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XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos plaši pārstāvēts arī Rojas novads

11. jūlijs – 
Rojā Zvejnieksvētki!

Nāc svētku murdā 
uz vis’ dien’ un nakt’! 

Murds fiksajiem un lunkanajiem
No plkst.10.00 sporta spēles – pludmales volejbols, volejbols, strītbols – 

pludmalē.
13.30 Latvijas virves vilkšanas čempionāta 2. kārta. Piedalies Tautas klasē! – 

pludmalē.
15.00–18.00 Zvejniekspēles – enkura celšana, cīņas ar pleksti un airiem, 

ūdens skrējiens, zvejnieka zābaka mešana utt. – pludmalē.
15.00 Zumba visiem! Būs karsti! – pludmalē.
15.00 Autovilkšanas sacensības – Mēs izvilksim laivu krastā – (Ostas ielā).
Mazo ņurņiku murds –
No 11.00–17.00 tradicionlā starptautiskā kaķu izstāde Rojas KC (ieeja par 

maksu).
No 12.00–16.00  spēļu pludmale bērniem.
14.00 krāsainais burbuļu pārsteigums – jautra spēļu programma ar Kašeru 

un Jogitu – auto stāvlaukumā pie jūras.
Jauns pludmales rotaļlaukums, karuseļi, atrakcijas, sejiņu apgleznošana utt.
Švītīgās murdoņas murds
No 10.00 – smalki izbraucieni jūrā ar burinieku, jahtu (5.00 EUR) vai kuģi 

(2.00 EUR, līdz 12. g. v – 1.00 EUR, bērniem līdz 6. g. v. – par brīvu). No 12.00–17.00  
apskatei krasta apsardzes kuģis Skrunda.

13.00 Jūras valdnieka ierašanās – pludmalē.
13.30 prominenču apsveicināšanās brauciens ar zvejniekciema iedzīvotā

jiem un viesiem. Sagaidām un sveicinām tradicionālajā maršrutā Ostas–Jūras–
Selgas–Plūdoņa–Talsu–Saules–Meža–Dzin tara–Talsu–Kosmonautu–Plū-
doņa–Miera–Kapteiņu–Asaru–Kuršu–Zušu–Kapteiņu–Miera–Selgas ielas. 
Izbaudi svētku prieku un pievienojies ar savu kabrioletu vai dodies svītraino 
reisā ar velosipēdu! Braucienam stāties pie Ostas caurlaides no 13.20.

14.00 Drama pludmalē – aktieru ansambļa uzstāšanās.
Vēsturiski apcerīgs murds Rojas Jūras zvejniecības muzejā
11.00 un 15.00 – Izklaidējoši izzinošs uzvedums „Murdā ar trīs košām dā

mām»,
no 14.00–16.00 interesantas sarunas ar īstu zvejas vīru, tīklu lāpīšanas ABC, 
no 10.00–17.00 dažādas filmas par zvejniekiem un zvejniecību. 
Lustīgi murdoša pēcpusdiena
15.00–17.00 dienas zaļumballe ar grupu Roja un Zelmeri PRO muzikan

tiem – auto stāvlaukumā pie jūras.
17.00 Greentrials Bik Tour jaunais ekstrēmais velošovs – nepārspējama 

pieredze līdzsvara saglabāšanā – auto stāvlaukumā pie jūras.
18.00 dzied pasaules apceļotāji Ūdrītis un Balode – auto stāvlaukumā pie 

jūras.
Nāc murdā uz vis` nakt`! No plkst 20.00 pludmalē (par maksu)
Grupas Labvēlīgais Tips, Bet-Bet, Jumprava, Credo, GacHo, Mākoņstū-

mēji, Galaktika, DJ Jax un DJ Ufo, kā arī Četru baltu kreklu diskobārs.
Pusnaktī – sajūts virs jūras!!!
Biļetes vakara pasākumam no 20.00 iepriekšpārdošanā Rojas KC, www.bile-

suparadize.lv 7.00 EUR, pasākuma dienā 10.00 EUR, bērniem līdz 12. g. v. ieeja 
brīva.

Atgādinām par sēdeklīšiem un piemērotiem apaviem, lai ballētos smiltīs.
Radio SWH ekspedīcija uz Zvejnieksvētkiem Rojā.
Murdi, kuros  vēl var iekrist –
Svētku tirdziņi, ēstuves, izjādes ar zirgiem, atrakcija Orbitrons, haskiju  par

ciņš, skats uz notiekošo murdu no augšas – katapults.
Informāciju meklējiet arī www.jurassvetki.lv un www.roja.lv

 Medicīniskā palīdzība ostas caurlaidē, ātrā medicīniskā palīdzība 113 
vai 112.
 Pašvaldības policija: t. 28600215, ugunsdzēsēji: 112, glābēji uz ūdens: 

29238127.
 Autostāvvieta ostas teritorijā 2.00 EUR, telts vieta  

3.00 EUR, bezmaksas autostāvvieta  Selgas 1 teritorijā, 
iebraukšana arī treileriem.
 Diennakts takstometru pakalpojumi: t. 26666099, 

28644440, 20208008.
 Pasākumu atbalsta: 

Rojas novada dome, 
Radio SWH, SIA Rauda, 

Kabrioklubs, SIA Astarte, 
krodziņš „Melnsils”,  

viesnīca „Roja”.

Dace Klabere

No 6.–12. jūlijam Rīgā norisinās 
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki. Tiek lēsts, ka šajās dienās 
Rīgā ieradīsies aptuveni 37400 bērnu 
un jauniešu no visas Latvijas, kā arī ko
lektīvi no latviešu diasporām, kas iztei
kuši vēlmi piedalīties šajos svētkos. Šīs 
nedēļas laikā paredzēta plaša program
ma ar vairāk nekā piecdesmit dažādiem 
pasākumiem, tostarp saglabājot tādas 
nezūdošas tradīcijas kā svētku gājiens, 
tautas deju lielkoncerts, noslēguma kon
certs Mežaparka Lielajā estrādē un citas.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki ir lielākie, nozīmīgākie un 
senākie skolu jaunatnes tautas mākslas 
kolektīvu svētki Latvijā, kas vienlaicīgi 
kalpo par potenciālo dalībnieku sastāva 
veidotāju Vispārējiem latviešu Dziesmu 
un deju svētkiem.

No Rojas svētkos piedalās 3 kolek
tīvi – Evas Fricbergas vadītās „Elfas”, 
Ziemeļkurzemes kamerorķestris Indras 
Sproģes vadībā un Ineses Ozoliņas izlo

lotais Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
4.–9. klašu koris „Roja”.

