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Svētdien, 29. novembrī,
aizdegsim pirmo
Adventes svecīti.

Es esmu daļa no Latvijas!
17. novembra vakarā Rojas kultūras
centrā svinīgo Latvijas 97. gadskārtas
pasākumu apmeklēja simtiem Rojas
novada iedzīvotāji, lai svinīgā gaisotnē
kopīgi nosvinētu Latvijas dzimšanas
dienu un tradicionāli godinātu nova
da ļaudis. „Mūsu ar mīlestību veido
tais koncerts Latvijai svētkos būs raibs
un krāsains. Tas būs gan nopietns, gan
jautrs, gan apcerīgs, tieši tāds, kādi
esam mēs paši – gan lieli, gan mazi,
kas šeit dzīvojam, kam šeit ir saknes!”,
ar šādiem vārdiem pasākuma vadītā
ji Dace Broka un Jānis Kalniņš atklāja
pasākumu.
Svētku svinīgajā uzrunā domes
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa sacīja:
„Parasti dzimšanas diena ir tā diena,
kad mēs paskatāmies uz jau paveikta
jiem darbiem iepriekšējā gadā un arī
nedaudz skatāmies uz nākotni. Par lie
lākajiem šogad paveiktajiem darbiem
gribu runāt saistībā ar mūsu skaisto
ielu, kas vijas cauri visam mūsu ciema
tiņam, kas bija jau daudzus gadus izlo
lots un tiešām ir dāvana mums mūsu
svētkos, un to mēs saņēmām šovasar.
Vēl no lielākajiem projektiem, ko gribu
atzīmēt, ir bijusī autoostas ēka, kur ir
iekārtota Izstāžu zāle un savu mājvietu
ir atradis Tūrisma informācijas centrs.
Mūsu jaunākās paaudzes iemīļota vie
ta, protams, ir labiekārtotais bērnu lau
kums Rojas pludmalē. Ir arī mazākie
projekti, kuri ir īstenoti ciematos, bet,
neskatoties uz lieliem vai maziem pro
jektiem, to darām mēs, to dara ļaudis,
kas dzīvojam šeit. Runājot par mūsu
nākotnes projektiem, tie visi ir saistī
ti ar to, lai mums šeit būtu labi dzīvot,
lai mēs tiešām būtu sava ciemata, sava
novada patrioti un varbūt patiešām vai
rāk jāpiedomā pie tā, lai vairāk runātu
„par” nevis būtu „pret”.”
Savu uzrunu priekšsēdētāja beidza

ar novēlējumu, lai ikviens spētu izdzī
vot Latvijas patriotisma garu un, lai ik
vienam un visiem kopā mums izdodas.
Šovakar īpaši godināsim un cildināsim
mūsu mērķtiecīgos, varenos ļaudis,
kuri tiešām ir pelnījuši to, lai viņiem
pateiktu paldies!
Šogad Atzinības rakstu „Par mūža
ieguldījumu” saņēma vienmēr izpalī
dzīgā, laipnā un pretimnākošā aptiekā
re Silvija Kivila, kura arī pēc darba laika
beigām neatteica palīdzību tiem, kam
tā bija vajadzīga. Tāpat Atzinības rakstu
„Par mūža ieguldījumu” saņēma Dag
māra Leimane, kura 11 gadus vadīja
Rojas vidusskolu un skolēni viņu cienī
juši gan stingrā rakstura, gan labestīgās
attieksmes dēļ.
Ar Atzinības rakstu „Par ilggadīgu
un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā”
apbalvoja Gundegu Balodi, jo viņa ir
cilvēks ar lielu dvēseli un Rojas patriote
un darba vietā Rojas muzejā tiešām ir
savā vietā! Andrejs Švalbe savu nomi
nāciju „Par ilggadīgu un pašaizliedzī
gu darbu Rojas novadā” ir pelnījis pa
īstam, jo Rojā ir maz cilvēku, kas ne
būtu bijuši pie masāžas speciālista un
brīnumdaktera Andreja un uzklausījuši
viņa moto „Dzīve ir skaista!”
Grupas „Roja” solists Jānis Kalniņš
Atzinības rakstu saņēma par „Rojas
vārda popularizēšanu”, grupa ir pazīs
tama visā Latvijā ar savām dziesmām
un melodijām.
PII „Zelta zivtiņas” vadītāja Ive
ta Pastore tika raksturota kā īsts kuģa
kapteinis, kas zin, kā vadīt komandu
cauri vētrām pareizā virzienā, tāpēc At
zinības raksts „Par ieguldījumu novada
attīstībā” tiek pasniegts tieši viņai.
„Par nopelniem Rojas novada tēla
veidošanā” Atzinības rakstu saņēma
cilvēks, kurš jau 20 gadus ir kultūras
darbinieks un savu darbu izdzīvo, nevis

Ar priekšnesumu uzstājas deju kopa „Gaspažiņa”.

„Elfas” dejotājas.

