administratīvā 

komisija 

3 232,00  3 232,00 

04.000 Ekonomiskā darbība 257 424,00  257 424,00 

06.1 
Rojas apvienotā 

būvvalde 

33 548,00  33 548,00 

07.1 Transports 69 449,00  69 449,00 

08.1 
Rojas tūrisma 

informācijas centrs 

33 109,00 -14,00 (pārējie komand.) 

-330,00 (sab.att.) 

-200,00 (pārējie adm.izd.) 

165,00 (telpu noma) 

-200,00 (invent.) 

-115,00 (izd.par precēm) 

50,00 (uzt.mat.) 

-45,00 (dotācija) 

675,00 (datortehn.) 

33 109,00 

34.11 Ceļu, ielu uzturēšana 

121 318,00 -4 000,00 (autoceļu, ielu 

uztur.) 

4 000,00 (ceļu uzt.izd.) 

121 318,00 

06.000 

Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

354 049,00  345 320,00 

11.1 Ielu apgaismojums 52 460,00  52 460,00 

12.1 
Labiekārtošanas 

nodaļa 

278 630,00 -369,00 (nek.īp.uzt.) 

+369,00 (apdr.) 

-8 729,00 (būvpr.) 

-20,00 (maksājumi par 

parāda apkalp.) 

-545,00 (iest.uzt.mat.) 

+545,00 (nepabeigt.būvn.) 

+20,00 (budžeta iestāžu 

procentu maksāj.) 

269 901,00 

12.11  
Kapu teritoriju 

uzturēšana 

22 959,00  22 959,00 

08.000 
Atpūta, kultūra un 

reliģija 

1 590 635,00 +17 945,00 1 608 580,00 

13.1 Sporta organizēšana 

17 476,00 +2 519,00 (alga) 

-1 346,00 (piemaksa par 

papildus darbu) 

+282,00 (darba devēja 

VSAOI) 

18 931,00 

14.1 Stadions 

78 087,00 -1 500,00 (pārējie 

remond.) 

-1 000,00 (pārējie pamatl.) 

2 500,00 (nepabeigt.būvn.) 

78 087,00 

15.1 Rojas bibliotēka 43 883,00  43 883,00 

16.1 Kaltenes bibliotēka 
18 971,00 -181,00 (adm.izd.) 

181,00 (datort.) 

18 971,00 

17.1 Muzejs 
78 926,00 -45,00 (uzņēm.līg.) 

45,00 (pārējie pamatl.) 

78 926,00 

17.11 
Muzeja filiāle 

Kaltenes klubs 

32 711,00 +214,00 (nodokļi) 32 925,00 



18.1 Kultūras centrs 

222 083,00 - 1 000,00 (pasāk. izd.) 

1 000,00 (iekārta, 

invent.un aparatūru 

remonts) 

 

222 083,00 

18.11 
Kultūras centra 

Zvejnieksvētki 

24 195,00  24 195,00 

18.12 
Latvijas valsts 

simtgades pasākumi 

9,00 +2 016,00 (pasākumiem) 2 025,00 

18.13. 
Rojas brīvdabas 

estrāde 

205 396,00 26 360,00 (transp.būves) 

-49 012,00 (pārējie nek.īp.) 

22 652,00 (nepabeigtā 

celtn.) 

-100,00 (maksājumi par 

parāda apkalp.) 

205 396,00 

20.1 
Informatīvais 

izdevums “Banga” 

22 369,00  22 369,00 

P38 
Projekts “Piejūras 

vides labiekārtošana Rojā” 

144 323,00 -144 323,00 (pārējais 

nek.īp.) 

144 323,00 (transp.būves) 

144 323,00 

P39 

Projekts “Rekreāciju 

teritorijas labiekārtojuma 

izveide” 

157 729,00  157 729,00 

P40 

Projekts “Mūžībā 

aizsaukto zvejnieku un 

jūrnieku piemiņas vietas 

atjaunošana” 

200 000,00 -200 000,00 (pārējais 

nek.īp.) 

200 000,00 (nepabeigtā 

būvn.) 

200 000,00 

P41 
Projekts “Cilvēki pie 

jūras” 

200 000,00 -94 014,00 (nedz.ēkas) 

-81 157,00 (pārējais 

nek.īp.) 

175 171,00 (nepabeigtš 

būvn.) 

8 729,00 (būvpr.) 

208 729,00 

P43 
Projekts “Vai tu mīli 

jūru” 

144 477,00 -144 477,00 (pārējās 

nedz.ēkas) 

144 477,00 (nepabeigtā 

būvn.) 

144 477,00 

 
Projekts “Ģipkas 

baznīcas stāsts” 

 5 531,00 (pamatlīdz.) 5 531,00 

09.000 Izglītība 2 010 188,00 +1 197,00 2 011 385,00 

21.1 
Rojas PII “Zelta 

Zivtiņa” 

312 450,00 -1 000.00 (ped.algas) 

1000,00 (piemaksas) 

-240,00 (invent.) 

240,00 (mīkstais invent.) 

-40 000,00 (ēku, būvju 

remont.) 

40 327,00 (inženierbūves) 

+280,00 (datort.) 

-607,00 (pārējie pamatl.) 

 

312 450,00 

22.1 
Rojupes PII 

“Saulespuķe” 

285 567,00 -200,00 (piemaksas) 

200,00 (izd.par transp.) 

285 567,00 



-1 100,00 (ped.algas) 

100,00 (piemaksas) 

100,00 (piemaksa) 

3 470,00 (darba devēja 

VSAOI) 

-3 470,00 (pabalsti) 

1 000,00 (darba 

dev.pabalsti) 

23.1 Rojas vidusskola 

798 531,00 -4 550,00 (ēku, telpu 

remonts) 

-2 758,00 (inventārs) 

-12,00 (uztur.mat.) 

-2 000,00 (licences) 

+9 308,00 (datortehn.) 

-3 220 ,00 (ped.algas) 

-100,00 (inter.izg.algas) 

2 100,00 (piemaksas darba 

kvalitāte) 

+1220,00 (piemaksa par 

papildus darbu) 

-2 100,00 (darba 

dev.VSAOI ped.algām) 

1 000,00 (darba 

dev.VSAOI inter.izg.) 

1 100,00 (darba devēja 

pabalsti) 

798 531,00 

P13 
Projekts “Karjeras 

atbalsts Rojas vidusskolā” 

6 040,00 -150,00 (izd.par transp.) 

250,00 (adm.izd.) 

-250,00 (biroja preces) 

150,00 (degv.) 

6 040,00  

P22 

Projekts “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” 

13 326,00 805,00 (algas) 

195,00 (darba dev.VSAOI) 

197,00 (māc.līdz.) 

13 326,00 

P32 

Projekts “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai” 

3 710,00 + 805,00 (atalg.) 

+195,00 (VSAOI) 

4 907,00 

24.1 
Rojas Mūzikas un 

Mākslas skola 

239 251,00  239 251,00 

25.1 Rojas sporta skola 

120 033,00 -70,00 (izd.par precēm) 

70,00 (māc.līdz.) 

-500,00 (ped.algas) 

500,00 (darba dev.pabalsti) 

120 033,00 

26.1 Norēķini par izglītību 105 080,00  105 080,00 

30.1         BLPJC “Strops” 
67 881,00 -600,00 (algas) 

600,00 (piemaksa) 

67 881,00 

P35 
         Projekts “Kopā ir 

spēks” 

452,00  452,00 

31.1 
BLPJC  

“Varavīksne” 

34 039,00  34 039,00 

32.1 Melnsila BLPJC 
17 143,00 -231,00 (invent.) 

231,00 (datort.) 

17 143,00 



P42 

Projekts “Brīvā laika 

pavadīšanas un jauniešu 

centra “Strops” darbības 

paplašināšana” 

6 685,00  6 685,00 

10.000 Sociālā aizsardzība 298 513,00 +7 000,00 305 513,00 

27.1 Rojas bāriņtiesa 38 827,00  38 827,00 

28.1 
Rojas novada 

sociālais dienests 

166 444,00 -633,00 (pašv.pirktie 

soc.pakalp.iedz.) 

633,00 

(izd.brīvpr.inicit.izp.) 

166 444,00 

P37 

Projekts 

“Profesionālās sociālā 

darba attīstība pašvaldībā” 

5 945,00 +356,00 (algas) 

97,00 (darba dev.VSAOI) 

-461,00 (māc.pakalp.) 

5 945,00 

29.1 Sociālie pabalsti 

80 710,00 -3 800,00 (soc.garantijas 

naudā) 

3 800,00 (pabalsti krīzes 

situācijā) 

1 330,00 (pārējie 

soc.pakalp.) 

7 633,00 

(izd.brīvpr.iniciat.izp.) 

-1 963,00 

(soc.palīdz.funk.nodroš.) 

