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Rojas muzejā pulcējas Selgas ielai, jūrai 
un Rojai piederīgie

pieglaust pie vaiga
un pacelt pret sauli
tos dzīves mirklīšus olīšus sīkumiņus
kas pasaulīti
kā strūklaku pilīšu spietu
gaisā pasviestu
visās mīļuma krāsās iekrāso
pieglaust pie vaiga
un pacelt pret sauli
lai neskrien projām
lai atkārtojas
                  /D. Veinberga/

Sveiciens visiem Rojas novada 
kultūras darbiniekiem viņu –

Kultūras darbinieku dienā!

Dace Klabere

7. februārī Rojas Jūras zvejniecības muzejā pul-
cējās visi tie ļaudis, kas jūtas Selgas ielai, jūrai un 
Rojai piederīgi, lai turpinātu tradīciju – Selgas ielas 
vārdadienas svinēšanu. Ieejot muzeja telpās, ikviens 
apmeklētājs nokļuva stilizētā stacijas bufetē, kur krāš-
ņa bufetniece visus cienāja ar glāzīti stipra dzēriena, 
ķilavmaizītēm, tradicionālo kompotu un citām garšī-
gām lietām. Pēc iestiprināšanās un braukšanas biļešu 
saņemšanas, jau var palūkoties apkārt, kas jauns nācis 
klāt muzeju darbinieku sarūpētajos materiālos par 
Selgas ielas namu vēsturi. Jaunumu nav mazums  – 
pēc divām iepriekšējām vārdadienas svinībām muze-
ja krājums papildinājies gan ar jaunām fotogrāfijām, 
gan cilvēku liecībām. 

Šīs dienas galvenā tēma – Selgas ielas 4. un 8. nama 
vēsture. Vispirms kopīgi noskaidrojuši, ka Selgas iela 
ir 1.6 km gara, apstājamies pie tagadējās DzKU ēkas 
Selgas ielā 8. Kā uzzinām no Gundegas stāstītā, sākot-
nēji šajā ēkā atradies krogs. Kādreiz Latvijā krogu bijis 
ļoti daudz, tie zināmā mērā pildījuši arī stacijas funkci-
jas. Kad visi pārvietojušies ar zirgiem, tos ik pa laikam 
vajadzējis atpūtināt, tādēļ ticis izdots likums, ka ik pa 
7 verstīm jābūt krogam, kur varētu gan zirgus atpūti-
nāt, gan paši braucēji iestiprināties. Rojā bijis tā sauk-
tais Millera krogs. Caurbraucēji kroga iebraucamajā 
vietā varēja pārnakšņot, tajā ēda, dzēra, līksmojās un 
kāvās. Adele Buša savās atmiņās stāsta, ka kāda kautiņa 
laikā viens dundadznieks tik noteicis – kad jākaujas, 
tad jākaujas, atrotījis piedurknes un tik zvetējis, nešķi-
rodams ne draugus, ne ienaidniekus. Krodziniekam 
bijusi arī meita Olga, kuru atstājis vīrs. Olga iesniegusi 
laulības šķiršanu ar baznīcas organizāciju palīdzību. 
Pēc ilgāka laika laulība izšķirta ar noteikumu, ka Olga 
drīkst vēlreiz precēties, bet vīrs vairs otrreiz precēties 
nedrīkst. Olga bijusi Rojā pirmā likumīgi šķirtā sieva, 
par ko visi viņu nožēlojuši.

Dzīve ritējusi uz priekšu, un cik tad ilgi ar zirdzi-
ņu klidzināsi? Pienācis laiks arī Rojā izbūvēt bānīša 
ceļu. Šaursliežu dzelzceļa posms uzbūvēts 1916. gadā, 
1. Pasaules kara laikā, to būvējuši krievu karagūstek-
ņi. Pirmā līnija sniedzās līdz Vēverciemam, kur bija 
uzbūvēta arī neliela koka stacijas ēka. 1935. gadā 
sliežu ceļu Rojā pagarināja līdz centram, bet bijušajā 
krogus ēkā tika ierīkota stacija. Bānītis no Rojas kur-
sējis vienreiz dienā – 4.00 no rīta, Talsos tas iebraucis 

7.30 (līnijas garums bija 36.6 km). Ceļā bānītis divas 
reizes uzņēmis ūdeni. Sastāvam bijuši 3 vagoni, iek-
šā apkurināma krāsniņa. Kopš 1954. gada līdz bānīša 
pēdējam braucienam sešdesmito gadu sākumā, staci-
jas priekšnieka pienākumus pildīja E. Zēģele. Vēstu-
rē minēts fakts, ka 1927.gadā ar mazbānīti līdz Rojai 
braucis arī Rainis, kurš tajā gadā kā izglītības ministrs 
apmeklējis Dziesmu svētkus Talsos, bet vēlāk 3 dienas 
atpūties Kaltenē Dambekalnu ģimenē.

Satraucoši notikumi stacijā risinājušies 1955. gadā, 
kad 10 iereibuši valsts zvejnieki mēģinājuši uzbrukt 
pasta priekšniekam, kurš Rojā ieradies no Stendes 
1.00 naktī un vedis 18000 rubļu. Pasta priekšnieks aiz 
bailēm divas reizes izšāvis gaisā, bet trešajā tēmējis uz 
uzbrucējiem, vienu no tiem ievainojot kājā. Kad at-
braukuši mediķi, priekšnieks, joprojām būdams šoka 
stāvoklī, nevienu nelaidis klāt ievainotajam, kā rezul-
tātā cietušais gandrīz noasiņojis. Lai apklusinātu skan-
dālu, ieradusies pat karaspēka daļa. Notikums beidzies 
ar to, ka ievainotajam amputēta kāja un viņam liegts 
atgriezties uz kuģa.

Kad Rojā likvidēja mazbānīti un stacijas ēka vairs 
nebija vajadzīga, tajā tika iekārtoti dzīvokļi. Vienā ēkas 
pusē dzīvoklis ir joprojām, bet ēkas otrā pusē no 1980.–
1990. gadam bija izvietota bērnu bibliotēka. Telpas bija 
ļoti aukstas un šauras, tādēļ mazajiem lasītājiem domā-
tie pasākumi notikuši skolā.

Bet kopš 1992. gada 2. janvāra šeit saimnieko Rojas 
dzīvokļu komunālais uzņēmums. Tā pirmais vadītājs 
bija Nikolajs Indāns, galvenā grāmatvede Inese Ločme-
le. Šo gadu laikā telpas vairakkārt piedzīvojušas pār-
vērtības, tās izremontētas un paplašinātas, jo pieaudzis 
gan darbinieku skaits, gan veicamo darbu apjoms. No-
mainījušies arī vairāki uzņēmuma vadītāji – Skaidrīte 
Kurmiņa, Āris Vilsons, Ainārs Grietēns, Valdis Lesiņš, 
Māris Daubars, Andris Kreicbergs, Jānis Žoluds, Ivars 
Jaun ozols.

Dažu soļu attālumā no daudz piedzīvojušā Selgas 
ielas 8. Nama, atrodas nams Selgas ielā 4 – tagadējais 
„Ķipītis”. Reti vairs kurš atceras, ka sākotnēji šīs ēkas 
vietā bijusi necila koka māja, kas darbojusies līdzīgi 
krogam. Tautā tā dēvēta par dienvidu koreju, bet upes 
malā atradusies ļaužu atmiņā iespiedusies otra koreja, 
kas dēvēta par ziemeļu koreju.  Ne vienreiz vien ga-
dījies, ka dienvidkorejā sēdošie villojušies ar ziemeļ-
korejā sēdošajiem. Piecdesmito gadu beigās koka ēka 
nojaukta un tās vietā uzcelta pirts ēka, lai padomju 
cilvēkiem būtu, kur nomazgāt darba sviedrus. Pirts 
darbojusies Talsu sadzīves pakalpojumu kombināta 
pakļautībā, pirts dienas bija divas reizes nedēļā. Pašos 
pirmsākumos par pirtnieci strādājusi Marta Zūberga, 
vēlāk Ilga Leimane un Renāte Žurovska. Pirtī varē-
ja nopirkt slotas, ziepes, šampūnu, iznomāt dvieļus. 
Pirts biļete maksāja 18 kapeikas. Līdz pat 1970. ga-
dam pirts ēkā bija pieejami frizieru Zentas Opolais un 
Ainas Jaunbērziņas pakalpojumi, apavus laboja izsla-
vēts meistars Vilis Veckāgans. Vēlāk ēkas vienā pusē 
izvietoti arī dzīvokļi.

1991. gada beigās ēku no pagasta iznomā SIA „Ķi-
pītis” (Duburu ģimenes uzņēmums) ar nosacījumu, 
ka ēkā jāsaglabā pirts pakalpojumi. Pašu spēkiem pirts 
tiek izremontēta, tiek atvērts neliels rūpniecības preču 
veikals, vēlāk arī viens no retajiem diennakts pārtikas 
veikaliem. 2006. gadā pēc nopietnas pārbūves tiek at-
vērts jaunais „Ķipītis” – pārtikas veikals, viesību telpa, 
neliels hostelis un kafejnīca, kuru iecienījuši daudzi ro-
jenieki un viesi. ■

Muzeja krājumu glabātāja Gundega Balode ir pateicīga 
cilvēkiem par dalīšanos atmiņās, kas palīdz izzināt mūsu 
novada vēsturi.

Vecā stacijas ēka, kuru rotā uzraksts ROJA.

Jaunā DzKU ēka.

Pirts ēka jau pārgājusi SIA „Ķipītis” īpašumā.

Muzeja pasā-
kumi pulcē arvien 
vairāk interesen-
tu. 

Vecā pirts ēka.

D. Klaberes 
 un arhīva foto
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Pašvaldības ir uzsākušas 
aprēķināt nekustamā  īpašuma 
nodokli (NĪN) 2015. gadam

Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli 
(NĪN) 2015. gadam. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam 
taksācijas gadam pašvaldības paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvaro-
tai personai līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņoju-
mu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās adreses. 

Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, no-
dokļa maksātāji var izmantot portālu 

Lai nekrātu papīru kaudzes un nepiesārņotu vidi, aicinām juridiskās 
un fiziskās personas – NĪN nodokļa maksātājus – pieteikties maksāšanas 
paziņojumu saņemt savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniskai dokumentu 
saņemšanai – portālā www.epakalpojumi.lv. 

Vēlamies atgādināt, ka NĪN maksātājam – juridiskai personai – mēneša 
laikā no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar 
NĪN administratoru ir jāpaziņo pašvaldībai sava elektroniskā pasta adrese. 

Informējam, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem tiek no-
drošināta iespēja pieteikties saņemt atgādinājumu par nekustamā īpa-
šuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz 
mobilo tālruni (SMS).

