
 
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. 8 

 

 

Rojā,         2021. gada 15.jūnijā 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

Darba kārtība: 

1. Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2021 

2. Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikuma apstiprināšanu 

3. Par Rojas novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem (ielām) izlietošanas vidējā 

termiņa programma 2021.-2023. gadam 

4. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

5. Par Rudens tirgus svētkiem 

6. Par 2021.gada pasākumu “Zvejnieksvētki Rojā” 

7. Par bērnu vasaras nometnes organizēšanu 

8. Par izmaiņām Rojas ostas valdes sastāvā 

9. Par nekustamā īpašuma  „Lielpriedes”, Valgalciems, Rojas novadā, atsavināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma Talsu iela 31, Rojā, Rojas novadā, atsavināšanu 

11. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Tagadnes”, Melnsils, Rojas 

novads 

12. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam “Sidras”, Kaltenē, Rojas 

novadā 

 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, 

A.Dravnieks, M.Štāls, J.Kalniņš, G.Stocka, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 apstiprināt augstāk minēto darba kārtību. 

 

Sēdi vada: 

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  

 

Protokolē: 

Domes sekretāre Gunta Dambiņa 

 

Piedalās deputāti: 

Eva KĀRKLIŅA  

Jānis KALNIŅŠ  

Inga OTMANE  



Guntra STOCKA  

Haralds VALDEMĀRS 

Edgars GRĪNĪTIS 

Mareks ŠTĀLS  

Agnis DRAVNIEKS  

Eduards KLEINBERGS  

 

Piedalās domes darbinieki un pieaicinātās personas: 

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

vadītāja, Ligita Šnore – teritorijas plānotāja, Aiga Grunte – galvenā grāmatvede, Alise 

Lakšmane – NĪ speciāliste/ NĪN administratore, Kārlis Volanskis – Rojas novada Sociālā 

dienesta vadītājs, Alfrēds Liepnieks – Rojas pašvaldības policijas vecākais inspektors. 

 

1. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2021 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, 

A.Dravnieks, M.Štāls, J.Kalniņš), pret – G.Stocka, E.Kleinbergs, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 78 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2021”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

Deputāte G.Stocka lūdz ieprotokolēt: 

 “Un es pateikšu kāpēc pret balsoju. Tāpēc, ka laicīgi tika zināts, ka pietrūks nauda un 

deputātus neinformēja. Jā un tieši par to, ka deputātus neinformēja un tāpēc, ka tas tika pieliks 

klāt pie kopējā budžeta grozījumiem, lai nebūtu variantu, lai apelētu pie sirdsapziņas pēc tam.” 

 

2. 

Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, 

A.Dravnieks, M.Štāls, J.Kalniņš, E.Kleinbergs), pret – G.Stocka, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 79 “Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikuma 

apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

  

3. 

Par Rojas novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem (ielām) izlietošanas vidējā 

termiņa programma 2021.-2023. gadam 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, 

A.Dravnieks, M.Štāls, J.Kalniņš, G.Stocka, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 80 “Par Rojas novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem 

(ielām) izlietošanas vidējā termiņa programma 2021.-2023. gadam”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 

 



5. 

Par Rudens tirgus svētkiem 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, 

A.Dravnieks, M.Štāls, J.Kalniņš, G.Stocka, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 82 “Par Rudens tirgus svētkiem”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 

6. 

Par 2021.gada pasākumu “Zvejnieksvētki Rojā” 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, 

A.Dravnieks, M.Štāls, J.Kalniņš, G.Stocka, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr.83 “Par 2021.gada pasākumu “Zvejnieksvētki Rojā””. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

7. 

Par bērnu vasaras nometnes organizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, 

A.Dravnieks, M.Štāls, J.Kalniņš, G.Stocka, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 84 “Par bērnu vasaras nometnes organizēšanu”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
 

8. 

Par izmaiņām Rojas ostas valdes sastāvā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, 

A.Dravnieks, M.Štāls, J.Kalniņš, G.Stocka, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 85 “Par izmaiņām Rojas ostas valdes sastāvā”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma  „Lielpriedes”, Valgalciems, Rojas novadā, atsavināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, 

A.Dravnieks, M.Štāls, J.Kalniņš, G.Stocka, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 86 “Par nekustamā īpašuma  „Lielpriedes”, Valgalciems, Rojas 

novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 



10. 

Par nekustamā īpašuma Talsu iela 31, Rojā, Rojas novadā, atsavināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, 

A.Dravnieks, M.Štāls, J.Kalniņš, G.Stocka, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 87 “Par nekustamā īpašuma Talsu iela 31, Rojā, Rojas novadā, 

atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

11. 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Tagadnes”, Melnsils, Rojas 

novads 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, 

A.Dravnieks, M.Štāls, J.Kalniņš, G.Stocka, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 88 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

„Tagadnes”, Melnsils, Rojas novads”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

12. 

Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam “Sidras”, Kaltenē, Rojas 

novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (E. Kārkliņa, I. Otmane, H. Valdemārs, E.Grīnītis, 

A.Dravnieks, M.Štāls, J.Kalniņš, G.Stocka, E.Kleinbergs), pret – nav, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 89 “Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam 

“Sidras”, Kaltenē, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

Sēdi beidz plkst. 15:10 

 

 

Sēdes vadītāja      E. Kārkliņa 

  

 

Protokoliste      G.Dambiņa 

  



 
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. 8, 1. punkts) 

Rojā  

 

 

15.06.2021.                                                                                                         Nr.78 

 

 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2021 

 

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

pašvaldības budžetiem”. 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2021 „Grozījumi 26.01.2021. saistošajos 

noteikumos Nr.2/2021 „Par Rojas novada domes 2021.gada budžeta plānu” (saistošie 

noteikumi pievienoti lēmumam). 

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

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

nosaka likuma Par pašvaldībām” 4.panta otrā daļa. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Rojas novadā 

        Nr.5/2021 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2021.gada 15.jūnija 

sēdes lēmumu Nr.78 (protokols Nr.8) 

 

Grozījumi 26.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.2/2021 „Par Rojas novada 

domes 2021.gada budžeta plānu” 
 

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

un likumu „Par pašvaldības budžetiem” 

 

Izdarīt 2021.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2021 “Par Rojas novada 

domes  

2021.gada budžeta plānu” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

“2.Apstiprināt Rojas novada domes pamatbudžetu 2021. gadam šādā apmērā (1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 4 193 982,00 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 5 639 746,00 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 426 290,00 euro.” 

 

2. Rojas novada dome 2021. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 

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

mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

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

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

nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši 

ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

 

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

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

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

internetā www.roja.lv. 

 

  

Domes priekšsēdētāja     Eva Kārkliņa 

  



1.pielikums 

Rojas novada domes 

15.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2021 

 

Rojas novada domes 2021. gada pamatbudžets 

 

Kods Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2021. gada 

plāns, euro 

Grozījumi, euro Apstiprinātais 

2021. gada 

plāns ar 

grozījumiem, 

euro 

I 
KĀRTĒJIE GADA 

IEŅĒMUMI 

3 915 739,00 +278 243,00 4 193 982,00 

1.0.0.0. 
Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

1 856 038,00  1 856 038,00 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases 

sadales konta iepriekšējā gada 

nesadalītais iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa atlikums 

1 856 038,00  1 856 038,00 

4.1.1.0. 
Nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi 

204 683,00  204 683,00 

4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa 

par zemi kārtējā saimnieciskā 

gada ieņēmumi 

189 683,00  189 683,00 

4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa 

par zemi iepriekšējo gadu 

parādi 

15 000,00  15 000,00 

4.1.2.0. 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām un 

inženierbūvēm 

77 909,00  77 909,00 

4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa 

par ēkām kārtējā gada 

maksājumi 

57 909,00  57 909,00 

4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa 

par ēkām iepriekšējo gadu 

parādi 

20 000,00  20 000,00 

4.1.3.0. 
Nekustamā īpašuma 

nodoklis par mājokļiem  

30 062,00  30 062,00 

4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa 

par mājokļiem kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 

27 062,00  27 062,00 

4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa 

par mājokļiem parādi par 

iepriekšējiem gadiem 

3 000,00  3 000,00 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem 

un precēm 

3 000,00  3 000,00 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par 

dabas resursu ieguvi un vides 

piesārņošanu 

3 000,00  3 000,00 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 26 554,00 +70 000,00 96 554,00 



9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā 

2 382,00  2 382,00 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 9 287,00  9 287,00 

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

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 6 050,00  6 050,00 

13.0.0.0. Ieņēmumi no Valsts 

(Pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un 

no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas 

7 035,00 +70 000,00 77 035,00 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

118 978,00 +16 225,00 135 203,00 

21 3.5.1. Mācību maksa (pieaugušo 

izglītība) 

4 500,00  4 500,00 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 26 000,00  26 000,00 

21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības 

pakalpojumiem 

10 900,00  10 900,00 

21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo 

dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem 

600,00  600,00 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 32 550,00 550,00 33 100,00 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma 

iznomāšanu 

2 300,00  2 300,00 

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

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un 

īri 

1 900,00 1 100,00 3 000,00 

21.3.9.2. Ieņēmumi no pacientu 

iemaksām un sniegtajiem 

rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem 

650,00  650,00 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu 

realizāciju 

24 800,00  24 800,00 

21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem 

550,00 -550,00 0,00 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projekta 

īstenošanu 

 +14 072,00 14 072,00 

21.3.9.7. Iestādes saņemtā atlīdzība no 

apdrošināšanas sabiedrības par 

bojātu nekustamo īpašumu un 

kustamo mantu, tai skaitā 

autoavārijā cietušu automašīnu 

 +678,00 678,00 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 

8 623,00  8 623,00 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie 

pašu ieņēmumi 

1 905,00 +375,00 2 280,00 

5.0. Transferti 1 598 515,00 +192 018,00 1 790 533,00 

18.6.2.0. Pašvaldības saņemtie valsts 

budžeta transferti noteiktam 

mērķim 

853 024,00 +112 413,00 965 437,00 



18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta 

iestādēm  saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku 

instrumentu ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem 

60 549,00 +79 605,00 140 154,00 

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā 

dotācijas no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 

625 942,00  625 942,00 

19.2.0.0. Pašvaldību budžeta transferti 

no citām pašvaldībām 

59 000,00  59 000,00 

II 
KĀRTĒJIE GADA 

IZDEVUMI 

4 524 478,00 +1 115 268,00 5 639 746,00 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 431 237,00 +15 128,00 446 365,00 

01.1 
Rojas novada domes 

administrācija 

378 939,00 +6601,00 (neizmatotais 

atvaļinājums) 

+2560,00 (darba devēja 

VSAOI) 

-1055,00 (ārvalstu 

komandējumi) 

-100,00 (veselības 

pārbaudes) 

-1000,00 (degviela) 

+1000,00 (apkure) 

-4000,00 (brīvpusdienas) 

+4000,00 (izdevumi 

brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei 

+8000,00 (vēlēšanu 

nodrošināšanai) 

392 945,00 

01.12 
Klientu apkalpošanas 

centrs 

13 750,00 +1122,00 (darba alga, 

soc.nod.) 

14 872,00 

02.1 
Deputāti, komitejas, 

komisijas 

16 688,00  16 688,00 

02.11 
Lauksaimniecības 

komisija 

248,00  248,00 

P21 
Projekts “Esi vesels – 

ieguldījums tavai nākotnei!” 

