
Piektdiena, 2016. gada 14. oktobris   Nr. 19(1190)

Attēlā redzamais pūpēdis šovasar pārsteidza mājas 
saimnieci Zaigu Kilmiti. Tādu lielumu pūpēdis var sa
sniegt aptuveni nedēļas laikā. Starp citu, gandrīz visi Lat
vijā sastopamie pūpēži, izņemot cietpūpēžus, ir arī ēdami. 

D. Klaberes foto 

Pavisam žigliem soļiem aizskrēja 
vasara un tikpat raiti attipinājis rudens, 
un šīs gadalaiku maiņas tā vien mudina 
uz pārdomām par paveikto un kaldināt 
nākotnes plānus.

Apkopojot veikumu, īpašas pie
minēšanas vērtas ir tās lietas, kuras ir 
jaunradītas. Viena no šādām lietām ir 
no gada sākuma ieviestā kopīgā grā
matvedība visām pašvaldības iestādēm 
un struktūrvienībām. Vēlos atzīmēt, 
ka šis pasākums ir devis savu pozitī
vo pienesumu, jo pašvaldības Finanšu 
nodaļas darbiniecēm pēc jaunumu uz
zināšanas grāmatvežu kursos un semi
nāros, ir iespēja vieglāk, ātrāk un cen
tralizēti ieviest jaunos regulējumus un 
analizēt, kā šie jaunumi darbojas. Ir arī 
iespējams regulāri izsekot līdzi iestāžu 
tēriņiem un veikt grozījumus, ja tādi 
nepieciešami, budžetā. 

Lai vēl vairāk taupītu pašvaldības 
budžetu, neskatoties uz to, ka nav sa
sniegti likumā noteiktie obligātie iepir
kuma organizēšanai nepieciešamie 
griezti, iepirkumus vienalga organizē
jam. Tādā veidā iegādājamies kancele
jas preces, telpu tīrīšanas un kopšanas 
līdzekļus, dažādus pakalpojumus utt. 
Līdz ar to iestāžu un struktūrvienību 
vadītāji ir spiesti daudz vairāk un iz
svērtāk plānot, kā rezultātā tiek ietau
pīts budžets un radīta iespēja izlietot 
ietaupīto finansējumu kādai citai lietai, 
kas tika atlikta uz vēlāku laiku.

Šādā veidā Rojas vidusskola, Kalte
nes bibliotēka, Rojas Jūras zvejniecības 

muzejs, Rojas Kultūras centrs, informa
tīvais izdevums „Banga”, pirmsskolas 
izglītības iestādes „Zelta zivtiņa” un 
„Saulespuķe”, Rojas Mūzikas un māk
slas skola, Rojas novada Sporta skola 
un Sociālais dienests ir tikuši pie jau
niem datoriem un licencētām prog
rammām. Papildus Rojas vidusskolai 
iegādāti projektori un interaktīvā tāfele, 
bet pirmsskolas izglītības iestādes „Zel
ta zivtiņa” katlu māja tikusi pie jauna 
un ugunsdroša skursteņa, bērnu rotaļu 
laukumi pie restaurētām nojumēm, Ro
jas Kultūras centra apkārtnē veikti bru
ģēšanas darbi,  jaunā sešgadnieku sai
me, kas šogad pirmo gadu mācās Rojas 
vidusskolas telpās, tikusi pie jaunām, 
savam vecumam atbilstošām mēbelēm. 
Savukārt pirmsskolas izglītības iestādē 
„Saulespuķe” tika izbūvēts jauns terito
rijas apgaismojums, grupiņās nomainī
ti apgaismojuma ķermeņi un notikusi 
žoga montāža,  Rojas vidusskolā izre
montētas sākumskolas korpusā esošās 
kāpņu telpas un 3. stāvā vitrīnas durvis, 
bet Rojas Mūzikas un mākslas skolai 
veikts ārsienu remonts, zāles jumtam 
uzstādītas notekcaurules un citi mazā
ka apjoma darbi. Kopā šajos paveiktajos 
darbos izlietoti 53884.92 EUR. 

2016. gada janvārī apstiprinātajā 
pašvaldības budžetā tika atvēlēts finan
sējums 258032.00 EUR pašvaldības teri
torijas labiekārtošanai. Līdz ar to Rojas 
pludmalē tika ierīkota duša un sanitārais 
mezgls, pagarināts koka laipu garums, 
uzliktas jaunas atkritumu urnas gar tro
tuāriem, izvietoti soliņi, izbūvēts jauns 
Zvejnieku ielas apgaismojums daļā, kas 
ved uz Rojas vidusskolu, kā arī uzliktas 
laternas un pieslēgta videonovērošana 
Kaltenes akmeņainās jūrmalas stāvlau
kumā. Visā pašvaldības teritorijā notika 
bīstamo koku un zaru apzāģēšana un 
zaru šķeldošana. Pie veikala „top!” (Sel
gas ielā) izveidota apgaismota, līdz ar to 
droša, gājēju pāreja. Šogad ielu apgais
mojumā ieguldīti 9257.00 EUR. 

Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, 
pie Rojas Kultūras centra un izglītības 
iestādēm izbūvēti ātrumu ierobežojošie 
vaļņi un visā pašvaldības teritorijā uz
stādītas jaunas ceļa zīmes, bet Pūrciemā 
rekonstruēts gājēju tilts pāri Pilsupei.

Atgriežoties pie jaunumiem, kā jau 
izskanējis masu plašsaziņas mēdijos un 
pašvaldības sniegtajā informācijā, no 

1. septembra skolēnu un viņu pavado
ņu pārvadājumus veic AS „Talsu auto
transports”  un AS „Nordeka”. Pašreiz 
izskatās, ka jaunā sistēma ir iedzīvoju
sies un darbojas veiksmīgi. Esam sa
ņēmuši pateicības no iedzīvotājiem, ka 
palielinājies maršrutu skaits, arī pirms
skolas vecuma bērnu vecāki un 1. klašu  
skolēnu vecāki ir likuma paklausīgi un 
apzinīgi savas atvases pavada no un uz 
izglītības iestādēm.

Turpinot izglītības tēmu, man šķiet, 
ka pavisam dīvaini un pašvaldībām 
neizprotami, gluži tāpat kā pašiem pe
dagogiem, virzīts pedagogu atalgojuma 
jautājums. Neieslīgstot visās peripetijās, 
Rojas pašvaldība palielinās pirmsskolas 
pedagogu atalgojumu un  no pamatbu
džeta turpinās finansēt izglītības iestāžu 
ēku uzturēšanu, un papildus Rojas vi
dusskolas 1. klašu skolēniem apmaksās 
pagarinātās dienas grupu, sociālo pe
dagogu, sešgadīgo bērnu apmācībai  – 
logopēdu, muzikālo audzinātāju, kas 
kopā ar nodokļiem ir 12171.00 EUR.