atstrādā – novada kultū
ras pasākumu organiza
tore Dace Broka.
Atzinības rakstu „Par
veiksmīgu
uzņēmēj
darbību” saņēma SIA
„Zvejnieku saimniecība
„Irbe”, kas ir viens no
vadošākajiem uzņēmu
miem Rojas novadā.
Savukārt Atzinības
raksts „Gada pedagogs”
tika pasniegts skolotā
jam un trenerim Jānim
Volajam. Brāļi Edgars
Pēc apsveikumu saņemšanas Silvija Kivila.
un Arvis Grīnīši ir jau
nieši, kas piedalās rallija
sacensībās un ir ieguvu
ši vairākas godalgotas
vietas, tostarp arī starp
tautiskās
sacensībās.
Latvijas
Rallijsprinta
čempionātā šīs sezonas
kopvērtējumā
iegūta
2. vieta „Klasika 3000”
klasē, tāpēc viņi tiek
apbalvoti
nominācijā
„Gada sportists”. Atzinī
bas rakstu „Gada jaunie
tis” šogad saņēma Rojas
vidusskolas 11. klases
mērķtiecīgā skolniece
Amanda Kaža.
Neizpalika arī tradi
cionālā A/S „Swedbank”
balva novada labākajam
Līgai Reinei A/S „Swedbank” apbalvojums bija
pedagogam. Šogad Talsu milzīgs pārsteigums!
nodaļas vadītāja Sanita
Šankova apbalvojumu,
portatīvo datoru, pasniedza Rojas Mū Ozoliņa, koncertmestare Antra Upe
zikas un mākslas skolas Mākslas noda niece, deju kopa „Gaspažiņas”, vadītāja
Ārija Veide, Rojas Mūzikas un mākslas
ļas pedagoģei Līgai Reinei.
Domes priekšēdētāja pasniedza skolas vokāli instrumentālā ansambļa
īpašo balvu „Gada izpilddirektors”, meitenes Beāte Olekte, Linda Andžā
kurai, sadarbībā ar visām pašvaldības ne, Sabīne Briede un Efeja Šnikvalde,
iestādēm un struktūr senioru dāmu koris „Banga”, vadītāja
vienībām, izvirzīja no Aiga Kaža, koncertmeistare Sandra
minantu Jāni Pūci, viņš Kārkliņa, modes deju studijas „Elfas”
ar skaļu „Gods kalpot mazās un lielās dejotājas Evas Fricber
Rojai!” noslēdza apbal gas vadībā, sieviešu vokālais ansamblis
„Con Vita”, vadītāja Skaidrīte Brūšniece,
vošanas pasākumu.
Svētku koncertā uz koncertmeistare Brigita Kvālberga, Ro
stājās Rojas Mūzikas jas KC sieviešu koris „Kalva”, diriģente
un mākslas skolas koris Jolanta Rauga, kā arī Daces Tapiņas
„Roja”, diriģente Inese vokālās studijas audzēknes. Dziedāja

Jānis Volajs – „Gada pedagogs”.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.
solisti Indra Spoģe, Gabors Goldmanis,
Arvis Podiņš, Iveta Akmeņlauka un
Dace Tapiņa, bet dzeju lasīja Egita Jan
sone, Liāna Bērziņa, Elīna Memrikova
un Jurģis Kalniņš.
Vakara noslēgumā Dace Broka teica
lielu paldies visiem, kas veidoja šovakar
raibi krāsaino svētku mozaīku – visiem
kolektīviem, dalībniekiem un kolektīvu
vadītājiem, video veidotājai Kristīnei
Vanagai un Marekam Štālam pie skaņu
un gaismas pults un visiem, visiem, kas
bija kopā šajos svētkos!
Marita Pāvuliņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Autores foto
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Rojas novada 17. novembra domes sēdē tika izskatīti
35 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
 Apstiprināt nolikumu „Par kārtību, kādā Rojas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”.
 No 01.01.2016. Rojas novada pašvaldībā ieviest
pilnīgu novada centralizētās grāmatvedības uzskai
tes sistēmu, nosakot, ka Rojas vidusskolai un Rojas
Mūzikas un mākslas skolai jāizmanto Rojas novada
domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas sniegtie
centralizētās grāmatvedības pakalpojumi. Apstipri
nāt nolikumus Rojas Mūzikas un mākslas skolai un
Finanšu un grāmatvedības nodaļai, un grozīt Rojas
vidusskolas nolikumu.
 Apstiprināt Rojas novada domes Medību ko
ordinācijas komisijas nolikumu. Komisiju izveidot
šādā sastāvā: komisijas vadītājs: Jānis Pūce, komi
sijas locekļi: Ēriks Baļķītis – Valsts meža dienesta
Ziemeļkurzemes virsmežniecības vecākais mežzinis,
Kaspars Plivna – Ziemeļkurzemes reģionālās lauk
saimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības
daļas vecākais inspektors, Dainis Grosbahs – lauk
saimnieku apvienības – biedrības „Zemnieku saei
ma” pārstāvis, mednieku apvienības pārstāvis, meža
īpašnieku apvienības – biedrība „Latvijas Meža īpaš
nieku biedrība” pārstāvis.
 Likvidēt Rojas Mūzikas un mākslas skolā un
Rojas vidusskolā grāmatveža štata vietu.
 No 01.01.2016. reorganizēt Rojas novada domes
Finanšu un grāmatvedības nodaļu, likvidējot kasiera
štata vietu, un izveidojot grāmatveža štata vietu.
 Ar 01.01.2016. likvidēt pašvaldības Dzimtsa
raksta nodaļas štata vietu Rojas dzimtsaraksta noda
ļas vadītāja vietnieks.
 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai
piederošo dzīvokļa īpašumu – Plūdoņa ielā 8, dz. 35,
Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 900 0793, sa
stāvošu no dzīvokļa Nr. 35 54,1 m² platībā, un ar to
saistītām 541/24300 kopīpašuma domājamām daļām
no būves ar kadastra apzīmējumu 88820080259001.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atkārtotā izsolē.
 Apstiprināt šādas pakalpojumu maksas Rojas
novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpo
jumiem: par laulības noslēgšanas svinīgās ceremoni
jas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada Dzimtsa
rakstu nodaļas laulību zālē – 50,00 EUR; par laulības
noslēgšanas svinīgās ceremonijas sagatavošanu un
vadīšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemēro
tā telpā – 100,00 EUR; par laulības noslēgšanas svinīgās
ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu ārpus dzimtsa
rakstu nodaļas, citā piemērotā vietā – 150,00 EUR; par
izrakstiem, izziņām, apliecinātām kopijām no dzimt
sarakstu arhīva – 5,00 EUR.
 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparā
du un nokavējuma naudu, kas radusies uz 17.11.2015.,
kopā 41,46 EUR 4 personām.
 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļu parādu un
nokavējuma naudu, kas uz 17.11.2015. sastāda parā
du un nokavējuma naudu kopā 33,67 EUR.
 Dzēst nekustamam īpašumam nekustamā īpa
šuma nodokli un nokavējuma naudu uz 17.11.2015,
kopā 7,44 EUR.
 Iznomāt SIA „Lattelecom”, reģistrācijas Nr.
40003052786, uz desmit gadiem telpas automātiskās

