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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.5 

 

Rojā,         2020. gada 6. aprīlī 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Ārkārtas domes sēde norit telekonferences režīmā. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par domes deputātu darba organizāciju ārkārtas situācijā 

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

3. Par pabalstu krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar COVID-19 

4. Par ēdināšanas pabalstiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem 
 

Sēdi vada: 

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  

 

Protokolē: 

Domes sekretāre Marita Pāvuliņa 

 

Piedalās deputāti: 

Eva KĀRKLIŅA  

Agnis DRAVNIEKS  

Edgars GRĪNĪTIS 
Jānis KALNIŅŠ  

Eduards KLEINBERGS 

Inga OTMANE  

Guntra STOCKA 

Haralds VALDEMĀRS 

 

Nepiedalās: 

Mareks ŠTĀLS – nezināmu iemeslu dēļ 
 

Piedalās: 

Jānis Pūce – izpilddirektors, Jānis Pāvuliņš – jurists.  
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1. 

Par domes deputātu darba organizāciju ārkārtas situācijā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. 

Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 42 “Par domes deputātu darba organizāciju ārkārtas situācijā”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 2020. gadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. 

Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 43 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 

2020. gadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

3. 

Par pabalstu krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar COVID-19 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. 

Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 44 “Par pabalstu krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar COVID-

19”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

4. 

Par ēdināšanas pabalstiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa   

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E. Kārkliņa, A. Dravnieks, E. Grīnītis, J. Kalniņš, E. 

Kleinbergs, I. Otmane, G. Stocka, H. Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr. 45 “Par ēdināšanas pabalstiem skolas un pirmsskolas vecuma 

bērniem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

Sēdi beidz plkst. 11.00 

 

 

Sēdes vadītāja   (paraksts)   E. Kārkliņa 

  

 

Protokoliste   (paraksts)   M. Pāvuliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 5, 1. punkts) 

Rojā  

 

 

06.04.2020.                                                                                                          Nr. 42 

 

 

Par domes deputātu darba organizēšanu ārkārtas situācijā 

 

      Saskaņā ar uz Ministra kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” 

un Rojas novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas iesniegumu, pamatojoties uz Rojas 

novada pašvaldības nolikuma 15.1. un 15.2. punktu, domes deputātiem savus darba pienākumus 

– piedalīšanos komiteju, komisiju un domes sēdēs, veikt attālināti, kas jānodrošina pašvaldības 

administrācijai. 

 

Rojas novada dome nolemj: 

1.  Laika periodā, kamēr valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis domes un komiteju sēdes 

organizēt attālināti, izmantojot videokonferences, konferences zvanu, kā arī izmantojot citus 

informācijas tehnoloģijas rīkus. 

2. Lēmumu paziņot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Banga”, pašvaldības mājas lapā 

www.roja.lv. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roja.lv/
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 5, 2. punkts) 

Rojā  

 

 

06.04.2020.                                                                                                          Nr. 43 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 2020. gadā 

 

Rojas novada domē saņemts SIA “Būvserviss Roja”, reģistrācijas Nr. 41203007854, 

iesniegums, kā arī saņemti un fiksēti vairāki zvani no iedzīvotājiem ar lūgumu pagarināt 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pirmo termiņu.  

Rojas novada domē saņemts arī Rojas Tūrisma biedrības iesniegums, reģistrācijas Nr. 

40008172493, ar lūgumu Rojas novada deputātiem izskatīt iespēju - samazināt vai pat atcelt 

nekustamā īpašuma nodokli 2020. gadam.  Biedrība vērš uzmanību, ka vīrusa Covid-19 valstī 

noteiktie ierobežojumi visvairāk skar tūrisma nozari – viesnīcas un ēdināšanu. 

Finanšu ministrija ir devusi tiesības pašvaldībām noteikt citus nekustamā īpašuma 

nodokļu samaksas termiņus, saskaņā ar likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas 

un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kur 4. pantā noteikts, ka: 

“Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, 

kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku 

laiku 2020. gada ietvaros.” 

Minētās tiesības pašvaldība var īstenot gan pieņemot lēmumu par visiem nodokļa 

maksātājiem, gan nosakot noteiktas nodokļa maksātāju kategorijas. Lēmumu publiski jādara 

zināmu nodokļu maksātājiem, piemēram, publicējot pašvaldības mājas interneta lapā. 

 Pašvaldības, piemērojot šo nomu, var noteikt tās piemērošanu noteiktām nozarēm, gan 

visām nozarēm un visām fiziskām personām. Piemērojot normu selektīvi – tikai noteiktām 

nozarēm – pašvaldība un nodokļu maksātājs nodrošina, ka tiek ievērots valsts atbalsta regulējums. 