Neskatoties uz to, ka vēl ar pilnu 
jaudu nedarbojas noteikumi, lai varē
tu projektu īstenošanai piesaistīt lie
lus Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzekļus, pašvaldības Attīstības no
daļa, sadarbībā ar iestādēm, atradusi 
iespējas neliela finansējuma piesaistei. 
Tā Rojas Mūzikas un mākslas skola ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu par  
2021.00  EUR iegādājusies keramikas 
apguvei nepieciešamo mufeļkrāsni, bet 
Rojas Jūras zvejniecības muzejs  iekārto
jis Padomju laika istabu, kur piesaistītais 
Valsts Kultūrkapitāla fonda un pašval
dības finansējums ir 2424.00 EUR.

Pateicoties Ingas Lēmanes izstrādā
tajam projektam, vasarā Rudes jaunie
šiem bija iespēja iesaistīties dažādās ra
došajās darbnīcās – kokapstrādes, zīda 
un stikla apgleznošanas, enkustikas 
un citās aktivitātēs, ir iegādāta apska
ņošanas iekārta un projektors. Intere
sants ir Rudes jauniešu centra projekts, 
kurā viņi paši iekopa tēju un garšaugu 
dobi, pēc tam tos novāca un sagatavoja 
ziemai. Šim projektam tika piesaistīti 
3500.00 EUR.

Šovasar Rojas novada Sociālā die
nesta darbinieces organizēja vasaras 
nometni daudzbērnu ģimenēm, kur gal
venais finansējuma (2380.00 EUR) avots 
bija Zviedrijas pilsētas Valdemārsvīkas 

sadraudzības partneri. Vēl arvien orga
nizatori saņem pateicības no nometnes 
dalībniekiem par saturīgi aizpildīto laiku 
un labi pavadītajām dienām.

Vasara ir laiks, kad, kā paši esam to 
nodēvējuši, Roja kļūst par vasaras galvas
pilsētu. Tā tas bija arī šovasar. Atzīmējām 
jau tradicionālos svētkus – Zvejnieksvēt
kus un Seno Uguns nakti, kā arī arvien 
augošu popularitāti guvušos – Rojas 
upes svētkus „Vikingu ceļš” un kino, 
mākslas un mūzikas festivālu „RojaL”. 

Šogad gan vietējiem iedzīvotājiem, 
gan viesiem tika piedāvāts apmeklēt līdz 
šim Rojā nebijušu pasākumu – Bruņoto 
spēku dienas, kad savu 25. dzimšanas 
dienu atzīmēja LR Zemessardze un Lat
vijas Bruņotie spēki. Iespaidīga bija heli
hoptera nolaišanās stadionā un paraug
demonstrējumi glābšanai uz ūdens, kā 
arī bruņojuma un ekipējuma demons
trēšana un Sauszemes spēku kaujas spē
ju demonstrēšana plocītī. Varējām just 
līdzi arī karavīru sporta aktivitātēm un 
stafetēm, bet vakarā lustēties ballē. 

Vasara ir arī laiks, kad Roja pārvēr
šanas par jauno futbola censoņu pulcē
šanās vietu, jo pie mums ierodas jaunie 
futbolisti no visām Baltijas valstīm un 
Krievijas, lai, sākot no pirmsskolas ve
cuma līdz vidusskolai, demonstrētu savu 
meistarību un cīnītos par labākā statusu.

Šovasar pie mums turpinājās pirms 
3 gadiem aizsāktā sadarbība ar jau
najiem arhitektiem, un viņi arī šogad 
Rojā organizēja  vasaras skolu, bet 
producentu grupa strādāja pie spēlfil
mas uzņemšanas Valgalciemā. Pašreiz 
pašvaldībai veidojas sadarbība ar vēl 
vienu producentu grupu, kura strādā 
pie Latvijas simtgadei veltītas filmas. Tā 
kā sadarbības partneru mums netrūkst 
un ir, ko darīt, lai mūsu novada vārdu 
popularizētu un būtu plašs sadarbības 
partneru loks.

Pašreiz bez lieka satraukuma un 
termiņos virzāmies  uz priekšu, lai pie
saistītu Eiropas Savienības struktūrfon
da līdzekļus daudzdzīvokļu māju silti
nāšanai, bet pašvaldība jau iesniegusi 
projekta pieteikumu Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas un pirmsskolas izglītības 
iestādes „Saulespuķe” ēku siltināšanai. 

Ir iesniegts projekts Lauku Atbalsta 
dienestam, lai varam turpināt zivju re
sursu atjaunošanu Rojas upē, kur paš
valdības finansējuma daļa veidojas no 
pašpatēriņa zvejnieku veiktajiem mak
sājumiem par zvejas limitiem.  

Šajā pavasarī Rojas pašvaldība pie

vienojās veselīgo pašvaldību tīklam, 
pamatojoties uz ko, radās iespēja 
 iesaistīties projektā, kur plānots 3 ga
dos apgūt 48629.00 EUR. Ir plānotas iz
glītojošas lekcijas, apmācības dažādām 
mērķauditorijām, inventāra iegāde fi
zioterapeitam, psihologa pakalpojumi 
un aktivitātes, kas saistītas ar veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu.

Turpinot par projektiem, kurus fi
nansē Eiropas Savienība un līdzfinansē 
pašvaldība, ir iesniegts projekts, kurā 
plānots Rojas ev. lut. baznīcai uzlikt 
jaunu jumtu. Turpinot rūpēties par dro
šību, ir iesniegts projekts videonovēro
šanas ierīkošanai pašvaldības teritorijā 
par kopējo summu 15000.00  EUR, 
un uzsākts darbs pie jaunas operatī
vā transporta apgriešanās un ūdens 
ņemšanas vietas izbūves pie pagrie
ziena uz Dundagu. Plānotais Eiropas 
Savienības finansējums šim projektam 
ir 30000.00 EUR. Šīs aktivitātes notiek 
sadarbībā ar Kurzemes plānošanas re
ģiona administrāciju. Ir arī  iesniegts 
projekts, lai varētu pagarināt laipas 
pludmalē un labiekārtot teritoriju par 
kopējo summu 62317.20 EUR.

Mūsu lielākais izaicinājums jauna
jā Eiropas Savienības struktūrfondu 
apgūšanas periodā ir Rojas brīvdabas 
estrāde, kur plānotajā teritorijā pašreiz 
notiek atmežošanas darbi, tiek izsludi
nāts iepirkums būvprojekta ekspertīzei, 
pēc tam būvuzraudzībai un būvniecī
bai. Tā kā visi plānošanas darbi tuvojas 
noslēgumam, varēsim ķerties pie prak
tiskiem darbiem.

