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,

2019.gada 21.maijā

Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēdi atklāj 13.00
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Par metu izstrādi “Labiekārtota laukuma “Cilvēki pie jūras” izveide” Rojas Jūras
zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes klubs teritorijā
Par dāvinājumu pieņemšanu
Par Rojas brīvdabas estrādes projekta līdzfinansējumu
Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””
pamatkapitāla palielināšanu
Par Rojas novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanas
jomā nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā
Par saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019
Par tirgošanās vietas maksām un alkohola tirdzniecību
Par Rojas novada svētkiem
Par Kaltenes svētkiem
Par Rudens tirgus svētkiem
Par dalības maksu regatē „Rojas lielā balva”
Par dalības maksu Rojas novada Sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā
U12/U14 un U16/U18 vecuma grupām
Par dalības maksu Rojas novada Sporta skolas atklātajā 3x3 basketbola čempionātā
bērniem
Par Rojas brīvdabas estrādes teritorijas un telpu nomas maksu
Par Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājas amatu
Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktoru un konkursu uz direktora amatu
Par nolikuma “Brīvprātīgā darba popularizēšanas projekts jauniešiem” apstiprināšanu
Par atļauju Rojas ostas valdes loceklim Kasparam Cirsim savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu
Par adreses piešķiršanu Rojas estrādei
Par zemes vēja ģeneratoru uzstādīšanu nekustamā īpašumā “Stāvkrasti”, Rudē, Rojas
novadā
Par būvju īpašuma izveidošanu “Veterāni”, Kaltene, Rojas novads
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Birzgaļi”,
Ģipkā, Rojas novadā
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Priežu ielā 35, Rojā, Rojas
novadā
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Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
Sēdi vada:
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Protokolē:
Domes sekretāre Marita Pāvuliņa
Piedalās deputāti:
Eva KĀRKLIŅA
Agnis DRAVNIEKS
Jānis KALNIŅŠ
Eduards KLEINBERGS
Inga OTMANE
Guntra STOCKA
Nepiedalās: Edgars GRĪNĪTIS, Mareks ŠTĀLS, Haralds VALDEMĀRS
Piedalās:
Jānis Pūce – izpilddirektors, Jānis Pāvuliņš – jurists, Agnese Veckāgane – attīstības nodaļas
vadītāja, Aiga Grunte – galvenā grāmatvede, Alise Lakšmane – NĪ speciāliste/ NĪN
administratore.
1.
Par metu izstrādi “Labiekārtota laukuma “Cilvēki pie jūras” izveide” Rojas Jūras
zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes klubs teritorijā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.82 “Par metu izstrādi “Labiekārtota laukuma “Cilvēki pie jūras”
izveide” Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes klubs teritorijā”. Lēmums pievienots
protokolam.
2.
Par dāvinājumu pieņemšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.83 “Par dāvinājumu pieņemšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
3.
Par Rojas brīvdabas estrādes projekta līdzfinansējumu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
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Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.84 “Par Rojas brīvdabas estrādes projekta līdzfinansējumu”.
Lēmums pievienots protokolam.
4.
Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” pamatkapitāla
palielināšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane), pret – G.Stocka, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.85 “Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“PIEJŪRA”” pamatkapitāla palielināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
5.
Par Rojas novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanas
jomā nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 4 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, I.Otmane), pret –
G.Stocka, atturas – E.Kleinbergs,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.86 “Par Rojas novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu atkritumu
apsaimniekošanas jomā nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Rojas
novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
6.
Par saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.87 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019”. Lēmums pievienots
protokolam.
7.
Par tirgošanās vietas maksām un alkohola tirdzniecību
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.88 “Par tirgošanās vietas maksām un alkohola tirdzniecību”.
Lēmums pievienots protokolam.
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8.
Par Rojas novada svētkiem
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.89 “Par Rojas novada svētkiem”. Lēmums pievienots protokolam.
9.
Par Kaltenes svētkiem
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.90 “Par Kaltenes svētkiem”. Lēmums pievienots protokolam.
10.
Par Rudens tirgus svētkiem
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.91 “Par Rudens tirgus svētkiem”. Lēmums pievienots protokolam.
11.
Par dalības maksu regatē „Rojas lielā balva”
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.92 “Par dalības maksu regatē „Rojas lielā balva””. Lēmums
pievienots protokolam.
12.
Par dalības maksu Rojas novada Sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā
U12/U14 un U16/U18 vecuma grupām
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.93 “Par dalības maksu Rojas novada Sporta skolas atklātajās
sacensībās vieglatlētikā U12/U14 un U16/U18 vecuma grupām”. Lēmums pievienots
protokolam.
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13.
Par dalības maksu Rojas novada Sporta skolas atklātajā 3x3 basketbola čempionātā
bērniem
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.94 “Par dalības maksu Rojas novada Sporta skolas atklātajā 3x3
basketbola čempionātā bērniem”. Lēmums pievienots protokolam.
14.
Par Rojas brīvdabas estrādes teritorijas un telpu nomas maksu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.95 “Par Rojas brīvdabas estrādes teritorijas un telpu nomas maksu”.
Lēmums pievienots protokolam.
15.
Par Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājas amatu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.96 “Par Rojas brīvdabas estrādes teritorijas un telpu nomas maksu”.
Lēmums pievienots protokolam.
16.
Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktoru un konkursu uz direktora amatu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.97 “Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktoru un konkursu
uz direktora amatu”. Lēmums pievienots protokolam.
17.
Par nolikuma “Brīvprātīgā darba popularizēšanas projekts jauniešiem” apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.98 “Par nolikuma “Brīvprātīgā darba popularizēšanas projekts
jauniešiem” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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18.
Par atļauju Rojas ostas valdes loceklim Kasparam Cirsim savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr. 99“Par atļauju Rojas ostas valdes loceklim Kasparam Cirsim
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu”. Lēmums pievienots protokolam.
19.
Par adreses piešķiršanu Rojas estrādei
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.100 “Par adreses piešķiršanu Rojas estrādei”. Lēmums pievienots
protokolam.
20.
Par zemes vēja ģeneratoru uzstādīšanu nekustamā īpašumā „Stāvkrasti”, Rudē, Rojas
novadā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.101 “Par zemes vēja ģeneratoru uzstādīšanu nekustamā īpašumā
„Stāvkrasti”, Rudē, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
21.
Par būvju īpašuma izveidošanu “Veterāni”, Kaltene, Rojas novads
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.102 “Par būvju īpašuma izveidošanu “Veterāni”, Kaltene, Rojas
novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
22.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Birzgaļi”,
Ģipkā, Rojas novadā
Z domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.103 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
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īpašumam „Birzgaļi”, Ģipkā, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
23.
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Priežu ielā 35, Rojā, Rojas novadā
Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, J.Kalniņš, E.Kleinbergs,
I.Otmane, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
pieņemt lēmumu Nr.104 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Priežu
ielā 35, Rojā, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

Sēdi beidz plkst. 14.00
Sēdes vadītāja

(paraksts)

E.Kārkliņa

Protokoliste

(paraksts)

M.Pāvuliņa
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 1.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.82

Par metu izstrādi “Labiekārtota laukuma “Cilvēki pie jūras” izveide” Rojas Jūras
zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes klubs teritorijā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un ņemot vērā Rojas novada
Attīstības programmu 2015. – 2021.gadam
Rojas novada dome nolemj:
1. Izsludināt metu izstrādes nolikumu “Labiekārtota laukuma “Cilvēki pie jūras”
izveide” Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes klubs teritorijā (pievienots –
pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt nepieciešamo finansējumu kopējam godalgu fondam 350,00 EUR
apmērā:
2.1. Pirmās vietas godalga – 200,00 EUR;
2.2. Otrās vietas godalga – 100,00 EUR;
2.3. Trešās vietas godalga – 50,00 EUR.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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1.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.05.2019. lēmumam Nr.82
“Par Metu izstrādi “Labiekārtota laukuma “Cilvēki pie jūras” izveide” Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles
Kaltenes klubs teritorijā”

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

APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2019.gada 21.maija
sēdes lēmumu Nr.82
(protokols Nr.6)