telefonu centrāles un datu pārraides iekārtu uzturē
šanas vajadzībām, Strauta ielā 3, Rojā, Rojas novadā,
1. stāvā.
 Apstiprināt saistošos nolikumus Nr. 15/2015
„Par Rojas novada pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanu”.
 Izveidot būvju īpašumu „Birznieki”, Rudē,
Rojas novadā, sastāvošu no dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 8882 007 0294 001, pagra
ba ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0294 002, klēts
ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0294 003, kūts ar
kadastra apzīmējumu 8882 007 0294 004, garāžas ar
kadastra apzīmējumu 8882 007 0294 005, un piešķirt
būvju īpašumam nosaukumu „Birznieki”, Rude, Ro
jas novads.
 Atzīt nekustamajā īpašumā „Dālijas”, Kaltenē,
Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 009 0686, likumī
gas iepriekšējās apbūves faktu – bijušā nekustamā
īpašuma „Burliņi” Talsu apriņķa, Nogales pagasts,
dzīvojamās mājas pamatus, apmēram 104 m² platībā.
 Pēc atsevišķas zemes vienības izveidošanas,
bez atlīdzības pārņemt Rojas novada pašvaldības
īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas perso
nā piederošo zemi zem daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Ostas ielā 5, Rojā, Rojas novadā, kadastra
Nr. 8882 508 0030. Pēc zemes zem daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas pārņemšanas Rojas novada pašval
dības īpašumā, privatizēt minēto zemes gabalu, bez
atlīdzības nododot tā domājamās daļas dzīvojamās
mājas Ostas ielā 5, Rojā, Rojas novadā, dzīvokļu īpaš
niekiem.
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vadoņi”,
Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 005 0043, atdalot
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0208.
Atdalīto zemes vienību pievienot nekustamam
īpašumam „Mazvadoņi”, Rojas novads ar kadastra
Nr. 8882 005 0126. Paliekošai zemes vienībai ar ka
dastra apzīmējumu 8882 005 0124, saglabāt zemes
lietošanas mērķi: „zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība”. Atdalītai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0208, no
teikt zemes lietošanas mērķi: „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.
 Atdalīt no nekustamā īpašuma „Valstij piekritī
gā zeme”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 008 0617,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0059
un jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu
„Jūrmaliene”, Rojas novads, nosakot zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0059 zemes lie
tošanas mērķi: „zeme, uz kuras galvenā saimniecis
kā darbība ir mežsaimniecība”, kas sastāv no zemes
izmantošanas veida: mežsaimniecībā izmantojamā
zeme, mežs un atbilstoši Latvijas Republikas liku
mam, reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada paš
valdībai piekrītošu zemi „Jūrmaliene”, Rojas novads,
kadastra apzīmējums 8882 003 0059. Atdalīt no
nekustamā īpašuma „Valstij piekritīgā zeme”, Rojas
novadā, kadastra Nr. 8882 008 0617, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0476 un jaunizvei
dotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8882 007 0476, piešķirt nosau

kumu „Laukpļava”, Rojas novads un atbilstoši Latvi
jas Republikas likumam reģistrēt zemesgrāmatā kā
Rojas novada pašvaldībai piekrītošu zemi „Laukpļa
va”, Rojas novads, kadastra apzīmējums 8882 007 0476.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Zīlītes”, Ģipkā, Rojas
novadā, kadastra Nr. 8882 004 0190 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8882 004 0189, zemes lietošanas
mērķi: „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”.
 Atcelt Rojas pagasta padomes 14.11.2006. lēmu
ma Nr. 16 „Par Rojas pagasta nekustamo īpašumu ze
mes lietošanas mērķu maiņu”, 13.186. apakšpunktu.
Noteikt nekustamā īpašuma „Deltas”, Ģipkā, Rojas
novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 004 0095, zemes lietošanas mērķus: „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī
ba”, „komercdarbības objektu apbūve”, kur atrodas bū
ves, kurās var veikt komercdarbību, „lauksaimnieciska
rakstura uzņēmumu apbūve”.
 Mainīt nekustamā īpašuma „Kadiķkalni”, Ro
jas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 009 0024 zemes lietošanas mērķus, nosakot:
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība” un „zeme, uz kuras galvenā saimniecis
kā darbība ir lauksaimniecība”.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Ainas”, Rojā, Rojas
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882
008 0870, zemes lietošanas mērķus: „individuālo dzī
vojamo māju apbūves zeme”, „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Gatviņi”, Kaltenē,
Rojas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmēju
mu 8882 009 0108, zemes lietošanas mērķus: „indivi
duālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, „zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
un „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Bešķi”, Kaltenē,
Rojas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmēju
mu 8882 009 0602, zemes lietošanas mērķus: „ne
apgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”,
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība”.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Emkalni”, Valgal
ciemā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 010 0064),
zemes lietošanas mērķus zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem: 8882 010 0064 – „individuālo dzīvo
jamo māju apbūves zeme”; 8882 010 0066 – „neapgū
ta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, „zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie
cība” un „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība”; 8882 010 0068 – „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” un
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība”.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Gaiļi”, Valgalciemā,
Rojas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 010 0175 zemes lietošanas mērķus: „individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” un „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.

Par nekustamā īpašuma nodokli
2016. gadam
Ievērojot to, ka visi nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksāšanas termiņi 2015. gadā ir pagājuši, aici
nām visus, kuri savus maksājumus nav veikuši, tos sa
maksāt. Personas, kuras ir kavējušas likumā noteiktos
maksāšanas termiņus, lūdzam pārliecināties, vai nav
palikuši parādi, ko veido kavējuma nauda no laikā ne
samaksātiem nodokļiem. To lūdzam izdarīt pa telefonu:
63220837, rakstot e-pastu: alise.krumina@roja.lv vai arī
ierodoties Rojas novada domē klātienē.
Tāpat kā līdz šim, arī 2016. gadā Rojas novada dome
paredzējusi neaplikt ar NĪN palīgēkas (to daļas), bet no
doklis tiks aprēķināts garāžām un dzīvojamām mājām.
NĪN atvieglojumi tiks saglabāti tiem, kuriem Sociālais
dienests ir piešķīris: trūcīgās vai maznodrošinātās perso
nas vai ģimenes statusu, daudzbērnu ģimenēm un politis
ki represētām personām, atbilstoši likumam „Par nekus
tamā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta 2006. gada
20. jūnija noteikumiem Nr. 495. 2015. gadā tika mainīti
Rojas novada domes sasitošie noteikumi par atvieglo
jumu piešķiršanu. Tāpat kā līdz šim, atvieglojumus va
rēs pieprasīt personas, kas ir 1. un 2. grupas invalīdi un
personas, kurām pieder nekustamais īpašums un kurā
ir deklarēts 1. vai 2. grupas invalīds, kas ir šīs personas
pirmās pakāpes radinieks. Augstāk minētie Saistošie no

