
 
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,             2019. gada 19. novembrī 

 

Sēde sasaukta plkst.13.00 

Sēdi atklāj 13.00 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

2. Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 113 “Par 

piedalīšanos projektā “Vai tu mīli jūru?”” 

3. Par Rojas vidusskolas nolikumu 

4. Par noteikumu apstiprināšanu 

5. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu  

6. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

7. Par 2019. gada Ziemassvētku tirdziņu 

8. Par zemesgabala Upes ielā sadalīšanu un plānoto pašapkalpošanās automazgātavu 

9. Par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vanagi”, 

Žocenē, Rojas novadā 

11. Par zemi Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā 

12. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

13. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, 

I. Otmane, M. Štāls,), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

apstiprināt augstāk minēto darba kārtību. 

 

Sēdi vada: 

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  

 

Protokolē: 

Domes sekretāre Marita Pāvuliņa 

 

Piedalās deputāti: 

Eva KĀRKLIŅA  

Agnis DRAVNIEKS 

Jānis KALNIŅŠ  

Eduards KLEINBERGS  

Inga OTMANE 
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Mareks ŠTĀLS 

 

Nepiedalās: 

Edgars GRĪNĪTIS – darba dēļ 

Guntra STOCKA – nezināmu iemeslu dēļ 

Haralds VALDEMĀRS – darba dēļ 

 

Piedalās: 

Jānis Pāvuliņš – jurists, Agnese Veckāgane – Attīstības nodaļas vadītāja, Aiga Grunte – galvenā 

grāmatvede, Alise Lakšmane – NĪ speciāliste/ NĪN administratore.  

 

1. 

Par nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, 

I. Otmane, M. Štāls,), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 180 “Par nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novadā, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

2. 

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 113 “Par 

piedalīšanos projektā “Vai tu mīli jūru?”” 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, 

I. Otmane, M. Štāls,), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 181 “Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija 

lēmumā Nr. 113 “Par piedalīšanos projektā “Vai tu mīli jūru?”””. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

3. 

Par Rojas vidusskolas nolikumu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, 

I. Otmane, M. Štāls,), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 182 “Par Rojas vidusskolas nolikumu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

4. 

Par noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, 

I. Otmane, M. Štāls,), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 183 “Par noteikumu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots 
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protokolam. 

 

7. 

Par 2019. gada Ziemassvētku tirdziņu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, 

I. Otmane, M. Štāls,), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 186 “Par 2019. gada Ziemassvētku tirdziņu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

8. 

Par zemesgabala Upes ielā sadalīšanu un plānoto pašapkalpošanās automazgātavu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  

 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, 

I. Otmane, M. Štāls,), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 187 “Par zemesgabala Upes ielā sadalīšanu un plānoto 

pašapkalpošanās automazgātavu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

9. 

Par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, 

I. Otmane, M. Štāls,), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 188 “Par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 

noteikšanu ziemas sezonā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

10. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vanagi”, 

Žocenē, Rojas novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, 

I. Otmane, M. Štāls,), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 189 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

11. 

Par zemi Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Pēc jurista Jāņa Pāvuliņa ieteikuma, lēmuma projekts tiek papildināts ar rindkopu: 

 

“Saskaņā ar Rojas novada domes 2018. gada 20. novembra lēmuma Nr. 179 “Par zemes 

nomu Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā”, Rojas novada dome, Ministru kabineta 2018. gada 

19. jūnijā noteikumos  Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 
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noteikumi” noteiktajā kārtībā publicēja paziņojumu par pieteikšanos apbūves tiesību izsolei par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0656 daļu  6126 m² platībā (vairāk vai mazāk 

kā izrādīsies uzmērot dabā) Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā, iznomāšanu uz 25 (divdesmit 

pieciem) gadiem, ar tiesībām noslēgt apbūves tiesību līgumu, un saskaņā ar Ministru kabineta 

2018. gada 19. jūnijā noteikumos  Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 44. un 77.punktiem, kā vienīgais pretendents, kas pieteicies,  tiesības 

noslēgt apbūves tiesību līgumu ieguva Jānis Lakšmanis, personas kods 150985-12508, (ar 

tiesībām līgumu pārslēgt ar Jāņa Lakšmaņa, personas kods 150985-12508, dibinātu 

kapitālsabiedrību).” 

 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, J. Kalniņš, E. Kleinbergs, 

I. Otmane, M. Štāls,), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

 pieņemt lēmumu Nr. 190 “Par zemi Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

 

 

Sēdi beidz plkst. 13.20 

 

 

Sēdes vadītāja  (paraksts)   Eva Kārkliņa 

  

Protokoliste  (paraksts)   Marita Pāvuliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 14, 1. punkts) 

Rojas novadā  

 

19.11.2019.                                                                                                          Nr. 180 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ievērojot to, ka 01.11.2019., pamatojoties uz Rojas novada domes 17.09.2019. lēmumu 

Nr.151 “Par nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novadā, atsavināšanu un atkārtotas (ceturtās) 

izsoles noteikumu apstiprināšanu”, notika nekustamā īpašuma “Dravas”, Rojas novads, 

kadastra Nr. 8882 009 0540, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 

0540 1,1000 ha platībā, un uz tā esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūni, kas uz Rojas novada 

pašvaldības vārda ierakstīts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 841, izsole, kuru par 

summu EUR 5 650,00 (pieci tūkstoši seši simti piecdesmit eiro 00 centi), nosolīja vienīgais 

izsoles dalībnieks [..].  