Metu konkursa
Meta izstrāde “Labiekārtota laukuma “Cilvēki pie jūras” izveide” pie
Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles
Kaltenes kluba teritorijā
NOLIKUMS
1. Konkursa organizators
1.1. Rojas novada dome
Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads
Reģistrācijas numurs: 90002644930 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs)
2. Konkursa norises laiks
No 2019.gada 14.maija līdz 2019.gada 28.maijam
3. Konkursa mērķis:
3.1.Izvēlēties labāko un oriģinālāko risinājumu teritorijas labiekārtošanai - laukuma un
vides dizaina objekta izbūvei pie Kaltenes kluba paredzētā finansējuma līdz 80 000
EUR (astoņdesmit tūkstoši EUR) ieskaitot PVN, ietvaros.
3.2. Izvirzīt vienu piedāvājumu, ko konkursa uzvarētājs pēc līguma noslēgšanas īsteno,
izstrādājot tehnisko projektu.
3.3. Realizēt teritorijas labiekārtošanu, izbūvējot laukumu (stāvlaukums ar atpūtas zonu) un
vides dizaina objektu, kas iekļautos kopējā dabas ainavā, uzlabojot vides pieejamību un
estētisko kvalitāti, kā arī simbolizējot (paužot vēstījumu) piekrastes iedzīvotāju
mijiedarbību ar jūru gan darbā, gan sadzīvē dažādos vēstures posmos.
4. Metu konkursa dalībnieks
Metu konkursa dalībnieks var būt Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrēta fiziska vai
juridiska persona vai šādu personu apvienība (turpmāk – Pretendents), kurš metu
konkursam ir iesniedzis piedāvājumu un uzvaras gadījumā ir tiesīgs realizēt projektu,
izstrādājot tehnisko projektu.
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5. Konkursa veids
5.1. Konkurss ir atklāts.
5.2.Konkurss notiek vienā kārtā, kas noslēdzas ar 3 labāko piedāvājumu metu paziņošanu.
6. Plānotais finansējums
6.1.Pasūtītāja plānotais finansējums, ieskaitot visus nodokļus (tai skaitā PVN) vides objekta
meta realizāciju un labiekārtota laukuma (stāvlaukums, atpūtas zona) izbūvi plānots
līdz 80 000 EUR (astoņdesmit tūkstoši EUR).
7. Konkursa koncepcija un teritorijas raksturojums
Rojas novads ir skaists – te ir viszilākā jūra, vislabākās pludmales smiltis un zaļākie
meži, kas sevī glabā gadsimtu senus noslēpumus ar zvejnieka aroda sūrumu, ar
burinieku būves laikmetu, kad atsaucoties Krišjāņa Valdemāra aicinājumam, šeit tiek
dibinātas jūrskolas, veidojas kuģu būvētāju dzimtas, stiprie piekrastes vīri ar mūsu
piekrastē būvētajiem kuģiem dodas pasaules jūrās. Vēlākajos gados pasaules kari vieš
izmaiņas novada ainavas un ierastā dzīves ritma vaibstos, bet padomju okupācijas laiks
nāk ar pierobežas (aizliegtās) zonas izveidi un slavenā zvejnieku kolhoza “Banga”
uzvaras gājienu, tas ir laiks, kad Rojā strauji attīstās infrastruktūra un palielinās
iedzīvotāju skaits. Mūsdienu Rojas novads ir moderns un attīstīts ar bagātīgu kultūras
dzīves piedāvājumu gan pašmāju ļaudīm, gan mūsu novada viesiem. Lai arī par kādu
no vēstures posmiem runājam, Rojas novada cilvēku dzīvi vienmēr ir ietekmējis jūras
tuvums – jūra nes prieku, jūra sāpina un posta, jūra ir maizes devēja.
Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes klubs āra teritoriju plānots labiekārtot,
izbūvējot laukumu “Cilvēki pie jūras”, kur būtu paredzēta vieta 10 automašīnu
novietošanai, 1 autobusa novietošanai, kas nodrošinātu ērtu vides pieejamību arī
cilvēkiem ar kustību traucējumiem un estētisku baudījumu novada cilvēkiem un
viesiem. Laukumā plānots izvietot vides objektu “Cilvēki pie jūras”, kas būtu
simbolisks veltījums novada ļaudīm, akcentējot mūsu cilvēku saistību ar jūru dažādos
vēstures attīstības posmos. Labiekārtotajā laukumā, netālu no vides objekta plānota
neliela atpūtas zona, kur būtu paredzēta vieta 2 soliņiem un 1 atkritumu urnai, kā arī
atpūtas zonas tuvumā varētu atrasties daži rotaļu laukuma elementi no virvju
konstrukcijām bērniem, kas būtu saistīts ar novada kultūrvēsturiskā mantojuma
vērtībām un izzināšanu, kā arī sekmīgi iekļautos kopējā ainavā.
8. Konkursa uzdevums
Izstrādāt laukuma labiekārtošanas un vides dizaina objekta metu, kas iekļaujas
kultūrvēsturiskajā ainavā pie Kaltenes kluba.
Labiekārtojamais laukums:
• 1 558 m2;
• Stāvlaukums 10 automašīnu un 1 tūristu klases autobusa novietošanai;
• Laukuma apzaļumošana pēc meta izstrādātāja ieskatiem;
• Vides objekta dizaina izveide.
• Nelielas atpūtas vietas izveide, paredzot vietu 2 soliņiem un atkritumu urnai, kas
stilizēti iekļautos kopējā ainavā.
• Blakus atpūtas zonai virvju tīklu rāpšanās sistēmu vai sistēmas, kas būtu
piemērota dažādu vecumu bērniem (2 – 15 gadu v), simboliski saistīta ar novada
kultūrvēsturisko mantojumu – zvejniecību, burinieku būves laikmetu.
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Vizuālajā risinājumam simboliski jāatspoguļo Rojas novada vēsturiskās vērtības un
attīstības ciklus. Dizainam jābūt atbilstošam konkrētās pilsētvides raksturam un
mērogam.
9. Informācijas saņemšana un apmaiņa
9.1.Pretendents Nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot
elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājas lapā adresē: http://roja.lv/lv/konkursudokumenti. Lejuplādējot nolikumu, Pretendents apņemas sekot līdzi turpmākajām
izmaiņām Nolikumā, kā arī Pasūtītāja sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto pretendentu
jautājumiem, kas tiks publicēti iepriekšminētajā interneta mājas lapas adresē:
http://roja.lv/lv/konkursu-dokumenti. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir
ievietojis mājaslapas norādītajā adresē, tiek uzskatīts, ka Pretendents tos ir saņēmis un
ar tiem iepazinies.
10. Konkursam iesniedzamie materiāli
10.1. Laukuma teritorijas plāns M 1:100 (stāvlaukums, apzaļumošanas plāns, vides
objekts, atpūtas teritorija un virvju aktivitātes bērniem).
10.2. Vides dizaina objekta skice “Cilvēki pie jūras”.
10.3. Perspektīvais skats/ fotomontāža/ kolāža/ skice, kas uzskatāmi raksturo piedāvāto
ideju esošās pilsētvides kontekstā.
10.4. Piedāvātās idejas apraksts un pamatojums.
10.5. Galveno funkcionālo un konstruktīvo ideju un pielietoto materiālu raksturojums.
10.6. Paredzamo izmaksu aprēķina daļa (tāme).
10.7. Cita grafiskā un/vai tekstuālā papildinformācija – pēc dalībnieka ieskatiem.
11. Metu konkursa darbu noformēšana
11.1. Konkursa grafiskie materiāli izpildāmi brīvā tehnikā uz A3 formāta planšetēm.
11.2. Pievienojams paskaidrojuma raksts.
11.3. Konkursa materiālu teksta daļai jābūt latviešu valodā.
11.4. Lai nodrošinātu konkursa dalībnieku anonimitāti, visi metu konkursam iesniegtie
materiāli (katra planšete un paskaidrojuma raksts) ir apzīmējami ar devīzi (burtu vai
ciparu kombinācija līdz 5 simboliem) un iesniedzami kopā ar aizlīmētu aploksni, kas
apzīmēta ar to pašu devīzi un kurā ievietota informācija par meta konkursa autoru/
autoriem.
11.5. Konkursa materiāli un aploksne ar ziņām par autoru/ autoriem jāievieto kopīgā,
necaurspīdīgā iesaiņojumā ar norādi Metu konkursam “Meta izstrāde labiekārtota
laukuma “Cilvēki pie jūras” izveide” Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes
kluba teritorijā.
12. Metu konkursa materiālu iesniegšanas termiņi un kārtība
12.1. Metu konkursa materiālu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 28.maijs pulksten 15:00
12.2. Materiāli iesniedzami:
12.2.1. Klātienē Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264;
12.2.2. Pa pastu, ievērojot, ka tiks izskatīti tie piedāvājumi, kas saņemti iesniegšanas
termiņā.
13. Konkursa žūrijas komisija
13.1. Konkursa žūrija:
Rojas novada domes Iepirkumu komisija.
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja Inese Indriksone.
Pieaicinātie eksperti.
14. Metu konkursam iesniegto darbu vērtēšana un rezultātu paziņošana
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Konkursa žūrijas komisijas locekļi individuāli vērtē metus, piešķirot tiem punktus pēc
šādiem kritērijiem:
Iespējamais
punktu skaits
1.
Labiekārtotā laukuma “Cilvēki pie jūras”
0 - 10
koncepcijas atspoguļojums un atbilstība Rojas
novada
kultūrvēsturiskā
mantojuma
unikalitātei, iederība pilsētvidē.
2.
Idejas oriģinalitāte, dizains, kompozicionālais
0 - 10
risinājums.
3.
Arhitektonisko un māksliniecisko elementu
0 - 10
iekļaušanās vidē.
4.
Funkcionalitāte – materiālu izturība, ilgmūžība
0 - 10
un drošība.
5.
Kopējā piedāvātā līgumcena ar PVN
50
6.
Uzturēšanas izmaksas.
0 - 10
Maksimāli iegūstamo punktu skaits:
100
Kritērija Nr.5 vērtības noteikšanas metodika: zemākā piedāvātā līgumcena / vērtējamā
pretendenta piedāvātā līgumcena x 50.
Kritērija Nr.6 vērtības noteikšanas metodika - izmantojamo materiālu ilgnoturība.
N. p.k.

Kritērijs

14.1. Lēmumu par metu konkursa rezultātiem Komisija paziņos katram pretendentam
individuāli uz norādīto e-pasta adresi.
14.2. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas
locekļiem.
14.3. Lēmumu par konkursa rezultātiem Komisija pieņem izvērtējot iegūto punktu skaitu.
Ja vairāki priekšlikumi ieguvuši vienādu punktu skaitu, komisija lēmumu pieņem
balsojot.
14.4. Pēc metu konkursa rezultātu apkopojuma, rezultāti tiek publicēti Rojas novada
pašvaldības mājaslapā www.roja.lv un pēc tam nākamajā Rojas novada informatīvajā
izdevumā “Banga”.
15. Godalgas
15.1. Godalgu kopvērtība ir – 350 EUR
15.2. Trīs labākajiem metu konkursa dalībniekiem tiek izmaksātas godalgas:
• 200 – pirmā vieta;
• 100 – otrā vieta;
• 50 - trešā vieta.
15.3. Pirmās vietas ieguvējs iegūst tiesības realizēt savu meta konkursam iesniegto ideju
par “Labiekārtotā laukuma “Cilvēki pie jūras” izveidi, izstrādājot tehnisko projektu.
16. Citi noteikumi
16.1. Pirmo vietu ieguvušais darbs (vai Godalgotie darbi) pāriet metu konkursa
organizatora īpašumā, saglabājot autortiesības Latvijas Republikas normatīvo aktu
ietvaros.
16.2. Godalgas nesaņēmušo darbu autori savus darbus var saņemt atpakaļ mēneša laikā pēc
rezultātu paziņošanas. Pēc šī termiņa beigām organizators par darbu glabāšanu vairs nav
atbildīgs.
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Plānotā Kaltenes kluba teritorija

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, 2.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr. 83

Par dāvinājumu pieņemšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktu 19), Rojas novada
dome saņemtos ziedojumus, kurus fiziskās un juridiskās personas veikušas konkrētiem
mērķiem,
Rojas novada dome nolemj:
Pieņemt no fiziskās personas [..] ziedojumu EUR 3 000,00 (trīs tūkstošu eiro apmērā,
kas izmantojams, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju atbalstam, ārstēšanas
izdevumiem, kurināmā iegādei, utt. (pēc Sociālā dienesta ieskatiem), nosakot ka ziedotāja
anonimitāte var tikt pārkāpta tikai gadījumos, kad normatīvajos aktos noteikts, ka jāsniedz
informācija par ziedotāju.

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, 3.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.84

Par Rojas brīvdabas estrādes projekta līdzfinansējumu
Izskatot Kurzemes plānošanas reģiona 2019. gada 2. maija vēstuli Nr.8-1/KKP/19 par
dalību Kurzemes plānošanas reģiona administrētajā Valsts Kultūrkapitālā fonda
mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” iesniegto
projektu izvērtēja ekspertu komisija konkursa kārtībā, atbilstoši konkursa nolikumā
apstiprinātiem kvalitatīviem kritērijiem. Balstoties uz ekspertu sniegto vērtējumu, Valsts
Kultūrkapitāla fonda padomes sēdē (25.04.2019.) Projektam “Koncertstāsts “Es rakstu tavu
vārdu: BRĪVĪBA” īstenošanai tika piešķirts finansējums 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro)
apmērā.
Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskās daļas vadītāja lūdz atbalstīt un piešķirt
līdzfinansējumu projektam “Koncertstāsts “Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”. Projekta kopējās
izmaksas sastāda 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro). Nepieciešamais finansējums no Rojas
novada pašvaldības ir 7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro).
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5) punktā noteikto
autonomo funkciju – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas punktu 23
Rojas novada dome nolemj:
Atbalstīt ar līdzfinansējumu piešķirot 7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro) Rojas
brīvdabas estrādes Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalsts
kultūras programmām reģionos” Kurzemes kultūras programmas 2019 konkursā iesniegtajam
projektam “Koncertstāsts “Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 4.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.85

Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””
pamatkapitāla palielināšanu
Rojas novada dome ir viens no deviņiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“PIEJŪRA”” (turpmāk – Sabiedrība) dalībniekiem, kurai pieder 32 kapitāla daļas. Izvērtējot
SIA “Auditorfirma Inspekcija” 2019. gada 27. marta ziņojumā norādīto piezīmi par Sabiedrības
2018. gada pārskata apstiprināšanu [..] gadījumā, ja dalībnieku lēmums būs Sabiedrības
atbalstam nelabvēlīgs, tas var būt par pamatu kredītiestādei izmantot savas tiesības atprasīt
kredīta atmaksu pirms termiņa, kas savukārt var radīt Sabiedrības darbības turpinājuma
apdraudējumu. Attiecībā uz šo nenoteiktību 2018. gada finanšu pārskatā nav veiktas nekādas
korekcijas, Sabiedrības dalībnieki 2019. gada 27. martā pieņēma lēmumu apstiprināt
Sabiedrības 2018. gada pārskatu, kuru arī deputāti pieņēma zināšanai Rojas novada domes
(turpmāk – Dome) 2019. gada 21. aprīļa ar lēmumu Nr.52 “Par SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” 2018.gada pārskata apstiprināšanu”.
Sabiedrība 2018. gadā strādājusi ar zaudējumiem, kuri uz 2018. gada 31. decembri bija
390 087 euro. Sabiedrībai uz pārskata gada beigām bija ievērojamas kredītsaistības
a/s “Swedbank” 2 751 708 euro un būtiski palielinājās nenokārtotās saistības ar valsts budžetu,
kuras sasniedza 344 925 euro.
Ar Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu Nr.2, Talsu novada domes iekšējam
auditoram, Tukuma novada domes iekšējam auditoram un Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas
un audita nodaļai tik uzdots kopā izstrādāt Sabiedrības lietderības un likumības auditu. Minētie
auditori 2019. gada 9. maijā prezentēja starpziņojumu Sabiedrības dalībniekiem, kur konstatētie
pārkāpumi norāda uz to, ka bijusī Sabiedrības valde ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem rīkojās
neatbilstoši krietna un rūpīga saimnieka pienākumiem, ko noteic Komerclikuma 169. panta
pirmā daļa. Papildus informējam, ka Sabiedrības lietderības un likumības audits turpinās.
Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi, esošais finansiālais stāvoklis norāda uz iespējamām
Sabiedrības maksātnespējas pazīmēm. Lai Sabiedrība nenonāktu līdz maksātnespējai
Sabiedrības pagaidu valdes loceklis Ē.Zaporožecs regulāri tiekas ar a/s “Swedbank”
pārstāvjiem, lai abpusēji vienotos par izdevīgiem nosacījumiem attiecībā uz finansiālo situāciju
Sabiedrībā, un a/s “Swedbank” nostāja ir stingra un nelokāma par to, ka visiem Sabiedrības
dalībniekiem ir jāpalielina pamatkapitāls ar naudas ieguldījumu 394 350 euro. Sabiedrības
dalībnieki 2019. gada 9. maijā pieņēma lēmumu sagatavot katram Sabiedrības dalībniekam
lēmumprojektu uz 2019. gada maija domes sēdi par pamatkapitāla palielināšanu ar naudas
ieguldījumu, atbildoši piederošajā kapitāla daļām, izmantojot kredītlīniju:
- Tukuma novada pašvaldībai tie ir 55 967,40 euro,
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- Engures novada domei 13 991,85 euro,
- Kandavas novada domei 17 558,40 euro,
- Jaunpils novada domei 4 938,30 euro,
- Talsu novada pašvaldībai 63 649,20 euro,
- Dundagas novada domei 8 779,20 euro,
- Rojas novada domei 7 681,80 euro,
- Mērsraga novada pašvaldībai 3 292,20 euro,
- Jūrmalas pilsētas domei 98 491,65 euro.
Pamatojoties uz Komerclikuma 151. panta pirmo daļu, kas noteic, ka pamatkapitālu
apmaksā ar naudu vai mantisku ieguldījumu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt,
tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas
vai samazināšanas noteikumi, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, sabiedrības pamatkapitālu var
palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot
attiecīgu skaitu jaunu daļu, šī likuma otro daļu, ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta
pirmās daļas 1. punktā minētajā veidā, viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam
jāapmaksā lēmumā par pamatkapitāla palielināšanu noteiktajā termiņā. Minētais termiņš
nevar būt garāks par trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla
palielināšanu, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, pildot savas
funkcijas pašvaldībām ir tiesības [...]ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās:
Rojas novada dome nolemj:
1. Rojas novada domei palielināt SIA “Atkritumu apsaimniekošana sabiedrība
“PIEJŪRA”” pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar naudas ieguldījumu
7681,80 euro (septiņi tūkstoši astoņdesmit viena euro 80 centu) apmērā, dabas resursa nodokļa
segšanai par 2018. gadu.
2. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu proporcionāli pārstāvētajam kapitāla daļu
skaitam.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai šī lēmuma 1. punktā noteikto pamatkapitāla
palielinājumu apmaksāt līdz 2019. gada 31. maijam.
4. Šī lēmuma izpildei SIA “Atkritumu apsaimniekošana sabiedrība “PIEJŪRA””
kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieceltajam atbildīgajam darbiniekam, ievērojot Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības, sagatavot visus
nepieciešamos dokumentus attiecīgu izmaiņu reģistrēšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā.
5. Noteikt, ka ar minētajām darbībām saistītie izdevumi sedzami no SIA “Atkritumu
apsaimniekošana sabiedrība “PIEJŪRA”” līdzekļiem.
6. Uzdot Attīstības nodaļai sagatavot Rojas novada domes budžeta grozījumus, kuros
paredzēt līdzekļus SIA “Atkritumu apsaimniekošana sabiedrība “PIEJŪRA”” pamatkapitāla
palielināšanai.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 5.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.86