Pieteikties pakalpojumam iespējams portālā www.epakalpojumi.lv. At-
gādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms 
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Lielai daļai nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātāju jāņem vērā, ka šogad ir 
būtiskas izmaiņas nekustamā īpašuma 
nodoklī, un dažiem nodokļu summa 
ir ievērojami pieaugusi salīdzinājumā 
ar pagājušo gadu. Pašvaldība nodokļa 
aprēķinu veic normatīvos aktos noteiktā 
kārtībā, tādēļ nodokļa maksātājiem 
jāievēro savi pienākumi un tiesības, 
gādājot par laicīgu nodokļu nomaksu.     

Kāpēc šogad (2015. gadā) man jā-
maksā vairāk?

To ietekmē vairāki faktori, bet galve-
nokārt tie ir:

1. likums vairs pašvaldībai neļauj no-
teikt nekustamā īpašuma nodokļa pieau-
guma ierobežojumu (25%), kā tas bija trīs 
iepriekšējos gados. Nodoklis, atbilstoši li-
kumam „Par nekustamā īpašuma nodok-
li”, rēķināts no pilnas nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības;

2. ja 2014. gadā ir mainīts zemes lieto-
šanas mērķis, kas noteikts atbilstoši zemes 
lietošanas veidam un teritorijas plānoju-
mam, iespējams ir pieaugusi zemes ka-
dastrālā vērtība;

3. ja 2014. gadā īpašumā ir notikusi 
būvniecība un kadastra reģistrā reģistrē-
tas jaunas ēkas, tās palielinājušas īpašuma 
kadastrālo vērtību.

Kurš nosaka īpašuma kadastrālo vēr-
tību?

Kadastrālās vērtības, pēc kurām tiek 
aprēķināts nekustamā īpašuma nodok-
lis, Rojas novada pašvaldība nenosaka. 
Nekustamā īpašuma nodokļa objekta ka-
dastrālo vērtību nosaka Valsts zemes die-
nests. Nekustamā īpašuma nodokļa aprē-
ķinā pašvaldības ievēro no zemes dienesta 
noteiktās īpašuma kadastrālās vērtības 
(pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 4. pantu).

Kam pienākas atvieglojumi?
Atvieglojumi pienākas personām, ku-

ras atbilst likumā noteiktajām atviegloju-
mu grupām un personām, kurām atvieg-
lojumi noteikti ar Rojas novada domes 
saistošajiem noteikumiem. 

Atvieglojumi, kas pienākas pēc liku-
ma:
 50% nodokļa atvieglojumi politis-

ki represētajām personām par zemi un 
dzīvojamām mājām un to daļām, telpu 
grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funk-
cionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvoša-
nu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, 
noliktavām un saimniecības telpām), kas 
ir šo personu īpašumā vai valdījumā vis-
maz 5  gadus, un kas netiek izmantotas 
saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais 
īpašums daļēji tiek izmantots saimnie-
ciskajā darbībā, šai daļai nodokļa sama-
zinājums netiek piemērots (pamatojo-
ties uz likuma  „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta 2. daļu);
 Personai, kurai pienākas politiski 

represētās personas atvieglojumi, līdz 
taksācijas gada 1. februārim jāiesniedz 
pašvaldībā politiski represētās personas 
apliecības kopiju un iesniegumu par 
nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa 
un individuālā dzīvojamā māja vai tās 

daļa (telpu grupa) netiek izmantota 
vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā (pamatojoties 
uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 495, 
33. punktu);
 90% nodokļa atvieglojumi trūcī-

gām personām no aprēķinātās nodokļa 
summas par periodu, kurā maksātājs 
atbilst šim statusam, attiecībā uz 
dzīvojamām mājām un to daļām, 
telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru 
funkcionālā izmantošana ir saistīta ar 
dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, 
pagrabiem, noliktavām un saimniecības 
telpām), ja tās netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai;
 Līdz 90% nodokļa atvieglojumi 

mazno drošinātām personām no ap-
rēķinātās nodokļa summas par periodu, 
kurā maksātājs atbilst šim statusam, 
attiecībā uz dzīvojamām mājām un to 
daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, 
kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta 
ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, 
pagrabiem, no liktavām un saimniecības 
telpām), ja tās netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai;
 Nekustamā īpašuma nodokļa sum-

ma ir samazināma par 50 procentiem 
no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne 
vairāk par 427  euro, par nekustamā īpa-
šuma nodokļa objektiem — dzīvojamām 
mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav 
sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo 
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās 
ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, 
un tām piekritīgo zemi personai, ja šai 
personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās 
laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs 
vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem 
(arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē 
ievietoti bērni), un ja personai vai tās 
laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzī-
vesvieta kopā ar vismaz trim no minēta-
jiem bērniem. Minēto atvieglojumu pie-
mēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no 
šajā panta daļā minētajiem bērniem;
 Nodokļa atvieglojumi speciālo eko-

nomisko zonu un brīvostu uzņēmējsa-
biedrībām atbilstoši likuma „Par nodok-
ļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 
ekonomiskajās zonās” 6. pantam.”

Rojas novada domes saistošajos notei-
kumos noteikti šādi atvieglojumu veidi:
 pirmās grupas invalīdiem un per-

sonām, kuriem ir kopīga deklarētā dzīves-
vieta ar  personu, kura ir 1. grupas inva-
līds, kurš ir šīs personas bērns, mazbērns, 
māsa, brālis, laulātais, kāds no vecākiem 
vai vecvecākiem, aizbildniecībā vai aiz-
gādnībā esoša persona  – 70% no nekus-
tamā īpašuma nodokli – par nekustamo 
īpašumu, kurš ir nodokļa maksātāja dek-
larētā dzīves vieta;
 otrās grupas invalīdiem un perso-

nām, kuriem ir kopīga deklarētā dzīves-
vieta ar personu, kura ir 2. grupas inva-
līds, kurš ir šīs personas bērns, mazbērns, 
māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai 
vecvecākiem, aizbildniecībā vai aizgād-
nībā esoša persona – 50% no nekustamā 
īpašuma nodokli – par nekustamo īpašu-

mu, kurš ir nodokļa maksātāja deklarētā 
dzīves vieta;

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumi tiek piešķirti tikai par nekusta-
mo īpašumu, kas ir nodokļa maksātāja 
deklarētā dzīves vieta!

Kāpēc Rojas novada dome man ne-
piešķīra NĪN atlaidi, ja esmu invalīds?

Ne visām personām, kuras vēlas pre-
tendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaidēm, kas noteiktas ar Rojas novada 
domes saistošajiem noteikumiem, tās 
pienākas. Jāievēro nosacījumi un kārtība, 
kādā atlaides tiek piešķirtas. 

Izskatot nekustamā īpašuma īpaš nieka 
iesniegumu par atlaides piešķiršanu, ne-
kustamā īpašuma nodokļu administrators 
Rojas novada domes saistošos noteiku-
mos noteiktajos gadījumos var pieņemt 
lēmumu nepiešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaidi.

Atlaidi nepiešķir, ja:
 gada laikā pirms jautājuma par at-

vieglojumu piešķiršanu izskatīšanas, 
Admi ni stratīvā komisija ir sodījusi nekus-
tamā īpašuma nodokļu maksātāju par paš-
valdības saistošo noteikumu neievērošanu;
 gada laikā pirms nodokļa atvieglo-

jumu piešķiršanas nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājam ir aprēķināta soda 
nauda saskaņā ar likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9. panta piekto daļu;
 nekustamā īpašuma nodokļa maksā-

tājam jautājuma par atvieglojumu piešķir-
šanu izskatīšanas brīdī ir Rojas novada 
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu 
parādi vai nomas maksas parādi par no-
māto pašvaldības īpašumu, izņemot ga-
dījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa 
atvieglojumu apmēru.
 Lauku atbalsta dienests ir sniedzis 

informāciju par nodokļa maksātāja zemes 
vienību, ka tā uzskatāma par neapstrādātu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbil-
stoši likuma „Par nekustamā īpašuma no-
dokli” 3. panta astotajai daļai.
 ja nodokļu maksātājs ir parādā paš-

valdībai nodokļus vai nomas maksu.
Kāpēc man aprēķināts sods par ne-

apstrādātu lauksaimniecības zemi, ja 
pagājušajā gadā īpašumu esmu pārdevis 
(zemesgrāmatā ir cits īpašnieks)?

Diemžēl ir vairāki šādi gadījumi. Li-
kums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
7. panta (3) nosaka, ka nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksāšanas pienākums 
izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc 
īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību iz-
beigšanās. Tātad maksātājs par iepriekšē-
jā gadā aprēķināto nodokli par neapstrā-
dāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
ir bijušais īpašnieks. Jāievēro, ka šādā 
gadījumā uz nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaidi nevar pretendēt.

Jautājumus, kas saistīti ar nekustamā 
īpašuma nodokli varat sūtīt uz  e-pastu 
alise.krumina@roja.lv

Informāciju sagatavoja:
Nekustamā īpašuma speciāliste / 

NĪN administratore:
A. Krūmiņa

Biežāk uzdotie jautājumi 
par nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadā

Informācija  
par mazdārziņu nomu

Rojas novada dome ir pieņēmusi lēmumu, noslēdzot jaunus lauku apvi-
dus zemes nomas līgumus mazdārziņiem, noteikt termiņu uz 5 (pieciem) 
gadiem, jo noslēgtie zemes nomas līgumi bija spēkā līdz 2014. gada 31. de-
cembrim. 

Līdz ar to, ikvienam mazdārziņa lietotājam jāierodas Rojas novada domē 
un jānoslēdz jauns zemes nomas līgums, kas nav īsāks par pieciem gadiem. 
Slēdzot līgumu, gada nomas maksa par iznomāto zemes vienības daļu nosa-
kāma 0.5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 3.00 
par mazdārziņu 0.03 ha platībā un ne  mazāk kā EUR 6.00 par mazdārziņu 
0.06 ha platībā.

Bet, kamēr februārī pašvaldībā tiek aprēķināti un izsūtīti nekustamā 
īpašuma nodokļi, aicinām nomniekus nesteigties ar mazdārziņu nomas 
līgumu slēgšanu un tos noslēgt marta un aprīļa laikā.

Visu nepieciešamo informāciju par mazdārziņu nomu jūs varat uzzināt 
pie Rojas novada domes Nekustamā īpašuma speciālistes/Nekustamā 
īpašuma nodokļu administratores Alises Krūmiņas pa tālruni 63220837 
vai rakstot e-pastu: alise.krumina@roja.lv.