Svētku pirmajā dienā kopā ar 6 ci
tiem orķestriem, plecu pie pleca ar 120 
orķestrantiem Lielajā ģildē muzicēja 
mūsu kamerorķestris. Pēc koncer
ta jaunieši devās mājup, lai pēc pāris 
dienām jau atkal dotos uz Rīgu, šoreiz 
kora „Roja” sastāvā. Kopā ar 93 citām 
grupām otrdienas lielkoncertā izdejojās 
Evas Fricbergas vadītās „Elfas”, bet treš
dienas vakarpusē uz Rīgu posās koris 
„Roja” ar savu diriģenti Inesi Ozoliņu. 
Pirms izbraukšanas visus ir pārņēmis 
līksms satraukums, un Inese atzīst, ka 
jūtas laimīga par iespēju nokļūt Dzies
mu svētkos, atrasties tajos kopā ar vi
siem un sajust īpašo Dziesmu svētku 
garšu. Pēc Ineses domām, svarīgs jau 
nav tikai pats gala produkts – kon
certa noslēgums. Tikpat svarīga ir arī 
kolektīva satuvināšanās, dzīvojot kopā 
šīs dažas dienas. Inese ir gandarīta par 
to, ka Dziesmu svētku rīkotāji domā 
arī par to, lai  Dziesmu svētku kustība 
neizzustu, lai radītu bērnos šo prieku 

tur būt, piesaistot Dziesmu svētku no
risē visā Latvijā zināmus cilvēkus, kā 
piemēram, Renāru Kauperu kā solistu. 
Muzicēt kopā ar tik ievērojamiem cilvē
kiem bērniem šķiet ārkārtīgi aizraujoši! 
Pati Inese ir piedalījusies neskaitāmos 
Dziesmu svētkos un viņai šķiet, ka jau 
pēc pirmās reizes cilvēks ar to saslimst. 
„Tā ir kā diagnoze”, smejas Inese un 
piebilst, ka Rojā ir tik fantastiski bērni. 
Slodze svētkos ir liela, arī sadzīvot vi
siem vienā klasē ir vesela māksla, bet 
koncertos gūtās emocijas atsver visas 
sadzīves grūtības. Diriģente aicinājusi 
bērnus padomāt par kopīgām spēlēm 
vakaros, lai brīvais laiks nepaietu, kat
ram spēlējot spēlītes telefonā, bet gan 
radot kopējus svētkus.

„Gribas, lai bērniem šie skolēnu 
Dziesmu un deju svētki ir kā maza ta
ciņa uz lielajiem Dziesmu svētkiem”,  
cerīgi saka diriģente Inese Ozoliņa un 
pateicas arī Mūzikas un mākslas sko
las direktoram Jānim Kivilam par doto 
iespēju un visiem vainadziņu darinātā
jiem par ieguldīto darbu. 

Koris „Roja” pirms izbraukšanas uz lielo notikumu. Vairumam no bērniem šie būs viņu pirmie Dziesmu svētki. 
D. Klaberes foto

Izveidots publiskā interneta pieejas punkts
Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes Nr. 3.2.2.2. „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros Rojas no

vada dome 2014. gada jūlijā iesniedza projekta iesniegumu „Publiskā interneta pieejas punkta izveide Rudes ciemā, Rojas 
novadā”. Projekts par interneta pieejas punkta izveidi Rudē ir noslēdzies.

Rudes Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā „Varavīksne” ikvienam iedzīvotājam ir pieejams bezmaksas publiskais internets, 
bezvadu interneta pieejas punkts, seši datori ar atbilstošu programmatūru un daudzfunkcionālā iekārta, kas darbojas kā krā
sainais printeris, viedkaršu lasītāji, kopētājs un skeneris. Lai šīs ērtības nodrošinātu, projekta laikā tika izveidots lokālais un 
bezvadu lokālais datortīkls. 

Lai nodrošinātu projekta ilgtspēju vismaz piecus gadus, interneta pieejas punktā tiks pievērsta uzmanība infrastruktūras 
tehniskajam stāvoklim, kvalitatīvam interneta ātrumam, datoru lietotāju informācijas drošībai, kā arī mūsdienu prasībām 
atbilstošas programmatūras nodrošinājumam.Turpmāk Rojas novada dome  nodrošinās un uzturēs projektā sasniegtos rezul
tātus, un uzturēšanas izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kopējais projekta „Publiskā interneta pieejas punkta izveide Rudes ciemā, Rojas novadā”, līgums Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/
IPIA/VRAA/035/034, finansējums ir 9 558,49 euro.  No tiem Rojas novada domes finansējums 1 218,70 euro, savukārt valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām ir 215,07 euro, bet galvenais finansētājs, par summu 8 124,72 euro, ir Eiropas reģionālās attīs
tības fonds. 

Marita Pāvuliņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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 Apstiprināt precizētos Rojas novada pašvaldības 
2015. gada 21. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 5/2015 
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 8/2009 
„Nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopijas saņemšanu””;
 Apstiprināt precizētos Rojas novada pašvaldības 

2015. gada 21. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 6/2015 
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2009 
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu””;
 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2015 

„Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 
16.09.2014. saistošajos noteikumos Nr. 12/2014 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķirša
nu Rojas novadā””;
 Sportistiem par piedalīšanos katrā no „Zvej

nieksvētki Rojā”  sporta turnīriem 11.07.2015. – strīt
bolā, pludmales volejbolā un smilšu futbolā,  un par 
piedalīšanos pludmales volejbola turnīrā „Rojas va
sara – 2015”  laikā no šā gada 20.  jūnija līdz 5. sep
tembrim, noteikt dalības maksu 3.00 EUR apmērā no 
dalībnieka, kas iekasējama, tirgojot biļetes; 
 Dzēst SIA „Anfelds”, reģistrācijas Nr. 40003432088,  

un maksātnespējīgas privātpersonas nekustamā īpa
šuma nodokļa parādus un ar to saistīto nokavējuma 
naudu uz 16.06.2015., kā arī dzēst nekustamā īpašu
ma nodokļa pārmaksas četriem nekustamā īpašuma 
īpašniekiem par kopējo summu EUR 98.69;
 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2014. ga da 

publisko pārskatu;
 Apstiprināt grozījumus Rojas novada do

mes 19.08.2014. lēmuma Nr. 63, (protokols Nr.  8 
26.  punkts) pielikumā Nr. 17 un Rojas novada do
mes 19.08.2014. g. lēmuma Nr. 64, (protokols Nr. 8 
27. punkts) pielikumā Nr. 18 – Darba uzdevums Ro
jas novada attīstības programmas izstrādei, aktuali
zējot laika grafikus;
 Uzsākt Rojas novada attīstības programmas 

projekta publisko apspriešanu, gan 2015.–2021.  ga
dam, gan 2015.–2030. gadam, publisko apspriešanas 

laiku noteikt no 2015. gada 21. jūlija līdz 18. augus
tam un tās notiks 2015. gada 30. jūlijā Rojas novada 
domes ēkā, Zvejnieku ielā 3, Rojā;
 Noteikt, ka 11.07.2015. Zvejnieksvētku pasāku

mu laikā Rojā pakalpojumu maksa tiek iekasēta, tir
gojot biļetes par sekojošām cenām – par telts vietām 
3.00 EUR, autostāvvietām (par katru iebraukšanu 
stāvvietā) 2.00 EUR un vizināšanu ar kuģi 2.00 EUR 
(skolēniem līdz 12 gadu vecumam un pensionāriem 
(uzrādot dokumentus) – 1.00  EUR, bērniem līdz 
6 gadu vecumam un invalīdiem (uzrādot dokumen
tus) – bez maksas), vizināšanās ar jahtu – 5.00 EUR. 
Dot atļauju publiskā pasākuma „Zvejnieksvētki Rojā” 
rīkošanai SIA „L TIPS” un iznomāt zemi Rojas plud
malē 300 metrus garā joslā no Rojas ostas ziemeļu 
mola pasākuma „Zvejnieksvētki Rojā” organizēšanai;
 Atļaut pasākumu organizatoram – SIA „Arčers BB”, 