87 710,00 

P3 Bezdarbnieki 6 587,00  6 587,00 

 III 

IEŅĒMUMU 

PĀRSNIEGUMS (+), 

DEFICĪTS (–) (I – II) 

-455 999,00 -2 272,00 -458 271,00 

 IV FINANSĒŠANA 455 999,00 2 272,00 458 271,00 

F20010000 
Naudas līdzekļi un 

noguldījumi 
101 821,00 2 272,00 104 093,00 

F21010000 Naudas līdzekļi 30,00  30,00 
F21010000 

AS 
NL atlikums gada sākumā 471,00  471,00 

F21010000 

PB 
NL atlikums gada beigās 441,00  441,00 

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 101 791,00 2 272,00 104 063,00 
F22010000 

AS 

Pieprasījuma noguldījuma 

atlikums gada sākumā 
110 900,00  110 900,00 

F22010000 

PB 

Pieprasījuma noguldījuma 

atlikums perioda beigās 
9 109,00 -2 272,00 6 837,00 

F40020000 Aizņēmumi 354 178,00  354 178,00 

F40020010 Saņemtie aizņēmumi 725 790,00  725 790,00 
F40020020 Saņemto aizņēmumu atmaksa 371 612,00  371  612,00 

 

 

Domes priekšsēdētāja   (paraksts)   E.Kārkliņa 



3.pielikums 

Rojas novada domes 

21.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020 

 

Rojas novada domes aizņēmumi uz 2020. gada 1.aprīli 

 

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 

Aizņēmuma 

neatmaksātā 

daļa 

2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 
2026.g. un 

turpmāk 
KOPĀ 

1 Valsts 

kase 

Prioritārā investīciju 

projekta “Rojas stadiona 

pārbūve, 1.kārta” īstenošana 

28.06.2017. 20.05.2027. EUR 298 685 298 685 62 855 

 

235 830 32 031 

 

31 950 31 870 31 790 31 711 31 631 47 301 238 284 

2 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 52 683 11 758 4 303 4 293 3 213 0 0 0 0 11 809 

3 Valsts 

kase 

Kaltenes kluba pārbūve par 

jūras kultūras mantojuma 

ekspozīcijas centru 

11.12.2017. 20.11.2022. EUR 191 050 191 050 144 000 47 050 15 793 15 757 15 719 0 0 0 0 47 269 

4 Valsts 

kase 

Apgaismotas pastaigu takas 

izveide Rojas pludmalē 

11.12.2017. 20.11.2022. EUR 111 478 111 478 97 871 13 607 4 567 4 557 4 546 0 0 0 0 13 670 

5 Valsts 

kase 

Drošība piekrastē un jūras 

teritorijā Latvijā un Igaunijā 

09.05.2018. 20.04.2023. EUR 72 229 72 229 26 958 45 271 13 039 13 013 12 980 6 478 0 0 0 45 510 

6 Valsts 

kase 

Vieta sportiskām aktivitātēm 09.05.2018. 20.04.2023. EUR 146 558 146 558 37 218 109 340 31 506 31 426 31 346 15 644 0 0 0 109 922 

7 Valsts 

kase 

Projekta “Jaunu dabas un 

kultūras tūrisma 

pakalpojumu radīšana Rīgas 

jūras līča rietumu piekrastē” 

priekšfinansēšanā 

02.07.2018. 20.06.2048. EUR 2 107 692 2 107 692 0 2 107 692 78 683 78 680 78 493 78 306 78 132 77 934 1 715 902 2 186 130 

8 Valsts 

kase 

Mazupītes gultnes 

pārveidošana 

30.08.2018. 20.08.2023. EUR 252 891 252 891 143 910 108 981 29 317 29 255 29 181 21 840 0 0 0 109 593 

9 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 19 000 76 000 19 186 19 137 19 089 19 041 0 0 0 76 453 

10 Valsts 

kase 

Investīciju projektu 

īstenošana 

01.04.2019. 20.03.2031. EUR 488 592 488 593 44 793 443 799 52 177 48 321 47 489 47 371 47 254 47 134 159 735 449 481 

11 Valsts 

kase 

Rojas novada pašvaldības 

autoceļa pārbūve īstenošanai 

25.09.2019. 20.09.2024. EUR 104 952 104 952 0 104 952 1 062 1 586 1 582 1 578 1 181 0 0 6 989 

12 Valsts 

kase 

Piejūras vides labiekārtošana 

Rojā 

28.02.2020. 20.02.2025. EUR 118 612 118 612 0 118 612 22 598 22 598 22 596 22 596 22 596 5 649 0 118 633 

13 Valsts 

kase 

Rekreāciju teritorijas 

labiekārtojuma izveide 

28.02.2020. 20.02.2025. EUR 160 707 160 707 0 160 707 30 728 30 760 30 682 30 618 30 612 7 653 0 161 053 

KOPĀ 4 212 887 4 212 887 727 251 3 485 636 334 990 331 333 328 786 275 262 211 486 170 001 1 922 938 3 574 796 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)    E.Kārkliņa 
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Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums  

 

Rojas novada domes budžeta grozījumi 2020. gadam izstrādāti, ievērojot likumos „Par 

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

budžetu 2020.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 pašvaldības saistošo noteikumu grozījumos „ Par Rojas 

novada domes 2020.gada budžeta plānu” 1. un 3.pielikumā. 

Pašvaldības budžeta grozījumu mērķis: 

1) iekļaut budžeta grozījumus starp EKK, FKK un budžeta izdevumu izmaiņas iestāžu, 

struktūrvienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai saskaņā ar iesniegtajiem 

pieprasījumiem; 

2) iekļaut budžeta grozījumus ES līdzfinansēto projektu izdevumu un ieņēmumu 

precizēšanai; 

3) iekļaut budžeta grozījumos ieņēmumu precizējumus atbilstoši faktiskajai 2019.gada 

budžeta izpildei; 

4) iekļaut budžeta grozījumos nepieciešamos aizņēmumus projektu realizācijai; 

5) precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta un no valsts budžeta 

iestādēm saņemtiem transfertiem; 

6) precizēts pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās;  

 

Ieņēmumi 

Pamatbudžeta ieņēmumi ar grozījumiem plānoti EUR 4 556 652 kopsummā un tos 

veido nodokļu ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības 

īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

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

ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES 

fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības 

pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija EUR 111 371. 

Kopējo pamatbudžeta ieņēmumu prognoze Pašvaldības funkciju finansēšanai palielināta 

par EUR 8 262. Palielinājumu veido pārējie nenodokļu ieņēmumi,  pašvaldību saņemtie 

transferti no valsts budžeta,  maksas pakalpojumus  pēc fakta uz 2020.gada 1.aprīli. 

 

Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi 

palielināti par EUR 10 534. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem 

ieņēmumiem. 

Pamatbudžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 5 014 923 apmērā (neieskaitot 

Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). 
 

 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti samazināt par EUR 6 879 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus. Kopā 

izdevumi ar grozījumiem EUR 420 562 t.sk.: 

• Rojas novada domes administrācijai EUR 379 452; 

• Klientu apkalpošanas centram EUR 13 675; 

• Deputātu, komisiju, komiteju atlīdzībai EUR 24 176; 

• Lauksaimniecības komisijai EUR 633; 

• Vēlēšanu komisija EUR 2 626; 
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Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi nav plānoti palielināt. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 66 139 t.sk.: 

• Rojas pašvaldības policijai EUR 53 207; 

•  Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestam EUR 9 700; 

•  Administratīvai komisijai EUR 3 232; 

 

Ekonomiskā darbība 

Izdevumi nav plānoti palielināt. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 257 424 t.sk.: 

• Rojas apvienotajai būvvaldei EUR 33 548; 

• Transportam EUR 69 449; 

• Rojas tūrisma informācijas centram EUR 33 109. 

• Ceļu, ielu uzturēšana EUR 121 318 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti samazināt EUR 8 729 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus.  

Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar 

grozījumiem EUR 345 320 t.sk.: 

• Ielu apgaismojumam EUR 52 460; 

• Labiekārtošanas nodaļai EUR 269 901; 

• Kapu teritoriju uzturēšana EUR 22 959; 

 

Atpūta, kultūra un reliģija 

Izdevumi plānoti palielināt EUR 17 945 apmērā un tie paredzēti iestāžu,  

struktūrvienības, pašvaldības darbības nodrošināšanai un projekta “Ģipkas baznīcas stāsti” 

realizācijai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā 

izdevumi ar grozījumiem EUR 1 608 580 t.sk.: 

• Sporta organizēšanai EUR 18 931; 

• Stadionam EUR 78 087; 

• Rojas bibliotēkai EUR 43 883; 

• Kaltenes bibliotēkai EUR 18 971; 

• Muzejam EUR 78 926; 

• Projekts „Ģipkas baznīcas stāsts” EUR 5 531; 

• Muzeja filiāle Kaltenes klubs EUR 32 925; 

• Kultūras centram EUR 222 083; 

• Zvejnieksvētkiem EUR 24 195; 

• Latvijas valsts simtgades pasākumi EUR 2 025; 

• Rojas brīvdabas estrāde EUR 205 396; 

• Projekts „Piejūras vides labiekārtošana Rojā” EUR144 323; 

• Projekts „Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide” EUR 157 729; 

• Projekts „Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana” 

EUR 200 000; 

• Projekts „Cilvēki pie jūras” EUR 208 729; 

• Projekts „Vai tu mīli jūru” EUR 144 477; 

• Informatīvajam izdevumam “Banga” EUR 22 369; 

 

Izglītība 
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Izdevumi plānoti palielināt EUR 1 197 apmērā pārkārtojot budžeta līdzekļus. Kopā 

izdevumi ar grozījumiem EUR 2 011 385 t.sk.: 

• Rojas PII “Zelta Zivtiņa” EUR 312 450; 

• Rojupes PII “Saulespuķe” EUR 285 567; 

• Rojas vidusskolai EUR 798 531; 

• Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” EUR 6 040; 

• Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” EUR 13 326; 

• Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  

EUR 4 907; 

• Rojas Mūzikas un mākslas skolai EUR 239 251; 

• Rojas sporta skolai EUR 120 033; 

• Norēķiniem par izglītību EUR 105 080; 

• BLPJC “Strops” EUR 67 881; 

• Projekts “Kopā ir spēks!” EUR 452; 

• Projekts „Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra "Strops" darbības 

paplašināšana” EUR 6 685; 

• BLPJC “Varavīksne” EUR 34 039; 

• Melnsils BLPJC EUR 17 143; 

 

Sociālā aizsardzība 

Izdevumi nav plānoti palielināt. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 305 513 t.sk.: 

• Rojas bāriņtiesai EUR 38 827; 

• Rojas novada sociālajam dienestam EUR 166 444; 

• Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” EUR 5 945; 

• Sociāliem pabalstiem EUR 87 710; 

• Bezdarbniekiem EUR 6 587. 

 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts 

atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 371 612 apmērā.  

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2020.gadā projektu realizācijai,   

orientējoši EUR 725 790 apmērā.  

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

ir EUR 3 304 279. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldībai 2020.gadā 

Valsts kasei jāatmaksā EUR 371 612, t.sk. kredīts “Prioritārā investīciju projekta “Rojas 

stadiona pārbūve, 1.kārta” īstenošana”, “Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas 

labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību”, 

“Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru”, “Apgaismotas 

pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”; “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un 

Igaunijā”; “Vieta sportiskām aktivitātēm”; “Projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma 

pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” priekšfinansēšanā”; “Mazupītes 

gultnes pārveidošana”; “SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, 

III kārtas īstenošanai”, “Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve”, “Investīciju projektu 

īstenošanai”, “Piejūras vides labiekārtošana Rojā”, “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma 

izveide”. 

2021. gadā Valsts kasei jāatmaksā EUR 270 569. 2022. gadā Valsts kasei jāatmaksā 

EUR 268 788. 

  

Domes priekšsēdētāja          (paraksts)                   Eva Kārkliņa 



21 
 

 
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. 6, 3. punkts) 

Rojā  

 

 

21.04.2020.                                                                                                          Nr. 48 

 

 

Par mācību maksas samazināšanu Rojas Mūzikas un mākslas skolā  

ārkārtējās situācijas laikā 

 

Izskatot Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktores Baibas Beraģes 31.03.2020. 

iesniegumu par mācību maksas samazināšanu, lai sniegtu atbalstu Rojas novada pašvaldības 

iedzīvotājiem COVID-19 pandēmijas laikā un sakarā ar attālinātu mācību organizēšanu,  

2020. gada aprīļa un maija mēnešos par 50% katram izglītojamajam profesionālās ievirzes 

izglītības programmās, tajā skaitā arī daudzbērnu ģimenes locekļiem, un interešu izglītības 

programmās, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

g) apakšpunktu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

1. Noteikt samazinātu mācību maksu Rojas Mūzikas un mākslas skolā par 2020. gada 

aprīļa un maija mēnešiem, šādā apmērā: 

 Vecāku līdzfinansējums Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolēnam, apgūstot 

vienu mācību programmu – 5 EUR mēnesī; 

 Vecāku līdzfinansējums par izglītojamo, kurš ir daudzbērnu ģimenes (kurā ir trīs un 

vairāk bērnu) loceklis un kopā ar vienu no vecākiem/aizbildņiem un vismaz diviem tās pašas 

ģimenes nepilngadīgajiem bērniem ir deklarējis savu dzīvesvietu vienā Rojas novada 

administratīvās teritorijas adresē – 2,50 EUR mēnesī; 

 Mācību maksa Interešu izglītības programmā – 7.50 EUR mēnesī. 

2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktorei 

Baibai Beraģei. 

 

 

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. 6, 4. punkts) 

Rojā  

 

 

21.04.2020.                                                                                                          Nr. 49 

 

 

Par Rojas novada Sporta skolas nolikumu apstiprināšanu 

 

Ievērojot Rojas novada Sporta skolas direktores Tatjanas Kirilovas priekšlikumu par 

nepieciešamiem grozījumiem Rojas novada Sporta skolas nolikumā, konstatēts, ka ir lietderīgi 

apstiprināt nolikumu jaunā redakcijā, tādēļ, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo 

daļu, Profesionālā izglītības likuma 17. pantu, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 8.punktu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 Apstiprināt Rojas novada Sporta skolas nolikumu (pievienots – pielikums Nr.1). 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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1.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 21.04.2020. lēmumam Nr.49 

“Par Rojas novada Sporta skolas nolikumu 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 

                                                                                                       2020. gada 21. aprīļa  

                                                                             sēdes lēmumu Nr.49 

(protokols  Nr.6) 

 
Rojas novada Sporta skolas nolikums 

 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 

Profesionālā izglītības likuma 17.pantu, 

likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

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

– pašvaldība) dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura 

īsteno bērnu jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, kā arī interešu 

izglītības programmas. 

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

likumi un normatīvie akti un šis nolikums, kuru izstrādājusi Skola un apstiprinājusi 

pašvaldība. 

3. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, zīmogs ar papildināto mazo valsts ģerboni 

un mazo valsts ģerboni. Skolai ir savs logo un noteikta parauga veidlapas. 

4. Skola ir patstāvīga sporta izglītības programmu izstrādē un īstenošanā, darbinieku 

izraudzīšanā, finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo 

nolikumu.  

5. Skolas juridiskā adrese: Zvejnieku ielā 7, Roja, Rojas novads, LV- 3264. 

6. Skolu beidzot, audzēkņi, kuri sekmīgi apguvuši attiecīgo izglītības programmu, saņem 

noteikta parauga profesionālās ievirzes izglītības apliecību. 

 

II. Darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

 

7. Skolas darbības mērķis ir veidot sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, 

kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu, 

sniegt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, kā arī vērtīborientācijas veidošanu sportā, 

bērnu un jauniešu individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanu sportā neatkarīgi no 

iepriekš iegūtās izglītības. 

8.  Skolas darbības pamatvirziens ir profesionālās ievirzes un interešu izglītība sportā. 

9.  Skolas darbības uzdevumi ir: 
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9.1. nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, 

veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu 

veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, 

lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai; 

9.2. nodrošināt talantīgu jauniešu augstākās meistarības pilnveidošanas 

iespējas sportā; 

9.3. nodrošināt organizatoriski metodisko vadību izglītības iestādē īstenotajām 

profesionālās ievirzes izglītības programmām; 

9.4. uzturēt pastāvīgu sadarbību ar vispārējās izglītības iestādēm;  

9.5. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu, veicināt sporta izglītības 

programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītību; 

9.6. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

9.7. virzīt Skolas absolventus sporta profesionālās izglītības iegūšanai; 

9.8. sadarboties ar audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu 

profesionālās izglītības ieguvi visiem Skolas audzēkņiem; 

9.9. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 

9.10. savā darbībā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, 

individuālās pieejas diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un 

audzināšanas procesā.  

 

III. Īstenojamās izglītības programmas 

 

10. Skola izstrādā un īsteno licencētas profesionālās ievirzes sporta programmas, kā 

arī sporta interešu izglītības programmas, saskaņojot ar Rojas novada domi. Sporta izglītības 

programmas ir profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes izglītojošo darbību 

reglamentējoši dokumenti. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu saturu un 

īstenošanu reglamentē Profesionālās izglītības likuma 25.pants un 26.panta 7.punkts. 

11. Izglītības programmas, atbilstoši valsts izglītības normatīviem un standartiem, 

izstrādā Skola. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma ir brīvprātīga. 

12.  Skola īsteno sekojošas programmas : 

12.1. bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: 

12.1.1. basketbolā   kods 20V 813 00, 30V 813 00; 

12.1.2. vieglatlētikā   kods 20V 813 00;    

12.1.3. burāšanā   kods 20V 813 00. 

12.2. sporta interešu izglītības programmas, 

12.3. pieaugušo neformālās izglītības programmas. 

13. Skola ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas, ko 

apstiprina direktors vai viņa deleģēta persona un saskaņo ar pašvaldību. 

14. Skola ir tiesīga īstenot arī maksas vai daļējas maksas interešu izglītības 

programmas. 