Pēc dažādiem statistikas datiem, 
mūsu novads kļūst arvien populārāks, 
atpazīstams un tūristu iecienīts, un at
liek ikvienam, gan ciematos, gan Rojas 
centrā dzīvojošam, ar savu attieksmi, 
ideju un labu domu pienesumu, padarīt 
šo vietu vēl sakoptāku un draudzīgāku. 
Par jau paveikto un par dalību jaunu 
ideju ģenerēšanā, vēlos pateikties mūsu 
Attīstības nodaļas darbiniecēm, izpild
direktoram Jānim Pūcem, vadītājiem 
un darbiniekiem pašvaldības iestādēs 
un struktūrvienībās, teritorijas labie
kārtotājiem un kopējiem – SIA „Rojas 
DzKU” darbiniekiem, kā arī visiem 
tiem sadarbības partneriem, bez ku
riem nav iespējams noorganizēt ne kul
tūras, ne mākslas, ne sporta aktivitātes 
un, protams, paldies gan būvētājiem, 
gan projektētājiem!

Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa

No 10. līdz 14. oktobrim 25 Lat
vijas pilsētās un novados, arī Rojā, 
notiek Karjeras nedēļa, kuras tēma 
šogad ir „ES BŪŠU darba tirgū”, 
aicinot jauniešus iepazīt mūsdienu 
darba tirgu, tā prasības un daudz
veidīgo piedāvājumu. Rojas nova
dā plānoti pasākumi notiek  Rojas 

vidusskolā, jauniešu centros un PII Rojā un Rudē.
Šogad Karjeras  nedēļas simbols ir kompass, kuru mums 

katram jāiemācās pielietot. Rojas vidusskolēni nedēļas laikā 
vairāk pievērsa uzmanību savām prasmēm, spējām, vēlmēm, 
kur to var darīt, kur meklēt informāciju un kurš var palīdzēt. 
Katra klase aizpildīja  karjeras kompasu ar informāciju un 
prezentēja sevi noslēguma pasākumos.

Pirmdienas rītā Rojas vidusskolas jaunieši atklāšanas pa
sākumā Rojas KC ieklausījās atraktīvā Kaspara BlūmaBlū
maņa (Kašera) dialogā ar Signi Kalmani par to, kā veidojusies 
viņa karjera. 

Darba tirgū ļoti nepieciešama ir prasme strādāt komandā, 
apzināties savu lomu, prast prezentēt sevi un savu darbu, tā
pēc jauniešiem nodarbību par lietišķo etiķeti vadīja Annika 
Petraškēviča, bet par to, kā labi justies uzstājoties, vērts bija 
ieklausīties Daces Brokas teiktajā. 

Pasākumu ciklā „Veru durvis uz augstskolu” ziņas par 

studiju iespē jām sniedza pārstāvji no Turības, Banku Augstskolas, 
Liepājas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, 
Ventspils Augstskolas, bet mūsu absolventi Ēriks Niegliņš un Ar

tūrs Zūbergs dalījās savā pieredzē par studijām Aizsardzības 
akadēmijā. 

Konkursam „Vai tu mīli jūru?” gatavojoties, katram ko
mandas dalībniekam jāuzņemas atbildība par savu jomu: 
prast siet mezglus, zināt signāluguņu un signālkarogu no
zīmi, nostiprināt zināšanas jūrniecības vēsturē u.c.. Paldies 
atbalstītājiem – vecākiem, uzņēmējiem, absolventiem, bet 
īpaši Rojas Jūras zvejniecības muzeja darbiniecēm. Ar Rojas 
vidusskolas absolventu Kaspara Kurmiņa un Jāņa Krastiņa 
atbalstu tapis konkursa karogs.

Savukārt sākumskolas skolēni pirmdienu pavadīja da
žādās darbnīcās. Burtu juceklī orientēties palīdzēja M. Fol
kmane, darbnīcā „Valodiņa” ar skolotāju M. Maurmanes un 
V. Freimanes palīdzību bija jāmeklē sinonīmi dažādiem vē
jiem, jāatrod pareizie vārdi tautasdziesmām, kurus vējš bija 
aizpūtis nezināmā virzienā, un jāmin mīklas. Pamēģiniet arī 
jūs: raiba vistiņa paklētē; ķēve bez grožiem, pātaga bez auk-
las, lingu langu pa Daugavu, mežā zarnas atstājis. Ar skolo
tājas J. Volanskas palīdzību varēja trenēties zābaka mešanā, 
bet R.  Bārdiņa gādāja par sportiskām aktivitātēm. Atpazīt  
un dziedāt dažādas dziesmas varēja skolotājas A. Barovskas 
vadībā, bet S. Čekstere savā darbnīcā „Veiklie pirkstiņi” palī
dzēja uzpīt grāmatzīmi no diegiem, lai ātri varētu atrast vaja
dzīgo vietu mācību grāmatā.  

 Rojas vidusskolas karjeras konsultante Inta Plāte

Bērni labprāt ieklausījās atraktīvā Kašera stāstītajā.                  Albuma foto

Sveiciens rudenī!
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Rojas novada 29. septembra domes sēdē tika izskatīti 
29 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

• Apstiprināt Rojas novada pašval
dības 2016. gada 20. septembra sais
tošos noteikumus Nr. 12/2016 „Par 
grozījumiem Rojas novada pašvaldības 
2015. gada 20. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 14/2015 „Par nekus
tamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
Rojas novadā””.

• Apstiprināt Rojas vidusskolas iz
strādāto kārtību pedagogu slodžu sada
lei ar 2016. gada 29. septembri.

• Apstiprināt pedagogu darba algas 
likmes 2016./2017.mācību gada I se
mestrim.

• Atļaut Rojas novada pirmssko
las izglītības iestādē „Saulespuķe” 
6.–7. gadīgo bērnu grupā „Bitītes” 
2016./2017.  mācību gadā samazināt 
pirmsskolas izglītības programmas ap
guvei vienā vecumu grupā pieļaujamo 
minimālo izglītojamo skaitu no 12 iz
glītojamiem līdz 9 izglītojamiem.

• Nodot atsavināšanai Rojas novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpa
šumu Kaiju ielā 2, Rojā, Rojas novadā. 
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdoša
na izsolē.

• Nodot atsavināšanai Rojas novada 
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 
54,8 m² platībā „Ģipkas skola” – 6, Rojas 
novadā, un ar to saistītās kopīpašuma 
548/4807 domājamās daļas. Noteikt at
savināšanas veidu – pārdošana izsolē.

