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Lai arī, pārkāpjot vecā gada slieksnim,
mēs domājam, ka sākam dzīvot kazas
gadā, saskaņā ar Austrumu kalendāru, tas
sāksies tikai 19. februārī.

Labdarības pasākumā vāc līdzekļus
ar C hepatītu sirgstošām sievietēm
Dace Klabere
21. decembrī Rojas kultūras centrā
notika labdarības koncerts „Es palūgšu
enģelim baltam”, kurā tika vākti līdzekļi
mūsu novada iedzīvotāju Ingas Erdma
nes un Justīnes Valteres ārstēšanai. Abas
jaunās sievietes sirgst ar C hepatītu. Tā
ir smaga slimība, no kuras pasargāts ne
esam neviens. Slimība piezogas nemanā
mi un dara savu ļauno darbu nemanot.
Tad, kad cilvēks sāk just kādus slimības
simptomus, slimība ir jau stipri progre
sējusi. Kā atzina Rojas novada Sociālā
dienesta vadītāja Lāsma Ķirse, abām jau
najām sievietēm klāt stāvējuši sargenģeļi,
jo abām slimība ir laicīgi atklāta.
Lai sievietes varētu ārstēties, mums
viņām ir jāpalīdz, jo valsts neapmaksā
ārstēšanos no C hepatīta. Līdzekļi, kas
nepieciešami, lai abas sievietes veiksmī
gi izārstētos, nav mazi. Mēnesī ārstēša
nās izmaksā no 210–270 eiro katrai.
Jaārstējas ir gada garumā, tātad kopējā
summa, kas būtu jāsavāc, ir 5280 eiro.
Ģimenēm šādu līdzekļu nav, tādēļ arī,
atsaucoties Sociālā dienesta iniciatīvai,
un iesaistoties veselam pulkam līdz
cilvēku, zālē bija pulcējušies visi tie,
kuriem nav vienaldzīgs Ingas, Justīnes
un viņu ģimeņu liktenis.
Labdarības pasākumu vadīja tautā
iemīļotais Valters Krauze. Lai arī Val
ters aicināja zālē sēdošos nekļūt pārāk
emocionāliem, viņa paša personības
starojums, labestība, neviltotais līdz
pārdzīvojums un vēlme palīdzēt darīja
savu – gan pašam Valteram, gan zālē
sēdošajiem acis ne vienreiz vien pildīja
nodevīgs miklums.
Tuvāk ar abu jauno sieviešu ģime
nēm iepazīstināja Sociālā dienesta va
dītāja Lāsma Pūce. Ingas Erdmanes ģi
menē aug 2 bērni, no kuriem jaunākais
ir tikai pusgadiņu vecs. Tieši pateicoties
viņam, mazajam Ralfam, Inga uzzināja
par savu slimību, kad pēc dzemdībām
tika veiktas asinsanalīzes. Savukārt Jus
tīne Valtere ar vīru Arvi ir audžuvecāki
5 ģimenē pieņemtiem bērniem. Justī
nes ģimene ir pagaidām vienīgā audžu
ģimene mūsu novadā. Piecas mazas
dvēselītes atradušas mīlošas sirdis un
ģimenes siltumu Justīnes ģimenē, tādēļ
mums ir jādara viss, lai pašlaik palīdzē
tu Justīnei pašai. Lāsma ir pārliecināta,
ka kopā mēs to varam, jo Rojas novadā
dzīvo labas, atsaucīgas un iejūtīgas sir
dis, par ko liecināja arī skatītājiem pie
pildītā zāle. Kā atklāja Valters Krauze,
pateicoties tādiem cilvēkiem kā Justīne
un viņas vīram, arī viņam kopš 6 gadu

vecuma ir vecāki. Līdz tam Valteram
bijusi tikai vecmāmiņa. Arī šajā mirklī,
kad Valters pateicībā jo cieši apskauj
Justīni, daudzu acīs sariešas asaras.
Nebaidīties iesaistīties audžuģime
ņu kustībā un dalīties sirdssiltumā ar
tiem bērniem, kuriem sākotnēji dzīvē
nav paveicies, aicināja arī Rojas nova
da Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Zaķe.
„Rast prieku ikdienā, būt labestīgiem
un atbalstīt tos, kuriem tas ir visvairāk
nepieciešams”, to Inta Zaķe novēl ikvie
nam līdzcilvēkam.
Savam novadam piederīgos vienus
nelaimē nekad nav pametusi arī Ro
jas novada dome. Kā pastāstīja domes
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, kādreiz zie
dots daudz un visiem, bet tad izveidojies
bariņš ar ļaužiem, kuri uzskatījuši, ka šī
dāvana ir kā alga, kas viņiem pienākas.
Tad arī nolemts, ka līdzšinējais ceļš nav
pareizs, tādēļ tagad ziedots tiek mērķtie
cīgi konkrētām ģimenēm, lai palīdzētu
izveseļoties tiem, kurus skārusi smaga
slimība, lai dotu atspērienu turpmākai
darbībai. Eva Kārkliņa aicināja klātesošos
izsūtīt ziedojuma konta numurus drau
giem un paziņām sociālajos tīklos, un
savā uzrunā klātesošajiem izteica cerību,
ka ziedošanas tradīcija konkrētiem cilvē
kiem mūsu novadā ies tikai plašumā.
Protams, ka esam dāsnāki zinot,
kam konkrēti mūsu palīdzība nepiecie
šama. Arī šajā vakarā vairāk par abām
ģimenēm uzzinājām, noskatoties Sani
tas Liepiņas un Terēzes Matisones sa
gatavotos videostāstus, kuros katra no
ģimenēm iepazīstināja ar sevi.
Liekas, ka šajā vakarā gandrīz vai
viss novads sadevās rokās, lai palīdzē
tu un atbalstītu. Viens pēc otra uzstājās
kultūras centra pašdarbības kolektīvi –
dejoja „Elfas” un „Gaspažiņas”, dziedāja
„Con Vita”, „Banga”, „Kalva”, Arvis Po
diņš un Egija Akmeņlauka. Saspring
tajā Ziemassvētku laikā no palīdzības
neatteicās arī grupas „Roja” solists Jā
nis Kalniņš, Rojas Mūzikas un mākslas
skolas pedagogu ansamblis un Beates
Olektes vadītais ansamblis. Zālē valdīja
īpaša gaisotne un koncerta noslēgumā,
visiem klātesošajiem izpildot „Klu
sa nakts, svēta nakts”, bija grūti valdīt
emocijas gan zālē sēdošajiem, gan tiem
dziedātājiem, kuri atradās uz skatuves.
Šajā vakarā tika saziedoti 907.31 eiro.
Vēl 1081.27 eiro ziedojumu kontā
ieskai
tīja mūsu draugi no Valdemār
svīkas. Tas ir labs sākums, tādēļ Lāsma
Ķirse pateicas gan ziedotājiem, gan vi
siem tiem, kuri gādāja par to, lai ši pa
sākums izdotos – Rojas kultūras centra

darbiniecēm Dacei Brokai un Ārijai Vei
dei, Marekam Štālam, pašdarbības ko
lektīviem un Rojas Mūzikas un mākslas
skolas kolektīvam, Sanitai Liepiņai un
Terēzei Matisonei, Rojas Invalīdu bied
rībai, veikalam „Ķipītis” un visiem pārē
jiem, kas atsaucās un atbalstīja. Ziedoju
mu vākšana turpināsies vēl visu nākamo
gadu. Ziedojumu konts: Rojas novada
dome, reģ. Nr. 90002644930, Zvejnieku
iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264. A/S
SEB banka: bankas kods UNLALV2X,
konts nr. LV53UNLA0050014892404. ■
Vakara vadītājs Valters Krauze (no kreisās) un Sociālā dienesta
vadītāja Lāsma Pūce ir pārliecināti, ka mūsu novadā dzīvo atsaucīgi
un iejūtīgi cilvēki.

Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa cer, ka
ziedošana konkrētām vajadzībām mūsu novadā
ies tikai plašumā.

Ingu Erdmani (pirmā no kreisās) labdarības pasākumā atbalstīja gan vīrs, gan mazais dēlēns.

Pateicības

Atsaucīgas sirdis ir arī senioru kora „Banga” dāmām.

Par mammas Justīnes Valteres veselību uztraukušās 5 mazas dvēselītes, kuras savas mājas atradušas Justīnes un viņas vīra ģimenē.

Dalīties sirdsiltumā ar bērniem, kuriem varbūt
sākotnēji nav paveicies, aicināja Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Zaķe.
D. Klaberes foto

Liels paldies visiem labdarības koncerta „Es palūgšu enģelim baltam” māksliniekiem, vakara vadītājam
Valteram Krauzem, kultūras centra darbiniekiem, sociālajam dienestam un Lāsmai Pūcei, kā arī visiem at
saucīgajiem koncerta apmeklētājiem. Paldies, ka esat mūsu enģeļi! Labu veselību jums visiem Jaunajā gadā!
Ar cerību, ka kopā mēs varam – Ingas un Justīnes ģimenes.
* * *
Paldies par palīdzību un atbalstu laikraksta tapšanā Rojas novada domes kolektīvam, personīgi Evai Kārkliņai, Jānim Pū
cem, Agnesei Veckāganei, Ligitai Šnorei, Maritai Naglei, Jānim Pāvuliņam, Agrim Jansonam, Intai Zaķei, Alisei Krūmiņai,
Liānai Bērziņai, Aigai Gruntei, Sanitai Bekmanei, Daigai Grīnītei, Inai Bramanei, Guntai Krūmiņai, kā arī Gundegai Polei,
Tatjanai Kirilovai, Gundegai Balodei, Irēnai Svitiņai, Daigai Dambītei, Ilutai Graudiņai, Lienītei Voronovai, Lāsmai Pūcei,
Jānim Kivilam, Litai Krūmiņai, Aijai Barovskai, Antrai Ozollapai, Anitai Raspopovai, Gunāram Reinholdam, Intai Plātei,
Ivaram Jaunozolam, Armandam Indriksonam, Lienei Lismentai-Kviesei, Inesei Indriksonei, Normundam Kučānam, Mudītei
Beraģei, Matīsam Sproģim, Normundam Indānam, Aritai Andendorfai, Egilam Mūrniekam, Ludmilai Ozolai, Ingai Lēmanei,
Mairitai Balodei, Dainai Nīmanei, Mārai Folkmanei, Inesei Ozoliņai, Baibai Beraģei, Ivetai Rozentālei, Dacei Brokai, Ārijai
Veidei, Romualdam Gegerniekam, Martai Sīpolai, Ernai Grīnvaldei, Marekam Štālam, Andrim Zemelam, Alfrēdam Liepnie
kam, Dzintaram Vīksnem, Raivim Puntulim, Naurim Strazdiņam, Rojas pasta nodaļas kolektīvam un visiem, visiem, kuri
atsaucās, neatraidīja, ieteica, papildināja, slavēja un kritizēja. Lai Jums visiem saturīgs, jaukām idejām un notikumiem bagāts
Jaunais, 2015. gads!							
Dace Klabere, redaktore
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Rojas novada 16. decembra Domes sēdē tika izskatīti
27 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
 Apstiprināt deputātu Ingu Veckāganu par
Rojas novada Domes Finanšu komitejas un Taut
saimniecības un vides komitejas locekli;
 Izveidot Rojas novada pašvaldības komisiju
lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes
iegūšanu īpašumā;
 Apstiprināt Nolikumu par zvejas tiesību iz
nomāšanas kārtību komerciālajai un pašpatēriņa
zvejai Rojas novadā;
 Apstiprināt Rojas novada Sporta organizato
res iesniegto nolikumu „Par Rojas novada sportis
tu apbalvošanu”;
 Apstiprināt Rojas novada Sporta skolas no
teikumus „Par audzēkņu uzņemšanu Rojas nova
da Sporta skolā”;
 Ar 2015. gada 1. janvāri apstiprināt Rojas no
vada Stadiona nomas maksas;
 Ar 2015. gada 1. janvāri apstiprināt SIA „Rojas
DzKU” sniegto pakalpojumu izcenojumus, un ar
2015. gada 1. februāri apstiprināt SIA „Rojas DzKU”
ražošanas un fekālo notekūdeņu ar paaugstinātu
piesārņojumu sniegto pakalpojumu izcenojumus;
 Apstiprināt Rojas novada Domes amatper
sonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, Rojas
novada Domes struktūrvienību un iestāžu vadī
tāju un darbinieku darba izpildes līmeņus un in
dividuālās mēnešalgas līmeņus, un ar 2015. gada
1. janvāri Rojas novada Domes struktūrvienību
amatu un mēnešalgu sarakstus;
 Apstiprināt noteikumus „Par atalgojuma no

teikšanu Rojas novada vidusskolas, pirmsskolas
izglītības iestāžu un Rojas novada Sporta skolas
medmāsām”;
 Noteikt Rojas novada Domes priekšsēdētājai
Evai Kārkliņai 2015. gadā mēneša limitu mobilā
tālruņa rēķinam EUR 25.00 apmērā;
 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmak
su par kopējo summu EUR 19.17;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Aizklāņu Zied
kalni”, Aizklāņos, Rojas novadā zemes lietošanas
mērķus, nosakot: 8882 001 0032 – „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, 8882 001 0032 –
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”, 8882 001 0033 – „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”,
8882 001 0034 – „atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas”, „neapgūta komercdarbības objektu
apbūve”, „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Vecmežsar
gi – Sidrabvītoli”, Rojas novadā zemes lietošanas
mērķus, nosakot: 8882 002 0026 – „individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” un „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”,
8882 002 0027 – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, 8882 002 0028 – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” un

„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”, 8882 002 0030 – „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”;
 Mainīt nekustamā īpašuma „Silarāji”, Aiz
klāņos, Rojas novadā zemes lietošanas mērķus,
nosakot: 8882 001 0005 – „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” un „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”;
 Izbeigt lietošanas tiesības uz zemi „Riekstiņi”
Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 008 1035 un
to nodot valsts rezerves zemes fondam zemes re
formas pabeigšanai;
 Piešķirt nekustamam īpašumam, kā arī uz
tā esošajām ēkām/būvēm nosaukumu un adresi
„Melnsila Mežavoti”, Melnsils, Rojas novads;
Piešķirt nekustamā īpašuma „Melnsiltornis”,
Melnsils, Rojas novads zemes vienībai un uz tā
esošajai ēkai/būvei ar ēkas kadastra apzīmējumu
8882 002 0005 001 nosaukumu un adresi „Meln
siltornis”, Melnsils, Rojas novads;
 Atļaut no nekustamā īpašuma „Kaltenes
baznīca”, Kaltene, Rojas novads atdalīt zemes vie
nību ar kadastra apzīmējumiem 8882 009 0537.
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmē
jumu 8882 009 0537 piešķirt jaunu nosaukumu:
„Bērzaines”, Rojas novads un saglabāt esošo ze
mes lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”. Palie
košajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu

8882 009 0512 saglabāt esošo zemes lietošanas
mērķi: „Reliģisko organizāciju ēku apbūves zeme”;
 Nepārslēgt līgumus par zemes nomu maz
dārziņiem Kaiju ielā 7, Rojā, Rojas novadā un
reģistrēt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.8882
008 1006 Rojas novada Zemesgrāmatā un veikt tā
novērtēšanu;
 Apstiprināt personu sarakstu 2014. gada un
2015. gada bezmaksas licenču izsniegšanai mak
šķerēšanai Rojas upē;
 Atcelt Rojas novada Domes 2014. gada
17. jūnija sēdes protokola Nr. 6 30.2., 30.3.,
30.4. (30.4.1.–30.4.6.) un Rojas novada Domes
2014. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 99 (protokols
Nr. 10, 8. punkts). Apstiprināt SIA „Rojas DzKU”
pamatkapitāla 1745212 LVL pārreģistrāciju uz
2483213 EUR, kas sastāda 2483213 sabiedrības
kapitāla daļas un Sabiedrības statūtu grozījumus
un statūtu jauno redakciju, kā arī palielināt sa
biedrības ar ierobežotu atbildību „Rojas DzKU”
pamatkapitālu;
 Lai nodrošinātu zaudējumu piedziņu no
vainīgajām personām, uzdot SIA „Rojas DzKU”
valdes loceklim regulāri sniegt rakstiskus ziņo
jumus Rojas novada Domei par kriminālprocesa
Nr. 11270024212 lietas virzību;
 Anulēt deklarēto dzīvesvietu vienai personai.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece /
Domes sekretāre Marita Nagle

Labiekārtotā stāvlaukuma izveide ir noslēgusies
Braucot cauri Valgalciemam, jūras pusē var pamanīt jau
nu autostāvlaukumu. Projekts ir noslēgts un Valgalciema ie
dzīvotājiem un viesiem ir jauns, labiekārtots stāvlaukums, no
kura ērti var nokļūt līdz jūrai pa izbūvētu koka laipu.
Rojas tūrisma biedrības realizētā projekta „Labiekārtota
auto stāvlaukuma izveide Valgalciema jūrmalā” ietvaros tika
sakārtots stāvlaukuma pievadceļš, izveidota norobežojoša
laukuma apmale un ierīkotas caurtekas, kas neļaus uzkrāties
lietus ūdenim. Stāvlaukumam ir uzklāts piemērots laukuma
segums. Izveidotā koka pastaigu laipa atpūtas laukuma iz
mantotājiem atvieglos piekļuvi jūrmalai, savukārt, izzāģējot
bīstamos kokus un atbrīvojoties no krūmājiem, ir sakārtota
apkārtne pie jūrmalas. Projekta ietvaros stāvlaukuma terito

rijā ir novietota arī sausā tualete, atkritumu urnas un soliņi,
izbūvēta ugunskura vieta un uzstādīts informācijas stends.
Projekts „Labiekārtota auto stāvlaukuma izveide Val
galciema jūrmalā” ar Nr.13-08-ZL12-Z401101-000019
tika finansēts no Eiropas Zivsaimniecības Fonda pasā
kuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietva
ros un Rojas novada Domes līdzfinansējuma. Tehnisko
projektu „Atpūtas vietas labiekārtošana Valgalciemā” iz
strādāja SIA „Talsu arhitektu birojs”, bet būvdarbus veica
SIA „Kalvas”. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 29356,36,
no tiem Rojas novada Dome līdzfinansē EUR 4159,86.
Marita Nagle,
Rojas novada Domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Stāvlaukumā novietota arī sausā tualete, atkritumus urnas un soliņi.
M. Nagles foto

Upes tīrīšanas projekta „Riverways” norise
Šogad no marta līdz oktobrim norisinājās Rojas novada
Domes realizētais Rojas upes gultnes tīrīšanas projekts. Pro
jekta Nr. EU 43385 „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūris
ma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” ietvaros, Rojas
novada Dome 2014. gada 22. janvārī izsludināja iepirkumu
par „Rojas upes ūdensteces atbrīvošana no kokiem, lielizmē
ra atkritumiem un piekļuves vietas izveide”. Projekta laikā gar
Rojas upi izvietoja trīs informācijas stendus, sešas norādīju
ma zīmes un trīs laivu piestātņu vietas: Rudē pie Totes tilta,
Žocenē un Rojā pie avotiņa. Rojas upes ūdenstece 14 kilo
metru garumā no Totes ceļa tilta līdz ietekai jūrā tika atbrī
vota no lielizmēra atkritumiem un 96 m3 koksnes. Projekta

kopējās izmaksas ir EUR 34 900.00, ERAF līdzfinansējums
EUR 28 967.00 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 5 933.00
Kā informēja Rojas novada Domes Attīstības nodaļas va
dītāja Agnese Veckāgane, Rojas novada Domes realizētajā
projektā netika izlietoti visi piešķirtie finanšu līdzekļi, tāpēc
atlikusī nauda iepirkuma rezultātā tiks izmantota vēl vienai
laivu piestātnes izbūvei pie veikala „Maxima” Rojā. Izbūvējot
nogāzē laivu piestātnes vietu, tiks nostiprināts stāvais krasts
un makšķerniekiem atvieglota piekļuve upei. Bet svarīgākais
faktors - tiks sakārtota vēl viena publiska vieta Rojā.
Marita Nagle,
Rojas novada Domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziņas no Rojas vidusskolas vecāku skolas padomes

Skolotāji joprojām nesadzirdēti

Rojas vidusskolā notika ikga
dējā vecāku pilnsapulce, kurā ve
cāku uzdevums bija izvirzīt savus
pārstāvjus darbam skolas domē.
Nākamos divus gadus vecāku in
tereses pārstāvēs Rojas vidussko
las vecāku padome, kurā darbojas
šādi vecāki – Inese Indriksone
(skolas vecāku padomes vadītāja),
Guntis Gitendorfs, Zanda Sigai,
Gundega Žurovska, Eva Lakševi
ca, Dace Kirilova, Niveta Grīnīte
un Laila Olekte.
Skolas padomes vecāku pie
nākumos ietilpst izskatīt ar skolu
saistītus jautājumus, pieņemt lē
mumus, ierosināt jauninājumus,
lai mūsu bērniem darbošanās un
mācīšanās skolā sagādātu prieku.
Esam gatavi uzklausīt visu vecā
ku ieteikumus un risināt dažādas
problēmas vai jautājumus, kas
vecākiem un skolēniem ir aktuāli.
Šobrīd ir notikušas jau divas
skolas padomes tikšanās, kurās
pārrunājām gan mūsu savstar
pējo sadarbību, gan veidojot