15. Pēc vecāku vai aizbildņu, vai pašvaldības ierosinājumu Skola var izstrādāt citas 

sporta izglītības programmas, atbilstoši Skolas iespējām. 

 

IV.  Izglītības procesa organizācija 

 

16. Mācību – treniņu grupu komplektēšana notiek atbilstoši licencētajai un 

akreditētajai programmai. 

17. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka izglītības likums, citi likumi un 

normatīvie akti, Skolas nolikums, Skolas darba un iekšējās kārtības noteikumi un citi Skolas 

iekšējie normatīvie akti. 

18. Audzēkņu uzņemšanu Skolā notiek saskaņā ar pašvaldības apstiprinātajiem 

noteikumiem ”Par audzēkņu uzņemšanu Rojas novadu Sporta Skolā”. Audzēkņu pārcelšana 
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nākamajā grupā un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātajiem 

noteikumiem – kārtību un atbilstoši IZM licencēto profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu prasībām. 

19. Skola drīkst noteikt papildus kritērijus audzēkņu uzņemšanai, saskaņojot ar 

dibinātāju to prasības, formu, laiku un noteikumus. 

20.  Skolā uzņem bērnus un jauniešus neatkarīgi no dzīves vietas. Skolā audzēkņu 

apmācība notiek no 6 līdz 25 gadu vecumam. 

21. Mācību gads Skolā sākas katra kalendārā gada 1.septembrī un beidzas nākamā 

gada 31augustā. Jaunu mācību – treniņu grupu komplektēšana notiek no 1.septembra līdz 

30.septembrim, vai pēc attiecīgā finansējuma saņemšanas. 

22. Audzēkni drīkst uzņemt arī pēc 1.septembra, ja viņš ir izpildījis uzņemšanas 

prasības. 

23. Vienas mācību treniņu stundas ilgums ir 40 minūtes, bet interešu izglītības 

sešgadīgo audzēkņu vispārējās fiziskās sagatavotības vienas mācību treniņu stundas ilgums ir 

30 minūtes.. 

24. Talantīgus audzēkņus, augstus sporta rezultātus sasniegušus bērnus un jauniešus, 

kuri izpilda savai apmācības gada grupai atbilstošus kontrolnormatīvus, atļauts uzņemt 

mācību – treniņu grupās ārpus kārtas, neveicot iepriekšējo apmācības posmu. 

25. Skolas direktors, pieņemot iesniegumu par audzēkņa uzņemšanu Skolā, nodrošina 

audzēkņa vecākiem vai aizbildņiem un audzēknim iespēju iepazīties ar šādiem izglītības 

iestādes dokumentiem: 

25.1. reģistrācijas apliecību; 

  25.2. akreditācijas lapu; 

  25.3. Skolas nolikumu; 

  25.4. Skolas audzēkņu iekšējās kārtības noteikumiem; 

  25.5. licencētajām sporta veidu programmām; 

  25.6. izglītības programmu akreditācijas lapām. 

26. Skolā audzēkņus uzņem pēc vecāku vai aizbildņu iesniegumu un  ārsta atļaujas 

iesniegšanas. 

 27. Skolas audzēkņu sarakstā iekļauj arī tos audzēkņus, kuri turpina izglītības ieguvi 

Murjāņu Sporta ģimnāzijā, Nacionālajā sporta skolā vai specializētajos sporta veidu centros, 

līdz ar to viņi ir tiesīgi sacensībās pārstāvēt sporta skolu. 

 28. Skola organizē darbu pēc nodarbību grafika, ar kuru tiek iepazīstināti pedagogi, 

audzēkņi un vecāki vai aizbildņi. Izmaiņas nodarbību grafikā var izdarīt Skolas direktors vai 

cita ar direktora rīkojumu norīkota persona. 

 29.Audzēkņu sasniegumu vērtēšana notiek sistemātiski saskaņā ar profesionālās 

ievirzes izglītības programmā noteiktajiem kritērijiem. 

 30. Lēmumu par audzēkņu pārcelšanu nākošajā mācību grupā pieņem Skolas 

pedagoģiskā padome, ko ar rīkojumu apstiprina Skolas direktors. Ja audzēkņa sasniegumi 

neatbilst noteiktajiem kritērijiem, viņam ir tiesības atkārtot iepriekšējo mācību gadu. 

Audzēknim ir tiesības viena gada laikā apgūt vairāku gadu programmas, ja viņš ir izpildījis 

attiecīgo programmu prasības. 

  31. Audzēkņiem, kuri pilnībā apguvuši profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu, izsniedz Latvijas Republikas Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteiktajā 

kārtībā apstiprinātu izglītības dokumentu. 

 32. Audzēkņus atskaita:  

32.1  Pamatojoties uz motivētu vecāku (aizbildņu), trenera vai audzēkņa                   

iesniegumu, ja tas nav sasniedzis 18 gadu vecumu. 

 32.2. Ja audzēknis ir vairāk kārt pārkāpis sporta skolas iekšējās kārtības   

noteikumus.  

 32.3. Katru gadījumu par audzēkņa atskaitīšanu izskata Skolas administrācija, 

piedaloties trenerim.  



26 
 

 32.4. Audzēkņu uzņemšanu vai atskaitīšanu apstiprina ar direktora rīkojumu. 

33.Skolas darba formas ir: 

33.1.  praktiskās un teorētiskās nodarbības; 

             33.2. nodarbības ar grupu vai tās daļu; 

             33.3. individuālās nodarbības; 

  33.4. meistarības sacensību un masu pasākumu organizēšana un piedalīšanās 

tajos; 

             33.5. sporta meistarības pilnveidošana mācību – treniņu un vasaras nometnēs; 

   33.6. medicīniskā apsekošana un kontrole; 

             33.7.  piedalīšanās sacensību organizēšanā, tiesāšanā. 

             33.8. talantīgu jauniešu atlase un viņu individuālo spēju attīstīšana. 

34. Skolas pedagoģiskā procesa vadības obligātā dokumentācija: 

 34.1. Skolas reģistrācijas apliecība; 

 34.2. Skolā īstenotās sporta veidu mācību programmas, licences; 

 34.3. Skolas akreditācijas lapa; 

 34.4. Skolas nolikums; 

 34.5. Skolas attīstības plāns; 

 34.6. Skolas mācību gada darba plāns; 

 34.7. Skolas direktora rīkojumi; 

 34.8. Saņemtie dokumenti un to reģistrs, kas iekārtots grāmatā vai kā 

elektroniskais reģistrs; 

            34.9. Nosūtītie dokumenti un to reģistrs, kas iekārtots grāmatā vai kā 

elektroniskais reģistrs; 

 34.10. Pedagoģisko darbinieku tarifikācija; 

 34.11. Pedagoģisko darbinieku datu bāze, kas iekārtota grāmatā vai kā 

elektroniskais reģistrs; 

 34.12. Saimniecisko, tehnisko un citu darbinieku datu bāze, kas iekārtota 

grāmatā vai kartotēkā, vai kā elektroniskais reģistrs; 

 34.13. Sporta nodarbību grafiks; 

 34.14. Pedagoģisko, saimniecisko, tehnisko un citu darbinieku personu lietas; 

 34.15. Darba līgumi un to uzskaite, kas iekārtota grāmatā vai kā elektroniskais 

reģistrs, nodrošinot izdrukas; 

 34.16. Pedagogu, saimniecisko, tehnisko un citu darbinieku darba laika 

uzskaites tabulas; 

 34.17. Audzēkņu, pedagoģisko, saimniecisko, tehnisko un citu darbinieku 

darba aizsardzības instruktāžas žurnāls; 

 34.18. Kontroles institūciju veikto pārbaužu akti un to uzskaite, kas iekārtota 

grāmatā, vai pārbaužu aktu elektroniskais reģistrs, nodrošinot izdrukas; 

 34.19. Darba aizsardzības noteikumi; 

 34.20. Evakuācijas un civilās aizsardzības plāns. 

35. Skolas pedagoģiskā procesa organizācijas dokumenti ir: 

35.1. Audzēkņu uzskaites un reģistrācijas grāmata; 

35.2.  Sporta nodarbību grafiks; 

35.3. Pedagoģisko padomes sēžu protokoli; 

35.4. Izsniegto apliecību par sporta skolas beigšanu reģistrācijas grāmata; 

35.5. Mācību – treniņu nodarbību žurnāli; 

35.6. Sacensību protokoli. 

36. Skolas materiāli tehniskā nodrošinājuma dokumenti ir: 

 36.1. Skolas finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme; 

 36.2. Skolas inventarizācijas lieta un tehniskā dokumentācija; 

 36.3. Inventarizācijas saraksts. 
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V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 

37. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Rojas novada dome, saskaņojot ar 

Izglītības un zinātnes ministriju. 