Par Rojas novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanas
jomā nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā
2019. gada maijā Rojas novada dome (turpmāk – Dome) saņēma SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” iesniegumu Nr.19/1-7/103/1-5 (reģistrēts ar
Nr.2956) par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu.
Dome 2017. gada 16. maijā pieņēma lēmumu Nr.80 „Par atkritumu apsaimniekošanas
jomā Rojas novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu
apsaimniekošanu Rojas novadā”, (turpmāk – Lēmums) noteica maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Rojas novada administratīvajā teritorijā ar 2018. gada 27. martu līdz
2018. gada 31. decembrim 11,72 euro par 1 m3 atkritumu, neieskaitot PVN. Apstiprinātā maksa
sastāvēja no maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu, no Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa par atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos un šķidro atkritumu attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
un no Dabas resursu nodokļa.
Starp Domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” ir noslēgts
līgums par atkritumu apsaimniekošanu Rojas novada administratīvajā teritorijā. Rojas novada
dome 19.12.2017. pieņēma lēmumu Nr.256 ”Par Rojas novada domes 21.11.2017.lēmuma
Nr.223 atcelšanu” ar kuru tika atcelts Rojas novada domes 21.11.2017. lēmums Nr.223 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Rojas novadā”, atjaunojot maksu par sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Rojas novada administratīvajā
teritorijā - 1,70 euro par 1m3 atkritumu, neieskaitot PVN.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikumu izriet, ka no 2019. gada 1.
janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim Dabas resursu nodokļa likme (turpmāk – DRN likme)
par atkritumu apglabāšanu ir 43,00 euro/t, bet no 2020.gada 1.janvāra – 50,00 euro/t.
Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019. gada 8. maija
lēmumam Nr.89, kas apstiprina SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu (ieskaitot DRN likmi) laika periodā no
2019.gada 10.jūnija līdz 2019.gada 31.decembrim – 60,73 euro/t (bez PVN), bet 2020.gada
1.janvāri – 64,01 euro/t (bez PVN).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta
pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 1. punktu, 18. pantu, 39. pantu:
Rojas novada dome nolemj:
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1. Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2017. gada 16. maija lēmumā Nr.80 „Par
atkritumu apsaimniekošanas jomā Rojas novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu
nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā”, un izteikt lēmuma 3.
punktu šādā jaunā redakcijā:
“3. Ar 2019. gada 10.jūniju noteikt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Rojas novada administratīvajā teritorijā – 8,26 EUR
par 1 m3 atkritumu, neieskaitot PVN.”,
2. Izdarīt grozījumus starp Rojas novada domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība “PIEJŪRA”” 2017. gada 26.decembrī noslēgtajā līgumā par atkritumu
apsaimniekošanu Nr.RND/2017/L220 un izteikt līguma apakšpunktus 3.1. un 3.2. šādā
redakcijā:
“3.1.Apsaimniekotājs veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, Klientiem piemērojot
maksu EUR 11.72 par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu plus pievienotās vērtības nodoklis
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Šajā punktā norādītā maksa sastāv no:
3.1.1.maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu –
8,26 EUR apmērā par 1 m³ (un PVN);
3.1.2.sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonos – 4.27 EUR apmērā par 1 m³;
3.1.3.dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā
– 2,11 EUR apmērā par 1 m³ (pie DNR likmes 43 EUR/t) .
3.2.Līguma 3.1.punktā noteikto maksas apmēru Pašvaldība pēc Apsaimniekotāja pieprasījuma
vai savas iniciatīvas pārskata ne biežāk kā vienu reizi gadā, ja iestājas kāds no turpmāk
norādītajiem priekšnoteikumiem:
3.2.1.Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir mainījies tarifa par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā apmērs par vairāk kā 10 (desmit)%, salīdzinot ar situāciju uz
Līguma noslēgšanas brīdi. Līdzēji konstatē, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi tarifa apmērs ir
EUR 28.44 par vienu tonnu sadzīves atkritumu;
3.2.2.Mainās Dabas resursu likumā noteiktā nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu
salīdzinot ar situāciju uz Līguma noslēgšanas brīdi. Puses konstatē, ka uz šī līguma noslēgšanas
brīdi nodokļa apmērs bija EUR 35,00 par vienu tonnu sadzīves atkritumu;
3.2.3.Par vairāk kā 10 (desmit) % salīdzinot ar situāciju uz Līguma noslēgšanas brīdi, mainās
dīzeļdegvielas cena. Apsaimniekotājs apliecina, ka degvielas izmaksas, kas ietvertas sadzīves
atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušana un uzglabāšanas komponentē veido 20
(divdesmit)% no kopējām šīs komponentes izmaksām un ir aprēķinātas pēc dīzeļdegvielas
cenas par vienu litru EUR 0.90 (bez PVN) apmērā.”
3. Ar 2019. gada 10. jūniju (bez brīdinājuma) noteikt maksu par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Rojas novada administratīvajā teritorijā
– 8,26 euro par 1 m3 atkritumu, neieskaitot PVN.
4.Uzdot SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” likumā noteiktajā
kārtībā informēt atkritumu radītājus, dzīvojamo māju un objektu apsaimniekotājus par
atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām, kas saistītas ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas lēmumiem un Dabas resursu nodokļa izmaiņām.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 6.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.87

Par saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019
Izvērtējot Rojas novada administratīvajā teritorijā apstiprinātā sadzīves atkritumu
apsaimniekotāja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA””, reģistrācijas
Nr.40003525848, priekšlikumus, konstatēts, ka nepieciešams veikt grozījumus Rojas novada
pašvaldības 2011. gada 20. septembra saistošajos noteikumos Nr.20/2011 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā”, kas izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
1.punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2019 “Par grozījumiem Rojas novada
pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošajos noteikumos Nr.20/2011 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā” (pievienots – pielikums Nr.2).
2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3.Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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2.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.05.2019. lēmumam Nr.87
“Par saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019”

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā

Nr.4 /2019
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2019.gada 21.maija
lēmumu Nr.87
(protokols Nr.6)
Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošajos
noteikumos Nr.20/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu.
1.

Izdarīt Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošajos noteikumos
Nr.20/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā” (turpmāk tekstā –
Noteikumi 20/2011) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Noteikumu 20/2011 5.punktu aiz teksta ar teikumu:
“Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko 1 (viens) atkritumu
apsaimniekotājs.”
1.2. Izteikt Noteikumu 20/2011 21.punkta ievaddaļu un apakšpunktus 21.1. un 21.2., šādā
redakcijā:
“21. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja, kā arī juridisko
personu, kuras veicot uzņēmējdarbību Rojas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā lieto citu personu īpašumus, pienākumi ir:
21.1. ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (daudzdzīvokļu māju
gadījumā šo māju īpašnieki vai apsaimniekotāji, lietotāji), kā arī juridiskā persona,
kura, veicot uzņēmējdarbību Rojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lieto
citu personu īpašumus, atkritumu apsaimniekošanas zonā ir atbildīgs par atkritumu
savākšanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma atbilstīgi atkritumu
apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, iekļaujoties pašvaldības
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā gan ar savu darbību, gan veicot maksājumus par
21

atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem;
21.2. noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekošanas zonā
noteikto atkritumu apsaimniekotāju; daudzdzīvokļu mājās, kurās nav apsaimniekotāja,
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju jānoslēdz katra dzīvokļa īpašniekam, kā arī katrai
juridiskai personai, kura saskaņā ar līgumu neizmanto tās lietotā nekustamā īpašuma
īpašnieka atkritumu tvertnes;”.
1.3. Izteikt Noteikumu 20/2011 39.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“39.3. pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmantojot apsaimniekotāja marķētos
atkritumu savākšanas maisus (tilpums – 60 litri) (ar atsevišķu novada domes
izpilddirektora vai viņa norīkotas personas atļauju, bet ne mazāk kā 1 maisu divos
mēnešos), novietojot tos novada domes norādītajās vietās;”
1.4. Izteikt Noteikumu 20/2011 45.punktu šādā redakcijā:
“45. Rojas novada teritorijā atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos
atbilstošās speciāli apzīmētās atkritumu tvertnēs dalītās atkritumu vākšanas punktos:
45.1. šķirošanas konteiners - zaļā krāsā, zvana tipa ar apaļu atveri – stikla iepakojums;
45.2; šķirošanas konteiners, dzeltenā krāsā, zvana tipa ar apaļu vai taisnstūrveida atveri –
PET, skārda iepakojums, papīrs, kartons;
45.3. šķirošanas konteiners/metāla režģis ar apaļu atveri – PET, metāla iepakojums.”
2.Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
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Saistošo noteikumu „Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 2011.gada
20.septembra saistošajos noteikumos Nr.20/2011 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Rojas novadā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

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

Norādāmā informācija
Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja darbības prakse un pašvaldībai
iesniegtie priekšlikumi norāda uz nepieciešamību izdarīt grozījumus
Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošajos
noteikumos Nr.20/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Rojas novadā” norādot, ka atkritumu apsaimniekošanas zonā
sadzīves atkritumus apsaimnieko viens atkritumu apsaimniekotājs,
nosakot, ka pienākums noslēgt līgumus ar sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju ir arī juridiskām personām, kuras, veicot
uzņēmējdarbību Rojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
lieto citu personu īpašumus, norādīt atkritumu savākšanas maisu
tilpumu, papildināt un precizēt dalīto sadzīves atkritumu konteineru
veidus un lietojumu.
Ar grozījumiem norādīts, ka atkritumu apsaimniekošanas zonā
sadzīves atkritumus apsaimnieko viens atkritumu apsaimniekotājs,
noteikts, ka pienākums noslēgt līgumus ar sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju ir arī juridiskām personām, kuras, veicot
uzņēmējdarbību Rojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
lieto citu personu īpašumus, norādīts atkritumu savākšanas maisu
tilpumu, papildināti un precizēti dalīto sadzīves atkritumu konteineru
veidi un lietojums.
Budžetu neietekmē.

Uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

Nav piemērotas.

Sagatavojot saistošo noteikumu grozījumu projektu, pārrunas ar
sabiedrības pārstāvjiem nav veiktas.