Saskaņā 01.11.2019. Izsoles komisijas lēmumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma  “Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 

0540, 01.11.2019. izsoles rezultātus, atzīstot par izsoles uzvarētāju ar nosolīto cenu EUR 5 

650,00 (pieci tūkstoši seši simti piecdesmit eiro 00 centi)  [..].  

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

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

3401). 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6 
 

 
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) 

Rojas novadā  

 

19.11.2019.                                                                                                          Nr. 181 

 

 

Par grozījumiem Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 113 “Par 

piedalīšanos projektā “Vai tu mīli jūru?”” 

 

Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5) punktā noteikto 

autonomo funkciju – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 

un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 

pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.; pamatojoties uz “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas punktu 23, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 113 “Par 

piedalīšanos projektā “Vai tu mīli jūru?”” un izteikt lēmuma 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā: 

“2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu, 14 447,67 EUR, kas sastāda 10% no  

projekta izmaksām (projekta kopējās izmaksas 144 476,70 EUR); 

3. Ņemt aizņēmumu 2020. gadā no Valsts kases 118 470,89 EUR apmērā; 

4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Rojas novada domes iespējas ņemt 

aizņēmumu no Valsts Kases 118 470,89 EUR apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās 

procentu likmes. Apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.” 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 14, 3. punkts) 

Rojas novadā  

 

19.11.2019.                                                                                                          Nr. 182 

 

 

Par Rojas vidusskolas nolikumu 

 

Ievērojot Rojas vidusskolas direktores 15.10.2019. un 31.10.2019. iesniegumus, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 1. daļas 8. punktu, saskaņā ar Izglītības 

likuma  15. panta 12. punktu un 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. 

pantu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 1.Apstiprināt Rojas vidusskolas nolikumu (pievienots – pielikums Nr.1) 

2.Atzīt par spēku zaudējušu Rojas vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts ar Rojas 

novada domes 16.02.2016. lēmumu Nr. 30, protokols Nr. 2 (ar grozījumiem, kuri apstiprināti 

ar Rojas novada domes 20.02.2018. lēmumu Nr. 21, protokols Nr. 2). 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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1.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 19.11.2019. lēmumam Nr.182 

“Par Rojas vidusskolas nolikumu” 

 

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 

2019. gada 19. novembra 

sēdes lēmumu Nr.182  

(protokols Nr.14) 

 

ROJAS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 15.panta 12.punktu 

un 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu 

 

I    VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

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

Dibinātājs)  

dibināta  vispārējās vidējās izglītības iestāde. 

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

normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums. 

3. Skolai ir zīmogs ar papildināto mazo valsts ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapas. 

4. Skolai ir sava simbolika: karogs un logo. 

5. Skolas juridiskā adrese:  Zvejnieku ielā 7, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. 

6. Dibinātāja juridiskā adrese: Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. 

 

   II DARBĪBAS MĒRĶIS, PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI 

7. Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas 

procesu, lai nodrošinātu  pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības 

valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. 

8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

9. Skolas uzdevumi ir: 

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties 

izglītošanas darba metodes un formas; 

9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie-

šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, 

sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; 
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9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot 

izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, 

spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena 

izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 

9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu  

personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras 

savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un 

citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, 

godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus; 

9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai 

nodrošinātu izglītības ieguvi; 

9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 

nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

 

 III  ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

10. Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas: 

10.1. Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111; 

10.2. Pamatizglītības programma, kods 21011111; 

10.3. Vispārējās vidējās izglītības  vispārizglītojošā programma, kods 31011011; 

10.4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma, kods 31013011;  

10.5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene), 

kods 31011013; 

10.6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

kods 21015611; 

10.7. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 21015811; 

11. Skola piedāvā  interešu izglītības, tālākizglītības programmas. 

 

   IV  IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA 

12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās 

kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti. 

13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba 

organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu 

slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts. 

14. Pirmskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības 

ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai. 

15. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē Skolā notiek Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā. 

16. Skola nosaka vienotu  izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts 

standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes 

laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu 

grafiks tiek saskaņots ar skolas direktoru katrā semestra sākumā. 

17. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kas darbojas saskaņā ar Skolas izstrādātajiem 

iekšējiem noteikumiem.  
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18. Pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko 

izglītojamajiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada 

beigās.  

 

    V IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

19. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un Skolas iekšējos normatīvajos 

aktos. 

 

     VI  PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

20. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

21. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās 

izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības 

likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē 

darba līgums un amata apraksts. 

22. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas 

darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu, kā arī noteikt amatu vienību skaitu un darba 

samaksu.  

23. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un 

citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba 

līgums un amata apraksts. 

24. Skolas citu darbinieku  tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, 

pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

 

 

  VII SKOLAS PADOMES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCE 

25. Skolas direktoram ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību. 

26. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Skolas 

padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod pati 

padome. 