teikumi papildināti ar jaunu NĪN atvieglojumu saņēmēju
grupu – Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekiem.
Ar izdotajiem Saistošajiem noteikumiem ir atviegloti daži
piešķiršanas nosacījumi – turpmāk atvieglojumu varēs
pieprasīt arī personas, kurām ir veikts papildus aprēķins
par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi, kā arī personas,
kuras gada laikā pašvaldība ir administratīvi sodījusi. Arī
turpmāk atvieglojumi tiks piešķirti tikai par nekustamo
īpašumu, kas ir īpašnieka deklarētā dzīvesvieta un zemi
zem mājas, īpašumā nedrīkst notikt saimnieciskā darbība,
kā arī atvieglojums tiks piešķirts tikai gadījumos, ja nav
NĪN nodokļa parādu un nav kavēts neviens maksāšanas
ceturksnis. Iesniegums, lai saņemtu atvieglojumu par 2016.
gadu, jāiesniedz Rojas novada domē, klāt pievienojot in
validitātes apliecības kopiju, politiski represētās personas
vai Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieka apliecības
kopiju. To lūdzam izdarīt līdz 2016. gada 1. martam.
Aicinām izmantot portāla www.epakalpojumi.lv snieg
tās iespējas un pieteikties atgādinājumu saņemšanai par
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvoša
nos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).
Nekustamā īpašuma speciāliste /
NĪN administratore A. Krūmiņa

Aicinājums pretendentiem uz
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu!
Šā gada 9. decembrī multifunkcionālajā centrā „Strops”, plkst. 11:00, Rojas novada dome aicina uz tikšanos visas
personas, kuras pretendē uz NĪN atvieglojumu saņemšanu. Līdzi jāņem invaliditātes, politiski represētās personas vai
Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieka apliecība. Tālrunis papildus informācijai: 63220837 (Alise Krūmiņa).

 Atcelt Rojas pagasta padomes 14.11.2006. lēmu
ma Nr. 16 „Par Rojas pagasta nekustamo īpašumu ze
mes lietošanas mērķu maiņu”, 13.248. apakšpunktu.
Noteikt nekustamā īpašuma Enkuru iela 1, Roja, Ro
jas novads (kadastra Nr.8882 008 0387) zemes lietoša
nas mērķus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:
8882 008 0679 – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība”; 8882 009 0482 – „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī
ba”; 8882 008 0387 – „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība” un „individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme”.
 Precizēt Rojas novada domes 2015. gada
15. septembra lēmumu Nr. 12 „Par nekustamā īpa
šuma „Reinvaldi”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes
vienības atdalīšanu” 4. punktu, nosakot: „Paliekošai
zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu
8882 009 0645, noteikt zemes lietošanas mērķus: „ne
apgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”,
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” un „zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā”.
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Melnsi
la Uzņēmēji” Melnsils, Rojas novads ar kadastra
Nr. 8882 002 0098 trīs daļās, neizstrādājot jaunu īpa
šuma „Melnsila Uzņēmēji”, Melnsils, Rojas novads,
zemes ierīcības projektu.
 Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu piecām
personām, kurām zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas
reģistrācijai.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece /
Domes sekretāre
Marita Pāvuliņa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā

Nr. 15/2015
Apstiprināts
ar Rojas novada domes 2015. gada 17. novembra
sēdes lēmumu Nr. 278 (protokols Nr. 11),

Par Rojas novada pašvaldības
saistošo noteikumu
publicēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka, kārtību, kāda
turpmāk publicējami izdotie Rojas novada pašval
dības saistoši noteikumi.
2. Rojas novada pašvaldības turpmāk izdodamo
saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Rojas
novada domes informatīvais izdevums „Banga”.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”.
Rojas novada domes priekšsēdētāja
E. Kārkliņa

Par papildus aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokli par
neapstrādāto lauksaimniecībā
izmantojamo zemi
Kā jau katru gadu, arī šogad, Rojas novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta
(LAD) apsekojumu datus par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi. Pašvaldība aprēķina
nekustamā īpašuma nodokli, bet datu atbilstību dabā nekontrolē. Saskaņā ar likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.1 daļu – ar nekustamā īpašuma nodokļa pa
pildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi,
izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir
noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. Neapstrādāta lauksaimniecībā izman
tojamā zeme ir visa lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība zemes vienībā, ja vai
rāk nekā 30 procentu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības attiecīgajā zemes
vienībā līdz kārtējā gada 1. septembrim netiek izmantoti lauksaimniecības produktu ra
žošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauk
saimniecības nolūkiem, vai minētā zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības
un vides stāvoklī.
Savukārt saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. pantu 1. daļu – no
dokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi ir nākamā taksācijas gada 15. februāris. Likums „Par nekustamā īpa
šuma nodokli” 7. punkta (3) nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pie
nākums izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību
izbeigšanās. Tātad, pārdodot īpašumu, būtu lietderīgi pirkuma līgumā jaunajam īpašnie
kam norādīt noteikumus, kuri nosaka par pienākumu reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā
noteiktā termiņā, lai nerastos pārpratumi.
Atgādinām, ja 2016. gadā saņemot maksāšanas paziņojumu nepiekrītat tur norādīta
jai platībai par NLIZ, tad iesniegums jāiesniedz viena mēneša laikā pēc maksāšanas pazi
ņojuma stāšanās spēkā pašvaldībai, kura iesniegumu nosūtīs Lauku atbalsta dienestam,
vai uzreiz to nosūtot Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālai lauksaimniecī
bas pārvaldei (Dundagas ielā 4, Talsos, LV-3201).
Nekustamā īpašuma speciāliste / NĪN administratore:
A. Krūmiņa