reģistrācijas Nr. 50003250191, mūzikas atskaņošanu 
un sekojošu publisko pasākumu (ar plānoto dalībnie
ku skaitu līdz 150 cilvēkiem) rīkošanu atpūtas cen
trā „Otra puse”: 17.06.2015. laikā no 19.00 līdz 23.00 
Līnijdejotāju sabraukums; 23.06.2015. laikā no 22.00 
līdz 03.00 Līgo vakars; 27.06.2015. laikā no 22.00 līdz 
03.00 Mūzikas vakars; 03.07.2015. laikā no 22.00 līdz 
03.00 Dīdžeja nakts; 04.07.2015. laikā no 21.00 līdz 
24.00 Instrumentālais koncerts; 10.07.2015. laikā no 
22.00 līdz 03.00 „Zvejnieksvētku ieskaņa”; 11.07.2015. 
laikā no 22.00 līdz 03.00 „Zvejnieksvētki” – mūzikas 
vakars; 15.07.2015. laikā no 19.00 līdz 23.00 Līnijde
jotāju sabraukums; 17.07.2015. laikā no 22.00 līdz 
03.00 Dīdžeja nakts; 18.07.2015. laikā no 21.00 līdz 
24.00 Instrumentālais koncerts; 23.07.2015. laikā no 
22.00 līdz 03.00 „RojaL” filmu skate; 24.07.2015. laikā 
no 22.00 līdz 03.00 „RojaL” filmu skate; 25.07.2015. 
laikā no 22.00 līdz 03.00 „RojaL” noslēguma vakars – 
mūzikas vakars; 31.07.2015. laikā no 22.00 līdz 03.00 
Mūzikas vakars; 01.08.2015. laikā no 21.00 līdz 24.00 
Instrumentālais koncerts; 07.08.2015. laikā no 22.00 
līdz 03.00 Dīdžeja nakts; 08.08.2015. laikā no 22.00 

līdz 03.00 Mūzikas vakars; 12.08.2015. laikā no 19.00 
līdz 23.00 Līnijdejotāju sabraukums; 14.08.2015. 
laikā no 22.00 līdz 03.00 Dīdžeja nakts; 15.08.2015. 
laikā no 21.00 līdz 24.00 Instrumentālais koncerts; 
22.08.2015. laikā no 22.00 līdz 03.00 Mūzikas vakars; 
29.08.2015. laikā no 22.00 līdz 03.00 Senās Uguns 
nakts – mūzikas vakars;
 Atļaut pasākumu organizatoram – SIA „Būv

serviss Roja”, reģistrācijas Nr. 41203007854, mūzikas 
atskaņošanu un sekojošu publisko pasākumu (ar plā
noto dalībnieku skaitu līdz 100cilvēkiem) rīkošanu 
āra teritorijā pie viesnīcas, restorāna, bāra „Mare”: 
19.06.2015. laikā no 22.00 līdz 03.00 Nedēļas noga
les mūzikas vakars ar Dj Otto; 20.06.2015. laikā no 
22.00 līdz 03.00 Nedēļas nogales mūzikas vakars ar 
Dj Intars; 30.06.2015. laikā no 20.00 līdz 03.00 „Bal
tic Open regatta 15”, mūziku spēlē Andris; 01.07.2015. 
laikā no 20.00 līdz 03.00 „Baltic Open regatta 15”, 
mūziku spēlē Aigars; 11.07.2015. laikā no 22.00 līdz 
03.00 „Zvejnieksvētki Rojā”, brīvās mūzikas vakars; 
24.07.2015. laikā no 22.00 līdz 03.00 „Mākslas svēt
ki”, brīvās mūzikas vakars; 15.08.2015. laikā no 22.00 
līdz 03.00 „Rojas upes svētki”, mūziku spēlē Aigars; 
29.08.2015. laikā no 22.00 līdz 03.00 „Senās Uguns 
nakts”, mūziku spēlē Andris;
 Dot atļauju Kaltenes bibliotēkai (vadītāja Egita 

Jansone) kopā ar iniciatīvas grupu, pasākuma „Kaltenes 
svētki” rīkošanai. Noteikt, ka pasākuma „Kaltenes svēt
ki”  laikā un tā norises teritorijā, pasākuma dalībnieki, 
kuru dalību apstiprina par pasākuma sabiedrisko kār
tību un drošību atbildīgā persona – Egita Jansone, tiek 
atbrīvoti no pašvaldības nodevām par ielu tirdzniecību, 
atbilstoši Rojas novada pašvaldības 2013. gada 19. no
vembra saistošo noteikumu Nr. 30/2013;
 Reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada paš

valdībai piekrītošu zemi „Ziedkalni”, Melnsilā, Rojas 
novadā, kadastra Nr. 8882 002 0072 0,3677 ha platī
bā. Piekrist būvju īpašuma „Ziedkalni”, Melnsilā, Ro
jas novadā, kadastra Nr. 8882 002 0072, sastāvošam 

no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 8882 
002 0072 001, pagraba ar kadastra apzīmējumu 8882 
002 0072 002, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 8882 
002 0072 003, klēts ar kadastra apzīmējumu 8882 002 
0072 004 izveidošanai un piešķirt būvju īpašumam 
nosaukumu – „Ziedkalni”, Melnsils, Rojas novads. 
 Atļaut nekustamā īpašuma „Maņģi”, Kaltenē, 

Rojas novadā, kadastra Nr.8882 010 0049, zemes vie
nības ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0049, kas pēc 
eksplikācijas norādītas kā lauksaimniecībā izmanto
jamās zemes transformēšanu uz mežsaimniecībā iz
mantojamo zemi;
 Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašu

mam „Vecolteri”, Kaltene, Rojas novads ar kadastra 
Nr. 8882 009 0248, paredzot zemes vienību sadalīšanu 
un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosauku
mu un adresi „Luči”, Kaltene, Rojas novads;
 Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašu

mam „Briežlauki”, Rojas novads, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8882 004 0028, paredzot zemes 
vienības sadalīšanu trīs daļās un piešķirt nosaukumus 
un adreses: „Briežlauki”, Ģipka, Rojas novads; „Mačiņi”, 
Ģipka, Rojas novads un „Puriņi”, Ģipka, Rojas novads;
 Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz zemes vienī

bu ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0320, kas ietilpst 
īpašuma ar kadastra Nr. 8882 004 0044 sastāvā. Atda
līt no nekustamā īpašuma „Muļķi”, Ģipkā, Rojas nova
dā, kadastra Nr. 8882 004 0044, zemes vienību ar ka
dastra apzīmējumu 8882 004 0320 un atdalāmo zemes 
vienību sadalīt divās zemes vienībās. Jaunizveidotajai 
zemes vienībai 0,0100 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Zīlītes”, Ģipka, Rojas novads un reģistrēt zemesgrā
matā kā Rojas novada pašvaldībai piekrītošu zemi 
„Zīlītes”, Ģipkā, Rojas novadā. Atzīt jaunizveidoto 
zemes vienību 0,0500  ha  platībā, par starpgabalu 
un piešķirt nosaukumu „Ķīvītes”, Ģipka, Rojas no
vads un reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas 
novada pašvaldībai piekrītošu „Ķīvītes”, 
Ģipkā, Rojas novadā,  0,0500 ha  platībā.

Rojas novada 16. jūnija domes sēdē tika izskatīti 
35 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

Izdarīt Rojas novada pašvaldības 2009. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2009 „Node
va par būvatļaujas saņemšanu” (publicēti informatīvajā izdevumā „Rojas Novada Vēstis” 2009. gada 
13. februārī Nr. 3), šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Rojas novada pašvaldības 2009. gada 20. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2009 „Nodeva 
par būvatļaujas saņemšanu” izdošanas pamatojumu, šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu,  likuma „Par nodokļiem un node
vām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 „Noteiku
mi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15. punktu”.

