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ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. 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.1 

 

Rojā,         2017.gada 17.janvārī 

 

Sēde sasaukta plkst.13.00 

Sēdi atklāj 13.00 

 

Darba kārtība: 

1. Par Rojas novada pašvaldības 2016. gada izpildes apstiprināšanu 

2. Par saistošiem noteikumiem Nr.1/2017 

3. Par saistošiem noteikumiem Nr.2/2017 

4. Par saistošiem noteikumiem Nr.3/2017 

5. Par zvejas rīku limitu izsoli 

6. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

7. Par mēneša limitu mobilā tālruņa rēķinam domes priekšsēdētājai 

8. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā 

9. Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja projekta pieteikumu 

10. Par Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 

2017.-2019.gadam aprēķināšanu 

11. Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā 7.2 pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projekta iesnieguma 

konkursā 

12. Par pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Rojas novada 

objektu atlases kritērijiem 

13. Par noilgušiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem līdz 15 eiro 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Beķeri”, 

Valgalciemā, Rojas novadā 

16. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, 

Rojas novadā 

17. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Pūrciema Kuģenieki”, 

Pūrciemā, Rojas novadā 

18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dižmeži 

III”, Rojas novadā 

19. Par zemi Miera ielā 52, Rojā, Rojas novadā 

20. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

21. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

22. Nav publicējams – ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

23. Par 17.01.2017. Rojas novada lēmumu “Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā 

īpašumā „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā” 
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Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), 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 

Uldis FELDBERGS 

Haralds VALDEMĀRS 

Guntra STOCKA  

Alvis ŽOLUDS 

Mareks ŠTĀLS  

Jānis KALNIŅŠ  

 

Nepiedalās: 

Agris JANSONS – personisku iemeslu dēļ 

Ingus VECKĀGANS – nezināmu iemeslu dēļ  

 

Piedalās: 

Jānis Pūce – izpilddirektors, Alise Krūmiņa – NĪ speciāliste/ NĪN administratore, Aiga Grunte 

– galvenā grāmatvede, Agnese Veckāgane – Attīstības nodaļas vadītāja, Marita Pāvuliņa – 

sabiedrisko attiecību speciāliste, Jānis Pāvuliņš – jurists, Ligita Šnore – teritorijas plānotāja.  

 

1. 

Par Rojas novada pašvaldības 2016. gada izpildes apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš), pret – nav, atturas – G.Stocka, A.Žoluds, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.1 „Par Rojas novada pašvaldības 2016. gada izpildes 

apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

2. 

Par saistošiem noteikumiem Nr.1/2017 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.2 „Par saistošiem noteikumiem Nr.1/2017”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

3. 

Par saistošiem noteikumiem Nr.2/2017 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 
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Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.3 „Par saistošiem noteikumiem Nr.2/2017”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

4. 

Par saistošiem noteikumiem Nr.3/2017 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.4 „Par saistošiem noteikumiem Nr.3/2017”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

5. 

Par zvejas rīku limitu izsoli 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.5 „Par zvejas rīku limitu izsoli”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

7. 

Par mēneša limitu mobilā tālruņa rēķinam domes priekšsēdētājai 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, J.Kalniņš, 

G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, nebalso – E.Kārkliņa, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.7 „Par mēneša limitu mobilā tālruņa rēķinam domes 

priekšsēdētājai”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

8. 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.8 „Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rojas novada 

dzimtsarakstu nodaļā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

9. 

Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja projekta pieteikumu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 
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Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.9 „Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja projekta pieteikumu”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

10. 

Par Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 

2017.-2019.gadam aprēķināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.10 „Par Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas 

vidējā termiņa programma 2017.-2019.gadam aprēķināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

11. 

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā 7.2 pasākuma 

”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projekta 

iesnieguma konkursā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.11 „Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā 7.2 

pasākuma ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projekta 

iesnieguma konkursā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
12. 

Par pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Rojas 

novada objektu atlases kritērijiem 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.12 „Par pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” Rojas novada objektu atlases kritērijiem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

13. 

Par noilgušiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem līdz 15 eiro 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.13 „Par noilgušiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem līdz 15 

eiro”. Lēmums pievienots protokolam. 
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14. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

15. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Beķeri”, 

Valgalciemā, Rojas novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.15 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Beķeri”, Valgalciemā, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

16. 

Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, 

Rojas novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.16 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā 

“Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

17. 

Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Pūrciema Kuģenieki”, 

Pūrciemā, Rojas novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.17 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā 

“Pūrciema Kuģenieki”, Pūrciemā, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

18. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dižmeži 

III”, Rojas novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 
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pieņemt lēmumu Nr.18 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam „Dižmeži III”, Rojas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 19.  

Par zemi Miera ielā 52, Rojā, Rojas novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.19 „Par zemi Miera ielā 52, Rojā, Rojas novadā”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

23. 

Par 17.01.2017. Rojas novada lēmumu “Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā 

īpašumā „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā” 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (E.Kārkliņa, H.Valdemārs, U.Feldbergs, M.Štāls, 

J.Kalniņš, G.Stocka, A.Žoluds), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.23 „Par 17.01.2017. Rojas novada lēmumu “Par zemes lietošanas 

mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā””. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

 

 

Sēdi beidz plkst. 13.30 

 

 

Sēdes vadītāja      E.Kārkliņa 

  

 

Protokoliste      G.Dambiņa 
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ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 1.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.          Nr.1 

 

 

Par Rojas novada pašvaldības 2016. gada izpildes apstiprināšanu 
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka 

tikai pašvaldības Dome var apstiprināt pārskatus par budžeta izpildi, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžeta izpildi: 

1. Pamatbudžeta ieņēmumu izpildi    EUR 3 434 042 

2. Pamatbudžeta izdevumu izpildi     EUR 3 075 701 

3. Aizņēmuma atmaksas summu 2016.gadam   EUR 234 058 

4. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2016.    EUR 44 919 

5. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.    EUR 169 202 

 

2. Apstiprināt pašvaldības speciālā budžeta izpildi:  

1. Speciālā budžeta ieņēmumu izpildi    EUR 96 676 

2. Speciālā budžeta izdevumu izpildi    EUR 89 172 

3. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2016.    EUR 24 919 

4. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.    EUR 32 423 

 

3. Apstiprināt pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi: 

1. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu izpildi    EUR 5 778 

2. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu izpildi   EUR 5 140 

3. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2016.    EUR 6 486 

4. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.     EUR 7 124 

  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 

  



 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 2.punkts) 

Rojā  

 

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.2 

 

 

Par saistošiem noteikumiem Nr.1/2017 

  

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

pašvaldības budžetiem” 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2017 „Par Rojas novada pašvaldības 2017.gada 

budžeta plānu” (pievienots – pielikums Nr.1). 

2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, kā 

tas noteikts  likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmajā  daļā. 

3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski 

nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā to nosaka likuma “Par 

pašvaldībām” 46.panta otrā daļa. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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1.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.2 

“Par saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017” 

 

 
 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. 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.1/2017 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2017.gada 17.janvāra 

sēdes lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.1) 

 

„Par Rojas novada domes 2017.gada budžeta plānu” 

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

un likumu „Par pašvaldības budžetiem” 

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Rojas novada domes 2017. gada pamatbudžeta un speciālā 

budžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta 

izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Rojas novada domes pamatbudžetu 2017. gadam šādā apmērā (1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 3 635 987,00 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 3 640 815,00 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 169 202,00 euro. 

 

3. Apstiprināt Rojas novada domes speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 

2017. gadam šādā apmērā (2.pielikums): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 96 669,00 euro, 

3.2. kārtējā gada izdevumi – 118 501,00 euro, 

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 32 423,00 euro. 

 

4. Apstiprināt Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2017. gadam šādā 

apmērā (3.pielikums): 

4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0,00 euro, 

4.2. kārtējā gada izdevumi – 7 124,00 euro, 

4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 124,00 euro. 
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5. Apstiprināt Rojas novada domes aizņēmumus 2017. gadam šādā apmērā - 92 382,00 euro 

(4.pielikums). 

6. Apstiprināt Rojas novada domes galvojumus 2017. gadam šādā apmērā - 28 773,00 euro 

(5.pielikums). 

 

7. Rojas novada dome 2017. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 

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

mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

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

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

nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši 

ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

 

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

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

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

internetā www.roja.lv. 

 

 

 

 

  

Domes priekšsēdētāja     E.Kārkliņa 
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1.pielikums 

Rojas novada domes 

17.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017 

 

Rojas novada domes 2017. gada pamatbudžets 

 

Kods Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2017. gada plāns, 

euro 

I 
IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS 

KOPĀ 

3 805 189,00 

F20010000 AS Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 
169 202,00 

I.1 KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI 
3 635 987,00 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 2 127 022,00 

1.0.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 839 855,00 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā 

ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

1 839 855,00 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 195 242,00 

4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 

180 242,00 

4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 

gadu parādi 

15 000,00 

4.1.2.0. 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 

inženierbūvēm 

63 361,00 

4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi 

62 361,00 

4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo 

gadu parādi 

1 000,00 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem  28 564,00 

4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 

26 264,00 

4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi 

par iepriekšējiem gadiem 

2 300,00 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 22 350,00 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 2 175,00 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 7 535,00 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 2 900,00 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 5 300,00 

13.0.0.0. Ieņēmumi no Valsts (Pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas 

4 440,00 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 100 206,00 

21 3.5.1. Mācību maksa (pieaugušo izglītība) 2 000,00 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 27 500,00 

21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 13 050,00 

21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 

600,00 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 28 400,00 
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21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanu 4 400,00 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 3 500,00 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 300,00 

21.3.9.2. Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem 

rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem 

300,00 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 9 358,00 

21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem 

550,00 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 7 803,00 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 445,00 

5.0. Transferti 1 386 409,00 

18.6.2.0. Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 

808 796,00 

18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm  saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem 

3 150,00 

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācijas no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 

519 463,00 

19.2.0.0. Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām 55 000,00 

II KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI 
3 640 815,00 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 373 966,00 

01.1 Rojas novada domes administrācija 330 932,00 

01.12 Klientu apkalpošanas centrs 13 800,00 

02.1 Deputāti, komitejas, komisijas 8 752,00 

02.11 Lauksaimniecības komisija 1 000,00 

02.12 Vēlēšanu komisija 19 482,00 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 59 835,00 

03.1 
Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības 

dienesti 

7 099,00 

04.1 Pašvaldības policija 50 196,00 

05.1 Administratīvā komisija 2 540,00 

04.000 Ekonomiskā darbība 136 224,00 

06.1 Rojas apvienotā būvvalde 30 137,00 

07.1 Transports 76 974,00 

08.1 Rojas tūrisma informācijas centrs 29 113,00 

06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 478 891,00 

10.1 Ūdenssaimniecība 1 395,00 

11.1 Ielu apgaismojums 73 685,00 

12.1 Labiekārtošanas nodaļa 403 811,00 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 502 638,00 

13.1 Sporta organizēšana 18 112,00 

14.1 Stadions 147 027,00 

15.1 Rojas bibliotēka 41 476,00 

16.1 Kaltenes bibliotēka 17 935,00 

17.1 Muzejs 52 044,00 

18.1 Kultūras centrs 174 205,00 

18.11 Kultūras centra Zvejnieksvētki 18 122,00 

19.1 Kaltenes klubs 9 000,00 
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20.1 Informatīvais izdevums “Banga” 24 717,00 

09.000 Izglītība 1 700 419,00 

21.1 Rojas PII “Zelta Zivtiņa” 254 400,00 

22.1 Rojupes PII “Saulespuķe” 249 446,00 

23.1 Rojas vidusskola 789 688,00 

24.1 Rojas Mūzikas un Mākslas skola 211 090,00 

25.1 Rojas sporta skola 96 412,00 

26.1 Norēķini par izglītību 99 383,00 

10.000 Sociālā aizsardzība 388 842,00 

27.1 Rojas bāriņtiesa 35 420,00 

28.1 Rojas novada sociālais dienests 155 290,00 

29.1 Sociālie pabalsti 66 940,00 

30.1 Multifunkcionālais centrs “Strops” 53 520,00 

31.1 Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs “Varavīksne” 45 906,00 

32.1 Melnsila bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs 14 286,00 

33.1 Savstarpējie norēķini sociālos pakalpojumos 12 000,00 

P3 Bezdarbnieki 5 480,00 

III Finansēšana 89 565,00 

F40020000 Aizņēmumi (-) un to atmaksa (+) 89 565,00 

 IV Izdevumi kopā ar finansēšanu 3 730 380,00 

F20010000 

AB 
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 

74 809,00 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 
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2.pielikums 

Rojas novada domes 

17.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017 

 

Rojas novada domes 2017. gada speciālais budžets 

 

Kods Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2017. gada plāns, 

euro 

I 
IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS 

KOPĀ 

129 092,00 

F20010000 AS Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 
32 423,00 

1.0 KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI 
96 669,00 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 2 800,00 

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim 

93 869,00 

II KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI 118 501,00 

04.000 Ekonomiskā darbība 113 501,00 

05.000 Vides aizsardzība 5 000,00 

F20010000 AB Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 10 591,00 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 
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3.pielikums 

Rojas novada domes 

17.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017 

 

Rojas novada domes 2017. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets 

 

Kods/numurs 

pēc kārtas 
Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2017. gada plāns, 

euro 

I 
IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS 

KOPĀ 

7 124,00 

F20010000 AS Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 
7 124,00 

1.0 KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI 
0,00 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0,00 

II KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI 7 124,00 

10.000 Sociālā aizsardzība 7 124,00 

F20010000 AB Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 0,00 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      E.Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.pielikums 

Rojas novada domes 

17.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017 

 

Rojas novada domes aizņēmumi uz 2017. gada 1.janvāri 

 

Nr. 

p. 
k. 

Aizde-

vējs 
Mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 
datums 

Kredīta 

atmaksas 
termiņš 

Valūta 

Aizņēmuma 

summa 

saskaņā ar 
domes 

lēmumu 

Aizņēmuma 

summa 

saskaņā ar 
noslēgto 

līgumu 

Aizņēmuma 

atmaksātā 
daļa 

Aizņēmuma 

neatmaksātā 
daļa 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 
2023.gadā 

un turpmāk 
KOPĀ 

1 Valsts 
kase 

Rojas novada 
domes 

infrastruktūras 

attīstība, ēku 

rekonstrukcija 

03.01.2011. 20.10.2028 EUR 284 574 284 574 90 581 193 993 16 969 16 969 16 969 16 969 16 969 16 969 92 179 193 993 

2 Valsts 

kase 

Energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Rojas vsk. un PII 
„Zelta Zivtiņa” 

14.07.2010. 20.03.2020 EUR 43 486 43 486 23 006 20 480 6 315 6 315 6 315 1 535 0 0 0 20480 

3 Valsts 

kase 

SIA Rojas DzKU 

pamatkapitāla 
palielināšana ERAF 

projekta 

Ūdenssaimniecības 
.infr.att. projekts 

Rudes ciemā 

28.03.2011. 20.03.2021. EUR 21 040 21 040 8 712 12 328 2 904 2 904 2 904 2 904 712 0 0 12 328 

4 Valsts 
kase 

SIA Rojas DzKU 
pamatkapitāla 

palielināšanai 

Kohēzijas fonda 
projekta 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 
attīstība Rojā 

28.03.2011. 20.03.2031. EUR 92 188 92 188 16 032 76 156 5 344 5 344 5 344 5 344 5 344 5 344 44 092 76 156 

5 Valsts 

kase 

Rojas stadiona 

skatītāju tribīņu 

rekonstrukcija 

11.02.2013. 20.01.2029. EUR 259 256 259 256 58 359 200 897 16 859 16 859 16 859 16 859 16 859 16 859 99 743 200 897 

6 Valsts 

kase 

SIA „Rojas DzKU” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 
Kohēzijas fonda 

projekta 

„Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 

attīstība Rojā” 

īstenošanai 

11.02.2013. 20.09.2029. EUR 155 615 155 615 33 850 121 765 9 838 9 838 9 838 9 838 9 838 9 838 62 737 121 765 

7 Valsts 
kase 

Materiālās bāzes 
pilnveide Rojas 

vidusskolā 

11.02.2013. 20.12.2017. EUR 80 251 80 251 64 047 16 204 16 204 0 0 0 0 0 0 16 204 

8 Valsts 
kase 

Ceļu rekonstrukcija 
satiksmes drošības  

31.05.2013. 20.05.2018. EUR 53 002 53 002 35 226 17 776 11 885 5 891 0 0 0 0 0 17 776 

9 Valsts 

kase 

Ūdenssaimniecības 

attīstība Rojas 

08.09.2014 20.09.2019 EUR 28 388 28 388 11 724 16 664 6 064 6 064 4 536 0 0 0 0 16 664 
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novada Rojas 

pagasta Rudes 
ciemā, II kārta 

KOPĀ 1 017 800 1 017 800 341 537 676 263 92 382 70 184 62 765 53 449 49 722 49 010 298 751 676 263 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      E.Kārkliņa 
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5.pielikums 

Rojas novada domes 

17.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017 

 

Rojas novada domes galvojumi uz 2017. gada 1.janvāri 

 
 

Nr. 
p. 

k. 