38. Direktora pienākumi ir: 

38.1. nodrošināt Skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, 

pieņemt un atbrīvot no darba skolas darbiniekus darba likumdošanas noteiktā kārtībā; 

38.2. izstrādāt un piedalīties Skolas darbību reglamentējošo tiesību aktu 

(skolas nolikuma, darba kārtības noteikumu, audzēkņu iekšējās kārtības noteikumu, 

darbinieku amata aprakstu, u.c.) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi; 

38.3. nodrošināt likumu un citu normatīvo aktu izpildi Skolā; 

38.4. plānot un organizēt Skolas saimniecisko un finansiālo darbību; 

38.5. pārstāvēt Skolas intereses valsts, pašvaldību, sabiedriskajās, citās iestādēs 

un organizācijās; 

38.6. sadarboties ar sabiedriskajā organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, 

audzēkņiem, vecākiem un veikt citus pienākumus Skolas darbības nodrošināšanai, 

izglītības kvalitātes paaugstināšanai; 

38.7. vadīt Skolas pedagoģisko padomi un Skolas darbību kopumā; 

38.8. sniegt noteiktā kārtībā pārskatus Skolas kolektīvam, Rojas novada domei  

un citām iestādēm likumos noteiktā kārtībā. 

39. Direktoram ir tiesības: 

39.1. pieņemt darbā pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus 

un tiesības; 

39.2. deleģēt Skolas pedagogiem un darbiniekiem konkrētus uzdevumus; 

  39.3. noteikt Skolas darbinieku štata vienību skaitu, darba algu saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, saskaņojot to ar Rojas novada domi; 

  39.4. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Skolas finanšu un materiālo 

līdzekļu racionālu izlietošanu; 

  39.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, lai nodrošinātu Skolas 

darbību; 

  39.6. pieņemt un atbrīvot no darba Skolas direktora vietniekus, noteikt viņu 

pamatdarbību, pienākumus un tiesības; 

  39.7. saņemt valsts grantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu. 

40. Skolas pedagoga pienākumi ir: 

40.1. plānot un organizēt mācību – treniņu procesu (gada, mēneša, nedēļas 

plāni, mācību - treniņu uzskaites žurnāli);  

40.2. radoši un atbildīgi piedalīties sporta veidu mācību – treniņu programmu 

īstenošanā; 

40.3. iesniegt Skolas noteikto mācību – treniņu dokumentāciju direktoram 

apstiprināšanai; 

40.4. būt atbildīgam par audzēkņu veselību un drošību mācību – treniņu 

nodarbībās, pedagoga – trenera vadītajos pasākumos, ceļā uz un no sacensībām un 

sacensību laikā; 

40.5. organizēt audzēkņu uzņemšanu un komplektēt mācību – treniņu grupas; 

40.6. būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem; 

40.7. ievērot darba kārtības noteikumus, darba līgumā un amata aprakstā 

noteiktos pienākumus. 

41. Pedagoga vispārējie pienākumi izglītošanas procesā noteikti Izglītības likumā. 

42. Skolas pedagogam ir tiesības: 

42.1. saņemt atbilstoši veicamajam pedagoģiskajam darbam nepieciešamo 

materiālo nodrošinājumu; 

42.2. izteikt priekšlikumus Skolas darbības un attīstības nodrošināšanai; 
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42.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu; 

42.4. tikt ievēlētam un darboties Skolas pašpārvaldē; 

  42.5. saglabājot algu pamatdarbā, 30 kalendārās dienas triju gadu laikā 

izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidošanai 

43. Skolas saimnieciskos un citus darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā 

arī nosaka to pienākumus un tiesības Skolas direktors. 

44. Skolas saimniecisko un citu darbinieku pienākumi ir: 

  44.1. ievērot darba kārtības noteikumus, darba līgumā un darba aprakstā 

noteiktos pienākumus; 

  44.2. saudzīgi izturēties pret Skolas mantu. 

      44.3. atbildēt par savu pienākumu kvalitatīvu izpildi. 

45. Saimniecisko un citu darbinieku tiesības ir: 

  45.1. uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto 

minimālo mēneša darba algu (amatalgu); 

  45.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā; 

  45.3. uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem; 

  45.4. izteikt argumentētus priekšlikumus Skolas darbības un attīstības 

jautājumos. 

   

VI. Audzēkņa tiesības un pienākumi 

 

46. Audzēkņu pienākumi ir: 

  46.1. ievērot Skolas nolikumu un audzēkņu iekšējās kārtības noteikumus; 

  46.2. uzņemties personīgu atbildību par uzvedību mācību – treniņu, sacensību, 

sporta un atpūtas nometņu un citu Skolas organizētu pasākumu laikā; 

  46.3. mērķtiecīgi apgūt izvēlēto sporta programmu, veicināt savu sportisko 

izaugsmi; 

       46.4. pēc spējām un interesēm pārstāvēt Skolu dažāda mēroga sporta 

sacensībās; 

  46.5. uzņemties atbildību par personiskā lietošanā nodotā inventāra lietošanu 

un saglabāšanu; 

46.6. cienīt Skolas tradīcijas un rūpēties par Skolas vidi. 

47. Izglītojamo tiesības ir: 

  47.1. uz valsts, pašvaldības un ar vecāku līdzfinansējumu apmaksātu 

profesionālās ievirzes sporta izglītības apguvi, saņemot apliecību par profesionālās 

ievirzes sporta izglītības apguvi; 

  47.2. mācību – treniņu un sacensību procesa nodrošināšanai izmantot Skolas 

telpas, sporta inventāru, sporta formas, auto transporta pakalpojumus; 

      47.3. saņemt informāciju par visiem ar sporta izglītību saistītiem jautājumiem; 

  47.4. saņemt motivētu savu spēju, zināšanu un iemaņu novērtējumu; 

  47.5. izglītības procesā argumentēti izteikt un aizstāvēt savas domas un 

uzskatus; 

       47.6. uz veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību, ko Skolā nodrošina 

Skolas ārstniecības personāls un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca; 

       47.7. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm 

 

VII.  Skolas padomes izveidošanas kārtība, tās kompetence 

 

48. Skolas direktoram ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu, ja to 

ierosina pedagogi vai skolēnu vecāki. Skolas padome tiek izveidota kā koleģiāla institūcija, 

kura darbojas saskaņā ar Skolas padomes nolikumu. 
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49. Dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanai Skola izveido 

pedagoģisko padomi. 

  49.1. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors, un tās sastāvā ir visi iestādē 

strādājošie pedagogi un Skolas medicīnas darbinieki. 

  49.2. Pedagoģiskā padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 

  49.3. Pedagoģisko padomi sasauc ne retāk kā reizi pusgadā, tās norisi 

protokolē. 

  49.4. Pedagoģiskās padomes lēmumi ir saistoši Skolas administrācijai. 

 

VIII.  Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 

 

51. Skola saskaņā ar Skolas nolikumu izstrādā: 

51.1. darba kārtības noteikumus; 

  51.2. iekšējās kārtības noteikumus audzēkņiem; 

  51.3. pedagoģiskās padomes nolikumu; 

                  51.4. Skolas padomes nolikumu. 

52. Skola izstrādā citus iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus pēc 

nepieciešamības. 

53. Visus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina Skolas 

direktors. 

54. Skolas reglamentējošos dokumentus, kas skar Skolas finanšu līdzekļu izlietojumu, 

saskaņo ar Rojas novada domi. 

 

IX.  Skolas finansēšanas avoti un kārtība 

 

55. Skolas finansēšanas avoti: 

  55.1. Valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par Valsts budžetu; 

  55.2. pašvaldības budžets; 

  55.3. papildus finanšu līdzekļi: 

    1) fizisku un juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi; 

   2) skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējums. 

56. Finanšu līdzekļi tiek plānoti katrai izglītības programmai atbilstoši tās īstenošanas 

izmaksām. 

57. Skolas izdevumu tāmi apstiprina Rojas novada dome pēc Valsts budžeta un 

pašvaldības budžeta apstiprināšanas. 

58. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu darba 

samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nosaka Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā. 

59. Skola var īstenot sporta izglītības programmas, kuras var finansēt no dažādiem 

finanšu avotiem – valsts, pašvaldību, kā arī citu juridisko un fizisko personu līdzekļiem: 

59.1. programmas, kuras finansē no valsts un pašvaldību budžeta: 

59.1.1. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: 

59.1.1.1. basketbolā programmas kods 20V 813 00, 30V 813 00; 

59.1.1.2. vieglatlētikā programmas kods 20V 813 00; 

59.1.1.3. burāšanā programmas kods 20V 813 00. 

59.1.2. interešu izglītības programmas. 

60. Skolas Dibinātājs nodrošina finansējumu Skolas darbības nodrošināšanai: 

60.1. finansējumu pedagoģiskā procesa nodrošināšanai; 

60.2. novada skolēnu sporta pasākumu organizēšanai; 

60.3. daļēju darba algas fondu pedagoģiskai darbinieku darba algas samaksai; 

60.4. darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

darbiniekiem; 
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60.5. komandējuma un dienesta braucienu izdevumiem; 

60.6.pakalpojumu un materiālu apmaksu Skolas darbības nodrošināšanai un 

skolas uzturēšanai; 

60.7. kapitālajiem izdevumiem (lielā inventāra iegāde, tehniskās bāzes 

pilnveide un attīstība. 