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 7.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.88

Par tirgošanās vietas maksām un alkohola tirdzniecību
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta
trešo daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības uzlikt pašvaldības nodevas par tirdzniecību
publiskās vietās, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu, atbilstoši Rojas
novada pašvaldības 2013.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Par pašvaldības
nodevām tirdzniecībai un tirdzniecības kārtību publiskās vietās Rojas novadā” punktam 1.8.
Rojas novada dome nolemj:
1. Atļaut tirgot alkoholiskos dzērienus izbraukuma tirdzniecībā Zvejnieku ielā,
laukumā pie Rojas kultūras centra, Rojas novada svētku pasākumā Rojā, Rojas novadā no
31.05.2019. plkst.22.00 līdz 01.06.2019. plkst. 03.00.
2. Atbrīvot no pašvaldības nodevas par pārtikas un alkohola tirdzniecību 2019.gada
Rojas dienu svētku pasākuma dalībniekus, personas, kuras saņēmušas pašvaldības
uzaicinājumu dalībai Rojas svētku pasākumā “Pikniks pļaviņā”.
3. Atbrīvot no pašvaldības nodevas par pārtikas un alkoholisko dzērienu tirdzniecību
2019.gadā, personas, kuras noslēgušas ar Rojas novada domi līgumus par ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā “Rojas estrāde”, Roja, Rojas nov., kadastra
Nr.8882 008 1121.
4. Atļaut tirgot alkoholiskos dzērienus izbraukuma tirdzniecībā “Zvejnieksvētki Rojā”
pasākuma laikā, nekustamajā īpašumā “Rojas estrāde”, Roja, Rojas nov., kadastra Nr.8882 008
1121, pludmalē un Ostas ielā, Rojā, Rojas novadā no 13.07.2019. plkst.22.00 līdz 14.07.2019.
plkst. 04.00.
5.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 8.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.89

Par Rojas novada svētkiem
Ievērojot Rojas novada kultūras pasākumu organizatores un Rojas kultūras centra
direktores Ārijas Veides priekšlikumus, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 14) punktu g) apakšpunktu, Latvijas Republikas Publisku izklaides un svētku
drošības likuma 8.pantu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Dot atļauju Rojas kultūras centram, publiskā pasākuma „Rojas novada svētki”
rīkošanai:
1.1.pasākuma organizators – Rojas kultūras centrs, (direktore Ārija Veide);
1.2.par tehnisko drošību atbildīgā persona – Rojas kultūras centra direktore Ārija Veide
t.29646228;
1.3.par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona – Rojas kultūras centra
direktore Ārija Veide t.29646228;
1.4.kārtības uzturētājs – Rojas kultūras centra direktore Ārija Veide t.29646228;
1.5.pasākuma veids un mērķis – pasākums „Rojas novada svētki” iecerēts kā atpūtu,
tradīcijas un tūrismu veicinošs pasākums. Mērķis - popularizēt Rojas novadu,
veicināt tūrismu;
1.6.pasākumu (kuri notiks ārpus telpām) norises vieta un laiki – Ostas iela, Jūras iela,
Selgas iela un Zvejnieku iela, Rojā, laukums pie Rojas kultūras centra, Zvejnieku
iela 5, Rojā, pļaviņa pie Rojas kultūras centra Zvejnieku ielā 8, Rojā, skeitparks un
Rojas stadions Miera iela 13, Rojā, parks “Plocis”, Rojā, Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas
novadā (laivu noma);
1.7.sākums 2019.gada 31.maijā plkst. 18:00, pasākumi beidzas plkst. 03:00, 2019.gada
02.jūnijā;
1.8. pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas – pasākumā netiek izmantotas bīstamās
iekārtas;
1.9.plānotais pasākumu apmeklētāju skaits – līdz 1200 cilvēku.
2. Uzdot Rojas novada Pašvaldības policijai piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā Rojas novada svētku pasākumos.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 9.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.90

Par Kaltenes svētkiem
Ievērojot Rojas Jūras zvejniecības muzeja iesniegumu (11.05.2019.), pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14) punktu g) apakšpunktu, Latvijas
Republikas Publisku izklaides un svētku drošības likuma 8.pantu, Rojas novada pašvaldības
19.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 30/2013 “Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un
tirdzniecības kārtību publiskās vietās Rojas novadā” punktu 1.8,
Rojas novada dome nolemj:
1. Dot atļauju Rojas Jūras zvejniecības muzejam, publiskā pasākuma “Kaltenes svētki”
rīkošanai:
1.1. pasākuma organizators – Rojas Jūras zvejniecības muzejs, muzeja krājuma
glabātāja Gundega Balode;
1.2. par tehnisko drošību atbildīgā persona – Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja
Inese Indriksone, tālr. 29432899;
1.3. par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona – Rojas Jūras zvejniecības
muzeja vadītāja Inese Indriksone, tālr. 29432899;
1.4. kārtības uzturētājs – Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja Inese Indriksone, tālr.
29432899;
1.5. pasākuma veids un mērķis – pasākums “Kaltenes svētki” iecerēts kā satikšanās,
labas atpūtas pasākums. Mērķis – popularizēt Rojas Jūras zvejniecības muzeju,
sekmēt novada iedzīvotāju lokālpatriotisma veidošanos;
1.6. pasākuma norises vieta un laiks – Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes
klubs teritorija, adresē – “Kaltenes klubs”, Kaltene, Rojas novads, sākums
2019.gada 3.augustā no pulksten 17:00 līdz 4.augustam pulksten 03:00;
1.7. pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas – pasākumā netiek izmantotas bīstamas
iekārtas;
1.8. plānotais pasākuma apmeklētāju skaits – līdz 200 cilvēkiem.
2. Uzdot Rojas novada Pašvaldības policijai piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā Kaltenes svētku pasākuma laikā Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles
“Kaltenes klubs” teritorijā, adresē: “Kaltenes klubs” Kaltene, Rojas novads no 3.augusta
pulksten 17:00 līdz 4.augusta pulksten 03:00.
3. IU “Dzelzīši” atļaut Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes klubs
teritorijā, adresē: “Kaltenes klubs”, Kaltene, Rojas novads, 2019.gada 3.augustā no pulksten
17:00 līdz 4.augustam pulksten 03:00 veikt izbraukuma vai ielu tirdzniecību ar pārtikas precēm
un alkoholiskajiem dzērieniem, atbrīvojot no nodevas maksas.
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4.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)

27

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
21.05.2019.

Nr.91

Par Rudens tirgus svētkiem
Ievērojot Rojas Jūras zvejniecības muzeja iesniegumu (11.05.2019.), pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14) punktu g) apakšpunktu, Latvijas
Republikas Publisku izklaides un svētku drošības likuma 8.pantu, Rojas novada pašvaldības
19.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 30/2013 “Par pašvaldības nodevām tirdzniecības kārtību
publiskās vietās Rojas novadā” punktu 1.8,
Rojas novada dome nolemj:
1. Dot atļauju Rojas Jūras zvejniecības muzejam, publiskā pasākuma “Rudens tirgus
svētki” rīkošanai:
1.1. Pasākuma organizators – Rojas Jūras zvejniecības muzejs, muzeja vadītāja Inese
Indriksone, tālr. 29432899;
1.2. par tehnisko drošību atbildīgā persona – Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja
Inese Indriksone, tālr. 29432899;
1.3. par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona – Rojas Jūras zvejniecības
muzeja vadītāja Inese Indriksone, tālr. 29432899;
1.4. kārtības uzturētājs – Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja Inese Indriksone, tālr.
29432899;
1.5. pasākuma veids un mērķis – pasākums “Rudens tirgus svētki” iecerēts kā
satikšanās, labas atpūtas un tūrisma veicinošs pasākums. Mērķis – popularizēt
Rojas Jūras zvejniecības muzeju, veicināt tūrismu;
1.6. pasākuma norises vieta un laiks – Rojas Jūras zvejniecības muzeja teritorija, Selgas
iela 33, Rojā, Rojas novadā, sākums 2019.gada 14.septembrī no pulksten 11:00 līdz
pulksten 14:00;
1.7. pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas – pasākumā netiek izmantotas bīstamas
iekārtas;
1.8. plānotais pasākuma apmeklētāju skaits – līdz 400 cilvēku.
2. Uzdot Rojas novada Pašvaldības policijai piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā Rudens tirgus svētku pasākuma laikā Rojas Jūras zvejniecības muzeja teritorijā,
Selgas ielā 33, Rojā, Rojas novadā no pulksten 11:00 līdz pulksten 14:00.
3. Personām, kas saņēmušas pasākuma organizatora uzaicinājumu dalībai Rudens
tirgus svētkos un Rojas invalīdu biedrības biedriem, atļaut Rojas Jūras zvejniecības muzeja
teritorijā, Selgas ielā 33, Rojā, Rojas novadā, 2019.gada 14.septembrī no pulksten 11:00 līdz
pulksten 14:00 veikt izbraukuma vai ielu tirdzniecību ar pārtikas un amatniecības precēm,
atbrīvojot no nodevas maksas. Pārējām personām par izbraukuma vai ielu tirdzniecību
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pasākuma svētku laikā un teritorijā, piemērot šādas tirgošanās nodevas: ielu tirdzniecība ar
pārtikas precēm (tai skaitā mājas vīniem) un nepārtikas precēm – 5,00 EUR.
4.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 11.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.92

Par dalības maksu regatē „Rojas lielā balva”
Izskatot Rojas novada Sporta skolas direktores Tatjanas Kirilovas iesniegumu
(reģistrēts 09.05.2019. 3-9/351) par dalības maksas noteikšanu regates „Rojas lielā balva”, kura
notiks no 2019.gada 20.-21.jūlijam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 14. punktu g) apakšpunktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt dalības maksu vienai personai regatē „Rojas lielā balva” 2019.gadā no
27.-28.jūlijam, EUR 20,00 (divdesmit euro) apmērā.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rojas novada Sporta skolas direktorei Tatjanai
Kirilovai.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 12.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.93

Par dalības maksu Rojas novada Sporta skolas atklātajās sacensībās
vieglatlētikā U12/U14 un U16/U18 vecuma grupām
Izskatot Rojas novada Sporta skolas direktores Tatjanas Kirilovas iesniegumu
(reģistrēts 09.05.2019. 3-9/352) par dalības maksas noteikšanu Rojas novada Sporta skolas
atklātajās sacensībās vieglatlētikā U12/U14 un U16/U18 vecuma grupām, kuras notiks 2019.
gada 06. jūnijā un 2019. gada 18. jūnijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14. punktu g) apakšpunktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt dalības maksu vienai personai Rojas novada Sporta skolas atklātajās
sacensībās U12/U14 vecuma grupām 2019. gadā 06. jūnijā un U16/U18 vecuma grupām 2019.
gada 18. jūnijā EUR 2,00 (divi euro) apmērā.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rojas novada Sporta skolas direktorei Tatjanai
Kirilovai.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 13.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.94

Par dalības maksu Rojas novada Sporta skolas atklātajā 3x3 basketbola
čempionātā bērniem
Izskatot Rojas novada Sporta skolas direktores Tatjanas Kirilovas iesniegumu
(reģistrēts 09.05.2019. 3-9/250) par dalības maksas noteikšanu Rojas novada Sporta skolas
atklātajā 3x3 basketbola čempionātā bērniem, kurš notiks no 2019. gada 08. jūnija līdz 17.
augustam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punktu g)
apakšpunktu,
Rojas novada dome nolemj:
1.Apstiprināt dalības maksu vienai personai par posmu Rojas novada Sporta skolas
atklātajā 3x3 basketbola čempionātā bērniem no 2019. gada 08. jūnija līdz 17. augustam EUR
2,00 (divi euro) apmērā.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rojas novada Sporta skolas direktorei Tatjanai
Kirilovai.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 14.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.95

Par Rojas brīvdabas estrādes teritorijas un telpu nomas maksu
Izskatot Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskās vadītājas Madaras Aizgrāves
priekšlikumu apstiprināt Rojas brīvdabas estrādes teritorijas un telpu nomas maksas,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.
punkta a) apakšpunktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. No 2019. gada 01.jūlija apstiprināt sekojošas Rojas brīvdabas estrādes teritorijas un
telpu nomas maksas:
N.p.k.
Nomas maksa EUR
1.
Estrādes teritorijas (ieskaitot skatuvi, mākslinieku telpas, 50 EUR/ stundā
noliktava - palīgtelpa, labierīcības)
noma
nekomerciāliem pasākumiem: semināriem, konferencēm,
prezentācijā, u.c.
2.
Estrādes teritorijas (ieskaitot skatuvi, mākslinieku telpas, 10%
no
pasākuma
noliktava - palīgtelpa, labierīcības) noma komerciāliem ieņēmumiem, ja nav
pasākumiem: vieskoncertiem, viesizrādēm.
atrunāts citādi.
3.
Estrādes teritorijas (ieskaitot skatuvi, mākslinieku telpas, 10%
no
pasākuma
noliktava - palīgtelpa, labierīcības)
noma viesu ieņēmumiem, bet ne
diskotēkām, deju vakariem
mazāk kā 200 EUR
4.
Estrādes teritorijas (ieskaitot skatuvi, mākslinieku telpas, 500
EUR
(viens
noliktava - palīgtelpa, labierīcības) noma uzņēmumu pasākums 24h)
atpūtas pasākumiem, privātiem pasākumiem.
5.
Estrādes teritorijas (ieskaitot skatuvi, mākslinieku telpas, 8%
no
pasākuma
noliktava - palīgtelpa, labierīcības) noma komerciāliem ieņēmumiem, ja nav
bērnu pasākumiem: vieskoncertiem, viesizrādēm
atrunāts citādi.
2. Noteikt, ka augšminētās nomas maksas neattiecas uz teritorijām, kuras ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai izmanto firma ar kuru noslēgts līgums par ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu.
3.Noteikt, ka nomas maksas netiek piemērotas pašvaldības organizētos pasākumos,
kuros pašvaldība uzaicina uzstāties māksliniekus, vienojoties par mākslinieku uzstāšanos
pašvaldības organizētajā pasākumā par samaksu vai bez samaksas.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 15.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.96

