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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 6 

 
 

Rojā, 2021. gada 26.aprīlī 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 
 

Darba kārtība: 

 
1. Par Domes priekšsēdētājas atbrīvošanu 

 
Sēdi vada: 

Rojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Haralds Valdemārs 

 

Protokolē: 

Domes sekretāre Gunta Dambiņa 

 

Piedalās deputāti: 

Eva KĀRKLIŅA 

Agnis DRAVNIEKS 

Jānis KALNIŅŠ 

Inga OTMANE 

Guntra STOCKA 

Haralds VALDEMĀRS 

Edgars GRĪNĪTIS 

Eduards KLEINBERGS 

 

Nepiedalās: 

Mareks ŠTĀLS – darba nespējas lapa 

 

Piedalās domes darbinieki un pieaicinātās personas: 

Jānis Pūce – izpilddirektors, Jānis Pāvuliņš – jurists. 

 

1. 

Par Domes priekšsēdētājas atbrīvošanu 
 

Ziņo domes priekšsēdētājas vietnieks Haralds Valdemārs 

 
2021.gada 21.aptīlī tika iesniegts deputātu (G.Stockas, J.Kalniņa, E.Kleinberga, 

A.Dravnieka, I.Otmanes) pieprasījums par ārkārtas sēdes sasaukšanu un tam pievienots 

lēmuma projekts sekojošā redakcijā: 

mailto:roja@roja.lv


“2021.gada 13.aprīlī notika domes Tautsaimniecības komitejas sēde, kurā bija 

jāizskata Rojas novada domei un Tautsaimniecības komitejai adresētu no [..] iesniegto 

iesniegumu par Rojas novada Domes rīcību ar zemes īpašumu, kadastra Nr.8882 008 0702, 

adresē Jūras iela 1A, Roja, Rojas novads (Laivu noma un piestātne). Iesniedzējs [..] lūdza 

iekļaut šo jautājumu komitejā, t.sk. paredzot kopā ar komitejas deputātiem piedalīties attālināti 

Zoom tiešsaistes formātā šī iesnieguma situācijas izskatīšanu. 

[..] iesniegums un lūgums netika skatīts Tautsaimniecības komitejā, netika dota virzība 

saņemtā papildus izvērstā formātā iesniedzēja paskaidrojumam. Domes priekšsēdētāja [..] 

iesniegumu novīzēja Tautsaimniecības komitejas deputātiem ar formālu dokumenta aprites 

norādi komitejas locekļiem, proti, “iepazīties ar šo iesniegumu”. 

Domes priekšsēdētājas darbība/bezdarbība ir pavirša rīcība šī iesnieguma 

neiekļaušanu skatīšanai Tautsaimniecības komitejas sēdē, kas rada bažas un liek domāt par 

Domes priekšsēdētājas apzinātu nevēlēšanos sniegt padziļinātu skaidrojumu domes deputātiem 

par [..] iesniegumu, tā likumību un sekām, kas radījusi sabiedrības negatīvo attieksmi par 

domes priekšsēdētājas vienpersonisko rīcību. 

Deputātiem iepazīstoties ar papildus iegūtajiem un sniegtajiem dokumentiem, ko 

iesniedzis iedzīvotājs [..] ir secināms, ka klaji ir pārkāpti MK noteikumi Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kā arī likuma “Publiskās personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” normas. 

Ņemot vērā augstāk minētajam, kā arī Domes priekšsēdētājas apzināta prettiesiska 

rīcība neņemt vērā iedzīvotāja [..] intereses par Rojas upes izmantošanu un laivu piestātnes 

izbūves procesuālā izmantošanas kārtību, kas nosaka organizēt izsoli nomas tiesību 

izmantošanai, tai skaitā deputāti tika maldināti, kas radījusi negatīvu sabiedrības rezonanses 

sekas novadā. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punkta, attālināti 

balsojot Zoom tiešsaistes platformā, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot no amata Rojas novada Domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.” 

 

Atklāti balsojot, ar 4 balsīm par (G.Stocka, J.Kalniņš, A.Dravnieks, E.Kleinbergs), 

pret – E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

Lēmums “Par Domes priekšsēdētājas atbrīvošanu” nav pieņemts. 

 
 

Sēdi beidz plkst. 13.30 

 
 

Sēdes vadītājs H.Valdemārs 

 
 

Protokoliste G.Dambiņa 