 

 VIII  SKOLAS PEDAGOĢISKĀS PADOMES IZVEIDOŠANAS  

KĀRTĪBA UN KOMPETENCE 

27. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka 

Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. 

28. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors. 

 

   IX  SKOLAS IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDE 

29. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Skolā un līdzdarbotos 

Skolas darba organizēšanā un mācību  procesa pilnveidē, Skolas padome ir tiesīga 

veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta Skolas 

direktors un pedagogi. 

30. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka 

izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko saskaņojot ar direktoru, 

izdod izglītojamo pašpārvalde. 

 

X  SKOLAS IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN 

IESTĀDE VAI PĀRVALDES AMATPERSONA, KURAI PRIVĀTPERSONA, 
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IESNIEDZOT ATTIECĪGU IESNIEGUMU, VAR APSTRĪDĒT SKOLAS 

IZDOTU ADMINISTRATĪVO AKTU VAI FAKTISKO RĪCĪBU 

31. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos 

aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Skolas iekšējos 

normatīvos aktus: 

31.1. Rojas vidusskolas nolikums; 

31.2. Iekšējās kārtības noteikumi; 

31.3. Darba kārtības noteikumi; 

31.4. Skolas padomes reglaments; 

31.5. Pedagoģiskās padomes reglaments; 

31.6. Skolas pašpārvaldes reglaments; 

31.7. Metodiskās padomes reglaments; 

31.8. Metodisko komisiju reglaments; 

31.9. Kārtība par pārbaudes darbu veidošanu; 

31.10. Kārtība par mācību sasniegumu vērtēšanu; 

31.11. Kārtība par mājas darbu izstrādāšanu un vērtēšanu; 

31.12. Kārtība par sadarbību ar skolēnu  vecākiem/aizbildņiem; 

31.13. Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu, rīcību nelaimes gadījumos un 

saslimšanas gadījumos ar lipīgām slimībām; 

31.14. Kārtība, kā tiek organizētas dežūras; 

31.15. Bibliotēkas darba organizēšanas kārtība; 

31.16. Arhīva reglaments; 

31.17. Mazās pedagoģiskās sēdes reglaments; 

31.18. Ekspertu komisijas reglaments; 

31.19. Kārtība par pagarinātās dienas grupas darbību; 

31.20. Kārtība par dāvinājumiem un ziedojumiem; 

31.21. Kārtība, kā tiek sadalīta mērķdotācija pedagogiem; 

31.22. Kārtība, kā tiek piešķirtas piemaksas pedagogiem par papildus veikto darbu; 

31.23. Atbalsta komandas reglaments; 

31.24. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas komisijas reglaments; 

31.25. Kārtība par vadītāja un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība iestādē; 

31.26. Sporta zāles un sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi; 

31.27.  Iekšējās kārtības noteikumi Rojas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai; 

31.28.  Kārtība naudas balvu vai prēmiju piešķiršanai Rojas vidusskolas pedagogiem; 

31.29.  Rojas vidusskolas kārtība par klašu audzinātāju pienākumiem; 

31.30.  Personas datu apstrādes kārtība; 

31.31.  Izglītojamo personu datu apstrādes aizsardzības kārtība; 

31.32.  Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība. 

32.Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību  privātpersona var apstrīdēt,     

iesniedzot attiecīgu iesniegumu  Skolas Dibinātājam  (Rojas novada dome, Zvejnieku ielā 

3, Rojā, Rojas novads). 

 

  XI SKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

33. Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā 

un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto. 

34. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Skolas direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir 

tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Skolai nepieciešamo 

darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem(piemēram, sniedzot ēdināšanas, dienesta 

viesnīcu, internātu pakalpojumus, telpu noma), ja tas netraucē izglītības programmu 

īstenošanai. 
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  XII  SKOLAS FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA 

35. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības  

likums un citi normatīvie akti. 

36. Skolu finansē tās Dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

37. Skola var saņemt papildu finanšu līdzekļus: 

37.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

37.2. sniedzot maksas pakalpojumus Skolas nolikumā noteiktajos gadījumos; 

37.3. no citiem ieņēmumiem. 

38. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi Skolas attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai: 

38.1. iestādes attīstībai; 

38.2. mācību līdzekļu iegādei; 

38.3. iestādes aprīkojuma iegādei; 

38.4. ziedotāja vai dāvinātāja noteikto mērķu īstenošanai; 

38.5. darbinieku un izglītojamo materiālai stimulēšanai. 

 

XIII SKOLAS REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA 

39. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot 

par to Izglītības iestāžu reģistram. 

 

XIV SKOLAS NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

40. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes 

nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs. 

41. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc iestādes Dibinātāja iniciatīvas, direktora 

vai padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.  

42. Grozījumus nolikumā izstrādā Skola un apstiprina iestādes Dibinātājs. 

 

XV CITI BŪTISKI NOTEIKUMI, KAS NAV PRETRUNĀ AR VISPĀRĒJĀS 

IZGLĪTĪBAS  LIKUMU, IZGLĪTĪBAS LIKUMU UN CITIEM 

NORMATĪVAJIEM AKTIEM 

43. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Skola veic dokumentu un 

arhīvu pārvaldību. 

44. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un 

pašnovērtējuma ziņojumu. 

45. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par 

akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu. 

46. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, 

informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem. 

47. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības 

aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību skolā. 

48. Skola sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Skolā un tās organizētajos 

pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp: 

48.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu; 

48.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un  darba aizsardzības 

noteikumu ievērošanu. 

49. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši  izstrādātājai programmatūrai, ko 

akceptējusi Izglītības un zinātnes ministrija. 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)    Eva Kārkliņa 
 

S. Veide 

Rojas vidusskolas direktore, 63291526 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 14, 4. punkts) 

Rojas novadā  

 

19.11.2019.                                                                                                          Nr. 183 

 

 

Par noteikumu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Izglītības 

likuma 17. panta trešās daļās 3.,6.,7., 60. panta trešo daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 

836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5.,6.,7.1., 30.2. punktiem, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Rojas novada pašvaldība nosaka pirmsskolas 

izglītības iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu amatu vienības un pedagogu darba samaksu” 

(pievienots – pielikums Nr.2). 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 19.11.2019. lēmumam Nr.183 

“Par noteikumu 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 

Rojas novadā 

 

 

APSTIPRINĀTS 

 

ar Rojas novada domes 

2019. gada 19. novembra 

sēdes lēmumu Nr.183  

(protokols Nr.14) 

 

 

Noteikumi 

“Kārtība, kādā Rojas novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības 

iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu amatu vienības un pedagogu darba 

samaksu” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 13.punktu,Izglītības likuma 

17.panta trešās daļās 3.,6.,7., 60 panta trešo daļu un  

Ministru kabineta noteikumu Nr.445 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

28.2.,32.3.,34. punktiem  

Ministru kabineta noteikumu  Nr. 716 

“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām 

 un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” 1. pielikuma 22. un 23. punktiem. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rojas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 

nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) grupu piepildījumu, pedagogu 

amatu vienības un pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu. 

2. Noteikumi piemērojami attiecīgā gada valsts un pašvaldības budžetā apstiprinātā 

finansējuma ietvaros. 

 

II. Pirmsskolas izglītības grupu piepildījums 

3. Noteikumi nosaka minimālo un maksimālo bērnu skaitu pirmsskolas izglītības grupās. 

4. Ja izglītības iestādē bērnu skaits grupā ir mazāks par šajos noteikumos noteikto 

minimālo bērnu skaitu, veido apvienotās grupas, ievērojot minimālo un maksimālo 

bērnu skaitu grupā. 

5. Ja objektīvu apstākļu dēļ (higiēnas prasību ievērošana, neparedzētas izglītojamo skaita 

izmaiņas u.c.) izglītības iestāde šos noteikumus nevar ievērot, tās vadītājs rakstiski 

https://likumi.lv/ta/id/250854-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam
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informē Rojas novada domes izpilddirektoru par nepieciešamību un reālajām iespējām 

palielināt vai samazināt bērnu skaitu grupā. Izpilddirektors objektīvi izvērtē apstākļus 

un sagatavo atzinumu par bērnu skaita palielināšanu vai samazināšanu. 

6. PII vadītājs, pirms mācību gada uzsākšanas, saskaņo PII grupu piepildījumu ar Rojas 

novada domes izpilddirektoru, un šo informāciju aktualizē arī uz 1.janvāri. 

 

III.  Izglītojamo skaits grupā 

7. Bērnu skaitu pirmsskolas izglītības grupās nosaka izglītības iestādes vadītājs, ievērojot 

bērnu vecumu un higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības 

programmu. 

8. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā vecuma grupā pieļaujamais 

minimālais un maksimālais bērnu skaits: 

8.1. vecumā no 1 līdz 2 gadiem  10 -14 bērni; 

8.2. vecumā no 2 līdz 3 gadiem  12 -18 bērni; 

8.3. vecumā no 3 līdz 4 gadiem  12 – 24 bērni; 

8.4. vecumā no 4 Līdz 5 gadiem  12 – 24 bērni; 

8.5. vecumā no 5 līdz 6 gadiem 12- 24 bērni; 

8.6. vecumā no 6 līdz 7 gadiem 12 – 24 bērni. 

9. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei apvienotajā grupā pieļaujamais minimālais 

un maksimālais bērnu skaits: 

9.1.vecumā no 1 līdz 3 gadiem  12 – 18 bērni; 

9.2.vecumā no 3 līdz 5 gadiem 12 - 24 bērni; 

9.3.vecummā no 5 līdz 7 gadiem 12 - 24 bērni. 

 

IV.  Pedagogu amatu vienības pirmsskolas izglītības iestādēs un finansējuma 

piešķiršanas kārtība 

10. Amatu vienības (apmaksājamās un papildus apmaksājamās darba stundas)  tiek 

noteiktas atbilstoši grupu skaitam izglītības iestādē, ņemot vērā izglītības iestādes 

(grupu) darba laiku. 

11.  Pašvaldība nosaka šādas PII vadītāja, metodiķa, pedagogu un pedagogu atbalsta 

personāla amatu vienības: 

 

Nr.p.

k. 