BANGA 2015. gada 27. novembris

3

Rojas bērnudārzā spēlējas
ar jaunām rotaļlietām
Pateicoties projekta LMT Latvijai piešķirtajam finansējumam
1523,28 eiro un Rojas novada domes līdzfinansējumam 169,25 eiro,
Rojas pirmsskolas izglītības iestādē „Zelta zivtiņa” rotaļlietu klāsts
papildināts un bagātināts ar skaistām, funkcionālām un bērnu intelektuālo attīstību veicinošām rotaļlietām. Bērnu prieks par tām ir
neizmērojams.
Rotaļa ir dabiskākais, ko bērns prot darīt. Rotaļas bērnam ir tas
pats, kas pieaugušajam – valoda. Bērna izdomātās pasaules veidošana ir veids, kā viņš izprot apkārtējo pasauli.
Jaunas un glītas, krāšņas un daudzveidīgas rotaļlietas sekmē
vēlmi darboties un izzināt katru dienu kaut ko jaunu. Tagad bērniem ir radīta iespēja rotaļāties ar dabīgā koka izstrādājumiem, kā
arī kvalitatīvām rotaļlietām, bet skolotājām ir iespēja pilnveidot un
kvalitatīvāk nodrošināt pedagoģisko procesu.
Celtniecībā un konstruēšanā bērni var izmantot konstruktorus,
no kā var būvēt dažādas figūras. Konstruktori papildina bērniem
iespēju radīt kaut ko jaunu un skaistu, reizē apgūt jaunas prasmes,
papildus var izmantot transporta līdzekļus, mājdzīvnieku figūriņas.
Darbojoties ar šīm rotaļlietām, bērni attīsta valodu, matemātisko
domāšanu, kustību koordināciju un prasmi izzināt apkārtni. Dažādas puzles ir īpaši mīļas bērniem, jo tās attīsta pirkstu veiklību,
precizitāti, uzmanību, domāšanu, pacietību, kā arī apgūst burtus un
ciparus.

Neviena ikdiena nepaiet bez sižetiskajām rotaļām.
Tajās bērni vingrina un attīsta iztēli, runu, izmēģina
jaunas idejas, iejūtas dažādos tēlos, risina problēmas,
iesaista citus bērnus un atspoguļo bērnu izpratni par
savstarpējo iejūtību, izpalīdzību. Dažādas leļļu mēbeles,
lelles, rati, maskas u.c. lieliski noder šo uzdevumu realizēšanai.
Prieks visiem par drošas un estētiskas vides nodrošinājumu bērniem. Paldies LMT un Rojas novada domei
par atbalstu!
Vadītāja Iveta Pastore

Par LMT Latvijai
Jau kopš 2011. gada „Latvijas Mobilais Telefons” sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām pilsētu iedzīvotājiem
un iedzīvotāju grupām, kuri vēlas ar idejām un projekJaunās rotaļlietas, kuras tā vien gaida, kad bērni ar tām spēlēsies!
tiem piedalīties savas pilsētas attīstībā, piedāvā iespēju
Autores foto
piedalīties projektu konkursā „LMT Latvijai”. Projekta
mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas pilsētās un
un Daugavpils novads. Kopš 2011. gada ar LMT atbalstu īstenoti
atbalstīt privātpersonu, juridisku personu un nevalstisko organizā- vairāk nekā 80 iedzīvotājiem nozīmīgi projekti sešpadsmit Latvijas
ciju iniciatīvas pilsētu sabiedriskās dzīves izaugsmei. Šogad projektu pilsētās un novados, kam LMT atvēlējis vairāk nekā 200 tūkstošus
konkursā piedalās Cēsis, Madona, Dobele, Roja, Skrunda, Iecava eiro.

Rojas mūzikas un mākslas skolas izstāde
„Cauri gadu desmitiem…”
21. novembra pēcpusdienā Rojas
Jūras zvejniecības muzejā bija pulcējušies krietns ļaužu pulks, lai būtu klāt
izstādes atklāšanā, kas veltīta Rojas
mākslas skolai „Cauri gadu desmitiem…”. Sanāca gan bijušie, gan esošie
skolēni un pedagogi, lai gremdētos
atmiņās par pagājušajiem laikiem un
apcerētu nākotni.
Muzeja direktore izstādi atklāja ar
vārdiem, ka varam lepoties, jo Rojā ir
šāda mūzikas skola, ka skolai ir tāds
direktors un skolā ļoti jauki skolotāji,
kuri ir spējuši padarīt ļoti nozīmīgu
darbu. Kā paldies, par izstādi, m uzeja
direktore simboliski dāvināja skolas
direktoram Jānim Kivilam kladi, lai
neapsīkst domas pierakstīt atmiņu
Izstādes atklāšanā piedalījās gan bijušie, gan esošie skolēni un pedagogi.
stāstus.
Arī savā uzrunā muzeja krājumu
glabātāja Gundega Balode mudināja mūs, latviešus, uzdrīkstēties būt
vairāk lepniem, un turēt degunu gaisā par to kas esam un to, ko darām,
tāpēc par savu darbu paldies saņēma ikviens pedagogs, kurš bija ieradies
uz pasākumu.
Skola 50 gadu jubileja atzīmēs tikai 2016./2017. mācību gadā, bet tā
pat kā valsts svētku simtgadi, sākam ieskandināt jau laikus. Tā kā šajos
gados materiāli ir sakrājušies ļoti daudz visu nemaz nebija iespējams
izstādīt, tāpēc tiek plānota jau nākamā izstāde.
Šobrīd apskatāmi gan tautas tērpi, gan mākslas skolas audzēkņu
dažādie darbiņi, kā arī kasešu un lenšu magnetafoni, tādējādi parādot,
kā agrāk tika sagatavoti ieraksti mūzikas skolas eksāmeniem. Šobrīd
tehnoloģiskās iespējas ir strauji attīstījušās un materiāli tiek saglabāti
kompaktdiskos un elektroniski.
Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktors Jānis Kivils
Marita Pāvuliņa, un Rojas Jūras zvejniecības muzeja direktore Inese Indrik
sabiedrisko attiecību speciāliste sone.
Autores foto