61. Sporta interešu izglītības pedagoģisko darbinieku algām un sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, atbilstoši Dibinātājā lēmumiem. 

 

X. Skolas saimnieciskā darbība 

 

62. Skolai ir tiesības tās rīcībā esošo līdzekļu ietvaros  iegādāties vai nomāt un īrēt 

nepieciešamās telpas. Iekārtas, inventāru, mācību līdzekļus un citus materiālos resursus, kā arī 

izmantot uzņēmumu, saimniecību, organizāciju, iestāžu un privātpersonu pakalpojumus, 

norēķināties ar pārskaitījumiem, kā arī maksājot skaidrā naudā. 

63. Skola paralēli pamatuzdevumiem, var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā 

ar pamatuzdevumiem un spēkā esošajiem normatīviem aktiem. 

64. Skolas direktoram ir tiesības slēgt līgumus: 

64.1. ar fiziskām un juridiskām personām par Skolai nepieciešamiem 

iepirkumiem, remontdarbiem, piegādes, nomas u.c. pakalpojumiem Skolas budžeta 

ietvaros. 

64.2. Skolas audzēkņiem un darbiniekiem var sniegt dažādus pakalpojumus 

gan maksas, gan bezmaksas) saskaņā ar pašvaldības apstiprinātajiem tarifiem un 

kārtību. 

 

XI. Skolas finanšu uzskaite un pārskatu iesniegšana 

 

65. Skolas grāmatvedības uzskaite tiek kārtota atbilstoši normatīvo aktu prasībām par 

budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaiti. 

66. Skola iesniedz normatīvajos aktos noteiktos pārskatus Dibinātājam. 

67. Skola sagatavo citu finanšu informāciju pēc Dibinātāja pieprasījuma. 

68. Skolas grāmatvedības uzskaiti veic Rojas novada dome. 

 

XII. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 

69. Skolu reorganizē vai likvidē Rojas novada dome, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju.  

 

XIII. Iestādes darbības tiesiskais pamats 

 

70. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors, vadoties pēc 

Administratīvā procesa likuma 77.panta (Administratīvā akta apstrīdēšanas kārtība). 

71.Skolas darbinieku faktisko rīcību var pārsūdzēt Skolas direktoram. 

72. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt 

Rojas novada Domes Administratīvajā komisijā. 

73. Rojas novada Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā. 

74. Administratīvos aktus var apstrīdēt viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas. 

 

XIV. Skolas nolikuma un tā grozījuma pieņemšanas kārtība 

 

75. Skolas nolikumu apstiprina vai grozījumus un papildinājumus tajā veic pašvaldība 

pēc Skolas direktora vai pašvaldības priekšlikuma. Ar šī nolikuma apstiprināšanas brīdi zaudē 
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spēku Rojas novada Sporta skolas nolikums, kas apstiprināts ar Rojas novada domes 2014. 

gada 15. aprīļa  sēdes lēmumu Nr.3.2. (prot. Nr.4). 

 

XV.  Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi 

 

76. Skolā noteiktā veidā un saskaņā ar pastāvošo likumdošanu tiek kārtota lietvedība 

(skolas dokumentācija) un skolas arhīvs. 

77. Darba drošība Skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam par darba aizsardzību un 

skolas izstrādātājiem darba drošības, elektrodrošības u.c. noteikumiem. 

78. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā 

laikā sagatavo atskaites un iesniedz pārskatus par savu darbību Rojas novada domei, Talsu 

novada Izglītības pārvaldei un Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamentam. 

79. Skola piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina normatīvajos aktos noteikto 

higiēnas prasību ievērošanu. 

80. Ugunsdrošības ievērošanu skolā nodrošināta atbilstoši LR likumam par 

ugunsdrošību un ugunsdrošības noteikumiem izglītības iestādē. 

81. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un izglītības procesam 

Skolā tiek nodrošināta darba aizsardzības noteikumu ievērošana.  

82. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši LIIS izstrādātajai skolvadības 

programmatūrai – skolu pases, pārskatus VS-1 informāciju par mācību programmām, 

personām (skolēni, darbinieki) un pārējo skolai un pašvaldībai interesējošo informāciju. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja   (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 
Kirilova 29617771 
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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. 6, 5. punkts) 

Rojā  

 

 

21.04.2020.                                                                                                          Nr. 50 

 

 

Par Rojas novada pašvaldības auto ceļu uzturēšanas klases noteikšanu vasaras sezonā 

 

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 auto ceļiem 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. 6, 6. punkts) 

Rojā  

 

 

21.04.2020.                                                                                                          Nr. 51 

 

 

Par apbūves tiesībām uz zemes vienības 8882 002 0127 daļām 

 

 Rojas novadā Rojas novada dome 2005. gada 25. maijā noslēdza Nomas līgumu ar 

SIA “Melnsilkrasts”, reģistrācijas numurs 41203023685, par nekustamajā īpašumā “Melnsila 

stāvlaukums”, Rojas novadā, kadastra numurs 8882 002 0127, esošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr. 8882 002 0127 3,21 ha platībā un uz tās esošās vienstāva koka ēkas 

(kafejnīcas) un vienstāva koka ēkas (sabiedriskās tualetes), un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr. 8882 002 0215 0,44 ha platībā, kas pieder Rojas novada pašvaldībai saskaņā 

ar ierakstu Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000109466. Šobrīd spēkā ir 

2013. gada 04. jūnija nomas līgums Nr. RND/2013/L67, saskaņā ar kuru uz laiku līdz 2053. 

gada 31. decembrim minētā nomas tiesība ir nostiprināta Rojas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000109466. Ievērojot to, ka īpašumā ir paredzēta tūrisma infrastruktūras 

būvju būvniecība, tomēr lai to nodrošinātu, būs nepieciešamas jaunas būvatļaujas vai 

atbilstoši dokumenti mazāku nedzīvojamo ēku būvniecībai, bet atbilstoši pašreiz spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem (Civillikuma trešajai A nodaļai Apbūves tiesība, 05.03.2015. 

likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017. Sk. 03.05.2015. likumu) šādā gadījumā nav 

iespējama, nenoslēdzot apbūves tiesību līgumu. Rojas novada dome 17.09.2019. pieņēma 

lēmumu Nr. 156 „Par apbūves tiesībām nekustamajā īpašumā “Melnsila stāvlaukums”, un 

22.10.2019. ar SIA „Melnsilkrasts” noslēdza Līgumu (par apbūves tiesību piešķiršanu) Nr. 

RND/2019/L249. Rojas novada dome Kurzemes rajona tiesā iesniedza nostiprinājuma 

lūgumu par apbūves tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā, bet tas tika atstāts bez ievērības, tātad 

faktiski spēkā joprojām ir zemesgrāmatā ierakstītā nomas tiesība, bet apbūves tiesība nav 

spēkā.  

 SIA “Melnsilkrasts”, reģistrācijas Nr.41203023685, 09.04.2020. iesniedza Rojas 

novada domē iesniegumu ar kuru lūdza atcelt Rojas novada domes 17.09.2019. lēmumu 

Nr.156 “Par apbūves tiesībām nekustamajā īpašumā “Melnsila stāvlaukums”, Rojas novadā” 

un noslēgt atcēlēju līgumu par 22.10.2019. Līguma (par apbūves tiesību piešķiršanu) Nr. 

RND/2019/L249, atzīšanu par spēkā neesošu no noslēgšanas brīža un 04.06.2013. Nomas 

līguma Nr. RND/2013/L67 darbības atjaunošanu (nomas tiesība ir reģistrēta Rojas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000109466). Ņemot vērā, ka atteikums reģistrēt apbūves 

tiesību bija saistīts ar būvju esamību uz zemes vienības, vienlaicīgi, SIA “Melnsilkrasts”, lūdz 

izveidot nekustamajā īpašumā “Melnsila stāvlaukums”, Rojas novadā,  kadastra numurs 8882 

002 0127 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 8882 002 0127 3,21 ha platībā, divas 

zemes vienības daļas atbilstoši šim iesniegumam pievienotajiem grafiskajiem pielikumiem 

apbūves tiesību reģistrēšanai, lai tajās izbūvētu ar SIA “Melnsilkrasts”, piederošo būvju 
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īpašumu “Tīklu noliktava”, Rojas nov., kadastra Nr.8882 502 0004, funkcionāli saistītas 

tūrisma infrastruktūras nedzīvojamo ēku būvniecību, un lemt par zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu minētajām zemes vienību daļām un par apbūves tiesībām. 

 Ņemot vērā, ka augšminētā rīcība atbilst jau noslēgtā nomas līguma mērķim un 

tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī šo darbību, ievērojot SIA “Melnsilkrasts” 

iesniegumu, ir iespējams īstenot Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” noteiktajā kārtībā, Rojas 

novada domei ir pamats pieņemt atbilstošus lēmumus.  