1.2. Izteikt Rojas novada pašvaldības 2009. gada 20. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2009 „Nodeva 
par būvatļaujas saņemšanu” 1. punktu, šādā redakcijā: 

1. Noteikt šādas nodevu likmes par būvatļauju izdošanu:

Būves tips Platība (m2)/ 
garums (m) Likme (EUR)

Būvatļaujas saņemšana: Fiziskas 
personas

Juridiskās 
personas

Dzīvojamā ēka (t.sk. vasaras māja – brīvdienu māja, 
viena vai divu dzīvokļu, dvīņu mājas)

Līdz 120 30,00 60,00
Līdz 250 50,00 100,00
Virs 250 70,00 140,00

Dārza māja Līdz 40 20,00 40,00

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Līdz 120 15,00 30,00
Līdz 250 25,00 50,00
Virs 250 35,00 70,00

1.4. Dzīvojamās mājas renovācija – 35,00 70,00
1.5. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 50,00 100,00
1.6. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

renovācija – 50,00 100,00

1.7. Saimniecības ēka Līdz 100 30,00 60,00
Virs 100 40,00 80,00

1.8. Saimniecības ēka rekonstrukcija Līdz 100 15,00 30,00
Virs 100 20,00 40,00

1.9. Palīgēkas
1.9.1. šķūnis
1.9.2. garāža
1.9.3. klēts
1.9.4. pirts

– 30,00 60,00

1.10. Palīgēku rekonstrukcija – 15,00 30,00
1.11. Sabiedriskas nozīmes un pakalpojumu ēkas 

(t.sk. kempingi) Līdz 150 30,00 60,00

Līdz 300 40,00 80,00
Virs 300 50,00 100,00

1.12. Sabiedriskas nozīmes un pakalpojumu ēkas 
rekonstrukcija (t.sk. kempingi) Līdz 150 15,00 30,00

Līdz 300 20,00 40,00
Virs 300 25,00 50,00

1.13. Laukumi
1.13.1. stāvlaukumi
1.13.2. kravas laukumi

–
–

50,00
70,00

100,00
140,00

1.14. Laukumu rekonstrukcija
1.14.1. stāvlaukumi
1.14.2. kravas laukumi

–
–

25,00
35,00

50,00
70,00

1.15. Ielu, ceļu jaunbūves Līdz 1 km 40,00 80,00
Līdz 3 km 60,00 120,00
Virs 3 km 80,00 160,00

1.16. Ielu, ceļu rekonstrukcija Līdz 1 km 20,00 40,00
Līdz 3 km 30,00 60,00
Virs 3 km 40,00 80,00

1.17. Ražošanas objekti (t. sk. angāri) Līdz 250 – 100,00

Līdz 500 – 200,00
Virs 500 – 300,00

1.18. Ražošanas objektu rekonstrukcija (t. sk. angāri) Līdz 250 – 50,00
Līdz 500 – 100,00
Virs 500 – 150,00

1.19. Lauksaimniecības ražošanas palīgēka Līdz 250 20,00 40,00

Virs 250 40,00 80,00
1.20. Inženierbūves – 40,00 80,00
1.21. Inženierbūves rekonstrukcija – 20,00 40,00
1.22. Teritorijas labiekārtošana – 20,00 40,00
1.23. Ūdensvadu un kanalizācijas trases izbūve – 50,00 100,00
1.24. Ūdensvadu un kanalizācijas trases izbūve rekon

strukcija Līdz 1 km 25,00 50,00

1.25. Ēku nojaukšana – 20,00 40,00
1.26. Būvatļaujas pagarināšana – 20,00 40,00

1.3. Izteikt Rojas novada pašvaldības 2009. gada 20. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2009 „Nodeva 
par būvatļaujas saņemšanu” 2. punktu, šādā redakcijā:

„2. Fiziskajām personām, kuru dzīves vieta ir deklarētā Rojas novadā un juridiskām personām, kuru 
juridiskā adrese Uzņēmumu reģistrā ir norādīta Rojas novadā nodevām tiek piemērota 20% atlaide.”

1.4. Izteikt Rojas novada pašvaldības 2009. gada 20. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2009 „Nodeva 
par būvatļaujas saņemšanu” 3. punktu, šādā redakcijā: 

„3. Nodeva iemaksājama Rojas novada domes bankas kontos vai kasē.Nodeva par būvatļauju sa
ņemšanu maksājama 50% apmērā maksājama 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, 
atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto pro
jektēšanas nosacījumu izpildi.”

1.5. Papildināt Rojas novada pašvaldības 2009. gada 20. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2/2009 
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” ar 5. punktu un 6. punktu, šādā redakcijā:

„5. Gadījumā, ja būvatļauja tiek dota kompleksa rakstura objektam, kura funkcionēšanas nodrošinā
šanai tiek paredzēts izbūvēt auto novietni vairāk nekā 20 automašīnām, un kurai netiek saņemta atseviš
ķa būvatļauja, kopējo nodevas apmēru veido nodeva par galveno objektu un nodeva par auto novietni.

1.6. Gadījumā, ja dzīvojamās mājas būvprojektā tiek paredzēta palīgēka (saimniecības ēka) un/vai 
peldbaseins, kuru būvniecībai netiek saņemta atsevišķa būvatļauja, kopējo nodevas apmēru veido node
va par dzīvojamo māju un nodeva par palīgēku (saimniecības ēku) un/vai peldbaseinu.”.

2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā likuma „Par paš
valdībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

Nr. 6/2015
Apstiprināts ar Rojas novada domes 2015. gada 21. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 75 (protokols Nr. 4), 

precizēti ar Rojas novada domes 2015. gada 21. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 137 (protokols Nr. 6)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2009 
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”

 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14 . panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu 
un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15. punktu





 BANGA 2015. gada 10. jūlijs 3
Noteikt būvju īpašuma „Čiekurkalni”, Ģipkā, Rojas novadā, 
kadastra Nr. 8882 504 0005, apsaimniekošanai nepieciešamo 
zemes platību no nekustamā īpašuma „Zīlītes”, Ģipkā, Ro
jas novadā, 0,0100 ha apmērā, un iznomāt to būvju īpašuma 

„Čiekurkalni”, Ģipkā, Rojas novadā, īpašniekam uz zemes esošo būvju 
uzturēšanas vajadzībām. Publicēt paziņojumu par brīvās zemes vienības 
„Ķīvītes”, Ģipkā, Rojas novadā 0,0500 ha platībā piegulošo zemju īpaš
niekiem lauksaimniecības vajadzībām;

•	Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8882 009 0608 0,0130 ha platībā, kas ietilpst īpašuma ar 
kadastra Nr. 8882 009 0220 sastāvā. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jūr
lejas”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8882 0090608 0,0130 ha platībā. Atzīt jaunizveidoto zemes vienību par 
starpgabalu un piešķirt nosaukumu „Liedagi”, Kaltenē, Rojas novadā un 
reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldībai piekrītošu zemi. 
Publicēt paziņojumu par brīvās zemes vienības ar kadastra apzīmēju
mu 8882 009 0608 0,0130 ha platībā „Liedagi”, Kaltenē, Rojas novadā, 
iznomāšanu piegulošo zemju īpašniekiem lauksaimniecības vajadzībām;

