
 
 

 
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. 14 

 

 

Rojā,         2020. gada 17.novembrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 2014.gada 20.maija  saistošajos 

noteikumos Nr.6/2014 “Rojas novada pašvaldības nolikums” 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 2020.gadā 

3. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Mērsraga novada domi bāriņtiesas darbības 

procesa tiesiskuma nodrošināšanās Mērsraga novada teritorijā 

4. Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” pamatkapitāla 

palielināšanu 

5. Par Rojas novada Dzīvokļu komisijas locekļa amata savienošanu 

6. Par atļauju Rojas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu 

7. Par Biedrības “Sporta Klubs Roja” iesniegumu 

8. Par adreses maiņu nekustamam īpašumam “Zivju apstrādes cehs”, Rudē, Rojas 

novadā 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Ķirumi” un 

“Silprūši”, Rojas novadā robežu pārkārtošanai 

10. Par grozījumiem Rojas novada domes 2020.gada 16.jūnija lēmumā Nr. 75 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas 

novads” 

11. Par 2020.gada Ziemassvētku tirdziņu 

12. Par saistošajiem noteikumiem Nr.17/2020 

 

 

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

Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, E.Grīnītis), 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  

Agnis DRAVNIEKS  

Jānis KALNIŅŠ  

Inga OTMANE  

Guntra STOCKA  

Haralds VALDEMĀRS 

Mareks ŠTĀLS 

Edgars GRĪNĪTIS 

 

Nepiedalās: 

Eduards KLEINBERGS – nezināmu iemeslu dēļ 

 

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. 

 

1. 

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 2014.gada 20.maija  saistošajos noteikumos 

Nr.6/2014 “Rojas novada pašvaldības nolikums” 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

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

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

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 159 “Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 2014.gada 

20.maija  saistošajos noteikumos Nr.6/2014 “Rojas novada pašvaldības nolikums””. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 2020.gadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 160 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa 

pārcelšanu 2020.gadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

3. 

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Mērsraga novada domi bāriņtiesas darbības 

procesa tiesiskuma nodrošināšanās Mērsraga novada teritorijā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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



 
 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 161 “Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Mērsraga novada domi 

bāriņtiesas darbības procesa tiesiskuma nodrošināšanās Mērsraga novada teritorijā”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
 

4. 

Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” pamatkapitāla 

palielināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, I. Otmane, H. Valdemārs, 

M.Štāls, E.Grīnītis), pret – G.Stocka, J.Kalniņš, atturas – nav, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 162 “Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

“PIEJŪRA”” pamatkapitāla palielināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

5. 

Par Rojas novada Dzīvokļu komisijas locekļa amata savienošanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 163 “Par Rojas novada Dzīvokļu komisijas locekļa amata 

savienošanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

6. 

Par atļauju Rojas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 164 “Par atļauju Rojas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim 

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

 

7. 

Par Biedrības “Sporta Klubs Roja” iesniegumu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

 Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (J. Kalniņš, G. Stocka, H. Valdemārs, M.Štāls, 

E.Grīnītis), pret – nav, atturas – nav, nebalso – E. Kārkliņa, A. Dravnieks, I.Otmane, 

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 165 “Par Biedrības “Sporta Klubs Roja” iesniegumu”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
 

8. 

Par adreses maiņu nekustamam īpašumam “Zivju apstrādes cehs”, Rudē, Rojas novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 



 
 

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

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

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 166 “Par adreses maiņu nekustamam īpašumam “Zivju apstrādes 

cehs”, Rudē, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

9. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Ķirumi” un 

“Silprūši”, Rojas novadā robežu pārkārtošanai 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

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

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

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 167 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo 

īpašumu “Ķirumi” un “Silprūši”, Rojas novadā robežu pārkārtošanai”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

10. 

Par grozījumiem Rojas novada domes 2020.gada 16.jūnija lēmumā Nr. 75 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas 

novads” 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 168 “Par grozījumiem Rojas novada domes 2020.gada 16.jūnija 

lēmumā Nr. 75 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Plūdoņa 

iela 5, Roja, Rojas novads””. Lēmums pievienots protokolam. 

 

11. 

Par 2020.gada Ziemassvētku tirdziņu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 169 “Par 2020.gada Ziemassvētku tirdziņu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

12. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.17/2020 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

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

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

 Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 170 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.17/2020”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 



 
 

 

Sēdi beidz plkst. 13.50 

 

 

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. 14, 1. punkts) 

Rojā  

 

 

17.11.2020.                                                                                                          Nr. 159 

 

 

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 2014.gada 20.maija  saistošajos noteikumos 

Nr.6/2014 “Rojas novada pašvaldības nolikums” 

 

Lai veicinātu Rojas novada domes, domes komiteju un domes komisiju darba 

nepārtrauktību, kāda ir izveidojusies sakarā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra 

rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kā arī citās dažādās neparedzamās 

situācijās un nepieciešamos gadījumos, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības domes deputātiem 

iespēju piedalīties domes un komiteju sēdēs attālināti, tieši neatrodoties sēžu zālē, tādējādi 

nodrošinot pašvaldībai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi, ir nepieciešama grozījumu 

veikšana Rojas novada pašvaldības nolikumā. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.panta otro daļu, 26.pantu, 34.pantu, 56.pantu,  

 

Rojas novada domes nolemj: 

 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2020 “Par grozījumiem Rojas novada 

pašvaldības 2014.gada 20.maija  saistošajos noteikumos Nr.6/2014 “Rojas novada pašvaldības 

nolikums” (saistošie noteikumi pievienoti lēmumam). 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Rojas novadā 

       Nr.16/2020  

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2020.gada 17.novembra  

sēdes lēmumu Nr.159 

(protokols Nr.14) 

 

Grozījumi Rojas novada pašvaldības 2014. gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr. 

 Nr.6/2014  “Rojas novada pašvaldības nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu  

   

1. Veikt Rojas novada pašvaldības 2014. gada 20.maija saistošajos noteikumos 

Nr.6/2014 “Rojas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.5, lēmums Nr.1) šādus 

grozījumus:  

 1.1. Papildināt Rojas novada pašvaldības nolikumu ar 27¹.punktu šādā redakcijā:  

 “27¹. Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota 

videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis sēdes laikā 

atrodas citā vietā, veselības stāvokļa, komandējuma vai citu svarīgu iemeslu dēļ nevar ierasties 

komitejas sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar 

videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē, un deputāts ne 

vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas pl.08:30 pirms komitejas sēdes, vai 1 (vienu) stundu 

pirms ārkārtas komitejas sēdes, par to rakstveidā (e-pasts, iesniegums) ir informējis komitejas 

priekšsēdētāju. Domes priekšsēdētājs, arī pēc komitejas priekšsēdētāja priekšlikuma, ar 

rīkojumu var noteikt komitejas sēdes rīkošanu attālināti, izmantojot videokonferenci, visiem 

komitejas locekļiem neatrodoties sēžu zālē. Šādā gadījumā komitejas locekļu reģistrāciju 

kancelejas darbinieks veic elektroniskā veidā. Gadījumā, ja komitejas loceklis jebkādu iemeslu 

dēl nevar piedalīties komitejas sēdē attālināti – neatrodoties sēžu zālē, viņam tiek nodrošināta 

iespēja piedalīties attālinātajā sēdē, izmantojot pašvaldības tehniskos līdzekļus no sēžu zāles. 

Komitejas locekļiem, piedaloties komitejas sēdē attālināti, pastāvīgi jābūt nodrošinātam 

videoattēlam tiešsaistes režīmā tādā veidā, lai deputāts būtu vizuāli identificējams sēdēs dalībā 

un katrā balsojumā. Pašvaldības administrācijas (lēmumprojektu virzītāji un ziņotāji, nodaļu 

vadītāji un citi darbinieki) piedalās attālināti rīkotajā komitejas sēdē, izmantojot 

videokonferenci no sēžu zāles vai neatrodoties sēžu zālē saskaņā ar domes priekšsēdētāja vai 

komitejas priekšsēdētāja norādījumiem (norāda darba kārtībā). Komitejas sēdes tiek 

protokolētas.”  