Nekustamā īpašuma speciāliste / NĪN administratore:
A. Krūmiņa

 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 1/2015 „Par grozījumiem Rojas no-
vada pašvaldības 21.02.2012. saistošajos noteiku-
mos Nr. 6/2012 „Par materiāliem pabalstiem Rojas 
novadā””;
 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2015 

„Grozījumi 21.01.2014. saistošajos noteikumos 
Nr.  2/2014 „Par Rojas novada domes 2014. gada 
budžeta plānu””;
 Apstiprināt pašvaldības pamatbudžeta, speciālā 

budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta iz-
pildi;
 Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 3/2015 „Par 

Rojas novada pašvaldības 2015. gada budžeta plānu”;
 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

Torņa ielas 3, Rojā, Rojas novadā, daudzdzīvokļu 
mājai, kas fiksēti nekustamā īpašuma nodokļu 
administrācijas sistēmā, par kopējo parāda summu 
EUR 71,20;
 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļu parādu un 

nokavējuma naudu maksātnespējīgai personai;
 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamat-

parādu un nokavējuma naudu, kas radusies uz 
20.01.2015., kopā 6 personām par summu EUR 62,05;
 Publicēt paziņojumu par brīvās zemes 

vienības daļas 175 m² platībā (vairāk vai mazāk, 

kā izrādīsies, uzmērot dabā), no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu Nr. 8882 007 0204, kas ir 
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 88820020242, 
„Pagasta zeme” Rojas novads, sastāvā, iznomāšanu 
uz septiņiem gadiem, portatīvā automobiļu gāzes 
uzpildes stacijas moduļa uzstādīšanas un darbības 
vajadzībām ar nomas maksu 1,5% no iznomājamās 
zemes kadastrālās vērtības gadā;
 Apstiprināt Rojas novada Sociālā dienesta 

Darbības plānu 2015. gadam;
 Deleģēt Rojas Golfa klubam veikt pašvaldības 

autonomā funkciju zemes vienībā, kadastra ap-
zīmējums 8882 008 10660, 047 ha platībā, atbilstoši 
projektam „Bērnu rotaļu laukumu izveide Rojas 
pludmalē”;
 Atbrīvot Rojas novada Domes tehnisko 

sekretāri  Inu Bramani no Rojas novada pašvaldības 
komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības 
zemes iegūšanu īpašumā locekles pienākumiem. 
I. Bramanes vietā  apstiprināt Rojas novada Domes 
priekšsēdētāju Evu Kārkliņu;
 Atcelt Rojas novada Domes 2014. gada 

21.  oktobra lēmumu Nr. 102 „Par lauku apvidus – 
mazdārziņu zemes nomas līgumiem”. Rojas novada 
Domei, noslēdzot jaunus lauku  apvidus  zemes  
nomas līgumus par mazdārziņiem, noteikt līguma 

termiņu uz pieciem gadiem, nosakot gada nomas 
maksu par iznomāto zemes vienības daļu 0,5% 
no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 
kā EUR 3,00 par mazdārziņu 0,03 ha platībā un 
ne  mazāk kā EUR 6,00 par mazdārziņu 0,06 ha 
platībā;
 Mainīt nekustamā īpašuma „Ziepāni”, Rojas 

novads, kadastra Nr. 8882 004 0206 zemes lietošanas 
mērķus;
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Dambiņi”, 

Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0400), atdalot 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0401 
un atdalīto zemes vienību pievienot nekustamam 
īpašumam „Jaunrobežnieki”, Rojas novadā. Paliekošai 
zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 
8882 009 0400 mainīt zemes lietošanas mērķus;
 Izveidot būvju īpašumu, sastāvošu no 

darbnīcas, un piešķirt būvju īpašumam nosaukumu 
un adresi – Celtnieku iela 4B, Roja, Rojas novads, 
LV–3264, un reģistrēt būvju īpašumu zemesgrāmatā. 
Zemei ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0740 un uz 
tās esošajai dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 
8882 008 0740 001, adresi Celtnieku iela 4, Roja, 
Rojas novads, LV–3264, nemainīt;
 Brīdināt Rojas novada pašvaldības īpašumā 

Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā, par nepieciešamību 

atbrīvot dzīvokļus līdz 2015. gada 1. jūnijam, sakarā 
ar īpašuma tehnisko stāvokli, kas apdraud tajā 
dzīvojošo personu drošību un plānoto būvju rekon-
strukciju;
 Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai 

personai;
 Piešķirt sešām personām bezmaksas licences 

makšķerēšanai;
 Atbalstīt Rojas Jūras zvejniecības muzeja dalību 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludinātajā 
projektu konkursā „Par valsts finansējumu Nacionālā 
muzeja krājuma uzturēšanai un izmantošanai 
pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un 
privātajās kolekcijās” ar projektu „Krišjāņa Valdemāra 
jūrniecības mantojums mūsdienīgā interpretācijā”;
 Izbeigt mirušam  īpašniekam lietošanas 

tiesības uz zemi „Jaundzintari Rudē”, Rudē, Rojas 
novadā, kadastra Nr. 8882 007 0213 un atbilstoši li-
kumam „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldībai 
piekrītošu īpašumu „Jaundzintari Rudē”, Rudē, Rojas 
novadā.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 

domes sekretāre  Marita Nagle

Rojas novada 20. janvāra domes sēdē 
tika izskatīti 20 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
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LAD lauku bloku kartē ir publicēti 
ainavu elementi – aicinām iesniegt 
lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams!

Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts 
„Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes 
ciemā, II kārta” ir īstenots pilnībā.

Jau kopš 2013. gada beigām Rojas novada dome un tiešais at-
balsta saņēmējs pašvaldības SIA „Rojas DzKU” aktīvi piedalās 
Eiropas Savienības ERAF līdzekļu apgūšanā, iesaistoties projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes 
ciemā, II kārta” realizācijā. 

Kopējais projekta ietvaros paredzētais darbu apjoms Rojā 
īstenots ar sekojošiem līgumiem: 

2014. gada 17. jūnijā starp SIA „SAN B” tika noslēgts būvdarbu 
līgums „Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta 
Rudes ciemā, II kārta” par kopējo summu 175369.33 EUR bez PVN. 
Paveiktais darbs ir pieņemts un objekts pieņemts ekspluatācijā 

2014. gada decembrī. Būvdarbu autoruzraudzību saskaņā ar 
līgumu veica SIA „Firma L4”, bet būvuzraudzību SIA „Akorda”. 
Līgumu īstenošanas laikā SIA „Rojas DzKU” sasniedza plānotos 
projekta rezultātus, izbūvējot un rekonstruējot sekojošus apjomus: 
rekonstruēti ūdensapgādes tīkli (1147 m); rekonstruēti kanalizācijas 
pašteces tīkli (397 m); rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija; 
izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli (154 m) un spiedvads (72 m); 
izbūvēta viena jauna kanalizācijas sūkņu stacija.

Projekta mērķis ir samazināt ūdens zudumu apjomu, nodrošināt 
ūdens resursu racionālu izmantošanu, nodrošināt kvalitatīvu 
notekūdeņu savākšanas pakalpojuma nodrošināšanu un samazināt 
infiltrācijas apjomus. 

Šobrīd intensīvi tiek veikti pēdējie darbi dokumentu sagatavošanā, 
lai SIA „Rojas DzKU” saņemtu noslēguma maksājumu no ES ERAF.  

Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 193 tūkstoši EUR, no kuriem 
ERAF līdzfinansējums ir aptuveni 164 tūkstoši EUR. Pārējās iz-
maksas tiek segtas no Rojas novada pašvaldības ieguldījuma SIA „Ro-
jas DzKU” pamatkapitālā un SIA „Rojas DzKU” līdzfinansējuma.

 Ivars Jaunozols, valdes loceklis

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA 
ROJAS NOVADA ROJAS PAGASTA RUDES CIEMĀ II KĀRTA” 

LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS 

IR SIA „ROJAS DZKU”
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU 

UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA 
CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA

SIA „ROJAS DZKU”
Selgas iela 8, Roja, Rojas pagasts, Rojas novads, LV 3264
Tālr. 63232347, fakss 63232347, e-pasts: dzku@roja.lv

Pabeigts ūdenssaimniecības projekts  
„Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā, II kārta” 

Veiksmīgi noslēgusies līdzekļu vākšana 
ar C hepatītu slimajām sievietēm

Dace Klabere

Kā jau iepriekš rakstījām, 21. de-
cembrī Rojā notika labdarības kon-
certs „Es palūgšu eņģelim baltam”, 
kurā tika vākti līdzekļi mūsu novada 
iedzīvotāju Ingas Erdmanes un Justī-
nes Valteres ārstēšanai. Šodien ar 
prieku varam paziņot, ka vajadzīgie 
līdzekļi ir savākti un abas jaunās sie-
vietes sāks ārstēšanās kursu.

Visa vajadzīgā summa – 5280 eiro, 
tika savākta salīdzinoši ātri, nepilnos 
divos mēnešos. Sociālā dienesta vadītā-
ja Lāsma Pūce ir gandarīta par cilvēku 
atsaucību. Viņa norāda, ka lielākā daļa 
ziedotāju ir mūsu novadnieki. Prāvu 
naudas summu ziedoja arī mūsu draugi 
no Valdemārsvīkas, vairāk kā 900 eiro 
tika saziedoti koncerta laikā, bet jan-
vāra beigās, iepriekš noskaidrojot, cik 
vēl pietrūkst līdz vajadzīgajai summai, 
visu trūkstošo summu ziedojumu kon-
tā ieskaitīja kāds ziedotājs, kurš vēlējās 
palikt anonīms. Lāsma ir pārsteigta 
par īso laika sprīdi, kādā tika savākta 
nauda un atzīst, ka brīdī, kad pie viņas 
pēc palīdzības vērsusies Justīne, bijusi 
uztraukusies, vai izdosies palīdzēt. Pir-
majā brīdī Lāsma neko nesolījusi, bet 
apņēmusies pamēģināt. Un tad jau arī 
zibenīgi sākušas raisīties idejas, kuras 
veiksmīgi izdevies īstenot.

Lūgt palīdzību nekad nav viegli, un 
arī Justīnei tas bijis visgrūtākais solis. 
Gan Justīne, gan Inga atzīst, ka visvai-

rāk uztraukušās bērnu, ne sevis dēļ. 
Ingai ir 2 mazi bērni, no kuriem ma-
zākajam nav pat gadiņš, bet Justīne ir 
mamma 5 audžubērniem. Pirms vēr-
sties pēc palīdzības, Justīnes ģimenē jau 
bija apspriestas visas iespējas – gan, kā 
ietaupīt, gan iespēja ņemt kredītu. Bet 
iedzīvoties kredītsaistībās, kad jāpabaro 
un jāapģērbj pieci mazuļi un ēst gribas 
arī pašiem, nav joka lieta. Justīnes ģi-
mene pagaidām ir vienīgā audžuģime-
ne mūsu novadā. Zinot, ka savu bērnu 
viņiem nebūs, Justīne ar vīru savulaik 8 
gadus, līdz pat Justīnes 25 gadu vecuma 
sasniegšanai, gaidījuši, kad varēs kļūt 
par audžuvecākiem. Šo gadu laikā ne 
viņas, ne vīra pārliecība kļūt par audžu-
vecākiem nemainījās. Gandrīz gads pa-
gājis, līdz izturētas visas pārbaudes un 
nokārtoti dokumenti, bet, ņemot vērā 
to, ka ģimene jau 8 gadus bija gaidīju-
si, tas vairs nešķitis nekas. „Kad iegā-
jām zīdaiņu namā Rīgā un ieraudzījām 
Krišjāni, uzreiz bija skaidrs – tas ir mū-
sējais”, ar smaidu pirmā bērna ienākša-
nu ģimenē atceras Kristīne. Interesanti, 
ka mazulis vizuāli ir tik ļoti līdzīgs Justī-
nes vīram, ka tas pārsteidzis arī zīdaiņu 
nama personālu. Šobrīd Justīnes ģime-
nē aug jau pieci mazuļi, un darba ap-
joms, aprūpējot lielo saimi, ir milzīgs, 
bet Justīne nežēlojas. Tieši otrādi, viņa 
labprāt ņemtu savā paspārnē vēl kādu 
bārabērnu, diemžēl nelielā mājokļa dēļ 
šādas iespējas nav. Ir jau gadījušies arī 
brīži, kad rokas nolaidušās un gribējies Inga un Justīne ar saviem mīļajiem – visi laimīgi un gaišu cerību pilni. 

mest plinti krūmos, bet, kā smej Justīne, 
tas ir tikai tāds mirkļa vājums, kas ātri 
pāriet. „Bērni ir tik mīļi, un viņi jau 
nav vainīgi, ka kāda rakstura šķautne ir 
tāda, kāda tā ir”, apgalvo Justīne.