Dace Klabere
11. decembra rītā pie Saeimas piketā pulcējās vairāk nekā tūkstotis pedagogu no visas
Latvijas, tostarp arī no Rojas. Piketa dalībnieku mērķis bija pirms valsts budžeta pieņemšanas atgādināt deputātiem viņu pirmsvēlēšanu solījumu – piešķirt adekvātu finansējumu
jauna, godīga un izglītības kvalitāti veicinoša
pedagoga darba samaksas modeļa ieviešanai. Stāsta Rojas vidusskolas arodkomitejas
priekšsēdētāja Virgīnija Mūrniece.
Jā, šoreiz vēl piketājām Rīgā, bet nākošais
mūsu solis būs streiks. Janvārī Latvija kļūst par
Eiropas Savienības prezidējošo valsti un tieši šajā
brīdī mēs gribam, lai mums pievērš uzmanību.
Lai dzird visa Eiropa, ka skolotāji Latvijā nav sa
dzirdēti un novērtēti. Mēs daudz ko varētu pie
ciest, ja justu, ka valstī ir problēma. Bet problēma
šobrīd ir tikai attieksmē, nostājā. Gan no Ministru
prezidentes Laimdotas Straujumas, gan daudzu
citu atbildīgo amatpersonu mutēm izskan nevis
konstruktīvi priekšlikumi kārtības ieviešanai šajā
sistēmā, bet apgalvojums, ka skolotājiem algas
pielikumu neredzēt, kamēr nebūs ieviestas izmai
ņas apmaksas sistēmā. Bet ne jau skolotāji ieviesīs
šīs izmaiņas! Sistēma jāsakārto viņiem pašiem!

sadarbību ar skolēnu vecākiem,
skolēniem un skolotājiem. Pārru
nājām, ka vērtīgi būtu uzklausīt
citu skolu vecāku pieredzi sadarbī
bā ar skolu.
Ir izskatīts vecāka iesniegums
par skolēnu piedalīšanos savas kla
ses uzkopšanā un sakārtošanā pēc
stundām. Šajā iesniegumā bija likts
uzsvars uz to, vai bērniem būtu jā
veic klases mitrā uzkopšana (grīdas
mazgāšana). Sapulcē piedalījās visi
skolas padomes vecāki, skolas di
rektore, skolotājas un arī skolnieki
no skolēnu pašpārvaldes. Uz sapul
ci tika aicināts iesnieguma autors,
lai viņš argumentētu savu uzdoto
jautājumu, jo no iesnieguma ne
bija īsti saprotams, vai viņš pret to
iebilst, vai vienkārši vēlas, lai šis
punkts iekšējās kārtības noteiku
mos tiktu formulēts tiešāk. Sakarā
ar to, ka iesnieguma autors attei
cās nākt uz sapulci, skolas padome
nolēma, ka bērniem ir jāpiedalās
klases uzkopšanā tādā pašā formā
kā līdz šim, jo tas palīdz apzināties

savu ieguldījumu apkārtējās vides
uzlabošanā, un praktiska darboša
nās veido dažādas pašapkalpošanās
prasmes. Vienojāmies arī par to, ka
kopā pārskatīsim skolas iekšējās
kārtības noteikumus, lai turpmāk
nerastos pārpratumi un domstar
pības. Ierosinājumus par minēto
tēmu un jebkuru citu aicinām raks
tīt uz epastu: rvskolas.padome@in
box.lv. Aicinām pievienoties skolas
padomes vecāku pulkam ikvienu
vecāku, kurš vēlas pilnveidot un
bagātināt mūsu bērnu ikdienu gan
skolā, gan ārpusstundu nodarbībās!
Nākamā skolas padomes sēde
notiks jau jaunajā, 2015. gada
janvārī. Par skolas padomes dar
bu sīkāk var uzzināt skolas mājas
lapā www.rojasvidusskola.lv vai
īsumā – mūsu laikrakstā „Banga”.
Laimīgu, radošu un sadarbību veicinošu Jauno gadu!
Eva Lakševica,
Rojas vidusskolas vecāku
padomes locekle

Latvijā pašlaik pedagogi ir neapmaksātākā profe
sija Eiropas Savienībā. Ir aprēķināts, ka apmēram
18 stundas nedēļā skolotājs nostrādā bez maksas.
Cik ilgi viņš vilks savu vezumu? Igaunijā skolotāju
alga ir 900 eiro par likmi. Salīdzinot ar pārējām
ES valstīm, tas nav daudz. Mūsu likme ir 420 eiro.
Tagad, kad pacels minimālo algu, to no skolotāju
algas šķirs daži eiro. Domāju, ka viņi paši nobijās
no trokšņa par skolotāju algu publicēšanu, jo tad
patiešām visi redzētu, ka skolotāji strādā par san
tīmiem. Vai tāpēc, ka lauku skolās ir mazāk bērnu,
skolotāji strādā mazāk? Viņi tur strādā un iegulda
vēl vairāk! Skolotāji laukos tiek galā ar mazajām
algām un dažkārt palīdz vēl kādam nabadzībā
dzīvojošam skolasbērnam. Ar ko tad, mūsu algas
publiskojot, tās tiktu salīdzinātas? Ar bezdarbnie
ka pabalstu? Skolās strādā cilvēki ar augstākajām
izglītībām, viņiem ir maģistra grādi un regulāri
sistēmiskie kursi, par kuriem bieži vien pedagogi
maksā paši.
Es daru savu darbu un par to atbildu. Augšā
var grozīt un dažkārt pazaudēt miljonus, bet viņi
neparko neatbild. Es par savu darbu atbildu katru
dienu. Skolā bija sapulce un mēs esam par streiku.
Streiks nozīmē to, ka skola bērniem būs slēgta, lai
arī mēs, skolotāji, atradīsimies skolas telpās. ■
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Par nekustamā īpašuma nodokli
par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi (1.5%)
Ar papildlikmi 1,5% apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecī
bā izmantojamo zemi (NLIZ), izņemot zemi, kuras platība nepār
sniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauk
saimnieciskās darbības ierobežojumi. Neapstrādāta lauksaimniecībā
izmantojama zeme ir lauksaimniecības zeme, kuru neizmanto lauk
saimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas
novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības no
lūkiem, vai kura netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stā
voklī.
Lauku atbalsta dienests ir veicis apsekojumus par lauksaimnie
cības zemes izmantošanu un iesniedzis pašvaldībā datus par ne
apstrādāto un aizaugušo LIZ platību (novadā kopā 334.6 ha). Par
neapstrādātu tiek atzīta visa zemes vienības platība, ja neapstrādātā
daļa ir > par 70% no kopplatības, un līdz 1. septembrim nav veikta

saimnieciskā darbība. Daudzām neapstrādātajām zemēm ir statuss
„aizaudzis”. Tas nozīmē, ka zemes robežu plānā (kadastra datos) re
ģistrēta lauksaimniecībā izmantojama zeme (aramzeme, pļava, ga
nības), bet šobrīd ir daļēji aizaugusi ar krūmiem vai veidojas mežs.
Tādā gadījumā būtu jākārto zemes transformācija – jāmaina zemes
lietošanas veids.
Ja nodokļa maksāšanas taksācijas gadā mainījies zemes īpaš
nieks, nodoklis par NLIZ tiek aprēķināts personai, kura ir īpašnieks
uz gada sākumu (1. janvāri) pēc zemesgrāmatas datiem.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. punkta (3) nosaka,
ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas
ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tie
sību izbeigšanās. Tātad, pārdodot īpašumu, būtu lietderīgi pirkuma
līgumā jaunajam īpašniekam norādīt noteikumus, kuri nosaka par