Par Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājas amatu
Ievērojot Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” (turpmāk – PII
“Saulespuķe”) vadītājas Ilonas Klāviņas elektroniski iesniegto informāciju par darba attiecību
pārtraukšanu laikā līdz 01.08.2019., lai nodrošinātu iestādes darbības nepārtrauktību,
nepieciešams organizēt konkursu par Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe”
vadītāja amatu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu,
19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un
pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību
izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” 4.1. punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu vakantam PII “Saulespuķe” vadītāja amatam
(pievienots – pielikums Nr.3) un organizēt konkursu atbilstoši nolikumam.
2. Amata kandidātu pieteikumus uzdot izvērtēt konkursa komisijai, sastāvošajai no
komisijas priekšsēdētājas: Evas Kārkliņas – Rojas novada domes priekšsēdētājas un komisijas
locekļiem:
- Jāņa Pūces, Rojas novada domes izpilddirektora;
- Ingas Otmanes, Rojas novada domes deputātes;
- Zita Broka arodbiedrības pārstāvis;
- Unda Kristapsone, PII “Saulespuķe” vecāku padomes pārstāvis.
3.Paziņojumu ar konkursu publicēt Rojas novada pašvaldības interneta mājas lapā
www.roja.lv, informatīvajā izdevumā „Banga” un laikrakstā „Talsu Vēstis”.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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3.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.05.2019. lēmumam Nr.96
“Par Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājas amatu”

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

APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2019. gada 21.maija
sēdes lēmumu Nr.96
(protokols Nr.6)

Atklāta konkursa nolikums
vakantam Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja
amatam
Izdots saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta
noteikumu Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi
valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot
augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību
izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”
4.1. punktu
1. Vispārīgais noteikums
Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Rojupes PII “Saulespuķe” vadītāja
amata pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš nodrošinātu iestādes kvalitatīvu darbu
un attīstību, izglītības pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem.
2. Konkursa komisija
2.1.Konkursa komisija 5 (piecu) cilvēku sastāvā izveidota un Atklāta konkursa nolikums
vakantam Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja amatam
(turpmāk tekstā – Nolikums) apstiprināts ar Rojas novada domes 21.05.2019.lēmumu Nr.96
“Par Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja amatu”.
2.2.Konkursa komisija atbilstoši šim nolikumam pieņem pretendentu pieteikumus un tiem
pievienotos dokumentus, izvērtē pretendentus atblīstoši iesniegtajiem dokumentiem, un nosaka
pretendentu interviju norises dienu un laiku, veic intervijas un izvērtē pretendentus, kā arī
pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju un konkursa uzvarētāja kandidatūras saskaņošanu ar
Izglītības un zinātnes ministriju un atbilstošas izziņas saņemšanas no Latvijas Republikas Sodu
reģistru .
2.3.Interviju norises laiku un vietu komisijas sekretāre telefoniski paziņo izvirzītajiem
pretendentiem, kuri pēc konkursa komisijas vērtējuma ir saņēmuši augstāko novērtējumu.
2.4.Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.
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2.5.Komisija veic darbu Rojas novada pašvaldības telpās.
2.6.Komisijas sēdes tiek protokolētas.
2.7.Komisijas izvēlētā pretendenta konkursam iesniegtos dokumentus kopā ar protokolu un
pretendenta iesniegto dokumentu izvērtējumu iesniedz Rojas novada domes priekšsēdētājai
lēmuma pieņemšanai.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš
iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.
3.2. Pieteikumu iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rojas novada dome, adrese: Zvejnieku ielā
3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264, vai iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē, Rojas novada domes
sekretārei - Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei
„Konkursam uz Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājas amatu”.
3.3. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 14.jūlijam, plkst.12.00.
3.4. Pieteikums satur šādus dokumentus:
3.4.1. iesniegumu un pretendenta aptaujas lapu (rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai),
(iesniegumā pretendents apliecina, ka piekrīt savu iesniegtajos dokumentos norādīto personas
datu apstrādei, konkursa komisijā un Rojas novada domē);
3.4.2. izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apguves apliecinošu dokumentu
kopijas;
3.4.3. motivācijas vēstuli;
3.4.4. PII “Saulespuķe” attīstības redzējumu (līdz divām A4 lapām datorrakstā).
4. Pieteikumu izskatīšana, vērtēšanas kritēriji, lēmuma pieņemšana
4.1. Konkursa komisija nevērtē pieteikumus, kuri saņemti vai iesūtīti pēc konkursa Nolikuma
3.3.punktā noteiktā termiņa.
4.2 Konkursa komisija veic vērtēšanu divās kārtās:
4.2.1. pirmajā kārtā, pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, piecu darba dienu laikā
atver aploksnes un atlasa tos pieteikumus, kuri satur visus pretendentu atlasei nepieciešamos
dokumentus (Nolikuma 3.4.punkts) un izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību Nolikumā
noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem;
4.2.2. otrajā kārtā (intervija ar pretendentu), piedalīties tiek uzaicināti pretendenti, kuru
iesniegtie dokumenti atbilst konkursa Nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un kuri
konkursa pirmajā kārtā sasnieguši visaugstāko punktu skaitu un ieguvuši vismaz 50% no
pirmajā kārtā iespējamo punktu skaita. Otrajā kārtā tiek vērtēta pretendenta Pirmsskolas
izglītības attīstības koncepcija, atbilstība iesniegtajam rakstiskajam materiālam, spējas sniegt
kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem jautājumiem, saskarsmes spējas, komunikāciju
prasme.
4.3. Pirmajā kārtā komisija izvērtē šī Nolikuma 4.3.1. – 4.3.3.punktā sniegto informāciju,
vērtējot punktu sistēmā (1.pielikums):
4.3.1. Izglītība:
4.3.1.1. Maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā, vai izglītības vadībā, vai augstākā
pedagoģiskā izglītība – 3 punkti;
4.3.1.2. Bakalaura grāds pedagoģijā vai izglītības vadībā, vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības vadībā, vai augstākā un pedagoģiskā
izglītība – 2 punkti;
4.3.1.3. Augstākā izglītība un apgūst pedagoģisko izglītību, vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā – 1 punkts;
4.3.2. Pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā:
4.3.2.1. pēdējo triju gadu pieredze izglītības vadības darbā - 3 punkti;
4.3.2.2. pēdējo triju gadu darba pieredze izglītības jomā – 2 punkti;
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4.3.2.3. vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā –
1 punkts.
4.3.3. Atsauksmes, rekomendācijas – līdz 2 punkti.
4.4. Maksimālais punktu skaits 1.kārtā – 8 punkti.
4.5. Otrajā kārtā (intervijā) komisija izvērtē pretendenta iesniegto PII “Saulespuķe” attīstības
redzējumu, kompetenci iestādes vadības jomā un izglītības nozares jautājumos, saskarsmes
un komunikācijas prasmes pēc šādiem kritērijiem, vērtējot tos punktu sistēmā (1.pielikums):
4.5.1. PII “Saulespuķe” darbības attīstības koncepcijas pamatojums, atbilstība iesniegtajam
materiālam – līdz 5 punktiem;
4.5.2. pretendenta spējas sniegt kompetentas atbildes uz amata pienākumu pildīšanai
atbilstošiem jautājumiem – līdz 5 punktiem;
4.5.3. pretendenta saskarsmes spējas, komunikācijas prasme – līdz 5 punktiem;
4.5.4. motivācijas vēstule – līdz 5 punktiem.
4.5.5 maksimāli iespējamais punktu skaits otrajā kārtā – 20 punkti;
4.5.6. komisijas locekļiem otrās kārtas (intervijas) laikā ir tiesības pretendentam uzdot
jautājumus, kas saistīti ar iepriekšējo darba pieredzi, zināšanām un problēmsituāciju analīzi;
4.5.7. Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam tā saskarsmes spēju,
komunikāciju prasmes un motivācijas novērtēšanai.
4.6. Katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu pēc Nolikuma nosacījumiem; katram
komisijas loceklim ir tiesības individuāli piešķirt papildus līdz 2 vērtējuma punktiem, rakstiski
pamatojot savu vērtējumu. Savu viedokli komisijas loceklis intervijas laikā vai tūlīt pēc
intervijas ieraksta pretendenta izvērtēšanas lapā un apliecina to ar parakstu.
4.7. Maksimāli iespējamais kopējais punktu skaits (ja komisijas locekļi izmanto Nolikuma
4.6.punktā paredzētos papildus punktus) – 30 punkti.
4.8. Lēmumu par pretendenta atbilstību pieņem, pamatojoties uz pirmajā un otrajā kārtā iegūtā
individuālā vērtējuma vidējo punktu skaitu.
4.9. Ja pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, komisija balso par pretendentiem. Ja
balsojums ir vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas priekšsēdētājam
savs lēmums ir jāpamato un tas tiek ierakstīts protokolā.
4.10. Komisija pieņem galīgo lēmumu bez pretendentu klātbūtnes un par rezultātiem
paziņo katram pretendentam rakstveidā piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma
pieņemšanas.
4.11. Dokumenti par Pretendenta kandidatūru, kurš uzvarējis amata konkursā, tiek iesniegti
saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā un nodrošināta izziņas saņemšanas no Latvijas
Republikas Sodu reģistra par pretendenta atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām,
bet pēc nepieciešamā saskaņojuma un izziņas saņemšanas, Pretendents tiek virzīts
apstiprināšanai tuvākajā Rojas novada domes sēdē. Pēc pozitīva domes lēmuma pieņemšanas
pretendents tiek pieņemts darbā, noslēdzot darba līgumu ar pārbaudes laiku - trīs mēneši.
4.12. Ja neviens no pretendentiem nav saņēmis 50% no Nolikuma 4.7. apakšpunktā minēto
punktu skaita vai Rojas novada dome neapstiprina komisijas atzīto konkursa uzvarētāju, tiek
izsludināts atkārtots konkurss uz vakanto amata vietu.
5. Amata pamatpienākumi, nepieciešamā izglītība un prasmes
5.1.Amata pamatpienākumi:
5.1.1. Nodrošināt iestādes dokumentu projektu izstrādi, iestādes reģistrāciju, programmu
sertifikāciju, nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi.
5.1.2. Nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Rojas
novada domes lēmumu un rīkojumu, Rojas novada pašvaldības rīkojumu un metodisko
ieteikumu ievērošanu.
5.1.3. Nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu materiālo un finanšu vērtību
uzskaiti, saglabāšanu un drošību; nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo
līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu.
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5.1.4. Sagatavot un iesniegt domei iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi,
plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam
iestādes budžetam.
5.1.5. Slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus iestādes darbības nodrošināšanai ar citām
juridiskajām un fiziskajām personām iestādes nolikumā paredzētās darbības īstenošanai un
apstiprinātā budžeta ietvaros.
5.1.6. Dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt
perspektīvās attīstības programmas.
5.1.7. Veikt savlaicīgu, un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu
saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Rojas novada domes pieprasījuma,
savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar profesionālo darbību saistītus dokumentus.
5.1.8. Vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar LR izglītības jomu reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un
darbiniekiem.
5.1.9. Veicināt iestādes pedagogu profesionālo izaugsmi un tālākizglītību, nodrošināt
pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē un apstākļus izglītības procesa
kvalitatīvai īstenošanai.
5.1.10. Organizēt audzēkņu uzņemšanu iestādē atbilstoši normatīvo aktu un iestādes
nolikuma nosacījumiem par audzēkņu reģistrēšanu un uzņemšanu.
5.1.11. Nodrošināt izglītības programmu īstenošanu saskaņā ar iestādes nolikumu.
5.2.Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:
5.2.1.darbības sfērai atbilstoša augstākā profesionālā izglītība un pedagoģiskā izglītība;
5.2.2.valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
5.2.3.pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā, vai līdzīga rakstura koordinējošā,
konsultatīvajā vai izglītojošā darbā;
5.2.4.labas komunikāciju un sadarbības prasmes, psiholoģiskā noturība stresa situācijās.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Rojupes PII “Saulespuķe” vadītāja amata konkursa Nolikums sagatavots uz sešām lapām
un tiek ievietots Rojas novada domes interneta mājas lapā, sludinājumu par konkursu uz
vakanto PII “Saulespuķe” vadītāja amatu publicēt informatīvajā izdevumā “Banga” un
laikrakstā “Talsu Vēstis”.
6.2. Nolikuma 3.2.punktā noteiktajā kārtībā noformētie pretendentu iesniegtie dokumenti tiek
reģistrēti pieteikumu saņemšanas reģistrā.
6.3. Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja konkurss
tiek atsaukts pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām vai pretendents iesniegto dokumentu
izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu.
6.4. Pretendentam pēc rakstveida pieprasījuma ir tiesības iepazīties ar komisijas protokolu, daļā,
kas nesatur trešo personu personas datus un komisijas pieņemto ieteikumu.
6.5. Ja konkursa norise ir bijusi nesekmīga (nav pieteicies neviens pretendents, pieteikušos
pretendentu profesionālā sagatavotība neatbilst amata aprakstā noteiktajām prasībām un par to
pieņemts komisijas lēmums, vai nevienu no komisijas ieteiktajiem pretendentiem Rojas novada
dome neapstiprina iecelšanai amatā), dome, pieņem lēmumu par PII “Saulespuķe” vadītāja
iecelšanu vai izsludina atkārtotu konkursu.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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1.pielikums
2019. gada 21.maija Rojas novada domes lēmumam
“Par Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājas amatu”

Pretendentu izvērtēšana
Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja amatam
Pretendents ___________________________________________________________

Maksimālais
punktu skaits

Pozīcija
Nr.p.k.