• Nodot atsavināšanai Rojas novada 
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 
45,2 m² platībā “Ģipkas skola” – 2, Rojas 
novadā, un ar to saistītās kopīpašuma 
452/4807 domājamās daļas. Noteikt at
savināšanas veidu – pārdošana izsolē.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Bez
meri”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 
010 0016) zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8882 010 0016 (kopplatī
ba 60.5000 ha) (pievienots – pielikums 
Nr.  6), zemes lietošanas mērķus: indi
viduālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 
1.4000 ha platībā, „zeme, uz kuras gal
venā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība” (9.1000 ha platībā, „zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” 50.0000 ha platībā.

• Izveidot būvju īpašumu „Kaulkalni”, 
Rojas novadā, sastāvošu no siena šķūņa, 
un piešķirt būvju īpašumam nosauku
mu un adresi „Kaulkalni”, Rojas novads.

• Atcelt 16.08.2016. Rojas nova
da domes lēmumu (protokols Nr. 9) 
Nr.  179 „Par zemes lietošanas mērķu 
maiņu nekustamā īpašumā „Baltpļava”, 
Rojas novadā”.

• Precizēt 16.08.2016. Rojas nova
da domes lēmuma Nr. 178 „Par zemes 
lietošanas mērķu maiņu nekustamā 
īpašumā „Smilšplekstes”, Rojas novadā” 
nolemjošās daļas 1. punkta otro  apakš
punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: 
„neapgūta komercdarbības objektu 
apbūves zeme (NĪLM – kods 0800) 
0.2000 ha platībā,”.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Kā
pas”, Kaltenē, Rojas novadā zemes 
vienībai (kopplatība 0.4300 ha) zemes 
lietošanas mērķus: „individuālo dzīvo
jamo māju apbūves zeme” 0.3600 ha 
platībā, „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
0.0700 ha platībā.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Birz
maļi”, Rojas novadā (kopplatība 1.4000 ha) 
zemes lietošanas mērķi: „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība” 1.4000 ha platībā.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Birz
maļi”, Rojas novadā (kopplatība 2.6000 ha), 
zemes lietošanas mērķi: „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība” 2.6000 ha platībā.

• Saglabāt nekustamā īpašuma 
„Birz maļi”, Rojas novadā (kopplatība 
8.7000   ha), zemes lietošanas mērķus: 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība” 8.2000 ha 
platībā, „zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā” 0.5000 ha platībā.

• Saglabāt nekustamā īpašuma 
„Birz maļi”, Rojas novadā (kopplatība 
3.6000  ha), zemes lietošanas mērķi: 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība” 3.6000 ha 
platībā.

• Saglabāt nekustamā īpašuma 
„Birzmaļi”, Rojas novadā (kopplatība 
2.3000 ha), zemes lietošanas mērķus: 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība” 0.9000 ha 
platībā, „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
1.4000 ha platībā.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Gra
vas”, Kaltenē, Rojas novadā  zemes lieto
šanas mērķus: „individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme” 0.3000 ha platībā, 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” 1.9000 ha 
platībā, „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība” 
1.6000 ha platībā.

• Noteikt nekustamā īpašuma „K/S 
Arājs”, Rudē, Rojas novadā zemes lieto

šanas mērķi: „lauksaimnieciska rakstura 
uzņēmumu apbūve” 2.1426 ha platībā.

• Noteikt nekustamā īpašuma 
„Jaunbaltiņi”, Kaltenē, Rojas novadā ze
mes lietošanas mērķi: „komercdarbības 
objektu apbūve” 0.0300 ha platībā.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Siliņi 1”, 
Rojas novadā zemes lietošanas mērķus: 
„individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” 0.1583 ha platībā,  „zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk
saimniecība” 0.3651 ha platībā.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Il
mati”, Rojā, Rojas novadā zemes lieto
šanas mērķus: „individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme” 0.2000 ha platībā,  
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” 1.0000 ha 
platībā, „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība” 
0.3000 ha platībā.

Noteikt nekustamā īpašuma Selgas 
ielā 59A, Rojā, Rojas novadā  zemes lie
tošanas mērķus: „komercdarbības ob
jektu apbūve” 0.5736 ha platībā, „indi
viduālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 
0.0552 ha platībā.

Noteikt nekustamā īpašuma „Strīķi”, 
Valgalciemā, Rojas novadā  zemes lie
tošanas mērķus: individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme” 0.2250 ha platī
bā un „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
0.0900 ha platībā.

Noteikt nekustamā īpašuma „Strīķi”, 
Valgalciemā, Rojas zemes lietošanas 
mērķi: „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība” 
2.6200 ha platībā.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Kļaviņas”, Kalte
ne, Rojas novads.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
„Ķiļļi”, Kaltene, Rojas novads, atdalot 
zemes 2,7000 ha platībā. Atdalīto ze
mes vienību pievienot nekustamam 
īpašumam „Piramīdas”, Rojas novads. 
Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) 
2,7000 ha platībā, noteikt zemes lieto
šanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī
ba” 2,7000 ha platībā. Paliekošai zemes 
vienībai (īpašumam) 2,6100 ha platī
bā, noteikt zemes lietošanas mērķus: 
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība” (1,2300 ha 
platībā, „Zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
0,8600 ha platībā, „Individuālo dzīvoja
mo māju apbūves zeme” 0,4700 ha pla

tībā, „Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā” 0,0500 ha platībā. 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Miera iela 30, Roja, 
Rojas novads.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu „Sakari”, Rojas novads (kopplatība 
10,5900 ha). Atdalīto zemes vienību 
pievienot nekustamam īpašumam „Vi
joles”, Rojas novads. Atdalītai zemes 
vienībai (īpašumam) 1,8000 ha platī
bā, noteikt zemes lietošanas mērķus: 
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība” 1,6000 ha 
platībā, „Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā” 0,2000 ha platībā.

Paliekošai zemes vienībai (īpašu
mam) 0,5900 ha platībā, noteikt ze
mes lietošanas mērķus: „Zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība” 0,3100 ha platībā, 
„Individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” 0,2700 ha platībā, „Zeme dzelz
ceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” 
0,0100  ha platībā. Paliekošai zemes 
vienībai (īpašumam) 8,2000 ha platī
bā, noteikt zemes lietošanas mērķus: 
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” 4,8000  ha 
platībā, „Zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība” 
3,2000 ha platībā, „Zeme dzelzce
ļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” 
0,2000 ha platībā.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu „Reiņi”, Rojas novadā (5,8572 ha). 
Atdalītai zemes vienībai piešķirt jau
nu nosaukumu „Virsotnes”. Atdalītai 
zemes vienībai (īpašumam) 5,4000 ha 
platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība” 5,4000  ha 
platībā. Paliekošai zemes vienībai 
0,4572 ha platībā saglabāt esošo zemes 
lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras gal
venā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība” 0,4572 ha platībā.