Jaunajai sievietei ir kāds stāsts, ar 
kuru viņa dalās arī ar mums. Nesen Jus-
tīne braukusi uz Talsiem un autobusā 
atradusi naudas maku. Tajā bijusi liela 
naudas summa, vismaz pāris mēnešu 
pensija, un uz mirkli Justīnei galvā pa-
zibējusi doma, ka ar to pietiktu vismaz 
pāris mēnešu ārstēšanās kursam. Taču 
jau nākamajā mirklī Justīne zvanījusi 
uz makā atrasto telefona numuru. At-
rastā maka īpašniece no prieka raudā-
jusi un satiekoties Justīne redzējusi, cik 
viņa ir laimīga. Bet pēc pāris nedēļām 
ziedojumu kontā iekrīt visa trūkstošā 
naudas summa un piedevām Justīne, 
aizpildot anketu, vinnē ielūgumu visai 
ģimenei uz pasākumu. „Viss labais nāk 
atpakaļ ne tikai dubultā, bet pat vairāk”, 
ir pārliecināta Justīne.

Abas jaunās sievietes un viņu ģime-
nes ir bezgala pateicīgas visiem ziedo-
tājiem. „Mans paldies nav izmērāms 
un vārdos izsakāms. Jācer, ka kādreiz 
varēsim to cilvēkiem atdarīt. Ja vien kā-
dam vajag palīdzību, droši varat mums 
zvanīt. Mums nav naudas, bet mums 
ir rokas un kājas”, sarunas nobeigumā 
bilst Justīne. 

Viņai ārstēšanās kurss sāksies jau 
martā, bet Ingai vēl jāpaciešas, līdz 
slimnīcās beigsies gripas epidēmija. Tas 

No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta die-
nests (LAD) LAD lauku bloku kartē ir publi-
cējis ainavu elementus (koku, krūmu grupas 
un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārska-
tīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt 
precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespē-
jams pievienot arī jaunus ainavu elementus. 
Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu ele-
mentus, ir jāiesniedz bloku precizēšanas pie-
teikums LAD E-Pieteikšanās sistēmā (EPS). 
Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu 
iesniegšanai ir 2015. gada ir 1. aprīlis.

LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz 
to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti iz-
pildīt prasību par ENP izveidošanu un/vai 
uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam 
ir jāizvērtē tas, kas vēl ir saimniecībā jāpa-
veic, lai tiktu ievērotas zaļināšanas prasības. 
Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļinā-
šanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis 
īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir iespē-
jams izmantot, lai veiktu aprēķinus par savu 
saimniecību. 

LAD atgādina, ka lai 2015. gadā saņem-
tu platību maksājumus pilnā apjomā, ir 
jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro 
saimniecībās, kurās aramzemes platība ir 
vismaz 10 ha.

Zaļināšana sastāv no:
–  kultūraugu dažādošanas;
– ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) 

(papuves, pākšaugi, ainavu elementi, lauk-
malas) izveidošanas un/vai uzturēšanas 5% 
no aramzemes;

– esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastā-
vīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.

Plašāka informācija par zaļināšanas pra-
sībām ir lasāma LAD mājaslapā izvēlnē „Za-
ļināšana”, kur var noskaidrot to, kas jāievēro 
katram lauksaimniekam, lai 2015. gadā pla-
tību maksājumus saņemtu pilnā apmērā, kā 
arī ir publicēta informācija par izņēmuma 
gadījumiem, kuros minētās prasības nav jā-
ievēro. 

Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāie-
vēro zaļināšanas prasības, uz platību mak-
sājumiem būs jāpiesakās elektroniski, tāpēc 
LAD aicina lauksaimniekus jau tagad kļūt 
par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas 
klientiem.

Informāciju sagatavoja: 
Kristīne Ilgaža, 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384 

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Sociālā dienesta vadītāja Lāsma 
Pūce ir gandarīta par cilvēku atsau-
cību. D. Klaberes foto

nebūs viegli, taču gan Justīne, gan Inga 
ir apņēmības pilnas šo cīņu sākt un tajā 
uzvarēt. ■

Dace Klabere

Janvāra beigās Rojā multifunkcionālajā centrā „Strops” 
ieradās bankas „Citadele” pārstāve, lai svinīgā gaisotnē, 
piedaloties Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kār-
kliņai, Invalīdu biedrības priekšsēdētājai Ernai Grīnval-
dei, sociālā dienesta darbiniecēm un Invalīdu biedrības 
ļaudīm, uzdāvinātu Rojas Invalīdu biedrībai datoru. Par 
dāvinājumu priecājas visi, jo jaunais dators būs pieejams 
gan centra jauniešiem, gan invalīdiem un senioriem. Erna 
Grīnvalde atzīst, ka tas lieti noderēs projektu rakstīšanai 

un elektroniskajai sarakstei, bet biedrības ļaudīm da-
tors lieti noderētu, lai sekotu līdzi jaunākajām ziņām 
un veiktu maksājumus internetbankā, tādējādi ietau-
pot līdzekļus. Visi tie, kuri līdz šim datora prasmes nav 
apguvuši, aicināti piedalīties izglītojošajās nodarbībās 
otrdienās, kurās sociālā darbiniece Baiba Trūbiņa lab-
prāt ierādīs nepieciešamās prasmes darbam ar datoru.

Pasākuma noslēgumā pie kafijas tases tika pārrunā-
tas arī turpmākās sadarbības iespējas, jo banka „Cita-
dele” labprāt sniedz atbalstu tieši jauniešiem un senio-
riem, kas ir arī „Stropa” mērķauditorija. ■

Rojas Invalīdu biedrība saņem dāvanā datoru

Bankas „Citadele” pārstāve (no kreisās) sveic Rojas Invalīdu biedrības priekšsēdētāju Ernu Grīnvaldi. 
L. Voronovas foto
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Jaunais gads Rojas Mūzikas un 
mākslas skolā sācies ar saspringtu dar-
ba cēlienu pūšaminstrumentu un sita-
minstrumentu klases audzēkņiem. Jau 
pērnā gada nogalē mūsu skolā notika 
Valsts konkursa I kārta, kur piedalījās 
visi audzēkņi. Žūrijas komisija izvēlējās 
piecus labākos, kuri turpināja gatavo-
tiesValsts konkursa II kārtai Ventspilī.

Jāpiebilst, ka konkursa dalībnieki 
tika iedalīti trijās dažāda vecuma gru-
pās.Tas nozīmē, ka netika ņemta vērā 
klase, kurā audzēknis mācās, bet gan 
viņa vecums. Līdz ar to ieguvēji bija 
vecāko klašu audzēkņi, jo viņu prasme 
bija lielāka.

Uz konkursa II kārtu Ventspilī devās 
sekojoši pedagoga Jāņa Popeļa audzēk-
ņi – Linda Melānija Strautiņa (klarne-
tes spēle) un Rihards Segliņš (saksofona 
spēle) I grupā, Rūta Jaunozola (saksofo-
na spēle) II grupā un divi sitaminstru-
mentu spēles audzēkņi III grupā – Lore-
ta Krontāle un Emīls Mārtiņš Upenieks.

Pārliecinošu sniegumu demonstrēja 
Linda Strautiņa, kura ieguva II pakāpes 
diplomu un tiesības piedalīties Valsts 
konkursā Rīgā. Daudz neatpalika Rūta 
Jaunozola, saņemot III pakāpes diplo-

mu. Arī Rihards, Loreta un Emīls sa-
ņēma diplomus par piedalīšanos. Šāda 
veida konkursi bija viņu pirmā atbildī-
gā uzstāšanās ārpus skolas.Viņi lieliski 
tika galā ar savu priekšnesumu, kā arī 
pārvarēja „lampudrudzi”, bez kura nav 
iedomājams neviena mākslinieka uznā-
ciens uz skatuves.

Lindai jānovēl veiksme arī turpmāk, 
jo priekšā vēl divi konkursi. 6. februārī 
Linda devās uz Dobeli, kur piedalījās 
IV klarnetes spēles Jauno izpildītāju 
konkursā Jūlija Grūtupa piemiņai. Tas 
bija kā ģenerālmēģinājums Valsts kon-
kursam  Rīgā, kas notiks februāra otrajā  
pusē.

Ja teiktu, ka ar to arī pūtēji var doties 
atpūtā, tā nebūt nav. Vēl viens atbildīgs 
pasākums notika svētdien, 25. janvārī, 
Rīgā, Latvijas Mūzikas akadēmijā. Tas 
bija ikgadējais, nu jau XX Latvijas mū-
zikas skolu pūšaminstrumentu izpildī-
tāju konkurss. Mūsu skolas audzēkne 
Beate Olekte kopā ar saviem vecākiem, 
pedagogu Jāni Popeli un koncertmeis-
tari Antru Upenieci agrā brīvdienas 
rītā, apņēmības pilna, devās iekarot 
Rīgu. Beate pirms pāris gadiem absol-
vēja Rojas MMS flautas specialitātē, 

bet, būdama ļoti aktīva un mērķtiecīga 
meitene, nolēma apgūt vēl vienu ins-
trumentu – saksofonu.

Konkurss Rīgā notika trīs dienu 
garumā. Šajā laikā Mūzikas akadēmi-
jā ieradās bērni no visas Latvijas, lai 
stātos kompetentas žūrijas priekšā un 
demonstrētu savu prasmi instrumenta 
pārvaldīšanā. Svētdien uzstājās klarne-
tes spēles un visdažādāko izmēru sak-
sofonu spēles audzēkņi.