•	Noteikt nekustamā īpašuma „Nāgiņi”, Kaltenē, Rojas novadā zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0046, zemes lietošanas mēr
ķus – „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, „zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”. Noteikt nekustamā īpašuma 
„Nāgiņi”, Kaltenē, Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882 010 0180 zemes lietošanas mērķus – „zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība”;

•	Atcelt Rojas pagasta 12.09.2006. lēmuma Nr. 26 „Par Rojas pagasta 

nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķa maiņu” 6. apakšpunktu un 
noteikt nekustamā īpašuma „Āķi”, Kaltenē, Rojas novadā zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0084 zemes lietošanas mērķi „indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūves zeme”;

•	Noteikt nekustamā īpašuma „Alejas”, Rudē, Rojas novadā (kadastra 
Nr. 8882 007 0032) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88820070034 
zemes lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība”;

•	Noteikt nekustamā īpašuma „Radziņi”, Kaltenē, Rojas novadā, ze
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0365 zemes lietošanas 
mērķus – „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”. Noteikt nekusta
mā īpašuma „Radziņi”, Kaltenē, Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8882 009 0642 zemes lietošanas mērķi – „zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” 
un „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”;

•	Noteikt nekustamā īpašuma „Lakstīgalas”, Kaltenē, Rojas novadā 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0416 zemes lietošanas 
mērķus – „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”;

•	Noteikt nekustamā īpašuma „Akmeņkalvas”, Kaltenē, Rojas novadā 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0404 zemes lietošanas 
mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba”. Noteikt nekustamā īpašuma „Akmeņkalvas”, Kaltenē, Rojas novadā 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0405 zemes lietošanas 
mērķi – „zeme, uz kuras g alvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”;

•	Likvidēt adreses – „Ķīvītes”, Valgalciemā, Rojas novadā, „Muzi
kanti”, Kaltenē, Rojas novadā un Rūpniecības iela 7, Rojā, Rojas novadā 
(adreses klasifikatora kods 105618807);

•	Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2015 „Grozījumi 
20.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 3/2015 „Par Rojas novada domes 
2015. gada budžeta plānu””;

•	Pieņemt no SIA „LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS”  ziedojumus 
EUR 7413,28 apmērā, projektu konkursa uzvarētāju projektu realizācijas 
līdzfinansēšanai – Biedrības „RojaL” projektam „Kinofestivāla „ROJAL” 
brīvdabas kinoseanss Rojas pludmalē” (EUR 2000.00), Biedrības „Rasa” 
projektam „Parka labiekārtošana” (EUR 1890.00), Biedrības „Roja 
Forwarding” projektam „Rojas upes labā krasta sakārtošana, uzlabojot 
vides drošību” (2000.00) un Rojas PII „Zelta zivtiņa” projektam „Inova
tīvu un kvalitatīvu rotaļlietu, un spēļu iegāde Rojas PII „Zelta zivtiņa”” 
(EUR 1523.28);

•	Sagatavot un iesniegt attiecīgu pieteikumu valsts budžeta dotāci
jas saņemšanai līdz 2015. gada 21. jūlijam valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centra izveidei un noteikt kopējās izmaksas valsts 
un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra izveidei 5 708 EUR 
apmērā;

•	Uzdot Rojas novada Sporta skolai organizēt vasaras mācību – treni
ņu nometni līdz 25 Sporta skolas audzēkņiem Aglonā, laikā no šā gada 
27. jūlija līdz šā gada 2. augustam. Noteikt dalības maksu par katru bērnu 
EUR 90.00 apmērā. Par bērniem  no ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk 
bērni līdz 18 gadu vecumam, noteikt dalības maksas atlaidi 50% apmērā.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/domes sekretāre 

Marita Pāvuliņa

Ar jūru asinīs
Dace Klabere

Jau tradicionāli Zvejnieksvētku 
priekšvakarā turpinām lasītājus iepa-
zīstināt ar mūsu novada stiprām zvej-
nieku dzimtām, kas, neskatoties uz 
zvejnieka darba sūrumu, saglabājušas 
šo profesiju, nododot savas zināšanas 
un pieredzi no paaudzes paaudzei. 
Viena no tādām – Reinholdu dzimta, 
kuras vīri ir zvejnieki vismaz jau tre-
šajā paaudzē.

Valdis Reinholds jūrā iet jau no 1977.  
gada, kad tika absolvēta jūrskola. Tātad, 
ja vēl šim skaitlim pieskaita klāt laiku, 
kad Valdis, vēl tikai puika būdams, gāja 
jūrā līdzi tēvam, sanāks jau gadi 40. 
No tik jauniem gadiem ejot jūrā, brīdī, 
kad bija jāizvēlas profesija, savādāka 
doma kā par jūrskolu, nevienam pat 
prātā nav ienākusi. Pēc tam jau sava 
tēva pēdās sekojuši arī Valda abi 
jaunākie brāļi. „Jūra vienkārši mums 
ir asinīs,” smaida Valdis un atceras, kā 
tēvs mēģinājis no jūrā iešanas atrunāt 
vidējo dēlu Gunāru. Tad nu Gunārs 
nolēmis tēvam paklausīt un izmācījies 
par virpotāju. Taču nepagājis ilgs 
laiks un jūras vilinājumam pakļāvies 
arī Gunārs, neklātienē absolvēdams 
jūrskolu. Jūrā iet arī abu jaunākais 
brālis Vilnis un tagad jau arī Valda dēls 
Artūrs. Savu dēlu Valdis pēc 9. klases 
beigšanas sācis ņemt līdzi jūrā, un tā 
nu dzimtas tradīcija turpinās. Pabeidzis 
kuģa vadītāja kursus, Artūrs strādā par 
stūrmani Baltijas jūrā. „Mūsu dzimtā 
visi vīrieši saistīti ar jūru”, secina Valdis.

Uz jautājumu, kas jūrā tik īpašs, 
Valdis atbild, ka nekā īpaša jau neesot.  
Ir agri rīti, darbs slapjumā un aukstumā, 
nemitīgā šūpošanās uz kuģa. Bet strādāt 

mierīgāku darbu krastā, to Valdis 
nespēj pat iedomāties. Kā viņš pats 
saka – jūrā iešana ir viņa dzīvesveids. 
Ne jau uzreiz Valdis kļuvis par kapteini. 
Sācis kā matrozis, viņš zina un prot arī 
zivis šķipelēt. Ar ķeseli strādājis jau tajā 
laikā, kad vēl tēvam līdzi gājis. Beidzot 
jūrskolu, strādājis par kapteiņa palīgu, 
tad par kapteini. Pēc zvejnieku kolhoza 
„Banga” sabrukšanas 1993. gadā, Valdis 
nodibinājis savu firmu, kuras īpašumā 
bijis kuģis „Balodis”. Darbs gājis no 
rokas un ticis iegādāts vēl viens zvejas  
kuģis.  Taču, kad apstākļi mainījās  – 
bija mazākas kvotas, arī mencu 
kļuva mazāk, grūti bija savilkt galus 
kopā, tāpēc ticis pieņemts lēmums 
par viena kuģa sagriešanu. Pēc kuģa 
sagriešanas Valdis gadu nedrīkstēja iet 
jūrā, bet tūdaļ pēc šī termiņa beigām, 
viņš atgriezās un iestājās darbā SIA 
„Līcis’93”, kur zvejo joprojām.