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu zemes vienības Upes ielā 20A, 
Rojā, Rojas nov., sadalīšanai, robežu 
pārkārtošanai, piekļūšanas iespēju no
drošināšanai un Upes ielā 20, Rojā, Ro
jas nov., robežu pārkārtošanai.

• Atļaut pievienot nekustamo īpa
šumu „Suži”, Kaltene, Rojas novads, 
sastāvošu no zemes vienības (platība 

0,5400  ha), nekustamajam īpašumam 
„Zvejas”, Kaltene, Rojas novads, sa
stāvošam no zemes vienības (platība 
1,0000 ha), piešķirot nekustamajam 
īpašumam nosaukumu – „Zvejas”, Kal
tene, Rojas nov., LV–3264.

• Atļaut pievienot zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8882 009 0649 
(platība 0,5400 ha) zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu nekustamajam 
8882 009 0781 (platība 1,0000 ha), ne
izstrādājot zemes ierīcības projektu, 
apvienotajai zemes vienībai piešķirt ad
resi „Zvejas”, Kaltene, Rojas nov.

• Apvienotajai zemes vienībai no
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus: zemes vienībai 1,0000 ha 
platībā saglabāt esošos zemes lietoša
nas mērķus: „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimnie
cība” 0,8500 ha platībā, „Neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” 0,1500 ha platībā, zemes vienībai 
0,5400 ha platībā noteikt zemes lietoša
nas mērķus: „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī
ba” 0,1900 ha platībā, „Neapgūta indi
viduālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 
0,2000 ha platībā, „Zeme, uz kuras gal
venā saimnieciskā darbība ir mežsaim
niecība” 0,1500 ha platībā.

• Noslēgt līgumu par braucamā ceļa 
servitūta nodibināšanu īpašumos „Zve
jas” un „Suži” par labu nekustamam 
īpašumam „Jūras piekrastes josla” (At
pūtas vieta Kaltenē).

• Likvidēt Rojas vidusskolas labo
ranta štatu un izdarīt grozījumus Rojas 
novada domes 2015. gada 15. decembra 
sēdes lēmumā Nr. 301 „Par amatu un 
mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” ap
stiprinātajā tabulā „Amatu klasificēša
nas rezultātu apkopojums” iestādei Ro
jas vidusskolas sadaļā „Vienādo amatu 
skaits” un „Kopā” skaitli „25” aizstāt ar 
„24”, un no tabulas „Rojas novada paš
valdības darbinieku individuālā mēneš
alga un novērtēšanas rezultātu apkopo
jums” iestādei Rojas vidusskola, izslēgt 
septīto aili. Uzdot Rojas vidusskolas 
direktorei G. Polei, Darba likuma no
teiktajā kārtībā, uzteikt darbu Rojas 
vidusskolas laborantam. Apstiprināt ar 
2016.  gada 1. septembri Rojas novada 
domes iestādes amatu un mēnešalgu 
sarakstus.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja 

vietniece / domes sekretāre 
 Gunta Dambiņa

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kār
tu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības  (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” akti
vitātēs: 43.02.3. „Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” un 43.02.4. 
„Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās”.
Termiņš, kad tiks uz sākta projektu 
iesnieguma pieņemšana 2016. gada 7. novembris – 7. decembris.

Sludinājuma kopsumma EUR 842 640,85
Projektu  
īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īs
tenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2.  Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD 
lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Mērķis Veicināt piekrastes dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu.
Rīcība – EJZF 2 „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu  saglabāšana un 

atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”.
Atbalsta apmērs  EUR 421 320,43.
Atbilstošā MK Noteikumu  
Nr. 605 6. punktā minētā darbība

6.3.) Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu 
mazināšana.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt aktivitātes, kas veicina vides resur
su un dabas objektu saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistīšanos klimata 
pārmaiņu mazināšanā. 
Atbalsts tiks sniegts projektiem, kas mazina vidi degradējošo ietekmi uz 
piekrastes teritoriju, piemēram, apgaismojuma un gājēju celiņa ierīko
šana, zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšana, atjaunojamās enerģijas 
izmantošana. Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts zvejas kuģu dzinēju 
nomaiņai.
Atbalstu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegādei, 
būvdarbu veikšanai, teritorijas labiekārtošanai.

Darbības teritorija Rojas novads, Mērsraga novads.
Atbalsta pretendenti Juridiskas personas (arī vietējās pašvaldības).
Maksimālā attiecināmo  
izmaksu summa vienam  
projektam (euro)

100 000 euro – būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņē
mējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attieci
nāmo izmaksu summas.
50 000 euro pārējiem projektiem.
200 000 euro pašvaldības projektiem.

Maksimālā atbalsta  
intensitāte (%)

90% – sabiedriskā labuma projektiem.
80% – ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību.
50% – MVU, sīkie (mikro).
30% – lielie uzņēmumi.
30% – zvejas  kuģu  dzinēju  nomaiņas projektiem.

Mērķis Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un no
drošināt zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamību.

Rīcība – EJZF 3 „Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultū
ras mantojuma pieejamība un izmantošana”.

Atbalsta apmērs  EUR 421 320,42.
Atbilstošā MK Noteikumu  
Nr. 605 6. punktā minētā darbība

6.4.) Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana ziv
saimniecībai nozīmīgās teritorijās.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju publis
ko infrastruktūru labiekārtošanu/izveidošanu zvejas vai jūras kultūras 
mantojuma saglabāšanai un lietderīgai izmantošanai zivsaimniecības 
teritorijās. Ja projektu iesniedz vietējā pašvaldība, tā nepieciešamībai 
jābūt pamatotai vietējo pašvaldību plānošanas dokumentos. 
Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu un programm
nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, muzeju eksponātu atjaunošanai, 
būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādei, un teritorijas labiekārtoša
nai. Plānotajām darbībām jābūt saistītām ar zvejas vai jūras kultūras 
mantojuma saglabāšanu un/vai izmantošanu.

Darbības teritorija Rojas novads, Mērsraga novads.
Atbalsta pretendenti Juridiskas personas (arī vietējās pašvaldības)
Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam euro)

200 000 euro  pašvaldības projektiem
50 000 euro pārējiem projektiem

Maksimālā atbalsta intensitāte (%) 90 % – sabiedriskā labuma projektiem
[5]Atbilstību inovācijai nosaka pēc SVVA stratēģijas 2.3.punktu par Inovatīvu risinājumu identificēšanu un attīstības kritēriji to noteikšanai.

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties un iesniegt projekta 
iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV–3201.