21 612,00 -300,00 (administratīvie 

izdevumi) 

+300,00 (pārējie 

izdevumi) 

21 612,00 

03.000 
Sabiedriskā kārtība un 

drošība 

64 377,00  64 377,00 

03.1 
Ugunsdrošības, glābšanas 

un civilās drošības dienesti 

10 084,00  10 084,00 

04.1 Pašvaldības policija 

52 310,00 -1000,00 (atlīdz.) 

+1700,00 

(transportlīdzekļa 

uzturēšana) 

-700,00 (datortehnika) 

52 310,00 

05.1 Administratīvā komisija 1 983,00  1 983,00 



04.000 Ekonomiskā darbība 210 933,00 +47 714,00 258 647,00 

06.1 Rojas apvienotā būvvalde 34 576,00  34 576,00 

07.1 Transports 

62 969,00 -500,00 (darba alga.) 

-1000,00 (samaksa par 

virstundām) 

1500,00 (piemaksa par 

papildus darbu) 

-160,00 (izdevumi par 

elektroenerģiju) 

160,00 (izdevumi par 

mācību pakalpojumiem) 

-1000,00 

(transportlīdzekļu uztur.) 

-5000,00 (degviela) 

56 969,00 

08.1 
Rojas tūrisma 

informācijas centrs 

28 444,00 +60,00 (autoratlīdzības 

līgumi) 

-60,00 (pārējie 

komandējumi) 

+130,00 (apkure) 

-130,00 (auditoru, tulku 

pakalpojumi) 

-29,00 (ēku, telpu īre un 

noma) 

+29,00 (inventārs) 

550,00 (izdevumi par 

precēm) 

-550,00 (datortehnika.) 

28 444,00 

34.11 Ceļu, ielu uzturēšana 

84 944,00 +19841,00 (autoceļu un 

ielu uzturēšana) 

-3000,00 (pārējie 

remontdarbi) 

-2000,00 (uzturēšanas 

materiāli) 

38 873,00 (ceļu 

uzturēšanas izdevumi) 

138 658,00 

06.000 
Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 

330 277,00 +853 987,00 1 184 264,00 

11.1 Ielu apgaismojums 52 960,00  52 960,00 

12.1 Labiekārtošanas nodaļa 

248 925,00 +3000,00 (darba alga) 

+4000,00 (atkritumi) 

-1873,00 (pārējie 

remontdarbi.) 

-5001,00 (nekustamā 

īpašuma uzturēšana) 

3249,00 (pārējie 

remontd.) 

+11 719,00 (taimiņi) 

-2260,00 (uzturēšanas 

materiāli) 

+1,00 (apdrošināšanas 

izd.) 

432 214,00 



+2339,00 (biedrībām) 

+260,00 (budžeta iestāžu 

% maksājumi) 

+1573,00 (pamatlīdzekļu 

izveidošana) 

+166281,58 (Pašvaldību 

transferti citām 

pašvaldībām) 

12.11  
Kapu teritoriju 

uzturēšana 

28 392,00 -1236,00 (atalg.) 

+1236,00 (atkritumi) 

28 392,00 

P28 

Projekts “Piekrastes 

apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšana” 

 +14980,00 (laipas, WC) 14 980,00 

P47 
Projekts ”Jahtu ostu tīkla 

izveide” 

 +28 598,00 (pārējie 

remontdarbi) 

+284 765,00 (pārējie 

pamatlīdzekļi.) 

313 363,00 

P49 

Projekts “Ceļa seguma 

atjaunošana – uzlabota 

piekļuve piekrastes kultūras 

mantojumam” 

 +85 600,00 (pārējās 

transporta būves) 

85 600,00 

P50 

Projekts “Pievedceļa ar 

automašīnu stāvvietām 

pārbūve” 

 +256 755,00 (pārējās 

transporta būves) 

256 755,00 

08.000 
Atpūta, kultūra un 

reliģija 

1 012 445,00 +136 492,00 1 148 937,00 

13.1 Sporta organizēšana 
17 522,00 -799,00 (atalgojums) 

+799,00 (mīkstais inv.) 

17 522,00 

14.1 Stadions 

64 805,00 -1000,00 (darba alga) 

1000,00 (piemaksa par 

papildus darbu) 

-200,00 (administratīvie 

izdevumi) 

-300,00 (transporta 

pakalpojumi) 

-300,00 (apmācību 

pakalpojumi) 

-1050,00 (pārējie 

administratīvie izdevumi) 

+3103,00 (ēku, būvju, 

telpu remonts) 

+2720,00 (pārējie 

remontdarbi) 

-400,00 (transportlīdzekļa 

noma) 

-27,00 (transporta 

uzturēšana) 

-1092,00 (uzturēšanas 

materiāli) 

-100,00 (covid izdevumi) 

64 805,00 



+127,00 (budžetu iestādes 

% maks.) 

3534,00 (transporta līdz.) 

622,00 (datortehnika.) 

-6637,00 (pārējie 

pamatlīdzekļi) 

15.1 Rojas bibliotēka 
43 725,00 +1000,00 (autoratlīdzības 

līgumi) 

44 725,00 

16.1 Kaltenes bibliotēka 
18 302,00 -71,00 (piemaksas) 

+71,00 (pabalsts) 

18 302,00 

17.1 Muzejs 

   79 550,00 385,00 (samaksa par 

virst.) 

-620,00 (uzņēmumu 

līgumi) 

100,00 (autoratlīdzības 

līgumi) 

+132,00 (izdevumi par 

elektroenerģiju) 

-50,00 (administratīvie 

izdevumi) 

-100,00 (izdevumi par 

transporta 

pakalpojumiem) 

-12,00 (veselības 

izdevumi) 

12 258,00 (ēku, būvju un 

telpu remonts – apkures 

katls) 

100,00 (pārējie remont.) 

50,00 (inventārs) 

400,00 (kurināmais) 

92 193,00 

17.11 
Muzeja filiāle Kaltenes 

klubs 

44 222,00 -150,00 (pārējie 

izdevumi) 

300,00 (inventārs) 

-8000,00 (pamatlīdzekļu 

izveidošana) 

36 372,00 

P46 

Projekts “Amatniecības 

un sadzīves ekspozīcijas 

aktualizēšana un 

modernizēšana” 

 +1732,00 (pārējie 

remontdarbi) 

899,00 (inventārs) 

1460,00 (datortehnika) 

4311,00 (pārējie 

pamatlīdzekļi) 

8 402,00 

18.1 Kultūras centrs 

213 654,00 -300,00 (pasākuma 

izdevumi) 

4729,00 (ēku, būvju un 

telpu remonts) 

-4500,00 (pārējie 

remontdarbi) 

300,00 (inv.) 

-229,00 (uzturēšanas 

materiāli) 

213 654,00 



18.11 
Kultūras centra 

Zvejnieksvētki 

26 401,00 -3249,00 (pasākumi) 23 152,00 

18.12 
Latvijas valsts simtgades 

pasākumi 

430,00 +1607,00 (administratīvie 

izdevumi) 

2 037,00 

18.13. Rojas brīvdabas estrāde 

67 623,00 -2678,00 (atalgojums) 

664,00 (piemaksa) 

2750,00 (uzņēmuma 

līgumi) 

-72,00 (autoratlīdzības 

līgumi) 

-164,00 (pārējie 

remontdarbi) 

-820,00 (inventārs) 

-30,00 (degviela) 

30,00 (datortehnika) 

820,00 (pārējie 

pamatlīdzekļi) 

 

71 623,00 

20.1 
Informatīvais izdevums 

“Banga” 

23 278,00 -50,00 (laikraksts 

“Banga”) 

50,00 (inform.tehn.izd.) 

23 278,00 

P40 

Projekts “Mūžībā 

aizsaukto zvejnieku un 

jūrnieku piemiņas vietas 

atjaunošana” 

156 550,00  156 550,00 

P41 
Projekts “Cilvēki pie 

jūras” 

175 091,00 +22 795,00 (nepabeigtā 

celtniecība) 

197 886,00 

P43 
Projekts “Vai tu mīli 

jūru” 

80 452,00 +4510,00 (nepabeigtā 

celtniecība) 

84 962,00 

P37 
Projekts “Pastariņa 

prēmija” 

840,00  

-500,00 (autoratlīdzība) 

-200,00 (pasākuma 

izdevumi) 

-140,00 (bibliotēkas 

fondi) 

0,00 

P48 
Projekts „Rojas muzeja 

labiekārtošana” 

 +74900,00 (pārējās 

nedzīvojamās ēkas) 

+18574,00 (pārējie 

pamatlīdzekļi) 

93 474,00 

09.000 Izglītība 2 178 602,00 +59 890,00 2 238 492,00 

21.1 Rojas PII “Zelta Zivtiņa” 

291 025,00 +1500.00 (pedagogu 

algas) 

-1500,00 (piemaksas) 

+300,00 (pedagogu algas) 

-500,00 (piemaksa) 

+3408,00 (piemaksa par 

papildus darbu) 

+757,00 (Darba devēja 

VSAOI) 

294 990,00 



-867,00 (pārējie 

administratīvie izdevumi) 

+867,00 (ēku, būvju un 

telpu remonts) 

+400.00(nekustamā 

īpašuma uzturēšana) 

+800,00 (pārējie 

remontdarbi) 

+200,00 (inventārs) 

-300,00 (izdevumi par 

precēm) 

-1100,00 (kurināmais) 

 

 

22.1 
Rojupes PII 

“Saulespuķe” 

379 599,00 +3100,00 (piemaksas) 

+731,00 (darba devēja 

VSAOI) 

-50,00 (izdevumi par 

transporta 

pakalpojumiem) 

-150,00 (veselības 

izdevumi) 

+150,00 (mācību 

pakalpojumi) 

-50,00 (preses  

abonēšana) 

+50,00 (iekārtu, aparatūra 

un inventāra īre un noma) 

383 430,00 

23.1 Rojas vidusskola 

875 961,00 +17379,00 (piemaksa) 

+4100,00 (darba devēja 

VSAOI) 

-100,00 (pabalsti 

pedagogiem) 

+100,00 (pabalsti interešu 

izglītība) 

+2500,00 (piemaksa) 

+590,00 (darba devēja 

VSAOI) 

-1000,00 (darba alga) 

+1000,00 (darba devēja 

pabalsti) 

-1000,00 (ūdens un 

kanalizācija) 

-2600,00 (izdevumi par 

elektr.) 

+20 714,00 (ēku, būvju 

un telpu kārtējais 

remonts) 

+1000,00 (pārējie 

remontdarbiem) 

-1160,00 (inventārs) 

-200,00 (degviela) 

925 559,00 



-500,00 (uzturēšana 

materiāliem) 

+1860,00 (datortehnika) 

+6000,00 (apkure) 

+300,00 (dalības maksa) 

P13 
Projekts “Karjeras 

atbalsts Rojas vidusskolā” 

8 558,00 -664,00 (darba alga) 

-118,00 (darba devēja 

VSAOI) 

+64,00 (pabalsts) 

+100,00 (administratīvie 

izdevumi) 

+618,00 (inventārs) 

8 558,00 

P22 

Projekts “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” 

13 507,00  13 507,00 

P32 

Projekts “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” 

13 257,00 +1155,00 (inventārs) 14 412,00 

24.1 
Rojas Mūzikas un 

Mākslas skola 

250 896,00 -7000,00 (pedagogu alga) 

7000,00 (piemaksa) 

-500,00 (uzņēmumu 

līgumi) 

-500,00 (autoratlīdzības 

līgumi) 

-100,00 (pārējie 

komandējumi) 

-200,00 (izdevumi par 

elektr.) 