Alta saksofonu grupā, ko pārstāvēja 
Beate, piedalījās 34 konkursanti. Ļoti 
labus rezultātus uzrādīja Rīgas 1.Mūzi-
kas skolas audzēkņi, godalgotās vietās 

ierindojās arī bērni no Latgales sko-
lām – Jēkabpils, Ludzas, Preiļiem.

Beatei tas bija ļoti nopietns pārbau-
dījums, lai stātos uz lielās Mūzikas aka-
dēmijas skatuves un atskaņotu sarežģī-
tu programmu,  kurā ietilpa obligātais 
skaņdarbs un izvēles skaņdarbs. Beatei 
piemīt ļoti laba īpašība – viņa prot sa-
ņemties un parādīt sevi no vislabākās 
puses, un to viņa arī izdarīja. Priekš-
nesums bija muzikāls, pārliecinošs un 
izteiksmīgs. Gandarījumu guva viņas 
pedagogs Jānis Popelis, ļoti aktīvi līdz-
jutēji bija Beates vecāki, kuru uztrau-
kums par meitu nebūt nebija mazāks.

Tagad Beate gatavojas piedalīties fes-
tivālā Saxophonia, kas notiks Rīgā laikā 
no 12.–22. februārim. Festivāla ietvaros 
notiks dažādi koncerti, kuros piedalīsies 
pasaulslaveni mūziķi. Beate ir sagatavo-
jusi jaunu programmu, kā arī nopietni 
gatavojas piedalīties saksofonu korī, ap-
gūstot atsevišķu repertuāru.

Vēlēsim Beatei izturību, veiksmi un 
azartisku degsmi!  Lai Rojas vārds go-
dam skan ārpus mūsu novada robežām!

Antra Upeniece,
Rojas MMS pedagogs

Uzstājas Beate Olekte un Emīls Mārtiņš Upe-
nieks, pie klavierēm Antra Upeniece.

Albuma foto

Olimpiāžu laiks
Spraigi  iesācies mācību gada 2. se-

mestris, kurš, kā katru, gadu ir piesāti-
nāts ar Talsu, Dundagas, Mērsraga un 
Rojas skolu organizētajām olimpiādēm 
dažādos mācību priekšmetos.

26. janvārī Talsos notika latviešu va-
lodas un literatūras olimpiāde.

4. klašu grupā piedalījās Adriana 
Gūtšmite (ieguva Atzinību) un  Alek-
sandra Māra Tarlapa, skolēnus olimpiā-
dei sagatavoja skolotājas Egija Hazena 
un  Jolanta Damberga.

8. klašu grupā   piedalījās Anni-
ja Šulce un Paula Kļaviņa, sagatavoja 
skolotājas Velta Mitenberga un Mārīte 
Maurmane.

9. klašu grupā piedalījās Una Drav-
niece un Estere Sīpliņa, sagatavoja sko-
lotāja Aigita Sprince.

19. janvārī Talsos notika latviešu 
valodas un literatūras olimpiāde, kurā 
12. klašu grupā piedalījās Madara Kriš-
jāne (4. v.) un Zane Hazena (5. v.). Mei-
tenes olimpiādei sagatavoja skolotāja 
Velta Mitenberga.

11. klašu grupā   piedalījās Linda 
Andžāne (4. v.), sagatavoja skolotāja 
Aigita Sprince.

Zināmi rezultāti vēstures olimpiādē, 
kurā 12. klašu grupā startēja Zane Ha-
zena (4. v.).

9. klašu grupā piedalījās Loreta 

Krontāle, Adriana Zembaha, Estere 
Sīpliņa, Una Dravniece.

Skolnieces olimpiādei sagatavoja 
skolotāja Inga Puntule.

16. janvārī notika angļu valodas 
olimpiāde 10.–12. klašu jauniešiem, 
kurā piedalījās Amanda Kaža (3. v.), 
Jēkabs Jānis Kalniņš (6. v.), piedalījās 
arī Sintija Grīnīte. Jauniešus olimpiādei 
sagatavoja skolotāja Lāsma Jaunozola.

Matemātikas olimpiādē vidusskolu 
grupā no Rojas vidusskolas piedalījās 
11.a klaseas skolniece Linda Andžāne 
(5. v.), sagatavoja Virgīnija Mūrniece. 
Savukārt ekonomikas olimpiādē pieda-
lījās Halina Perapečina un Jēkabs Jānis 
Kalniņš (5. v.), sagatavoja skolotāja Maija 
Brusbārde. 

Lībagu sākumskolā pirmo reizi noti-
ka olimpiāde „100 dienas pirmklasnie-
ka somā”, kur mūsu novadu pārstāvēja 
1. klašu komanda – Paula Feldmane, 
Patrīcija Freimane un Māra Brigmane, 
iegūstot 2. vietu. Apsveicam meitenes 
un viņu skolotājas – Ilgu Mazkalniņu 
un Irēnu Pīpiķi.

Paldies skolotājām par skolēnu gata-
vošanu un skolēniem par piedalīšanos 
olimpiādēs!

Anita Kurmiņa,  
direktores vietniece izglītības jomā

Iepriecinot citus, mēs paši 
kļūstam laimīgāki!

24. janvāra pēcpusdienā Rojas vidusskolas skolēnu padomes jaunieši devās uz 
Laucienes pansionātu, lai iepriecinātu tos cilvēkus, kuriem dažādu iemeslu dēļ ne-
pieciešama sociālā aprūpe. Skolēni bija sagatavojuši nelielu koncertu, kurā meite-
nes no deju studijas „Elfas” priecēja skatītājus ar skaistām dejām, izskanēja visiem 
zināmas latviešu dziesmas gan mazākos sastāvos, gan, dziedot visiem kopā. Prieks, 
ka pašpārvaldē darbojas tik talantīgi jaunieši! 

Ko par piedzīvoto saka paši jaunieši? 
Aivita (12.a kl.) atzīst, ka šis pasākums sniedzis jaunu pieredzi un gandarījumu, 

jo bija iespēja kaut ko darīt citu labā. 
Signe (10.b kl.) apgalvoja, ka bija vērts censties, jo, lai gan ārēji skatītāji neizrādī-

ja emocijas, tomēr bija jūtams, ka cilvēkiem patika, viņi baudīja nelielo koncertiņu. 
Sabīne (11.a kl.) atzina, ka uzstāties bijis grūtāk, kā citās reizēs, jo tas prasījis 

emocionālu savaldību. Tomēr tā bija jauna pieredze, iespēja iepriecināt citus, un 
tas atsver visu.

Arī pansionāta iedzīvotāji un darbinieki izteica atzinīgus vārdus un pateicās 
jauniešiem par ciemošanos, sakot, ka būsim mīļi gaidīti Laucienē arī turpmāk.

Paldies Rojas novada pašvaldībai par transportu un šoferītim Imantam par jau-
ko braucienu! Paldies jauniešiem par uzņēmību un vēlmi iepriecināt citus! 

Aija Barovska,
Rojas vidusskolas direktores vietniece

audzināšanas darba jomā

Nedēļa sākās ar 6. klases stafeti „Uzdevumu labirinti”, kurā piedalījās 24 skolēni. Uzvarēja  Kristaps Ričards Freimanis, ar 
labiem panākumiem startēja Paula Feldmane, Dāvis Jaņķevics un Mārtiņš Pauls.

7. klašu skolēniem notika  komandu sacensības, ieguvēji  bija visi. Paši skolēni saka,  ka sacensības patika, jo bija interesanti, 
tāpēc vajadzētu šādus pasākumus rīkot biežāk.

8. klasēm notika individuālo uzdevumu risināšanas konkurss, kurā bija jārisina ķīmijas, fizikas un matemātikas uzdevumi. 
Uzvarēja Paula Kļaviņa, Evelīna Laila Gegerniece, Reilija Davidoviča, Toms Kolosko.

29. janvārī notika starpnovadu 5. klašu matemātikas pēcpusdiena, kurā piedalījās komandas no Talsu 2. vidusskolas, Pa-
stendes pamatskolas, Mērsraga, Valdemārpils  un Rojas vidusskolām. Sacensība bija spraiga un interesanta. Uzvarēja Talsu 
komanda, bet ieguvēji bija visi, jo nostiprinājās sadarbības prasmes starp komandu dalībniekiem. Pēc sacensībām skolēni 
apmeklēja izstādes bioloģijas kabinetā, piedalījās eksperimentos fizikā un ķīmijā.

28. janvārī notika skolas 5.–8. klašu skolas  matemātikas olimpiāde. 

1. vieta 2. vieta 3. vieta
5. klašu grupā Rihardam Segliņam Miķelim Gitendorfam Mikam Kilmitam
6. klašu grupā Kristapam Ričardam Freimanim Kitijai Maišelei Evai Kiršteinei
7. klašu grupā Laurai Antānei Emīlam Vonsovičam –
8. klašu grupā Paulai Kļaviņai Ārim Kiršteinam Tomam Kolosko

Paldies skolēniem par atsaucību un piedalīšanos!
Liels paldies skolotājiem R. Koroļovai, L. Frīdenvaldei, E. Mūrniekam, M. Folkmanei, M. Leitartei, I. Plātei, V. Freimanei, 

M. Brusbārdei, V. Mūrniecei par ieguldīto darbu un atsaucību!
Anita Kurmiņa, direktores vietniece izglītības jomā

Eksakto mācību priekšmetu 
nedēļas rezultāti

Jautā lasītājs
Kad tiks sakārtota piekļuve 

jūrai pie jaunā auto stāvlaukuma 
Valgalciemā?

Ir pabeigts projekts „Labiekārtota 
auto stāvlaukuma izveide Valgalcie-
ma jūrmalā”, kur galveno finansējumu 
piešķīra Eiropas Zivsaimniecības Fonds, 
savukārt pašvaldība šī gada vasarā, 
ieguldot savus līdzekļus, turpinās laipas 
izbūvi par saviem līdzekļiem.

Marita Nagle, 
Rojas domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Cienījamie vecāki!
Šobrīd arī Rojā un mūsu skolā viesojas vīruss, kurš pēdējās dienās ir pie-

veicis trešo daļu skolēnu. Ja jūsu bērns sūdzas par galvas sāpēm un vājumu, tā 
jau ir pirmā pazīme, ka nepatikšanas ir klāt. Ļaujiet viņam slimības laiku pava-
dīt mājās, palutinot ar krietnu daudzumu siltas tējas un vitamīnu devu. Skolas 
darbus noteikti vieglāk ir paveikt, ja veselība ir kārtībā un pašsajūta lieliska. 
Lūgums vecākiem, kuri savus bērnus uz skolu atved ar auto – rīta stunda vēl ir 
krēslā tīta, skolēni mēdz neskatīties apkārt, tāpēc aicinu skolēnus izlaist no auto, 
pagalmā neiebraucot, vai to darīt, pagalmā iebraucot uzmanīgi un lēni. Ja ir ne-
pieciešamība skolēnu aizvest uz klasi, auto novietot pagalmā tā, lai netraucētu 
pērējiem drošu pārvietošanos.