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta die
nesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv

Kontaktpersona: administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv
Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elek

troniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektro
nisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz epastu:  lad@lad.gov.lv

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums
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Darbu uzsāk LIAA biznesa inkubatori. 
Pieteikumus uzņemšanai varēs iesniegt jau oktobra beigās.

Ar 2016. gada 1. septembri darbu uzsākuši 15 Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori – 
arī Talsos. Talsu biznesa inkubatora pakalpojumi būs pieeja-
mi Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu uzņēmējiem 
un uzņēmējdarbības uzsācējiem.

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un 
konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt 
fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uz-
sākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, ap-
mācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības 
jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. 

Jaunajā inkubatoru programmā būs pieejama arī tā sauk-
tā pirmsinkubācija, kur uzņēmēji varēs testēt savas biznesa 
idejas un saņemt konsultācijas. Katrā biznesa inkubatorā tiks 
izveidota koprades telpa jeb open-office, kur gan pirmsinku-
bācijas procesā, gan arī pēc uzņemšanas inkubatorā varēs gan 
strādāt, gan tikties ar klientiem, gan arī veidot īpašu vidi pie-
redzes apmaiņai. 

Inkubatorā uzņēmumi varēs saņemt visu nepieciešamo 
atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem 
pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, 
uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt 

tikai 50% un inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpojuma 
vērtības daļu – arī 50%. Jāpiebilst, ka visi pakalpojumi, kas 
būs pieejami fiziskām personām un uzņēmējiem pirmsinku-
bācijā, piemēram, biznesa idejas novērtējums, konsultācijas, 
semināri par uzņēmējdarbības attīstību u.c., būs bezmaksas, 
t.i. inkubators šos pakalpojumus pilnībā finansēs.

Plānots, ka pieteikumus uzņemšanai biznesa inkubatorā 
varēs iesniegt jau oktobra beigās. Informācija par pieteikša-
nās kārtību inkubatorā un cita saistoša informācija tuvākajā 
laikā tiks publicēta LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv.

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta „Reģio-
nālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” 
ietvaros. 

Kontaktinformācija: 
Talsu biznesa inkubatora vadītāja Dagmāra Dreiškena 
Biznesa inkubatoru departaments 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
K. Valdemāra iela 17A, Talsi (Kinoteātra ēka)
Tālrunis: +371 62400904 
Mob. tālrunis +371 28659444
e-pasts: dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv

IZSOLE
1. Rojas novada dome rīko pašvaldības dzīvokļa īpašuma – „Ģipkas sko-

la” – 2, Rojas novadā izsoli. Izsoles noteikumus var saņemt Rojas novada domē, 
Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā vai interneta mājas lapā www.roja.lv. Iz-
sole notiks Rojas novada domes sēžu zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā 
2016. gada 16. novembrī, plkst. 12.00.

Kontaktpersona: Jānis Pāvuliņš, tālr. 63220841.

2. Rojas novada dome rīko pašvaldības dzīvokļa īpašuma – „Ģipkas sko-
la” – 6, Rojas novadā izsoli. Izsoles noteikumus var saņemt Rojas novada domē, 
Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā vai interneta mājas lapā www.roja.lv. Iz-
sole notiks Rojas novada domes sēžu zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā 
2016. gada 16. novembrī, plkst. 12.30.

Kontaktpersona: Jānis Pāvuliņš, tālr.63220841.

3. Rojas novada dome rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Kaiju ielā 2, 
Rojā, Rojas novadā izsoli. Izsoles noteikumus var saņemt Rojas novada domē, 
Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā vai interneta mājas lapā www.roja.lv. Iz-
sole notiks Rojas novada domes sēžu zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā 
2016. gada 16. novembrī, plkst. 13.00.

Kontaktpersona: Jānis Pāvuliņš, tālr. 63220841. 

Notikumiem bagātais septembris 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Saulespuķe”  grupiņā „Bitītes”

Šogad „Bitīšu” grupiņā mācās 6–7 gadus veci bērni, kas cītīgi apgūst zināša-
nas, lai jau nākamgad dotos uz skolu. Bet pirms nopietnās mācīšanās bērni kopā 
ar skolotāju Vitu un skolotājas palīdzi Maritu devās nelielā pārgājienā. Pārgājiena 
galamērķis bija tepat Rudē – viesu nams „Vētras”. Lielu paldies vēlamies teikt saim-
niecei Dacei, kas mūs sagaidīja un pastāstīja par gotiņām, teliņiem un pašu galve-
no bara vadoni – bulli. Pēc nelielas sarunas ar saimnieci devāmies uz viesu nama 
teritoriju, kur bija sagatavotas dažādas atrakcijas – stafete ar golfa nūju un naglas 
sišanu bluķī, jautrie čiekuri, zirnekļu tīkls un uzticēšanās spēle ar aizsietām acīm. 
Visu dienu bija dzirdami bērnu smiekli un redzams prieks. 

Pēc kopīgi piedzīvotā pārgājiena „Bitīšu” grupiņas bērni sāka gatavoties savam 
pirmajam lielajam pasākumam  – daiļrunātāju konkursam „Profesiju pasaulē”. 
Bērnudārza zāle bija pārvērtusies  bišu pļavā ar lielo bišu māju, medus rāmīšiem. 
Bērni varēja iepazīties ar biškopja jeb bišziņa piederumiem, apskatīt un aptaustīt 
tos. Dzejoļus par savu sapņu profesiju bērni izvēlējās kopīgi ar vecākiem. Meite-
nes, protams, bija izvēlējušās dzejoļus par sievišķīgām profesijām, bet grupas zēni 
sapņo strādāt vīrišķīgus darbus. Konkursu vēroja žūrija, un pēc viņu domām, 
visizteiksmīgāk dzejoļus deklamēja Egija Čerkašina. Pateicību izteica arī diviem 
talantīgiem vecākiem – Ievai Štūlbergai un Sandim Grundmanim, kuri bija paši 
sacerējuši dzejoli  saviem bērniem.

Vita Gideka, Rojupes PII „Saulespuķe” „Bitīšu” grupas skolotāja

Rojas Mūzikas un mākslas skolā viesojās 
māksliniece no ASV

Septembra otrajā pusē Rojas Mūzikas un mākslas 
skolā  viesojās māksliniece no ASV Margery Amdur. 
Māksliniece iepazinās ar mazo Rojas mākslinieku dar-
biem un vadīja radošo darbnīcu. Margery Amdur savā 
darbībā veido instalācijas, šķiedras mākslas darbus, vi-
des mākslu, glezno gleznas.