 

Rojas novada dome konstatē: 

1. Nekustamais īpašums “Melnsila Stāvlaukums”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 002 0127, 

sastāv no trim zemes vienībām - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0127 

3,2100 ha platībā,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0121  0,1400 ha 

platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0215 0,4400 ha platībā. 

2.  Nekustamais īpašums pieder Rojas novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs 

90002644930, īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000109466.. 

3. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 

002 0127, noteikti sekojoši zemes lietošanas mērķi – „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība” (NLĪM – kods 0201) 0,7400 ha platībā un „Komercdarbības 

objektu apbūve” (NLĪM kods 0801) 2,4700 ha platībā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 002 0121, noteikts sekojošs zemes lietošanas mērķi - „Atsevišķi 

nodalītas atklātas autostāvvietas” (NĪLM – kods 1105) 0,1400 ha platībā, zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0215, noteikti sekojoši zemes lietošanas mērķi – „Zeme 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NLĪM – kods 0201) 0,2300 ha 

platībā un „Komercdarbības objektu apbūve” (NLĪM kods 0801) 0,2100 ha platībā . 

4. Nekustamā īpašuma “Melnsila Stāvlaukums”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 002 0127, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0127  daļai 0,0142 ha platībā, kas 

noteikta apbūves tiesībām pēc pievienotās apbūves tiesību shēmas Nr.1, nepieciešams 

noteikt zemes lietošanas mērķi - „Komercdarbības objektu apbūve” (NLĪM kods 0801) 

0,0142 ha platībā, bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0127  daļai 0,0312 

ha platībā, kas noteikta apbūves tiesībām pēc pievienotās apbūves tiesību shēmas Nr.2, 

nepieciešams noteikt zemes lietošanas mērķi - „Komercdarbības objektu apbūve” (NLĪM 

kods 0801) 0,0312 ha platībā. 

5. Atstāt nemainītus zemes lietošanas mērķus - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 

002 0127 – „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NLĪM – 

kods 0201) 0,7400 ha platībā un „Komercdarbības objektu apbūve” (NLĪM kods 0801) 

2,4700 ha platībā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0121 -„Atsevišķi 

nodalītas atklātas autostāvvietas” (NĪLM – kods 1105) 0,1400 ha platībā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8882 002 0215 – „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība” (NLĪM – kods 0201) 0,2300 ha platībā un „Komercdarbības objektu 

apbūve” (NLĪM kods 0801) 0,2100 ha platībā 

6. Rojas novada dome ir tiesīga izdot jaunu administratīvo aktu, kas atbilst Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 496 2. punktam, nosakot zemes lietošanas mērķi atbilstošu teritorijas 

plānojumam un faktiskajai zemes eksplikācijai un lietošanas mērķim. 

Zemes lietošanas mērķu maiņu atbilstoši “Nekustamā īpašuma valsts kadastru likuma” 

9. panta trešajai daļai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”. Atbilstoši minēto noteikumu 2. punktam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

nosaka atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai 

izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.  
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Rojas novada pašvaldība administratīvā akta pieņemšanas gaitā ir izvērtējusi tā 

pieņemšanas lietderības apsvērumus, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un 66. 

pantu, secinot, ka: 

− Šāds noregulējums nepieciešams, jo dati par zemes lietošanas mērķi tiek izmantoti 

nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai. Nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 8. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma 

īpašnieks iemaksā tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums. Atbilstoši minētajam likumam, nodokli administrē attiecīgā 

pašvaldība. Likumā ir noteiktas konkrētas likmes, saskaņā ar kurām nodoklis tiek 

aprēķināts, savukārt 9. panta pirmajā daļā tiešā tekstā noteikts, ka nekustamā īpašuma 

īpašnieka pienākums ir nodokli nomaksāt laikus un pilnā apmērā. Nodokļu nomaksa ir 

visas sabiedrības leģitīma interese, tie ir finanšu līdzekļi, kuri paredzēti izlietošanai tieši 

sabiedrības kopīgajām vajadzībām. 

− Likumdevējs ir noteicis skaidru kārtību, kādā zemes lietošanas mērķis nosakāms, tādēļ 

atkāpe no šādas kārtības nav iespējama. 

− Citāda šī mērķa sasniegšana nav iespējama. 

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

“Silu komplekss”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 005 0197), zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 005 0197 (kopplatība 5.8300 ha), zemes lietošanas veidi un lietderības 

apsvērumi lēmuma pieņemšanai, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju – 

saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un 

apbūves kārtību, 21. panta pirmās daļas punktu 23), Administratīvā procesa likuma 67. panta 

piekto daļu, 84. pantu, 86. panta otrās daļas 3. punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma” 9. panta pirmās daļas 1. punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 

20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” punktiem 2. un 18., 

Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi”, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

1. Atcelt Rojas novada domes 17.09.2019. lēmumu Nr.156 “Par apbūves tiesībām 

nekustamajā īpašumā “Melnsila stāvlaukums”, Rojas novadā”. 

2. Noslēgt ar SIA “Melnsilkrasts”, reģistrācijas numurs 41203023685, atcēlēju līgumu 

par 22.10.2019. Līguma (par apbūves tiesību piešķiršanu) Nr. RND/2019/L249 atzīšanu par 

spēkā neesošu no noslēgšanas brīža un 04.06.2013. Nomas līguma Nr. RND/2013/L67 

darbības atjaunošanu (nomas tiesība ir reģistrēta Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000109466). 

3. Vienoties ar SIA “Melnsilkrasts”, reģistrācijas numurs 41203023685, par to, ka, ar 

brīdi, kad Kurzemes novada zemesgrāmatā tiek iesniegts nostiprinājuma lūgums, lai Rojas 

novada zemesgrāmatā reģistrētu apbūves tiesību izsoles uzvarētāja apbūves tiesības uz divām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0127 daļām 0,0142 ha un 0,0312 ha 

platībā, uz šīm zemes vienības daļām tiek izbeigtas SIA “Melnsilkrasts”, reģistrācijas numurs 

41203023685, nomas tiesības. 

4. Noteikt nekustamā īpašuma “Melnsila Stāvlaukums”, Rojas novadā, kadastra Nr. 

8882 002 0127, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0127 daļai 0,0142 ha 

platībā, kas noteikta apbūves tiesībām pēc pievienotās apbūves tiesību shēmas (grafiskais 

pielikums Nr.2), zemes lietošanas mērķi - „Komercdarbības objektu apbūve” (NLĪM kods 

0801) 0,0142 ha platībā. 

5. Noteikt nekustamā īpašuma “Melnsila Stāvlaukums”, Rojas novadā, kadastra Nr. 

8882 002 0127, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0127 daļai 0,0142 ha 

platībā, kas noteikta apbūves tiesībām pēc pievienotās apbūves tiesību shēmas (grafiskais 
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pielikums Nr.3), zemes lietošanas mērķi - „Komercdarbības objektu apbūve” (NLĪM kods 

0801) 0,0312 ha platībā. 

6. Atstāt nemainītus zemes lietošanas mērķus: 

– zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0127 „Zeme uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NLĪM – kods 0201) 0,7400 ha platībā un 

„Komercdarbības objektu apbūve” (NLĪM kods 0801) 2,4700 ha platībā,  

− zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0121 „Atsevišķi nodalītas 

atklātas autostāvvietas” (NĪLM – kods 1105) 0,1400 ha platībā,  

− zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0215 „Zeme uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NLĪM – kods 0201) 0,2300 ha platībā un 

„Komercdarbības objektu apbūve” (NLĪM kods 0801) 0,2100 ha platībā. 

7. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību 

informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp 

NĪVKIS un pašvaldību”. 

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

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepāja, LV – 

3401). 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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2.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 21.04.2020. lēmumam Nr. 51 

“Par apbūves tiesībām uz zemes vienības 8882 002 0127 daļām ” 

 
 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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3.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 21.04.2020. lēmumam Nr. 51 

„Par apbūves tiesībām uz zemes vienības 8882 002 0127 daļām” 

 

 

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. 6, 7. punkts) 

Rojā  

 

 

21.04.2020.                                                                                                          Nr. 52 

 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam  

„Talāti - 2”, Kaltenē, Rojas novadā 

 

Rojas novada domē saņemts [..] 2020. gada 16. marta iesniegums (reģistrēts Nr.3-

10/242, 17.03.2020.), ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Talāti-2”, Kaltene”, Rojas 

novads, kadastra Nr.8882 009 0006 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0006 

divās atsevišķās zemes vienībās un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu un 

adresi “Balti” un paliekošajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Talāti’, saglabājot 

esošo adresi – “Talāti”, Kaltene, Rojas novads, LV - 3264.   

 

Rojas novada pašvaldība konstatē: 

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

īpašums “Talāti - 2”, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 009 0006, sastāv no 1 

(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0006, (platība 0,6000 ha). 

2. Nekustamais īpašums pieder [..] un [..], katram ½ domājamās daļas, īpašuma tiesības 

reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.189. 