Paldies par sapratni!
Gundega Pole, direktore

Fotoskats
Dace Klabere

Svētdien stiprās vēja brāzmas neiz-
turēja bērzs, kurš jau gadu desmitiem 
bija audzis stadiona malā Priežu ielā. 
Vēl pirms dažām minūtēm, braucot 
tam garām, nekas neliecināja par to, ka 
bērzs kritīs. Laimīgas sakritības dēļ tas 
nogūlās paralēli ceļam, tā pasargājot no 
nelaimes garāmgājējus un braucējus, 
un nesabojājot pāri ceļam esošo māju. 

D. Klaberes foto

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi republikas konkursos
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Rojenieces iziet pasaulē
Dace Klabere

No 3. līdz 7. februārim Valmierā notika Pasaules čempionāta florbolā kvalifikā-
cijas turnīrs. Tajā piedalījās 6 valstis – Latvija, Ungārija, Dānija, Spānija, Francija 
un Šveice. Tādi pat turnīri notika arī Polijā, Slovākijā, Kanādā un Austrālijā. Visu 
valstu izlašu mērķis bija viens – cīnīties par iespēju startēt Pasaules čempionāta 
florbolā finālturnīrā, kas sāksies šī gada 5. decembrī Somijā. Kvalifikācijas turnīrā 
Valmierā Latvijas izlase izcīnīja 2. vietu, tā iegūstot  ceļazīmi uz Pasaules čempio-
nātu.

Latvijas izlases sastāvā turnīrā piedalījās arī divas rojenieces, bijušās trenera 
Jāņa Volaja audzēknes Baiba Juruša un Zane Klabere. Baiba ir vienīgā florboliste 
pasaulē, kas līdz šim piedalījusies visos Pasaules čempionātos – kopskaitā deviņos. 
Zanes kontā līdz šim ir četri Pasaules čempionāti. Valmierā notikušajā kvalifikāci-
jas turnīrā Zane iekļuva arī turnīra simboliskajā izlasē kā labākā kreisās malas aiz-
sardze. Lai mūsu meitenēm izdodas decembrī nest Latvijas un Rojas vārdu pasaulē!

Līdz šim neviens Pasaules čempionāts florbolā nav no-
ticis bez Baibas piedalīšanos.

Zane cīņā pret Šveices izlasi, kas bija turnīra spēcīgākā 
komanda.

Albuma foto

Ar šīm dzejas rindām aicinājām piedalīties 29. janvāra tematiskajā pēcpusdienā Rojas novada bibliotēkā, lai ar dzeju un 
dziesmām atzīmētu Vidzemes zemnieka dēla ar zvaigžņu dvēseli, latviešu dzejnieka romantiķa Friča Bārdas 135. dzimšanas 
dienu.

Dzejnieka Friča Bārdas neilgā mūža laikā (miris 39 gadus vecs) iznācis tikai viens dzejoļu krājums „Zemes dēls” (1911), 
otrs palicis nepabeigts.

Friča Bārdas dzeja, it īpaši par dabu, ir ļoti daudzveidīga gan formā, gan noskaņā, gan tēlainībā, tāpēc gandrīz ikvienam no 
mums atmiņā palikušas kādas no viņa dzejas rindām, tai skaitā brīnišķīgā bērnu dzeja par bukuragu, lietus vīriņu vai tītarbik-
si. Jāpiekrīt lasītājas Annas Mihailovas teiktajam – ļoti žēl, ka viņa dzeja vairs nav mazāko klašu skolu grāmatās.

Arī mēs katrs lasījām kādu no Friča Bārdas dzejoļiem, klausījāmies dziesmas ar viņa vārdiem un arī paši dziedājām. Kurš 
gan nezina populāro dziesmu „Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī”? Jā, arī tai pamatā ir Friča Bārdas dzeja.

Mīļš paldies visiem, kuri piedalījās mūsu organizētajā pēcpusdienā! Īpašs paldies Ārijai Salmiņai par profesionālo dzejas 
lasījumu un Reginai Ģiertmanei par otrās balss turēšanu mūsu kopdziedājumā!

Irēna Svitiņa, Rojas novada bibliotēkas vadītāja

Pasākumu jauki papildināja Ārijas Salmiņas profesionālais dzejas lasījums. 
D. Dambītes foto

Es nereāls esmu un gribu tāds būt

Seniori ada, izšuj un tamborē
Dace Klabere

Kādas pirmdienas rītā, ieejot MFC „Strops” telpās, sapratu, ka šai telpai ir 
dots pareizais nosaukums – tajā patiešām dunēja kā bišu stropā. Trīs telpās bija izvietojušies  Rojas 
Invalīdu biedrības biedri, un katrs bija ar kaut ko aizņemts. Kādā no telpām tika šķirota manta un 
kārtoti plaukti, citā sievietes mācījās tamborēt, kāda sieviete ar šķērēm rokās veikli šķiroja vecus 
džinsus, izgriezdama no tiem labākos auduma gabalus, vēl citur vīri, pieres saraukuši, sēdēja pie 
šaha galdiņa, bet turpat netālu dāmas gatavojās uzraut zolīti. Visu to mēģināja pārraudzīt Invalīdu 
biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde, pie reizes atbildot uz katru jautājumu un telefona zvanu. 
Cilvēku bija tik daudz un kņada tik liela, ka nudien nebija viegli šajā burzmā atrast klusāku stūrīti, 
lai pajautātu Kristīnei Sauškinai, ap kuru pulcējās visvairāk dāmu, ar ko viņas šobrīd nodarbojas.

Izrādās, ka pašlaik dāmas apgūst tam-
borēšanas mākslu. Kristīne priecājas, ka 
nāk arvien vairāk sieviešu, kuras vēlas ie-
mācīties strādāt rokdarbus. Starp viņām ir 
arī tādas, kas tieši šeit pirmo reizi paņem 
rokās tamboradatu vai adāmadatas. Kris-
tīne uzteic Mairitu, kura nekad iepriekš 
nebija tamborējusi, bet tagad viņa ne tikai 
tamborē, bet jau prot nolasīt tehniskos zī-
mējumus. Tas ir vērā ņemams panākums, 
ļoti liels progress. Un pats galvenais, ka 
Mairitai arī patīk tas, ko viņa dara, un 
tad jau šī prasme tikai augs augumā. Dina 
savukārt ada ļoti skaistas, nestandarta čī-
bas, arī tikko dzimušiem mazuļiem, kas 
ir daudz grūtāk uzadāmas nekā pieaugu-
šajiem. Stāsta Kristīne: „Pagājušajā gadā 

vairāk tamborējām zvaniņus, eņģelīšus, šogad izšujam, šujam, adām, apgleznosim stiklu un zīdu. Uz 
Ziemassvētkiem sagatavojām veselu kasti ar pašu rokdarbiem, ko aizsūtījām uz ziedot.lv, uz Ziemas-
svētkiem iepriecinājām arī pansionātos mītošos mūsu novada iedzīvotājus. Cenšamies it visur iztikt 
ar pašdarinātām lietām – pat dāvanu maisiņus izgatavojam paši. Tā jau ir mūsu pamatdoma – izgata-
vot dažādas lietas, ar kurām apdāvināt savus biedrus, līdzcilvēkus, sponsorus. Ir mums arī otrreizējā 
pārstrāde – no veca izveidojam jaunu. Pagājušajā gadā iesākām projektu, kad no veciem, izdilušiem 
džinsiem izgriež auduma labākos laukumus, tos sašuj kopā, bērni uzzīmē aplikācijas, tās uzšujam 
uz laukumiem, un ar šiem, nu jau krāsainajiem džinsa auduma gabaliem, restaurējam „Stropā” eso-
šos  nodilušos krēslus. Dažiem krēsliem vēl aizmugurē tiek piešūtas kabatas, kurās var ielikt dažādas 
lietas. Šis ir arī tāds kopdarbs ar jauniešiem. Šādi strādājam jau kopš pagājušā gada septembra, kad 
projekta ietvaros ieguvām līdzekļus, par ko iegādāties materiālus. Projekts beigsies maijā, tad arī 
domājam sarīkot izstādi, kurā visi varēs apskatīt mūsu darbiņus, protams, tos, kuri nebūs ziedoti vai 
atdāvināti.”

Zinot, ka Kristīne strādā arī ar bērniem, vaicāju, kam ir vieglāk iemācīt rokdarbus – bērniem vai 
pieaugušajiem? Uz to Kristīne atbild, ka laikam jau pieaugušajiem, jo viņiem ir lielāka pacietība. Bēr-
ni gribot visu ātri un uzreiz. Dažreiz viņi darbiņu iesāk gan, bet ātri pamet, jo jūt, ka tas prasīs daudz 
laika un pacietības. Pieaugušie zina, kāpēc viņi to dara un tai lietai pieiet nopietnāk. Kristīne pastāsta, 
ka pati ar rokdarbiem nodarbojas jau no brīža, kopš sevi atceras. Kristīne:” Lielu paldies par ieintere-
sētību varu teikt savai mājturības skolotājai Ērikai Gūtmanei. Tieši viņa man deva impulsu mācīties 
tālāk. Arī mana mamma ļoti daudz adīja un izšuva, mazāk tamborēja. Bet par to, ka rokdarbi kļuva 
par manu profesiju, paldies skolotājai. Varbūt viņa pati to nemaz neatceras, bet skolas laikā viņa man 
teica tādu frāzi – tu varētu būt laba skolotāja. Tas ir piepildījies, esmu mājturības un vizuālās mākslas 
skolotāja. Reizēm domāju – nu kā to var nemācēt! Man pašai visvairāk patīk adīt, arī izšūt. Liekas, ka 
tas viss ir tik vienkārši un viegli. Es gan arī daudz mācos no saviem skolniekiem. Piemēram, nesen 
iemācījos tamborēt ar kreiso roku – dzīve piespieda. Man ir audzēkņi, kuri ir kreiļi un, lai varētu vi-
ņiem parādīt, kā tamborēt ar kreiso roku, vispirms tas bija jāiemācās pašai. Mēs visi savstarpēji viens 
no otra mācāmies. Arī zīda apgleznošana – viens ir teorija, pavisam citādi tas ir praksē. Mācos gan 
no senioriem, gan no bērniem. Tā ir pastāvīga mijiedarbība. 

Dace Klabere

31. janvāra vakarā lielisku atpūtas un izklai-
des pasākumu interesentiem sagādāja viesnīcas 
„Roj upe” jaunie īpašnieki Andrejs Hluss un Irina 
Kordjē, piedāvājot skatītājiem šova programmu stu-
dijas „Kolizejs” šovu „Hocus-Fokuss”. Interesanti, 
atraktīvi un meistarīgi jau pirms šova sākuma skatī-
tājus izklaidēja iluzionists Riko, bet vēlāk uz skatu-
ves viņa meistarstiķi mijās ar klauna Groka smieklī-

gajām izdarībām, kuras uzjautrināja gan lielos, gan 
visvairāk jau mazos skatītājus. 