1.

2.

Izglītība:
1.1. Maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā, vai
izglītības vadībā, vai augstākā pedagoģiskā
izglītība
1.2. Bakalaura grāds pedagoģijā vai izglītības
vadībā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība pedagoģijā vai izglītības vadībā, vai
augstākā un pedagoģiskā izglītība
1.3. Augstākā izglītība un apgūst pedagoģisko
izglītību, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība un B programma pedagoģijā vismaz
72 stundu apjomā
Pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības
darbā:
2.1.Pēdējo triju gadu pieredze izglītības vadības
darbā
2.2. Pēdējo triju gadu darba pieredze izglītības
jomā
2.3. Vismaz triju gadu darba pieredze izglītības
jomā vai izglītības vadības darbā

3

2

1

3
2
1

3.

Atsauksmes, rekomendācijas

līdz 2
Kopā 1.kārtā

8

PII “Saulespuķe” attīstības redzējums
4.

līdz 5

5.

Spējas sniegt kompetentas atbildes uz amata
pienākumu pildīšanai atbilstošiem jautājumiem

līdz 5

6.

Pretendenta saskarsmes spējas, komunikācijas
prasme

līdz 5

7.

Motivācija

līdz 5
Kopā 2.kārtā
Papildus punkti
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20
2

Iegūtais
punktu
skaits

Kopā

30

Piezīmes izvērtēšanas
laikā:

Komisijas loceklis:__________________________________( paraksts, paraksta atšifrējums)
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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, 16.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.97

Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktoru un konkursu uz direktora amatu
Ievērojot Rojas Mūzikas un māksla skolas direktora Jāņa Kivila iesniegumu par darba
līguma uzteikumu no 15.08.2019., un nepieciešamību, lai nodrošinātu iestādes darbības
nepārtrauktību organizēt konkursu par Rojas Mūzikas un māksla skolas direktora amatu,
pamatojoties uz Darba likuma 100. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 9. punktu, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Kārtība un
vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas)
vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” 4.1. punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. No 15.08.2019. atbrīvot Jāni Kivilu no Rojas Mūzikas un māksla skolas direktora
amata un izbeigt darba attiecības sakarā ar darbinieka uzteikumu, pamatojoties uz Darba likuma
100. panta pirmo daļu.
2. Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu Rojas Mūzikas un māksla skolas direktora
amatam (pievienots – pielikums Nr.4) un organizēt konkursu atbilstoši nolikumam.
3. Amata kandidātu pieteikumus uzdot izvērtēt konkursa komisijai, sastāvošajai no
komisijas priekšsēdētājas: Evas Kārkliņas – Rojas novada domes priekšsēdētājas un komisijas
locekļiem:
- Jāņa Pūces, Rojas novada domes izpilddirektora
- Ingas Otmanes, Rojas novada domes deputātes;
- Litas Krūmiņas, Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas;
- Naura Graudiņa, Rojas Mūzikas un mākslas skolas vecāku domes pārstāvja.
4.Paziņojumu ar konkursu publicēt Rojas novada pašvaldības interneta mājas lapā
www.roja.lv, informatīvajā izdevumā „Banga” un laikrakstā „Talsu Vēstis”.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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4.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.05.2019. lēmumam Nr.97
“Par Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktoru un konkursu uz direktora amatu”

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

APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2019. gada 21.maija
sēdes lēmumu Nr.97
(protokols Nr.6)
Atklāta konkursa nolikums Rojas Mūzikas un māksla skolas direktora amatam
1.Vispārīgie noteikumi
1.1.Konkursa (turpmāk tekstā – Konkurss) mērķis ir izvērtēt konkursa dalībnieku
profesionālo sagatavotību un atbilstību Rojas mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā –
Iestāde) direktora amata pienākumu kvalitatīvai izpildei.
2. Konkursa komisija
2.1.Konkursa komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota 5 (piecu) locekļu sastāvā ar
Rojas novada domes (turpmāk tekstā – Domes) 21.05.2019. lēmumu Nr.97 „ Par Rojas Mūzikas
un mākslas skolas direktoru un konkursu uz direktora amatu”.
2.2.Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vismaz 3 komisijas locekļi.
2.3.Komisija darbu veic Rojas novada pašvaldības telpās Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas
novadā.
2.4.Komisijas sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs.
2.5. Pēc pretendentu izvērtēšanas Komisija vienojas par piemērotākā pretendenta ieteikšanu
iecelšanai Iestādes direktora amatā. Ja Komisijas locekļi nevar vienoties par vienu piemērotāko
pretendentu, lēmumu pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo balsu vairākumu. Ja balsu skaits
sadalās, izšķirošā balss ir Komisijas priekšsēdētājam.
2.6.Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, paraksta Komisijas priekšsēdētājs un
sekretārs.
2.7. Komisija pēc Konkursa uzvarētāja saskaņošanas Kultūras ministrijā, Izglītības un
zinātnes ministrijā un nodrošināta izziņas saņemšanas no Latvijas Republikas Sodu reģistra par
pretendenta atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām, un kopā ar Konkursā
uzvarējušā pretendenta iesniegtajiem dokumentiem iesniedz Domei ierosinājumu lēmuma
pieņemšanai.
2.8. Ja Komisija nevienu no pretendentiem neizvēlas par atbilstošu Iestādes direktora
amatam, Komisija pieņem lēmumu par atkārtota konkursa izsludināšanu.
3. Konkursa noteikumi
3.1.Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis
pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un kurš atbilst
šādām prasībām:
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3.1.1.izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību
noteiktajām prasībām;
3.1.2.prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un
vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā
apjomā;
3.1.3.pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā izglītības
jomā vai pieredze izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze
kultūrizglītības iestādes vadības darbā;
3.1.4. zināšanas profesionālās ievirzes izglītības iestādes finansēšanas jautājumos;
3.1.5. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā
noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.
3.2. Sludinājums par konkursu tiek ievietots laikrakstā “Talsu Vēstis”, un Rojas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Banga” un pašvaldības mājas lapā -www.roja.lv
3.3. Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var iesniegt iesūtīt pa pastu, norādot
adresātu – Rojas novada dome, adrese – Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264 LV3264, vai iesniegt personīgi, Rojas novada domes Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas
centrā, pēc savas vēlēšanās, slēgtā aploksnē, uz aploksnes norādot „Konkursam uz Rojas
mūzikas un mākslas skolas direktora amatu”, pretendentam ir tiesības dokumentus iesniegt
Rojas novada domei elektroniski, parakstītus ar elektronisko parakstu, nosūtot uz adresi –
roja@roja.lv .
3.4. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana Rojas novada domē līdz 2019.gada
14.jūnija plkst.12:00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.
3.5. Iesniedzamie dokumenti:
3.5.1.pieteikums par kandidēšanu uz vakanto Iestādes direktora amatu (pieteikumā, jāpauž
arī piekrišana savu personas datu apstrādei konkursa komisijā un Rojas novada domē);
3.5.2.īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV), vēlams Europass;
3.5.3.motivācijas vēstule;
3.5.4.izglītības dokumentu kopijas, t.sk., 3 gadu laikā profesionālās kompetences pilnveides
dokumentu kopijas;
3.5.5. Iestādes attīstības redzējums (līdz 2 A4 lapām datorrakstā, burtu šrifts – Time New
Roman, burtu lielums -12);
3.5.6.valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
3.5.7.apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību
aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi darbam izglītības iestādē;
3.5.8. 2 (divas) rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.
4. Konkursa norise
4.1. Konkurss norit 2 kārtās:
4.1.1. I (pirmajā) kārtā Komisija atver aploksnes un izvērtē iesniegtos dokumentus un
atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem novērtē katra pretendenta atbilstību Nolikumā
izvirzītajām prasībām;
4.1.2. II (otrajā) kārtā (intervijā) piedalīties tiek uzaicināti pretendenti ar augstāko punktu
skaitu konkursa I (pirmajā) kārtā, un kuri ieguvuši vismaz 50% no pirmajā kārtā iespējamo
punktu skaita;
4.1.3. II (otrajā) kārtā tiek vērtēts pretendenta Iestādes attīstības redzējuma pamatojums,
atbilstība iesniegtajam rakstiskajam materiālam, spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai
specifiskiem jautājumiem, saskarsmes spējas, komunikāciju prasme.
4.2. Papildus darba intervijai otrajā kārtā pretendentam var noteikt darba uzdevumus.
4.3. Komisijas locekļiem ir tiesības pretendentiem uzdot jautājumus, kas saistīti ar
iepriekšējo darba pieredzi, zināšanām, problēmsituāciju analīzi, Iestādes attīstības redzējuma
pamatojumu, izglītības sistēmas vērtējumu.
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4.4. Pretendentam uz otro kārtu līdzi jāņem izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kā arī
profesionālo pilnveidi apliecinošo dokumentu oriģināli un valsts valodas prasmes apliecība
(ja tāda nepieciešama).
4.5. Komisija sazinās tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiek aicināti dalībai konkursa II
(otrajā) kārtā (intervija), un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām paziņo
intervijas norises laiku un vietu.
4.6. Komisija izvērtē pretendenta izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pretendenta
pieteikumā un CV sniegto informāciju pēc šādiem kritērijiem, vērtējot punktu sistēmā:
Kritērijs
Punkti
1. Izglītība
1.1. Bakalaura/maģistra grāds izglītībā/izglītības vadībā/
Līdz 6
pedagoģijā un specializācijai atbilstoša profesionālā
kvalifikācija (MK 2014.gada 28.oktobra noteikumi
Nr.662, 1.pielikuma 1.punkts)
1.2. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē
Līdz 5
un specializācijai atbilstoša profesionālā kvalifikācija
(MK 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.662,
1.pielikuma 7.punkts)
2. Darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības
darbā
2.1. Pieredze profesionālās ievirzes izglītības iestādes
5
vadītāja darbā (vadītāja vietnieka un metodiķa
darbā) vairāk kā 3 gadi
2.2. Pieredze izglītības vadības jomā vairāk kā 3 gadi
4
2.3. Pieredze profesionālās ievirzes izglītības
3
skolotāja darbā vairāk kā 3 gadi
2.4. Pieredze nozarei atbilstošā pedagoga darbā vairāk
2
kā 3 gadi
3. Papildu izglītība
3.1. Attiecas uz vakantā amata pienākumu izpildi
Līdz 1
pēdējo trīs gadu periodā
4. Iestādes darba organizēšanas un attīstības redzējums
Līdz 5
4.7. Maksimāli iespējamais punktu skaits I (pirmajā) kārtā – 17 punkti.
4.8. Intervija – Komisija izvērtē pretendenta iesniegtā iestādes darba organizēšanas un
attīstības redzējuma pamatojumu un 4.1.3. punktā minētās pretendenta spējas pēc šādiem
kritērijiem, vērtējot punktu sistēmā:
Kritērijs
1. Iestādes attīstības redzējuma pamatojums, tā atbilstība
iesniegtajam rakstiskajam materiālam (subjektīvs
vērtējums)
2. Spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem
jautājumiem (subjektīvs vērtējums)
3. Saskarsmes spējas, komunikāciju prasme (subjektīvs
vērtējums)