 
 

1.2. Papildināt Rojas novada pašvaldības nolikumu ar 27². punktu šādā redakcijā:  

 “27².Domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs, arī pēc komisijas priekšsēdētāja 

priekšlikuma, var noteikt pārraudzībā esošās komisijas sēdes rīkošanu attālināti, izmantojot 

videokonferenci, visiem komisijas locekļiem neatrodoties sēžu zālē, piemērojot šo noteikumu 

27¹.punktu, ja tas ir nepieciešams. Komisijas priekšsēdētājs, piemērojot šo noteikumu 

27¹.punktu, var noteikt, ka komisijas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un 

skaņas pārraide reālajā laikā) vai cits drošs tiešsaistes komunikācijas veids, ja komisijas loceklis 

sēdes laikā atrodas citā vietā, veselības stāvokļa, komandējuma vai citu svarīgu iemeslu dēļ 

nevar ierasties komisijas sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties 

komisijas sēdē ar videokonferences vai citu drošu tiešsaistes veida palīdzību un ir nodrošināta 

elektroniskā balsošana tiešsaistē, un komisijas loceklis ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba 

dienas pl.08:30 pirms komisijas sēdes, vai 1 (vienu) stundu pirms ārkārtas komisijas sēdes, par 

to rakstveidā (e-pasts, iesniegums, ) ir informējis komisijas priekšsēdētāju. Komisijas 

locekļiem, piedaloties komisijas sēdē attālināti, pastāvīgi jābūt nodrošinātai dalībai tiešsaistes 

režīmā tādā veidā, lai komisijas loceklis būtu identificējams sēdes dalībā un katrā balsojumā.”  

1.3. Papildināt Rojas novada pašvaldības nolikumu ar 55¹.punktu šādā redakcijā:  

  “55¹. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota 

videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes deputāts sēdes laikā atrodas 

citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, 

ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir 

nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē, un deputāts ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba 

dienas pl.08:30 pirms domes sēdes, vai 1 (vienu) stundu pirms ārkārtas domes sēdes, par to 

rakstveidā (e-pasts, iesniegums) ir informējis domes priekšsēdētāju. Pašvaldības dome var 

nolemt vai Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt domes sēdes rīkošanu attālināti, 

izmantojot videokonferenci – visiem domes deputātiem neatrodoties sēžu zālē, ja viņiem ir 

nodrošināta tehniska iespēja piedalīties komitejas sēdes norisē ar videokonferences palīdzību 

un ir nodrošināta elektroniska balsošana tiešsaistē, ja tas ir nepieciešams. Šādā gadījumā domes 

deputātu reģistrāciju kancelejas darbinieks veic elektroniskā veidā. Gadījumā, ja domes 

deputāts jebkādu iemeslu dēl nevar piedalīties attālināti rīkotajā domes sēdē, izmantojot 

videokonferenci – neatrodoties sēžu zālē, viņam tiek nodrošināta iespēja piedalīties attālinātajā 

sēdē, izmantojot pašvaldības tehniskos līdzekļus no sēžu zāles. Domes deputātiem, piedaloties 

domes sēdē attālināti, pastāvīgi jābūt nodrošinātam videoattēlam tiešsaistes režīmā tādā veidā, 

lai deputāts būtu vizuāli identificējams sēdēs dalībā un katrā balsojumā. Pašvaldības 

administrācijas (lēmumprojektu virzītāji un ziņotāji, nodaļu vadītāji un citi darbinieki) piedalās 

attālināti rīkotajā domes sēdē, izmantojot videokonferenci no sēžu zāles vai neatrodoties sēžu 

zālē saskaņā ar domes priekšsēdētāja norādījumiem (norāda darba kārtībā). Attālinātās domes 

sēdes videokonferences norise tiek pārraidīta sēžu zāle vai bez pārraidīšanas, un kura tiek 

fiksēta šo saistošo noteikumu 81. punktā noteiktajā kārtībā.”  

 

Parakstīti 17.11.2020. 

 

 

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. 14, 2. punkts) 

Rojā  

 

 

17.11.2020.                                                                                                          Nr. 160 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 2020.gadā 

 

Rojas novada dome ievērojot atkārtotas ārkārtējās situācijas ieviešanu, kā arī to, ka ir 

jāizvērtē iespēju – izmainīt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus 2020. gadam, lai 

krīzes apstākļos uzņēmumiem un iedzīvotājiem netiktu aprēķināta nodokļa maksājuma 

nokavējuma nauda. Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pants nosaka: 

“5. pants. Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa 

samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos 

pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros. Nodokļa maksājumam, kuram pašvaldība 

noteikusi citu samaksas termiņu un kurš ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek 

aprēķināta likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma 

nauda. “Rojas novada pašvaldība  šo termiņu bija atlikusi uz 15.11.2020., tomēr šajos apstākļos 

termiņu būtu atkārtoti jāpārskata un jānosaka uz 31.12.2020. Pamatojoties uz likumiem “Par 

nekustamā īpašuma nodokli”, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pantu, 

likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27) punktu,  

  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma nodoklim, tai skaitā, nodoklim par neapstrādāto 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī graustu nodoklim, vienu maksājuma termiņu par 

2020.gadu – 31.decembri. Neaprēķināt nekustamā īpašuma nodokļa soda naudas vai 

nokavējuma naudas par 2020.gadu aprēķinātām un maksājamām nekustamā īpašuma nodokļa 

summām, par laika periodu no 15.11.2020., līdz šī lēmuma spēkā stāšanās brīdim. 

2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Rojas novada domes 

nekustamā īpašuma nodokļu sistēmas uzturētājiem SIA “ZZ Dats” elektroniski parakstītā veidā 

uz e-pasta adresi: nino@zzdats.lv. 

3. Lēmumu paziņot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Banga”, pašvaldības mājas 

lapā www.roja.lv. 

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

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

 

Domes priekšsēdētāja         Eva Kārkliņa 

https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p29
mailto:nino@zzdats.lv
http://www.roja.lv/
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Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Mērsraga novada domi bāriņtiesas darbības 

procesa tiesiskuma nodrošināšanās Mērsraga novada teritorijā 

 

Rojas novada dome izskatot Mērsraga novada domes lūgumu, sniegt atbalstu bāriņtiesas 

darbības procesa tiesiskuma nodrošināšanai Mērsraga novada teritorijā, jo Mērsraga novada 

bāriņtiesā ir tikai viens bāriņtiesas loceklis. Bāriņtiesu likuma 53.panta (11) daļa nosaka: “(11) 

Ja bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var nodrošināt lemt 

spējīgu bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē sadarbojas ar 

citu bāriņtiesu.” Rojas novada pašvaldība šādu sadarbību ir gatava veikt, tomēr atbilstoši 

Tieslietu ministrijas skaidrojumam šādā veidā bāriņtiesas nevar nodot citai bāriņtiesai 

Bāriņtiesu likuma  VII un VIII nodaļā noteiktos uzdevumus. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 5.26.punktam: 

“ja bāriņtiesa ir kavēta pildīt Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus, izņemot minētā likuma 

VII un VIII nodaļā noteiktos, bāriņtiesa var nodot atsevišķu uzdevumu izpildi citai tuvākajai 

bāriņtiesai uz noteiktu termiņu un šai citai bāriņtiesai ir pienākums minētos uzdevumus uz 

noteiktu termiņu pārņemt;” Lai nodrošinātu skaidru sadarbības apjoma un tās izmaksu segšanas 

kārtību ar Mērsraga novada domes vadību ir panākta iepriekšēja vienošanos par samaksas 

nodrošināšanu par papildu darbu divām Rojas novada bāriņtiesas amatpersonām, par kopējo 

summu ar nodokļiem EUR 372 (trīs simti septiņdesmit eiro) apmērā.  