Nama  saimnieki bija parūpējušies arī par to, lai 
jau pirms šova sākuma apmeklētāji varētu nobaudīt 
tasi kafijas ar kādu našķi, bet mazākie skatītāji varē-
ja mieloties ar iecienīto popkornu.

Līdz ar viesnīcas „Rojupe” jauno saimnieku iera-
šanos, Rudē aktīva kļuvusi kultūras dzīve. Andrejs 
un Irina ir krievu tautības cilvēki, kuru pēdējā 
dzīvesvieta bijusi Maskava, bet tas netraucē šiem 

viesmīlīgajiem viesnīcas saimniekiem mīlēt 
cilvēkus un valsti, kurā viņi dzīvo pašlaik un, 
jo īpaši, Rudi, kura tagad kļuvusi par viņu 
ģimenes mājvietu. Ļoti daudz tiek darīts, lai 
atdzīvinātu kultūras un sabiedrisko dzīvi cie-
mā. Plašu rezonansi izraisīja rudens tirdziņš, 
uz valsts svētkiem godā tika celta latviešu vir-
tuve, jau pāris mēnešus mazie rojupnieki tiek 
apmācīti kulinārijas noslēpumos, bet par Rudē 
notiekošajiem atpūtas vakariem dzirdētas tikai 
vislabākās atsauksmes. Gribētos, lai neapsīkst 
Irinas un Andreja darboties prieks, lai reali-
zējas viņu vēlme padarīt viesnīcu par aktīvu 
kultūras  centru, bet tas varēs notikt tikai tādā 
gadījumā, ja paši būsim aktīvi, atsaucīgi un at-
vērti sadarbībai. 

Paziņojums 
Rojas novada 
represētajiem 

SIA „Autotransporta direkcija” informējusi, 
ka saskaņā ar 2015. gada 27. janvārī Ministru 
kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem Minis-
tru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumu 
Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, 
kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas at-
vieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 8. pun-
ktā, sākot ar 2015. gada 1. februāri politiski re-
presētām personām, uzrādot politiski represētās 
personas apliecību, un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem, uzrādot nacionālās pre-
tošanās kustības dalībnieka apliecību, ir tiesības 
bez maksas izmantot sabiedrisko transportlī-
dzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozī-
mes maršrutā, t.i. – gan reģionālās starppilsētu 
nozīmes maršrutos, gan reģionālās vietējās no-
zīmes maršrutos.

Autotransporta direkcija par apstiprināta-
jiem grozījumiem ir informējusi visus pārvadā-
tājus, kas sniedz sabiedriskā transporta pakal-
pojumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutos.

Irēna Svitiņa, Rojas novada represēto 
apvienības priekšsēdētāja

Sveču mēnesī sveces 
arī Rojas bibliotēkā

Februāris latviešu tradīcijās tiek dēvēts par Sveču  
mēnesi. Līdz elektrisko apgaismošanas līdzekļu 
ieviešanai tās bija viens no galvenajiem gaismas avo-
tiem telpās. Arī mūsdienās, kad kāda iemesla dēļ 
elektrība ir atslēgta, tiek lietotas sveces. 

Tā arī Rojas novada bibliotēkā skatāmā vaļasprieka 
izstāde atkal veltīta svecēm. Lai gan iepriekšējos gados 
pie mums jau bijušas sveču kolekciju izstādes (2012. – 
Sarmīte Smilga, 2013. – Lelde Ešenvalde), katra no tām 
tomēr bijusi atšķirīga.

Šogad  kolekciju, kurā ir ap 100 sveču, izstādei 
bibliotēkā atvēlējusi Ineta Mecberga. Tās krātas gadus 
10, bet jāņem vērā, ka vairākas šai laikā jau izdedzinātas 
un dažas ir dubulteksemplāros, kā tas parasti mēdz būt, 
ja lielākoties kolekciju veido dāvinājumi. Arī Ineta ļoti 
daudz sveču kā dāvinājumus saņēmusi 20 darba gados 
Rojupes bērnudārzā.  Lielā, dekoratīvā želejas svece 
stikla ietvarā joprojām ir mīļa piemiņa no bērnudārza 
kolektīva. Ir arī pašas pirktās, un, vedot kolekciju 
izstādei, tapis jaunākais pirkums  – Valentīna dienai 
veltīta svece.

Ja arī neesat bibliotēkas lasītājs, ienāciet, apska-
tiet izstādi un piedāvājiet mums arī savas vaļasprieku 
kolek cijas!

Irēna Svitiņa

Mairita (pirmā no labās) ne tikai ātri iemācījās 
tamborēt, bet jau prot nolasīt tehniskos zīmējumus.

D. Klaberes foto

Rudē skatītājus izklaidē iluzionistu šovs

Uz skatuves notiekošajā aktīvi tika iesaistīti arī skatītāji.
D. Klaberes foto
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Sludinājumi

Līdzjūtības

14. februārī  20.00-03.00
SPORTISTU BALLE.

– Rojas novada sportistu un aktīvāko 
iedzī votāju godināšana;

– muzikāli un sportiski pārsteigumi Va-
lentīndienas gaisotnē;

– dejas kopā ar  grupu „Zvaigžņu lietus”.
Dalības maksa 3.00 EUR.
Pieteikties un saņemt dalībnieku aproces pie Tatjanas Kirilo-

vas līdz 13. februārim. Tālr. 29617771. Pasākumā bez aprocēm 
ielaisti netiks!

Ja vēlies kādu pārsteigt pasākuma laikā ar īpašu apsveikumu uz 
lielā ekrāna, atsūti apsveikuma tekstu līdz 12.02. uz sportaskola@
roja.lv vai Rojas KC lapās facebook.com vai draugiem.lv.

20. februārī 18.00 Rojas, Kolkas un Mērsraga
POPIELA.

Pasākumu vadīs Latvijas un Lietuvas Talantu šovu dalībnieks, 
konkursa Supernova finālists Rihards Bērziņš.

Ieeja 2.00 EUR.
Neesi pieteicies par dalībnieku? Vēl to vari izdarīt līdz 19. feb-

ruārim.
Plkst. 20.00–01.00 DISKOTĒKA. DJ Edzss.
Ieeja 2.00 EUR, Popielas dalībniekiem ieeja brīva.

27. februārī 19.00
Koncerts SOĻI – 

AIJAS ANDREJEVAS 10 gadi uz skatuves. 
Īpašais viesis – Alex.

Programmā „Soļi” dziedātāja iekļāvusi savas iemīļotākās 
dziesmas no iepriekšējos gados izdotajiem albumiem. Kopā ar 
radošo komandu Kaspara Ansona un Kristapa Krievkalna va-
dībā Andrejevas izpildījumā izskanēs „Kafijas krūze”, „Tu un es”, 
„Kā neviens”, „Dvēselīte”, kā arī Kārļa Lāča komponētie skaņdar-
bi no albumiem „Ziedonis. Lācis. Sievietes.”, „Mežā” u.c.

Ieeja 8.00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana, rezervācija.

Trešdiena – mazā piektdiena!
„Pannas Teātris” aicina uz izrādi nedēļas vidū – 

11. martā 19.00
romantiska komēdija divās daļās

KUKULIS.
Lomās – publikas iemīļotie aktieri: dakteris Ģirts Ķesteris, 

maizniece Maija Doveika, žurnāliste Zane Daudziņa, uzņēmējs 
Aldis Siliņš un kukuļu ņēmējs Juris Lisners. Režisors Juris Rij-
nieks.

Ieeja 9.00, 8.00 un 7.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana, rezer-
vācija.

21. martā 18.00
sirsnīgais un jautrais koncertšovs

„Trīs mīlas musketieri».
Dzied Žoržs Siksna, Roberto Meloni un Kaspars Antess.

Ieeja 7.00, 6.00  un 5.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana, re-
zervācija.

PIEDĀVĀ DARBU
 slimnieka kopējai – aprūpētājai Rojā (pilna 

darba slodze). Sīkāka informācija, rakstot e pastu uz 
mekleaprupetaju@inbox.lv

Policija ziņo

 16. februārī 10.00 „Stropā” galda spēļu tur-
nīrs.
 18. februārī 11.00 MFC „Strops” telpās notiks 

Rojas Invalīdu biedrības kopsapulce.

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523, 26356122.

Kad visi ceļi savijušies vienā,
Tai kopīgā, kas zemes mātei lemts,
Ir jāiesien mums zaļā pavedienā
Tās atmiņas, ko līdzi gribam ņemt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Harijam Veidem 

un tuviniekiem, brāli smiltājā guldot.
Rojas Invalīdu biedrība

Ar bērniem, mazbērniem un padarītiem 
                                                         darbiem,
Tu paliec šai saulē un mūžībā.

Izsakām dziļu līdzjūtību Laumai Dāboliņai, 
vectēvu zaudējot.

Rojas maiņas vērēju kolektīvs

Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Grīnīšu ģimenei, 
Armīnu Mūžībā pavadot.

SIA „Rojas auto” kolektīvs

19. februārī tirgos 
Skrīveru saldumus:

 13.00    Rojā pie kultūras centra;
 14.00    pie SIA „Banga Ltd”;
 15.30    Kaltenē pie kluba.

MNL veikals „Mēbeles un grīdas”
Talsos, Jāņa centrā

plašā sortimentā piedāvā mēbeles un grīdas 
par vislabākajām cenām. Sīkāk www.mnl.lv

Katru otrdienu, ceturtdienu un svēt-
dienu pulksten 14.00 nāciet uz autoostas 
veikalu „Riesti” pēc karstas maizītes.

 Rojā atrastas automašīnas Porsche atslēgas. 
Zvanīt 28382385.

PĒRK
 Dzintaru, brošas, kulonus, krelles, saktas, ne-

apstrādātu dzintaru. Tālr. 29621515, Jānis.

Uz stabilām vērtībām balstītas jaunas iespējas – 
AIZDEVUMI PENSIONĀRIEM.

Jau 22 gadus Jūsu LAFIKO.
K. Valdemāra iela 17, Talsi, tālr. 63223707, 29159682

Info pa tālr. 67316047.

Atmiņas mirdzēs kā pavediens
Dziestošā vakara liesmā.

Izsakām līdzjūtību Emīlam Martinovskim, no 
vectēva atvadoties.

7.b klases skolēni, audzinātāja, vecāki

Es šogad pavasari neredzēšu,
Man šopavasar nebūs vairs, kur iet.
Es šopavasar nepazīšu vēju
Un strazdus, kuri būru priekšā dzied.
Izsakām līdzjūtību Broņislavai Grīnītei un 

pārējiem piederīgajiem, no Armīna Grīnīša at-
vadoties.