Amata 

nosaukums 

Darba 

st. 

skaits 

ned. 

Kods 

profesiju 

klasifikato

rā 

Grupu/ 

amatu 

vien.sk. 

1 grupa 

Grupu/ 

amatu 

vien.sk. 

2grupas 

Grupu/ 

amatu 

vien.sk. 

3grupas 

Grupu/ 

amatu 

vien.sk. 

4grupas 

Grupu/ 

amatu 

vien.sk. 

5grupas 

1. Izglītības 

iestādes 

vadītājs 

40 1345 03 0,5 0,8 1 1 1 

2. Izglītības 

metodiķis 

40 2351 01 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

3. Pirmsskolas 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

40 2342 02 0,2 

 

0,4 

 

0,6 0,8 1 

4. Pirmskolas 

izglītības 

sporta 

skolotājs 

40 2342 03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

5. Logopēds 

pirmsskolā 

30 2352 01 0,1 0,25 0,375 0,5 0,625 
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6. Pirmsskolas 

izglītības 

skolotājs 

40 2342 01 1,75 3,5 5,25 7 8,75 

 

12. Ja PII vadītājam ir pamatojums šo noteikumu 11. punktā noteikto amata vienību 

pārdalei, tas saskaņojamas ar Rojas novada domes izpilddirektoru. 

 

V. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, metodiķu un pedagogu darba samaksa 

13. PII vadītāju un metodiķu mēneša darba algas likme tiek noteikta atbilstoši bērnu skaitam 

izglītības iestādē 1. septembrī saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu 

darba samaksu. 

14. Pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas zemākā likme tiek noteikta saskaņā 

ar Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu.  

15. Pirmsskolas izglītības pedagogu darba algas samaksas fondu (pašvaldības līdzekļi) 

veido izglītības iestāžu vadītāju darba samaksai paredzētie finanšu līdzekļi un izglītības 

iestādē strādājošo pedagogu darba samaksai paredzētie finanšu līdzekļi, piemaksas par 

iegūto kvalitātes pakāpi. 

16. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 

paredzētais valsts finansējums sadalāms atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par 

valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs. 

17. Izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādei piešķirtā finansējuma ietvaros ar iekšējo 

normatīvo aktu nosaka piemaksas apmēru 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpei, kas iegūta no 

2017. gada 10. augusta, par darba slodzi, kas atbilst mēneša darba algas likmei. 

18. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu saskaņā ar šo 

kārtību un iestādei piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, veicot tarifikāciju uz 1.septembri 

un 1. janvāri. Lai nodrošinātu tarifikācijas atbilstību piešķirtajam finansējumam, PII 

vadītājs Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) saskaņo tarifikāciju ar pašvaldības 

izglītības speciālistu, domes priekšsēdētāju un finanšu nodaļas vadītāju. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

19. Šie noteikumi stājās spēkā ar 2020. gada 01. janvāri. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)   Eva Kārkliņa 
 

Pūce 63220836 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 14, 7. punkts) 

Rojas novadā  

 

19.11.2019.                                                                                                          Nr. 186 

 

 

Par 2019. 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,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

1. Dot atļauju Rojas kultūras centram, publiskā pasākuma „Ziemassvētku tirdziņš” 

rīkošanai: 

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, sākums 2019.gada 14.decembrī, plkst. 12:00, pasākums 

beidzas plkst. 14:00, 2019.gada 14.decembrī. 

1.7. pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas – pasākumā netiek izmantotas bīstamās 

iekārtas; 

1.8. plānotais pasākuma apmeklētāju skaits – līdz 600 cilvēku. 

 

2. Uzdot Rojas novada Pašvaldības policijai piedalīties sabiedriskās kārtības 

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

Rojā, Rojas novadā, laikā 2019. gada 14. decembrī, no plkst. 12:00, līdz plkst. 14:00. 

3. Personām, kuras saņēmušas pasākuma organizatora uzaicinājumu dalībai 

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

novadā, laikā 2019. gada 14. decembrī, no plkst. 12:00, līdz plkst. 14:00, veikt  izbraukuma vai 

ielu tirdzniecību ar pārtiku, amatniecības izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem, 
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samazinot nodevas apmēru uz 3,00 EUR (trīs euro), un noteikt, ka Ziemassvētku tirdziņa laikā 

Rojas novada teritorijā dzīves vietu deklarējušie pensionāri un personas ar invaliditāti tiek 

atbrīvoti no nodevas maksas par tirdzniecības atļaujām. 

4. 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      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
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) 

Rojas novadā  

 

19.11.2019.                                                                                                          Nr. 187 

 

 

Par zemesgabala Upes ielā sadalīšanu un plānoto pašapkalpošanās automazgātavu 

 

Rojas novada domē 2019. gada 23. oktobrī saņemts SIA “AMBER WAY LTD” 

iesniegums (reģistrēts domē ar lietas Nr.3-9/758) ar lūgumu piešķirt apbūves tiesības 

pašapkalpošanās automazgātavas  izbūvei zemesgabala Upes iela (kadastra Nr.8882 008 0877) 

daļā 300 m2 platībā.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2918. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk –MK noteikumi Nr.350) 78. 

punktu neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanai, apbūves tiesības maksas 

noteikšanai un apbūves tiesības līguma slēgšanai piemēro šo noteikumu 3.1. un 3.2. 

apakšnodaļas nosacījumus (izņemot šo noteikumu 28., 29., 30. un 31. punktu), ja šajā nodaļā 

nav noteikts citādi.  