Pamatojoties uz likumiem “Par nekustamā īpašuma nodokli”, “Par valsts apdraudējuma 

un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pantu un 

Rojas novada domes 2020. gada budžeta iespējām (apstiprināts 21.01.2020., 1.p.2.prot., lēmums 

Nr. 2, saistošie noteikumi Nr. 1/2020), 

 

Rojas novada dome nolemj: 

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

lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī graustu nodoklim, vienu maksājuma termiņu par 2020. 

gadu – 15. novembri. Neaprēķināt nekustamā īpašuma nodokļa soda naudas vai nokavējuma 

naudas par 2020. gadu aprēķinātām un maksājamām nekustamā īpašuma nodokļa summām, par 

laika periodu no 01.04.2020. līdz šī lēmuma spēkā stāšanās brīdim. 

2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt SIA “Būvserviss Roja”, 

reģistrācijas Nr. 41203007854, elektroniski parakstītā veidā uz e-pasta adresi: 

buvserviss@inbox.lv. 

https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
mailto:buvserviss@inbox.lv
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3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski parakstītā veidā nosūtīt 

Rojas Tūrisma biedrībai uz e-pasta adresi: rojasturismabiedrība@gmail.com. 

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

īpašuma nodokļu sistēmas uzturētājiem SIA “ZZ Dats” elektroniski parakstītā veidā uz e-pasta 

adresi: nino@zzdats.lv. 

5. Lēmumu paziņot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Banga”, pašvaldības mājas lapā 

www.roja.lv. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roja.lv/
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 5, 3. punkts) 

Rojā  

 

 

06.04.2020.                                                                                                          Nr. 44 

 

 

Par pabalstu krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar COVID-19 

 

Saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju visā valsts teritorijā, Rojas novada Sociālais 

dienests 01.04.2020. no Labklājības ministrijas saņēma elektronisku vēstuli ar aktuālo 

informāciju par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar COVID – 19. Atbilstoši 

“Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma” (turpmāk – Likums) 35.panta otrajā daļā 

noteiktajam: “… pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei 

(personai) pabalstu krīzes situācijā”. Likumā nav noteikts, ka pabalsts krīzes situācijā ir 

vienreizējs pabalsts, kā tas bijis iepriekš. Saskaņā ar Likuma Pārejas noteikumu 37.punktu, 

pašvaldība piešķirs pabalstu personām krīzes situācijā, pamatojoties uz ārkārtas situāciju, ja 

ģimene atbilst kādam no šiem kritērijiem: 

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtas situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir 

bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts 

bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātais vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma 

pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu u.c.); 

2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties 

pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm, piemēram, ienākumi un 

uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.; 

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. 

Sociālais dienests var lūgt ģimeni (personu)  elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt 

aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm, rīkojumu par 

bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu vai citu dokumentu kopijas, kas būs pierādījumi lēmuma 

pieņemšanai. Valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 % apmērā no 

ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 80 EUR mēnesī 

vienai personai triju mēnešu periodā. Rojas novada saistošo noteikumu Nr.11/2017 “Par 

pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā” 6.punkts nosaka, ka “…pabalsta krīzes situācijā apmērs 

Rojas novadā tiek noteikts līdz 500 EUR vienai ģimenei (personai) kalendārajā gada laikā, 

nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru. Piešķirot pabalstu, tiek ņemts vērā dokumentāli 

pamatots nepieciešamo līdzekļu apjoms pamatvajadzību nodrošināšanai (pakalpojumu, preču 

izmaksas u.c.)” Saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” Pārejas 

noteikumu 37.punktu: “Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar 

COVID-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām: 

1) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt 

savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, 

kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem; 
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2) lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, 

valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50% apmērā no ģimenei 

(personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 EUR mēnesī 

vienai personai triju mēnešu periodā. 

Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju visā valsts teritorijā saistībā ar COVID – 19, 

nepieciešams lemt par izmaiņām Rojas novada pašvaldības 2017. gada 17. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.11/2017 “Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā” ārkārtējās situācijas laikā. 

Tādēļ, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

Uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, saistībā ar COVID – 19 un vienu 

mēnesi pēc ārkārtas situācijas atcelšanas, noteikt, ka Rojas novada pašvaldības 2017. gada 17. 

oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11/2017 “Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā”, 

paredzētais  pabalsts krīzes situācijā, gada laikā var tikt izmaksāts vairākkārt, bet ne vairāk, kā 

80.00 EUR mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

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

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

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr. 5, 4. punkts) 

Rojā  

 

 

06.04.2020.                                                                                                          Nr. 45 

 

 

Par ēdināšanas pabalstiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem 

 

Saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju visā valsts teritorijā, Rojas novada Sociālais 

dienests 01.04.2020. no Labklājības ministrijas saņēma elektronisku vēstuli ar aktuālo 

informāciju par ēdināšanas pabalstiem skolā un pirmsskolas izglītības iestādēs.  