Audzēkņi tika iepazīstināti ar prezentāciju par 
mākslinieces daudzpusīgajām darba tehnikām. Ro-
jas Mūzikas un mākslas skolā māksliniece vadīja 
radošo darbnīcu, kurā audzēkņi veidoja instalā-
cijas no materiāliem, kas sastāvēja no 1000 sīkiem 
priekšmetiem. Audzēkņi 5 minūtes strādāja ar vienu 
materiālu un šo mazo laiciņu  nedrīkstēja sarunāties 
savā starpā. Kad pagāja 5 minūtes, audzēkņi mainī-
jās vietām un papildināja nākošo, jau iesākto radošo 
darbu.  Tādā veidā audzēkņi rotēja pie citu audzēk-
ņu mākslas darbiem, kamēr nonāca pie sava darba. 
Beidzot māksliniece ļāva uzlikt autoram pašam akcentus 
uz sava darba. 

Pateicamies māksliniecei par radošajiem, interesantajiem 

mirkļiem, strādājot kopā meistarklasē un ceram uz mūsu ko-
pējās sadarbības turpinājumu.

Līga Reine, Rojas MMS Programmas 
Vizuāli plastiskā māksla vadītāja

Viesmāksliniece (centrā) kopā ar Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņiem un skolas direktoru Jāni Kivilu.                                                                                   

Albuma foto

Draudzība, kas nav mērāma naudas izteiksmē
Dace Klabere

Septembra vidū pēc vācu draugu ielūguma, 
grupa Rojas evanģēliski luteriskās draudzes 
locekļu un mācītājs Juris Veidenieks devās uz 
Heikendorfu, lai kopā ar Heikendorfas evanģē-
liski luteriskās baznīcas draudzi atzīmētu abu 
draudžu 25. sadraudzības gadadienu.

Pirmā satikšanās ar vācu draugiem notika jau 
Hamburgas lidostā. Visi, izņemot mani, šeit vieso-
jās atkārtoti, tādēļ arī satikšanās izvērtās neviltotā 
atkal redzēšanās priekā. Pēc stundas brauciena 
jau bijām mūsu sadraudzības pilsētā un par to, 
ka esam šeit gaidīti, liecināja visā pilsētā izvieto-
tie plakāti, kas vēstīja, ka 11. septembrī pilsētā ir 
Rojas diena. 

Draudzes namā mūs sagaidīja draudzes mā-
cītāja Simone Lipolta un pēc viņas apsveikuma 
jau tikām iepazīstināti ar nākamo dienu plāniem. 
Katra viesošanās diena ar vāciešiem raksturīgo 
precizitāti bija sadalīta pa stundām. Bet sākās 
mūsu viesošanās rojeniekiem draudzīgajā pilsētā 
ar pieņemšanu rātsnamā. Pilsētas birģermeistars 
Aleksandrs Oerth mūs ar lepnumu iepazīsti-
nāja ar savu pilsētu. Heikendorfā pašlaik dzīvo 
8200  iedzī votāji, pārsvarā tie ir vecāka gadagā-
juma. 70–80 gadu vecumu sasniegušo īpatsvars 
pilsētā ir 1400, kamēr jaunieši no 20–30 gadiem 
vien 650. Lai pilsēta tik strauji nenovecotu, aktīvi 
tiek attīstīta uzņēmējdarbība un pilsētas mērs at-
klāj, ka pašlaik pilsētā ir vismaz 1000 darbavietu. 
Tuvākajā nākotnē tiks celta jauna skola, bērnu-
dārzs, 150 vienģimeņu un divģimeņu mājas. Bir-
ģermeistars ir optimists un smaidot prognozē, ka 
uz mūsu draudžu sadraudzības 50. gadadienu pil-
sētas iedzīvotāju skaits jau pārsniegs 9000 robežu. 
Tikšanās nobeigumā Aleksandrs Oerth liek nodot 
vissirsnīgākos sveicienus mūsu novada domes 
priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, ar kuru viņš ir vai-
rākkārt ticies, un izsaka cerību, ka varbūt nākotnē 
šī draudžu sadraudzība varētu pāraugt abu pilsētu 
sadraudzībā. 

Mūsu vācu draugi bija padomājuši par to, lai 
katra mūsu viesošanās diena būtu notikumiem un 
iespaidiem piesātināta. Iepazinām arī Heikendorfas 
robežpilsētu Ķīli, Eitīnu, Šlēsvigas-Holšteinas dārzu 
un Eitīnas pili. Ķīlē gida vadībā apskatījām slavenās 
slūžas, pabijām ekskursijā Svētā Nikolaja baznīcā, 
bijām pieņemšanā pie prāvesta Lienau-Becker.

Savukārt svētdiena, 11. septembris, kas Hei-
kendorfā bija pasludināta par Rojas dienu, iesā-
kās ar svētku dievkalpojumu. Tajā uzstājās gan 
Heikendorfas draudzes mācītāja Simone Lipolta, 
gan mūsu draudzes mācītājs Juris Veidenieks. Ju-
ris Veidenieks pateicās vācu draugiem par skaisto 
kopā būšanu 25 gadu garumā. Kā atzīmēja mā-
cītājs, arī Rojas draudze vēlas, lai ikviens, ienā-
kot baznīcā, varētu teikt kā psalmā – viena die-

na tavā namā labāka nekā 1000 citas dienas. Jau 
tagad, ienā kot Rojas baznīcā, daudzi tā arī saka. 
Par to vislielākais paldies Heikendorfas drau-
dzei, bez kuras palīdzības mēs to nesasniegtu. 
Juris Veidenieks: „Lai arī mūsu baznīcām ir da-
žas domstarpības, galvenais ir atcerēties, ka visi 
esam Dieva bērni, vēl šajā pasaulē ne visai gudri. 
Tādēļ mums ir Tēvs debesīs un visas domstarpī-
bas atrisināmas”. Pateicoties par sadarbību, Rojas 
draudze pasniedza vācu draugiem rojenieku sa-
rūpēto piemiņas velti. Arī  Rojas grupas vadītāja 
Doroteja Pozere pateicās par ilgo kopā būšanu un 
apgalvoja, ka, neskatoties uz dažām atšķirībām 
mūsu baznīcās, tiks atrasta iespēja, kā saglabāt 
un turpināt šo skaisto draudzību. Lai atsvaidzi-
nātu atmiņā 25 gados piedzīvoto, draudzes nama 

stendos bija izvietotas fotogrāfijas, kas vēstīja gan 
par vācu draugu viesošanos Rojā, gan mūsu vi-
zītēm Heikendorfā. Pēc dievkalpojuma draudzes 
namā notika saviesīgs pasākums par godu mūsu 
sadraudzības 25. gadadienai. Tajā piedalījās ak-
tīvie Heikendorfas draudzes locekļi, pilsētas 
mērs, pensionētais prāvests M. Petersens. Uzstā-
jās arī jūrnieku dziesmu koris „Brummelbju tes” 
un klātesošajos neviltotu prieku izraisīja mūsu 
grupas aktīvā līdzi dziedāšana mums zināma-
jām dziesmām. Tam visam pa vidu – biešu zupas 
latviešu gaumē baudīšana un neskaitāmu vietējo 
saimnieču cepto kūku degustēšana. 