Galvojuma mērķis Aizņēmējs 
Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Kredīta 
atmaksas 

termiņš 

Valūta 
Galvojuma 

līguma 

summa 

Galvojuma 
atmaksātā 

daļa 

Galvojuma 
neatmaksāt

ā daļa 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 
2023.gadā 

un turpmāk 
KOPĀ 

1 Projekta “Sadzīves 

atkritumu 
apsaimniekošana 

Piejūras reģionā 

Latvijā” īstenošanā 

SIA 

“Atkritumu 
apsaimniek

ošanas 

sabiedrība 
“Piejūra” 

14.05.2010 11.06.2028 EUR 92 270 29 112 62 366 4 752 4 752 4 752 4 752 4 752 4 752 33 854 62 366 

2 Katlu mājas 

rekonstrukcija 

SIA “Rojas 

DzKU” 

19.08.2011 31.08.2021 EUR 114 999 61 333 53 666 11 500 11 500 11 500 11 500 7 666 0 0 53 666 

3 Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 

attīstība Rojā 

SIA “Rojas 
DzKU” 

16.11.2012 20.11.2037 EUR 300 324 37 563 262 761 12 521 12 521 12 521 12 521 12 521 12 521 187 635 262 761 

KOPĀ 507 593 128 008 378 793 28 773 28 773 28 773 28 773 24 939 17 273 221 489 378 793 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      E.Kārkliņa 

 

 

 



 

 

 

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums  

 

Saskaņā  ar  Rojas novada attīstības  programmu  2015. – 2021.gadam,  Rojas pašvaldības 

vīzija  ir  Rojas novads ir patstāvīgi funkcionējošs reģionālās ekonomikas un sociālās aktivitātes 

centrs, kurš nodrošina harmonisku piekrastes reģiona attīstību. Tas ir novads, kas mainās līdzi 

laikam, bet kur mūsdienīgās iespējas lieliski sadzīvo ar gadiem krātām tradīcijām. Rojas novads 

ir vieta, kur ir prieks dzīvot, ir patīkami ciemoties un vienmēr gribas atgriezties. 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments 

pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību 

sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.  

Rojas novada pašvaldības budžets 2017. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā 

budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu 

nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu 

uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2017. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras 

uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.  

Rojas novada domes  budžets 2017. gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību 

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

2017.gadam”,  kā  arī  speciālajos  nodokļu  likumos,  Ministru  kabineta  noteikumos  un  citos 

spēkā esošos likumdošanas aktos paredzētās prasības. 

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai 

ir norādīta Rojas novada domes saistošo noteikumu „ Par Rojas novada domes 2017.gada 

budžeta plānu” 1. un 2.pielikumā. 

 

Ieņēmumi 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 3 635 987 kopsummā un tos veido nodokļu 

ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

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

un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto 

projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri bija EUR 169 202. 

 

 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 839 855, par EUR 43 151 vairāk, 

nekā 2016. gadā faktiski saņemts.   

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 180 242, par ēkām – EUR 

62 361, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 26 264. 

50,6

7,9

0,61
2,76

38,13

Ieņēmumi - 2017.gada plāns %

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi un citi pašu

ieņēmumi

Transferti



 

 

 

Valsts mērķdotācija pedagoga darba samaksai un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 658 186,00 apmērā. 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim ir ieplānoti EUR 

150 610. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējums projektos ir ieplānoti EUR 3 150 

apmērā. 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir 

ieplānoti EUR 519 463. 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām ir ieplānoti EUR 55 000. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR 22 350,00 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, 

naudas sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 100 206 apmērā veido Mācību 

maksa, ieņēmumi no vecāku maksām, pārējie ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem, 

ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi 

par telpu nomu, ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanu, ieņēmumi par zemes nomu, pārējie 

ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par biļešu realizāciju, ieņēmumi par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem u.c. 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 96 669 apmērā. Pašvaldības speciālā budžeta 

kontu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri bija EUR 32 423. 

 
 

Dabas resursu nodoklis ir plānots EUR 2800 apmērā. Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem ir 

plānota EUR 93 869 apmērā.  

2,9

97,1

Speciālā budžeta ieņēmumi - 2017.gada plāns %

Dabas resursu nodoklis

Mērķdotācija pašvaldību

autoceļiem



 

 

 

Izdevumi 

 

Pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 3 640 815 apmērā (neieskaitot Valsts kases 

aizņēmumu pamatsummas atmaksas). 

 

 
 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 373 966 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.: 

 Rojas novada domes administrācijai EUR 330 932; 

 Klientu apkalpošanas centram EUR 13 800; 

 Deputātu, komisiju, komiteju atlīdzībai EUR 8 752; 

 Lauksaimniecības komisijai EUR 1000; 

 Vēlēšanu komisijai EUR 19 482. 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 59 835 apmērā, t.sk.:  

 Rojas pašvaldības policijai EUR 50 196; 

  Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestam EUR 7 099; 

  Administratīvai komisijai EUR 2 540. 

 

Ekonomiskā darbība 

Izdevumi plānoti EUR 136 224 apmērā, t.sk.: 

 Rojas apvienotajai būvvaldei EUR 30 137; 

 Transportam EUR 76 974; 

 Rojas tūrisma informācijas centram EUR 29 113. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR 478 891 apmērā, t.sk.:  

 Ūdenssaimniecībai EUR 1 395; 

 Ielu apgaismojumam EUR 73 685; 

 Labiekārtošanas nodaļai EUR 403 811. 

 

10,27
1,64

3,74

13,15

13,8146,71

10,68

Pamatbudžeta izdevumi - 2017.gada plāns %
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Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība



 

 

 

Atpūta, kultūra un reliģija 

Izdevumi plānoti EUR 502 638 apmērā, t.sk.: 

 Sporta organizēšanai EUR 18 112; 

 Stadionam EUR 147 027; 

 Rojas bibliotēkai EUR 41 476; 

 Kaltenes bibliotēkai EUR 17 935; 

 Muzejam EUR 52 044; 

 Kultūras centram EUR 174 205; 

 Zvejnieksvētkiem EUR 18 122; 

 Kaltenes klubam EUR 9 000; 

 Informatīvajam izdevumam “Banga” EUR 24 717. 

 

Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR 1 700 419 apmērā, t.sk.: 

 Rojas PII “Zelta Zivtiņa” EUR 254 400; 

 Rojupes PII “Saulespuķe” EUR 249 446; 

 Rojas vidusskolai EUR 789 688; 

 Rojas Mūzikas un Mākslas skolai EUR 211 090; 

 Rojas sporta skolai EUR 96 412; 

 Norēķiniem par izglītību EUR 99 383. 

 

Sociālā aizsardzība 

Izdevumi plānoti EUR 388 842 apmērā, t.sk.: 

 Rojas bāriņtiesai EUR 35 420; 

 Rojas novada sociālajam dienestam EUR 155 290; 

 Sociāliem pabalstiem EUR 66 940; 

 Multifunkcionālam centram “Strops” EUR 53 520; 

 Bērnu un jauniešu iniciatīvu centram “Varavīksne” EUR 45 906; 

 Melnsila bērnu un jauniešu iniciatīvu centram EUR 14 286; 

 Savstarpējie norēķini sociāliem pakalpojumiem EUR 12 000; 

 Bezdarbniekiem EUR 5 480. 

 

  



 

 

 

Speciālais budžets 

Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 118 501  apmērā. 

 
Ekonomiskā darbība 

Izdevumi plānoti EUR 113 501 apmērā, t.sk.: 

 Autoceļu fondam EUR 113 501. 

 

Vides aizsardzība 

Izdevumi plānoti EUR 5 000 apmērā, t.sk.: 

 Dabas resursu nodoklim EUR 5 000. 

 

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem 

 

Rojas novads ir viesmīlīgs novads, kurā tās iedzīvotāji lepojas ar tīru jūru, svaigu gaisu, 

mežiem, Zilo karogu pludmali, sakoptu teritoriju, tikai Rojai unikāliem pasākumiem un 

objektiem, turklāt labprāt dalās šajās vērtībās ar novada ciemiņiem. Novadā tiek respektētas 

tradicionālās ainavas vērtības, katram no novada deviņiem ciemiem ir savs īpašs novada koptēlā 

iederīgs veidols un piesaistes punkts. Cilvēki Rojas novadā izprot un apzinās savu lomu vides 

saglabāšanā nākamajām paaudzēm, to atbalsta daudzpusīga informācija un viegli uztverama 

norāžu sistēma. Novada publiskās teritorijas ir vienlīdz pilnvērtīgi pieejamas ļaudīm dažādā 

vecumā, cilvēkiem ar ierobežotām fiziskajām iespējām un atšķirīgām valodas zināšanām. 

Latvijā un pasaulē Rojas novadu pazīst ne tikai kā darbīgu un viesmīlīgu ostu, bet arī kā aktīvā 

dzīvesveida un sporta tūrisma vietu un laikmetīgās mākslas radošo pasākumu telpu. 

Rojas novads, kas mainās līdzi laikam, bet kur mūsdienīgās iespējas lieliski sadzīvo ar 

gadiem krātām tradīcijām. Rojas novads ir vieta, kur ir prieks dzīvot, ir patīkami ciemoties un 

vienmēr gribas atgriezties. 

Vide: 

- Ainava ir nozīmīga ne tikai kā dabas vērtība, bet arī kā cilvēka dzīves kvalitātes 

pazīme. Rojas novada ainavas var iedalīt: 

 dabas procesu rezultātā veidojušās ainavas (smilšainās pludmales 

ainavas, akmeņainās pludmales ainavas, mežu ainavas, purvu ainavas, 

lauku ainavas – pļavas un atmatas, u.c.), 

95,78

4,22

Speciālā budžeta izdevumi - 2017.gada plāns %

Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība



 

 

 

 cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā izveidotās ainavas 

(lauksaimniecības zemju ainavas, viensētu ainavas, urbanizētās ainavas 

– ciemi, kultūrvēsturiskās ainavas). 

- Katlu mājās izmanto malku un koksnes atkritumus, gaisa atmosfēras stāvoklis 

nav sevišķi apdraudēts. 

- Rojas novada upēm sateces baseins izvietots mežu teritorijās, tādēļ ūdens 

kvalitāte tajās ir apmierinoša.  

- Upju ekoloģiskā kvalitāte ir laba, arī pazemes ūdeņu kvantitatīvais stāvoklis un 

ķīmiskā kvalitāte ir laba.  

- Arukilas horizonts Rojas novada dziļurbumos ir ļoti labi aizsargāts no 

piesārņojuma. 

- Dzeramā ūdens kvalitāte pēc ūdens ķīmiskajām, bakterioloģiskajām un 

fizikālajām prasībām atbilst MK noteikumu Nr.235 (29.04.2003.) prasībām. 

Osta:  

- Osta ir galvenais Rojas novada tautsaimniecības dzinulis.  

- Ostas teritorija piemērota kuģu apkalpošanai, kravas transporta, zvejniecības un 

zivju apstrādes, kā arī citas saimnieciskās darbības veikšanai. 

- Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona dokumentiem mazo ostu 

infrastruktūras attīstība un pakalpojumu nodrošināšana, kā arī jahtu piestātņu 

attīstība ir viens no prioritārajiem rīcības virzieniem. 

- Rojas osta ir viena no tuvākajām ostām Talsu novada kokmateriālu eksportā 

iesaistītajiem uzņēmumiem. Mērsraga osta ir vienlaikus Rojas ostas konkurente 

un sadarbības partnere. 

Kultūrvide: 

- Rojas novadā darbojas Rojas kultūras centrs, Rojas novada bibliotēka, Rojas 

pagasta bērnu bibliotēka, Kaltenes bibliotēka, Rojas Jūras zvejniecības muzejs. 

- Rekonstruētajā un visiem pieejamajā kultūras centrā 11 dažādos pulciņos un 

interešu grupās darbojas 405 novada iedzīvotāji. 

- Rojas Jūras zvejniecības muzejs darbojas gan pētnieciskā, gan pedagoģiskā 

jomā, organizējot izglītojoša rakstura pasākumus dažādām interešu grupām. 

- Novadā organizētie kultūras pasākumi ir gan tradicionāli, gan inovatīvi. 

Kultūras pasākumi bagātina ne tikai novada iedzīvotājus, bet ir būtiska Rojas 

novada tūrisma attīstības daļa. 

Izglītība: 

- Rojas novadā darbojas vidusskola Rojā, pirmskolas bērnu iestādes Rojā (PII 

„Zelta zivtiņa”) un Rudē (PII „Saulespuķe”) un divas profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes - Rojas Mūzikas un mākslas skola un Rojas novada sporta 

skola. 

- Novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes – tradīcijām bagātā Rojas 

Mūzikas un mākslas skola un Rojas novada sporta skola izkopj kvalitatīvu, 

daudzveidīgu un tikai Rojai īpašu piedāvājumu jauniešu harmoniskai pilnveidei. 

Sociālā palīdzība, sabiedriskā kārtība: 

- Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sniedz Rojas novada sociālais 

dienests. Lielākajā daļā ēku, kas saistītas ar sociālā dienesta tiešo darbu un 

aktivitātēm, ir atbilstoša vides pieejamība. Novadā pagaidām nav sociālās 

aprūpes iestāžu, ir labi attīstīts aprūpes mājās pakalpojums. 

- Rojas novada pašvaldības ēkā - ambulancē darbojas 3 ģimenes ārstu prakses, 2 

zobārstu prakses un ginekologa prakse. Rojā izvietota neatliekamās 

medicīniskās palīdzības brigāde. 

- Bāriņtiesa kārto aprūpes, aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, bērnu personisko 

un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumus. Plašāk izvēršana 

audžuģimeņu un viesģimeņu kustība. 



 

 

 

- Drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Rojas novadā iesaistīta 

Ugunsdzēsības nodaļa un Pašvaldības policija. 

Infrastruktūra:  

- Rojas ciema infrastruktūra ir atbilstoša daudzveidīgu sporta tūrisma aktivitāšu 

attīstībai, nepieciešami šīs sporta infrastruktūras mērķtiecīgi uzlabojumi. 

- Izveidota ir laivu piestātne ar laivu nomas vietu pie Rojas upes Rojā, suvenīru 

un mājražotāju tirdzniecības vieta, bērnu burāšanas apmācības centra 

infrastruktūra, brīvdabas virvju taka koku galotnēs, bērnu laukums, bērnu un 

jauniešu centrs „Varavīksne” Rudē, multifunkcionālais centrs „Strops”. 

Meži: 

- Nozīmīgākie dabas resursi Rojas novadā ir mežs un jūras liedags kā rekreācijas 

teritorija.  

- Mežs aizņem lielāko daļu Rojas novada teritorijas. Lielākā daļa no meža 

resursiem ir valsts mežs, un Rojas novadā tas tiek izmantots intensīvi – izņemot 

piekrastes aizsargjoslu, kur mežsaimnieciskā darbība ir ierobežota, nodrošinot 

piekrastes ainavas saglabāšanu.  

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem ir noteikta Rojas novada domes 

attīstības programmā (2015-2021) un Rojas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas (2015-

2030), kā arī Investīciju plānā (2017-2021) un Rīcības plānā (2017-2021). 

Rojas novada dome, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta 

finanšu līdzekļus, un sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, realizē izvirzītos mērķus, 

izveido sakārtotu dzīves vidi, attīsta plašu un kvalitatīvu tehnisko un sociālo infrastruktūru. 

 

Rojas novada domes mērķi 2017.un 2018. gadam:  

1. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaiste 2017. un 2018.gadā. 

1.1. Iecerētie projekti: 

 
Nr.p

.k. 

Projekta 

nosaukums 

Mērķis Ieguvums 

1 Kaltenes kluba 

pārbūve 

Saglabāt Kaltenes ciemata vietējās 

nozīmes koka arhitektūras mantojumu un 

tā pieejamību, to pārveidojot par jūras 

kultūras mantojuma ekspozīciju centru, 

uzlabot piekrastes iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti un dažādot to brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, akcentējot 

piekrastes ciemata raksturīgās vērtības. 

Realizēts Kaltenes kluba tehniskais projekts, radot 

iespējas gan Kaltenes iedzīvotāju kultūras un brīvā 

laika pavadīšanas norisēm, gan dažāda rakstura 

nometņu organizēšanai visa gada garumā. 