pienākumu reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā noteiktā termiņā, lai
nerastos pārpratumi.
Informējam, ka datus par neapstrādāto lauksaimniecībā izman
tojamo zemju platībām saņemam no Lauku atbalsta dienesta, kurš
veic zemju apsekošanu dabā. Pašvaldība aprēķina nekustamā īpašu
ma nodokli, bet datu atbilstību dabā nekontrolē.
Atgādinām, ja saņemot maksāšanas paziņojumu, nepiekrītat tur
norādītajai platībai par NLIZ, tad iesniegums jāiesniedz viena mē
neša laikā pēc maksāšanas paziņojuma stāšanās spēkā pašvaldībai,
kura iesniegumu nosūtīs Lauku atbalsta dienestam, vai uzreiz to no
sūtot Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālai lauksaim
niecības pārvaldei (Dundagas ielā 4, Talsos, LV-3201).
A. Krūmiņa, Nekustamā īpašuma speciāliste/
NĪN administratore

Par SIA „Rojas DzKU” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem
Kā jau iepriekš informēja SIA „Rojas DzKU” valdes loceklis Ivars
Jaunozols, 2014. gada 28. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulē
šanas komisijai tika iesniegts precizēts ūdenssaimniecības pakalpo
jumu tarifa projekts Rojas novada Rojas pagastā un Rudes ciemā,
kas bija aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2010. gada 12. maija padomes lēmumu Nr. 1/8 „Ūdens
saimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
2014. gada 10. decembrī Rojas novada Dome saņēmusi Sabiedris
ko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu, kurā apstiprinājusi
SIA „Rojas DzKU” ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,65 EUR/m3
(bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,15 EUR/m3 (bez
PVN). Jaunie apstiprinātie tarifi stāsies spēkā ar šī gada 1. februāri.
Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ES projektu realizāciju, izmaksu
pieaugumu un vienota tarifa aprēķināšanu Rojas novada Rojas pa
gastā un Rudes ciemā.
Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju
pakalpojuma lietotājs var Selgas ielā 8, Rojā, Rojas novadā darba
dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00,
iepriekš sazinoties ar SIA „Rojas DzKU” valdes locekli Ivaru Jauno
zolu, tel. 63232237, mob. 29451531.
Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pēc skaitītāju
rādījumiem no 2015. gada 01. februāra
m3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ūdens
Summa EUR
(bez PVN)
0.65
1.30
1.95
2.60
3.25
3.90
4.55
5.20
5.85
6.50
7.15
7.80

PVN 21%
0.14
0.27
0.41
0.55
0.68
0.82
0.96
1.09
1.23
1.37
1.50
1.64

KOPĀ
Kopā EUR
(ar PVN)
0.79
1.57
2.36
3.15
3.93
4.72
5.51
6.29
7.08
7.87
8.65
9.44

Viesnīcā „Rojupe” bērni
apgūst pavārmākslas
noslēpumus
Dace Klabere
Jau otro mēnesi viesnīcā „Rojupe” notiek kulinārijas kursi bēr
niem. Mazie pavāriņi strādā ar visdažādākajiem produktiem. Viņi
ne tikai mācās gatavot ēdienu, bet uzzina arī daudz interesantu faktu
par visdažādākajām lietām – kā iemānīt olu pudelē, kā strādā visiem
pazīstamais mikseris, kas īsti ir šokolāde, ko no tās var pagatavot
utt. Protams, neiztiek arī bez izklaidēm – rotaļām, spēlēm, mīklu
minēšanu, tējas dzeršanu.
Novembrī bērni mācījās izgatavot augļu groziņus, decembrī no
vistu un paipalu olām bērniem izdevās interesanti sniegavīriņi, pēc
tam lietā tika likta šokolāde.
Lai cik tas arī neliktos dīvaini, mazos censoņus pavārmākslā
neapmāca diplomēti speciālisti, bet gan bērnu vecākie biedri. Skol
nieces Poļina Dernova un Adriana Zembaha ar prieku dalās savās
zināšanās, par ko bērni ir viņām pateicīgi.
Vēl decembrī kursi bija bez maksas, taču janvārī tie maksās 2 eiro,
kas tiks izlietoti produktu iegādei. Kas zina, varbūt pēc vairākiem ga
diem kāds no šiem mazajiem ķipariem izvēlēsies tieši pavāra profesi
ju un atgriezīsies
strādāt viesnīcā
„Rojupe”, kurā sa
vulaik gūtas pir
mās iemaņas.
Savās zināšanās ar bērniem
labprāt
dalās
Adriana Zembaha (no labās)
un Poļina Dernova.

13
14
15
16
17
18
19
20

8.45
9.10
9.75
10.40
11.05
11.70
12.35
13.00

1.77
1.91
2.05
2.18
2.32
2.46
2.59
2.73

10.22
11.01
11.80
12.58
13.37
14.16
14.94
15.73

Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pēc skaitītāju
rādījumiem no 2015. gada 01. februāra
Ūdens + Kanalizācija

Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pēcskaitītāju
rādījumiem no 2015. gada 01. februāra
m3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kanalizācija
Summa EUR
(bez PVN)
1.15
2.30
3.45
4.60
5.75
6.90
8.05
9.20
10.35
11.50
12.65
13.80
14.95
16.10
17.25
18.40
19.55
20.70
21.85
23.00

PVN 21%
0.24
0.48
0.72
0.97
1.21
1.45
1.69
1.93
2.17
2.42
2.66
2.90
3.14
3.38
3.62
3.86
4.11
4.35
4.59
4.83

KOPĀ
Kopā EUR
(ar PVN)
1.39
2.78
4.17
5.57
6.96
8.35
9.74
11.13
12.52
13.92
15.31
16.70
18.09
19.48
20.87
22.26
23.66
25.05
26.44
27.83