Būt par kuģa kapteini, tā ir liela 
atbildība gan par cilvēkiem uz borta, 
gan par pašu kuģi. Arī Valdim ne 
vienu reizi vien ir nācies piedzīvot 
ekstremālas situācijas jūrā, kad bijis 
jāizlemj, kā būtu pareizāk rīkoties. 
Deviņdesmitajos gados kādā aukstā 
ziemā viņa vadītais kuģis iesalis ledū. 
Bijis saņemts labs pasūtījums – iet 
uz Norvēģiju pēc lašiem. Pa dienu 
aizkavējušies, remontējot dzinēju, tādēļ 
jūrā izgājuši tikai vēlu vakarā, kad jau 
salis ne pa jokam. Tikuši jau līdz kuģu 
ceļam, vēl bijis redzams krasts, kad viņu 
kuģis vienkārši iesalis. Tā viņi, ledū 
ieslodzīti, nodzīvojuši veselu nedēļu. 
No Rīgas pat atlidojis helikopters, kas 
piedāvājies evakuēt apkalpi, bet vīri 
kopīgi no šī piedāvājuma atteikušies. 
Jūrā strādājis arī ledlauzis no Dānijas, 

kas atbrīvojis ceļu lielajiem kuģiem un 
arī Valdis cerējis uz viņa palīdzību. Tā 
nu turpinājuši gaidīt, līdz vienu rītu 
ledus sācis kustēties, sagriezis kuģi un 
sācis to spiest kopā. Tobrīd uz kuģa 
atradušies visi trīs brāļi Reinholdi, un 
varam tikai iedomāties, ko tajā brīdī 
pārdzīvoja viņu vecāki. Katru rītu ar 
kuģi sazinājušies arī ostas dispečeri. 
Par ostas kapteini  tobrīd strādājis Juris 
Priede un arī viņš aicinājis apkalpi 
pamest kuģi, bet velti. Ja līdz tam 
kuģim apkārt bijis brīvs ūdens, jo vīri 
katru rītu kuģi izkustinājuši, tad nu 
uznākušais vējš visu sabojājis, un kuģis 
sācis arī strauji apledot. Piedevām 
saspiests kuģa korpuss, sabojāta stūres 
iekārta. Tad gan Valdis jau savācis 
visus dokumentus, gatavodamies 
visļaunākajam scenārijam, līdz kā 
glābējs pietuvojies ledlauzis, atbrīvojot 
un pavadot mūsējos līdz pat Kolkai. 
Tālāk jau ceļš bijis brīvs un vīri 
veiksmīgi nokļuvuši līdz Norvēģijai 
pēc kravas. Valdis neslēpj, ka, stāvot 
iesalušiem ledū, sajūta bijusi draņķīga. 
Citkārt atkal, nākot no Vācijas uz 
Ventspili, jūrā ķēruši kārtīgu vēju – 
32  m/sek. Vējš zvejniekus pārsteidzis 
jūras vidū, nebijis, kur paslēpties. 
Vilnim iegāžoties stūres mājā un 
saslapinot radio aparatūru, kuģis palicis 
bez sakariem. Netikuši iekšā Ventspilī, 
vīri meklējuši aizvēju aiz Kolkas, kur 
pagaidījuši, līdz vējš norimst un tad 
gājuši atpakaļ uz Ventspili. Valdis saka, 
ka vislielākais pārdzīvojums jau šādās 
reizēs esot krastā palicējiem. Pats tu tajā 
brīdī dari to, ko atzīsti par pareizāko tā 
brīža situācijai. Vētrās dažkārt neko 
citu, kā vien nostāties ar degunu pret 
vilni, nevar.

Zvejnieksvētki ir Reinholdu ģi
menes nozīmīgākie svētki. Nevienam 
nepaticis laiks, kad tie tikuši pārdēvēti 
par Jūras svētkiem. Valdis gan atzīst, 
ka kādreiz šajos svētkos justa krietni 
savādāka attieksme pret zvejniekiem, 
sevišķi jau „Bangas” laikos. Tolaik 
zvejnieki formās varējuši pat pie 
bufetes bez rindas iepirkties. Tā diena 
zvejniekiem bijusi īpaša, viņu diena. 
Savukārt šodien Valdis ir pateicīgs Rojas 
novada domei un tās priekšsēdētājai 
Evai Kārkliņai, kas nekad neaizmirst 
jūras arājus apsveikt viņu svētkos,  un 
šogad Valdis pat saņēmis brīvbiļeti uz 
svētku pasākumiem, kas esot patiešām 
patīkams pārsteigums.

Kuplā Reinholdu ģimene. Līdz jūrā iešanai vēl tālu gan jaunākajam brālim 
Vilnim, gan Valda dēlam Artūram (ratiņos).                                         Albuma foto

Nākamais kapteinis vēl Liepājas 
jūrskolas laikā.

Unai zelta medaļa!
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde ir valsts mēroga 

sporta sacensības, kurās piedalās novadu un republikas no
zīmes pilsētu komandas. Sacensību mērķis ir noteikt labākos 
Latvijas jaunos sportistus olimpiskajos sporta veidos. Vien
laikus sportisti sacenšas par tiesībām pārstāvēt Latviju Eiro
pas Jaunatnes olimpiādē. Olimpiādē, kura notika no 3.–5. jū
lijam,  kopumā tika izcīnīti 236 medaļu komplekti 26 sporta 
veidos, kā arī florbolā, kas šogad izvēlēts kā papildus sporta 
veids. „Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde nav tikai spor
ta pasākums, bet arī notikums, kas attīsta lokālpatriotismu, 
novada sadraudzību un kultūru,” uzsvēra Latvijas Olimpiskās 
komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis.

Svētdien, 5. jūlijā Valmierā un Cēsīs noslēdzās Latvijas 
Jaunatnes olimpiāde, kurā piedalījās 2637 sportisti no 83 paš
valdībām. Kopvērtējumā līderos ar 167 medaļām (72 zelta, 
44 sudraba un 51 bronzas) ir Rīgas pilsētas jaunie sportisti. 

No Rojas novada sacensībās piedalījās Una Dravnie
ce vieglatlētikas disciplīnās 2000 m kavēkļu skrējienā un 
3000 m skrējienā. Vieglatlētikā notika ļoti spraigas cīņas, jo 
no 40 vieglatlētikas disciplīnām 26 disciplīnās vieglatlētikā 
tika uzrādīti sezonas labākie rezultāti. Četrdesmit olimpiādes 
uzvarētāju titulus sadalīja divdesmit komandu vieglatlēti. 
Pirmajā sacensību dienā Una ļoti pārliecinoši uzvarēja 
2000 m kavēkļu skrējienā. Rojas novadam tika izcīnīta 

zelta medaļa! Unas rezultāts – 7:54,77. Jauniete šogad startē 
sacensībās U16 vecuma grupā. Jaunie sportisti no Kurzemes 
vieglatlētikā izcīnīja tikai 10 zelta medaļas – Liepājai 5 zelta 
medaļas, Aizputes novadam – 2, Rojas novadam, Kuldīgas 
novadam un Tukuma novadam pa vienai zelta medaļai, bet 
zelta medaļu vieglatlētikā neizcīnīja Ventspils, Talsu, Saldus 
novadu komandas. Otrajā sacensību dienā Una startēja 
3000 m skrējienā un ar personīgo rekordu 11:43,21 ierindojās 
6. vietā. Piebildīšu to, ka šajās sacensībās tika apbalvoti 1.–6.  vie
tas uzvarētāji. Šis ir liels trenera Jāņa Volaja panākums, kurš 
īsā laika posmā spēja sagatavot meiteni sacensībām. Paldies 
viņam par ieguldīto darbu un Unai par novadam izcīnīto 
zelta medaļu.