2 Apgaismotas 

pastaigu takas 

izveide Rojas 

pludmalē 

Vides sakopšana un teritorijas 

labiekārtošana - Apgaismotas pastaigu 

takas izveide Rojas pludmalē,  uzstādot 

laternas ar saules baterijām un vēja 

ģeneratoriem, veicinot kvalitatīvas, 

pievilcīgas dzīves un vides attīstību,  

nodrošinot pieejamību Rojas pludmales 

pastaigu takai arī diennakts tumšajā laikā. 

Rezultātā izbūvētā apgaismotā pastaigu taka (laipas) 

Rojas pludmalē būs pieejama visai sabiedrībai, kā arī 

nodrošinot pieejamību cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. 

3 Mazupītes krasta 

stiprināšana 

Atjaunot valsts nozīmes ūdensnotekas 

Mazupīte ūdens teci, veikt gultnes 

tīrīšanu, krasta nostiprināšanu un 

sakārtošanu. 

Rezultātā tiks uzlabots kopējais hidroloģiskais 

stāvoklis ciematā, aizsardzība pret plūdiem, 

samazināta teritoriju applūšana jūras ūdens līmeņa 

izmaiņu rezultātā, dos pozitīvu ietekmi uz zivju 

resursiem un uzlabos kopējo ciemata ainavu. 

4 Rojas jūras 

zvejniecības 

muzeja brīvdabas 

teritorijas 

labiekārtošana 

nodrošinot novada 

kultūras mantojuma 

Popularizēt Rojas novadu un tā materiālo 

un nemateriālo kultūras mantojumu, 

labiekārtojot muzeja stāvlaukumu un 

izveidojot mūsdienīgu, izzinošu un 

jebkuram apmeklētājam pieejamas āra 

ekspozīcijas. 

Bruģēts muzeja stāvlaukums ar labiekārtojuma 

elementiem un divas āra interaktīvie stendi. 



 

 

 

popularizēšanu un 

pieejamību. 

5 

Rojas brīvdabas 

estrādes būvniecība 

Uzlabot ar kultūras mantojumu saistītu 

infrastruktūru, radot jaunus un 

pilnveidojot piedāvātos kultūras 

pakalpojumus. Palielināt Rojas novada 

apmeklējušo tūristu skaitu. Palielināt 

Rojas novada viesnīcās un naktsmītnēs 

nakšņojošo viesu īpatsvaru no kopējā 

apmeklētāju skaita. 

Rojas brīvdabas estrāde. 

Projekts ievērojami uzlabos infrastruktūras bāzi 

kultūras produktu piedāvājumam un attiecīgi to 

popularizēšanai tūristiem, kuri apmeklē Roju. 

Tādejādi vienlaikus attīstot kultūras infrastruktūru, 

tiks būtiski paaugstināta kultūras produktu 

izmantošanas efektivitāte.  

6 Turpinās ES 

programma 

bezdarbnieku 

nodarbinātībai 

Bezdarbnieku nodarbināšanu algotos 

pagaidu sabiedriskajos darbos, kas rada 

sociālu labumu sabiedrībai. 

Izveidotas pagaidu darbu vietas bezdarbnieku 

nodarbināšanai. 

Nodarbināti bezdarbniekus pagaidu darbos. 

7 Rojas Klientu 

apkalpošanas  

centra darba 

turpināšana 

Turpināt darbu Rojas klientu 

apkalpošanas centrā, sniedzot 

pakalpojumu Rojas iedzīvotājiem. 

Sniegts kvalitatīvs pakalpojums Rojas iedzīvotājiem 

klientu apkalpošanas centrā. 

 

8 Rojupes 

pirmsskolas 

izglītības iestādes 

ēkas renovācija 

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, 

samazinot siltumenerģijas un 

apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu 

Rojas novada pašvaldības ēkās. 

Renovēta Rojupes PII „Saulespuķe” ēka. 

 

9 
Rojas mūzikas un 

mākslas skolas ēku 

renovācija 

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, 

samazinot siltumenerģijas un 

apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu 

Rojas novada pašvaldības ēkās. 

Renovēta Rojas mūzikas un mākslas skolas ēka. 

 

10 Ūdenssaimniecības 

attīstības projekta 

realizācija Rojā 

Veikt ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstību Rojā. 
Jaunu kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūve Rojā. 

 

11 

Rojas stadiona 

skrejceļu 

rekonstrukcija 

Projekta ilgtermiņa mērķis ir rekonstruēt 

Rojas pašvaldībai svarīgu infrastruktūras 

objektu, Rojas stadionu, atbilstoši 

Latvijas un ES standartiem, lai uzturētu 

un veicinātu sporta attīstību iedzīvotāju 

1vidu gan Rojas pagasta, gan visa 

Latvijas teritorija. 

 

1.Tiek uzlabota Rojas novada viena no 

infrastruktūras pamatsastāvdaļām.  

2. Tiek atrisināta problēma ar novecojušiem gumijas 

skrejceļiem un skatītāju tribīnēs. 

3. Tiek veicināta sporta pasākumu aktīvāka un 

biežāka organizēšana gan reģionālajā, gan Latvijas, 

ka ari starptautiska mēroga. 

4.Tiek veicināta Rojas novada iedzīvotāju aktīvāka 

iesaistīšana dažādos sporta un izklaides pasākumos. 

12 Taimiņu smoltu 

ielaišana publisko 

ūdenstilpju 

ihtiofaunas 

struktūras 

pilnveidošanai un 

resursu 

papildināšanai 

Rojas novadā 

Taimiņu resursu papildināšana Rojas 

novada publisko ūdenstilpnēs – Rojas upē 

un Rīgas jūras līča piekrastē. 

 Taimiņa viengadnieka iegāde un ielaišana Rojas upē, 

kā rezultātā tiek papildināti zivju resursi.  

 

 

2. ES finansiālais atbalsts projektu īstenošanai, sociālā riska mazināšanai un metodiskās 

palīdzības sniegšana. 

3. Plānveidīgs pašvaldības, iestāžu un struktūrvienību darbs pie Rojas novada attīstības 

plāna īstenošanas. 

4. Veikt pētniecības darbus: 

4.1. Par applūstošajām teritorijām Rojas novadā, 

4.2. Energoefektivitātes īstenoto projektu ietekme. 

5. Turpināt uzlabot kvalitātes sistēmu, lai nodrošinātu pašvaldībā notiekošo procesu 

veiksmīgu virzību un dokumentu aprites pārraudzību. 

6. Turpināt darbu pie ielu apgaismošanas sakārtošanu Rojā, Rudē un Melnsilā. 

7. Uzsākt/Pabeigt darbu pie datu bāzes izveides par pašvaldībai piederošiem ceļiem, ielām. 



 

 

 

8. Drošības uz ūdens nodrošināšana. 

9. Pašvaldības teritoriju labiekārtošana u.c. 

10. Pašvaldībai piederošo autoceļu kustības drošības uzlabošana. 

11. Daudzdzīvokļu māju renovācija. 

12. Turpināt darbu pie iedzīvotāju drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. 

13. Turpināt un veicinātu sadarbību ar iedzīvotājiem, domē un tās pakļautības iestādēs rīkot 

tematiskas informācijas dienas, pozitīvisma kampaņas un dažādot sadarbības modeļus. 

 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2017.gadā paredzēts 

atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 92 382,00 apmērā.  

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2017.gadā projektu realizācijai,   

orientējoši EUR 657 237,73 apmērā.  

 

Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā summa, kas nomaksājam līdz 2029.gadam 

ir 676 263,00 EUR. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldībai 2017.gadā 

Valsts kasei jāatmaksā 92 382,00 EUR, t.sk. kredīts „Ceļu rekonstrukcija satiksmes drošības 

uzlabošanai”, „Materiāltehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabas zinību un tehnikas programmu īstenošanai Talsu rajona Rojas vidusskolā”, 

„Energoefektivitātes paaugstināšana Rojas vidusskolas sākumskolai, PII „Zelta Zivtiņa”, 

„Rojas novada infrastruktūras attīstība – ēku rekonstrukcija”, “SIA Rojas DzKU pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Rudes 

ciemā”, “SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta 

ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”, “Rojas stadiona skatītāju tribīņu 

rekonstrukcija”, “SIA „Rojas DzKU” pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā” īstenošanai”, “Ūdenssaimniecības attīstība 

Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā, II kārta”.  

2018.gadā Valsts kasei jāatmaksā 70 184 EUR. 2019.gadā Valsts kasei jāatmaksā 62 

765 EUR. 

Rojas novada dome sniegusi kredīta galvojumus: 

1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. Mērķis – „Projekta Sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā īstenošana”. Neatmaksātā summa 63 158 

EUR; 

2. SIA „Rojas DzKU”. Mērķis – „Katlu mājas rekonstrukcija”. Neatmaksātā summa 53 666 

EUR; 

3. SIA „Rojas DzKU”. Mērķis – „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”. 

Neatmaksātā summa 262 761 EUR. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja       E.Kārkliņa 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 3.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.3 

 

 

Par saistošiem noteikumiem Nr.2/2017 

 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likuma 3.panta otro un trešo 

daļu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek 

segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/2017 “Par sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Rojas novadā” (pievienots – pielikums Nr.2). 

2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja       E.Kārkliņa 

  



 

 

 

2.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.3 

“Par saistošajiem noteikumiem Nr.2/2017” 

 

 

 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. 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.2/2017 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2017. gada 17.janvāra 

sēdes lēmumu Nr.3 

(protokols Nr.1) 

  

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Rojas novadā 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības 

likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 

27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, 

kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 

budžeta” 6.punktu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Rojas novada pašvaldībā nodrošināto 

sociālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas 

kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtību. 

2. Rojas novada pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, 

ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijās, vai pērk no cita pakalpojuma 

sniedzēja. 

3. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas 

Rojas novadā un faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, kā arī citām normatīvajos aktos 

noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā. 

4. Rojas novada pašvaldībā sociālo pakalpojumu sniegšana un organizēšana ir uzdota Rojas 

novada Sociālajam dienestam (turpmāk – Dienests). 

5. Dienestā sniegto Pakalpojumu cenas tiek noteiktas ar Rojas novada domes lēmumu. 

6. Pakalpojumu saņēmējam vai pakalpojuma saņēmēja apgādniekam ir pienākums norēķināties 

par saņemto pakalpojumu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos 

noteikumos paredzētajai kārtībai.  

 



 

 

 

II. Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība 

 

7. Dienests sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:    

7.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīves vietā - aprūpe mājās; 

7.2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā: 

7.2.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām; 

7.2.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;  

7.2.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem. 

7.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā: 

7.3.1. atbalsta un pašpalīdzības grupas;           

7.3.2. dienas centra pakalpojums. 

7.4. sociālā darba pakalpojums; 

7.5. citi pakalpojumi: 

7.5.1. psihologa pakalpojumi; 

7.5.2. ”drošības pogas” pakalpojums; 

7.5.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgajām personām; 

7.5.4. ģimeņu asistenta pakalpojumi; 

7.5.5. asistenta pakalpojumi; 

7.5.6. higiēnas pakalpojumi. 

8. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma pieņemšanas termiņu, Dienests 10 darba dienu laikā 

no personas iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, kā arī, ja 

nepieciešams, pēc apsekošanas dzīves vietā novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā 

pakalpojuma un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu. 

 

III. Aprūpes mājās pakalpojums 

 

9. Pakalpojums „Aprūpe mājās” tiek regulēts saskaņā ar Rojas novada domes 2016. gada 

17.maija saistošajiem noteikumiem Nr.8/2016 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un 

pakalpojuma saņemšanas kārtību Rojas novadā.”  

 

IV. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 

personām 

 

10. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir 

pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuri 

vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā 

dzīvojošie ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošās personas vecuma, veselības stāvokļa vai 

nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpes mājās 

pakalpojumu, kā arī ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās 

noteikto pakalpojumu apjomu. 

11. Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā 

pilngadīgām personām, personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Dienestā jāiesniedz: 

11.1.iesniegumu, 

11.2.iztikas līdzekļu deklarāciju, 

11.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību, 

11.4.psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

11.5.Ja personai ir Latvijas Republikas Civillikumā (turpmāk tekstā – Civillikums) noteiktie 

likumīgie apgādnieki, Dienests normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvērtē likumīgo 

apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli. 



 

 

 

11.6. Lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

institūcijā pilngadīgām personām piešķiršanu vai atteikumu personai pieņem Dienests.  

12. Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām sniegtajiem pakalpojumiem, 

slēdzot vienošanos ar pakalpojumu sniedzēju. Dienests izvērtē personu iespējas samaksāt par 

pieaugušo aprūpes institūcijā saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu 

deklarāciju, ievērojot  

nosacījumus, ka: 

12.1. persona sedz izdevumus par pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem 

ar  

90 procentiem no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, un/vai citiem 

ienākumiem;  

12.2. personas rīcībā esošā naudas summa pēc pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāka 

par 10 procentiem no personas ikmēneša pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta; 

12.3. likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā pakalpojuma samaksas 

nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar 

koeficientu 1.0 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar  

koeficientu 0,5 - uz katru nākamo ģimenes locekli. 

13. Ja persona ar saviem ienākumiem, ņemot vērā 12.1. un 12.2.punktu nosacījumus, nevar segt 

pilnu pieaugušo aprūpes institūcijas pakalpojuma izmaksu, tad atlikušo maksu līdz pilnai 

pakalpojuma izmaksai sedz: 

13.1. Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki, ievērojot, lai likumīgo 

apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā pakalpojuma samaksas nedrīkst būt 

mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 

1,0 uz pirmo ģimenes locekli  

(vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar koeficientu 0,5 - uz katru nākamo ģimenes 

locekli; 

13.2. pašvaldība, ja personai saskaņā ar Civillikumu nav likumīgo apgādnieku; 

13.3. Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki un pašvaldība sekojošā kārtībā: 

ja apgādnieki nevar segt atlikušo pakalpojuma maksu līdz pilnai pakalpojuma izmaksai, jo 

to ienākumi saskaņā ar 13.1.punktā minētajiem nosacījumiem pēc atlikušās pakalpojuma 

maksas segšanas kļūst mazāki par 13.1.punktā minēto ienākumu summu, tad apgādnieki 

maksā tā, lai to ienākumi pēc veiktās samaksas nekļūtu mazāki par 13.1.punktā minēto 

personu ienākumu summu, un pašvaldības noteikto līdzfinansējumu veido starpība starp 

personas un tās apgādnieku veikto maksājumu par pakalpojumu un pilno pakalpojuma 

izmaksu. 

14. Ja persona nesaņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un personai 

nav citu ienākumu, tad pakalpojumu finansē pašvaldība un/vai personas likumīgie apgādnieki, 

ievērojot 12.3. un 13.punkta nosacījumus. 

15. Pakalpojumu sniegšanu institūcijā var pārtraukt, ja: 

15.1. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību vai neievēro ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām iekšējās kārtības 

noteikumus; 

15.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami pakalpojumi institūcijā un tos 

var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā; 

15.3. persona rakstiski pieprasa pārtraukt pakalpojuma sniegšanu. 

 

V. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem 

 

16. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas 

nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem mājokli, pilnu 



 

 

 

aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams 

nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.  

17. Saņemšanas kārtība ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

bērniem: 

17.1. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem un 

bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem pakalpojums 

ir valsts finansēts, un saņemšanas kārtību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.288 

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” (2008.gada 21.aprīlis) 

17.2. Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus vecumā pēc 2 gadiem ievieto 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem ar bāriņtiesas 

lēmumu, Dienestam slēdzot līgumu ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju, kas nodrošina 

pakalpojumu. 

 

VI. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem 

 

18. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas 

nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes 

situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24 

stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību. 

19.   Saņemšanas kārtība īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

bērniem: 

19.1. bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz Dienestā iesniegumu un dokumentus 

par pakalpojuma nepieciešamību: 

19.1.1. ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības stāvoklī un kontrindikāciju 

neesamību, 

19.1.2. psihologa/sociālā darbinieka atzinumu par sociālās rehabilitācijas 

nepieciešamību, ja bērns cietis no prettiesiskām darbībām. 

19.2. Dienests saņemot dokumentus, sagatavo: 

19.2.1. Lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu, 

19.2.2. Sociālā gadījuma situācijas aprakstu par bērna ģimeni, 

19.2.3. Nosūtījumu par pakalpojuma saņemšanu, 

19.2.4. Līgumu ar pakalpojuma sniedzēju. 

20. īslaicīgā sociālā aprūpe tās saņēmējiem ir bezmaksas. 