„Rojupes Rūķi”

Nolīst asara, sažņaudzas vaigs,
Pienāk nesauktais ardievu laiks.
Skumju brīdī esam kopā ar GRĪNĪŠU ģimeni, 

no Armīna Grīnīša atvadoties.
Rojas novada domes kolektīvs

Laika posmā no 20. janvāra līdz 7. februārim Ro-
jas novadā fiksēti šādi pārkāpumi:

Saņemti vairāki izsaukumi saistībā ar iereibušiem 
iedzīvotājiem. Rudē  kāda īrniece alkohola reibumā 
draudējusi nodedzināt māju, kurā viņa īrē dzīvokli, 
sieviete nogādāta Talsu dežūrdaļā. Saņemts ziņojums 
par sievieti, kura atradusies stiprā alkohola reibumā 
Selgas ielā netālu no degvielas uzpildes stacijas. 
Sieviete nogādāta dzīvesvietā un nākošajā dienā 
viņai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. 
Uz Selgas ielas pamanīts kāds vīrietis stiprā alkohola 
reibumā, kurš  nespēj patstāvīgi pārvietoties, tāpēc 
kopā ar velosipēdu nogādāts dzīvesvietā. Ņemot 
vērā vīrieša cienījamo vecumu, viņš tika mutiski 
brīdināts. Saņemts telefonisks pieteikums, ka arī Peldu 
ielā guļ alkohola reibumā esošs vīrietis. Vīrietis tika 
pamodināts un devās mājās.

Saņemts zvans no iedzīvotājiem, ka Rojā pa ielām 
slidinās kvadricikli bez klusinātāja. Vadītāji apstādināti 
un ar viņiem veiktas pārrunas. Tika ziņots, ka Priežu 
ielā pretī kādai privātmājai notikusi slēptā avārija, ir 
sabojāts apgaismes stabs. Vainīgā persona noskaidrota 
un materiāls nodots valsts policijai. Valsts policijai pēc 
piekritības nosūti vēl divi iesniegumi – par malkas 
zādzību no kāda īpašuma un par sabojātam durvīm 
Rojas kultūras centrā.

Dundagas pašvaldības policija lūdz palīdzību 
nepilngadīga jaunieša meklēšanā. Pārbaudot norādītās 
adreses, jaunietis nav atrasts. Arī Talsu policija lūdza 
palīdzību kādas adreses pārbaudīšanā, taču meklētā 
persona netika atrasta.

Sadarbojoties ar valsts policiju un darba drošības 
inspektoru, pašvaldības policija veica pārrunas 
ar Rudes jauniešu centra „Varavīksne” jauniešiem 
par drošības jautājumiem. Kopā ar valsts policijas 

inspektoru izbraukts uz kādas sievietes dzīvesvietu, 
viņa ziņoja, ka Talsos tikusi piekauta. Vainīgās 
personas ir noskaidrotas un materiāls pēc piekritības 
nodots valsts policijai. 

Pašvaldības policija joprojām saņem sūdzības par 
klaiņojošiem dzīvniekiem. Šoreiz iesniegums ir no 
sievietes, kuras īpašumā Kaltenē regulāri klaiņo svešs 
suns. Nākamajā dienā suņa īpašnieks noskaidrots, 
viņam uzrakstīts brīdinājums un izskaidroti dzīvnieku 
labturības noteikumi, un sods, kāds tiek piemērots, 
tos neievērojot. Lūgums dzīvnieku īpašniekiem būt 
atbildīgiem un pieskatīt savus mīluļus rūpīgāk.

Saņemta informācija no iedzīvotāja, ka jūrmalā 
pretī autobusa pieturai viņš redzējis noslīkušu cilvēku, 
par laimi informācija neapstiprinās. Ziņots, ka Miera 
ielā kāds privātmājas īpašnieks speciāli priekšā upei 
aizlicis žogu. Noskaidrots, ka upe laika gaitā mainījusi 
gultni un pārkāpums netika konstatēts. 

Uzmanību, KC apmeklētāji!
Sakarā ar gadījumiem pieaugušajiem paredzēto pasākumu lai-

kā, kad jauno vecāku ar mazuļiem rīcība ir bijusi pārējiem apmek-
lētājiem traucējoša, informējam par noteikumiem šādos pasākumos 
Rojas kultūras centrā, ar ko saprotamas   viesizrādes, vieskoncerti, 
izrādes, koncerti, pasākumi:

– ja vecāki ierodas uz pieaugušajiem paredzētu  pasākumu 
kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem, vecāki pilnībā garantē bērna 
klusu un mierīgu uzvedību tā laikā;

– vecāki ar bērniem tiek lūgti iegādāties biļetes pēc iespējas tuvāk 
ejām vai izejas durvīm, lai gadījumā, ja bērnam koncerta vai izrādes 
laikā nepieciešams iziet, to varētu izdarīt pēc iespējas klusāk un āt-
rāk. Šādā gadījumā ir jārēķinās, ka ieeja atpakaļ pasākumā iespējama 
tikai aplausu laikā vai citā piemērotā brīdī.

Cerot uz sapratni,
Rojas kultūras centrs

Pateicība
Rojas bibliotēkas meitenes!

Paldies par pārdomāto, interesanto, sirsnīgo dzejniekam 
Fricim Bārdam veltīto atmiņu pēcpusdienu. Pie Jums vienmēr 
ir patīkami!

Maija Bergane

Sports
 21. februārī 10.00 Rojas vidusskolas sporta zālē notiks Rojas novada at-

klātās volejbola sacensības. Sacensību nolikums Rojas mājas lapā. Informācija 
pa tālruni 29617771. Uz tikšanos!
 21. februārī 11.00 Rojas vidusskolas telpās notiks Rojas atklātā šaha 

turnīra 4. kārta. Ieeja skolā pa centrālajām durvīm. Tiesnesis Egils Mūrnieks. 
Informācija pa tālruni 29262788. Aicinām jaunus dalībniekus!
 22. februārī 10.00 Rojas vidusskolas telpās notiks Rojas atklātā zolītes 

turnīra 2. kārta. Informācija pa tālruni 29617771. 

Dace Klabere
Zole jeb zolīte tautā tiek uzskatīta par 

latviešu kāršu spēli, savukārt starp zoles 
spēlētājiem tā ieguvusi latviešu nacionā-
lās spēles titulu. Ir prāta un ir veiksmes 
kāršu spēles. Zole tiek ierindota pie prā-
ta kāršu spēles, jo, lai uzvarētu, vairāk 
par veiksmi nepieciešamas labas spēlē-
šanas prasmes un ass prāts. Latvijā tiek 
organizēti dažāda līmeņa zoles turnīri, 
ieskaitot Latvijas čempionātu, ko orga-
nizē Latvijas zoles federācija.

24. janvārī notika Rojas atklātā zo-
lītes turnīra 1. kārta, kurā piedalījās 
20  dalībnieki. Turnīrs notiks reizi 
mēnesī un  noslēgsies maijā, kad, 
saskaitot kopā punktus, tiks noteikts 
turnīra uzvarētājs.

Sestdien sīvā cīņā, kas ilga no 10.00 
līdz pat 17.00, izcīnot 32  punktus, 
1. vietu izcīnīja U. Daugats (Val-

demārpils), 2. vietā ar 29 punktiem arī 
valdemārpilnieks G. Štokmanis, bet 
3. vietā ar 27 punktiem M.  Asplints 
no Pastendes. Rojas novadu turnīrā 
pārstāvēja 8 mūsējie, kuriem šoreiz 
gan paveicās mazāk. E.  Vilciņš 
ar 25  punktiem 5. vietā, 6. vietā 
E.  Brauns, arī viņa kontā 25  punkti, 
9. – J. Ābols ar 23  punktiem, 12. – 
I. Kleinbergs (20 p.), 14. – S. Palmanis 
(18 p.), 17. – O. Puntulis (17 p.), bet 
G. Radziņš ar 15 izcīnītiem punktiem 
ierindojās 18. vietā. Nākamā turnīra 
kārta notiks 22. februārī.

Zolītes spēlei Rojā ir senas tradī-
cijas. Kā zināja stāstīt Ivars Zūbergs, 
kurš arī pats ir aktīvs zolmanis, 
taču šajā dienā veica protokolista 
pienākumus, pirmais zolītes turnīrs 
Rojā norisinājies jau 1996. gadā. 

Sacenšas 
Invalīdu biedrības ļaudis
Dace Klabere

24. janvārī Rojas vidusskolas sporta zālē notika sporta diena Rojas novada 
Invalīdu biedrībai. Šos ļaudis esmu iepazinusi kā ļoti aktīvus it visās izpausmēs. 
Ikdienā viņi labprāt pulcējas „Stropa” telpās, kopīgi mācoties gatavot interesan-
tas maltītes, strādājot rokdarbus un spēlējot galda spēles. Kopīgi iepazīta Latvija, 
ik gadu braucot ekskursijā, kopīgi arī teātru un operas apmeklējumi. Lai tam vi-
sam pietiktu spēka, Invalīdu biedrības ļaudis rūpējas arī par savu fizisko formu, 
kopīgi nūjojot, regulāri vingrojot un divreiz gadā piedaloties Invalīdu biedrības 
rīkotajās sporta spēlēs. Arī 24. janvārī visi sportot gribētāji pulcējās vienkopus, 
lai izmēģinātu spēkus un pārbaudītu savu precizitāti un veiklību, metot basket-
bola soda metienus, spēlējot novusu un dambreti, boulingā, golfa bumbiņas 
mešana aukliņā, bumbas spēlē komandās. Dalībnieku bija daudz, citam veicās 
vairāk, citam mazāk. Protams, ka katram dalībniekam ir prieks par iegūto vietu, 
diplomu un balvām, bet ne jau tas šajās spēlēs ir galvenais. Galvenais prieks ir 
piedalīties, būt kopā, atbalstīt vienam otru, censties pašam un priecāties par otra 
panākumiem. Pie piemiņas balvām un diplomiem tika visu disciplīnu pirmo 
trīs vietu ieguvēji, bet visvairāk šoreiz paveicās un pirmajā vietā basketbola soda 
metienos ierindojās Ina Briģe. Inai vienmēr paticis sports un viņas metieni allaž 
ir precīzi, tādēļ viņai godpilnā otrā vieta arī golfa bumbiņas uzmetienos. Bou-
lingā vislabāk veicās Intai Lorencei, šautriņu mešanā Mārītei Strāderei, novusā 
nepārspēta palika Gunita Rozentāle, golfa bumbiņas uzmetienos visprecīzākais 
bija Jānis Veidemanis. Viņš ar savu aso prātu uzvarēja arī visus savus pretiniekus 
dambretē. Pēc aktīvās izkustēšanās visi dalībnieki labprāt iestiprinājās ar savas 
vadītājas Ernas Grīnvaldes sagādātajiem gardumiem, kamēr sporta dienas or-
ganizatore Tatjana Kirilova ar saviem palīgiem tiesnešiem sagatavoja godam 
izcīnītos diplomus. Jauka, pozitīvām emocijām bagāta diena, tādēļ dalībnieku 
lēmums bija vienprātīgs – visiem satikties atkal vasarā Rojas stadionā, kur, ņe-
mot vērā stadiona apstākļus, sporta veidu klāsts būs vēl plašāks. 

Sākusies turnīra „Rojas kauss” izcīņa zolītē
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