Labklājības ministrijas vēstules pamatojums – atbilstoši “Izglītības likuma” 14. panta 

44. punktu un Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 614 “Kārtība, kādā 

aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”, valsts 

budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai pašvaldības var izmantot to izglītojamo 

ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē.  

Ņemot vērā, ka Latvijā līdz 2020. gada 14. aprīlim izsludināta ārkārtas situācija, kuras 

laikā Latvijas izglītības iestādēs mācības notiek attālināti, ir jārod cits risinājums, kā nodrošināt 

ēdināšanu izglītojamiem. Paredzēts rast iespēju pašvaldībām novirzīt piešķirtos valsts budžeta 

līdzekļus prioritāri tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases 

izglītojamo, bet, ja iespējams, arī 5. - 9. klašu izglītojamo, kas nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ēdināšanai, neatkarīgi no minēto izglītojamo 

izglītības ieguves formas vai vietas. Vienlaikus pašvaldības domes lēmumā var noteikt 

piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu: brīvpusdienu piegādi bērniem mājās vai nodrošināt 

pārtikas pakas bērna ģimenei, vai nodrošināt zupas virtuves pakalpojumu u.tml. 

Atbilstoši 2020. gada 31. martā pieņemtajiem grozījumiem MK 12.03.2020. rīkojumā 

Nr. 103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, 4.3.3. apakšpunktam, lai nodrošinātu valsts 

budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu, Rojas novada domei nepieciešams 

lemt par to, kā organizēt brīvpusdienu saņemšanu izglītojamiem, kuri nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kurām ir piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanai skolā 

vai pirmsskolas izglītības iestādē 1.50 EUR (viens eiro 50 eiro centi)/ dienā uz ārkārtējās 

situācijas laiku.  

Tā kā izglītības iestādēs šobrīd klātienē mācības nenotiek un izglītojamie nesaņem siltas 

pusdienas un citas paredzētās ēdienreizes, pašvaldība var nodrošināt ēdināšanu (siltas 

pusdienas) pirmsskolas, skolas vecuma bērniem, izmantojot kādu no šādiem risinājumiem: 

1) siltu pusdienu piegāde uz mājsaimniecību; 

2) iespēja ģimenes locekļiem pašiem izņemt pagatavotās siltas pusdienas ēdiena 

sagatavošanas vietās; 

3) piešķirot pārtikas paku mēnesim par summu, kas paredzēta bērnam ēdināšanai 

pirmsskolā, skolā; 
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4) piešķirot pārtikas talonus vai dāvanu kartes (ar ierobežojumu produktu iegādei, kas 

neattiecas uz bērna ēdināšanu, piemēram, alkohols, cigaretes, elektropreces, 

mājdzīvnieku barība, u.tml.) par summu, kas paredzēta bērna ēdināšanai pirmsskolā 

skolā. 

Pamatojoties uz 2020. gada 31. martā pieņemtajiem grozījumiem MK 12.03.2020. 

rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”: 4.3.3. apakšpunktu un likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  

 

Rojas novada dome nolemj: 

1. Noteikt, ka ārkārtas situācijas laikā Rojas novadā deklarētajiem pirmsskolas vecuma 

bērniem, kuri šobrīd neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un skolas vecuma bērniem, kuri 

mācās līdz devītajai klasei (ieskaitot), un ir no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu 

ģimenēm, kā arī aizbildniecībā esošajiem vai audžuģimenēs ievietotajiem bērniem, tiek 

nodrošināta ēdināšana vai pārtikas produktu iegāde. 

2. Lēmuma 1.punkta izpildei, pilnvarot Rojas novada domes priekšsēdētāju Evu 

Kārkliņu, noslēgt līgumu/us ar vienu vai vairākiem uzņēmumiem, kuri Rojas novadā vienlaicīgi 

nodrošina gan ēdināšanas pakalpojumus, gan pārtikas preču tirdzniecību par summu 1.50 EUR 

(viens eiro 50 eiro centi)/dienā 1 (vienam) izglītojamam, uz ārkārtējās situācijas laiku.  

 3. Noteikt, ka finansējums 1.50 EUR/ dienā 1 (vienam) izglītojamam attiecas uz pārtikas 

produktu iegādi vai ēdināšanas pakalpojumu, bet neattiecas uz alkohola, cigarešu, elektropreču, 

mājdzīvnieku barības, u.tml. lietu iegādi. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 