3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Talāti - 2”, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra 

Nr.8882 009 0006, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0006 divās atsevišķās 

zemes vienībās, saskaņā ar iesniegumam pievienoto sadales shēmu. 

4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0006 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 009 0006 funkcionālais zonējums ir 

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 „Talāti - 2”, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 009 

0006, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0006 sadalīšanai (platība 0,6000 ha), 

saskaņā ar grafisko pielikumu (pievienots grafiskais pielikums Nr.4), izstrādājot zemes 

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

Nr.5). 

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

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

3264. 

4. Lēmumu nosūtīt: [..] 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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4.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 21.04.2020. lēmumam Nr.52 

“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Talāti-2”, Kaltenē, Rojas novadā” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa



42 
 

5.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 21.04.2020. lēmumam Nr. 52 

“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu  

nekustamajam īpašumam „Talāti-2”, Kaltenē, Rojas novadā” 
 

NOSACĪJUMI 

 

1.PROJEKKTA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0006 sadalīšana, saskaņā ar 

sadalīšanas shēmu (pielikums Nr.4), jaunu zemes vienību izveidei. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0006 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 009 0006 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. 6, 8. punkts) 

Rojā  

 

 

21.04.2020.                                                                                                          Nr. 53 

 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam  

īpašumam Plūdoņa iela 5, Rojā, Rojas novadā 

 

Rojas novada domē saņemts [..] 2020. gada 31. marta iesniegums (reģistrēts Nr.3-

10/257, 06.04.2020.) ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Plūdoņa ielā 5, Rojā, Rojas 

novadā, kadastra Nr. 8882 008 1190 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1187 

piecās atsevišķās zemes vienībās un atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunus 

nosaukumus un adreses.    

 

Rojas novada pašvaldība konstatē: 

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

īpašums Plūdoņa ielā 5, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 008 1190, sastāv no 1 

(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1187, (platība 9,8406 ha). 

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

nodalījumā Nr.00000595253. 

3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamā īpašuma Plūdoņa ielā 5, Rojā, Rojas novadā, kadastra 

Nr.8882 008 1190, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1187 piecās 

atsevišķās zemes vienībās, saskaņā ar iesniegumam pievienoto sadales shēmu. 

4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1187 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 1187 funkcionālais zonējums ir Jaukta 

sabiedriskā/darījumu apbūve (J). 

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 Plūdoņa ielā 5, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 008 

1190, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1187 sadalīšanai (platība 0,6000 ha), 

saskaņā ar grafisko pielikumu (pievienots grafiskais pielikums Nr.6), izstrādājot zemes 

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

Nr.7). 

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

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

3264. 

4. Lēmumu nosūtīt: [..] 

  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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6.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 21.04.2020. lēmumam Nr.53 

“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Plūdoņa iela 5, Rojā, Rojas novadā” 

 

Nekustamā īpašuma Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas novads ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1187 plānotā sadalījuma shēma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa
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7.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 21.04.2020. lēmumam Nr.53 

“ Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam  

īpašumam Plūdoņa iela 5, Rojā, Rojas novadā” 
 

NOSACĪJUMI 

 

1.PROJEKKTA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1187 sadalīšana, saskaņā ar 

sadalīšanas shēmu (pielikums Nr.6), jaunu zemes vienību izveidei. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1187 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 1187 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. 6, 9. punkts) 

Rojā  

 

 

21.04.2020.                                                                                                          Nr. 54 

 

 

Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Piejūras”, Kaltenē, Rojas novadā 

 

Rojas novada domē saņemts [..] 03.04.2020. iesniegums, kurā lūgts piešķirt adresi 

nekustamam īpašumam  “Piejūras”, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 009 0180. 

Izvērtējot lietderības apsvērumus lēmuma pieņemšanā, pamatojoties uz 2015. gada 8. 

decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2. punkta 2.9 

apakšpunktu, 9. punktu, 11. punktu, 15. punktu, Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. panta 

piekto daļu, 84. pantu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Piejūras”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8882 009 0180 adresi: “Piejūras”, Kaltene, Rojas novads (pievienots 

grafiskais pielikums Nr. 8). 

2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt [..]. 

3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam, 

Kurzemes reģionālajai nodaļai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz 

kurzeme@vzd.gov.lv. 

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

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepāja, LV – 

3401). 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

mailto:kurzeme@vzd.gov.lv
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8.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 21.04.2020. lēmumam Nr.54 

“Par adreses piešķiršanu nekustamam  īpašumam “Piejūras”, Kaltenē, 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. 6, 10. punkts) 

Rojā  

 

 

21.04.2020.                                                                                                          Nr. 55 

 

 

Par maksu PII ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 

 

Latvijā, sakarā ar to, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, ir izdots Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, kurā cita starpā ir noteikti ierobežojumi pirmsskolas izglītības iestāžu 

apmeklējumam. Ar Rojas novada domes  2013.gada 17.decembra lēmumu  Nr.27 „Par Rojas 

novada pirmsskolas izglītības iestādēm”, noteikts: „27.1. Noteikt maksu Rojas novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs, ko sedz bērnu vecāki par izglītības iestādes ēdināšanas 

pakalpojumu nodrošināšanu: - 4,00 euro mēnesī par bērnu (ja 1 bērns apmeklē PII); - 3,50 

euro mēnesī par bērnu (ja 2 bērni apmeklē PII); - 3,00 euro mēnesī par bērnu (ja 3 bērni 

apmeklē PII).” Lai ārkārtas situācijas laikā sniegtu atbalstu bērnu vecākiem, kuru bērni ir 

uzņemti Rojas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, bet kuru bērni ārkārtas situācijas laikā 

neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, ir pamats lemt uz ārkārtas situācijas laiku atbrīvot 

šos vecākus no minētās maksas. Ievērojot augšminēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 4.2.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta g) 

apakšpunktu, kas nosaka pašvaldība var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem, ko sniedz 

pašvaldības iestādes un saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām 

izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

klientiem un ārstniecību iestāžu pacientiem”,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 Uz izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, no 2020. gada marta, līdz mēneša beigām, 

kurā Latvijas Republikā tiks atcelta ārkārtējā situācija, atbrīvot bērnu vecākus, kuru bērni 

neapmeklē Rojas novada pirmsskolas izglītības iestādes, no ar Rojas novada domes  2013. 

gada 17. decembra lēmumu  Nr. 27 „Par Rojas novada pirmsskolas izglītības iestādēm” 

noteiktās maksas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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Par grozījumiem Rojas novada domes 06.04.2020. lēmumā  

Nr. 45 “Par ēdināšanas pabalstiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem” 

 

Izvērtējot atbilstoši Rojas novada domes 06.04.2020. lēmuma Nr. 45 “Par ēdināšanas 

pabalstiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem” sniegto ēdināšanas pakalpojumu un 

pārtikas izsniegšanas apjomu, un nepieciešamību Rojas novadā deklarētajām trūcīgajām un 

maznodrošinātajām ģimenēm, konstatēts, ka pakalpojuma palīdzības apjomu nepieciešams 

palielināt, sniedzot šos pakalpojumus visiem Rojas novadā deklarētajiem bērniem līdz 18 

gadu vecumam, kuri ir no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, vai 

aizbildniecībā esoši vai audžuģimenēs ievietoti bērni, kā arī attiecināt šos pakalpojumus uz 

minētās grupas bērniem, kuri šobrīd apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes. 

Pamatojoties  uz  Ministru kabineta 2020. gada 12. martā rīkojuma Nr. 103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.³ apakšpunktu un 4.14.1  apakšpunktu un likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

Izteikt Rojas novada domes 06.04.2020. lēmuma Nr. 45 “Par ēdināšanas pabalstiem 

skolas un pirmsskolas vecuma bērniem” lemjošo daļu sekojošā redakcijā: 

“ 1.Noteikt, ka ārkārtas situācijas laikā Rojas novadā deklarētajiem bērniem līdz 18 gadu 

vecumam, no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī aizbildniecībā  

esošajiem  vai  audžuģimenēs  ievietotajiem  bērniem,  tiek nodrošināta ēdināšana vai pārtikas 

produktu iegāde par summu 1.50 EUR (viens eiro 50 eiro centi/dienā) 1 (vienam) bērnam. 

2.Lēmuma  1. punkta  izpildei,  pilnvarot  Rojas  novada  domes  priekšsēdētāju  Evu 

Kārkliņu, noslēgt līgumu/us ar vienu vai vairākiem uzņēmumiem, kuri Rojas novadā 

vienlaicīgi nodrošina gan ēdināšanas pakalpojumus, gan pārtikas preču tirdzniecību uz 

ārkārtējās situācijas laiku.  

3.Noteikt, ka finansējums 1.50 EUR/ dienā 1 (vienam) izglītojamam attiecas uz pārtikas 

produktu iegādi vai ēdināšanas pakalpojumu, bet neattiecas uz alkohola, cigarešu, 

elektropreču, mājdzīvnieku barības, u.tml. lietu iegādi.” 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 