 

VII. Atbalsta un pašpalīdzības grupas 

 

21. Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, 

grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to 

risināšanai, lai uzlabotu savu (funkcionēšanu un sociālo situāciju) dzīves kvalitāti.  

22. Tiesības saņemt atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai 

personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties. 

23. Atbalsta un pašpalīdzības grupu dalībniekiem sociālais pakalpojums ir bezmaksas. 

 

VIII. Dienas centra pakalpojums 

 

24. Dienas centrs dienas laikā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personas 

dzīvesvietā, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā 

laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu 

risināšanā, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību.  

25. Dienas centrs nodrošina pakalpojumus vairākām mērķa grupām. 

26. Dienas centra pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar dienas centra nolikumu. 



 

 

 

27. Pašvaldība sniedz dienas centra pakalpojumus bērniem, personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai 

nelabvēlīgi apstākļi, personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts 

vecuma pensiju, bezdarbniekiem, bezpajumtniekiem, kā arī citām mērķa grupām saskaņā ar 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto. 

28. Dienas centra apmeklējums ir bezmaksas. 

 

IX. Sociālā darba pakalpojums 

 

29. Sociālā darba pakalpojuma mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un 

sabiedrībai kopumā veicināt atjaunot vai pilnveidot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai 

funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru 

mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. 

30. Lai uzsāktu pakalpojuma sniegšanu, Dienesta pienākums ir apsekot dzīves vietā personas, 

kuras pēc palīdzības vērsušās pašas, kā arī, ja personu sociālo un psiholoģisko problēmu 

risināšanai norīkojusi institūcija vai cita persona, kas pārstāv bērna, personas vai ģimenes 

intereses. 

31. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to nebrīdinot klientu.  

32. Sociālā darba pakalpojumu sniedz Sociālajā dienestā, sociālo pakalpojumu sniedzēju 

institūcijās. 

X. Psihologa pakalpojumi 

 

33. Psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz Dienesta sociālā darbinieka veikto situācijas 

izvērtējumu un atzinumu, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas 

krīzes situācijās. 

34. Ar Dienesta norīkojumu pakalpojums ir bezmaksas. 

 

X. “Drošības pogas” pakalpojums 

 

35. Drošības pogas pakalpojums ir sociāls pakalpojums, kas nodrošina nepārtrauktas saziņas 

iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai 

funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī. 

36. Drošības pogas pakalpojumu ir tiesības saņemt šādām personām, kuru spējas, novērtējot 

pēc Bartela indeksa, ir līdz 19 : 

36.1. atsevišķi dzīvojošām personām ar funkcionāliem traucējumiem vai ar invaliditāti, 

kurām nav likumīgo apgādnieku; 

36.2. ģimenei, kurā visiem ģimenes locekļiem noteikta invaliditāte. 

37. Lai saņemtu pakalpojumu, persona sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta 

izziņu par veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u), kurā ir norāde par Drošības pogas 

uzstādīšanas nepieciešamību. 

38. Drošības pogas pakalpojums tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem. 

 

XI. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgajām personām 

 

39. Sociālais dienests sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atkarīgajām personām 

nodrošinot personām ar atkarības problēmām: 

39.1. psihosociālu palīdzību; 

39.2. informācijas par ārstēšanās un rehabilitācijas iespējām sniegšanu; 

39.3. motivēšanu dzīvei bez atkarību izraisošām vielām; 

39.4. sociālās rehabilitācijas plāna izveidošanu un realizēšanu sadarbībā ar sociālā darba 

speciālistiem. 

http://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums


 

 

 

40. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgajām personām tiek sniegti bez maksas, 

neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli un garantējot anonimitāti. 

 

XIII. Ģimenes asistenta pakalpojums 

 

41. Pakalpojums tiek nodrošināts, lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo 

prasmju uzlabošanai, gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības.  

42. Pakalpojums ietver  ģimenes asistenta pakalpojumu līdz 24 stundām mēnesī.  

43. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem:   

43.1.  nepilnai ģimenei;  

43.2.  daudzbērnu ģimenei;  

43.3.  ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna aprūpē; 

43.4. ģimenei, kurai nepieciešams atbalsts krīzes situācijā. 

44. Pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem piešķir:  

44.1. ģimenēm, kurām ir nepietiekamas prasmes bērna audzināšanai;  

44.2. ģimenēm, kurās aug bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem; 

44.3. ģimenēm, kurām sociālais darbinieks konstatējis krīzes situāciju.  

45. Pakalpojums tiek piešķirts pamatojoties uz sociālā darbinieka veikto situācijas izvērtējumu 

un atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību, noslēdzot vienošanos ar klientu par sadarbību 

pakalpojuma saņemšanai. 

46. Pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti uz laiku 

vai pastāvīgi. 

 

XIV. Asistenta pakalpojums 

 

47. Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un 

funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās 

aktivitātēs.  

48. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:  

48.1. nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas centru;  

48.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;  

48.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.  

48.4.  Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. 

 

XV. Higiēnas pakalpojums 

 

49. Higiēnas pakalpojums ietver veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumu. 

50. Higiēnas pakalpojums tiek sniegts trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un invalīdiem 

Sociālā dienesta multifunkcionālā centra “Strops” telpās.  

51. Lai saņemtu pakalpojumu, jāuzrāda izziņa par atbilstību trūcīgās personas (ģimenes) 

statusam, vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statusam vai invalīda apliecību. 
52. Maksa par pakalpojumu noteikta Rojas novada domes apstiprinātajos izcenojumos. 

 

XVI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

53. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rojas novada domē. 

54.novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

XVII. Noslēguma jautājumi 

 



 

 

 

55. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 

45.pantā noteiktajā kārtībā. 

56. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Rojas novada pašvaldības 2009. 

gada 11.augustā saistošie noteikumi Nr.14/2009 “Sociālo pakalpojumu saņemšanas 

kārtība Rojas novadā” 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja   E.Kārkliņa 



 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Rojas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 2/2017 “Par sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtību Rojas novadā” 

 

 

īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka Rojas novada pašvaldības sniegto  

sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un  

samaksas kārtību. 

 

projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta 

trešo daļu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas 

kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes. Kārtību, kādā 

saņemami  

pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību 

saistošajos noteikumos. Pašvaldībā izveidoti jauni sociālie 

pakalpojumi, ir nepieciešamas ievērojamas izmaiņas esošajos 

noteikumos, lai noteiktu sociālo pakalpojumu veidus un kārtību, 

tādejādi lietderīgi izveidot un apstiprināt jaunus saistošos noteikumus 

plānotā projekta 

ietekme uz 

pašvaldības 

budžetu 

Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie līdzekļi paredzēti pašvaldības 

aģentūras „Sociālais dienests”  2017.gada budžetā. Plānots, ka papildu 

naudas līdzekļi atbilstoši iesniegtajiem saistošajiem noteikumiem 

nebūs nepieciešami. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav 

nepieciešams veidot jaunas institūcijas, papildināt esošo institūciju 

kompetenci. 

uzņēmējdarbības 

vide pašvaldības 

teritorijā 

nav attiecināms 

 

administratīvās 

procedūras un 

konsultācijas ar 

privātpersonām 

Ierosinājumu iesniedz Rojas novada Sociālais dienests. Saistošie 

noteikumi izskatīti un atbalstīti Sociālo jautājumu komitejā. 

Personām saskaņā ar saistošajiem noteikumiem jāiesniedz iesniegums 

Rojas novada sociālajā dienestā. 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
. 

 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      E.Kārkliņa  
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 4.punkts) 

Rojā  

 

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.4 

 

 

Par saistošiem noteikumiem Nr.3/2017  
 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 

33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu 

Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 

19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 "Noteikumi par 

aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" 141.6punktu, 

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, 

piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”43. punktu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/2017 “Par 

grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.7/2013 “Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 

sociālajiem pabalstiem Rojas novadā” (pievienots – pielikums Nr.3). 

2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 

  



 

 

 

3.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.4 

“Par saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017” 
 

 

 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. 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.3/2017 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes 

2017.gada 17.janvāra 

sēdes lēmumu Nr.4 

 (protokols Nr.1) 

 

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos 

noteikumos Nr.7/2013 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem  

Rojas novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

3.panta otro daļu, 33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto  

un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  

14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299  

"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"  

19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75  

"Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba  

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu  

īstenotāju izvēles principiem" 141.6punktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija  

noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts  

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 15.punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”43. punktu 

 

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.7/2013 “Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 

sociālajiem pabalstiem Rojas novadā” šādus grozījumus: 

1.1.  Aizstāt noteikumu apakšpunktā 14.1.1. skaitli un vārdu "170,74 eiro” ar skaitli un 

vārdu “180.00 eiro"; 

1.2.  Aizstāt noteikumu apakšpunktā 14.1.1. skaitli un vārdu “21 gadam” ar skaitli un vārdu 

“24 gadiem”; 

1.3. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 14.1.2. skaitli un vārdu “199,20 euro” ar skaitli un 

vārdu “200.00 eiro”; 

1.4.  Aizstāt noteikumu apakšpunktā 14.1.3. skaitli un vārdu "199,20 euro" ar skaitli un 

vārdu “200.00 eiro”; 

1.5.  Aizstāt noteikumu apakšpunktā 14.1.3. skaitli un vārdu “21 gadam” ar skaitli un vārdu 

“24 gadiem”;  



 

 

 

1.6.  Aizstāt noteikumu apakšpunktā 14.1.4. skaitli un vārdu "213,43 euro" ar skaitli un 

vārdu “230.00 eiro”; 

1.7.  Aizstāt noteikumu punktā 50. skaitli un vārdu "426,86 euro" ar skaitli un vārdu “430,00 

eiro”;  

1.8.  Aizstāt noteikumu punktā 51. skaitli un vārdu “35,57euro” ar skaitli un vārdu “36 

eiro”; 

1.9.  Aizstāt noteikumu punktā 54. skaitli un vārdu "170,74 euro" ar skaitli un vārdu“175,00 

eiro”;  

1.10.  Aizstāt noteikumu apakšpunktā 58.1 skaitli un vārdu "42,69 euro" ar skaitli un vārdu 

“45,00 eiro”; 

1.11. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 58.1 skaitli un vārdu "71,14 euro” ar skaitli un vārdu 

“75,00 eiro”; 

1.12. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 58.2  skaitli un vārdu "28,46 euro” ar skaitli un vārdu 

“30,00 eiro”; 

1.13. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 58.2  skaitli un vārdu "56,91 euro” ar skaitli un vārdu 

“60,00 eiro”; 

1.14. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 61.2.2 skaitli un vārdu "249,00 euro" ar  skaitli un 

vārdu “250.00 eiro”; 

1.15. Aizstāt noteikumu punktā 63. skaitli un vārdu "170,74 euro” ar skaitli un vārdu 

“175.00 eiro”;  

1.16. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 65.2.1. skaitli un vārdu "35,57 euro” ar skaitli un 

vārdu “36.00 eiro”; 

1.17. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 65.2.2. skaitli un vārdu "21,34 euro” ar skaitli un 

vārdu “25.00 eiro”; 

1.18. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 69.3. skaitli un vārdus "1,42 euro (viens eiro 

četrdesmit divi centi)” ar skaitli un vārdiem “1,50 EUR (viens eiro 50 centi)” ; 

1.19. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 70.2. skaitli un vārdu "14,23 euro" ar skaitli un vārdu 

“15.00 eiro”; 

1.20. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 71.2. skaitli un vārdu “71,14 euro” ar skaitli un vārdu 

“75.00 eiro”; 

1.21. Aizstāt noteikumu punktā 77. skaitli un vārdu "142,29 euro” ar skaitli un vārdu  

“150.00 eiro”; 

1.22. Aizstāt noteikumu punktā 78. skaitli un vārdu "426,86 euro" ar skaitli un vārdu 

“450.00 eiro”; 

1.23. Aizstāt noteikumu punktā 79. skaitli un vārdu "426,86 euro" ar skaitli un vārdu 

“450.00 eiro”;  

1.24. Aizstāt saistošajos noteikumu PIELIKUMA Nr.1. „Normatīvie izdevumi dzīvokļa 

pabalsta aprēķināšanai” punktā 2.1. skaitli un vārdu "0,21 euro” ar skaitli un vārdu “0,25 

eiro”; 

1.25. Aizstāt noteikumu PIELIKUMA Nr.1. „Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta 

aprēķināšanai” punktā 2.2. skaitli un vārdu "1,28 euro" ar skaitli un vārdu "1,30 eiro”; 

1.26. Aizstāt noteikumu PIELIKUMA Nr.1. „Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta 

aprēķināšanai” apakšpunktā 2.3.1. skaitli un vārdu "2,85 euro" ar skaitli un vārdu "3,00 

eiro”; 

1.27. Aizstāt noteikumu PIELIKUMA Nr.1. „Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta 

aprēķināšanai” apakšpunktā 2.3.1. skaitli un vārdu "1,42" ar skaitli un vārdu "1,50 eiro”; 

1.28. Aizstāt noteikumu PIELIKUMA Nr.1. „Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta 

aprēķināšanai” apakšpunktā 2.3.1. skaitli un vārdu "9,96 euro" ar skaitli un vārdu "10,00 

eiro”; 

1.29. Aizstāt noteikumu PIELIKUMA Nr.1. „Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta 

aprēķināšanai” punktā 2.5. skaitli un vārdu "1,07 euro " ar skaitli un vārdu "1,50 eiro”. 

1.30. Izteikt punktu 64. šādā redakcijā:  



 

 

 

“64. Audžuģimenei tiek piešķirts pabalsts apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei: 

64.1. Vienreizējā pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ievietojot bērnu 

audžuģimenē, ir attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī apmērā 

(izņemot gadījumus, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par mēnesi); 

64.2. Pēc gada un turpmāk vienu reizi gadā audžuģimene var  saņemt pabalstu bērna apģērba 

un mīkstā inventāra iegādei līdz 100,00 eiro apmērā, iesniedzot iesniegumu, kam pievienoti 

pirkumu apliecinoši maksājumu dokumenti.”. 

2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā likuma 

„Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                              E.Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Rojas novada domes 2017.gada 17.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017 “Par 

grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.7/2013 

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 

un sociālajiem pabalstiem 

Rojas novadā” 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Rojas novada dome 2013. gada 19. februārī apstiprināja saistošos 

noteikumus Nr.7/2013 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem 

Rojas novadā” (precizēti ar Rojas novada Domes 2013.gada 16. aprīļa 

sēdes lēmumu Nr.1). Ar saistošajiem noteikumiem Nr.16/2013 

(apstiprināti ar 2013. gada 17. septembra sēdes lēmumu Nr.1.4., 

precizēti ar Rojas novada Domes 2013.gada 15. oktobra sēdes lēmumu 

Nr.24.3.) “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā”” summas 

no latiem tika pārrēķinātas uz eiro. Lai nodrošinātu vienkāršāku 

administrēšanu, kā arī ņemot vērā  pašreizējo ekonomisko situāciju 

valstī, kas ir veicinājusi dzīves līmeņa pazemināšanos sociāli 

maznodrošinātām iedzīvotāju grupām, ir nepieciešams palielināt 

pabalstu summas, tās noapaļojot uz augšu, kā arī paaugstināt 

maznodrošinātas personas ienākumu līmeni, kas ļauj iegūt minēto 

statusu. Īpaši svarīgi ir paaugstināt maznodrošinātas personas 

ienākumu līmeni vientuļiem invalīdiem un pensionāriem, kuriem pēc 

pensiju indeksācijas, pensijām paaugstinoties par dažiem eiro ir liegta 

iespēja saņemt statusu un saņemt sociālos pabalstus.  

Ņemot vērā, ka 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. pants paredz, ka 

pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra 

iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. 43.2. punkts paredz, ka 

pašvaldība nosaka pabalsta apmēru apģērba un mīkstā inventāra 

iegādei, kā arī tā izmaksas kārtību atbilstoši bērna vajadzībām. Līdz 

šim audžuģimene saņēmusi vienreizējo pabalstu, ievietojot bērnu 

audžuģimenē. Izvērtējot situāciju audžuģimenēs, ir secināts, ka arī 

turpmāk katru gadu nepieciešams pabalsts apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei katram bērnam, tādēļ saistošo noteikumu grozījumos 

64.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu projekts paredz palielināt pabalstu summas, tās 

noapaļojot uz augšu, kā arī paaugstināt maznodrošinātas personas 

ienākumu līmeni, kas ļauj iegūt minēto statusu.  