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

kadastra apzīmējumu Nr. 8882 008 0877, ir jau daļēji apbūvēts zemesgabals, kas tā 

neapbūvētajā daļā 300 m2 platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā), kas pieguļ 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0864, Selgas ielā 2, Rojā, Rojas novadā, 

atbilst pašapkalpošanās automazgātavas vajadzībām, aprīkojot to ar elektrības pieslēgumu un 

inženiertehniskajām komunikācijām (ūdens un kanalizācijas), bet faktiski šobrīd tas ir 

neapbūvētā laukuma daļā no Upes ielas (teritorija ceļa nodalījuma joslā), kas nav ierakstīts 

zemesgrāmatā. Atbalstot iespēju to iznomāt vai piešķirt apbūves tiesības pašapkalpošanās 

automazgātavas uzstādīšanai vai izbūvei, attiecīgo zemes vienības daļu 0,0300 ha platībā 

(vairāk vai mazāk kā izrādīsies uzmērot dabā) nepieciešams uzmērīt un atdalīt, izveidojot jaunu 

zemes vienību un īpašumu, kam piešķirama adrese: Upes iela 2, Roja, Rojas novads, un 

nosakāms zemes lietošanas mērķis, kā arī tā, uz Rojas novada pašvaldības vārda jāieraksta 

zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta ceturto daļu, bet jautājums par apbūves tiesībām 

risināms atbilstoši Ministru kabineta 2918.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Vienlaicīgi Rojas novada pašvaldība 

konstatē, ka SIA “AMBER WAY LTD”, reģistrācijas numurs 41203068100, piedāvājums 

izveidot pašapkalpošanās automazgātavu, aprīkojot to ar elektrības pieslēgumu un 

inženiertehniskajām komunikācijām (ūdens un kanalizācijas), līdz ar to nodrošinot videi 

draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.  

Atdalāmā un jaunizveidojamā zemes vienība un īpašums Upes iela 2, Rojā, Rojas 

novadā ir apbūvējama zeme. Tās teritorijā atbilstoši Rojas novada teritorijas plānojumam 

(apstiprināts Rojas novada domes sēdē 20.09.2011.gada 13.prot. 17.punkts, saistošie noteikumi 

Nr. 22/2011 stājas spēkā ar 04.10.2011.),  ir Satiksmes teritorijas  (S), savukārt tās sekundārais 
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izmantošanas veids ir degvielas uzpildes stacija; tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts; 

inženiertehniskās apgādes objekti, bet palīgizmantošana - labiekārtojums; pagaidu būves 

(piemēram, kioski, paviljoni, nojumes, sabiedriskā transporta pieturvietas u.c. būves, kuru 

būvkonstrukcijas atbilst pagaidu statusam).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 18.punktu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Rojas c. Upes iela kadastra Nr.8882 008 0877, zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.8882 008 0877, jaunizveidojamu zemes vienību 300 m2 

platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā), atbilstoši grafiskajam pielikumam 

(pievienots grafiskais pielikums Nr.3), izveidojot no jaunizveidotās zemes vienības atsevišķu 

īpašumu un piešķirot jaunizveidotajai zemes vienībai adresi un īpašumam nosaukumu – Upes 

iela 2, Rojā, Rojas novadā. 

2. Noteikt no nekustamā īpašuma Rojas c. Upes iela kadastra Nr.8882 008 0877, zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.8882 008 0877,  atdalāmajai un jaunizveidojamajai zemes 

vienībai 300 m2 platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā), zemes lietošanas mērķi  

-  Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (NĪLM – kods 1101). 

3. Nemainīt paliekošajai nekustamā īpašuma Rojas c. Upes iela kadastra Nr.8882 008 

0877, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8882 008 0877 daļai zemes lietošanas mērķi.   

4. No nekustamā īpašuma Rojas c. Upes iela kadastra Nr.8882 008 0877, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu Nr.8882 008 0877,  atdalītās un jaunizveidojamajas zemes vienībai 300 

m2 platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā), izveidoto īpašumu Upes ielā 2, Rojā, 

Rojas novadā, reģistrēt Rojas novada zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par valsts un 

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

5. Informēt SIA “AMBER WAY LTD” reģistrācijas Nr.41203068100, ka jautājums par 

apbūves tiesībām viņu plānotajā pašapkalpošanās automazgātavas vietā tiks risināts pēc 

īpašuma atdalīšanas un ierakstīšanas zemesgrāmatā, atbilstoši Ministru kabineta 2918. gada 19. 

jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. 

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

Kurzemes reģionālajai nodaļai elektroniski parakstīta dokumenta veidā. 