-100,00 (administratīvie 

izdevumi) 

+3602.00 (administratīvie 

izdevumi) 

-600,00 (izdevumi 

transporta pakalpojumi) 

+270,00 (veselības 

izdevumi) 

-110,00 (mācību 

pakalpojumi) 

-1500,00 (pārējie ) 

+7491,00 (ēku, būvju un 

telpu kārtējais remonts) 

-300,00 (iekārtas tehniskā 

apkalpošana) 

-1000,00 (pārējie 

remontdarbi) 

-950,00 (informātikas 

tehnoloģijas pakalpojumi) 

-500,00 (biroja preces) 

+2239,00 (inventārs) 

-5302,00 (izdevumi par 

precēm) 

250 896,00 



-300,00 (degviela) 

+1168,00 (uzturēšanas 

materiāli) 

+50,00 (covid izdevumi) 

-2300,00 (mācību 

līdzekļi) 

-118,00 (datortehnika) 

-440,00 (pārējie 

pamatlīdzekļi) 

25.1 Rojas sporta skola 

114 787,00 +1255,00 (piemaksa) 

+296,00 (darba devēja 

VSAOI) 

-226,00 (uzņēmumu 

līgumi) 

-364,00 (komandējumi) 

-1800,00 (administratīvie 

izdevumi) 

-1000,00 (transporta 

pakalpojumi) 

-100,00 (preses 

abonēšana) 

-131,00 (administratīvie 

izdevumi) 

+31,00 (nekustamā 

īpašuma uzturēšana) 

-900,00 (inventārs) 

-100,00 (izdevumi par 

precēm) 

-300,00 (degviela) 

-300,00 (transporta 

uzturēšana) 

-400,00 (uzturēšana 

materiāli) 

+516,00 (mīkstais 

inventārs) 

+174,00 (mācību līdzekļi) 

+2662,00 

(transportlīdzekļi) 

+2238,00 (datortehnika) 

 

116 338,00 

26.1 Norēķini par izglītību 

99 906,00 +24,00 (komandējumi) 

+26,00 (administratīvie 

izdevumi) 

+100,00 (Izdevumi par 

transporta 

pakalpojumiem) 

-50,00 (budžeta dotācija) 

-6000,- (Valsts un 

pašvaldību budžeta 

dotācija komersantiem) 

-400,00 (naudas balvas) 

91 606,00 



30.1         BLPJC “Strops” 

61 481,00 -300,00 (uzņēmumu 

līgumi) 

+400,00 (pabalsts) 

+500,00 (apkure) 

-100,00 (administratīvie 

izdevumi) 

+70,00 (periodikas 

izdevumi) 

-100,00 (iekārtas tehniskā 

apkalpošana) 

+100,00 (nekustamā 

īpašuma uzturēšana) 

+500,00 (inventārs) 

-70,00 (izdevumi par 

precēm) 

-100,00 (degviela) 

-400,00 (mācību līdzekļi) 

+680,00 (dotācija 

biedrībai) 

-500,00 (pārējie 

pamatlīdzekļi) 

62 161,00 

31.1 BLPJC  “Varavīksne” 

33 738,00 +50,00 (pabalsts) 

-100,00 (izdevumi par 

transportu) 

+30,00 (preses 

abonēšana) 

+880,00 (inv.) 

-280,00 (izdevumi par 

precēm) 

-100,00 (covid izdevumi) 

-300,00 (mācību līdzekļi) 

-200,00 (pārējie 

pamatlīdzekļi) 

33 738,00 

32.1 Melnsila BLPJC 

17 898,00 -100,00 (biroja preces) 

+240,00 (inventārs) 

-50,00 (izdevumi par 

precēm) 

-50,00 (uzturēšanas 

materiāli) 

-40,00 (mācību līdzekļi) 

17 898,00 

P45 

Projekts “Centra telpu 

labiekārtošana radošo ideju 

realizēšanai” 

17 989,00  17 989,00 

P51 
Projekts „Aktīvs 

jaunietis, aktīvai dzīvei!” 

 +3580,00 (administratīvie 

izdevumi) 

+50,00 (biroja preces) 

+3500,00 (izdevumi par 

precēm) 

+280,00 (degviela) 

7 410,00 

10.000 Sociālā aizsardzība 296 607,00 +2 057,00 298 664,00 

27.1 Rojas bāriņtiesa 35 292,00 +1665,00 (piemaksa) 37 349,00 



+392,00 (darba devēja 

VSAOI) 

+40,00 (veselības 

pārbaude) 

+185,00 (administratīvie 

izdevumi) 

-225,00 (degviela) 

28.1 
Rojas novada sociālais 

dienests 

138 999,00 +300,00 (izdevumi par 

elektroenerģija) 

+1000,00 (mācību 

pakalpojumi) 

+1000,00 (datortehnika) 

-1500,00 (samaksa par 

aprūpi mājās) 

-1000,00 (samaksa par 

pārējiem sociālie 

pakalpojumi) 

138 999,00 

P37 

Projekts “Profesionālās 

sociālā darba attīstība 

pašvaldībā” 

11 621,00  11 621,00 

29.1 Sociālie pabalsti 

103 744,00 +2500,00 (pabalsti 

veselības aprūpei) 

+1850,00 (sociālā 

palīdzība naudā) 

+5000,00 (pabalsts 

garantētais minimums 

ienākuma līmeņa 

nodrošināšanai naudā) 

+5000,00 (dzīvokļa 

pabalsts naudā) 

+1000,00 (pabalsti 

veselības aprūpē) 

+650,00 (sociālā 

garantijas bāreņiem) 

-1000,00 (pabalsts 

garantētā min.) 

+2000,00 (dzīvokļa 

pabalsts natūrā) 

-2000,00 (samaksa par 

ilgstošu sociālo aprūpi) 

-15000,00 (sociālās 

palīdzības  

funkcijas nodrošināšanai) 

103 744,00 

P3 Bezdarbnieki 6 951,00  6 951.00 

 III 
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS 

(+), DEFICĪTS (–) (I – II) 
-608 739,00 -837 025,00 - 1 445 764 ,00 

 IV FINANSĒŠANA 608 739,00 837 025,00 1 445 764,00 

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi 423 621,00  423 621,00 

F21010000 Naudas līdzekļi 4 299,00  4 299,00 

F21010000 

AS 
NL atlikums gada sākumā 4 740,00 -2 871,00 1 869,00 



F21010000 

PB 
NL atlikums gada beigās 441,00  441,00 

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 419 322,00 2 871,00 422 193,00 

F22010000 

AS 

Pieprasījuma noguldījuma atlikums 

gada sākumā 
421 550,00 2 871,00 424 421,00 

F22010000 

PB 

Pieprasījuma noguldījuma atlikums 

perioda beigās 
2 228,00  2 228,00 

F40020000 Aizņēmumi 185 118,00 837 025,00 1 022 143,00 

F40020010 Saņemtie aizņēmumi 457 638,00 837 025,00 1 294 663,00 

F40020020 Saņemto aizņēmumu atmaksa 272 520,00  272 520,00 

 

 

Domes priekšsēdētāja     Eva Kārkliņa 

  



 

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums  

 

Rojas novada domes  budžeta grozījumi 2021. gadam izstrādāti, ievērojot likumos „Par 

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

budžetu 2021.gadam”,  kā  arī  speciālajos  nodokļu  likumos,  Ministru  kabineta  noteikumos  

un  citos spēkā esošos likumdošanas aktos paredzētās prasības. 

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai 

ir norādīta Rojas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumos „ Par Rojas novada domes 

2021.gada budžeta plānu” 1.pielikumā. 

Pašvaldības budžeta grozījumu mērķis: 

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

iestāžu, struktūrvienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai saskaņā ar iesniegtajiem 

pieprasījumiem; 

2) iekļaut budžeta grozījumus ES līdzfinansēto projektu izdevumu un ieņēmumu 

precizēšanai; 

3) iekļaut budžeta grozījumos ieņēmumu precizējumus atbilstoši faktiskajai 

2020.gada budžeta izpildei; 

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

budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem. 

 

Ieņēmumi 

Pamatbudžeta ieņēmumi ar grozījumiem plānoti EUR 4 193 982 kopsummā un tos veido 

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

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

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

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

fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības 

pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2021.gada 1.janvāri bija EUR 426 290. 

Kopējo pamatbudžeta ieņēmumu prognoze Pašvaldības funkciju finansēšanai palielināta 

par EUR 278 243. Palielinājumu veido pārējie nenodokļu ieņēmumi,  pašvaldību saņemtie 

transferti no valsts budžeta, un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem,  un citus pašu ieņēmumus,  maksas 

pakalpojumus  pēc fakta uz 2021.gada 1.jūniju. 

 

Izdevumi 

 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi 

palielināti par EUR 1 115 268.  

Pamatbudžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 5 639 746 apmērā (neieskaitot 

Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti palielināt par EUR 15 128 apmērā un tie paredzēti Vēlēšanu komisiju 

darbības nodrošināšanai, atalgojumam un darba devēja VSAOI.  Izdevumos veikta pārdale starp 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 446 365 t.sk.: 

• Rojas novada domes administrācijai EUR 392 945; 



• Klientu apkalpošanas centram EUR 14 872; 

• Deputātu, komisiju, komiteju atlīdzībai EUR 16 688; 

• Lauksaimniecības komisijai EUR 248; 

• Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” EUR 21 612. 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar 

grozījumiem EUR 64 377 t.sk.: 

• Rojas pašvaldības policijai EUR 52 310 ; 

• Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestam EUR 10 084; 

•  Administratīvai komisijai EUR 1 983. 

 

Ekonomiskā darbība 

Izdevumi plānoti palielināt par EUR 47 714 apmērā un tie paredzēti ceļu, ielu uzturēšanai. 

Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar  

grozījumiem EUR 258 647 t.sk.: 

• Rojas apvienotajai būvvaldei EUR 34 576; 

• Transportam EUR 56 969; 

• Rojas tūrisma informācijas centram EUR 28 444; 

• Ceļu, ielu uzturēšana EUR 138 658. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti palielināt par EUR 853 987 apmērā un tie paredzēti projektiem “Zivju 

resursu pavairošana”, “Amatniecības un sadzīves ekspozīcijas aktualizēšana un 

modernizēšana”, “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, “Jahtu ostu 

tīkla izveide”, “Ceļa seguma atjaunošana – uzlabota piekļuve piekrastes kultūras 

mantojumam”, “Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve”.  Izdevumos veikta pārdale 

starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 1 184 264 t.sk.: 

• Ielu apgaismojumam EUR 52 960; 

• Labiekārtošanas nodaļai EUR 432 214; 

• Kapu teritoriju uzturēšana EUR 28 392; 

• Projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” EUR 

14 980. 

• Projekts “Jahtu ostu tīkla izveide” EUR 313 363; 

• Projekts “Ceļa seguma atjaunošana – uzlabota piekļuve piekrastes kultūras 

mantojumam” EUR 85 600; 

• Projekts “Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve” EUR 256 755. 

 

Atpūta, kultūra un reliģija 

Izdevumi plānoti palielināt par EUR 136 492 un tie paredzēti projektiem “Rojas muzeja 

labiekārtošana”, “Amatniecības un sadzīves ekspozīcijas aktualizēšana un modernizēšana”, 

“Cilvēki pie jūras”, “Vai tu mīli jūru”.  Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 1 148 937 t.sk.: 

• Sporta organizēšanai EUR 17 522; 

• Stadionam EUR 64 805; 

• Rojas bibliotēkai EUR 44 725; 

• Kaltenes bibliotēkai EUR 18 302; 

• Muzejam EUR 92 193; 



• Muzeja filiāle Kaltenes klubs EUR 36 372; 

• Kultūras centram EUR 213 654; 

• Zvejnieksvētkiem EUR 23 152; 

• Latvijas valsts simtgades pasākumi EUR 2 037; 

• Rojas brīvdabas estrāde EUR 71 623; 

• Informatīvajam izdevumam “Banga” EUR 23 278; 

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

EUR 156 550; 

• Projekts „Cilvēki pie jūras” EUR 197 886; 

• Projekts „Vai tu mīli jūru” EUR 84 962; 

• Projekts “Amatniecības un sadzīves ekspozīcijas aktualizēšana un 

modernizēšana” EUR 8 402; 

• Projekts “Rojas muzeja labiekārtošana” EUR 93 474. 