Saistošo noteikumu 64. punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, papildinot 

ar apakšpunktu, kas 64.2., kas nosaka, ka pēc gada un turpmāk vienu 

reizi gadā audžuģimene var  saņemt pabalstu bērna apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei līdz 100,00 eiro apmērā, iesniedzot iesniegumu, kam 

pievienoti pirkumu apliecinoši maksājumu dokumenti.”, tādējādi 

atbalstot bērnus, kuri ievietoti audžuģimenēs un veicinot iespējas bez 

vecāku gādības palikušiem bērniem uzaugt ģimeniskā vidē.  



 

 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Summas, par kādām tiek palielināts sociālo pabalstu apjoms un 

ienākumu līmeņi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

iegūšanai, ir nelielas un samērotas ar pašvaldības sociālā budžeta 

iespējām. Sakarā ar saistošo noteikumu grozījumiem sociālo pabalstu 

apjoms gadā varētu palielināties līdz 5800,00 EUR gadā, kas neatstās 

būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu, bet būs būtisks atbalsts 

vistrūcīgākajiem novada iedzīvotājiem un bērniem, kuri ievietoti 

audžuģimenēs. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli 

ekonomisko stāvokli 

(uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Projekta mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos 

novada sociāli mazaizsargātai iedzīvotāju grupai - trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm (personām). Ietekme uz sociāli 

ekonomisko stāvokli ir labvēlīga, jo novada iedzīvotāji, kuri nonākuši 

īslaicīgās grūtībās, varēs saņemt pašvaldības atbalstu, neaizbrauks no 

novada, no Latvijas, turpinās dzīvot savā līdzšinējā dzīves vietā un 

izmantot pašvaldībā pieejamos pakalpojumus. Grozījumi saistošajos 

noteikumos radīs labvēlīgākus apstākļus vistrūcīgākajai iedzīvotāju 

daļai, palīdzot segt komunālos maksājumus, līdz ar to neveidosies 

komunālo maksājumu parādi, kas savukārt varētu izraisīt tālāku 

negatīvu ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli pašvaldības teritorijā. 

Savukārt, atbalstot audžuģimenes, tiks veicināta bez vecāku gādības 

palikušu bērnu nonākšana ģimeniskā vidē, kas gan labvēlīgāka bērna 

audzināšanai un aprūpei, gan salīdzinoši lētāka par institucionālo 

aprūpi.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti 

Rojas novada informatīvajā izdevumā “Banga” un Rojas novada 

pašvaldības mājaslapā www.roja.lv. 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rojas novada Sociālais 

dienests. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saņemti vairāki ieteikumi un notikušas sarunas ar vientuļajiem 

pensionāriem  un personām ar invaliditāti par nepieciešamību 

paaugstināt ienākumu līmeni, kas ļauj iegūt maznodrošinātas personas 

statusu. Sarunas notikušas ar audžuģimenēm, kurās ievietoti Rojas 

novada bērni. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                          E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 5.punkts) 

Rojā  

 

 

17.01.2017.                                   Nr.5 

 

 

Par zvejas rīku limitu izsoli 
 

Ievērojot, ka 2017.gadam lucīšu murdu zvejas limitiem zvejai Rīgas jūras līča piekrastē 

Rojas novada administratīvajā teritorijā ir pieteikuši 19 (deviņpadsmit) pašpatēriņa zvejnieki, 

kuru dzīves vieta deklarēta Rojas novadā, bet kuriem 2016.gadā nav bijuši piešķirti zvejas rīku 

limiti uz lucīšu murdu, Rojas novada domes Zvejniecības un licencēšanas komisijas 

05.01.2016. lēmuma Nr.2 “Par zvejas rīku limita piešķiršanu uz zvejas rīkiem, kuri izmantojami 

komerciālajai un pašpatēriņa zvejai” 2017.gadā, rīkojama slēgta izsole starp zvejniekiem, 

kuriem ir vienādas priekšrocības uz lucīšu murdu zvejas limitiem. Pašvaldībai jārīkojas 

atbilstoši Zvejniecības likuma 11.panta sestajai un septītajai daļai un jāorganizē izsole, 

konkrētajā gadījumā slēgta izsole uz pieejamiem 17 (septiņpadsmit) lucīšu murdu zvejas rīku 

limitiem, starp 19 (deviņpadsmit) pašpatēriņa zvejniekiem (norādīti Rojas novada domes 

zvejniecības un licencēšanas komisijas 05.01.2016. lēmuma Nr.2 “Par zvejas rīku limita 

piešķiršanu uz zvejas rīkiem, kuri izmantojami komerciālajai un pašpatēriņa zvejai” pielikumā 

Nr.1), kuri deklarējuši dzīves vietu Rojas novadā, kuri Rojas novadā ar pašpatēriņa zveju Rojas 

novadā nodarbojās arī 2016.gadā, 2016.gadā tika veikuši samaksu par zvejas rīku limitu, ja 

Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles sektora 

informācijā nav norādītas ziņas par šo personu pieļautiem zveju regulējošo normatīvo aktu 

pārkāpumiem, kā arī nav konstatēts, ka šīs personas iznomātās zvejas tiesības būtu nodevušas 

tālāk citām juridiskajām un fiziskajām personām.   

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu un Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” X. nodaļā noteiktajā kārtībā, rīkojama 

izsole, kā arī saskaņā ar Rojas novada domes 16.12.2014. lēmumu Nr.147 apstiprinātā 

Nolikuma par zvejas tiesību iznomāšanas kārtību komerciālajai un pašpatēriņa zvejai Rojas 

novadā apakšpunktu 3.4.5., likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 )punktu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Zvejas rīku limitu slēgtās izsoles nolikumu uz 17 (septiņpadsmit) lucīšu 

murdu limitiem zvejai Rīgas jūras līča piekrastē Rojas novada administratīvajā teritorijā 

2017.gadā (pievienots – pielikums Nr.4). 

2. Uzdot Rojas novada domes Zvejniecības un licencēšanas komisijai, atbilstoši ar šo 

lēmumu apstiprinātajam Zvejas rīku limitu slēgtās izsoles nolikumam, organizēt slēgto izsoli 

uz 17 (septiņpadsmit) lucīšu murdu limitiem zvejai Rīgas jūras līča piekrastē Rojas novada 

administratīvajā teritorijā 2017.gadā, 2017.gada 09.februārī, pulksten 11:30, Rojas novada 



 

 

 

domē, telpā Nr.17, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. 

 

 

 

 Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 

  



 

 

 

4.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.5 

“Par zvejas rīku limitu izsoli” 

 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

Rojas novads 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rojas novada domes  

2017.gada 17.janvāra 

sēdes lēmumu Nr.5 

(protokols Nr.1) 

 

Zvejas rīku limitu slēgtās izsoles nolikums. 
 

 

I. Vispārīgie noteikumi 
1. Nolikums, nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama slēgta mutiska brīvo (neiedalīto) 

rūpnieciskās zvejas rīku limitu izsole - 17 (septiņpadsmit) lucīšu murdu limitiem zvejai Rīgas 

jūras līča piekrastē Rojas novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā uz pieciem lucīšu murdu 

limitiem zvejai Rīgas jūras līča piekrastē Rojas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk 

Nolikums). 

2. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu un 

Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” X. nodaļā noteiktajā 

kārtībā. 

 

II. Izsoles priekšmets 
3. Izsola zvejas rīku limitus zvejas tiesību nomai uz 17 (septiņpadsmit) lucīšu murdu limitiem 

zvejai Rīgas jūras līča piekrastē Rojas novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā. 

 

III. Izsoles rīkotājs, norises laiks un vieta 
4. Slēgto izsoli organizē un veic Rojas novada domes Zvejniecības un licencēšanas komisija,   

2017.gada 09.februārī, pulksten 11:30, Rojas novada domē, telpā Nr.17, Zvejnieku ielā 3, Rojā, 

Rojas novadā.  

5. Izsoles rīkotāja adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novadā, LV-3264. 

6. Izsoles rīkotāja reģistrācijas Nr. 90002644930. 

7. Slēgtās izsoles dalībniekus informē par Nolikuma noteikumiem Izvietojot paziņojumu par 

izsoles vietu un laiku Rojas novada domē, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novadā, LV-3264, 

informatīvajā izdevumā “Banga” un interneta vietā – www.roja.lv. Izsoles nolikumu izvietot 

interneta vietā – www.roja.lv. 

 

IV. Izsoles komisijas tiesības un pienākumi 
8. Rojas novada domes Zvejniecības un licencēšanas komisijai , turpmāk tekstā - Izsoles 

komisijas) ir tiesības: 

8.1. pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās izsolē; 

http://www.roja.lv/
http://www.roja.lv/


 

 

 

8.2. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

8.3. veikt citas darbības, kas paredzētas Nolikumā. 

9. Izsoles komisijas pienākumi:  

9.1. sniegt informāciju par izsoles kārtību, vietu un laiku; 

9.2. Izvietot paziņojumu par izsoles vietu un laiku Rojas novada domē, Zvejnieku iela 3, 

Roja, Rojas novadā, LV-3264, informatīvajā izdevumā “Banga” un interneta vietā – 

www.roja.lv. Izsoles nolikumu ievietot interneta vietā – www.roja.lv. 

9.3. organizēt un protokolēt izsoles norisi; 

9.4. veikt izsoles dalībnieku reģistrāciju; 

9.5. nodrošināt pretendentiem iespēju iepazīties ar izsoles Nolikumu; 

9.6. rīkot izsoli, ievērojot Nolikuma noteikumus; 

9.7.pēc izsoles iesniegt Rojas novada domes priekšsēdētājai apstiprināšanai izsoles 

rezultātus. 

 

V. Izsoles pretendenti, to tiesības un pienākumi 

10.Slēgtajā izsolē var piedalīties Rojas novada domes Zvejniecības un licencēšanas komisijas 

05.01.2016. protokola pielikumā Nr.1 norādītie 19 (deviņpadsmit) pašpatēriņa zvejnieki, kuri 

pieprasījuši 2017.gadā zvejas rīku limitu uz lucīšu murdiem, kuri savu dzīves vietu deklarējuši 

Rojas novadā, kuri Rojas novadā ar pašpatēriņa zveju Rojas novadā nodarbojās arī 2016.gadā, 

2016.gadā tika veikuši samaksu par zvejas rīku limitu, ja Valsts Vides dienesta Ventspils 

reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles sektora informācijā nav norādītas ziņas par šo 

personu pieļautiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kā arī nav konstatēts, ka šīs 

personas iznomātās zvejas tiesības būtu nodevušas tālāk citām juridiskajām un fiziskajām 

personām.  

11. Piedalīšanās izsolē ir brīvas gribas izpausme. Izsoles noteikumi  visiem pretendentiem ir 

vienādi. Izsoles dalībniekiem, Rojas novada domes darbam laikā jāreģistrējas izsolei pie Rojas 

novada domes sekretāres. 

12. Pretendentiem ir pienākums iepazīties ar Nolikumu un ar parakstu apliecināt, ka ir 

iepazinies ar tajā noteiktajiem izsoles noteikumiem. 

13. Pretendenta pienākums ir ievērot izsoles Nolikuma prasības. 

 

VI. Izsoles pretendentu reģistrācija 

14. Pirms izsoles sākuma pretendentam jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un 

jāparakstās izsoles komisijas sagatavotā reģistrācijas un dalībnieku sarakstā, kur norāda 

pretendenta vārdu, uzvārdu un personas kodu. 

15. Izsolē nedrīkst piedalīties pretendenti, kuri neatbilst Nolikuma 13.punkta nosacījumiem. 

16.Pretendenti, kuri atbilst Nolikuma prasībām, tiek atzīti par izsoles dalībniekiem un tiem 

atļauts piedalīties izsolē, un katram no viņiem tiek izsniegta izsoles dalībnieka karte, uz kuras 

norādīts kārtas numurs, ar kādu reģistrēts izsoles dalībnieku sarakstā. 

17. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 1 (vienu) stundu pirms Nolikuma 5.punktā 

minētā rīkojuma norādītā izsoles sākuma laika. Pretendenti, kuri nokavē izsoles sākumu, netiek 

reģistrēti un viņiem nav tiesību piedalīties izsolē. 

 

VII. Izsoles kārtība 

18. Izsole notiek, ja ir ieradies vismaz viens izsoles dalībnieks, kurš reģistrēts Nolikumā 

noteiktajā kārtībā. 

19. Katra izsolāmā zvejas rīka limita – lucīšu murda sākumcena ir 21,34 (divdesmit viens eiro 

34 centu) apmērā vienam zvejas rīku limitam noteikta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. 

gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”. Izsole notiek ar augšupejošu soli EUR 5,00 

(pieci eiro). 

http://www.roja.lv/
http://www.roja.lv/


 

 

 

20. Nolikuma 3.punktā norādītais zvejas rīku limiti tiek izsolīts atsevišķi, solot pa vienam zvejas 

rīkam, pretendenti, kas nosolījuši vienu zvejas rīka limitu, nevar piedalīties izsolē par zvejas 

rīku limitu uz citu lucīšu murdu. 

21. Izsoles komisijas priekšsēdētājs vada izsoli. Atklājot izsoli, viņš paziņo par izsolāmā 

rūpnieciskās zvejas rīka sākumcenu un solīšanas uzsākšanu. 

22. Zvejas rīku limits tiek izsolīts, sākot no sākumcenas. Tiesības noslēgt rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas līgumu iegūst augstākās cenas nosolītājs. 

23. Solīšanas gaitā dalībnieks paceļ savu reģistrācijas kārtas numuru, un izsoles vadītājs nosauc 

solītāja numuru un piedāvāto cenu. Ja vairāki izsoles dalībnieki savus reģistrācijas numurus 

paceļ vienlaicīgi, tad izsoles vadītājs, kā solītāju fiksē izsoles dalībnieku, kurš ātrāk reģistrējies 

izsolei. Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosaukto cenu un, ja neviens no dalībniekiem 

augstāku  cenu  nepiedāvā, fiksē to ar piesitienu pie galda. Pēc piesitiena zvejas rīka limits tiek 

uzskatīts par nosolītu. 

24. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, ar parakstu apliecina protokolā 

norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš rūpnieciskās zvejas rīku 

limitu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā tā nosolīšanas. Šādā 

gadījumā izsolītais zvejas rīku limits tiek piedāvāts nākošās augstākās maksas nosolītājam. 

25. Izsole turpinās līdz brīdim, kamēr izsolīti visi Nolikuma 3.punktā minētie rūpnieciskās 

zvejas rīku limiti. Izsoles gaita jāatspoguļo protokolā, kuru paraksta izsoles komisijas locekļi. 

26. Izsoles protokolā jānorāda šādas ziņas: 

26.1. izsoles vieta un laiks; 

26.2. izsoles sākumcena; 

26.3. izsoles dalībnieku skaits; 

26.4. izsolē piedāvātā augstākā cena; 

26.5. ziņas par izsoles dalībnieku, kurš par izsoles priekšmetu nosolījis augstāko cenu; 

26.6. ziņas par dalībnieku, kurš solījis nākošo augstāko maksu  un viņa piedāvāto cenu. 

27. Izsoles vadītājs par izsoles norises un noteikumu neievērošanu vai kārtības traucēšanu, 

izsoles dalībniekam var izteikt brīdinājumu. Atkārtota šī pārkāpuma gadījumā, izsoles 

vadītājam ir tiesības izraidīt šo pārkāpumu izdarījušo izsoles dalībnieku no telpas, kurā notiek 

izsole un viņam nav tiesību turpināt piedalīties izsolē. 

 

VIII. Samaksas noteikumi 

28. Par nosolīto zvejas rīka limitu jānorēķinās piecu darba dienu laikā iemaksājot naudu 

Rojas novada domes kasē vai bankas norēķinu  kontā:  A/S SWEDBANK, kods: HABALV22, 

konts: LV95HABA0551022109166 un vienlaicīgi paraksta protokolu, kurā reģistrēti kārtējā 

kalendārā gadā iedalītie zvejas rīku limiti un tiek pievienots rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līgumam. 

29. Ja izsoles dalībnieks Nolikumā norādītajā termiņā nav nokārtojis maksājumus par nosolīto 

zvejas rīku limitu, viņš zaudē tiesības uz to. Šajā gadījumā šis rūpnieciskās zvejas rīku limits 

tiek piedāvāts nākošās augstākās maksas solītājam. 

 

IX. Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšanas kārtība, līguma slēgšana 

30. Izsoles komisija izsoles protokolu apstiprina 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles dienas. 

31. Sūdzību par izsoles norisi vai izsoles komisijas darbībām izsoles dalībnieks var iesniegt 

Rojas novada domes Administratīvai komisijai, kas pilda Administratīvo strīdu komisijas 

funkcijas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles dienas. 