Punkti
Līdz 5
Līdz 4
Līdz 3

4.9. Maksimāli iespējamais punktu skaits II (otrajā) kārtā (intervijā) – 12 punkti.
4.10. Intervijas laikā pretendentam pēc komisijas priekšsēdētāja pieprasījuma jāuzrāda
izglītības, apmācību un citu iesniegto dokumentu kopiju oriģināli.
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4.11. Komisijas locekļiem intervijas laikā ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam, kas
saistīti ar iepriekšējo pieredzi, zināšanām, problēmsituāciju analīzi, iestādes darba
organizēšanas un attīstības redzējuma pamatojumu, izglītības sistēmas vērtējumu.
4.12. Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam tā saskarsmes spēju
un komunikāciju prasmju novērtēšanai.
4.13. Katram komisijas loceklim ir tiesības dot individuāli papildus līdz 2 vērtējuma
punktiem, rakstiski pamatojot savu vērtējumu par pretendenta izpratni par vietējo izglītības
jomas situāciju un novitāti iestādes attīstības redzējumā. Savu viedokli komisijas loceklis
ieraksta intervijas laikā vai tūlīt pēc tās pretendenta izvērtēšanas lapā un apliecina to ar
parakstu.
4.14. Katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu pēc Nolikuma nosacījumiem,
pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, komunikāciju un saskarsmes prasmes un motivācijas
intervijas laikā. Katra komisijas locekļa piešķirtie novērtējuma punkti un papildus punkti
katram pretendentam tiek summēti un dalīti ar komisijas locekļu skaitu, tālākai pretendentu
vērtēšanai tiek izmantots kritēriju vidējais punktu skaits.
4.15. Pretendenta maksimāli iespējamais – I (pirmās) un II (otrās) kārtas kopējais punktu
skaits (ja komisijas locekļi izmanto Nolikuma 4.13.punktā paredzētos papildus punktus) – 31
punkts.
4.16. Lēmumu par pretendenta atbilstību pieņem, pamatojoties uz pirmajā un otrajā kārtā
iegūto punktu kopsummas rezultātu.
4.17. Ja I (pirmās) un II (otrās) kārtas kopsummā vairāki pretendenti ir ieguvuši vienādu
vērtējumu, komisijai ir tiesības organizēt papildu atlases kārtu.
4.18. Komisija pieņem galīgo lēmumu bez pretendentu klātbūtnes un par rezultātiem
paziņo katram pretendentam rakstveidā piecu darba dienu laikā pēc konkursa otrās kārtas.
4.19. Savu piekrišanu Konkursa rezultātā uzsākt Iestādes direktora amata pienākumu
izpildi, norādot iespējamo darba tiesisko attiecību uzsākšanas termiņu, Konkursa uzvarētājs
apliecina rakstveida iesniegumā pēc tam, kad saņēmis rakstveida paziņojumu par pretendenta
izvirzīšanu apstiprināšanai amatā.
4.20. Ja pretendents, kurš uzvarējis Konkursā, pieņem lēmumu atteikties no Iestādes
direktora amata pienākumu izpildes, var tikt pieņemts lēmums par nākošā II (otrajā) kārtā
intervētā pretendenta ar lielāko iegūto punktu skaitu izvirzīšanu apstiprināšanai amatā šajā
Nolikumā noteiktajā kārtībā.
4.21. Pēc apliecinājuma saņemšanas Konkursa uzvarētāja kandidatūra tiek saskaņota
Kultūras ministrijā un tad virzīta uz tuvāko domes sēdi iecelšanai iestādes direktora amatā.
4.22. Pēc pozitīva domes lēmuma par Konkursa uzvarētāja iecelšanu Iestādes direktora
amatā tiek noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes termiņu.
5. Nobeiguma noteikumi
5.1. Iestādes direktora amata konkursa Nolikums sagatavots uz četrām lapām un tiek
ievietots Rojas novada pašvaldības mājas lapā.
5.2. Uzziņas var saņemt pa tālruni 29421943.
5.3. Pieteikumi, kas nav noformēti atbilstoši Nolikuma 3.3.punkta nosacījumiem, saņemti
pēc Nolikuma 3.4.punktā noteiktā termiņa vai nesatur Nolikuma 3.5.punktā noteikto
informāciju un dokumentus, vai arī satur pretendenta sagatavotus, bet neparakstītus un
nedatētus dokumentus, netiek izvērtēti.
5.4. Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja
konkurss tiek atsaukts pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām un pretendents iesniegto
dokumentu izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu.
5.5. Pretendentam pēc rakstveida pieprasījuma ir tiesības iepazīties ar komisijas protokolu
un komisijas pieņemto lēmumu, daļā, kas nesatur trešo personu personas datus.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 17.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.98

Par nolikuma “Brīvprātīgā darba popularizēšanas projekts jauniešiem” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
8. punktu un 27. punktu, Jaunatnes likuma 8. pantu un 9. pantu, Brīvprātīgā darba likuma 3.
panta 2. punktu
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu “Brīvprātīgā darba popularizēšanas projekts jauniešiem”
(pievienots – pielikums Nr.5).
2.Atzīt par spēku zaudējušu Rojas novada domes 2016. gada 15. marta lēmumu Nr.55
„Par Brīvprātīgā darba popularizēšanas projekta nolikuma apstiprināšanu”.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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5.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.05.2019. lēmumam Nr.98
“Par nolikuma “Brīvprātīgā darba popularizēšanas projekts jauniešiem” apstiprināšanu”

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

APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2019.gada 21. maija
sēdes lēmumu Nr.98
(protokols Nr.6)
NOLIKUMS

“Brīvprātīgā darba popularizēšanas projekts jauniešiem”
Mērķi: Popularizēt Brīvprātīgo darbu un tā nozīmi aktīvas pilsonības un demokrātijas
veicināšanā Rojas novadā.
Uzdevumi:
1. Dot iespēju jauniešiem iegūt bagātīgu pieredzi, attīstīt sociālās prasmes un kompetences
dažādās nozarēs.
2. Veicināt jauniešu ideju īstenošanu un parādīt katra jaunieša prasmes un talantu.
3. Paplašināt jauniešu sociālos kontaktus.
4. Attīstīt jauniešu prasmes savu ideju īstenošanā.
Organizatori: Rojas novada pašvaldība
Dalībnieki: Rojas novada jaunieši, vecums 13-25 gadi.
Laiks: Brīvprātīgais darbs tiek veikts gada ietvaros.
Katru gadu veic izvērtēšanu par padarīto brīvprātīgajā darbā līdz 11. novembrim, iesniedzot
brīvprātīgā darba grāmatiņu.
Norise:
1. Jaunietis, kurš vēlas iesaistīties Brīvprātīgā darbā, noslēdz līgumu ar Rojas novada
pašvaldību, kuru pārstāv Rojas novada Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste.
2. Rojas novada jaunietim izsniedz Brīvprātīgā darba grāmatiņu, kurā veikt darba uzskaiti.
3. Jaunieši, kuri Brīvprātīgajā darbā strādājuši vismaz 60 stundas, iegūst Rojas novada
pašvaldības apstiprinātu pateicību.
4. Katru gadu novembrī Brīvprātīgā darba popularizēšanas projekta noslēguma pasākumā
tiks pasniegtas pateicības aktīvākajiem brīvprātīgā darba darītājiem un sumināti
izcilākie.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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Pielikums Nr.1. Nolikumam
„Brīvprātīgā darba popularizēšanas projekts jauniešiem”

Līgums
par brīvprātīgā darba veikšanu Nr._________
Roja,

2019. gada __._________

Rojas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90002644930 , Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, nozīmē
Jaunatnes lietu speciālisti Ingu Grosbahu (atbildīgā par „Brīvprātīgā darba popularizēšanas
projektu jauniešiem”) personā, no vienas puses un brīvprātīgā/ais_________
_________________________, personas kods _________________, deklarētā dzīves vieta:
_______________________________(turpmāk tekstā Brīvprātīgais) no otras puses, saskaņā ar
Rojas novada pašvaldības realizēto Brīvprātīgā darba popularizēšanas projektu un saskaņā ar
Jaunatnes likuma 8.pantu un 9.pantu, tiek noslēgts sekojošs līgums, saskaņā ar Brīvprātīgā
darba likumu 6.pantu un 8. pantu :
1. Brīvprātīgais, izsakot brīvu gribu, piekrīt darboties Rojas novada pašvaldības Brīvprātīgā
darba popularizēšanas projektā un veikt plānošanas, organizatoriskus un praktiskus darbus,
lai nodrošinātu Rojas novada pašvaldības mērķu īstenošanu, jauniešu saturīga un lietderīga
brīvā laika pavadīšanas organizēšanu.
2. Brīvprātīgais darbu uzsāk katru gadu un nodod brīvprātīgo grāmatiņu līdz 11.novembrim.
3. Brīvprātīgais apņemas meklēt brīvprātīgā darba iespējas Rojas novadā un interesēties pie
atbildīgās personas par iespējām veikt brīvprātīgo darbu Rojas novadā.
4. Brīvprātīgais darbs nedrīkst traucēt vai ietekmēt brīvprātīgā skolas vai darba apmeklējumu.
5. Brīvprātīgā darba grāmatiņā tiek veikts ieraksts par brīvprātīgā darba vietu, veicamo darba
apjomu, izpildes kārtību un termiņu.
6. Rojas novada pašvaldība – brīvprātīgā darba organizētājs apņemas:
6.1. sniegt informāciju par brīvprātīgā darba iespējām,
6.2. nodrošināt brīvprātīgo ar darba grāmatiņu,
6.3.informēt par projekta noslēguma pasākumu katru gadu līdz 11.novembrim,
6.4. informēt par brīvprātīgā darba organizētāja atbildību, tiesībām un pienākumiem.
6.5. informēt brīvprātīgā darba veicēju par viņa atbildību, tiesībām un pienākumiem
7. Brīvprātīgais par veiktajiem darbiem var saņemt Rojas novada pašvaldības izstrādātu un
apstiprinātu Pateicību, kur tiek minēti veicamie darba uzdevumi un apgūtās prasmes un
iemaņas.
8. Pateicības saņemšanai minimālais nepieciešamo stundu apjoms ir 60 (sešdesmit) stundas.
9. Brīvprātīgo grāmatiņu iesniegšanas termiņš katru gadu 11.novembris.
10. Brīvprātīgo grāmatiņā obligāti jābūt aizpildītai informācijai par darba devēja
kontaktinformāciju.
11. Ja Brīvprātīgais vairs nevēlas turpināt darbu projektā, viņam ir tiesības izbeigt Līguma
saistības par to paziņojot Rojas novada pašvaldībai.
12. Līgums noslēgts pēc abu pušu vienošanās, izsakot brīvu gribu, bez maldus, viltus vai
spaidiem un vienošanās nosacījumus var grozīt tikai abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
13. Līgums sastādītas divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Rojas
novada pašvaldībā, kopija pie atbildīgās personas par brīvprātīgā darba popularizēšanas
projektu, otrs pie Brīvprātīgā.
Rojas novada dome

Brīvprātīgais

__________________________

____________________________
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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, 18.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.99

Par atļauju Rojas ostas valdes loceklim Kasparam Cirsim savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu
2019.gada 18.aprīlī Rojas novada dome saņēmusi Rojas ostas valdes locekļa Kaspara
Cirša (turpmāk tekstā – Persona) 2019.gada 18.aprīļa iesniegumu, kurā Persona lūdz sniegt
atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai, t.i., sniegt atļauju Personai savienot Rojas ostas
valdes locekļa amatu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskā
departamenta direktora amatu. Persona ir norīkota pildīt valdes locekļa pienākumus Rojas ostas
valdē. Minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī tiešo amatu pienākumu pildīšanai nekaitē.
Ar Rojas novada domes lēmumu nolemts iekļaut ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Juridiskā departamenta direktoru Kasparu Cirsi Rojas ostas valdes sastāvā
kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi. Likuma 4. panta 2.³ daļā ir
noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, kuras ieņem ostas valdes
locekļa amatu.
Rojas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta 5.¹ daļas 4.punktu ir
kompetenta izsniegt atļauju savienot Rojas ostas valdes locekļa amatu ar citu amatu.
Izvērtējot Likuma par ostām 7.pantā un Rojas ostas pārvaldes nolikumā noteiktās Rojas
ostas pārvaldes funkcijas kopsakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Juridiskā departamenta direktora darba pienākumiem, secināms, ka Rojas ostas valdes locekļa
amata un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskā departamenta
direktora amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
Saskaņā ar Likuma 8.¹panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā
panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu
maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu
par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata
saistīti ar Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un
3.punktu (atcelšanas atruna). Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos
apstākļus un iegūto informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 6.panta otro
daļu, 7.panta 5.¹daļu, 8.¹ panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī
ņemot vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar
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valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atļaut Kasparam Cirsim savienot Rojas ostas valdes locekļa amatu ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskā departamenta direktora amatu.
2. Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8¹.panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums
izdots ar atcelšanas atrunu.
3. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Rojas novada
domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu
nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta otro daļu,
189. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 19.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.100