Burāšanas sacensībās, kuras notika Burtnieku ezerā, 
piedalījās septiņi Rojas novada sporta skolas audzēkņi  – 
Alekss Dreimanis, Alise Grosbaha, Alise Elizabete Reinholde, 
Valters Sigai, Markuss Daniels Zembahs, Lukass Matīss 
Carniglia, Rūdis Gricmanis. Sacensības ilga trīs dienas, 
katru dienu notika trīs braucieni. Vislabāk sacensībās noķert 
burās vēju izdevās Rūdim Gricmanim, kurš 14 dalībnieku 
konkurencē „Optimist” laivu klasē izcīnīja 6. vietu un 
saņēma diplomu. „Laser 4,7” klasē vislabāk veicās Aleksim 
Dreimanim, kurš arī saņēma diplomu par 6. vietu. Paldies 
burāšanas trenerim Gunāram Reinholdam par audzēkņu 

Una Dravniece uz apbalvošanas pjedestāla augstākā pakāpiena. 
T. Kirilovas foto

sagatavošanu sacensībām, paldies 
Valtera un Markusa vecākiem par 
atbalstu sacensību laikā.

Kopvērtējumā Latvijas Jaunatnes 

vasaras olimpiādē 56 komandu 
konkurencē Rojas novads ierindojās 
35. vietā.

Sporta organizatore T. Kirilova
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

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

Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» 
iznāk 2 reizes mēnesī. 

Sludinājumi23. jūlijs
17.00 Rojas autoostā – festivāla atklāšana
  Mākslinieka Valda Celma
  personālizstāde
17.30 Gājiens
18.00 Rojas KC Dokumentālā filma „Kurši” 

   rež. Lauris un Raitis Ābeles
19.30 Rojas KC Spēlfilma „Ida”, 
   rež. Pavel Pavlikovski (Polija)
22.00 Brīvdabas kinozālē „Strimala” spēlfilma „Ļaunuma 
atspulgs”,  rež. Rūdolfs Mings
    Somijas kinematogrāfs
22.15 Brīvdabas kinozāle „Kinokrāns” Spēlfilma
„Es atgriezīšos kā kvēlojoša roze”, 
  rež. Signe Birkova
  Somijas kinematogrāfs 
22.30 Brīvdabas kinozāle „Otra puse”
   Jauno režisoru īsfilmu konkursa 1. daļa

24. jūlijs
12.00 Rojas KC Seanss bērniem „Arnolda Burova 
animācijas filmas”
15.00 Rojas pilsētvide Mākslinieka Daiņa Pundura 
personālizstāde „AKVĀRIJS 2”
17.00 Rojas KC Koncerts, suminot Rojas dzejnieci Dzintru 
Žuravsku „Dzeja un dziesma – divi spārni”
19.30 Rojas KC Spēlfilma „Izlaiduma gads”, 
  rež. Andris Gauja
22.00 Brīvdabas kinozāle „Strimala” Dokumentāla filma 
„Tapieris”,   rež. Ilona Brūvere
Spēlfilma „Maestro”,  rež. Pēteris Krilovs
22.15 Brīvdabas kinozāle „Kinokrāns”
   Režisora Vladimira Ļeščova
   animācijas filmas pieaugušajiem
   Somijas kinematogrāfs
22.30 Brīvdabas kinozāle „Otra puse”
  Jauno režisoru īsfilmu konkursa 2. daļa

25. jūlijs
12.00 Rojas KC Seanss bērniem – režisora Edmunda 
Jansona animācijas filmas bērniem un meistarklase
17.00 Rojas pilsētvide Dirty Deal Teatro – teātra izrāde 
„Bārdas”
19.00 Rojas KC Festivāla noslēguma ceremonija
21.30 Rojas pludmales lielais ekrāns koncerts „Komponista 
Raimonda Tiguļa kinomūzika”
Animācijas filma „Seja”,  rež. Jurģis Krāsons
Spēlfilma „Cilvēks bez pagātnes”,
    rež. Aki Kaurismaki (Somija).

Policija ziņo

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523, 26356122.

17. jūlijā Rojā viesosies Liepājas diakonijas 
centrs. Rojas invalīdu biedrības biedri aicināti uz
ņemt viesus 12.00 Rojas muzeja sētā. Līdzi jāņem 
neliels groziņš.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku-

mulatorus. Zvanīt 29286523.

 Rojas vidusskola aicina darbā: Sociālo peda
gogu uz nepilnu slodzi (0.5). Sūtīt CV un motivācijas 
vēstuli: rojasvsk@roja.lv, tālr. 27873734
 Vajadzīga angļu valodas un vingrošanas sko-

lotāja (var būt vidusskolniece) 6 gadus vecam zēnam 
Rojā. Zvanīt 26306579.

Pārvelk un izgatavo 
mīkstās mēbeles.

Matrači, audumi, 
atsperbloki, ādas, furnitūra. 
Talsi, Kr. Valdemāra iela 14. 

Zvanīt 28333826, 29663953, 25907095 .

Līdzjūtības

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas,
Sirds ilgi saglabās.

Izsakām dziļu līdzjūtību Zentai Gegerniecei ar 
ģimeni, vīru aizsaules ceļos pavadot.

Kaltenes ev.  lut. draudze

Sirdī vien sāpes un dvēseles satumsums.
Vai tev vairs nebūs ne saules, ne vasaras?
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Rūtai un pārējiem 

tuviniekiem, no Valda Lembera atvadoties.
Kāpņu telpas kaimiņi

Tu klusi aizgāji – 
Un saulīte ar tevi.

Skumju brīdī esam kopā ar Evu Gegernieci, 
vīratēvu pēdējā gaitā pavadot.

Kolēģi

Paziņojums
13. un 14. jūlijā notiks ūdensvadu attīrīšana, 

dezinfekcija un skalošana Rojā, posmā no Akas ielas 
pa Skuju, Torņa, Strauta ielu līdz Selgas ielai.

Ūdensvadu attīrīšana, dezinfekcija un skalošana 
Rojā, posmā no Jūras līdz Ostas ielai, notiks 14. un 
15.  jūlijā, bet šajās dienās iespējami ūdens padeves 
traucējumi visā Rojas ciemā.

Papildus informācija, kā jārīkojas pēc ūdensvadu 
attīrīšanas, dezinfekcijas un skalošanas, kad tiks at
jaunota ūdens padeve, ir pieejama Rojas novada mā
jas lapā, papildus informācija būs pieejama pie daudz
dzīvokļu mājām.

Jau iepriekš atvainojamies par sagādātām neērtī
bām un par ūdens padeves traucējumiem.

25.06. Saņemts telefonisks zvans par vairākiem 
klaiņojošiem suņiem atpūtas uzņēmuma terito
rijā Žocenē. Suņu īpašnieki noskaidroti, veiktas 
pārrunas un pārbaudītas suņu potēšanas pases. 
Saņemta informācija, ka Pūrciemā ar bisi sašauta 
ceļazīme. Par minēto faktu paziņots valsts policijas 
kriminālpolicijai.

26.06. Sastādīts APK protokols par nesakoptu 
īpašumu Rojā.

27.06. Rojas mazdārziņos nozagta liela izmēra 
telts. Materiāls nodots valsts policijai. Sastādīts 
APK protokols vīrietim par gulēšanu sabiedriskā 
vietā alkohola reibumā.