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 14) punktu, 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 27) punktu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 61.pantu, Bāriņtiesu likuma 53.panta (11) daļu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar līgumu ar Mērsraga novada domi, Mērsraga novada 

bāriņtiesas darbības procesa tiesiskuma nodrošināšanu, Mērsraga novada teritorijā, pildot 

Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus, izņemot minētā likuma VII un VIII nodaļā noteiktos 

uzdevumus. 

2. Vienoties, ka Mērsraga novada dome apmaksās Rojas novada bāriņtiesas 

amatpersonu papildus darba samaksas un nodokļu izdevumus (Pašvaldību uzturēšanas 

izdevumu transfertus) EUR 372 (trīs simti septiņdesmit eiro) apmērā mēnesī.    

https://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums
https://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums#n7
https://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums
https://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums#n7
https://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums#n7
https://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums
https://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums#n7


 
 

3. Noteikt, ka sadarbības līgums tiek noslēgts uz laika periodu no sadarbības līguma 

spēkā stāšanās dienas līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

 4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu Rojas novada domes vārdā parakstīt šī 

lēmuma 1.punktā minēto sadarbības līgumu ar līgumu ar Mērsraga novada domi Mērsraga 

novada bāriņtiesas darbības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Mērsraga novada teritorijā pildot 

Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus, izņemot minētā likuma VII un VIII nodaļā noteiktos 

uzdevumus. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 
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Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” pamatkapitāla 

palielināšanu 

 

Rojas novada dome ir viens no deviņiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

“PIEJŪRA”” (turpmāk – Sabiedrība) dalībniekiem, no, kuras saņemts 2020.gada 6.novembra 

raksts  Nr.20/1-7/326/1-4 “Par pamatkapitāla palielināšanu” ar kuru, tās valdes loceklis Ēriks 

Zaporožecs, iesniedz kapitāldaļu turētāju pārstāvjiem ziņojumu par nepieciešamību palielināt 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” pamatkapitālu, kurā norādīts, ka 

pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir ilgtermiņa kreditoru saistību izpildei un saistību pret 

Valsts vides dienestu (dabas resursa nodokļa) izpildei, par prioritāti liekot ilgtermiņa kreditoru 

saistību izpildi (AS “Swedbank” koncerna/grupas, SIA “Swedbank Līzings”), atkarībā no 

pamatkapitāla palielināšanas apmēra. Ja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

“PIEJŪRA”” dalībnieki neveiks pamatkapitāla palielināšanu un netiks panākta vienošanās ar 

Banku, Kapitālsabiedrībai 2021.gada janvārī var iestāties ierobežota maksātspēja. Iesniegumam 

ir pievienots Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu projekts, saskaņā ar kuru pašreizējo 

sabiedrības pamatkapitālu 7084 euro, ir paredzēts palielināt par 2 162 295 euro, lai sabiedrības 

pamatkapitāls pēc palielināšanas būtu 2 169 379 euro. Saskaņā ar Pamatkapitāla palielināšanas 

noteikumu projektu jauno daļu apmaksa ir jāveic līdz 2020.gada 31.decembrim, bet Rojas 

novada domei  SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” jāiegulda 59 826,48 

EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro 48 centi),  veicot naudas 

līdzekļu ieguldījumu 

 

Pamatojoties uz Komerclikuma 151. panta pirmo daļu, kas noteic, ka pamatkapitālu 

apmaksā ar naudu vai mantisku ieguldījumu, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, 

tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas 

vai samazināšanas noteikumi, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, sabiedrības pamatkapitālu var 

palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot 

attiecīgu skaitu jaunu daļu, šī likuma otro daļu, ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta 

pirmās daļas 1. punktā minētajā veidā, viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam jāapmaksā 

lēmumā par pamatkapitāla palielināšanu noteiktajā termiņā. Minētais termiņš nevar būt garāks 

par trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, un likuma 



 
 

„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, pildot savas funkcijas pašvaldībām ir 

tiesības [...]ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās, un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27) punktu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Rojas novada domei, palielināt SIA “Atkritumu apsaimniekošana sabiedrība 

“PIEJŪRA”” pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar naudas ieguldījumu 

59 826,48 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro 48 centi) apmērā. 

2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai šī lēmuma 1. punktā noteikto pamatkapitāla 

palielinājumu apmaksāt līdz 2020. gada 31.decembrim. 

3. Šī lēmuma izpildei SIA “Atkritumu apsaimniekošana sabiedrība “PIEJŪRA”” 

kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieceltajam atbildīgajam darbiniekam, ievērojot Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības, sagatavot visus 

nepieciešamos dokumentus attiecīgu izmaiņu reģistrēšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā. 

4. Noteikt, ka ar minētajām darbībām saistītie izdevumi sedzami no SIA “Atkritumu 

apsaimniekošana sabiedrība “PIEJŪRA”” līdzekļiem. 

5. Uzdot Attīstības nodaļai sagatavot Rojas novada domes budžeta grozījumus, kuros 

paredzēt līdzekļus SIA “Atkritumu apsaimniekošana sabiedrība “PIEJŪRA”” pamatkapitāla 

palielināšanai. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 
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Par Rojas novada Dzīvokļu komisijas locekļa amata savienošanu 

 

Rojas novada dome ir saņēmusi SIA “Rojas DzKU” valdes locekļa Jāņa Podnieka 

iesniegumu, kurā atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” prasībām, lūgta atļauja savienot Rojas novada domes Dzīvokļu komisijas locekļa 

valsts amatpersonas amatu ar SIA “Rojas DzKU” valdes locekļa amatu un SIA “Rojas DzKU” 

Transporta daļas vadītāja amatu, kura amata pienākumi nerada interešu konfliktu.  

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās 

daļas 2) punkta a) un b) apakšpunktos noteikts, ka šādiem amatiem, ja tas nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, 

kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā 

Minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un nav pretrunā ar valsts 

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

Rojas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma “par interešu konflikta 

novēršanu amatpersonu darbībā “ir kompetenta izsniegt atļauju savienot Rojas novada domes 

Dzīvokļu komisijas locekļa valsts amatpersonas amatu ar SIA “Rojas DzKU” valdes locekļa 

amatu un SIA “Rojas DzKU” Transporta daļas vadītāja amatu.  

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 interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2)punkta a) un b) apakšpunktiem, 

Administratīvā procesa likuma 67.pantu, likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 

27.punktu,  kā arī ņemot vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, 

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

tiešo pienākumu pildīšanai,  



 
 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Atļaut Jānim Podniekam, savienot Rojas novada domes Dzīvokļu komisijas locekļa 

valsts amatpersonas amatu ar SIA “Rojas DzKU” valdes locekļa amatu un SIA “Rojas DzKU” 

Transporta daļas vadītāja amatu. 

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

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

izdots ar atcelšanas atrunu.  

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

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

nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.  

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

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 
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Par atļauju Rojas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu 

 

2020.gada 28.oktobrī Rojas novada dome ir saņēmusi Rojas ostas valdes locekļa Ervīna 

Grāvīša (turpmāk tekstā – Persona) iesniegumu, kurā Persona lūdz sniegt atļauju valsts 

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

locekļa amatu ar Saulkrastu novada deputāta amatu, Skultes ostas valdes locekļa amatu, 

Mērsraga ostas valdes locekļa amatu, Engures ostas valdes locekļa amatu (bez atlīdzības), 

Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu, Saeimas deputāta palīga amatu (amatam nav 

amatpersonas amata statuss) un Zemkopības ministra ārštata padomnieka amatu (bez atlīdzības, 

amatam nav amatpersonas amata statuss). Zemkopības ministrs Personu ir norīkojis pildīt 

valdes locekļa pienākumus Rojas ostas valdē. Minēto amatu savienošana interešu konfliktu 

nerada un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī tiešo amatu 

pienākumu pildīšanai nekaitē. 