Ziemassvētki –
brīnumu laiks!
Decembra nogalē cilvēki pierimst savā ikdienas
steigā, aizver durvis un aiz tām atstāj trauksmaino lai
ku, ko dēvējam par 21. gadsimtu. Un kā jau katru gadu
pirms Ziemassvētkiem, arī šogad 20. decembrī Rojas
Mūzikas un mākslas skolas akordeonu un ģitāras spē
les audzēkņi, pedagogi aicināja vecākus un klausītājus
uz savu Ziemassvētku stāstu.
Koncerta sākums pavisam negaidīts. Šķiet, ka visa
pasaule nostājas pret mums – pazudis scenārijs, pazu
duši audzēkņi, skolotājas pilnīgā izbrīnā un nesapra
šanā, ko iesākt, jo pasākums draud izgāzties. Par lai
mi, ciemos ierodas Mazā Raganiņa (Beate Olekte), kas
uzbur mums vislabākos audzēkņus un kopā ar savu
palīgu ( Sabīne Briede) palīdz koncerta organizēšanā,
pastāstot par saviem piedzīvojumiem Raganu ciemā
un vērtējot mūsu audzēkņu sniegumu.
Koncertā bija iespēja dzirdēt 1. klases ģitāras spēles
audzēkņus – M. Gitendorfu, R. Zūbergu, K. A. Cie
lavu (ped. M. Zemture), kam šī bija pirmā uzstāša
nās publikas priekšā. Savu veikumu pirmo mācību
pusgadu noslēdzot, demonstrēja 2 akordeona spēles
zēni – R. Celms un M. Brauns (ped. B. Beraģe). Izjusti
un emocionāli muzicēja audzēknes E. Sīpliņa, A. Tar
lapa, S. Briede, E. Kiršteine (ped. M. Zemture). Būt
teicamniekam nebūt nav viegla nasta, taču, šķiet, ka
Ingus Andris Pērkons (ped. B. Beraģe) ar to labi tiek
galā, atskaņojot D. Dovlaža Svītu. Koncertu kuplināja
arī ģitāras spēles absolventi – A. Trūbiņš un R. Muce
nieks, kā arī akordeonistu ansamblis (ped. B. Beraģe)
un ģitāras spēles audzēkņu instrumentālais ansamblis
(ped. M. Zemture, A. Zemturis) pavisam jaunās ska
ņās, pie jaunas aparatūras, par ko liels paldies direkto
ram Jānim Kivilam.
Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi –
B. Beraģe, M. Zemture

KOPĀ

m

Summa EUR
(bez PVN)

PVN 21%

Kopā EUR
(ar PVN)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.80
3.60
5.40
7.20
9.00
10.80
12.60
14.40
16.20
18.00
19.80
21.60
23.40
25.20
27.00
28.80
30.60
32.40
34.20
36.00

0.38
0.76
1.13
1.51
1.89
2.27
2.65
3.02
3.40
3.78
4.16
4.54
4.91
5.29
5.67
6.05
6.43
6.80
7.18
7.56

2.18
4.36
6.53
8.71
10.89
13.07
15.25
17.42
19.60
21.78
23.96
26.14
28.31
30.49
32.67
34.85
37.03
39.20
41.38
43.56
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Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pēc normām
no 2015. gada 01. februāra
Ūdens
+Kanalizācija

Cilvēku

Norma

skaits

m3

Summa, EUR
(bez PVN)

1

3.6

6.48

KOPĀ
PVN 21%
1.36

Kopā, EUR
(ar PVN)
7.84

Marita Nagle,
Rojas novada Domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ģipkas jūrmalā izskalo
bojāgājušo kaitbordistu
Dace Klabere
Satraucošu vēsti Rojas
novada iedzīvotājiem atnesa
otrdienas, 6. janvāra, rīts –
Ģipkā tika atrasts sestdien
jūrā Kolkā pazudušais kait
bordists Renārs Mileika. Jau
kopš sestdienas viņu meklēja
VUGD brigāde, Gaisa spēku
aviācijas bāzes helikopteri un
Koordinējot pazudušā biedra meklēšanas darbus,
kuģi, zemessargi, radi, draugi, Gusts Balodis nav gulējis jau trešo diennakti.
paziņas, līdzcilvēki. Kā pa
D. Klaberes foto
stāstīja viens no meklēšanas
koordinatoriem Gusts Balo
par ko visiem paldies”, tā Gusts Balodis.
dis, pēc VUGD speciālistu aplēsēm,
Kaitbords jeb latviskāk – pūķošana,
sportists otrdien varētu tikt izskalots Latvijā ir samērā jauns sporta veids.
Kaltenes apkaimē, tādēļ jau pirmdien Tā pirmsākumi meklējami vien ap
visi spēki tika koncentrēti Kaltenes ap 1999. gadu. Tas ir elitārs sporta veids
kaimē. Ap vienpadsmitiem vakarā Kal ne tikai augsto inventāra izmaksu dēļ,
tenē ieradušās simts vieglās automašī bet arī tādēļ, ka tas prasa brīvo laiku
nas ar cilvēkiem, kuri līdz pat rītam tad, kad pūš piemērots vējš. Lai kaitotu,
kilometru pēc kilometra pārmeklēja nepieciešams pats pūķis, dēlis, trapece
visu piekrasti līdz pat Mērsragam. Otr ap kaitotāja vidukli, kurai piekabināt
dienas rītā bija paredzēts, ka meklēšanā pūķi, kā arī hidrotērps siltumam. Šis
iesaistīsies helikopters un divas privā sporta veids nav ekstrēms vai bīstams
tās lidmašīnas, taču tas vairs nebija va pie nosacījuma, ja ievēro visus tā dro
jadzīgs – no paša rīta, izvedot pastaigā šības noteikumus. Vai Renāram likte
suni, Renāra mirstīgās atliekas, izskalo nīgajā sestdienas dienā, kad jūrā vējš
tas jūras krastā kopā ar kaitošanas dēli, pūta ar vētras spēku un viļņi sasniedza
atrada kāds Ģipkas iedzīvotājs. „Paldies pat 3 metrus augstumu, bija piemēroti
Dievam, ka tā”, atzīst Gusts Balodis. apstākļi kaitošanai jeb Renārs pieļāva
„Jūra viņu mums paņēma un jūra atde kādu liktenīgu kļūdu – par to lai spriež
va. Varētu teikt, ka Renāra meklēšanā speciālisti. 
bija iesaistījusies gandrīz visa Latvija,
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16. janvārī 20.00–01.00

Dzīvesziņas

Sludinājumi

DISKOTĒKA. DJ Ēdžš
Ieeja 2.00 EUR.
17. janvārī 17.00 mākslas filma
MODRIS. Ieeja brīva.
7. februārī 18.00 Rojas KC aizraujoša komēdija-šovs

Laikā no 2014. gada 1. novembra līdz
31. decembrim Rojas novadā dzimuši bērni:
Ivars Šteinfelds (dzimis 19.11.2014. g.)
Pēteris Riekstiņš-Maure (22.11.2014. g.)
Katrīne Siverskova (11.12.2014. g.)

„Padomi precētiem pāriem”.

Izrāde veidota pēc populārā itāļu satīrista un dramaturga, Nobela prēmijas
laureāta Dario Fo un viņa sievas, aktrises un sabiedriskās darbinieces
Frankas Ramē kopīgi sarakstītās lugas motīviem par pāri, kas nodzīvojis
laulībā 18 gadus un nu, pēc vīra iniciatīvas, sāk eksperimentēt ar „brīvajām”
attiecībām. Vai laulība var būt brīva un ja var – no abām pusēm vai no vienas?
Asprātīgos dialogos un itāliskās kaislībās pāris izdzīvo savas laulības dzīves
ainas TV realitātes šovā, kuru vada šarmanta un pieredzējusi laulības dzīves
eksperte. Izrādi caurstrāvo gan greizsirdības radīta ekspresija, gan labs humors
un populāra itāliešu mūzika.
Izrādē-šovā piedalās populārā televīzijas „balss”, filmu un teātra aktrise Zane
Burnicka (Antonija), TV raidījumu vadītājs, scenārists, režisors, kā arī teātra
dramaturgs, topošais teātra aktieris un režisors Kārlis Anitens (Luidži), un
psihoterapeite, „Ainas šova” vadītāja, viņa arī diplomēta teātra režisore – Aina
Poiša (TV šova vadītāja Marija Moreno). Kārlis Anitens izbraukuma versijai
radījis arī skatuves ietērpu un kostīmus.
Ieeja 7.00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana, rezervācija.
Rojas KC mazajā zālē
Talsu novada mākslinieku
J. Spriņģa, Ž. Sūniņa,G. Millersones, A. Vītola, A. Zupiņa u.c.