 

Izglītība 

Izdevumi plānoti palielināt par EUR 59 890 un tie paredzēti projektam “Aktīvs jaunietis, 

aktīvai dzīvei!”, Rojas vidusskolas remontdarbiem un Rojas PII “Zelta zivtiņa”, Rojupes PII 

“Saulespuķe” un Rojas vidusskolas pedagogu atalgojumam, darba devēja VSAOI par atbalstu 

Covid-19 pandēmijas laikā. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 2 238 492 t.sk.: 

• Rojas PII “Zelta Zivtiņa” EUR 294 990; 

• Rojupes PII “Saulespuķe” EUR 383 430; 

• Rojas vidusskolai EUR 925 559; 

• Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” EUR 8 558; 

• Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” EUR 13 507; 

• Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  

EUR 14 412; 

• Rojas Mūzikas un Mākslas skolai EUR 250 896; 

• Rojas sporta skolai EUR 116 338; 

• Norēķiniem par izglītību EUR 91 606; 

• BLPJC “Strops” EUR 62 161; 

• BLPJC “Varavīksne” EUR 33 738; 

• Melnsils BLPJC EUR 17 898; 

• Projekts “Centra telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai” EUR 17 989; 

• Projekts “Aktīvs jaunietis, aktīvai dzīvei!” EUR 7 410. 

 

Sociālā aizsardzība 

Izdevumi plānoti palielināt par EUR 2 057. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 298 664 t.sk.: 

 

• Rojas bāriņtiesai EUR 37 349; 

• Rojas novada sociālajam dienestam EUR 138 999; 

• Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” EUR 11 621; 

• Sociāliem pabalstiem EUR 103 744; 

• Bezdarbniekiem EUR 6 951. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      Eva Kārkliņa 

 



 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 8, 2. punkts) 

Rojā  

 

 

15.06.2021.                                                                                                         Nr. 79 

 

 

Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikuma apstiprināšanu 

 

Izskatot Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītājas Ineses Indriksones priekšlikumu par 

Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikuma precizēšanu, apstiprinot jaunu nolikuma redakciju, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5) punktu 

un 21.panta pirmās daļas 8) punktu un 23) punktu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikumu (pievienots – pielikums Nr.2) un 

atzīt par spēku zaudējušu ar Rojas novada domes 2018. gada 16.janvāra sēdes lēmumu Nr.6 

(protokols Nr.1) apstiprināto Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikumu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



Pielikums Nr.2 

Rojas novada domes 15.06.2021. lēmumam Nr.79 

„Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikuma 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 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2021.gada 15.jūnijā 

sēdes lēmumu Nr.79 (protokols Nr.8) 

 

Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikums 
 

I. Vispārējie noteikumi 

 

1. Rojas Jūras zvejniecības muzejs (turpmāk – Rojas muzejs) ir Rojas novada domes pakļautībā 

esoša pašvaldības iestāde. Rojas Jūras zvejniecības muzejam ir filiāle (turpmāk – Rojas 

muzeja filiāle) – „Kaltenes klubs”, Kaltenē, Rojas novadā.  Rojas muzejs ir publiski 

pieejama izglītojoša un pētnieciska institūcija, kuras darbības mērķis ir vākt, dokumentēt, 

saglabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt Rojas novada materiālās un nemateriālās 

kultūrvēsturiskās vērtības, kas saistītas ar zvejniecību un kultūras vēsturi novadā.  

2. Rojas muzeja pamatkrājumā iekļauto materiālo un garīgo vērtību kopums ir Nacionālā 

muzeju krājuma sastāvdaļa un atrodas valsts aizsardzībā. 

3. Rojas muzeja darbību reglamentē Rojas novada domes apstiprināts Rojas muzeja nolikums. 

Rojas muzejs darbojas saskaņā ar Muzeju likumu, likumu “Par pašvaldībām” un citiem 

normatīvajiem aktiem. Rojas muzejam ir saistoši Rojas novada domes lēmumi un rīkojumi, 

Rojas novada pašvaldības saistošie noteikumi. Rojas muzejs savā darbā ievēro 

Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Muzeju ētikas kodeksā noteiktos principus. 

4. Rojas muzeju reorganizē vai likvidē Rojas novada dome, ņemot vērā Latvijas Muzeju 

padomes atzinumu. 

5. Rojas muzejam var būt savas veidlapas, zīmogs un logo.  

6. Rojas muzeja pilns nosaukums un juridiskā adrese: Rojas Jūras zvejniecības muzejs, 

Selgas iela 33, Roja, Rojas novads, LV – 3264. 

 

II. Rojas muzeja misija, funkcijas un uzdevumi 

 

7. Rojas muzeja misija ir apzināt, pētīt, saglabāt un popularizēt specifisko zvejniekciemu 

vēsturi, izzināt novada attīstību un kultūru Ziemeļkurzemes piekrastē, posmā no Mērsraga 

līdz Sīkragam. Apzinot savas vietas vēsturisko bagātību, veicināt lokālpatriotismu un radīt 

pozitīvu Rojas novada tēlu Kurzemes viesiem. 

8. Muzeja funkcijas: 

8.1. komplektēt Rojas muzeja krājumu un apkopot informāciju par Rojas novada materiālajām 

un nemateriālajām kultūras vērtībām atbilstoši Rojas muzeja misijai un saskaņā ar Rojas 

muzeja krājuma politiku; 

8.2. nodrošināt Rojas muzeja krājuma dokumentēšanu, saglabāšanu, t.sk. restaurāciju, 

izmantošanu un pārvaldību atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra 



noteikumiem Nr. 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” (turpmāk – MK 

noteikumi); 

8.3. veikt Rojas muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas izpēti saskaņā ar Rojas muzeja 

pētnieciskā darba politiku; 

8.4. nodrošināt Rojas muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, īstenojot Rojas muzeja 

komunikācijas darba politiku; 

8.5. uzturēt un attīstīt Rojas muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru. 

9. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Rojas muzejs veic šādus uzdevumus: 

9.1. nodrošina Rojas Jūras zvejniecības muzeja ēkas un teritorijas apkopi un apsaimniekošanu; 

9.2. vāc, sistematizē un saglabā materiālās un nemateriālās liecības un ar tām saistīto 

informāciju par Rojas novada vēsturi visos laika posmos; 

9.3. nodrošina Rojas muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas saglabāšanu nākamajām 

paaudzēm; 

9.4. veido informatīvo datu bāzi par Rojas muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma 

kopkatalogā; 

9.5. atbilstoši kompetencei pēta muzeja krājumā un ārpus tā esošo Rojas novada 

kultūrvēsturisko mantojumu; 

9.6. īsteno Rojas muzeja ekspozīciju un izstāžu politiku, izmantojot Rojas muzeja krājumu un 

citus materiālu ieguves avotus; 

9.7. sagatavo un publicē informatīvus, pētnieciskus un reklāmas izdevumus; 

9.8. nodrošina regulāru Rojas muzeja izglītojošo programmu un pasākumu piedāvājumu visām 

Rojas muzeja apmeklētāju mērķgrupām, ievērojot novada un novada izglītības iestāžu 

vajadzības; 

9.9. izstrādā un īsteno projektus saskaņā ar Rojas muzeja darbības mērķi; 

9.10. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām 

organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī starptautiskām institūcijām muzeja 

darbības jautājumos; 

9.11. nodrošina Rojas muzeja pasākumu publicitāti; 

9.12. pēta sabiedrības pieprasījumu un atbilstoši kompetencei analizē Rojas muzeja sniegto 

pakalpojuma kvalitāti; 

9.13. organizē lekcijas, atmiņu stāstu pēcpusdienas, konferences, tematiskos pasākumus, 

mākslas izstādes Rojas muzeja izstāžu zālē; 

9.14. atbilstoši kompetencei sniedz konsultācijas un metodisko palīdzību; 

9.15. veido Rojas muzeja ekspozīcijas kā sabiedrībai pieejamu un atraktīvu tūrisma objektu 

Rojas novadā; 

9.16. savas kompetences robežās novērtē un sniedz atzinumus par materiālām un nemateriālām 

vērtībām, kurām ir vai nav kultūrvēsturiska nozīme; 

9.17. piedalās Rojas novada publiskā tēla veidošanā;  

9.18. organizē mākslas un amatniecības izstādes; 

9.19. veic citus Rojas novada domes uzticētos uzdevumus. 

 

III. Rojas muzeja pienākumi, tiesības un atbildība 

 

10. Rojas muzejam ir pienākumi: 

10.1. veikt nepieciešamos pasākumus Rojas muzeja akreditācijai; 

10.2. informēt sabiedrību par Rojas muzeja un Rojas muzeja filiāles darbu, darba laiku un 

pakalpojumiem; 

10.3. nodrošināt Rojas muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem, atbilstoši 

MK noteikumiem; 

10.4. piedalīties projektu un programmu izstrādē, lai iegūtu papildu finansējumu; 

10.5. piedalīties ikgadējā Rojas muzeja budžeta sastādīšanā; 

10.6. nodrošināt Rojas muzejam piešķirto budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu; 



10.7. lemt par Rojas muzejam ziedoto finanšu un/vai materiālo līdzekļu izlietojumu atbilstoši 

finansējuma mērķim; 

10.8. racionāli un lietderīgi izmantot pašvaldības mantu un inventāru; 

10.9. piedalīties pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanā; 

10.10. katru gadu sniegt pārskatu par Rojas muzeja darbību Latvijas digitālajā kultūras kartē. 

11. Rojas Jūras zvejniecības muzeja tiesības: 

11.1. patstāvīgi lemt par muzeja kompetencē esošajiem jautājumiem; 

11.2. savas kompetences ietvaros iesniegt Rojas novada domei ierosinājumus un priekšlikumus 

Rojas Jūras zvejniecības muzeja darbības papildināšanai un pilnveidošanai; 

11.3. izmantot piešķirtos finanšu resursus un tehniskos līdzekļus, lai nodrošinātu Rojas muzeja 

noteikto uzdevumu un pienākumu izpildi; 

11.4. saņemt ziedojumus, dāvinājumus, kā arī piedalīties projektu konkursos finanšu līdzekļu 

piesaistei; 

11.5. vadoties pēc Rojas novada domes apstiprinātā “Rojas Jūras zvejniecības muzeja 

cenrādis”, iekasēt maksu par Rojas muzeja un Rojas muzeja filiāles sniegtajiem 

pakalpojumiem; 

11.6. pildot pašvaldības funkcijas, atbalstot tūrisma attīstību un Rojas novada un Latvijas tēla 

popularizēšanu, tirgot suvenīrus, un poligrāfiskos materiālus, kas reprezentē Rojas 

novadu un Latviju; 

11.7. sagatavot Rojas Jūras zvejniecības muzeja un Rojas muzeja filiāles budžeta projektu un 

iesniegt pašvaldībā; 

11.8. iestāties muzeju profesionālajās organizācijās, piedalīties to darbā, kā arī sadarboties ar 

citiem muzejiem Latvijā un ārvalstīs. 