Ar Rojas novada domes lēmumu nolemts iekļaut ar Ervīnu Grāvīti Rojas ostas valdes 

sastāvā kā Zemkopības ministrijas pārstāvi. Likuma 4. panta 2.³ daļā ir noteikts, ka par valsts 

amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, kuras ieņem ostas valdes locekļa amatu.  

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

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

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

ostas pārvaldes funkcijas kopsakarā ar citiem Ervīna Grāvīša darba pienākumiem, secināms, ka 

Rojas ostas valdes locekļa amata un Saulkrastu novada deputāta amatu, Skultes ostas valdes 

locekļa amatu, Mērsraga ostas valdes locekļa amatu, Engures ostas valdes locekļa amatu (bez 

atlīdzības), Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu, Saeimas deputāta palīga amatu (amatam 

nav amatpersonas amata statuss) un Zemkopības ministra ārštata padomnieka amatu (bez 

atlīdzības, amatam nav amatpersonas amata statuss) savienošana interešu konfliktu nerada, kā 

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

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

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

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

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

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



 
 

par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata 

saistīti ar Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 

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

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

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

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

ņemot vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai. 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Atļaut Ervīnam Grāvītim, savienot Rojas ostas valdes locekļa amatu ar Saulkrastu 

novada deputāta amatu, Skultes ostas valdes locekļa amatu, Mērsraga ostas valdes locekļa 

amatu, Engures ostas valdes locekļa amatu (bez atlīdzības), Salacgrīvas ostas valdes locekļa 

amatu, Saeimas deputāta palīga amatu (amatam nav amatpersonas amata statuss) un 

Zemkopības ministra ārštata padomnieka amatu (bez atlīdzības, amatam nav amatpersonas 

amata statuss). 

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

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

izdots ar atcelšanas atrunu.  

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

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

nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.  

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

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

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

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



 
 

 

 
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. 14, 7. punkts) 

Rojā  

 

 

17.11.2020.                                                                                                          Nr. 165 

 

 

Par Biedrības “Sporta Klubs Roja” iesniegumu 

 

Rojas novada dome ir saņēmusi Biedrības “Sporta Klubs Roja”, reģistrācijas numurs 

40008300389, 05.11.2020. iesniegumu, kurā lūgts: “[..] atbalstīt Basketbola komandu Roja, 

apmaksājot treniņu un mājas spēļu nolūkā nomāto Rojas vidusskolas sporta zāli, pamatojoties 

uz komandas sastāvā, kurā vairāk kā 70 % ir Rojas novadā dzīvojušie jaunieši, kā arī novada 

vārda popularizēšanu Basketbola savienības mērogā.” Iesniegumam pievienoti aktuālie rēķini 

par 2020.gada septembri un oktobri, par kopējo summu EUR 255 (divi simti piecdesmit pieci 

eiro). Izskatot iesniegumu un izvērtējot iesniedzēja argumentus, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6) punktu un  21.panta pirmās daļas 14) punkta a) 

apakšpunktu un 23) punktu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Piešķirt Biedrībai “Sporta Klubs Roja”, reģistrācijas numurs 40008300389, atlaidi 100 

% (simts procentu) apmērā par Rojas vidusskolas sporta zāles nomu 2020.gada septembrī un 

oktobrī. 

 

 

 

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. 14, 8. punkts) 

Rojā  

 

 

17.11.2020.                                                                                                          Nr. 166 

 

 

Par adreses maiņu nekustamam īpašumam “Zivju apstrādes cehs”, Rudē, Rojas novadā 

 

Rojas novada domē saņemts SIA “FISH OK”, reģistrācijas Nr. 4120304721, 22.10.2020. 

iesniegums, kurā lūgts mainīt adresi un nosaukumu  “Zivju apstrādes cehs”, Rudē, Rojas 

novadā, kadastra Nr. 8882 007 0261 uz jaunu adresi un nosaukumu: “Zivju fabrika”, Rude, 

Rojas novads, LV - 3264. 

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

decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2. punkta 2.8 

apakšpunktu, 9. 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. Anulēt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 8882 007 0261 un klasifikatora kodu 

103015873 adresi un nosaukumu “Zivju apstrādes cehs”, Rude, Rojas novads, LV-3264.  

2. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 8882 007 0261 un zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8882 007 0261, un uz tās esošajām ēkām adresi un nosaukumu: “Zivju 

fabrika”, Rude, Rojas novads, LV-3264 (pievienots – pielikums Nr.2). 

3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt SIA “FISH OK”, reģistrācijas 

Nr. 4120304721 elektroniskā veidā uz fishok@fishok.lv. 

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 

  

https://www.kadastrs.lv/varis/103015873?type=house
mailto:fishok@fishok.lv
mailto:kurzeme@vzd.gov.lv


 
 

2.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.11.2020. lēmumam Nr.166 

“Par adreses maiņu nekustamam īpašumam “Zivju apstrādes cehs”, Rudē, Rojas novadā” 
 

 

 

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. 14, 9. punkts) 

Rojā  

 

 

17.11.2020.                                                                                                          Nr. 167 

 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Ķirumi” un 

“Silprūši”, Rojas novadā robežu pārkārtošanai 

 

Rojas novada domē saņemts [..] 2020.gada 24.oktobra iesniegums (reģistrēts Nr.3-

10/767, 24.10.2020.), ar lūgumu izsniegt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei 

nekustamo īpašumu “Ķirumi” un “Silprūši”, Rojas novadā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 8882 010 0198, 8882 010 0401 un 8882 010 0400 robežu pārkārtošanai saskaņā 

ar pievienoto shēmu.  

 

Rojas novada pašvaldība konstatē: 

 

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

īpašums “Ķirumi”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010 0198, sastāv no 1 (vienas) zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0198, (platība 0,5958 ha), nekustamais īpašums 

pieder Mārtiņam Kalējam, īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.1004. Prasītāji vēlas veikt robežu pārkārtošanu, saskaņā ar iesniegumam 

pievienoto robežu pārkārtošanas shēmu. 

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

īpašums “Silprūši”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010 0400, sastāv no 3 (trīs) zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0400, (platība 0,1300 ha), ar kadastra apzīmējumu 

8882 010 0401, (platība 0,5000 ha) un ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0415, (platība 1,3600 

ha), nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000146488. Prasītājs vēlas veikt robežu pārkārtošanu saskaņā ar 

iesniegumam pievienoto shēmu. 

3. Zemes vienības kadastra apzīmējumiem 8882 010 0198, 8882 010 0401 un 8882 010 

0400 robežu pārkārtošanai, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.punktu, 

izstrādājams ierīcības projekts. 

4. Rojas novada teritorijas plānojums (apstiprināts Rojas novada domes sēdē 

20.09.2011.gada 13.prot. 17.punkts, saistošie noteikumi Nr. 22/2011 stājas spēkā ar 

04.10.2011.) nosaka, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0198 funkcionālais 

zonējums ir Dzīvojamā apbūve jūras piekrastes ainavā (DzJ), zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8882 010 0401 funkcionālais zonējums ir Meži (M) un Lauku teritorijas un pļavas 



 
 

piekrastē (LP) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0400 funkcionālais 

zonējums ir Meži (M) un Lauku teritorijas un pļavas piekrastē (LP).   

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

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

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

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.  

  

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Nekustamo īpašumu “Ķirumi” un “Silprūši”, Rojas novadā, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumiem 8882 010 0198 (platība 0,5958 ha), 8882 010 0401 (platība 0,5000 ha) 

un 8882 010 0400 (platība 0,1300 ha) robežu pārkārtošanai, saskaņā ar grafisko pielikumu 

(pievienots – pielikums Nr.3), izstrādāt zemes ierīcības projektu, saglabājot esošās adreses un 

nosaukumus.  