28.06. Konstatēts, ka aiz Rojas virzienā uz 
Kolkas pusi kāpu zonā nelikumīgi izveidots ceļš. 
Vainīgā persona noskaidrota, ceļš tiks demontēts.

29.06. Saņemts izsaukums uz Valgalciemu, 
kur alkohola reibumā esošs vīrietis vardarbīgi 
izturējies pret savu tēvu. Izsaukta Neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, vainīgais vīrietis nogādāts 
valsts policijā. Uzrakstīts brīdinājums par īpašuma 
nesakopšanu kādai privātpersonai Rojā.

30.06. Uzrakstīti 2 brīdinājumi par nesa kop
tiem īpašumiem Melnsilā.

02.07. Saņemts zvans, ka Selgas ielā guļ vīrietis 
alkohola reibumā. Izbraucot uz norādīto vietu, 
tiek konstatēts, ka vīrietis nav lietojis alkoholu. 
Lūgums pirms zvanīšanas policijai pārliecināties, 
vai cilvēks patiešām ir alkohola reibumā vai varbūt 
viņam nepieciešama medicīniskā palīdzība.

03.07. Saņemts zvans no kāda uzņēmuma 
vadītāja, ka Rojā vairākās vietās nelikumīgi 

izlīmētas reklāmas. Reklāmas izvietotāji noskaid
roti, viņiem paskaidroti reklāmas izvietošanas 
noteikumi Rojas novadā. Saņemts zvans, ka Rojā 
klaiņo 2 suņi. Suņu īpašnieki noskaidroti, viņiem 
izteikts brīdinājums.

04.07. Pašvaldības policija pieņēmusi 
4  iesniegumus par miera traucēšanu Žocenē. 
Noskaidrojot situāciju, tiek konstatēts, ka likums 
netiek pārkāpts. Saņemts zvans no Kaltenes 
iedzīvotājas par konfliktu ar kaimiņu. Iesaistītajām 
personām ieteikts griezties valsts policijā. Saņemta 
informācija, ka Melnsila jūrmalā kāpās atrodas 
automašīna, uzceltas teltis un iekurts ugunskurs.  
Izbraucot uz notikuma vietu, likts novākt teltis, 
nodzēst ugunskuru un izbraukt automašīnas no 
kāpu zonas, kas arī ticis izdarīts.

05.07. Melnsilā kāpu zonā atkal tiek kon
statētas iepriekšējās dienas automašīnas, 
kurām pievienojusies vēl viena. Visām trim 
automašīnām sastādīti protokolipaziņojumi par 
naudas sodiem. Noveļot akmeņus, kāpu zonā 
Ķirķragā iebraukusi BMW markas automašīna. 
Arī šim vadītājam sastādīts protokols
paziņojums. Protokolspaziņojums sastādīts arī 
automašīnai Volvo, kura arī atradās kāpu zonā 
Ķirķragā.

06.07. Saņemts zvans no Rudes, ka nepieskatīti 
skraida vairāki suņi. Suņu īpašnieki noskaidroti, 
viņiem izteikts brīdinājums. Sastādīts APK 
protokols par mājas nosaukuma zīmes neesamību 
Kaltenē.  

Aicinājums
Māksliniece Izolde Cēsniece aicina piedalīties projektā „Detektīva 

zīmējums”, kas notiks Mākslas laboratorijas ROJAL ietvaros Rojas Kultūras 
centrā 15. julijā no 15.00–17.00 un 16. jūlijā no 18.00–20.00.

Projekta dalībnieki iejutīsies detektīva lomā – pēc liecinieku stāstījuma 
zīmēs tēlus – centīsies notvert vizuālu līdzību, vadoties no stāstītā vārda 
gluži kā kriminālizmeklēšanas mākslinieki. Lieciniekiem būs jāsniedz 
liecības par pašu redzētiem vai tikai nojaustiem tēliem uz šaurās robežas 
starp īstenību un iztēli.

Aicinām liecināt par īstenībā, sapņos vai murgos redzēto – sākot no 
eņģeļiem, senču gariem, spokiem līdz lietuvēniem, kilmaķengām vai 
čupakabrām. Pat, ja tikai miglā, tumsā vai snaudā kāds tēls pavīdējis, 
izstāstiet – mēs uzzīmēsim.

Gadu skaitlim šai brīdī nav nozīmes,
Visa pamatā cilvēka sirds.
Viss tas maigums, ko mīlot
Jūs sniedzāt mums,
Jūsu tuvāko acīs mirdz.

Vissirsnīgākie novēlējumi 
mūsu ģimenes dakterītei 

Mudītei Džeriņai skaistajā 
jubilejā!

Jana, Mārīte, Ilgonis

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
Kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

Rojas Invalīdu biedrība sveic 
2. ceturkšņa jubilārus:

Astrīdu Āboliņu, Leonu Bolšteinu, Marutu Cielavu, 
Dzintru Dzeguzi, Skaidrīti Freimani, Skaidrīti 
Galmani, Brigitu Heinbergu, Ēriku Jugbārdi, 
Raimondu Lauri, Laimoni Megni, Aleksandru 
Mihailovu, Līviju Mucenieci, Dzidru Nāckalni, 
Silviju Riekstiņu, Āriju Salmiņu, Ilgu Silmani, 
Dinu Simsoni, Valdu Skāduli, Annu Štāli, Ligitu 
Tombergu, Malvīni Tunni, Imantu Upneru, Veltu 
Zandbergu, Ilgu Štranderi.

Labu veselību un saulainu vasaru!

Klientu 
ievērībai!

No šī gada jūlija
Swedbank AS 

klientu 
informācijas 
centram Rojā 
mainās darba 

laiki.

Turpmāk klientus 
apkalposim katra 
mēneša ceturtajā 

trešdienā no 
plkst. 10.00–13.00. 

Tuvākie datumi: 
22. jūlijs,
26. augusts
23. septembris.
Saņemt konsultā

cijas un risināt stei
dzamus jautājumus 
varat Konsultāciju 
centrā visu diennakti 
pa telefonu 67444444.

LAIPNI GAIDĪTI!

Rojupes meite-
nēm pilns medaļu 
komplekts

Vasaras saulgriežu svētku priekšvakarā 
Ogrē pulcējās Latvijas labākie jaunie viegl
atlēti U18 vecuma grupā, lai noskaidrotu 
uzvarētājus gandrīz 40 vieglatlētikas discip
līnās. Sacensībās startēja 300 dalībnieki no 
daudziem novadiem un visām lielākajām 
pilsētām. Rojas novadu pārstāvēja divas 
Rojupes meitenes Līga Vecbērza un Una 
Dravniece. Abas startēja savā pirmajā va
saras Latvijas čempionātā. Debija izdevās 
godam. Pirmajā dienā Līga ieguva sudra
ba medaļu 100m skrējienā, otrajā bronzas 
medaļu 200m ar jaunu personīgo rekor
du. Otrā sacensību diena bija vēl dāsnāka. 
Una izcīnīja zelta medaļu 2000 m kavēkļu 
skrējienā. Tas bija patīkams gandarījums 
par ieguldīto darbu treniņos un parādīto 
gribasspēku sacensībās. Uzrādītais rezul
tāts ir labākais valstī šajā sezonā. Patīkami 
bija justies stadionā, dzirdot mūsu novada 
vārdu, saucot meitenes uz apbalvošanas 
ceremoniju. Paldies meitenēm, viņu vecā
kiem par labiem sasniegumiem. Novēlēsim 
panākumus nākamajos startos! 

Treneris Jānis Volajs
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