32. Izsoles rezultātus, pēc nosolītās samaksas veikšanas Nolikumā paredzētajā kārtībā un 

termiņā un to apliecinoša dokumenta iesniegšanas izsoles rīkotājam, apstiprina Rojas novada 

domes priekšsēdētājs, par ko paziņo nosolītājam. 

33.Rūpnieciskās zvejas rīka limita nosolītājs 3 (darba) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas paraksta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu. Tā  noteikumus nosaka 

izsoles rīkotājs atbilstoši spēkā esošo regulējošo LR normatīvo aktu prasībām. 



 

 

 

34. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

34.1. noteiktajā termiņa nav reģistrējies vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

34.2. izsoles dalībnieki nav pārsolījuši neviena izsolāmo zvejas rīka limita sākumcenu; 

34.3. izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, un pēdējais pārsolītais dalībnieks 

neveic samaksu par nosolīto zvejas rīku limitu vai atsakās no zvejas tiesību nomas līguma 

noslēgšanas. 

35. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu var pieņemt Rojas novada domes 

Administratīvā komisija, par ko paziņo izsoles dalībniekiem, kuriem ir tiesības to pārsūdzēt 

tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                              E.Kārkliņa 

 

 



 

 

49 

 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 7.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.7 

 

 

Par mēneša limitu mobilā tālruņa rēķinam domes priekšsēdētājai 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas punktu 

12), Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 12.panta punktu 3), 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Noteikt Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai 2017.gadā mēneša limitu 

mobilā tālruņa rēķinam EUR 25,00 apmērā. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 

  



 

 

50 

 

 

 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 8.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.8 

 

 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā 

 

Ievērojot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Liānas Bērziņas priekšlikumu, pamatojoties 

uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem 

vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt šādas pakalpojumu maksas Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas 

sniegtajiem pakalpojumiem: 

 1. Par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāja un viena mākslinieka piedalīšanos 

– 30,00 EUR; 

 2. Par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāja, divu mākslinieku piedalīšanos un 

apsveikumu uzrunām  dzejā un prozā – 50,00 EUR; 

 3. Par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāja, trīs mākslinieku piedalīšanos un 

apsveikumu uzrunām  dzejā un prozā – 80,00 EUR; 

 4. Reizi gadā septembra mēneša otrajā svētdienā – Tēva dienā, savu dzīvesvietu Rojas 

novadā deklarējušie vecāki, kuri nav noslēguši laulību un ir atzinuši paternitāti kopīgajam/iem 

bērnam/iem, reģistrējot laulību Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē, tiek atbrīvoti 

no minētā pakalpojuma samaksas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 9.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.9 

 

 

Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja projekta pieteikumu 

 

Ievērojot Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludināto projektu konkursu mērķprogrammā 

“Muzeju nozares attīstības programma”, lai pildītu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 10. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju: “5) rūpēties par kultūru un sekmēt 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu [..]” un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas punktu 23), 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1.Atbalstīt Rojas Jūras zvejniecības muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda 

izsludinātajā projektu konkursa mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” ar 

projektu “Goda grāmata”, kas paredz jaunas, mūsdienīgas ekspozīcijas izveidi par 40 Rojas 

novada personībām mākslā, mūzikā, literatūrā un sportā.  

2.Kopējais projekta finansējums – 7381,- EUR (septiņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit 

viens eiro), garantējot Rojas novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Goda grāmata” 

10% apmērā vai 738,10 EUR (septiņi simti trīsdesmit astoņi eiro un 10 eiro centi). 77,- EUR 

(septiņdesmit septiņi eiro) no projekta kopējām izmaksām tiek apmaksāti no Rojas Jūras 

zvejniecības muzejam saziedotajiem līdzekļiem ekspozīcijas “Goda grāmata” izveidei. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 10.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.10 

 

 

Par Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 

2017.-2019.gadam aprēķināšanu 
 

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), 21.panta pirmās daļas punktiem 

5) un 23), Ministru kabineta 11.02.2008 noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts 

autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldību speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām 

vidējā termiņa programmām (trīs gadiem) un Finanšu komitejas sēdes atzinumu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā 

termiņa programmu 2017.-2019.gadam (pievienots – pielikums Nr.5). 

2. Noteikt, ka Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā 

termiņa programma 2017.-2019.gadam ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski 

pieejamajam finansējumam kārtējam gadam. 

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

Pūcem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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5.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.10 

“Par Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa  

programma 2017.-2019.gadam aprēķināšanu” 

 

Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas  vidējā termiņa programma 

2017.-2019.gadam 

 

 

Rojas novada domes reģistrēto pašvaldības ceļu tīkls uz 2017.gada 01.janvāri sastāda: 

 

Autoceļi Rojas novadā Rojas pagastā Rojas novads 

 Autoceļi  77,47 km 

 T.sk asfaltētie  8,04 km 

 Ielas 19,551 km  

 T.sk bruģakmens 0,250 km  

 T.sk. grants 5,919 km  

 Autoceļi un ielas kopā 19,551 km 77,827 km 

 T.sk. asfaltētie 13,382 km 7,23 km 

 

 

Plānotie darbi 2017.gadā 

euro 

2018.gadā 

euro 

2019.gadā 

euro 

I Izdevumi par elektroenerģiju: 1 650 2 000 2 500 

II Transporta par transporta pakalpojumiem: 

 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 

grants vešana, melnzemes vešana un aukstā 

asfalta vešana. 

5000 6000 6500 

III Autoceļu un ielu ikdienas pārvaldīšana un 

uzturēšana: 

100 846 90 500 10 000 

 Sniega šķūrēšana ielu kaisīšana ar smilts 

sāls maisījumu, ielu bedrīšu remonts uz 

asfalta seguma, autoceļa klātnes planēšana, 

ceļu zīmju remonts, uzstādīšana, krūmu 

izzāģēšana autoceļa un ielu malās, 

satiksmes drošības uzlabošana, ielu bedrīšu 

remonts uz grants seguma, tiltu remonts. 

57 000 60 000 65 000 

 

 

 Grants-smilts 0-45mm maisījumu iegāde 

Rojas novada grants ceļu remontam 

20 000 22 000 25 000 

 Sāls – smilts maisījumu iegāde autoceļu 

kaisīšanai slīdamības apstākļos 

3 000 3 500 4 000 

 Ceļu emulsijas BITUMAKS iegāde – melno 

segumu atjaunošanai ar auksto asfaltu 

4 000 5 000 6 000 

 Bangas ielas seguma atjaunošana ar 

asfaltbetonu AC-11surfh=4cm, platums 5,5 

cm, garums  0,109 km 

6 846   

 ST projekta ietvaros gājēju celiņu 

atjaunošana (Selgas iela, Plūdoņa iela, 

Zvejnieku iela, Peldu iela 

10 000   
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IV Pārējie remontdarbu un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi 

3 000 3 500 4 000 

  Ielu apgaismojumu izbūve uzturēšana, auto 

pieturu remonts, ekonomisko spuldzes 

iegāde, aprīkojumu iegāde 

   

V Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 

3 000 3 100 3 500 

 Norādījuma ceļa zīmes 1 000 1 050 1 500 

 Remonta materiāli – cinkotās ceļa zīmju 

caurules 3,5m un 4m 

2 000 2 050 2 000 

KOPĀ 11 3501 105 100 116 500 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 11.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.11 

 

 

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā 7.2 pasākuma 

”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projekta iesnieguma 

konkursā 
 

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto 

autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 

(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, un 21.panta pirmās daļas 

27.punktu: 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Iesniegt projekta pieteikumu Eiropas Savienība Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos”. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu, 20 000,00 EUR, kas sastāda 10% no 

projekta izmaksām (projekta kopējās izmaksas 200 000,00 EUR) 

3. Ņemt aizņēmumu 2017.gadā no Valsts kases 200 000,00 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 200 000,00 EUR apmērā uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās 

procentu likmes. Apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 12.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.12 

 

 

Par pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Rojas 

novada objektu atlases kritērijiem 

 

Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis 7.2 pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projekta iesniegumu konkursu. Projektu iesniegšanas kārta 

atvērta no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim. Pasākuma mērķis ir atbalstīt 

investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu 

uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, 

izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 

iedzīvotāju. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai 

pārbūve, izņemot valsts ceļu un Trans Eiropas transporta tīkla (TEN-T) savienojuma 

būvniecība vai pārbūve. Rojas novadam maksimālais pieejamais publiskais atbalsts ir 200 000 

eiro. Kā viens no projekta nosacījumiem ir apstiprināt objektu atlases kritērijus. 

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

2.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciemata atjaunošana 

lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt 7.2. pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

Rojas novada objektu atlases kritērijus – nolikumu “Par prioritāro objektu atlases kārtību Rojas 

novadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumam “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” (pievienots – pielikums Nr.6). 

 

 

  

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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6.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.12 

“Par pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  

Rojas novada objektu atlases kritērijiem” 

 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

NOLIKUMS 

Rojā 

APSTIPRINĀTS 

Ar Rojas novada domes 

2017.gada 17.janvāra  

Lēmumu Nr.12 

(protokols Nr.1) 

 

Par prioritāro objektu atlases kārtību Rojas novadā Eiropas Lauksaimniecības  fonda 

lauku attīstībai  pasākumam ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” 
Izdots saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu,41.panta pirmās daļas  

otro punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 ”Valsts un Eiropas Savienības 

Atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā ”Pamatpakalpojumi 

Un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 9.punktu 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka izvērtēšanas kārtību Rojas novada pašvaldības grants ceļu prioritāro 

objektu noteikšanai, kas tiks virzīti būvniecībai un pārbūvei Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai pasākumā „”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos”. 

1.2. Nolikums piemērojams visiem pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem grants ceļiem  

Rojas novadā. 

1.3. Nolikuma mērķis ir sakārtot prioritārā secībā Rojas novada pašvaldības īpašumā vai 

valdījumā esošos ceļus, pamatojoties uz Rojas novada domes apstiprinātajiem vērtēšanas 

kritērijiem. Nolikuma prioritāte ir sakārtot tos ceļus, kuri nodrošina pēc iespējas lielāka 

skaita lauksaimnieciskās u.c ražošanas uzņēmumu loģistiku, iedzīvotāju izvietojumu, kuri 

sekmē apdzīvoto vietu un lauku mijiedarbību, ņemot vērā ceļa faktisko tehnisko stāvokli. 

 

2. Vērtēšanas komisija 

2.1. Pašvaldības ceļu izvērtēšanu atbilstoši šim Nolikumam veic Pašvaldības ceļu vērtēšanas 

komisija (turpmāk – Komisija), kuras sastāvā tiek iekļauti Rojas novada pašvaldības 

Attīstības un plānošanas nodaļas speciālists, Rojas novada domes izpilddirektors, 

pašvaldības lauku attīstības speciālists un SIA Rojas DzKU valdes loceklis. Komisijas 

skaitlisko un vārdisko sastāvu apstiprina Rojas novada domes priekšsēdētāja. 

2.2. Komisija tiek izveidota uz laiku līdz šajā Nolikumā noteiktā uzdevuma izpildei. 
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2.3. Komisija savā darbā ievēro normatīvos aktus, šo Nolikumu un domes lēmumus. 

2.4. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības piesaistīt ekspertus. 

 

3. Vērtēšanas kritēriji 

3.1. Pašvaldības ceļu izvērtēšanai prioritārā secībā pašvaldības teritorijā tiek izmantoti kritēriji, 

nosakot punktu skaitu katrā no tiem, prioritāri piešķirot ceļiem ar lielāko punktu skaitu. 

3.2. Ceļi tiek sadalīti posmos atbilstoši ceļa segumam, kategorijai, ceļa tehniskajam 

vērtējumam, u.c. un posmiem noteikti garumi. 

 

Objektu atlases 

kritēriji: 

Datu avots, datu ieguves un 

uzskaites metodika 

Kritēriju vērtējums 

1. Dati par 

ceļu: 

  

1.1.Iekļauts 

pašvaldības ceļu 

reģistrā, kā grants ceļš 

bez cietā seguma 

Tiek vērtēti ceļi, kas ietverti 

Pašvaldību ceļu reģistrā 

Tālāk tiek vērtēti ceļi  pagastos 

ar grants segumu vai bez 

seguma. 

Asfaltētus ceļus un ielas 

nevērtē. 

1.2.Ceļa kategorija Pašvaldības ceļu reģistra dati 

A,B un C kategorijas ceļi 

A kategorija – 5p 

B kategorija – 3p 

C kategorija – 1p 

1.3.Ceļa tehniskā 

stāvokļa vērtējums 

Ceļi pēc to kvalitātes tiek 

novērtēti no 0 (ļoti slikti) līdz 10 

(teicami). Tiek vērtēta ceļa 

klātne, ūdens atvade un 

aprīkojums. 

Tālāk nevērtē ceļus kur veikta 

rekonstrukcija. 

Ceļa tehniskais vērtējums: 

”0” – 10p 

”1” – 9p 

”2” – 8p 

”3” – 7p 

”4” – 6p 

”5” – 5p 

”6” – 4p 

”7” – 3p 

”8” – 2p 

”9” – 1p 

”10” -0p 

1.4.Tilta tehniskā 

stāvokļa vērtējums 

VAS ”Latvijas Valsts ceļi” 

veiktais pašvaldību tiltu tehniskā 

stāvokļa novērtējums. Vērtējums 

0 (teicami) līdz 4 (ļoti slikti). 

Vērtēta brauktuve, laidumi, 

balsti, pieeju sajūgumi. 

 

 

 

 

Tilta tehniskais vērtējums: 

”4”, satiksmei slēgts – 20p 

”4” – 10p 

”3” – 5p 

”2” – 3p 

”1” – 1p 

”0” – 0p 

1.5.Ceļš atrodas uz 

pašvaldībai 

piekritīgas zemes 

Pašvaldības ceļu reģistra dati un 

nekustamo īpašumu nodaļas 

sagatavotā informācija. 

”Jā” – ceļš atrodas uz 

pašvaldībai piekritīgas zemes; 

”Jā” – 3p 

”Daļēji” – 2p 

”Nē” – 0p 
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”Daļēji” – ceļš daļēji atrodas uz 

pašvaldībai piekritīgas zemes, 

daļeji uz servitūta; 

”Nē” – ceļš atrodas tikai uz 

servitūta 

1.6.Ceļu izmanto 

skolēnu 

pārvadājumiem 

”Jā” – ceļa posmu izmanto 

skolēnu pārvadājumiem; 

”Daļēji” – daļa no ceļa posma 

tiek izmantota skolēnu 

pārvadājumiem; 

”Nē” – ceļa posms netiek 

izmantots skolēnu 

pārvadājumiem 

”Jā” – 3p 

”Daļēji” – 2p 

”Nē” – 0p 

2. Dati par 

ceļam 

pieguļošo 

teritoriju 

  

2.1.Dzīvnieku 

novietnes 

Lauksaimniecības datu centra 

dati uz 30.12.2016. par 

reģistrētajām dzīvnieku 

novietnēm un to ģeogrāfisko 

novietojumu. 

Pie konkrētā ceļa posma norādīts 

dzīvnieku novietņu skaits, kuru 

piekļuvei izmanto konkrētā ceļa 

posmu. 

Dzīvnieku novietņu skaita 

vērtējums: 

7 novietnes – 7p 

6 novietnes – 6p 

5 novietnes – 5p 

4 novietnes – 4p 

3 novietnes – 3p 

2 novietnes – 2p 

1 novietne – 1p 

0 novietnes – 0p 

2.2.Dzīvnieku skaits 

novietnēs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauksaimniecības datu centra 

dati uz 30.12.2016. par 

lauksaimniecības dzīvnieku 

sugām un skaitu reģistrētajās 

dzīvnieku novietnēs. 

Lauksaimniecības dzīvnieku 

sugas un skaits pārrēķināts uz 

nosacītajām lielopu vienībām par 

pamatu piemērojot MK 

noteikumu nr.171 ”Noteikumi 

par valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanu 

administrēšanu un uzraudzību 

vides, klimata un lauku ainavas 

uzlabošanai 2014-2020.gada 

plānošanas periodā” 3.pielikumu 

”Dzīvnieku blīvuma noteikšana 

nosacītās lielopu vienības un to 

pārrēķiniem piemērojamais 

koeficents (lielops -1,aita – 0,15, 

kaza – 0,15, zirgs – 1, cūka – 

0,3, mājputns – 0,014, trusis – 

0,02, kažokzvērs – 0,008, 

savvaļas putns- 0,039). 