Dzejoļu krājuma
atvēršanas svētki
bibliotēkā
Irēna Svitiņa
„No putna augstumiem uz pasauli citādi skatās” – tā dzejniece
Dzintra Žuravska raksta krājumā
„Balto spārnu ēnā”, kura vārdus kā
putnus Rojas novada bibliotēkā pie
lasītājiem palaidām 12. novembra
pēcpusdienā.
Dzintras Žuravskas dzejas krājumi raksturīgi ar vienkāršos vārdos
iezīmētiem grāmatu un nodaļu virsrakstiem un visu kopā vieno domas
dziļums, spēja savām acīm saskatīt
un arī citiem parādīt to pasauli, kas
ikdienā ir mums apkārt, bet ko ne
vienmēr redzam vai sajūtam.
Dzejniece Dzintra Žu
„Vai cilvēki putniem līdzīgi ravska.
būtu?” – autore jautā dzejā, un svētFoto: Daiga Dambīte
ku reizē atzīst, ka tāda ir arī krājuma
pamatdoma, kas atklājas jau nodaļu
virsrakstos. Mēs katrs vēlamies, lai mūsu dzīve ritētu pasargāta kā
„Zem baltā putna spārna”, mums katram ir sava „Ligzdošanas vieta” un katru no mums reiz vilina „Tālu ceļu vējš”. Kad spēki ir galā,
mūsos skan „Aizšauta putna kliedziens”, bet dzīves nogalē iestājies
pārdomu brīdis „Nogurušo spārnu ēnā”.
Jaunajā krājumā iekļautos dzejoļus pēcpusdienas viesiem lasīja
Ārija Salmiņa un Maija Bergane-Berģe, ar dzejām, dziesmām, šampanieti un īpašu veltījumu autorei visus pārsteidza Vilnis Paegle. Ar
atsaucību un ieinteresētību pasākumu bagātināja sanākušie sveicēji.
Domāju, ka ikvienam bija prieks dzirdēt – Dzintrai Žuravskai izdevniecībā iesniegts jauns romāns „Labirinta gūstā”.
Paldies Dzintrai Žuravskai par domu un vārdu putniem, paldies ikvienam, kurš skrejošajā ikdienā atrada brīdi dzejai un
dziesmai.

Novembris Rojas vidusskolā ienāca ar dažādiem pasākumiem
10. novembrī tika svinēta Mārtiņdiena, un arī Rojas vidusskolā Mārtiņdiena tika atzīmēta ar tradicionālo Mārtiņdienas tirdziņu. Kā jau katru gadu, arī šogad bērni kopā ar saviem vecākiem bija sarūpējuši
dažādus kārumus, kurus bija iespāja nopirkt skolas tirdziņā.
Kā katru gadu 11. novembrī, par godu Lāčplēša dienai un mūsu kritušo karavīru piemiņai, mūsu
skolā notiek puišu sacensības visas dienas garumā.
Katrā klašu grupā tiek noskaidroti stiprākie un
izturīgākie puiši. Jāatzīst, ka pārbaudījumi nav no
vieglajiem, tāpēc uzdrīkstēšanās piedalīties skatītāju priekšā jau ir katra puiša personīgā uzvara.
Lai sagatavotos sacensībām, jau savlaicīgi jātrenējas gan sporta stundās, gan brīvajā laikā, gan
darbojoties sporta skolā. Pārbaudītas tiek visas
muskuļu grupas un lielā slodze par sevi liek manīt
jau nākamajā dienā.
Šogad stiprākā un izturīgākā puiša godu un Rojas
vidusskolas „Stiprinieka” titulu izcīnīja 11.b klases
skolnieks Jurģis Marijs Kalniņš. Apsveicam!
Sīkāk ar rezultātu tabulām un vērtējumiem
varat iepazīties mūsu mājaslapā www.rojasvidusskola.lv
12. un 16. novembrī skolēnu pašpārvalde bija
sagatavojusi erudīcijas pasākumu „Es mīlu tevi,
Latvija”, kurā piedalījās 5.–6. klašu grupa, kur
1. vietu ieguva 5.a klase ar audzinātāju Gundegu
Poli, 7.–9. klašu grupā 1. vietu ieguva 7. klase ar ar

audzinātāju Aigu Kažu un 10.–
12. klašu grupā 1. vietu ieguva
12. klase ar audzinātāju Lāsmu
Jaunozolu. Komandām, kopā ar
klases audzinātājam, bija iepēja
parādīt savas zināšanas par latviešu filmām, dziesmām, prezidentiem un parādīt kartē, kur
atrodas Latvijas pilsētas.
13. novembrī
Rojas vidusskolā tika svinēta Latvijas
dzimšanas diena. Šogad šis pasākums bija mazliet savādāks
nekā parasti, jo 12. klases skolnieces kopā ar skolotāju Egilu
Mūrnieku bija sagatavojušas
fizikāli muzikālu uzvedumu ar
2.-4. klašu koris ar priekšnesumu pasākumā Gaismas vara lielu
nosaukumu „Gaismas vara lielu
dara”
dara”. Pēc šī priekšnesuma uzAlbuma foto
stājās 1. un 2.–4. klašu kori ar
dziesmiņām. Pēc pasākuma visi
pulcējāmies skolas ēdamzālē, kur kopīgi nodziedot dziesmu „Daudz baltu dieniņu” Latvijai, cienājāmies
ar pašu skolnieku un skolotāju sarūpētajām kukām un tēju.
Eva Lakševica,
direktores vietniece audzināšanas darbā
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Pasākumu kalendārs
5. decembrī 13.00

Rojas KC „Starptautiskā diena cilvēkiem
ar invaliditāti”.

Mīļi gaidīti cilvēki ar īpašām vajadzībām, šādi bērni un
viņu vecāki. Līdzi jāņem labs noskaņojums. Pieteikties līdz
1. decembrim invalīdu biedrībā 26078711 vai Sociālajā
dienestā 63269551.