11.9. piedalīties muzeju darbiniekiem paredzētos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, 

tālākizglītības kursos, semināros. 

12. Rojas Jūras zvejniecības muzeja atbild par: 

12.1. šajā Nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu 

izpildi; 

12.2. maksas par pakalpojumiem iekasēšanu un savlaicīgu maksas pakalpojumu ieņēmumu 

iemaksāšanu Rojas novada domes kasē vai bankas kontā Domes noteiktajā kārtībā. 

12.3. inventāra grāmatu uzglabāšanu, lietvedības kārtošanu un Rojas muzeja arhīva iekārtošanu 

un uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un prasībām; 

12.4. telpu, materiālo vērtību un materiāltehniskās bāzes saglabāšanu; 

 

IV. Rojas muzeja pārvalde un struktūra 

 

13. Rojas muzeja un Rojas muzeja filiāles darbu vada un organizē Rojas muzeja vadītājs, kuru 

amatā ieceļ vai atbrīvo Rojas novada dome. Rojas muzeja vadītājs atbild par muzeja darbu, 

mantu, finansēm un normatīvo aktu ievērošanu. 

14. Rojas muzeja vadītājs bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Rojas muzeju valsts, pašvaldību un 

citās institūcijās. 

15. Rojas muzeja vadītājs plāno un rīkojas ar Rojas muzeja un Rojas muzeja filiāles finanšu 

līdzekļiem, atbild par līdzekļu racionālu izmantošanu Rojas novada domes apstiprinātā 

budžeta ietvaros, tai skaitā inventāra un krājuma priekšmetu iegādi. 

16. Rojas muzeja vadītājs nosaka muzeja un tā filiāles struktūru, darbinieku pienākumus, 

kontrolē darba kvalitāti, slēdz dāvinājuma līgumus, iesniedz Rojas novada domei 

priekšlikumus par muzeja attīstības galvenajiem virzieniem u.c. specifiskiem jautājumiem. 

17. Rojas muzeja vadītājs organizē darbu saskaņā ar muzeja attīstības stratēģiju un gada darba 

plānu.  

18. Rojas muzeja vadītāju prombūtnes laikā aizvieto un viņa pienākumus pilda Rojas novada 

domes rīkojumā norādītais Rojas muzeja darbinieks. 



19. Katrs Rojas muzeja darbinieks atbild par savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo nolikumu, 

amata aprakstu un apstiprināto gada darba plānu. 

20. Muzejā ir izveidota un darbojas Krājuma komisija, tās darbu vada Rojas muzeja krājuma 

glabātājs. Krājuma komisija lemj par krājuma papildināšanai paredzēto muzejisko 

priekšmetu atbilstību muzeja profilam, to piederību pamatkrājumam vai palīgkrājumam, 

kā arī izskata citus ar krājuma darbu saistītus jautājumus. Krājuma komisijas darbību 

reglamentē Krājuma komisijas nolikums. 

21. Rojas muzeja vadītājs nosaka kārtību, kādā notiek muzeja krājuma uzskaite, saglabāšana, 

papildināšana un izmantošana. 

 

V. Rojas muzeja finanšu un saimnieciskā darbība 

 

22. Rojas muzeja darbību finansē no pašvaldības līdzekļiem, paredzot finansējumu: 

22.1. muzeja ēkas uzturēšanai un remontam; 

22.2. komunālajiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem; 

22.3. muzeja krājuma saglabāšanai, uzturēšanai, izmantošanai un izpētei, kā arī apsardzes un 

ugunsdrošības nodrošināšanai; 

22.4. muzeja personāla algošanai; 

22.5. muzeja darbības nodrošināšanai. 

22.6. muzeja aktualizācijai, modernizācijai un kvalitatīvas muzeja darbības nodrošināšanai. 

23. Ievērojot Rojas muzeja vadītāja priekšlikumus un Rojas novada domes iesniegto budžeta 

projektu, Rojas novada dome, apstiprinot budžetu, apstiprina Rojas muzeja izdevumu tāmi. 

24. Rojas muzeja finanšu un grāmatvedības operācijas veic Rojas novada domes grāmatvedība, 

tādēļ līgumos tiek norādīts nodokļu maksātāja – Rojas novada domes – reģistrācijas 

numurs. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                       Eva Kārkliņa 

 

 

 
I.Indriksone  

63269594 
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LĒMUMS  

(Protokols Nr. 8, 3. punkts) 

Rojā  

 

 

15.06.2021.                                                                                                         Nr. 80 

 

 

Par Rojas novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem (ielām) izlietošanas vidējā 

termiņa programma 2021.-2023. gadam 

 

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

pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

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

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

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

izlietošanas kārtība” 24. punktu, kas nosaka, ka mērķdotāciju pašvaldību autoceļu (ielām) – 

izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā termiņa programmai (trīs gadiem). 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem (ielām) izlietošanas 

vidējā termiņa programmu 2021.-2023.gadam (pievienots – pielikums Nr.3). 

2. Noteikt, ka Rojas novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem (ielām) izlietošanas 

vidējā termiņa programma 2021.-2023. gadam ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski 

pieejamajam kārtējā gada finansējumam. 

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

Pūcem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



3.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 15.06.2021. lēmumam Nr. 80 

„Par Rojas novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem (ielām)  

izlietošanas vidējā termiņa programma 2021.-2023.gadam” 

 

 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

Rojas novadā 

APSTIPRINĀTS  

ar Rojas novada domes 

                                                                                                       2021.gada 15.jūnija  

                                                                             sēdes lēmumu Nr.80 

(protokols Nr.8) 

 

Rojas novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem (ielām) izlietošanas 

vidējā termiņa programma 2021.-2023.gadam 

 
Rojas novada domes reģistrēto pašvaldības ceļu tīkls uz 2021. gada 01. janvāri sastāda: 

 

Autoceļi Rojas novadā km  

• Ceļu tīkla kopējais 

garums 

100,44km 

• Autoceļa garums 80,99km 

• No tiem asfalta 

segums 

19,45 km 

• Ielu garums 19,45km 

• No tie ar asfalta 

segumu 

13,63 km 

• Tiltu kopskaits 5.gab. 

 

 

Plānotie darbi – budžeta kategorijas kodi 2021.gadā, 

euro 

2022.gadā, 

euro 

2023.gadā 

euro 

I Izdevumi par elektroenerģiju – kods 2223 1 650 1 650 1 650 

II Bakas komisijas maksājumi – kods 2236 8,0 8,0 8,0 

III Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

– kods 2240 

98 127  67 024 67 024 

IV Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 

– kods 2350 

38 873 35 000 35 000 

KOPĀ 138 658 103 682 103 682 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                     Eva Kārkliņa 

 

 

  



 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 8, 5. punkts) 

Rojā  

 

 

15.06.2021.                                                                                                         Nr.82 

 

 

Par Rudens tirgus svētkiem 

 

Ievērojot Rojas Jūras zvejniecības muzeja iesniegumu (7.06.2021.), 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) Pasākuma organizators – Rojas Jūras zvejniecības muzejs, muzeja vadītāja Inese 

Indriksone; 

2) par tehnisko drošību atbildīgā persona – Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja 

Inese Indriksone, tālr. 29432899; 

3) par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona - Rojas Jūras zvejniecības 

muzeja vadītāja Inese Indriksone, tālr. 29432899; 

4) kārtības uzturētājs - Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja Inese Indriksone, tālr. 

29432899; 

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; 

6) pasākuma norises vieta un laiks – Rojas Jūras zvejniecības muzeja teritorija, Selgas 

iela 33, Rojā, Rojas novadā, sākums 2021. gada 11. septembrī no pulksten 11:00 

līdz pulksten 14:00; 

7) pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas – pasākumā netiek izmantotas bīstamas 

iekārtas. 

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, 2021. gada 11. septembrī no pulksten 11:00 līdz pulksten 

14:00 veikt izbraukuma vai ielu tirdzniecību ar pārtikas, mājražotāju un amatniecības precēm, 

atbrīvojot no nodevas maksas. Pārējām personām par izbraukuma vai ielu tirdzniecību 

pasākuma svētku laikā un teritorijā, piemērot šādas tirgošanās nodevas: ielu tirdzniecība ar 

pārtikas precēm (tai skaitā mājas vīniem) un nepārtikas precēm – 3,00 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 

  



 

 
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.1, 6.punkts) 

Rojā  

 

15.06.2021.                                                                                                         Nr.83 

 

 

Par 2021.gada pasākumu “Zvejnieksvētki Rojā” 

 

Izskatot SIA „L TIPS”, reģ. Nr. 40003483826, 07.06.2021. iesniegumu par atļaujas 

saņemšanu publiskā pasākuma “Zvejnieksvētki Rojā” rīkošanai Rojas brīvdabas estrādē Jūras 

ielā 10, Rojā, Rojas novadā šā gada 10.jūlijā, Rojas novada domei, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas 

novads, Latvija, LV 3264, nepieciešams dod atļauju SIA „L TIPS”, reģ. Nr.40003483826, Jūras 

iela 13-6, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163, reģ. Nr.40003540546, izklaides pasākuma 

„Zvejnieksvētki Rojā” rīkošanai. 

 Ievērojot Kultūras pasākumu organizatores Daces Brokas priekšlikumu, atļaut 

organizēt brīvdabas tirgu Ostas ielas teritorijā un atļaut tirgot alkoholiskos dzērienus pasākuma 

“Zvejniekssvētki Rojā” Ostas ielas teritorijā, pludmalē un Rojas brīvdabas estrādes teritorijā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14) punktu g) apakšpunktu,  

Latvijas Republikas Publisku izklaides un svētku drošības likuma 8. pantu, ievērojot Ministru 

kabineta noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai”, Rojas novada pašvaldības 19.11.2013. saistošo noteikumu 

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

Rojas novadā” punktu 1.2, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Pēc civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot 

oriģinālus, iesniegšanas Rojas novada pašvaldībā, Rojas novada pašvaldības izpilddirektoram 

Jānim Pūcem, izsniegt SIA „L TIPS”, reģ. Nr. 40003483826, atļauju publiskā pasākuma 

„Zvejnieksvētki Rojā” rīkošanai: 

1.1. pasākuma organizators – SIA „L TIPS”, reģ. Nr.40003483826, Jūras iela 13-6, 

Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163, Ģirts Lūsis, tālr.29299800; 

1.2. par tehnisko drošību atbildīgā persona – Aleksandrs Riekstiņš, projektu vadītājs, 

„Alex Sound & Light” IK, reģ. Nr. 412022324, Nabīte, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-

3321, tālr.29156530; 

1.3. par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona – Deniss Fedosejevs, 

tālr.26874590; 



1.4. kārtības uzturētājs – SIA “DEFENDER", reģ. Nr. LV40103339734, Lielirbes iela 

1, Rīga, LV-1046; 

1.5. pasākuma veids un mērķis – izklaides pasākums „Zvejnieksvētki Rojā”; 

1.6. pasākuma norises vieta un laiki – Rojas brīvdabas estrāde, 2021.gada 10.jūlijā,  

vakara koncerts un nakts balle – pasākuma „Zvejnieksvētki Rojā” laiks un formāts tiks pielāgots 

atbilstoši tā brīža MK noteikumiem. 

1.7. pasākumā netiks izmantotas bīstamas iekārtas; 

1.8. plānotais pasākuma apmeklētāju skaits koncertā – līdz 2000 klausītājiem, nakts 

ballē līdz 3000 apmeklētājiem. 