GLEZNU IZSTĀDE ziemas noskaņās.

MEKLĒJAM !!!!

Aicinām izbaudīt nebijušas sajūtas un kļūt par līdzdalībnieku vienā no
gada gaidītākajiem pasākumiem MEKLĒJAM SOLISTU!
Piesakies pats, iesaki savu dziedošo draugu, kaimiņu, darbabiedru,
paziņu vai ģimenes locekli – Rojas kultūras centrā vai rakstot rojaskn@inbox.
lv, kultūras centra lapā draugiem.lv vai facebook.com. Gaidām pieteikumus un
ieteikumus līdz 20. janvārim. Šovs notiks aprīļa sākumā.

Sastādīts 1 laulību reģistrs.
Reģistrētas mirušas personas:
Mudīte Celova (25.02.1957. g.–31.10.2014. g.)
Einars Tunnis (11.11.1964. g.–03.11.2014. g.)
Herta Jākobsone (06.06.1923. g.–06.11.2014. g.)
Valdis Krūkliņš (16.06.1938. g.–18.11.2014. g.)
Anna Vera Gertnere (03.03.1939. g.–01.12.2014. g.)
Andris Lormanis (28.11.1959. g.–28.12.2014. g.)
Ziņas sagatavoja Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Liāna Bērziņa
Lai, par spīti gadiem, iztaisnojas pleci,
Cīruļi un strazdi tevi meklēt nāk.
Dzīves kalnā nevaram kļūt veci,
Vienmēr pavasara dziesmai jāatnāk!

Rojas Invalīdu biedrība, vēlot veselību un
možu garu, sveic IV ceturkšņa jubilārus:
Sarmīti Ceplēviču, Liliju Dāvidsoni, Veltu Eiermani, Melitu Kārklevalku, Jāni Kriškānu, Jāni Kviesi, Edvīnu Lāci,
Maiju Leitarti, Emīliju Mežmali, Ritu Niedolu, Arti Reinholdu, Annu Rodzi, Māri Silmani, Arnoldu Simsonu, Ausmu Upneri, Anitu Vansoviču, Jāni Veidemani, Litu Zihmani,
Pārslu Gavari, Mārīti Gideku, Mairitu Briģi, Hariju Veidi,
Dzintru Cibuļaku, Rasmu Riķīti, Hariju Sidru, Baibu Rozefeldi, Gunitu Rozentāli, Zigmāru Āboliņu, Inesi Supi, Gunāru Ceplēviču, Annu Lejnieci, Anitu Otmani, Ilgu Vīksni.

2014. gada
noslēguma pasākums
Rojupes BJIC „Varavīksne”
Kā jau ierasts, dažas dienas pirms gadu mijas Rojupes bērnu un jauniešu inicia
tīvu centrā „Varavīksne” tiek rīkots gada noslēguma pasākums. 30. decembrī krāšņi
izrotātajās jauniešu centra telpās Rudes bērni un jaunieši bija sapulcējušies, lai at
skatītos uz to, kāds bijis 2014. gads, un viens otram vēlētu laimīgu Jauno, 2015. gadu.
Vispirms rūķi Kriksītis, Resnītis un Sārtvaidzis, kā arī Vāverīte un Zaķis parādīja,
kā gatavošanās Ziemassvētkiem notiek viņu mājās – tiek gatavotas dāvanas meža
iemītniekiem, pušķota eglīte, ceptas piparkūkas. Rūķu lomās iejutās Marta, Laura
un Paula, Vāverītes un Zaķa lomās – Valters un Renārs. Savukārt rūķu meitenes
Laura, Kate, Tīna un Ance palīdzēja Martai atrast Ziemassvētku brīnumu. Viņām,
dziedot Ziemassvētku dziesmas, skaitot dzejoļus un dejojot, čakli palīdzēja mazie
rūķēni Krista, Paula, Laura un Eva.
Pēc tam jauniešu centra vadītāja Inga Lēmane pateicās par jaukajiem
priekšnesumiem, kā arī par radošumu, centību un atsaucību visa gada garumā.
Pateicības saņēma Krista Jana Reinholde, Laura Dīriņa, Renārs Zūbergs, Valters
Fabriciuss, Laura Veģe, Kate Kalniņa, Paula Fjodorova, Eva Kirilova, Marta
Šermukšne, Ance Klauža, Tīna Znamenska, Zane Hazena, Klāra Šermukšne un
Adīne Aļeksējeva. Inga novēlēja visiem bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem
veiksmīgu, idejām bagātu, darbīgu Jauno, 2015. gadu.
Pasākuma nobeigumā visi cienājās ar gardo klinģeri, pašu ceptajām piparkūkām,
rakstīja novēlējumus jaunajā gadā un spēlēja dažādas spēles.
Laimīgu Jauno, 2015. gadu!
Māra Folkmane,
Rojupes BJIC „Varavīksne” jaunatnes lietu speciāliste

„Stropā” aizdzen
tumsu, lejot sveces
Dace Klabere
Lai mēs vieglāk pārdzīvotu gada vistumšākos mēnešus, nesli
motu un būtu pilni enerģijas, vajag daudz gaismas. Tas nav noslē
pums arī Rojas Invalīdu biedrības ļaudīm, tādēļ jau krietnu brī
di pirms Ziemassvētkiem, pateicoties Ināras un Borisa Teterovu
fonda atbalstītajam projektam „Čaklās rokas Rojā”, „Stropā” sākās
gan sveču, gan svečturu liešana. Krāsainās sveces nav nekāds lētais
prieks, tādēļ Kristīnes Sauškinas vadībā „Stropā” sanākušie inte
resenti mācījās, kā ar minimāliem līdzekļiem, ieguldot vien pašu
darbu un izdomu, varam panākt, lai mūsu mājokļos būtu mājīgāk
un krāsaināk. Dienā, kad viesojos „Stropā”, Kristīne mācīja, kā no
veciem sveču atgriezumiem pagatavot skaistus, krāsainus svečtu
rus. Ieliekot tajos vislētākās tējas svecītes, tiek panākts košs, krā
sains efekts, kas izdaiļo jebkuru mājokli. Svečturu pagatavošanā
tiek izmantoti gan žāvēti dabas materiāli, gan vēl pieejamie dzīvie
ziediņi. Šie dekori tiek skaisti izvietoti izkausētajā sveču masā, ko
aptin ap burku, izveidojot apaļu sveces formu, ļauj masai sacietēt
un svečturis gatavs. Vienkārši, aizraujoši un interesanti! Kristīne ir
patīkami pārsteigta par lielo cilvēku atsaucību. Varbūt no sākuma
arī kāds bija uztraucies vai nobijies, bet beigās darbiņš lieliski pa
devās visiem. Pēc nepieciešamo prasmju apguves kļūst skaidrs, ka
svečturi katrs var pagatavot arī mājās, vajadzīga tikai burka, folijs,
sveču atgriezumi un sausie ziedi. „Sveču un svečturu liešana varētu
izvērsties par jauku pasākumu ģimenes lokā tumšajos ziemas va
karos”, spriež Kristīne.