Nosacītās lopu vienības 

vērtējums: 

0,1p – par 1 nosacīto liellopu 

vienību 
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Bišu saimēm koeficents 

piemērpts no MK noteikumu 

Nr.344 ”Kārtība, kādā no akcīzes 

nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu 

(gāzeļļu), ko izmanto 

lauksaimniecības produkcijas 

ražošanai, lauksaimniecības 

zemes apstrādeiun meža vai 

purva zemes apstrādei, kurā 

kultivē dzērvenes vai mellenes, 

kā arī zemes apstrādei zem zivju 

dīķiem 1.pielikuma 

”Pārrēķināšanas koeficents (k) 

dažādu sugu lauksaimniecības 

dzīvniekiem” (bišu saime – 

0,133). 

Pie katra ceļa posma uzskaitītas 

nosacītās lielopu vienības 

novietnēs, kuru piekļuvei 

izmanto konkrētā ceļa posmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Laukaugu 

platības 

Lauku atbalsta dienesta dati par 

reģistrētajām laukaugu platībām 

Rojas novadā 2016.gadā. 

”Jā” – no ceļa posma pieejamas 

laukaugu platības, 

”Daļēji” – no ceļa posma 

pieejamas atsevišķas laukaugu 

platības, 

”Nē” – no ceļa posma nav 

pieejamas laukaugu platības 

”Jā” – 5p 

”Daļēji” -2p 

”Nē” -0p 

2.4.Ražošanas un 

pārstrādes objekti 

Ražošanas un pārstrādes objekti 

noteikti balstoties uz SIA 

”Lursoft” sniegtajiem datiem par 

uzņēmumu ar apgrozījumu 

2016.gadā. 

Pie konkrēta ceļa posma norādīti 

ražošanas un pārstrādes objekti, 

kas nav lauksaimnieciskas 

ievirzes uzņēmums, un kuru 

piekļuvei izmanto konkrētu ceļa 

posmu. 

Par katru ražošanas un 

pārstrādes uzņēmumu – 5p 

2.5.Viensētu skaits Saskaņā ar SIA ”Karšu 

izdevniecība Jāņa sēta” datiem, 

atzīmētas dzīvojamās ēkas. 

Pie konkrētā ceļa posma norādīts 

dzīvojamo ēku skaits, kurām tiek 

nodrošināta piekļuve, izmantojot 

konkrēto ceļa posmu. 

Viensētu skaita vērtējums: 

0,25p par katru viensētu 

2.6.Deklarēto 

iedzīvotāju skaits 

Saskaņā ar iedzīvotāju reģistra 

datiem uz 30.12.2016. un SIA 

”Karšu izdevniecība Jāņa sēta” 

Deklarēto iedzīvotāju skaita 

vērtējums: 
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veikto datu apstrādi norādīts 

deklerēto iedzīvotāju skaits, 

kuriem tiek nodrošināta piekļuve 

mājoklim, izmantojot konkrēto 

ceļa posmu. 

0,25p par katru deklarēto 

iedzīvotāju 

2.7.Tiek īstenoti 

projekti 

apakšpasākumā 

“Atbalsts 

ieguldījumiem 

lauksaimniecības un 

mežsaimniecības 

infrastruktūras 

attīstībā”. 

Saskaņā ar Lauku atbalsta 

dienesta informāciju uz 

30.12.2016. atzīmēti 2007.-

2013.g. perioda ELFLA 

pasākuma ”Infrastruktūra, kas 

attiecas uz lauksaimniecības un 

mežsaimniecības attīstību un 

pielāgošanu” īstenoto projektu 

novietojums un apakšpasākuma 

”Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un 

mežsaimmniecības 

infrastruktūras attīstībā” ietvaros 

iesniegto projektu novietojums 

un pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

sistēmas. 

Pir konkrēta ceļa posma norādīts, 

ja tam ir saistība ar jau īstenotu, 

vai plānotu meliorācijas sistēmu 

sakārtošanas projektu. 

Plānots 1 meliorācijas projekts 

-2p; 

Īstenots 1 meliorācijas projekts 

– 3p; 

Ja ir vairāki projekti, tad punkti 

summējas 

2.8.Sasaiste ar AS 

„”Latvijas Valsts ceļi 

un AS ”Latvijas 

Valsts meži” autoceļu 

attīstības plāniem un 

pašvaldības 

īstenotajiem ceļu 

rekonstrukcijas 

projektiem. 

Apkopota informācija par 

”Valsts autoceļu sakārtošanas 

programmā 2014.-2020.gadam” 

iekļautajiem objektiem, AS 

”Latvijas Valsts meži” 

informācija uz 30.12.2016. par 

izbūvētiem un rekonstruētiem 

ceļiem, kā arī ceļiem, kurus 

plānots izbūvēt vai rekonstruēt. 

Atzīmēti rekonstruētie 

pašvaldības ceļi un ielas. 

Pie konkrētā ceļa posma norādīta 

saistība ar šiem plāniem vai jau 

īstenotajiem projektiem. 

Sasaite ar citiem autoceļu 

projektiem vērtējums: 

3p – par katru sastīto projektu. 

Ja ir sasaiste ar vairākiem 

projektiem, tad pukti summējas 

2.9.Ceļa stratēģiskā 

nozīmība 

Pie konkrētā ceļa posma 

norādīts, ja tas turpinās blakus 

pagastā, vai kaimiņu novadā. 

Pie konkrētā ceļa posma norāda, 

ja tas savieno apdzīvotu vietu ar 

aukstākas nozīmes ceļu, vai 

savieno divus aukstākas nozīmes 

ceļus. 

Ceļa turpinājuma vērtējums: 

10p – ceļš savieno apdzīvotu 

vietu ar augstākas nozīmes 

ceļu, vai ceļš savieno divus 

aukstākas nozīmes ceļus; 

5p –Ceļam ir turpinājums 

blakus pagastā vai kaimiņu 

novadā. 

 

3.3. Ņemot vērā iegūtos punktus, visi Rojas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošie 

Pašvaldības ceļi tiek sakārtoti secībā no augstākā punkta skaita līdz zemākajam. 
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3.4.Pie vienāda punktu skaita, kā prioritāro virza Pašvaldības ceļu, kuram ir augstāka kategorija, 

zemāks pašvaldības ceļa tehniskā stāvokļa novērtējums, utt apstiprināto kritēriju secībā. 

3.5.Atbilstoši Nolikuma 3.3., 3.4. punktiem izveidotais Pašvaldības ceļu saraksts uzskatāms par 

Rojas novada pašvaldības lauku ceļu sakārtošanas programmu pārbūvei Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā ”Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” un primāri sakārtošani tiek virzīti ceļi, kas ieguvuši augstāku 

prioritāti. 

3.6.Pašvaldības ceļu saraksts ir aktuāls līdz tiek apgūts viss pieejamais finansējums attiecīgajā 

atbalsta programmā. 

3.7.Atbilstoši šim nolikuma izveidoto Pašvaldības ceļu sarakstu var izmantot  arī cita 

finansējuma piesaistēi. 

 

4. Sabiedrības informēšana, apspriede un lēmumu pieņemšana 

4.1.Nolikums pēc tā spēkā stāšanās ne vēlāk kā 5 dienu laikā publicējams pašvaldības mājas 

lapā www.roja.lv. 

4.2.15 kalendāro dienu laikā pēc Nolikuma 4.1. apakšpunkta izpildes, Rojas novada uzņēmēji 

rakstveidā var iesniegt priekšlikumus Nolikuma papildināšanai, iesniedzot tos Rojas novada 

pašvāldības administrācijā, vai iesūtot e-pastā uz roja@roja.lv. 

4.3.Atbilstoši Nolikumam izvērtēto Pašvaldības ceļu apspriešanu ar Rojas novada uzņēmējiem 

nodrošina un organizē Komisija. 

4.4.Ņemot vērā saņemtos rakstiskos priekšlikumu un Nolikuma 4.3 punktā noteiktās apspriedes 

laikā saņemtos priekšlikumus, Nolikuma 3.2 apakšpunktā iekļautie Pašvaldības ceļu 

izvērtēšanas kritēriji un pašvaldību ceļu dati var tikt aktualizēti, grozot šo Nolikumu. 

4.5.Lēmumu par Pašvaldības ceļa, kas tiek iekļauts būvniecībai un pārbūvei Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā ”Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”, pēc tam, kad pabeigta pašvaldības ceļu izvērtēšana atbilstoši 

šim Nolikumam, pieņem Rojas novada dome. 

4.6.Grozījumus nolikumā apstiprina Rojas novada dome. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                   E.Kārkliņa                                      

 

 

http://www.roja.lv/
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ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 13.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.13 

 

 

Par noilgušiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem līdz 15 eiro 

 

Rojas novada dome konstatēja nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas, kas kopsummā nav lielāka par 15,00 euro, esamību personām, pret kurām trīs gadu 

laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas šā panta 1.daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar šā 

panta 1.daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26. panta 6.1 daļā paredzētajā 

gadījumā, ja trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 

Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, 

neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15,00 euro. 

Iepriekš minētās tiesību normas paredz, ka, lai pašvaldība dzēstu pašvaldības budžetā 

ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas, ir jāizpildās diviem 

kritērijiem, proti, nodokļa parāds, attiecībā uz kuru nodokļu administrācijai ir tiesīga vērst 

piedziņu, nav lielāks kā 15,00 euro, tai skaitā, ja piedzenamā nodokļa parāda nav vispār, kā arī 

trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu. 

Minētās tiesību normas, kas regulē nodokļu parādu dzēšanas kārtību, ir imperatīvas 

tiesību normas. Iestāde nevar ignorēt likumdevēja noteiktās imperatīvās tiesību normas, kas 

paredz konkrēta satura lēmumu pieņemšanu, ja ir iestājušies tiesību normās paredzētie 

priekšnoteikumi. 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka noteiktajā laikā 

nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu 

piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā 

procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 4.daļu – administratīvais akts nav 

izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu 

dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju 

par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 
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Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 1. daļas 5. punktu, trešo 

un ceturto daļu, 26. panta 6.1 daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2.daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27.punktu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 9.80, nokavējuma naudu EUR 

3.34, kas radusies uz 17.01.2017., kopā EUR 13.14 (trīspadsmit eiro un 14 centi) 3 personām 

(pievienots – pielikums Nr.7). 

2. Informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu publicēt pašvaldības 

mājas lapā internetā.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratorei Alisei 

Krūmiņai. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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7.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.13 

“Par noilgušiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem līdz 15 eiro” 

 

PERSONU SARAKSTS 

N.p.

k. 

Īpašnieks Īpašuma 

nosaukums 

Konts Maksājuma 

termiņš 

Pamatparāds 

(ēka, zeme) 

NN Kopā 

1. [..] „Ando” 2508 15.11.2012. 3.15 2.48 5.63 

2. [..] Liepu iela 1 774 

3462 

15.11.2013. 1.48 0.86 2.34 

3. [..] Kāpu iela 6-

43 

Kāpu iela 6-

44 

Kāpu iela 6-

43 

Kāpu iela 6-

44 

500673 

500674 

500674 

501000 

501006 

15.11.2013. 5.17 0.07 5.24 

  Kopā: 9.80 3.41 13.21 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 14.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.14 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 
 

Izskatot un izvērtējot informāciju no Rojas novada domes Nekustamā īpašuma nodokļu 

administrēšanas sistēmas NINO, pārmaksas veidojušās mainoties īpašniekiem laika posmā no 

2013.gada vidum līdz 2013. gada beigām. 

 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nodokli administrē pašvaldība atbilstoši likumam „ Par nekustamā īpašuma nodokli”. 

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16. panta pirmās daļas 10. punktu, kas 

nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas 

atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā 

nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 251. panta 2. punktu, kas nosaka, ka 

pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu 

maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa 

nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto 

nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to Valsts ieņēmuma dienests pieņēmis lēmumu 

atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums, dzēš: pašvaldību budžetos ieskaitāmā 

nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas - attiecīgās pašvaldības.  

  Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20. panta 3. punktu, 16. panta pirmās daļas 10. punktu, 251. panta 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 2016. gada 10. maija Rojas novada domes Finanšu 

komitejas ierosinājumus, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu EUR 1.34 (viens 

eiro un 34 centi): 

  

N.p.k. Īpašnieks 
Īpašuma 

nosaukums 
Konts 

Pārmaksa, 

EUR 

1. [..] „Ando” 8781 0.01 

2. [..] „Rudes Kraujas” 444 0.09 

3. [..] „Pile” 2168 1.24 
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2. Informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu publicēt pašvaldības 

mājas lapā internetā.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratorei Alisei 

Krūmiņai. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 15.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.15 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Beķeri”, 

Valgalciemā, Rojas novadā 
  

Rojas novada pašvaldībā iesniegts apstiprināšanai SIA „Metrum” Tukuma biroja 

konsultantes – koordinatores D.Eglītes izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamajam 

īpašumam „Beķeri”, Valgalciems, Rojas novads. 

Rojas novada dome konstatē: 

 

1. Zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rojas novada domes 2014.gada 

15.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 4, protokols Nr. 18. punkts „Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

zemesgabalam „Beķeri”, Valgalciemā, Rojas novadā”.  

2. Zemes ierīcības projekts, izstrādāts nekustamam īpašumam „Beķeri”, Valgalciems, Rojas 

novads ar kadastra Nr.8882 010 0039 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0041 

kopplatība 9,0000 ha, sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos. 

3. Nekustamā īpašuma „Beķeri”, Valgalciemā, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010 0039 

zemes vienībai ar kadastra pazīmējumu 8882 010 0041 esošais nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis ir – „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 

(NĪLM – kods 0101), „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) ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0274 kopplatībā 3,8000 ha, ir –  

- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 

0,5000 ha platībā, 

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

3,1000 ha platībā, 

- „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,2000 ha 

platībā. 

 

Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu 8882 010 0275  kopplatībā 5,2000 ha, ir – 

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

5,2000 ha platībā. 

4. Sadalīt nekustamo īpašumu “Beķeri”, Valgalciemā, Rojas novadā ar kadastra Nr. 8882 010 

0039 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0041, atbilstoši zemes ierīcības 

projektam divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus nosaukumus: 

- Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0274 saglabāt esošo 

nosaukumu „Beķeri”; 
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- Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0275 piešķirt jaunu 

nosaukumu „Jaunbeķeri”. 

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

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

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

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

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

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

punktu, saskaņā ar Rojas novada domes 2014.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 4, protokols Nr. 

18. punkts „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabalam „Beķeri”, Valgalciemā, Rojas 

novadā” 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Beķeri”, Valgalciems, 

Rojas novads, (kadastra Nr.8882 010 0039) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 010 

0041 sadalīšanai, (pievienots – pielikums Nr.8). 

2. Sadalīt nekustamā īpašuma „Beķeri”, Valgalciems, Rojas novads, (kadastra Nr.8882 

010 0039) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0041, atbilstoši zemes ierīcības 

projektam divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus nosaukumus: 

- Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0274 saglabāt esošo 

nosaukumu „Beķeri”; 

- Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0275 piešķirt jaunu 

nosaukumu „Jaunbeķeri”. 

3. Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra  apzīmējumu 8882 010 0274 kopplatībā 

3,8000 ha noteikt zemes lietošanas mērķus –  

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

0101) 0,5000 ha platībā, 

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

0201) 3,1000 ha platībā, 

- „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0,2000 

ha platībā. 

4. Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0275 kopplatībā 

5,2000 ha noteikt zemes lietošanas mērķi– 

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

0201) 5,2000 ha platībā. 

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

parakstu zemes ierīcības projekta izstrādātājam SIA “Metrum” Tukuma birojam uz e-pastu: 

tukums@metrum.lv. 

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

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

3264. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 

 

mailto:tukums@metrum.lv
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8.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.15 

“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

„Beķeri”, Valgalciemā, Rojas novadā” 

 

 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 16.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.16 

 

 

Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, 

Rojas novadā 
  

Rojas novada dome izskatījusi [..] iesniegumu (reģistrācijas Nr. 3-10/1027), kurā lūgts 

nekustamā īpašuma “Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, Rojas novadā, mainīt zemes lietošanas 

mērķi, to nosakot atbilstoši būves funkcijām – dzīvojamā māja un sūkņu māja. 

Rojas novada dome konstatē: 

 

1. Nekustamais īpašums “Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 002 

0004), sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0004 un uz tās 

esošām ēkām (būvēm) – dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0004 001 un 

sūkņu mājas ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0004 002. 

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

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 105. 

3. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma “Melnsila Mežavoti”, 

Melnsilā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 002 0004)) zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 002 0004 noteikts sekojošs zemes lietošanas mērķis: „komercdarbības 

objektu apbūve” (NĪLM – kods 0801) 0.2229 ha, kas neatbilst ēkas galvenajam lietošanas 

veidam, tāpēc nepieciešams to mainīt.  