2. Atļaut organizēt brīvdabas tirgu Rojas Ostas ielas teritorijā, šā gada 10.jūlijā. 

3. Atbildīgā persona brīvdabas tirgus organizēšanā - Kultūras pasākuma organizatore 

Dace Broka. 

3. Atļaut tirgot alkoholiskos dzērienus pasākuma “Zvejniekssvētki Rojā” Ostas ielas 

teritorijā, pludmalē un Rojas brīvdabas estrādes teritorijā. 

4. 10.07.2021. “Zvejnieksvētki Rojā” pasākumā laikā Rojā, noteikt, ka pakalpojumu 

maksa par telts vietām, autostāvvietām un vizināšanu ar kuģi, tiek iekasēta, tirgojot biļetes par 

sekojošām cenām: 

4.1. telts vieta – 3,00 eiro; 

4.2. autostāvvieta (par katru iebraukšanu stāvvietā) – 3,00 eiro; 

4.3. vizināšanās ar jahtu – 5,00 eiro; 

4.4. vizināšana ar kuģi: 

• pieaugušajiem – 2,00 eiro;  

• skolēniem līdz 12 gadu vecumam un pensionāriem (uzrādot dokumentus) – 1,00 

eiro; 

• bērniem līdz 6 gadu vecumam un personām ar invaliditāti (uzrādot                  

dokumentus) – bez maksas. 

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

rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV – 3401. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



 
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.1, 7.punkts) 

Rojā  

 

15.06.2021.                                                                                                         Nr.84 

 

 

Par bērnu vasaras nometnes organizēšanu 

 

Atsaucoties uz Rojas novada domes 27.06.2017. lēmumu Nr. 113 “Par bērnu vasaras 

nometnes organizēšanu” un Rojas novada domes 16.08.2016. lēmumu Nr. 164 “Par 

piedalīšanos projektā “Esi vesels – ieguldījums Tavai nākotnei!””, pamatojoties uz minētā 

projekta (Nr.9.2.4.2./16/I/044) vienu no veselības veicināšanas pasākumiem - vasaras bērnu 

nometnes organizēšanu un ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 1. 

septembra noteikumus Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

 1. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, laikā no šā gada 02. augusta līdz šā 

gada 06. augustam un šā gada 16.augusta līdz 20.augustam, Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 

centrā “Varavīksne” atļaut organizēt divas bērnu vasaras dienas nometnes 30 Rojas novada 

bērniem.  

 2. Uzdot Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra “Varavīksne” jaunatnes lietu 

speciālistei Lienītei Voronovai pildīt nometnes vadītājas pienākumus, nodrošinot vasaras 

nometnes darbības atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra 

noteikumiem Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” un nodrošināt 

projekta pasākumā “Vasaras bērnu nometnes organizēšana” minēto aktivitāšu norisi atbilstoši 

plānojumam. 

 3. Apstiprināt nometnes programmu (pievienots – pielikums Nr.5). 

 4. Apstiprināt kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Rojas novada domes rīkotajās 

nometnēs “Spirgts un vesels” 2021., 2022. gadā (pievienots – pielikums Nr.6). 

5. Apstiprināt nometnes iekšējās kārtības noteikumus (pievienots – pielikums Nr.7). 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



Dienas nometne “Spirgts un vesels” 

02.08. - 06.08.2021. 

 

 Pirmdiena 02.08. Otrdiena 03.08. Trešdiena 04.08. Ceturtdiena05.08. Piektdiena06.08. 

9:00 Ierašanās uz nometnes vietu-

BLPJC “Varavīksne” 

Ierašanās uz nometnes 

vietu-BLPJC 

“Varavīksne” 

Ierašanās uz nometnes 

vietu-BLPJC “Varavīksne” 

Ierašanās uz nometnes 

vietu-BLPJC 

“Varavīksne” 

Ierašanās uz nometnes 

vietu-BLPJC 

“Varavīksne” 

9:10 Brokastis Brokastis Brokastis Brokastis Brokastis 

9:40 Rīta aplis 

(nometnes svinīgā atklāšana 

Iepazīšanās ar nometnes 

teritoriju, nometnes 

programmu, noteikumu 

atkārtošanu, parakstīšanās 

par noteikumu ievērošanu, 

par ierašanos) 

Rīta aplis 

(pārrunas par dienas 

plānotajām aktivitātēm, 

parakstīšanās par 

ierašanos, parakstīšanās 

par noteikumu 

ievērošanu pārgājiena 

laikā) 

Rīta aplis 

(pārrunas par dienas 

plānotajām aktivitātēm, 

parakstīšanās par 

ierašanos, u.c.) 

Rīta aplis (pārrunas 

par dienas plānotajām 

aktivitātēm, 

parakstīšanās par 

ierašanos, u.c.) 

 

Rīta aplis 

(pārrunas par dienas 

plānotajām 

aktivitātēm, 

parakstīšanās par 

ierašanos, u.c.) 

10:00 Iepazīšanās spēles, 

saliedēšanās spēles. 

Nometnes karoga 

veidošana.  

Iepazīšanās spēles, 

saliedēšanās spēles. 

 

Saliedēšanās spēles, 

stafetes. 

 

 

 

EKSKURSIJA- 

 

Tukuma pilsētas 

“Salmu muzejs- 

darbnīca”; 

 

Baskāju taka 

“Valgumu pasaulē” 

(Smārdes pagasts, 

Engures novads); 

 

 

 

Saliedēšanās spēles, 

stafetes. 

 

11:00 Radošā darbnīca –  

stikla krūzes apgleznošana 

Radošā darbnīca – 

Magnētu gatavošana ar 

fimo masu 

Radošā darbnīca – 

Audumu somu 

apgleznošana ar dārzeņiem, 

augļiem un sporta 

motīviem 

Viktorīna par veselīgu 

dzīvesveidu 

(Komandas darbs) 

11:50 Sporta spēles Sporta spēles Sporta spēles 

13:00 Pusdienas, brīvais laiks Pusdienas  Pusdienas, brīvais laiks Pusdienas, brīvais 

laiks 

14:00 Radošā darbnīca – salātu 

gatavošana no dažādiem 

dārzeņiem, pagatavot 

Pārgājiens - “Dabas 

pētnieki” gar Rojas upi 

ar uzdevumiem 

Radošā darbnīca – 

veselīga, garšīga un 

Radošo darbu izstādes 

iekārtošana. 

Foto sesija . 



veselīgo enerģijas batoniņu 

no žāvētiem augļiem, 

sēkliņām, riekstiem, auzu 

pārslas, vārītais iebiezinātais 

piens u.c. 

 interesanta ēdienu 

gatavošana  

(kopā ar uztura speciālisti) 

Pusdienas 

līdzņemšanai 

16:00 Launags Launags brīvā dabā 

(Launags līdzņemšanai) 

Launags Launags līdzņemšanai Launags 

16:30 Sporta aktivitātes – spēles, 

stafetes, rotaļas, u.c. 

(Sporta atpūtas laukumā) 

Pārgājiens - “Dabas 

pētnieki” gar Rojas upi 

ar uzdevumiem 

 

Sporta aktivitātes – spēles, 

stafetes, rotaļas, u.c. 

(Sporta atpūtas laukumā) 

Atgriešanās nometnes 

vietā BLPJC 

“Varavīksne” 

Nometnes noslēgumu 

pasākums 

(Prezentācija par 

nometnē paveikto-

radošo darbu izstāde, 

Foto izstādes, ) 

17:30 Vakara aplis Atgriešanās nometnes 

vietā BLPJC 

“Varavīksne” 

Vakara aplis 

Vakara aplis Atvadīšanās no 

nometnes- Svētku 

kliņģera un augļu 

baudīšana. 

18:00 Došanās uz mājām Došanās uz mājām Došanās uz mājām Došanās uz mājām 

 

Došanās uz mājām 

 

Dalībnieku skaits nometnē: 15 bērni 

Vecumu grupa: 9-12 gadi 

Dienu skaits: 5 dienas 

  



Dienas nometne “Spirgts un vesels” 

16.08. - 20.08.2021. 

 

 Pirmdiena 16.08. Otrdiena 17.08. Trešdiena18.08. Ceturtdiena19.08. Piektdiena20.08. 

9:00 Ierašanās uz nometnes vietu-

BLPJC “Varavīksne” 

Ierašanās uz nometnes 

vietu-BLPJC 

“Varavīksne” 

Ierašanās uz nometnes 

vietu-BLPJC “Varavīksne” 

Ierašanās uz nometnes 

vietu-BLPJC 

“Varavīksne” 

Ierašanās uz nometnes 

vietu-BLPJC 

“Varavīksne” 

9:10 Brokastis Brokastis Brokastis Brokastis Brokastis 

9:40 Rīta aplis 

(nometnes svinīgā atklāšana 

Iepazīšanās ar nometnes 

teritoriju, nometnes 

programmu, noteikumu 

atkārtošanu, parakstīšanās 

par noteikumu ievērošanu, 

par ierašanos) 

Rīta aplis 

(pārrunas par dienas 

plānotajām aktivitātēm, 

parakstīšanās par 

ierašanos, parakstīšanās 

par noteikumu 

ievērošanu pārgājiena 

laikā) 

Rīta aplis 

(pārrunas par dienas 

plānotajām aktivitātēm, 

parakstīšanās par 

ierašanos, u.c.) 

Rīta aplis (pārrunas 

par dienas plānotajām 

aktivitātēm, 

parakstīšanās par 

ierašanos, u.c.) 

 

Rīta aplis 

(pārrunas par dienas 

plānotajām 

aktivitātēm, 

parakstīšanās par 

ierašanos, u.c.) 

10:00 Iepazīšanās spēles, 

saliedēšanās spēles. 

Nometnes karoga 

veidošana.  

Iepazīšanās spēles, 

saliedēšanās spēles. 

 

Saliedēšanās spēles, 

stafetes. 

 

 

 

EKSKURSIJA- 

 

Tukuma pilsētas 

“Salmu muzejs- 

darbnīca”; 

 

Baskāju taka 

“Valgumu pasaulē” 

(Smārdes pagasts, 

Engures novads); 

 

 

 

Saliedēšanās spēles, 

stafetes. 

 

11:00 Radošā darbnīca –  

stikla krūzes apgleznošana 

Radošā darbnīca – 

Magnētu gatavošana ar 

fimo masu 

Radošā darbnīca – 

Audumu somu 

apgleznošana ar dārzeņiem, 

augļiem un sporta 

motīviem 

Viktorīna par veselīgu 

dzīvesveidu 

(Komandas darbs) 

11:50 Sporta spēles Sporta spēles Sporta spēles 

13:00 Pusdienas, brīvais laiks Pusdienas  Pusdienas, brīvais laiks Pusdienas, brīvais 

laiks 

14:00 Radošā darbnīca – salātu 

gatavošana no dažādiem 

dārzeņiem, pagatavot 

Pārgājiens - “Dabas 

pētnieki” gar Rojas upi 

ar uzdevumiem 

Radošā darbnīca – 

veselīga, garšīga un 

Radošo darbu izstādes 

iekārtošana. 

Foto sesija . 



veselīgo enerģijas batoniņu 

no žāvētiem augļiem, 

sēkliņām, riekstiem, auzu 

pārslas, vārītais iebiezinātais 

piens u.c. 

 interesanta ēdienu 

gatavošana  

(kopā ar uztura speciālisti) 

Pusdienas 

līdzņemšanai 

16:00 Launags Launags brīvā dabā 

(Launags līdzņemšanai) 

Launags Launags līdzņemšanai Launags 

16:30 Sporta aktivitātes – spēles, 

stafetes, rotaļas, u.c. 