4. decembrī 16.00
Rojas novada bibliotēkā
Ziemassvētkiem veltīta krājuma

„Gaišām domām,
Baltiem sapņiem”
atvēršana.
Dzeju lasa autori Dzintra Dzeguze un Egils Dambis

Sāc jau atkārtot īpašo mūsu pantiņu, jo 12. decembrī

Rojas lielās egles iedegšanas svētki.

No plkst. 12.00–14.00 – Ziemassvētku dāvanu un našķu tirdziņš, ziemas
spēles brīvā dabā un radošās darbnīcas, kā arī latviešu pasaka kustīgās bildēs
uz lielā ekrāna Rojas KC. Un, protams, neiztrūkstoši saimnieces Dinas un
viņas čaklo rūķīšu vārītā Ziemas zupa. Našķošanās ar zupu par ziedojumiem
Tukuma dzīvnieku patversmei. Sildīsim mazos bēdubrāļus, ziedojot arī segas,
dzīvnieku rotaļlietas un citiem noderīgas mantas.
Plkst. 17.00 – tas brīdis ir klāt! Lai Rojas egle gaiši mirdz un līdz ar egli Tava
sirds! Lielās egles iedegšana kopā ar Ziemassvētku galveno virsveci priecīgās
noskaņās.
Būs zaptsmaize un karsta tēja. Atgādinām, ka līdzi jāņem sava mīļkrūzīte.
Ziemassvētku vecīša štābiņš priecāsies par Tevis atnestu ievārījumu kopīgai
ēšanai. Tirdziņam lūdzam pieteikties pie Gundegas pa tālruni 29252590 vai
pie Daces pa tālruni 29196478.

Visi laipni aicināti!

Sporta veterāns

Sludinājumi
PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku
mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.
PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.

Ārstnieciskā pēdu aprūpe
ar pedikīra aparātu:
 Kāju pēdu pārragojums;
 Nagu sēnīte;
 nagu apstrāde diabēta un psoriāzes slimniekiekiem.
Ceturtdienās – Talsos, Ruģēnu ielā 2 (Pēdu
aprūpes kabinetā). Pirmdienās, otrdienās, trešdienā, piektdienās, sestdienās – Rojā, Selgas ielā 1b.
Iepriekšēja pierakstīšanās pa telefonu 26201528,
Inga.
SIA „Metko”
iepērk visa veida melnos un krāsainos
metāllūžņus. Pērk un noraksta automašīnas.
Licences nr. 2006-06/103. Telefons 26337366.

15. decembrī plkst. 19.00
Jaunais teātris piedāvā humoršovu

„Vīrieši, vīrieši…”

Piedalās aktieri:
Mārtiņš Egliens vai Ainars Ančevskis, Ivars Puga, Ivars Kļavimnskis, Gunārs Placēns, Jānis Āmanis, Imants Strads, Sarmīte Prule.
Ieeja 12,- 10,- 8,- EUR, biļešu iepriekšpārdošana.
19. decembrī plkst. 12.00
ZUMBAS TŪRE PIESTĀJ ROJĀ.
Nodarbības ilgums 1,4 ha, maksa 4,- EUR.
Dalība – bez vecuma ierobežojuma.
Sīkāka informācija tel. 25921345.
19. decembrī plkst. 18.00
uz koncertu Ziemassvētku noskaņās aicina
Gospeļu koris „GG Choir” (Rīga).
Ieeja 5,- EUR, biļešu iepriekšpārdošana.
Rojas KC mazajā zālē līdz 15. decembrim

fotogrāfa Kaspara Poriņa darbu izstāde „Mozaīkas”.

Izstāde „Mozaīkas” vienlaikus ir daudzas izstādes – katra izstādes fotogrāfija ar visiem zināmām Talsu vietām sastāv no daudzām nejauši izvēlētām fotogrāfa arhīva fotogrāfijām.
Skatoties no attāluma tā ir visiem zināma Talsu vieta, bet pieejot tuvāk, skatītājs katrā fotogrāfijā atradīs vēl simtiem fotogrāfiju, kuras aplūkot un meklēt
sev tīkamo un interesanto.
Kopumā katra no 10 izstādes mozaīkām ir veidota no aptuveni 900 atsevišķām fotogrāfijām.

Turpmāk valsts un pašvaldības
pakalpojumus varēs saņemt
ātrāk, ērtāk un izdevīgāk Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā
Lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un pieejamāku publis
ko pakalpojumu saņemšanu, Vides aizsardzības un reģionā
lās attīstības ministrija (VARAM) šogad līdz gada beigām pakāpeniski atvērs
66 Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus (VPVKAC).
Tādejādi iedzīvotāji un uzņēmēji varēs saņemt valsts un pašvaldības pakalpo
jumus vienkopus – ātrāk, ērtāk, izdevīgāk!
Rojas novada VPVKAC darbu turpina kopš 2014. gada 2. janvāra.
Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji var saņemt savas pašvaldības un astoņu
valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. Rojas novada pakalpojumu centrā klātienē
var pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts
ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta
e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts
dienests sadarbību ar pašvaldību uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot iestāžu
un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu
plānots papildināt.
Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveide ir mērķtiecīgs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītās politikas rezultāts, lai
iedzīvotājiem padarītu ērtāku un pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu.
Latvija, pilnveidojot iedzīvotājiem iespējas saņemt publiskos pakalpojumus, ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm.
Rojas novada VPVKAC
Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā
Darba laiks: P.– C. 08:00–17:15: Pk. 08:00–15:00
Vairāk informācijas par VPVKAC iedzīvotāji var uzzināt pašvaldībā vai valsts
un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktores v. i. Marita Pāvuliņa .
Tālrunis 25446369.