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

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

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 19.11.2019. lēmumam Nr.187 

“Par zemesgabala Upes ielā sadalīšanu un plānoto pašapkalpošanās automazgātavu” 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa



 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 14, 9. punkts) 

Rojas novadā  

 

19.11.2019.                                                                                                          Nr. 188 

 

 

Par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā 

 

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) un Ministru kabineta 

09.03.2010. noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 

uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2. sadaļā “Autoceļu ikdienas uzturēšanas 

prasības” noteiktajam: 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 Noteikt  visiem Rojas novada pašvaldības autoceļiem ziemas sezonā (no 01. novembra 

līdz 31. martam) autoceļu ikdienas uzturēšanas D klasi (vidējā transportlīdzekļu satiksmes 

intensitāte – automašīnu skaits diennaktī mazāks par 100), saskaņā ar 2. pielikumu Ministra 

kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja     (paraksts)   Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 14, 10. punkts) 

Rojas novadā  

 

19.11.2019.                                                                                                          Nr. 189 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vanagi”, 

Žocenē, Rojas novadā 

 

Rojas novada pašvaldībā iesniegts apstiprināšanai zemes ierīkotāja SIA “Ģeodēzists K”, 

sertifikāts Nr. AB000000104 izstrādātais zemes ierīcības projekts (reģistrēts 28.10.2019. Nr.3-

10/770) nekustamam īpašumam “Vanagi”, Žocene, Rojas novads. 

 

Rojas novada dome konstatē: 

1. Zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rojas novada domes 2019. gada 

16.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 73 (Protokols Nr. 5, 25.punkts) „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā”.   

2. Zemes ierīcības projekts, izstrādāts nekustamam īpašumam “Vanagi”, Žocene, Rojas novads 

ar kadastra Nr.8882 006 0019 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019 

kopplatība 0,4100 ha, sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos. 

3. Nekustamā īpašuma „Vanagi”, Žocene, Rojas novads, kadastra Nr.8882 006 0019 zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019 esošais nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis ir – „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 

0201) un „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600), kas 

atbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kuri:  

Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8882 

006 0069 kopplatībā 0,3000 ha, ir –  

- „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,3000 ha 

platībā. 

Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 

8882 006 0070 kopplatībā 0,1100 ha, ir – 

- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 0201) 

0,1100 ha platībā. 

4. Sadalīt nekustamo īpašumu „Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā ar kadastra Nr. 8882 006 0019 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019, atbilstoši zemes ierīcības projektam 

divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt/saglabāt tām sekojošus nosaukumus: 

- Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8882 

006 0069 saglabāt esošo nosaukumu „Vanagi; 

- Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8882 

006 0070 piešķirt jaunu nosaukumu „Piekūni”.  

Pamatojoties uz minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu 

“Ciemu un viensētu nosaukumi” un 15. pantu “Nosaukumu piešķiršanas nosacījumi”, 
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Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. pantu, Ministru kabineta 2016. gada 02. augusta 

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

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

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

punktu, saskaņā ar Rojas novada domes 2019. gada 16. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 73, (Protokols 

Nr. 5, 25.punkts) “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 

“Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā” 

 

Rojas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vanagi”, Žocene, Rojas 

novads, (kadastra Nr.8882 006 0019) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019 

sadalīšanai, (pievienots grafiskais pielikums Nr.4). 

2. Sadalīt nekustamā īpašuma „Vanagi”, Žocene, Rojas novads, (kadastra Nr.8882 006 

0019) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019, atbilstoši zemes ierīcības 

projektam divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt/saglabāt tām sekojošus nosaukumus: 

- zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 

8882 006 0069 saglabāt esošo nosaukumu „Vanagi”; 

- zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 

8882 006 0070 piešķirt jaunu nosaukumu „Piekūni”.  

3. Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 

8882 006 0069 kopplatībā 0,3000 ha  noteikt zemes lietošanas mērķi –  

- „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,3000 

ha platībā. 

4. Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 

8882 006 0070 kopplatībā 0,1100 ha noteikt zemes lietošanas mērķi –  

- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 

0201) 0,1100 ha platībā. 

5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību 

informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp 

NĪVKIS un pašvaldību”. 

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

parakstu zemes ierīcības projekta izstrādātājai  Lailai Kampānei uz e-pastu: 

laila.kampane@geodezists.lv. 

7.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      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laila.kampane@geodezists.lv
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4.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 19.11.2019. lēmumam Nr.189 

“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā” 

 

Nekustamā īpašuma „Vanagi”, Žocene, Rojas novads, (kadastra Nr.8882 006 0019) zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0019 

 
 

Domes priekšsēdētāja     (paraksts)   Eva Kārkliņa 

 

 

 



26 
 

 
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) 

Rojas novadā  

 

19.11.2019.                                                                                                          Nr. 190 

 

 

Par zemi Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā 

 

Rojas novada dome ir saņēmusi [..] iesniegumu (saņemts 04.11.2019., reģ. Nr. 3-

10/785) ar lūgumu noteikt Jūras ielā 1A, Rojā, kadastra Nr. 8882 008 0702 zemes lietošanas 

mērķus apbūves tiesību reģistrēšanai pēc iesniegumā pielikumā pievienotās shēmas. 

 

Rojas novada dome konstatē: 

1. Nekustamais īpašums Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0702), 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0656 (kopplatība 0.6500 

ha). 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0656 pieder Rojas novada pašvaldībai, 

īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000517860. 

3. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas 

novadā (kadastra Nr. 8882 008 0702), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 

0656, noteikti sekojoši zemes lietošanas mērķi: 

− “noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002) 0.1200 ha platībā; 

− “upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju 

apbūve” (NĪLM – kods 1202) 0.5300 ha platībā. 

4. Zemes lietošanas mērķi zemei Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā ar kadastra apzīmējumu 

8882 008 0656, kas noteikta apbūves tiesībām pēc pievienotās apbūves tiesību shēmas, 

nepieciešams noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus: 

− “noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002) 0.0826 ha platībā, kas sastāv no zemes 

izmantošanas veida: 

- zem ēkām 0.0826 ha, 

• “upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju 

apbūve” (NĪLM – kods 1202) 0.5300 ha platībā, kas sastāv no zemes izmantošanas veidiem: 

- zem ceļiem 0.1000 ha, 

- citas zemes 0.5200 ha. 

5. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0656 nepieciešams noteikt 

zemes lietošanas mērķus: 

− “noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002) 0.0187 ha platībā, kas sastāv no zemes 

izmantošanas veida: 

- zem ēkām 0.0187 ha, 

− “upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju 

apbūve” (NĪLM – kods 1202) 0.0187 ha platībā, kas sastāv no zemes izmantošanas veida: 

- zem ēkām 0.0187 ha. 
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6. 20.11.2012. Rojas novada domes lēmums Nr. 6 “Par zemes vienību atdalīšanu, nosaukumu 

un adreses piešķiršanu Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā” 6.2. punkts daļā, kurā noteikti 

zemes lietošanas mērķi atdalītajai zemes vienībai ir jāatceļ. Rojas novada dome ir tiesīga 

izdot jaunu administratīvo aktu, kas atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 2. punktam, 

nosakot zemes lietošanas mērķi atbilstošu teritorijas plānojumam un faktiskajai zemes 

eksplikācijai un lietošanas mērķim. 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās 

vērtēšanas vajadzībām.  

Rojas novada pašvaldība administratīvā akta pieņemšanas gaitā ir izvērtējusi tā 

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

pantu, secinot, ka: 

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

nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai. Nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar likuma 

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 8. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks iemaksā 

tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums. 

Atbilstoši minētajam likumam, nodokli administrē attiecīgā pašvaldība. Likumā ir noteiktas 

konkrētas likmes, saskaņā ar kurām nodoklis tiek aprēķināts, savukārt 9. panta pirmajā daļā 

tiešā tekstā noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums ir nodokli nomaksāt laikus 

un pilnā apmērā. Nodokļu nomaksa ir visas sabiedrības leģitīma interese, tie ir finanšu 

līdzekļi, kuri paredzēti izlietošanai tieši sabiedrības kopīgajām vajadzībām. 

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

atkāpe no šādas kārtības nav iespējama. 

− Citāda šī mērķa sasniegšana nav iespējama. 

Saskaņā ar Rojas novada domes 2018. gada 20. novembra lēmuma Nr. 179 “Par zemes 

nomu Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā”, Rojas novada dome, Ministru kabineta 2018. gada 

19. jūnijā noteikumos  Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” noteiktajā kārtībā publicēja paziņojumu par pieteikšanos apbūves tiesību izsolei par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0656 daļu  6126 m² platībā (vairāk vai mazāk 

kā izrādīsies uzmērot dabā) Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā, iznomāšanu uz 25 (divdesmit 

pieciem) gadiem, ar tiesībām noslēgt apbūves tiesību līgumu, un saskaņā ar Ministru kabineta 

2018. gada 19. jūnijā noteikumos  Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 44. un 77.punktiem, kā vienīgais pretendents, kas pieteicies, tiesības noslēgt 

apbūves tiesību līgumu ieguva [..] (ar tiesībām līgumu pārslēgt ar [..] dibinātu 

kapitālsabiedrību). 

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

Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0702), zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 008 0656 (kopplatība 0.6500 ha), zemes lietošanas veidi un lietderības 

apsvērumi lēmuma pieņemšanai, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par 

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

saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves 

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

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

9. panta pirmās daļas 1. punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija 

noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

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

 

Rojas novada dome nolemj: 
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1. Noteikt zemes lietošanas mērķus zemei Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā ar kadastra 

apzīmējumu 8882 008 0656, kas noteikta apbūves tiesību reģistrēšanai pēc pievienotās apbūves 

tiesību shēmas (pievienots grafiskais pielikums N. 5), sekojošus: 

− “noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002) 0.0826 ha platībā,  

− “upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas 

būvju apbūve” (NĪLM – kods 1202) 0.5300 ha platībā. 

2. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0656 noteikt zemes 

lietošanas mērķus: 

− “noliktavu apbūve” (NĪLM – kods 1002) 0.0187 ha platībā,  

− “upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas 

būvju apbūve” (NĪLM – kods 1202) 0.0187 ha platībā. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību 

informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp 

NĪVKIS un pašvaldību”. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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5.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 19.11.2019. lēmumam Nr.190 

“Par zemi Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā” 
 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