(Sporta atpūtas laukumā) 

Pārgājiens - “Dabas 

pētnieki” gar Rojas upi 

ar uzdevumiem 

 

Sporta aktivitātes – spēles, 

stafetes, rotaļas, u.c. 

(Sporta atpūtas laukumā) 

Atgriešanās nometnes 

vietā BLPJC 

“Varavīksne” 

Nometnes noslēgumu 

pasākums 

(Prezentācija par 

nometnē paveikto-

radošo darbu izstāde, 

Foto izstādes) 

17:30 Vakara aplis Atgriešanās nometnes 

vietā BLPJC 

“Varavīksne” 

Vakara aplis 

Vakara aplis Atvadīšanās no 

nometnes- Svētku 

kliņģera un augļu 

baudīšana. 

18:00 Došanās uz mājām Došanās uz mājām Došanās uz mājām Došanās uz mājām 

 

Došanās uz mājām 

 

Dalībnieku skaits nometnē: 15 bērni 

Vecumu grupa: 13-15gadi 

Dienu skaits: 5 dienas 
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APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2021. gada 15.jūnija 

sēdes lēmumu Nr.84 

(protokols Nr.8) 
 

 

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Rojas novada domes rīkotajās nometnēs 

“Spirgts un vesels” 2021., 2022. gadā  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību dalībai Rojas novada domes 

rīkotajā bērnu vasaras nometnē (projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/044). 

2. Kārtība attiecas uz bērnu likumiskajiem pārstāvjiem (vecākiem, adoptētājiem, 

audžuģimeni un aizbildņiem) (turpmāk – vecāki), kuri vēlas reģistrēt bērnu nometnēs. 

Reģistrāciju veic klientu apkalpošanas speciāliste. 

 

II. Bērnu reģistrēšana nometnei 

 

3. Informācija par bērnu reģistrāciju (turpmāk – reģistrācija) tiks publicēta Rojas novada 

mājas lapā www.roja.lv un laikrakstā “Banga” ne vēlāk kā mēnesi pirms nometnes 

uzsākšanas. Bērnu reģistrācija tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas. 

4. Reģistrācija notiek Rojas novada domē (turpmāk – Dome), Domes darba laikā, aizpildot 

iesnieguma veidlapu. 

5. Bērni rindā uz vietu nometnē tiek reģistrēti pieteikšanās secībā.  

 

III. Bērnu uzņemšana nometnē 

 

1. Bērns tiek uzņemts nometnē pēc tam, kad viens no vecākiem ir aizpildījis nometnes 

iesnieguma veidlapu par bērnu (pielikums Nr.1), noslēdzis līgumu ar Domi par bērna 

dalību nometnē (pielikums Nr.2.) un iesniedzis medicīnas izziņu par bērnu (pielikums 

Nr.3 –Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 12.pielikums, veidlapa 

027/u, veikt Covid – 19 testu 48 stundas pirms nometnes sākuma un tam ir jābūt 

negatīvam. 



 

6. Rojas novada dome katru gadu izsludina līgumu slēgšanas laiku – ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pirms nometnes uzsākšanas, Domes darba laikā. 

7. Katru gadu vienā nometnē tiek uzņemti 15 Rojas novada bērni reģistrēšanās secībā. Ja kāds 

no 15 reģistrētajiem bērniem attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties nometnē, nometnē 

uzņem nākamo rindā reģistrēto bērnu. 

8. Slēdzot līgumu, vecāki uzrāda savu un bērna personu apliecinošus dokumentus. Vecāki 

tiek iepazīstināti ar nometnes programmu un nometnes iekšējās kārtības noteikumiem 

(pielikums Nr.4). 

9. Dalībnieki ar nometnes iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstas pirmajā nometnes dienā 

un parakstās nometnes žurnālā. 

 

IV Noslēguma jautājumi 

 

10.  Noteikumi ir pieejami Rojas novada domē. 

 

 

Domes priekšsēdētāja     Eva Kārkliņa 
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ar Rojas novada domes 

2021. gada 15.jūnija 

sēdes lēmumu Nr.84 

(protokols Nr.8) 
 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS un DROŠĪBAS NOTEIKUMI  

NOMETNĒ “SPIRGTS UN VESELS” 

                                                 
1. Nometnes laikā jāievēro visi nometnes vadītāja un nometnes pedagogu norādījumi un 

rīkojumi - gan uzturoties nometnes teritorijā, gan tās apkārtnē. 

2. Bez nometnes vadītāja un nometnes pedagogu atļaujas kategoriski aizliegts: 

- atstāt nometnes teritoriju; 

- atstāt nodarbību vietu; 

- iet peldēties. 

3. Jāievēro drošības tehnika:  

- esi ļoti uzmanīgs, lietojot asus priekšmetus, rūpējies par to, lai tava rīcība ar asiem 

priekšmetiem nenodarītu kādu ļaunumu ne sev, ne apkārtējiem; 

- aizliegts izmantot sērkociņus, šķiltavas; 

- ejot pa baskāju takas aktivitāti “Valgumu pasaulē”, stingri ievērot instruktoru, 

nometņu vadītāju, interešu pulciņa vadītāju norādījumus, pretējā gadījumā no 

aktivitātes tiksi izslēgts; 

- ejot pārgājienā gar Rojas upes  krastu, galvā jābūt galvassegai, līdzi jābūt ūdenim; 

- spēlēt tautas bumbu, aizliegts mest bumbu pārāk spēcīgi, aizliegts mest bumbu otram 

pa galvu; 

- bez pieaugušā klātbūtnes aizliegts atrasties tiešā ūdens tilpņu tuvumā; 

4. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsies pie kāda no nometnes 

pedagoga. 

5. Neparedzētu apstākļu gadījumā (traumu, saslimšanas, ugunsgrēka , u.t.t.) seko 

nometnes vadītāja vai nometnes pedagogu norādījumiem. 

6. Ja nepieciešams sniegt neatliekamu palīdzību (nopietna trauma, ugunsgrēks, u.tml.), 

nekavējoties izsauc attiecīgā dienesta speciālistus, izmantojot tos telefona numurus, kuri 

piestiprināti nometnes sākumā norādītā vietā  nometnes teritorijā, paziņo nometnes 

darbiniekiem. 

7. Laikā ierasties uz visām nodarbībām un centies aktīvi tajās piedalīties. Ja ir kāds 

iemesls, kādēļ tā nerīkojies, obligāti jāinformē par to vadītāji. 

8. Nometnes laikā kategoriski aizliegts lietot jebkādas apreibinošas vielas, smēķēt. 

9. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus, virzoties pa apdzīvotām vietām un ceļiem; 

10. Saudzīgi izturies pret apkārtējo dabu un nometnes teritorijā esošo inventāru; 

11. Neiesaisties sarunās ar svešiem cilvēkiem, neseko svešu cilvēku norādījumiem, 



neglaudi svešus dzīvniekus, nelieto uzturā nezināmus augus; 

12. Ievēro personīgo higiēnu, tīrību un kārtību (roku mazgāšana un dezinficēšana pirms 

ēdienreizēm, apmeklējot tualetes (atstāj aiz sevis visu kārtībā!)); 

13. Seko līdz savai personīgo mantu  un apkārtējās vides kārtībai nometnes laikā; 

14. Apzināti nenodari fiziskus un morālus kaitējumus nometnes dalībniekiem un 

vadītājiem; 

15. Cieni citu nometnē esošo dalībnieku viedokli, intereses, personīgās lietas; 

16. Ievērot epidemioloģiskas drošības noteikumus Covid -19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai, lietot mutes un deguna aizsegu, ieejot un uzturoties telpās, kā arī 

nodarbības laikā centra telpās. 

17. Lai nometnē varētu piedalīties nepieciešams veikt Covid -19 tests, 48 stundas pirms 

nometnes sākuma un tam ir jābūt negatīvam. 

 

 
 
 

Ar nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumiem iepazinos un apņemos tos pildīt: 

 

Dalībnieka vārds, uzvārds:.................................................................. 

 

Paraksts:...................................................;  

 

Datums: ......................................... 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja     Eva Kārkliņa 
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Rojā  
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Par izmaiņām Rojas ostas valdes sastāvā 

 

Saskaņā ar Likuma par ostām 8.panta trešo daļu, 26.pantu, 2021.gada martā  Rojas 

novada dome saņēmusi Ekonomikas ministrijas 13.05.2021 rīkojumu Nr.1-6.1/2021/49 “Par 

grozījumu Ekonomikas ministrijas 2021.gada 15.aprīļa rīkojumā Nr.1-6.1/2021/35“Par 

pārstāvjiem mazajās ostās”, ar kuru par Ekonomikas ministrijas pārstāvi Ekonomikas ministra 

ārštata padomnieka Salvja Petrika vietā Rojas ostas valdē, kā arī Mērsraga, Pāvilostas, Skultes 

un Jūrmalas ostas valdēs tiek virzīts Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktors 

Kaspars Lore. Rojas novada dome ir saņēmusi Kaspara Lores iesniegumu ar lūgumu atļaut 

savienot Rojas ostas valdes locekļa amatu ar Mērsraga, Pāvilostas, Skultes un Jūrmalas ostu 

valžu locekļu amatus un Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktora amatu. Rojas 

novada dome var lemt par atļauju Kasparam Lorem savienot Rojas ostas valdes locekļa amatu 

ar Mērsraga, Pāvilostas, Skultes un Jūrmalas ostu valžu locekļu amatiem un Ekonomikas 

ministrijas Juridiskā departamenta direktora amatu. Ar Rojas novada domes lēmumu ir 

iespējams iekļaut Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktoru Kasparu Lori, 

Rojas ostas valdes sastāvā kā Ekonomikas 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 “par interešu konflikta 

novēršanu amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 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 Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta 

direktora amatu, Skultes ostas valdes locekļa amatu, Jūrmalas ostas valdes locekļa amatu 

Pāvilostas ostas valdes locekļa amatu un Mērsraga ostas valdes locekļa amatu, secināms, ka šos 

amatus ir iespējams savienot ar Rojas ostas valdes locekļa amatu un 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 par ostām 8.panta trešo daļu, 

26.pantu, 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 valsts amatpersonai saistošajām 

ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot no Rojas ostas valdes locekļa amata Salvi Petriku, Ekonomikas ministra 

ārštata padomnieku.  

2. Iecelt Rojas ostas valdes locekļa amatā Ekonomikas ministrijas pārstāvi - 

Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktoru Kasparu Lori,  Mērsraga, Pāvilostas, 

Skultes un Jūrmalas ostas valžu locekli.   

