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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 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.6 

 

Rojā,         2017.gada 08.jūnijā 

 

Sēde sasaukta plkst.09.00 

Sēdi atklāj 09.00 

 

Darba kārtība: 

1. Par Rojas novada domes 16.05.2017. lēmuma Nr.77  precizēšanu 

 

 

Sēdi vada: 

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  

 

Protokolē: 

Domes sekretāre Gunta Dambiņa 

 

Piedalās deputāti: 

Eva KĀRKLIŅA 

Haralds VALDEMĀRS 

Agris JANSONS  

Mareks ŠTĀLS 

Jānis KALNIŅŠ 

Uldis FELDBERGS 

 

Nepiedalās: 

Ingus VECKĀGANS – darba dēļ 

Alvis ŽOLUDS – nezināmu iemeslu dēļ 

Guntra STOCKA – nezināmu iemeslu dēļ  

 

Piedalās: 

Jāni Pūce – izpilddirektors, Agnese Veckāgane – Attīstības nodaļas vadītāja, Jānis Pāvuliņš – 

jurists, Elīna Grintāle – praktikante.  

 

 

1. 

Par Rojas novada domes 16.05.2017. lēmuma Nr.77  precizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (E.Kārkliņa, M.Štāls, H.Valdemārs, A.Jansons, 

J.Kalniņš, U.Feldbergs), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 
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pieņemt lēmumu Nr.92 „Par Rojas novada domes 16.05.2017. lēmuma Nr.77  

precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

 

Sēdi beidz plkst. 09.10 

 

 

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.6, 1.punkts) 

Rojā  

 

08.06.2017.                                                                                                          Nr.92 

 

 

Par Rojas novada domes 16.05.2017. lēmuma Nr.77  precizēšanu 

  

Konstatēts, ka nepieciešams precizēt Rojas novada domes 16.05.2017. lēmumu Nr.77 

“Par aizņēmumu Rojas stadiona pārbūvei”, norādot, ka aizņēmums Rojas stadiona pārbūves 

1.kārtas darbu finansēšanai, tiek ņemts Rojas novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta 

īstenošanai, atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 7) punktam. 

Rojas novada pašvaldības attīstības un plānošanas dokumentos - ar Rojas novada domes 

19.01.2016.gada lēmumu Nr.6 “Par attīstības dokumentu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 

6.punkts) apstiprinātajā Rojas novada attīstības programmā (2015.-2021.), ar Rojas novada 

domes 20.12.2016. lēmumu Nr.262 “Par aktualizētā Rojas novada attīstības programmas 2015.-

2021.gadam Rīcības plāna un investīciju plāna 2017.-2021.gadam apstiprināšanu”, 

apstiprinātajā Investīciju plānā (2017.-2021.) un Rīcības plānā  (2017.-2021.) noteiktajā Rojas 

novada rīcības prioritārā kārtībā (2017.-2021.)  ir nepārprotami noteikts, ka rīcība – renovēt 

vieglatlētikas sektorus un skrejceļu Rojas stadionā, kas tieši ietilpst pašvaldības pasākumam 

„Rojas stadiona pārbūve, 1.kārta”, ir Rojas novada pašvaldības prioritārais investīciju projekts.   

Valsts budžeta programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 

2017.gadā piešķirtā finansējuma pašvaldības pasākumam „Rojas stadiona pārbūve, 1.kārta”, 

pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.pielikumu, pārskaitīšanas kārtība 

un izlietojuma uzraudzība, pasākuma īstenošanai piešķirti 70 000 EUR, un Rojas novada 

pašvaldības 2017.gada budžetā plānā ieplānoti „Rojas stadiona pārbūve, 1.kārta” 30 000 EUR. 

26.04.2017. ir noslēdzies Rojas novada domes organizētais iepirkums “Rojas stadiona 

pārbūve”, kur Rojas stadiona pārbūves 1.kārtas kopējās izmaksas noteiktas 398 685,00 EUR 

apmērā.  

Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas punktā 6) noteikto 

autonomo funkciju izpildi: „15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: … 6) 

nodrošināt [..]  veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;”, pamatojoties uz likumā 

„Par pašvaldībām”  minētā likuma 21.panta pirmās daļas punktiem 19) un 23) likuma “Par 

valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 7) punktu,  Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 

15.1. punktu, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

 

Precizēt Rojas novada domes 16.05.2017. lēmumu Nr.77 “Par aizņēmumu Rojas 

stadiona pārbūvei”, izsakot tā lemjošo daļu sekojošā redakcijā:  
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“1. Atbilstoši Rojas novada pašvaldības plānošanas dokumentiem, noteikt, ka “”Rojas 

stadiona pārbūve” 1.kārta”, kuras īstenošanas rezultātā notiks vieglatlētikas sektoru un skrejceļa 

renovēšana Rojas stadionā ir Rojas novada pašvaldības prioritārs investīciju projekts. 

2. Apstiprināt “Rojas stadiona pārbūve” 1.kārtas kopējās izmaksas 398 685,00 EUR 

apmērā. 

3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, veikt Rojas stadiona pārbūves 1.kārtas darbus. 

4. Rojas novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta – ““Rojas stadiona pārbūve” 

1.kārta” īstenošanai 2017.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases 298 685,00 EUR apmērā uz 

10 (desmit) gadiem pēc Valsts Kases noteiktās procentu likmes, ar aizņēmuma izņemšanas 

laiku – 2017.gadā, bez atliktā pamatsummas maksājuma, garantējot aizņēmuma pamatsummas 

un procentu atmaksu ar Rojas novada pašvaldības budžetu. 

 5. Sagatavot nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos LR FM Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Rojas novada iespējas . Rojas 

novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta – ““Rojas stadiona pārbūve” 1.kārta” 

īstenošanai 2017.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts Kases 298 685,00 EUR apmērā uz 10 

(desmit) gadiem pēc Valsts Kases noteiktās procentu likmes, ar aizņēmuma izņemšanas laiku 

– 2017.gadā, bez atliktā pamatsummas maksājuma, garantējot aizņēmuma pamatsummas un 

procentu atmaksu ar Rojas novada pašvaldības budžetu.” 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     E.Kārkliņa 