4. Zemes lietošanas mērķi nosaka atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 27. punktam, kas nosaka, ka „zemes vienībai, uz kuras 

atrodas būves, nosakot vairākus lietošanas mērķus, lietošanas mērķim piekrītošo platību 

nosaka šādi: 27.2.1. katru nodalīto platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo 

platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķa noteikšana un kuras atrodas uz šīs 

nodalītās platības”. Atbilstoši, dalot ēku funkcijām – dzīvojamā māja (platība 151,4 m2) un 

sūkņu māja (platība 7,4 m2), tiek iegūti zemes lietošanas mērķi, kas nosakāmi sekojoši: 

- „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0.2125 ha platībā, kas 

sastāv no sekojošiem zemes izmantošanas veidiem: 

- citas zemes 0,0041 ha, 

- zem ēkām – 0,2084 ha, 

- “ar maģistrālajām elektroapgādes un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 

un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūvi” (NĪLM – kods 1201) 0,0104 ha platībā, kas sastāv 

no sekojošiem zemes izmantošanas veidiem: 

- zem ūdens – 0,0091 ha, 

- zem ēkām – 0,0013 ha. 
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5. Ar 2015. gada 15. decembra Rojas novada domes (sēdes protokols Nr. 12), punktu Nr. 326 

“Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, 

Rojas novadā” nekustamam īpašumam mainīti zemes lietošanas mērķi. Šis lēmums ir jāatceļ, 

jo ar to noteiktie zemes lietošanas mērķi neatbilst ēku (būvju) funkcijām. 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. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem, 

aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli īpašuma “Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, Rojas novadā 

(kadastra Nr. 8882 002 0004) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0004, noteiktais 

zemes lietošanas mērķis: „komercdarbības objektu apbūve” (NĪLM – kods 0801) 0.2229 ha 

neatbilst ēku galvenajam lietošanas veidam. 

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. 

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

“Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 002 0004)) zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8882 002 0004, 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., 18. un 27.,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Atcelt 2015. gada 15. decembra Rojas novada domes (sēdes protokols Nr.12), punktu 

Nr. 326 “Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Melnsila Mežavoti”, 

Melnsilā, Rojas novadā”. 
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2. Noteikt nekustamā īpašuma “Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, Rojas novadā (kadastra 

Nr. 8882 002 0004)) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0004 (kopplatība 0.2229 

ha) (pievienots – pielikums Nr.9), zemes lietošanas mērķus: 

- “individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0.2125 ha platībā,  

- “ar maģistrālajām elektroapgādes un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 

naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūvi” (NĪLM – kods 1201) 0,0104 ha platībā. 

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

4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību 

informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp 

NĪVKIS un pašvaldību”. 

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                                                                     E.Kārkliņa 
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9.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.16 

“Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, Rojas novadā” 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 17.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.17 

 

 

Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Pūrciema Kuģenieki”, 

Pūrciemā, Rojas novadā 
  

Rojas novada dome izskatījusi [..] iesniegumu (reģistrācijas Nr. 3-10/1014), kurā lūgts 

nekustamā īpašuma “Pūrciema Kuģenieki”, Pūrciemā, Rojas novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8882 003 0055 noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus: 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1,7800 ha platībā un neapgūta apbūves zeme 0,3000 ha 

platībā. 

Rojas novada dome konstatē: 

 

1.Nekustamais īpašums “Pūciema Kuģenieki”, Pūrciemā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 003 

0033), sastāv no divām zemes vienībā ar kadastra apzīmējumiem: 

- 8882 003 0033 (0,3940 ha platībā) un uz tās esošām ēkām (būvēm), 

- 8882 003 0055 (2,0800 ha platībā). 

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

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 715. 

3.Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma “Pūciema Kuģenieki”, 

Pūrciemā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 003 0033) zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 003 0033 noteikts sekojošs zemes lietošanas mērķis: „individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0.3940 ha platībā, kas noteikts pareizi 

un nav jāmaina. 

Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma “Pūciema Kuģenieki”, 

Pūrciemā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 003 0033) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8882 003 0055, noteikts viens zemes lietošanas mērķis: “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101), bet tas neatbilst pašreizējai zemes 

eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, kā arī Rojas novada Teritorijas 

plānojumam, tāpēc nepieciešams to mainīt, nosakot sekojošus zemes lietošanas mērķus: 

- „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0.3000 ha 

platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem: 

- zem ceļiem – 0,0700 ha, 

- tīrumi – 0,2300 ha, 

- „ zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 

1,7800 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem: 

- tīrumi – 1,7500 ha, 

- zem ūdens – 0,0300 ha. 
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4.Nav konstatēts, ka iepriekš būtu izdots administratīvais akts par zemes lietošanas mērķi 

nekustamam īpašumam “Pūciema Kuģenieki”, Pūrciemā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 

003 0033). 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. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem, 

aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli īpašuma “Pūciema Kuģenieki”, Pūrciemā, Rojas novadā 

(kadastra Nr. 8882 003 0033) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0055, noteiktais 

zemes lietošanas mērķis: „ zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 

(NĪLM – kods 0101) 2,0800 ha platībā  neatbilst pašreizējai zemes eksplikācijai un faktiskajiem 

zemes lietošanas mērķiem, kā arī Rojas novada Teritorijas plānojumam. 

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. 

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

“Pūciema Kuģenieki”, Pūrciemā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 003 0033) zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0055, 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., 18. un 27.,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Saglabāt nekustamā īpašuma “Pūciema Kuģenieki”, Pūrciemā, Rojas novadā 

(kadastra Nr. 8882 003 0033) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0033 

(kopplatība 0,3940 ha) (pievienots – pielikums Nr.10), zemes lietošanas mērķi: 

„individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0.3940 ha platībā. 
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2. Noteikt nekustamā īpašuma “Pūciema Kuģenieki”, Pūrciemā, Rojas novadā 

(kadastra Nr. 8882 003 0033) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0055 

(kopplatība 2,0800 ha) (pievienots – pielikumsNr.11), zemes lietošanas mērķus: 

- „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0.3000 

ha platībā,  

- „ zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 

0101) 1,7800 ha platībā. 

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

4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, izmantojot vienoto pašvaldību 

informācijas sistēmas NINO moduli “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp 

NĪVKIS un pašvaldību”. 

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                                                                     E.Kārkliņa 
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10.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.17 

“Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Pūrciema Kuģenieki”, Pūrciemā, Rojas novadā” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 

 

 
11.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.17 
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“Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Pūrciema Kuģenieki”, Pūrciemā, Rojas novadā” 

 

 
 

 Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 18.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.18 

 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dižmeži 

III”, Rojas novadā 
  

Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/1003, 20.12.2016.), ar 

lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Dižmeži III”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 005 

0053 un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Dižpriedes”.  

Rojas novada dome konstatē: 

 

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

īpašums „Dižmeži III”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 005 0053, sastāv no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0053 (platība 3,7000 ha). 

2. Nekustamais īpašums pieder [..]. 

3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Dižmeži III”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 

005 0053, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0053 divās atsevišķās zemes 

vienībās, saskaņā ar iesniegumam pievienoto sadales shēmu. 

4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0053 sadalīšanai, saskaņā ar Zemes 

ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.punktu, izstrādājams zemes ierīcības projekts. 

5. 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 005 0053 funkcionālais zonējums ir Meža 

teritorija (M) un Lauku teritorijas un pļavas, mazdārziņi (L), kurā no jauna veidojamo zemes 

vienību minimālā platība ārpus ciemu teritorijām ir 2 ha. 

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. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dižmeži III”, Rojas 

novadā, kadastra Nr.8882 005 0053, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0053 

sadalīšanai (platība 3,7000 ha), saskaņā ar grafisko pielikumu (pievienots – pielikums Nr.12). 

2. Nekustamā īpašuma „Dižmeži III”, Rojas novadā atdalāmajai zemes vienībai piešķirt 

jaunu nosaukumu “Dižpriedes”. 
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3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pievienots – pielikums 

Nr.13). 

4. 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. 

5. Lēmumu nosūtīt [..]. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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12.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.18 

“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dižmeži III”, Rojas novadā” 

 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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13.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.18 

“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dižmeži III”, Rojas novadā” 

 

 
NOSACĪJUMI 

 

1.PROJEKKTA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0053 sadalīšana, saskaņā ar 

sadalīšanas shēmu (Pielikums Nr.12), jaunu zemes vienību izveidei. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0053 sadale, 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 

Nekustamā īpašuma „Dižmeži III”, Rojas novadā (kadastra Nr.8882 005 0053) zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0053 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 apmēri; 

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                                                                     E.Kārkliņa 

 

 



 

 

84 

 

 

 

 

ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 19.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.19 

 

 

Par zemi Miera ielā 52, Rojā, Rojas novadā 
  

Rojas novada domē 15.12.2016. saņemts [..] iesniegums (reģistrācijas Nr. 3-9-988), 

kurā lūgts pieņemt lēmumu par zemes Miera ielā 52, Rojā, kadastra Nr. 8882 008 0554 nomas 

pagarināšanu vairāk kā 10 gadiem. 

Ievērojot to, ka lietošanas tiesības uz zemi Miera ielā 52, Rojā, Rojas novadā, kadastra 

Nr. 8882 008 0554, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0554 0.1400 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā) nostiprinātas ar 2014. gada 20. maija Rojas 

novada domes lēmumu Nr. 23 „Par zemju piekritību pašvaldībai”, pamatojoties uz „Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas un pabeigšanas likuma” 25.panta 

pirmās daļas punktu 2), un ceturto daļu, ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldības zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas punktu 1), lai 

nodrošinātu minētās zemes lietošanas tiesību sakārtošanu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

1. Noteikt būvju īpašuma Miera ielā 52, Rojā, Rojas novadā, uzturēšanai nepieciešamo 

zemes platību – 0.1400 ha (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā), un iznomāt to būvju 

īpašuma Miera ielā 52, Rojā, Rojas novadā īpašniekam uz zemes esošo būvju uzturēšanas 

vajadzībām uz desmit gadiem. 

2. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt nekustamā īpašuma 

īpašniecei [..]. 

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

dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv. 

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                                                                     E.Kārkliņa 

mailto:kac.liepaja@vzd.gov.lv
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 23.punkts) 

Rojā  

 

17.01.2017.                                                                                                          Nr.23 

 

 

Par 20.12.2016. Rojas novada lēmumu “Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā 

īpašumā „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā” 
  

Rojas novada dome saņēmusi Valsts zemes dienesta iebildumus par 20.12.2016. Rojas 

novada domes, protokols Nr. 13., lēmumā Nr. 276 “Par zemes lietošanas mērķu maiņu 

nekustamā īpašumā “Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā” norādītajiem kadastra 

apzīmējumiem, kurus tā nevar aktualizēt, tādēļ nepieciešams pieņemt jaunu lēmumu. 

Rojas novada dome saņēmusi [..] iesniegumu (reģistrācijas Nr. 3-10/810), kurā lūgts 

mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai „Kramnieki”, kadastra Nr. 8882 006 0005. 

Īpašnieks zemes vienībai ar kadastrs apzīmējumu 8882 006 0005  lūdz noteikt sekojošus zemes 

lietošanas mērķus: „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM 

– kods 0101) 3.5400 ha platībā, „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM 

– kods 0600), „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 

0201) 2.2000 ha platībā, „fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu 

teritorijas” (NĪLM – kods 0302) 0.3500 ha platībā. 

Rojas novada dome konstatē: 

 

1.Nekustamais īpašums „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 006 0002), 

sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:  

- 8882 006 0002 (kopplatība 0.7873 ha) un uz tās esošām ēkām (būvēm), 

- 8882 005 0001 (kopplatība 8.9000 ha), 

- 8882 006 0005 (kopplatība 6.2900 ha). 

2.Nekustamais īpašums pieder [..]. 

3.Nekustamā īpašuma „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 006 0002 noteikti sekojoši zemes lietošanas mērķi: 

- „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0.4249 ha platībā, kas 

sastāv no zemes lietošanas veida: 

- zem ēkām -  0.4249 ha, 

- „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 

0.3624 ha, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem: 

- augļu dārzs – 0.2636 ha, 

- pļavas – 0.0988 ha,  

kas noteikti ar 20.05.2014. Rojas novada domes lēmumu, 14. punkta „Par zemes lietošanas 

mērķu maiņu īpašumam „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā” 13.2. apakšpunktu un tie 

nav jāmaina. 
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4.Nekustamā īpašuma „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 005 0001 noteikti sekojoši zemes lietošanas mērķi: 

- „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 0101) 

0.4000 ha, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem: 

- zem ūdens – 0.4000 ha, 

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

8.5000 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veidiem: 

 mežsaimniecībā izmantojamā zeme, mežs – 8.5000 ha, 

kas noteikti ar 20.05.2014. Rojas novada domes lēmumu, 14. punkta „Par zemes lietošanas 

mērķu maiņu īpašumam „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā” 13.3. apakšpunktu un tie 

nav jāmaina. 

5.Nekustamā īpašuma „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 006 0005 noteikti sekojoši zemes lietošanas mērķi: 

 „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 4.7200 ha 

platībā,  

 „fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas” (NĪLM – 

kods 0302) – 0.3500 ha platībā,  

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

1.2200 ha platībā.  

Īpašnieks lūdz noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus, kuri atbilst eksplikācijai, 

faktiskajam zemes izmantošanas veidam un Rojas novada teritorijas plānojumam sekojoši: 

- „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 

0101) 3.5400 ha platībā, kas sastāv no zemes izmantošanas veidiem: 

 ganības – 3.5400 ha, 

- „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0.2000 ha 

platībā, kas sastāv no zemes izmantošanas veidiem: 

 ganības – 0.2000 ha, 

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

2.2000 ha platībā, kas sastāv no zemes izmantošanas veidiem: 

 mežsaimniecībā izmantojamā zeme, mežs – 2.2000 ha, 

- „fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas” (NĪLM – 

kods 0302) 0.3500 ha platībā, kas sastāv no zemes izmantošanas veidiem: 

 zem ūdens – 0.3500 ha,  

6. Iepriekš izdotais 20.05.2014. Rojas novada domes lēmuma, 14. punkta „Par zemes 

lietošanas mērķu maiņu īpašumam „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā” 13.4. apakšpunkts 

ir jāatceļ, jo tas neatbilst zemes eksplikācijai, faktiskajam zemes izmantošanas veidam un 

Rojas novada teritorijas plānojumam. 

7. 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. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem, 

aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli īpašuma „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā (kadastra 

Nr. 8882 006 0002) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0005, līdz šim piemērotie 

zemes lietošanas mērķi neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, 

kā arī Rojas novada teritorijas plānojumam. 
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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. 

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

„Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 006 0002) zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 006 0005, 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: 

 

1. Atcelt 20.12.2016. Rojas novada domes, protokols Nr. 13., lēmumu Nr. 276 “Par 

zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā “Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā”. 

2. Saglabāt Nekustamā īpašuma „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8882 006 0002 (pievienots – pielikums Nr.14) zemes lietošanas mērķus: 

- „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0601) 0.4249 ha platībā,  

- „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 

0101) 0.3624 ha. 

3. Saglabāt Nekustamā īpašuma „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8882 006 0001 (pievienots – pielikums Nr.15) zemes lietošanas mērķus: 

- „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 

0101) 0.4000 ha,  

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

0201) 8.5000 ha platībā. 

4. Atcelt 20.05.2014. Rojas novada domes lēmuma, 14. punkta „Par zemes lietošanas 

mērķu maiņu īpašumam „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā” 13.4. apakšpunktu. 

5. Noteikt nekustamā īpašuma „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 

006 0002) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0005 (pievienots – pielikums 

Nr.16) (kopplatība 6.2900 ha), zemes lietošanas mērķus: 

- „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – kods 

0101) 3.5400 ha platībā,  

- „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM – kods 0600) 0.2000 

ha platībā, 
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- „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM – kods 

0201) 2.2000 ha platībā,  

- „fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas” (NĪLM 

– kods 0302) 0.3500 ha platībā. 

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

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

Kurzemes reģionālajai nodaļai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz 

kac.liepaja@vzd.gov.lv. 

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                                                                     E.Kārkliņa 

mailto:kac.liepaja@vzd.gov.lv
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 14.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.23 

“Par 20.12.2016. Rojas novada lēmumu “Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā  

īpašumā „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā”” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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15.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.23 

“Par 20.12.2016. Rojas novada lēmumu “Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā  

īpašumā „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā”” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 
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16.PIELIKUMS 

Rojas novada domes 17.01.2017. lēmumam Nr.23 

“Par 20.12.2016. Rojas novada lēmumu “Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā  

īpašumā „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā”” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 