Policija ziņo
Laika posmā no 11. decembra līdz 6. janvārim
Rojas novadā fiksēti šādi pārkāpumi:
Sastādīti pieci Administratīvā pārkāpuma
protokoli – sievietei, kura sabiedriskā vietā atra
dās ļoti stiprā alkohola reibumā, vīrietim, kurš
alkohola reibumā agresīvi uzvedies publiskā
vietā un vēlāk nogādāts Talsu policijā, vēl kā
dam pilsonim par alkohola lietošanu sabiedriskā
vietā, nekustamā īpašuma īpašniekam par viņam
piederošiem netīrītiem notekgrāvjiem un kādai
personai par miera traucēšanu daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotājiem Plūdoņa ielā.
Fiksēti klaiņojoši suņi – viens pie jauniešu
centra Rojā, suns nogādāts dzīvnieku patversmē
Talsos un viens Rudē, kur saimniecei uzrakstīts
brīdinājums par suņa klaiņošanu pa svešu pri
vātīpašumu.
Plūdoņa ielas daudzdzīvokļu mājas kāpņu
telpā noticis kautiņš. Tā kā nevienam no cietu

šajiem nebija pretenziju pret uzbrucējiem, ad
ministratīvais process netiek uzsākts. Konflikta
iemesls un kautiņā iesaistītās personas noskaid
rotas. Nākamajā dienā viens no kautiņā iesaistī
tajām personām vērsies pie ārsta pēc palīdzības.
Konstatēts, ka Ģipkas autostāvvietā sabojātas
tualetes durvis.
Saņemti divi izsaukumi uz Kalteni, kur atkār
toti gada laikā kāds alkohola reibumā esošs vīrie
tis agresīvi izturējās pret saviem ģimenes locek
ļiem. Vīrietis aizturēts un nogādāts Talsu policijas
iecirknī. Otrajā izsaukumā agresīvi uzvedās alko
hola reibumā esoša nepilngadīga meitene. Ieradu
sies arī valsts policija, konflikts atrisināts.
Rojas pašvaldības policija veikusi pārrunas
ar automašīnas BMW īpašnieku, kurš regulāri
naktīs ar automašīnu, kurai nav trokšņa slāpētā
ja, traucējis iedzīvotāju naktsmieru. Pēc pārrunu
veikšanas pārkāpums nav atkārtojies.

Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktore Dace Klabere.
Tālrunis 25446369.

Saņemts lūgums no Ceļu policijas palīdzēt
avarējušai automašīnai Kaltenē.
Izbraukts uz Kosmonautu ielu, kur kādā
daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī atradās sieviete
bezpalīdzīgā stāvoklī. Tika izsaukta Neatliekamā
medicīniskā palīdzība, sieviete nogādāta ārstnie
cības iestādē.
Saņemti divi zvani pēc plkst. 21.00 no Kāpu ie
las daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāja, ka strādājo
šie celtnieki traucē mieru. Ar celtniekiem veiktas
pārrunas un celtnieki paši vienojās ar mājas ie
dzīvotājiem, kurā laikā viņi var turpināt remont
darbus. Saskaņā ar būvnoteikumiem, celtniekiem
ir jāvienojas ar pārējiem mājas iedzīvotājiem par
darbu veikšanu visiem piemērotā laikā.
Saņemts lūgums palīdzēt atrast jūrā pazudu
šu kaitbordistu. 6. janvārī saņemts zvans no Ģip
kas iedzīvotāja, ka viņš, pastaigādamies ar suni,
jūras krastā atradis izskalotu vīrieša līķi. 

Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

Laikraksts iznāk kopš
1987. gada 3. jūlija.
Iespiests Talsu tipogrāfijā.

 12. janvārī 10.00 „Stropā” Rojas Invalīdu
biedrības galda spēļu turnīrs.
 25. janvārī 13.00 Rojas vidusskolas sporta zālē
Rojas Invalīdu biedrības SPORTA DIENA.
 19. janvārī 12.00 „Stropā” pensionāru klubiņa
„Liedags” biedru kopsapulce. Aicināti arī pensionā
ri, kuri vēlas iestāties klubiņā.
PĀRDOD
QQ Malku. Zvanīt 29286523, 26356122.
PIEDĀVĀ DARBU
QQ Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga Ltd”,
reģ. nr. LV41203031343, Rojā piedāvā darbu ie
kārtu un telpu mazgātājiem/-ām (darbs vakarā pēc
23.00), zivju vērējiem/-jām un zivju pakotājiem/-ām.
Nodrošinām transportu maršrutos: Pastende–Tal
si–Valdemārpils–Roja un Upesgrīva–Valgalciems–
Roja. Kontakttālruņi 26164193, 20234751.
 Viesnīca „Rojupe” piedāvā darbu pavāram,
bārmenim, istabenei, minizooparka strādniekam,
masierim, kosmetologam. Tel. 26679626.

21. janvārī tirgos
Skrīveru saldumus:
 12.00 Rudē pie viesnīcas;
 12.30 Rojā pie viesnīcas „Mare”;
 13.00 Rojā pie kultūras centra;
 15.30 Kaltenē pie kluba.
Būs iespēja iegādāties dažādus Valentīndienas
pārsteigumus.

Pateicības
Mīļš paldies Ošu ģimenei, Normundam, dakterītei Ritai, Ērikam, draugiem un kaimiņiem,
kuri bija kopā ar Andri Lormani gan viņa dzīves
grūtajos brīžos, gan Mūžībā pavadot.
Dzīvesbiedre Lilita, māsa Daiga, māsas meita
Sanita, krustdēls Artūrs.
Sūtu pateicības rozi maniem laba
jiem palīgiem un atbalstītājiem, ku
riem ikdienas steigā vienmēr atrodas
uzmundrinošs vārds un smaids, arī
izpalīdzīga darba roka. Paldies Lāsmai Pūcei, Ingai Grosbahai, Silvijai
Kalmanei, Ernai Grīnvaldei, Jautrītei un Laimonim Megņiem, Irēnai un Viesturam
Grosbahiem. Lai veselība, vēlēšanās palīdzēt un dalīties
savā mīlestībā jūs pavada ikkatrā Jaunā gada dienā!
Pateicībā – Ligita Tomberga

Līdzjūtības
Es aizeju, kaut viss te ļoti patīk,
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt.
Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko te man dzīve neatļāva gūt.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Irmai Lormanei ar
ģimeni, dēlu Andri pāragri zaudējot.
Kaltenes ev. lut. draudze un mācītājs

Dzīve nestāsies,
Dzīve tālāk ies,
Visas skaņas viņā smelgs un dūks,
Tevis vien tik trūks…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inetai Kalpiņai,
vīru zaudējot.
Rojas ostas pārvalde
No atmiņām paliek tik starojums maigs
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Daigai Sīpolai,
brāli zaudējot.
Rojas Invalīdu biedrība
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

Izsakām līdzjūtību Renātei Žurovskai, no
māmiņas atvadoties.
Rojas Invalīdu biedrība

Bezmaksas izdevums.
«BANGA»
iznāk 2 reizes mēnesī.