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

Nr.4). 

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

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

3264. 

4. Lēmumu nosūtīt  [..]. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

  



 
 

3.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.11.2020. lēmumam Nr.167 

“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Ķirumi” un “Silprūši”, Rojas novadā 

robežu pārkārtošanai” 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja     Eva Kārkliņa 

  



 
 

4.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.11.2020. lēmumam Nr.167 

“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Ķirumi” un “Silprūši”, Rojas novadā 

robežu pārkārtošanai” 
 

NOSACĪJUMI 

 

1.PROJEKKTA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

 

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8882 010 0198 (platība 0,5958 ha), 8882 010 

0401 (platība 0,5000 ha) un 8882 010 0400 (platība 0,1300 ha) robežu pārkārtošana, saskaņā ar 

robežu pārkārtošanas shēmu (Pielikums Nr.1). 

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8882 010 0198, 8882 010 0401 un 8882 010 

0400 robežu pārkārtošana, veicama atbilstoši Zemes ierīcības likuma, Ministru kabineta 

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

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārējie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, Rojas novada teritorijas plānojuma (apstiprināts Rojas 

novada domes sēdē 20.09.2011.gada 13.prot. 17.punkts, saistošie noteikumi Nr. 22/2011 stājas 

spēkā ar 04.10.2011.) prasībām. 

 

2.PROJEKTA ROBEŽAS 

 

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8882 010 0198, 8882 010 0401 un 8882 010 

0400 robežās. 

 

3.PROJEKTA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI 

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

savietots ar zemes robežu plānu. 

3.2. Projektā norādāmi:  

3.2.1. projektēto nekustamo īpašumu nosaukumi; 

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

zemes vienību robežām un ēku funkcionālajai saistībai; 

3.2.3.projektētie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un to pamēri; 

3.2.4.piekļuves iespējas projektētām zemes vienībām. 

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

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

izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības jomā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja     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. 14, 10. punkts) 

Rojā  

 

 

17.11.2020.                                                                                                          Nr. 168 

 

 

Par grozījumiem Rojas novada domes 2020.gada 16.jūnija lēmumā Nr. 75 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas 

novads” 

 

Rojas novada pašvaldībā iesniegts Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas 

elektroniskā vēstule (reģistrēts 22.10.2020. Nr.3-10/164) par adreses Plūdoņa ielā 5, Rojā, 

Rojas novadā (adreses klasifikācijas kods – 106837090) likvidēšanu.  

Pamatojoties uz minēto, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi”30.punkts, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

14.pantu “Ciemu un viensētu nosaukumi” un 15.pantu “Nosaukumu piešķiršanas nosacījumi”, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 02.augusta 

noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31. punktu, Ministru 

kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 17.2., 18. un 36. 

punktu, saskaņā ar Rojas novada domes 2020.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 53, (Protokols 

Nr. 6, 8.punkts) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 

Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas novads”.  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2020.gada 16.jūnija lēmumā Nr. 75 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas novads” 

un izteikt lēmuma lemjošo šādā redakcijā: 

“1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas 

novads, (kadastra Nr.8882 008 1190) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1187 

sadalīšanai (pievienots – pielikumā Nr.5). 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas novads, (kadastra Nr.8882 

008 1190) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1187, atbilstoši zemes ierīcības 

projektam (četras) atsevišķās zemes vienības un piekrist to izveidošanai atsevišķiem 

nekustamiem īpašumiem, piešķirot jaunizveidojamām zemes vienībām un no tām veidojamiem 

īpašumiem sekojošas adreses un nosaukumus: 



 
 

• Atdalāmai zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra 

apzīmējumu 8882 008 1195 piešķirt adresi un nosaukumu: Plūdoņa iela 13, Roja, Rojas 

novads, LV3264; 

• Atdalāmai zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra 

apzīmējumu 8882 008 1196 piešķirt adresi un nosaukumu: Plūdoņa iela 11, Roja, Rojas 

novads, LV3264; 

• Atdalāmai zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.3 ar kadastra 

apzīmējumu 8882 008 1197 piešķirt adresi un nosaukumu: Plūdoņa iela 9, Roja, Rojas 

novads, LV3264;  

• Atdalāmai zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.5 ar kadastra 

apzīmējumu 8882 008 1199, piešķirt adresi un nosaukumu: Dārza iela 8, Roja, Rojas 

novads, LV3264. 

3. Paliekošai zemes vienībai zemes ierīcības projektā Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 8882 

008 1198 un uz tā esošajai ēkai ar ēkas kadastra apzīmējumu 8882 008 0361 008 (adreses 

klasifikācijas kods – 106837090), un no tām sastāvošajam īpašumam mainīt adresi un 

nosaukumu - Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas novads, uz Plūdoņa iela 7, Roja, Rojas novads. 

4. Zemes vienībai zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1195 

kopplatībā 1,6684 ha noteikt zemes lietošanas mērķi –  

 „Neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme” (NĪLM – kods 0800) 1,6684 ha 

platībā. 

 5. Zemes vienībai  zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1196 

kopplatībā 2,7418 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – 

„Neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme” (NĪLM – kods 0800) 2,7418 ha 

platībā. 

6. Zemes vienībai zemes ierīcības projektā Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1197 

kopplatībā 0,6291 ha noteikt zemes lietošanas mērķi –  

„Neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme” (NĪLM – kods 0800) 0,6291 ha 

platībā. 

 7. Zemes vienībai zemes ierīcības projektā Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1198 

kopplatībā 0,3631 ha noteikt zemes lietošanas mērķi –  

„Komercdarbības objektu apbūve” (NĪLM – kods 0801) 0,3631 ha platībā. 

8. Zemes vienībai zemes ierīcības projektā Nr.5 ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1199 

kopplatībā 4,4382 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – 

„Neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme” (NĪLM – kods 0800) 4,4382 ha 

platībā. 

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

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

pašvaldību”. 

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

parakstu zemes ierīcības projekta izstrādātājai Aijai Padrevicai uz e-pastu: 

aija.padrevica@latvijasmernieks.lv. 

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

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

3264.” 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

mailto:aija.padrevica@latvijasmernieks.lv


 
 

5.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.11.2020. lēmumam Nr.168 

“Par grozījumiem Rojas novada domes 2020.gada 16.jūnija lēmumā Nr. 75 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Plūdoņa iela 5, Roja, 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. 14, 11. punkts) 

Rojā  

 

 

17.11.2020.                                                                                                          Nr. 169 

 

 

Par 2020.gada Ziemassvētku tirdziņu 

 

Ievērojot Rojas novada domes kultūras pasākumu organizatores Daces Brokas 

priekšlikumu, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14) punktu g) 

apakšpunktu, Latvijas Republikas Publisku izklaides un svētku drošības likuma 8.pantu, Rojas 

novada pašvaldības 19.11.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 “Par pašvaldības nodevām 

tirdzniecībai un tirdzniecības kārtību publiskās vietās Rojas novadā” punktu 1.8, kā arī to, ir 

neskaidra situācija vai decembra otrajā pusē netiks pagarināta ar Ministru kabineta 2020. gada 

6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktie pulcēšanās 

ierobežojumi vai noteikti citi ierobežojumi, kas liegtu organizēt publisku pasākumu 

„Ziemassvētku tirdziņš” 2020.gada decembra otrajā pusē, lietderīgi ir lemt par šāda pasākuma 

rīkošanas atļauju, atrunājot, ka galīgais lēmums par pasākuma organizēšanu laukumā pie Rojas 

Kultūras centra un tā laiku, atkarībā no valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem 

ierobežojumiem jāpieņem Rojas kultūras centram. 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Dot atļauju Rojas kultūras centram, atkarībā no valstī noteiktajiem 

epidemioloģiskajiem ierobežojumiem pieņemt lēmumu par to vai un kurā laikā 2020.gada 

decembra otrajā pusē organizēt publisko pasākumu „Ziemassvētku tirdziņš”: 

1.1. pasākuma organizators – Rojas kultūras centrs (Rojas novada domes kultūras 

pasākumu organizatore Dace Broka); 

1.2. par tehnisko drošību atbildīgā persona –  Rojas novada domes kultūras pasākumu 

organizatore Dace Broka,  tālr.29196478; 

1.3. par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona – Rojas novada domes kultūras 

pasākumu organizatore Dace Broka,  tālr.29196478; 

1.4. kārtības uzturētājs – Rojas novada domes kultūras pasākumu organizatore Dace 

Broka,  tālr.29196478 

1.5. pasākuma veids un mērķis – pasākums „Ziemassvētku tirdziņš” iecerēts kā  atpūtu, 

tradīcijas un tūrismu veicinošs pasākums. Mērķis - popularizēt Rojas novadu, 

veicināt tūrismu.  