3. Atļaut Kasparam Lorem Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktoram, 

savienot Rojas ostas valdes locekļa amatu ar Ekonomikas ministra Juridiskā departamenta 

direktora amatu,  Jūrmalas ostas valdes locekļa amatu, Skultes ostas valdes locekļa amatu,  

Pāvilostas ostas valdes locekļa amatu un Mērsraga ostas valdes locekļa amatu.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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 
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Par nekustamā īpašuma  „Lielpriedes”, Valgalciems, Rojas novadā, atsavināšanu 

 

Rojas novada dome saņēmusi būvju īpašuma “Lielpriedes”, Valgalciems, Rojas novadā, 

kadastra Nr.88825100004, reģistrēta Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000614602,  1/2 domājamo daļu īpašnieces [..] iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai 

Rojas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Lielpriedes”, Valgalciems, Rojas 

novadā, kadastra Nr.88820100001, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Nr.8882 010 0161, 0,5049 ha platībā, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda ierakstīta Rojas 

novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000612847. Uz augšminētās zemes atrodas būvju 

īpašums “Lielpriedes”, Valgalciems, Rojas novadā, kadastra Nr.88825100004, “Lielpriedes”, 

Valgalciems, Rojas novadā, kadastra Nr.88825080110, un Rojas novada pašvaldība  nekustamo 

īpašumu “Lielpriedes”, Valgalciemā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010 0001, 0,5049  ha 

platībā ir iznomājusi uz tā esošo būvju īpašniekiem, ar 03.07.2019.gada Lauku apvidus zemes 

nomas līgumu Nr.RND/2019/L155, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0161 1/6 

domājamā daļa iznomāta [..] uz laiku līdz 2029.gada 01.septembrim, ar 06.08.2019.gada Lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.RND/2019/L216, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8882 008 0161 1/6 domājamā daļa iznomāta [..] uz laiku līdz 2029.gada 01.septembrim, ar 

06.08.2019.gada Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.RND/2019/L217, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8882 008 0161 1/2 domājamā daļa iznomāta [..] uz laiku līdz 2029.gada 

01.septembrim, bet ar 13.09.2019.gada Lauku apvidus zemes nomas līgumu 

Nr.RND/2019/L245, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0161 1/6 domājamā 

daļa iznomāta [..] uz laiku līdz 2029.gada 30.septembrim. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

3.punktu, būvju īpašnieki ir tiesīgi ierosināt Rojas novada pašvaldībai piederošā īpašuma 

“Lielpriedes”, Valgalciemā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010 0001, 0,5049  ha platībā , un 

ir iesniegti visi Ministru kabineta noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” 4.punktā noteiktie dokumenti. Būvju īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības 

gadījumā, ja pašvaldība lemj par īpašuma nodošanu atsavināšanai. 

 Nekustamais īpašums “Lielpriedes”, Valgalciemā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 

010 0001, uz Rojas novada pašvaldības vārda ierakstīta Rojas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000612847.  



Atsavināmam nekustamam īpašumam ir sekojoši apgrūtinājumi - 7731101300 - Baltijas jūras 

un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija - 0,5049 ha; - 

7312030302 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionāliem autoceļiem lauku 

apvidos - 0,0094 ha;  - 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa - 

0,0018 ha; - 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa - 0,0056 ha. 

Atsavināmais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Rojas novada dome var nodot atsavināšanai īpašumu 

„Lielpriedes”, Valgalciems, Rojas novadā, kadastra Nr.88820100001, sastāvošu no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8882 010 0161, 0,5049 ha platībā, kas uz Rojas novada 

pašvaldības vārda ierakstīta Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000612847.   

Rojas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

8.pantu ir veikusi atsavināmā īpašuma novērtēšanu. 

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

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

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta noteikumu 

Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, SIA „Latio” novērtējumu, kā arī 

Rojas novada Izsoles komisijas sēdes lēmumu un Rojas novada domes Tautsaimniecības un 

vides komitejas 08.06.2021. sēdes lēmumu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Lielpriedes”, Valgalciems, Rojas novadā, kadastra Nr.88820100001, sastāvošu no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8882 010 0161, 0,5049 ha platībā, kas uz Rojas novada 

pašvaldības vārda ierakstīta Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000612847.  

2. Noteikt nekustamā īpašuma „Lielpriedes”, Valgalciems, Rojas novadā, kadastra 

Nr.88820100001, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8882 010 0161, 

0,5049 ha platībā, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda ierakstīta Rojas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000612847, atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu, 

uz augšminētās zemes esošā būvju īpašuma “Lielpriedes”, Valgalciems, Rojas novadā, kadastra 

Nr.88825100001, reģistrēta Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000614602, 1/2 

domājamo daļu īpašniecei [..] 1/6 domājamās daļas īpašniecei [..] 1/6 domājamās daļas 

īpašniekam [..] un 1/6 domājamās daļas īpašniecei [..]. 

3. Noteikt nekustamās mantas - nekustamā īpašuma „Lielpriedes”, Valgalciems, Rojas 

novadā, kadastra Nr.88820100001, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Nr.8882 010 0161, 0,5049 ha platībā, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda ierakstīta Rojas 

novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000612847, nosacīto cenu – EUR 16000,00 

(sešpadsmit  tūkstoši  eiro), ar sekojošu izmaksas kārtību – nosacītās cena jānomaksā 14 dienu 

laikā no pirkuma līguma noslēgšanas, jāapmaksā īpašuma novērtēšanas izdevumus.  

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

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

3401). 

 

Domes priekšsēdētāja     Eva Kārkliņa 

  



 

 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 8, 10. punkts) 

Rojā  

 

 

15.06.2021.                                                                                                         Nr.87 

 

Par nekustamā īpašuma Talsu iela 31, Rojā, Rojas novadā, atsavināšanu 

 

Rojas novada dome ir saņēmusi [..] iesniegumu ar lūgumu atzīt Rojas novada 

pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Talsu ielā 31, Rojā, Rojas novadā, kadastra numurs: 

8882 008 1157, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1154, 0,1488 

ha platībā, kas reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000614633, atzīt par 

starpgabalu un atsavināt viņam, kā blakus esošā īpašuma Talsu ielā 29, Rojā, Rojas novadā, 

kadastra numurs: 8882 008 0393, reģistrēta Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000495431 īpašniekam.  

Atbilstoši likumam “Publiskas personas mantu atsavināšanas likumam” pirmā panta 11. 

daļas b) apakšpunktu zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura 

platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo 

zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu 

atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt 

pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam). Pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1) punktu „(4) Atsevišķos gadījumos publiskas 

personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 1) zemes īpašnieks vai 

visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz 

īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei;”. Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4) punkts nosaka: “ (1) Pārdot publiskas 

personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).” 

atzīstams par starpgabalu, jo Rojas novada teritorijas plānojumā tā plānotā/atļautā izmantošana 

ir DzS (savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās teritorijas), bet pašvaldība Rojas novada 

pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošo noteikumu Nr.22/2011 „Rojas novada teritorijas 

plānojums 2011.-2023.gadam”, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka 

Rojas novadā minimālā jaunizveidojamā zemes platība savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās 

teritorijas ja netiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija ir 0,2 ha platībā, 

attiecīgi zemes vienība atzīstama par starpgabalu..   

 Atsavināmam nekustamam īpašumam ir sekojoši apgrūtinājumi: – Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija 0,1488 ha platībā; - 



ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0,0194 ha 

platībā; - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku 

apvidos – 0,008 ha platībā. 

Atsavināmais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, Rojas novada dome var atzīt par starpgabalu un nodot 

atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Talsu ielā 31, Rojā, 

Rojas novadā, kadastra numurs: 8882 008 1157. 

Rojas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

8.pantu ir veikusi atsavināmās mantas novērtēšanu. 

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

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

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

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

Tautsaimniecības un vides komitejas 08.06.2021. sēdes lēmumu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt nekustamo īpašumu Talsu ielā 31, Rojā, Rojas novadā, kadastra numurs: 8882 

008 1157, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1154 0,1488 ha 

platībā, par starpgabalu. 

2. Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

starpgabalu Talsu ielā 31, Rojā, Rojas novadā, kadastra numurs: 8882 008 1154 sastāvošu no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1154 0,1488 ha platībā. 

3. Noteikt nekustamā īpašuma – starpgabala Talsu ielā 31, Rojā, Rojas novadā, kadastra 

numurs: 8882 008 1157, atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu, ar starpgabalu 

robežojošā nekustamā īpašuma Talsu ielā 29, Rojā, Rojas novadā, kadastra numurs: 8882 008 

0393, reģistrēta Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495431 īpašniekam.  

4. Noteikt nekustamās mantas - nekustamā īpašuma Talsu ielā 31, Rojā, Rojas novadā, 

kadastra numurs: 8882 008 1157, nosacīto cenu – EUR 4900 (četri tūkstoši deviņi simti  euro). 

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

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

3401). 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 8, 11. punkts) 

Rojā  

 

 

15.06.2021.                                                                                                         Nr. 88 

 

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Tagadnes”, Melnsils, Rojas 

novads 

 

Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/461, 17.05.2021.), kurā 

lūgts atļaut no nekustamā īpašuma „Tagadnes”, Melnsils, Rojas novads (kadastra Nr. 8882 002 

0068) atdalīt zemes vienību 0,3615 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0240, piešķirot 

tai jaunu nosaukumu „Melnsilkrasts”.  

 

Rojas novada dome konstatē: 

 

1. Nekustamais īpašums „Tagadnes”, Melnsilā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 002 

0068, kopplatība 0,7707 ha), sastāv no divām zemes vienībām:  

1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0068 (platība 0,4092 ha); 

2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0240 (platība 0,3615 ha). 

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

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000605211, zemesgrāmatā nav reģistrēta atzīme sadaļā par 

maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma 

līgumiem. 

3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Tagadnes”, Melnsilā, Rojas novadā 

(kadastra Nr. 8882 002 0068, kopplatība 0,7707 ha), no kopējā īpašuma atdalot zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0240 (platība 0,3615 ha) un piešķirt tai jaunu nosaukumu 

„Melnsilkrasts”, sadalīšanas mērķis: atdalīt un pēc tam atsavināt no līdzšinējā īpašuma zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0240. 

4. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8882 002 0240 noteiktais zemes lietošanas mērķis atbilst zemes 

eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc nav nepieciešams to mainīt, 

saglabājot esošo zemes lietošanas mērķi:  

− atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0240, 0,3615 ha 

platībā saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi: 

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

kods 0101) 0,3615 ha platībā; 



5. Atdalāmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0240 (platība 0,3615 ha) 

nav adresācijas objekts. 

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

“Tagadnes”, Melnsilā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 002 0068) 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 “Tagadnes”, Melnsilā, Rojas novadā (kadastra Nr. 

8882 002 0068, kopplatība 0,7707 ha), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 002 

0240 (0,3615 ha platībā) (pievienots – pielikums Nr.8).  

2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0240 piešķirt jaunu 

nosaukumu „Melnsilkrasts”.  

3. Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0240, 0,3615 

ha platībā, saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 0,3615 ha platībā. 

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

parakstu iesnieguma iesniedzējai [..]. 

5. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai kurzeme@vzd.gov.lv. 

6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību informācijas 

sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp NĪVKIS un 

pašvaldību”. 

7. 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 

  



8.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 15.06.2021. lēmumam Nr.88 

“Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Tagadnes”, Melnsils, Rojas novads” 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 

  



 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 8, 12. punkts) 

Rojā  

 

 

15.06.2021.                                                                                                         Nr. 89 

 

 

Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam “Sidras”, Kaltenē, Rojas 

novadā 

 

Rojas novada domē, saņemts [..] iesniegums, kurā lūgts mainīt nosaukumu un adresi 

nekustamam īpašumam “Sidras”, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 009 0070. 

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

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

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

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

piekto daļu, 84. pantu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamam īpašumam “Sidras”, Kaltenē, Rojas novadā, (kadastra Nr. 8882 

009 0070) nosaukumu no “Sidras” uz “Belvilla”. 

2. Mainīt nekustamā īpašuma “Sidras”, Kaltenē, Rojas novadā, (kadastra Nr. 8882 009 

0070) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0070 adresi no esošās: “Sidras”, 

Kaltene, Rojas novads, LV-3264 uz jauno: “Belvilla”, Kaltene, Rojas novads, LV-3264, 

(pievienots – pielikums Nr.9). 

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

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

Kurzemes reģionālajai nodaļai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz 

kurzeme@vzd.gov.lv. 

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

rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepāja, LV –3401). 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



9.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 15.06.2021. lēmumam Nr.89 

“Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam “Sidras”, Kaltenē, Rojas novadā” 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 