Cepam un pievedam bez maksas pīrāgus,
maizītes un kliņģerus uz Roju, Talsiem, Stendi
un Sabili. Pasūti: www.austers.rude.lv.
Telefons 29134608.
Imants
ar novusa godalgām.
Imantam Ločmelim dzīve bez sporta nav iedomājama. Sportojot ir pabūts ne tikai Eiropas valstīs, bet arī ASV, Vjetnamā, Dienvidkorejā, Taivānā. Pēdējā laikā viņš apvieno startus divos sporta
veidos – novusā un svaru bumbu celšanā. Ir aktīvs arī veselības
skrējiena „Rojas apļi” dalībnieks. Oktobrī Vācijas pilsētā Erlangenā Imants startēja Pasaules kausa izcīņas novusā 9. posmā. Viņš
Latvijas izlases sastāvā individuāli izcīnīja 16. vietu, taču kopvērtējumā pēc deviņiem posmiem Imantam ir 7. vieta pasaulē, bet
novusa dubultspēlē sīvā konkurencē godalgotā 2. vieta! Piebildīšu,
ka pasaules čempionātā no 9 posmiem Imants ir piedalījies 7 posmos. Šīs nav veterānu sacensības, bet piedalās spēcīgākie pasaules
novusisti. No 28.–29. novembrim Jēkabpilī notiks Pasaules kausa
novusā pēdējais, 10. posms, kur Imants cīnīsies par godalgotu vietu kopvērtējumā.
21. novembrī Imants dosies uz Pasaules čempionātu svaru
bumbu celšanā Īrijā. Ir pieteikušies ap 360 dalībniekiem. Imants
startēs veterānu grupā. Vēlēsim viņam veiksmi un izcīnīt uzvaras!
Sporta organizatore T. Kirilova

Uzmanību Rojas novada zvejniekiem!
Iesniegumus par zvejas tiesību limitu piešķiršanu uz zvejas
rīkiem 2016. gadam, lūdzam iesniegt līdz šā gada 10. decembrim Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā.
Sīkāku informācija zvanot pa tālr. 63220834, 63232050, vai
rakstot e-pastu uz roja@roja.lv

Mednieki par meža cūku
medīšanu saņems atlīdzību
Lai efektīvi cīnītos ar Cūku mēri no 2015. gada 20. novembra,
stājās spēkā PVD rīkojums „Par nomedīto sieviešu kārtas meža
cūku apmaksas kārtību”, kas nosaka, ka par katru nomedītu sieviešu
kārtas meža cūku, mednieks var saņemt samaksu 100 eiro apmērā.
Lai saņemtu samaksu, medniekam PVD teritoriālajā pārvaldē
jāiesniedz:
pierādījums – ādas fragments, kurā nepārprotami saskatāmi
sieviešu kārtas meža cūku ārējie dzimumorgāni;
aizpildīts akts „Par nomedīto sieviešu kārtas meža cūku”.
veidlapa „Informācija par izlietotajām medību atļaujām”, kurā
PVD inspektors veiks atzīmi par konkrēto dzīvnieku;
Samaksu saņems tikai tas mednieks, kurš nomedījis sieviešu
kārtas meža cūku(-as) un iesniedzis par to pierādījumus PVD
TSV, kā arī aizpildījis aktu.
Nodokļu apmaksa – ja pierādījumu iegūst (nomedī meža
cūku), piegādā un samaksu saņem pats mednieks, iepriekš minētā
apmaksas summa netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Kā arī, lai mazinātu formalitātēm atvēlamo laiku, aicinām
medniekus par pieņemšanas laikiem un apmaksas kārtību, sazināties ar PVD teritoriālajām struktūrvienībām.
PVD noteiktā apmaksas kārtība ir spēkā līdz šī gada 31. decembrim.
Neskaidrību gadījumā vērties PVD teritoriālajās struktūrvienībās.
Informāciju apkopoja
Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

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

22. decembrī tirgos
Skrīveru saldumus:




12.45 Rojā pie kultūras centra;
14.10 pie SIA „Banga Ltd”;
15.30 Kaltenē pie bibliotēkas.

18. novembrī Zvejnieku ielā atrasts mobilais tele
fons. Īpašniekam interesēties pašvaldības policijā.
Tālr.: 28600215.

Atpūtas centrs „OTRA PUSE”
joprojām atvērts katru dienu!
Pirmssvētku īpašais piedāvājums
„KARBONĀDE KARBONĀDES GALĀ”
Novadnieki, sanāciet mieloties!
 Pateicamies Rojas DzKU puišiem par kvalitatīvi
sniegto palīdzību 17. novembra pasākumā.
Rojas Kultūras centrs

Elektromotoru remonts Tukuma novada
Slampes pagasta „Rauciņos”. Telefons 29253411.

Policija ziņo
Laika posmā no 10. novembra līdz 22. novembrim
konstatēti sekojoši pārkāpumi:
10.11. Policijā vēršas kāda sieviete par to, ka netālu no Rudes mežā atrasts izmests sadzīves atkritumu
maiss. Vainīgā persona noskaidrota un sastādīts APP.
11.11. Tā kā ir lašu liegumu laiks, sadarbībā ar
zivju inspektoriem veikts reids pa Rojas upi un jūras
teritoriju. Pārkāpumi netiek konstatēti.
13.11. Pusnaktī saņemts izsaukums uz Kalteni, kur
trīs nepazīstamas personas uzlauzušas automašīnu, tā
apzagta un sabojāta blakus esoša automašīna. Lieta
nodota valsts policijai. Reida laikā Rojā aizrādīts
vairākiem pusaudžiem, ka piedaloties ceļu satiksmē
ar velosipēdu ir jābūt gaismu atstarojošiem apģērbam
vai vestei.
15.11. S aņemts zvans no Rudes iedzīvotāja,
ka jaunieši demolē autobusa pieturu. Viena no
vainīgajām personām noskaidrota.
17.11. Agresīvs vīrietis alkohola reibumā nogādāts
policijā Talsos.
19.11. Melnsilā saņemta informācija par zādzību.
Romu tautības sieviete, balinātiem matiem, ap 1,70 m
gara, piedāvājusi iegādāties kartupeļus, taču, uzbrūkot
mājas saimniecei, no somiņas izzagts naudas maks.
Valsts policijā uzsākta administratīvā lietvedība.
Aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem un svešas
personas dzīvoklī neielaist! Ziņot policijai, ja redzat
aizdomīgo personu.
Bezmaksas izdevums.
«BANGA»
iznāk 2 reizes mēnesī.