 
 

1.6. pasākuma norises vieta un laiki – laukums pie Rojas kultūras centra, Zvejnieku iela 

5, Rojā, Rojas novadā, atbilstoši atsevišķam Rojas Kultūras centra lēmumam, 

atkarībā no ierobežojumiem sakarā ar epidemioloģisko situāciju;  

1.7. pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas – pasākumā netiek izmantotas bīstamās 

iekārtas; 

1.8. plānotais pasākuma apmeklētāju skaits – atkarībā no ierobežojumiem, kas būs 

noteikti saistībā epidemioloģisko situāciju. 

2. Uzdot Rojas novada Pašvaldības policijai piedalīties sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanā Ziemassvētku tirdziņā, laukumā pie Rojas kultūras centra, Zvejnieku iela 5, 

Rojā, Rojas novadā. 

3. Personām, kuras saņēmušas pasākuma organizatora uzaicinājumu dalībai 

Ziemassvētku tirdziņā, atļaut laukumā pie Rojas kultūras centra, Zvejnieku iela 5, Rojā, Rojas 

novadā, Rojas Kultūras centra noteiktā laikā 2020.gada decembra otrajā pusē, veikt  

izbraukuma vai ielu tirdzniecību ar pārtiku, amatniecības izstrādājumiem un alkoholiskajiem 

dzērieniem, atbrīvojot no nodevas maksas par tirdzniecības atļaujām. 

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. 14, 12. punkts) 

Rojā  

 

 

17.11.2020.                                                                                                          Nr. 170 

 

 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.17/2020 

 

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 1.–4.punktu 

un 6.panta piekto daļu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2020 „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Rojas novadā” (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” 45.pants. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Eva Kārkliņa 

https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums#p6
https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums#p6


 
 

 
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.17/2020  

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2020.gada 17.novembra  

sēdes lēmumu Nr.170 

(protokols Nr.14) 

 

“Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību 

Rojas novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6.panta ceturtās daļas 1.–4.punktu 

un 6.panta piekto daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka: 

1.1. kārtību, kādā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pieslēgtas centralizētajai 

ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 

1.2. centralizētās ūdensapgādes, tajā skaitā brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču un/vai 

centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, aizsardzības un lietošanas prasības, prasības 

notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā; 

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā (turpmāk – Pakalpojumu līgums) 

ietveramos noteikumus, tajā skaitā Pakalpojumu līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas 

kārtību; 

1.4. administratīvo atbildību par Noteikumu neievērošanu. 

2. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā un 

decentralizētām ūdenssaimniecības sistēmām. 

3. Noteikumos lietotie termini: 

3.1. Objekts - ēkas un būves, kam ir nodrošināta iespēja pieslēgties vai kas ir pieslēgtas pie 

centralizētajām ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām; 

3.2. Pakalpojumu sniedzējs – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Rojas novadā; 

3.3. Pakalpojumu lietotājs – Objekta īpašnieks vai valdītājs, kurš saņem ūdenssaimniecības 

pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojumu līgumu; 

3.4. Pakalpojumu līgums – ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums starp Pakalpojumu lietotāju 

un Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas, 

https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums#p6
https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums#p6


 
 

uzskaites un norēķinu kārtību, apkalpošanas robežām, kā arī abu pušu tiesībām un 

pienākumiem; 

3.5. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja 

parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra 

līgumslēdzēja puse. 

4. Citi Noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likumā un normatīvajos aktos, kas attiecas uz ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 

 

II. Kārtība, kādā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pieslēgti 

centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai 

 

5. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, tehnisko noteikumu saņemšanai, iesniedz 

Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (turpmāk – 

Pieprasījums). 

6. Ja nekustamajā īpašumā tiek veikta vai ir plānota saimnieciskā darbība, tad, papildus 

Noteikumu 5.punktā norādītajiem dokumentiem, Pieprasījumam pievieno ražošanas procesa 

aprakstu, tai skaitā aprakstu par procesā pielietojamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kuri 

var tikt novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā. 

7. Pakalpojumu sniedzējs, izsniedzot tehniskos noteikumus, nepieciešamības gadījumā nosaka 

novadāmo notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas aprīkojumu. 

8. Tehniskie noteikumi ir derīgi 2 (divus) gadus no to izsniegšanas dienas. 

9. Objekta pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmām 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs Pakalpojumu sniedzējam iesniedz saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju. 

10. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs vienu būvniecības ieceres dokumentācijas 

eksemplāru, pēc tās saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju, elektroniskā veidā rediģējamo 

failu formātā iesniedz Pakalpojumu sniedzējam. 

11. Ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada pieslēgšanu centralizētās ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmām veic Pakalpojumu sniedzējs vai cits licencēts komersants Pakalpojumu 

sniedzēja pārstāvja uzraudzībā. 

12. Visām no jauna izbūvētām vai pārbūvētām ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām 

pirms nodošanas ekspluatācijā veic pārbaudes atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārbaudes 

tiek veiktas par Objekta būvniecības ierosinātāja līdzekļiem, pārbaužu rezultātus iesniedz 

Pakalpojumu sniedzējam, kurš izdod atzinumu par Objekta gatavību ekspluatācijai. Atzinuma 

saņemšanai Pakalpojumu sniedzējam iesniedz sekojošus dokumentus: 

12.1. ūdensvada pievadiem un kanalizācijas tīklu izvadiem – izpildzīmējumu; 

12.2. ūdensvada tīkliem – izpildzīmējumu (elektroniski – rediģējamo failu formātā), segto 

darbu aktus, ūdensvada hidrauliskās pārbaudes aktu, ūdensvada dezinfekcijas aktu, Veselības 

inspekcijas atzinumu par testēšanas pārskatu, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu 

dokumentāciju, ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes aktu; 

12.3. kanalizācijas tīkliem – izpildzīmējumu (elektroniski – rediģējamo failu formātā), segto 

darbu aktus, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju. Pašteces sistēmai 

– cauruļvadu TV inspekcijas atskaiti, spiedvadiem – sistēmas hidrauliskās pārbaudes aktu; 

12.4. ūdensapgādes un/vai kanalizācijas būvēm – inženierbūves izpildmērījuma plānu 

(elektroniski – rediģējamo failu formātā), stāvu plānu vai telpu grupas plānu, būvprojektā 



 
 

paredzēto tehnoloģisko iekārtu un speciālo sistēmu pārbaudes protokolus un pieņemšanas 

aktus. 

13. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam 

izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu uz ūdensvada tīklu ievadiem telpās, kurās gaisa 

temperatūra nav zemāka par +5 °C, ērti un brīvi pieejamā, apgaismotā vietā, ne tālāk kā 2 m no 

ēkas ārsienas. 