Par adreses piešķiršanu Rojas estrādei
Rojas novada dome konstatē, ka Rojas estrādei (kadastra Nr.8882 008 1121)
nepieciešams piešķirt adresi – zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1081 piešķirt
jaunu adresi: Jūras iela 10, Roja, Rojas novads, LV – 3264.
Pamatojoties uz 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.10., 5. un 9.1. punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Izveidot būvju īpašumu, sastāvošu no jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 8882 008
0728 067 un piešķirt tam jaunu adresi: Jūras iela 10, Roja, Rojas nov., LV – 3264.
2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv.
3.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 20.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.101

Par zemes vēja ģeneratoru uzstādīšanu nekustamā īpašumā „Stāvkrasti”, Rudē,
Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/342, 07.05.2019.), kurā
lūgts atļaut uzstādīt nekustamā īpašuma „Stāvkrasti”, Rudē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882
007 0007) teritorijā vēja ģeneratorus 12metru augstumā, ar jaudu 5KW. Iegūtā strāva tiks
izmantota pašpatēriņam.
Rojas novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Stāvkrasti”, Rudē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 007 0007,
kopplatība 1,0000 ha), sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 007
0158 (platība 1,0000 ha), (pievienots grafiskais pielikums Nr.6).
2. Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000482628, zemesgrāmatā nav reģistrētas atzīmes par maksātnespēju,
piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem.
3. Prasītājs vēlas uzstādīt nekustamā īpašuma „Stāvkrasti”, Rudē, Rojas novadā (kadastra Nr.
8882 007 0007) teritorijā vēja ģeneratorus 12 metru augstumā, ar jaudu 5KW. Iegūtā strāva
tiks izmantota pašpatēriņam.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādas ir nekustamā īpašuma
“Stāvkrasti”, Rudē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 007 0007) eksplikācijas un izvērtējot
lietderības apsvērumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, kas
nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību un Rojas novada teritorijas plānojuma
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atļaut uzstādīt nekustamā īpašuma „Stāvkrasti”, Rudē, Rojas novadā (kadastra Nr.
8882 007 0007) teritorijā vēja ģeneratorus 12 metru augstumā, ar jaudu 5KW. Iegūtā strāva tiks
izmantota pašpatēriņam.
2.Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējam
[..].
3.Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-3401.
4.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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6.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.05.2019. lēmumam Nr.101
“Par zemes vēja ģeneratoru uzstādīšanu nekustamā īpašumā „Stāvkrasti”, Rudē, Rojas novadā”

Nekustamā īpašuma „Stāvkrasti”, Rudē, Rojas novadā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 8882 007 0158

Kartējuma daļa no Rojas novada teritorijas plānotās/atļautās izmantošanas
(oriģināls mērogā: 1:10 000)
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)

53

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, 21.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.102

Par būvju īpašuma izveidošanu “Veterāni”, Kaltene, Rojas novads
Rojas novada domē saņemts [..], iesniegums (saņemts 03.05.2019., reģistrācijas Nr. 310/341) ar lūgumu izveidot atsevišķu būvju īpašumu nekustamā īpašumā “Veterāni”, Kaltenē,
Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 009 0208 un piešķirt būvju īpašumam adresi “Veterāni”,
Kaltene, Rojas novads.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas punktam 1) reģistrēt
zemesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldībai piekrītošu zemi “Veterāni”, Kaltene, Rojas novads,
kadastra Nr. 8882 009 0208, 0.4000 ha platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā)
(pievienots grafiskais pielikums Nr.7).
2. Piekrist būvju īpašuma “Veterāni”, Kaltene, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009
0208, sastāvoša no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0208 001, saimniecības
ēkas ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0208 002, pagraba ar kadastra apzīmējumu 8882 009
0208 003, izveidošanai un piešķirt būvju īpašumam nosaukumu – “Veterāni”, Kaltene, Rojas
novads.
3. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt [..].
4. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv.
5.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV – 3401).
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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7.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.05.2019. lēmumam Nr.102
“Par būvju īpašuma izveidošanu “Veterāni”, Kaltene, Rojas novads”

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

Eva Kārkliņa
55

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, 22.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.103

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Birzgaļi”, Ģipkā,
Rojas novadā
Rojas novada pašvaldībā iesniegts apstiprināšanai SIA „Recta” sertificētas zemes
ierīkotājas K.Braunas izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Birzgaļi”,
Ģipka, Rojas novads.
Rojas novada dome konstatē:
1. Zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rojas novada domes 2019.gada
19.februāra sēdes lēmumu Nr. 25, (protokols Nr. 2, 13.punkts „Par zemes ierīcības projekta
izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Birzgaļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 004 0285”.
2. Zemes ierīcības projekts, izstrādāts nekustamam īpašumam „Birzgaļi”, Ģipka, Rojas novads
ar kadastra Nr.8882 004 0285 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0285
kopplatība 5,2000 ha, sadalīšanai 4 (četros) atsevišķos īpašumos.
3. Nekustamā īpašuma „Birzgaļi”, Ģipkā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 004 0285 zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0285 esošais nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis ir –„Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600), kas
atbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kuri pēc zemes
ierīcības projekta izstrādes ir:
Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8882
004 0228 kopplatībā 0,7000 ha, ir –
- „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,7000 ha
platībā.
Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8882
004 0230 kopplatībā 1,4000 ha, ir –
- „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 1,4000 ha
platībā.
Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8882
004 0231 kopplatībā 1,2000 ha, ir –
- „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 1,2000 ha
platībā.
Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 8882
004 0233 kopplatībā 1,9000 ha, ir –
- „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 1,9000 ha
platībā.
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4. Sadalīt nekustamo īpašumu “Birzgaļi”, Ģipkā, Rojas novadā ar kadastra Nr. 8882 004 0285
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0285, atbilstoši zemes ierīcības projektam
4 (četros) atsevišķos īpašumos un piešķirt tiem sekojošus nosaukumus:
- Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8882 004
0228 piešķirt jaunu nosaukumu “Kazenes”;
- Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8882 004
0230 piešķirt jaunu nosaukumu “Lielslokas”;
- Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8882 004
0231 piešķirt jaunu nosaukumu “Kaivas”;
- Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 8882 004
0233 saglabāt esošo nosaukumu “Birzgaļi”.
Pamatojoties uz minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu
“Ciemu un viensētu nosaukumi” un 15.pantu “Nosaukumu piešķiršanas nosacījumi”,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 02.augusta
noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 17.2., 18. un 36.
punktu, saskaņā ar Rojas novada domes 2019.gada 19.februāra sēdes lēmumu Nr. 25, (protokols
Nr. 2, 13.punkts „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma
“Birzgaļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0285”
Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Birzgaļi”, Ģipka, Rojas
novads, (kadastra Nr.8882 004 0285) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0285
sadalīšanai, (pievienots grafiskais pielikums Nr.8).
2. Sadalīt nekustamā īpašuma „Birzgaļi”, Ģipka, Rojas novads, (kadastra Nr.8882 004
0285) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0285, atbilstoši zemes ierīcības
projektam 4 (četrās) atsevišķās zemes vienībās un piešķirt/saglabāt tām sekojošus nosaukumus:
1) Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8882
004 0228 piešķirt jaunu nosaukumu “Kazenes”;
2) Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8882
004 0230 piešķirt jaunu nosaukumu “Lielslokas”;
3) Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8882
004 0231 piešķirt jaunu nosaukumu “Kaivas”;
4) Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 8882
004 0233 saglabāt esošo nosaukumu “Birzgaļi”.
3. Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
8882 004 0228 kopplatībā 0,7000 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – „Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,7000 ha platībā.
4. Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
8882 004 0230 kopplatībā 1,4000 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – „Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 1,4000 ha platībā.
5. Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.3 ar kadastra apzīmējumu
8882 004 0231 kopplatībā 1,2000 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – „Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 1,2000 ha platībā.
6. Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.4 ar kadastra apzīmējumu
8882 004 0233 kopplatībā 1,9000 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – „Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 1,9000 ha platībā.
7. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību
informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp
NĪVKIS un pašvaldību”.
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8. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt ar drošu elektronisko
parakstu zemes ierīcības projekta izstrādātājam SIA “Recta” uz e-pastu: info@rectasia.lv.
9.Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Rojas novada
domē, iesniedzot iesniegumu Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas nov., LV –
3264.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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8.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.05.2019. lēmumam Nr.103
“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Birzgaļi”, Ģipkā, Rojas novadā”

Nekustamā īpašuma zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0285

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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ROJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr.6, 23.punkts)
Rojā
21.05.2019.

Nr.104

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Priežu ielā 35, Rojā, Rojas novadā
Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/349, 09.05.2019.), kurā
lūgts atļaut no nekustamā īpašuma Priežu ielā 35, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008
0497) atdalīt 2 (divas) zemes vienības:
1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0497;
2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0498, saglabājot tām esošo
nosaukumu un adresi: Priežu iela 35, Roja, Rojas nov., LV – 32264 un paliekošajām zemes
vienībām piešķirt jaunu nosaukumu “Apenāji”.
Rojas novada dome konstatē:
1.Nekustamais īpašums Priežu iela 35, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0497,
kopplatība 3,3316 ha), sastāv no 5 (piecām) zemes vienībām:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0316 (platība 2,3800 ha);
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0498 (platība 0,2004 ha);
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0632 (platība 0,3031 ha);
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0633 (platība 0,3134 ha);
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0497 (platība 0,1347 ha).
2.Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.500, zemesgrāmatā nav reģistrētas atzīmes par maksātnespēju, piedziņas
vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem.
3.Prasītāji vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Priežu iela 35, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr.
8882 008 0497, kopplatība 3,3316 ha), no kopējā īpašuma atdalot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8882 008 0497 (platība 0,1347 ha) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8882 008 0498 (platība 0,2004 ha) saglabājot tām esošo nosaukumu un adresi: Priežu iela
35, Roja, Rojas novads, LV – 3264.
4.Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 1 (vienai) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8882 008 0498 noteiktais zemes lietošanas mērķis neatbilst zemes
eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc nepieciešams to mainīt,
nosakot sekojošu zemes lietošanas mērķi:
− atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0498, 0,2004 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201)
0,2004 ha platībā;
− atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0497, 0,1347 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,1347 ha platībā;
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− paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0316, 2,3800 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101)
2,3800 ha platībā;
− paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0632, 0,3031 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101)
0,3031 ha platībā;
− paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0633, 0,3134 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101)
0,3134 ha platībā.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādas ir nekustamā īpašuma
Priežu iela 35, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0497) eksplikācijas un izvērtējot
lietderības apsvērumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, kas
nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
„Administratīvā procesa likuma” 67.panta piekto daļu, 84.pantu, 86.panta pirmo daļu,
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” punktiem 16., 17.2., 18.
un 36. punktu, „Zemes ierīcības likuma” 8.pantu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” 14.pantu un Rojas novada teritorijas plānojumu,
Rojas novada dome nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Priežu iela 35, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr.
8882 008 0497, kopplatība 3,3316 ha), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008
0497 (0,1347 ha platībā) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0498 (platība
0,2004 ha) (pievienots grafiskais pielikums Nr.9).
2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8882 008 0497 un 8882 008
0498 saglabāt esošo nosaukumu un adresi: Priežu iela 35, Roja, Rojas nov., LV – 3264.
3. Paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8882 007 0316, 8882 008
0632 un 8882 008 0633 piešķirt jaunu nosaukumu „Apenāji”.
4. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0498, 0,2004 ha
platībā noteikt zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods
0201) 0,2004 ha platībā.
5. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0497, 0,1347 ha
platībā saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0,1347 ha platībā;
6. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0316, 2,3800 ha
platībā saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 2,3800 ha platībā;
7.Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0632, 0,3031 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,3031 ha platībā;
8.Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0633, 0,3134 ha platībā
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods
0101) 0,3134 ha platībā.
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9.Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējiem.
10.Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam,
Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-3401.
11.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību
informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp
NĪVKIS un pašvaldību”.
12.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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9.PIELIKUMS
Rojas novada domes 21.05.2019. lēmumam Nr.104
“Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Priežu ielā 35, Rojā, Rojas novadā”

Nekustamā īpašuma Priežu iela 35, Roja, Rojas novads, (kadastra Nr.8882
008 0497) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
8882 008 0497 un 8882 008 0498

Kartējuma daļa no Rojas novada teritorijas plānotās/atļautās izmantošanas
(oriģināls mērogā: 1:10 000)
Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

(paraksts)
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