 

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas 

ekspluatācijas, aizsardzības un lietošanas prasības 

 

14. Minimālais ūdens spiediens ūdensapgādes sistēmā pie ievada būvē zemes virsas līmenī 

maksimālā ūdens patēriņa laikā ir 0,26 MPa. 

15. Ir aizliegts: 

15.1. novietot celtniecības materiālus un citus priekšmetus uz ūdensvada un kanalizācijas 

tīkliem, armatūrām, skatakām un ugunsdzēsības hidrantiem; 

15.2. būvēt būves virs ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, stādīt kokus ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslās; 

15.3. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju veikt darbus Pakalpojumu sniedzēja īpašumā 

vai valdījumā esošajos ūdensvada un kanalizācijas tīklos un būvēs, tajā skaitā atvērt 

Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas tīklu aku, kameru un skataku vākus; 

15.4. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju veikt ūdensvada aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu 

vai aizvēršanu; 

15.5. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu; 

15.6. iztukšot asenizācijas mucas (tilpnes), kā arī izmest atkritumus vai citus priekšmetus 

centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās; 

15.7. patvaļīgi novadīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus, nokrišņu ūdeņus un 

gruntsūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā; 

15.8. izveidot iekšējās ūdensapgādes tīkla pieslēgumus pirms komercuzskaites mēraparāta 

mezgla; 

15.9. apvienot lokālo un centralizēto ūdensapgādes sistēmu (tām jābūt nodalītām ar "gaisa 

spraugu"); 

15.10. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju noņemt Pakalpojumu sniedzēja uzliktu 

plombu. 

16. Objektos, kuros nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts, ūdens patēriņu nosaka atbilstoši 

Rojas novada dome. 

17. Pakalpojumu sniedzējs, sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei, ir tiesīgs 

uzstādīt kontrolmēraparātu Pakalpojumu lietotāja piederības robežā esošajās ūdensapgādes 

un/vai kanalizācijas sistēmās. 

18. Pakalpojumu sniedzējs, par nepieciešamību pārtraukt ūdens piegādi plānota remonta laikā, 

informē Pakalpojumu lietotāju ne vēlāk kā trīs diennaktis iepriekš. 

19. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens piegādē un notekūdeņu 

novadīšanā, ja Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījuma esošie ūdensvada un/vai 

kanalizācijas tīkli ir bojāti. 

20. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir atbildīgs par savā īpašumā vai valdījumā esošo 

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju, tajā skaitā tam par saviem līdzekļiem 



 
 

ir jālikvidē jebkuras noplūdes, kas radušās tā īpašumā vai valdījumā esošajā ūdensapgādes 

un/vai kanalizācijas sistēmā. 

21. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nekavējoties jāziņo Pakalpojumu 

sniedzējam par savā īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu 

noplūdēm. 

22. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam Pakalpojumu sniedzējam jāsniedz pieprasītā 

informācija par nekustamā īpašuma ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām, 

nepieciešamības gadījumā tās uzrādot dabā. 

23. Objekta īpašniekam vai valdītājam, kura Objekts atrodas Rojas novada applūstošā teritorijā 

un tas ir pieslēgts pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, kanalizācijas izvadā ir jāizbūvē 

pretvārsts. 

24. Objekta īpašniekam vai valdītājam, kura Objektā tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšana, pārtikas produktu ražošana vai cita saimnieciskā darbība, ja 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos ir tauki, ir jāizbūvē tauku 

uztvērēji. 

25. Būvprojektos ūdensvada tīklu aprīkojumā jāparedz virszemes tipa ugunsdzēsības hidranti. 

26. Ūdeni no ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas atļauts lietot tikai ugunsdzēsības 

vajadzībām. 

27. Ja Objektā ir ugunsdzēsības sistēma, tad Pakalpojumu sniedzējs noplombē aizbīdni aizvērtā 

stāvoklī uz apvadlīnijas ugunsdzēsības vajadzībām. 

28. Noņemt plombu no ugunsdzēsības sistēmas apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai ugunsgrēka 

gadījumā, kā arī pārbaudot sistēmu, atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

29. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāziņo Pakalpojumu sniedzējam par ugunsdzēsības 

sistēmas pārbaudi vai ūdens lietošanu no iekšējās ugunsdzēsības sistēmas ugunsdzēsības 

vajadzībām un jāvienojas ar Pakalpojumu sniedzēju par apvadlīnijas aizbīdņa noplombēšanas 

laiku. 

30. Ir aizliegts ūdens brīvkrānam pievienot cauruļvadus, tā tuvumā mazgāt veļu, automašīnas, 

traukus, mājdzīvniekus un veikt citas darbības, kas ir pretrunā ar sanitārajām normām. 

31. Ūdens brīvkrāna uzstādīšana ir jāsaskaņo ar Pakalpojumu sniedzēju. 

32. Ūdens brīvkrāns ir jāaprīko ar komercuzskaites mezglu. 

33. Pakalpojumu lietotāja patērēto ūdens daudzumu no ūdens brīvkrāna nosaka pēc 

komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas atbilstoši Noteikumu 1. 

pielikumam. 

34. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt: 

34.1. vielas, kuru piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz Noteikumu 1. pielikumā 

noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas; 

34.2. vielas, kas izraisa tīklu aizsērēšanu (cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, kaļķi, 

smiltis, ģipsi, grunti, eļļas, taukus, metāla skaidas, koka skaidas un citas vielas); 

34.3. nesasmalcinātus pārtikas un/vai ražošanas atkritumus, lokālo attīrīšanas ietaišu 

nosēdumus un/vai dūņas, koncentrētus šķīdumus, krāsvielu šķīdumus un citas tamlīdzīgas 

vielas; 

34.4. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus; 

34.5. farmaceitiskas vielas, indīgas gāzes, radioaktīvās vielas, degošus piemaisījumus un/vai 

izšķīdinātas gāzveida vielas, kas var veicināt uzliesmojošu un/vai sprāgstošu maisījumu rašanos 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā; 



 
 

34.6. skābes un/vai citas vielas, kas var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, 

oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos; 

34.7. citas normatīvajos aktos definētās prioritārās, bīstamās un/vai kaitīgās vielas; 

34.8. ražošanas notekūdeņus, kuru temperatūra pārsniedz +40 °C; 

34.9. ražošanas notekūdeņus, kuru vides pH ir mazāks par 6,5 un ir lielāks par 8,5. 

35. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez iepriekšēja 

brīdinājuma, ja Pakalpojumu lietotājs neievēro Noteikumu 34.punktā minētos nosacījumus un 

starp pusēm nav atrunāti citādi notekūdeņu pieņemšanas nosacījumi. 

36. Pakalpojumu lietotājam, tehnoloģisku avāriju gadījumā, ir pienākums nekavējoties ziņot 

Pakalpojumu sniedzējam par iespējamu paaugstināta piesārņojuma koncentrāciju novadāmajos 

notekūdeņos. 

 

III. Pakalpojumu līgumā ietveramie noteikumi, tā slēgšanas, grozīšanas un 

izbeigšanas kārtība 

 

37. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, lai kļūtu par Pakalpojumu lietotāju, ir 

jānoslēdz Pakalpojumu līgums ar Pakalpojumu sniedzēju. 

38. Fiziskai vai juridiskai personai, kļūstot par Objekta, kuram tiek sniegti ūdenssaimniecības 

pakalpojumi, īpašnieku vai valdītāju, 5 (piecu) darba dienu laikā no īpašuma vai valdījuma 

tiesību iegūšanas brīža Pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz nodošanas-pieņemšanas akta 

kopija, kurā tiek fiksēts komercuzskaites mēraparāta rādījums, iesniegums par Objekta 

atslēgšanu no centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas vai jānoslēdz 

Pakalpojumu līgums Noteikumos noteiktajā kārtībā. 

39. Pakalpojumu līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz: 

39.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs; 

39.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieki, pamatojoties uz 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtu dzīvokļu īpašnieku lēmumu, pilnvarojot vienu 

personu; 

39.3. būvuzņēmējs, kas, pamatojoties uz noslēgto būvniecības līgumu ar pasūtītāju, veic 

būvdarbus nekustamajā īpašumā. 

40. Pakalpojumu līguma slēdzējs, lai noslēgtu Pakalpojumu līgumu, Pakalpojumu sniedzējam 

uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, kuram pievieno: 

40.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību; 

40.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu/izrakstu no līguma vai dzīvokļu 

īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojumu līguma slēgšanu; 

40.3. dokumentu, kas apliecina personas tiesības parakstīt Pakalpojumu līgumu, ja 

Pakalpojumu līgumu nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja vārdā paraksta cita persona. 

41. Pakalpojumu sniedzējs, ja tas nepieciešams, ir tiesīgs pieprasīt pakalpojumu līguma 

slēdzējam iesniegt papildu dokumentus vai papildu informāciju. 

42. Ja Pakalpojumu lietotājs nav norēķinājies pilnā apmērā par Pakalpojumu sniedzēja 

sniegtajiem pakalpojumiem un Pakalpojumu lietotājs vēlas noslēgt jaunu Pakalpojumu līgumu 

par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu citā tam piederošā vai valdījumā esošā 

nekustamajā īpašumā, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs: 

42.1. pieprasīt saistību izpildes nodrošinājumu; 

42.2. neslēgt jaunu Pakalpojumu līgumu, kamēr Pakalpojumu lietotājs nav samaksājis parādu. 



 
 

43. Pakalpojumu līgumā, papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam, jāiekļauj: 

43.1. notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) shematiskais novietojums, ja tas 

nepieciešams; 

43.2. Pakalpojumu sniedzēja sagatavots tīklu apkalpošanas robežu akts. 

44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojumu līguma noslēgšanas procedūru, 

nosūtot pakalpojumu līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja pakalpojumu līguma 

slēdzējs: 

44.1. pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma 1 (viena) mēneša laikā nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju un dokumentus; 

44.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta 

mezgla izbūvi; 

44.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis 

atbilst ekspluatācijas prasībām. 

45. Pakalpojumu līgumu groza: 

45.1. normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojumu līguma noteikumus; 

45.2. ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojumu līgumā iekļauto ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmu tīklu apkalpošanas robežu; 

45.3. citos gadījumos, abām līgumslēdzēju pusēm par to rakstiski vienojoties. 

46. Ja Pakalpojumu līguma grozījumi ir apjomīgi, Pakalpojumu lietotājs ar Pakalpojumu 

sniedzēju slēdz jaunu Pakalpojumu līgumu. 

47. Pakalpojumu līgums zaudē spēku, ja: 

47.1. līgumslēdzējas puses izbeidz Pakalpojumu līgumu, savstarpēji vienojoties; 

47.2. Pakalpojumu līgumu, tajā noteiktajā kārtībā, izbeidz Pakalpojumu lietotājs; 

47.3. mainās nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs; 

47.4. mainās pilnvarotā persona un līgumslēdzējas puses nevienojas par veicamajām izmaiņām 

Pakalpojumu līgumā; 

47.5. Noteikumu 45.1. un 45.2.apakšpunktā vai 46.punktā minētajos gadījumos Pakalpojumu 

lietotājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja 

neparaksta Pakalpojumu sniedzēja sagatavotos Pakalpojumu līguma grozījumus vai 

Pakalpojumu līgumu. 

 

IV. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu 

neievērošanu 

 

48. Par noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām 

personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 300 naudas soda vienībām. 

49. Kontroli par noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 

pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rojas novada domes 

struktūrvienības "Rojas novada pašvaldības policija" amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma 

lietu izskata Rojas novada domes Administratīvā komisija. 

 

VII. Noslēguma jautājumi 

 

50. Objekta īpašniekam vai valdītājam, kura Objektā tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšana, pārtikas produktu ražošana vai cita saimnieciskā darbība, ja 



 
 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos ir tauki, un kanalizācijas sistēmā 

nav izbūvēti tauku uztvērēji, tie jāizbūvē 1 (viena) gada laikā no Noteikumu spēkā stāšanās 

dienas. 

51. Pakalpojumu lietotājam, ja lietus notekūdeņi tiek novadīti centralizētajā sadzīves 

kanalizācijas sistēmā, 5 (piecu) gadu laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir jāveic izvada 

pārbūve un jauna pievada izbūve lietus notekūdeņu novadīšanai Rojas novada meliorācijas un 

lietus ūdens kanalizācijas sistēmā. 

52. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Rojas novada pašvaldības 21.06.2016. 

saistošajos noteikumos Nr.9/2016 „Par ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu 

pašvaldības centralizētā kanalizācijas sistēmā Rojas novada”” un Rojas novada pašvaldības 

15.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.4/2013 “Rojas novada tīklu un būvju ekspluatācijas, 

lietošanas un aizsardzības noteikumi””. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

1.pielikums 

Rojas novada pašvaldības 2020.gada 17.novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.17/2020 

 

* Ražošanas notekūdeņi ir notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības vai ražošanas vietās un 

nav klasificējami kā sadzīves notekūdeņi vai lietus notekūdeņi. 

Piesārņojošā viela 

Maksimāli pieļaujamā 

koncentrācija (MPK) mg/l 

Suspendētās vielas - 450,00 

BSP5 (bioloģiskā skābekļa patēriņš) - 350,00 

ĶSP (ķīmiskā skābekļa patēriņš) - 740,00  

Kopējais slāpekļa saturs - 80,00 

Kopējais fosfora saturs -  23,00 

Tauki - 30,00 

Fenoli -  0,01 

Naftas produkti -0,2 

 

 Piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas Rojas novada centralizētajā kanalizācijas 

sistēmā novadāmajos ražošanas notekūdeņos 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                    Eva Kārkliņa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Rojas novada pašvaldības 2020.gada 17.novembra saistošo noteikumu Nr.17/2020 

“Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību 

Rojas novadā” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu 

Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” ir regulēti daudzas 

normas, kas iepriekš bija regulētas ar Rojas novada 

pašvaldības 21.06.2016. saistošajos noteikumos Nr.9/2016 

„Par ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu 

pašvaldības centralizētā kanalizācijas sistēmā Rojas novada”” 

un Rojas novada pašvaldības 15.01.2013. saistošajos 

noteikumos Nr.4/2013 “Rojas novada tīklu un būvju 

ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi””, kas ir 

novecojuši un kurus nepieciešams pilnībā pārskatīt. 

2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Administratīvās atbildības 

likums, kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu 

sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Tā kā 

saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu 

pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo 

atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tad 

pašvaldībai ir jāveic saistošo noteikumu regulējuma 

saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām 

normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nodrošina Saistošo noteikumu atbilstību 

Administratīvās atbildības likumam, precizējot normas par 

kompetentajām institūcijām, kas veic administratīvā 

pārkāpuma procesu un pieņem lēmumu administratīvā 

pārkāpuma lietā, kā arī Saistošajos noteikumos piemērojamie 

naudas sodi izteikti naudas soda vienībās. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz 

pašvaldības budžetu netiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē. 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums#p2


 
 

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi nemaina administratīvās procedūras pēc 

būtības. Kontrolēt Saistošo noteikumu izpildi ir tiesīgas Rojas 

novada domes pašvaldības policijas amatpersonas. Rojas 

novada domes pašvaldības policija un Rojas novada domes 

Administratīvā komisija no Saistošajiem noteikumiem 

izrietošās funkcijas un uzdevumus veiks saskaņā ar 

Administratīvās atbildības likuma normām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                    Eva Kārkliņa  

 

 