Skaistās dienas vācu zemē aizskrēja nemanot. 
Liels paldies par sirsnību, atsaucību, dāsnumu un 
mums veltīto laiku vācu draugiem. Sarunās par 
turpmāko partnerību, abu pušu viedoklis ir ne-
mainīgs – tā turpināsies, jo šī sākotnējā materiālā 
palīdzība jau sen ir pāraugusi skaistā draudzībā, 
kas vairs nav naudas izteiksmē mērāma. 

Visā pilsētā izvietotie uzraksti vēstīja, ka 
11. septembris Heikendorfā ir Rojas diena.

D. Klaberes foto

Kopā ar vācu draugiem pēc svinīgā dievkalpojuma.
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Pārvelk un izgatavo 
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Matrači, audumi, atsperbloki, 
ādas, furnitūra.

Talsos, Kr. Valdemāra ielā 14.
Zvanīt 28333826, 29663953, 25907095.

Sestdien, 15.10 plkst. 18.00
VALMIERAS DRĀMAS TEĀTRA viesizrāde Rojā, Anšlavs Eglītis

„BEZKAUNĪGIE VEČI” – 
latviešu emigrācijas komēdija 2 cēlienos.

Režija, scenogrāfija un muzikālais noformējums – 
Jānis Znotiņš, Reinis Suhanovs.

Lomās: Rihards Rudāks, Januss Johansons, Juris Laviņš, Oskars Morozovs, Skaidrīte Put-
niņa.

Ieeja 10.00; 8.00; 6.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana, rezervācija  Rojas KC un www.biles-
uparadize.lv Darbosies kafejnīca.

Sestdien, 22.10. plkst. 19.00
MARIJAS NAUMOVAS KONCERTS

„KĀDĀ JAUKĀ DIENĀ”.
Muzicēs Rolands Beļēvičs (taustiņi), Norberts Skraucis (bass),-

Inguss Feldmanis (ģitāra), Andris Buiķis (bungas).
Ieeja 15.00; 12.00; 10.00; 8.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana Rojas KC 

un www.bilesuparadize.lv

Rojas KC mazajā zālē oktobra mēnesī apskatāma Talsu mākslinieku  
M. Sapuna, A. Biezbārža, G. Millersones, A. Vītola, Z. Poļiova un G. Kalseres

GLEZNU IZSTĀDE.

Laba ziņa dziedāt gribētājiem! Otrdienās plkst. 18.00 darbu sāk
BĒRNU VOKĀLĀ STUDIJA.

Vadītājs Jānis Kalniņš.  Nāciet – ir labas idejas un skaistas dziesmas!
Nodarbības notiks Rojas KC 2. stāva nodarbību telpā.

Aicinām apmeklēt WEST COAST SWING nodarbības!
Gaidām dejotājus ar un bez priekšzināšanām 21. oktobrī plkst. 20.00.

Esi gaidīts arī tad, ja tev nav pāra. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās – E. Fricberga, tel. 26241447.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi Līdzjūtības 

Policijas ziņas

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku-

mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.
   Brieža ragus, apaļas un ovālas, necaurspīdī-

gas dzintara krelles. Telefons 26864735.

  Malku.  Zvanīt 29286523.

PĀRDOD

DAŽĀDI
  Veicam visa veida celtniecības darbus. Tele-

fons 26774914.

15. oktobrī 16.00 Rojā, MFC „Strops” telpās 
notiks muzikāls dzejas pasākums
„Dzintarlāses pieskāriens”.

Visi mīļi gaidīti!

29. oktobrī 13.00 Rojas kultūras centrā 
senioru kluba „Liedags” rudens balle.
Aicinām uz balli ne tikai kluba biedrus, bet 

visus Rojas novada seniorus. Tuvāka informācija 
un pieteikšanās ballei līdz 20. oktobrim pa tele-
fonu 29744031 (Dzintra).

Par to, ka blakus bijām,
Kopā kādu gabalu gājām,
Paldies par to sakām
Un klusi vēlam brīdī šajā
Saldu dusu mūža mājā.

Izsaku visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, Valiju 
Jankovsku smiltainē guldot.

Astrīda Āboliņa

Nekad nav bijis tā, ka viss ir beidzies,
Kas atceroties pieminēs vēl mani
Pat tad, kad pati būšu aizsaulē. 
                                        Dz. Žuravska
Izsaku līdzjūtību tuviniekiem, Valiju Jankovsku 

zaudējot.
               Bijusī darba kolēģe Helēna Lismente

Varbūt es nolaidīšos,
Kādreiz varbūt mazliet,
Varbūt, ka zilos viršos
Vai ceriņos, kas zied…

Skumjās esmu kopā ar tuviniekiem, manu bi-
jušo kolēģi Valiju Jankovsku mūžībā pavadot.

Edmunds Klabers

Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz.
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim un piede-

rīgajiem, no Irēnas Veidemanes atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība

Kur nu vārdi, kur nu smiekli?
Kas mums mīļi blakus stās?
Lielais miers tik viegli, viegli
Tavai sirdij pieskārās.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim Veidema-
nim un pārējiem tuviniekiem, no Irēnas uz mūžu 
atvadoties.

Seniora kluba „Liedags”  kolektīvs

Nekad no rudens mākoņiem  
Nav tik daudz tumšu skumju lijis, 
Nekad vēl vējš zem debesīm 
Tik nežēlīgs un ass nav bijis.

Lielajās bēdās esam kopā ar mammu, māsu 
un pārējiem tuviniekiem, Kristu Pabērzu pāragri 
mūžībā aizvadot.

 Skolotāji Rojas vidusskolā

Sameklē mani starp tiem 
Mākoņos paslēptiem eņģeļiem...

Sāpju brīdī esam kopā ar Kristas Pabērzas ģi-
meni, viņu pēkšņi zaudējot

11. klase, audzinātāja un vecāki

Balts
Krusas graudiņš
Izkūst uz delnas,
Debesīm
Stingušas asaras birst.
Debesis sērās
Melnas.

Esam kopā ar Agniju un tuviniekiem, Kristu 
pēkšņi zaudējot.

SIA „Maxima” Rojā kolektīvs

Asaras, sāpes, mīlestība
Nespēj tevi modināt.
Tu apstājies pusvārdā,
Pusceļā, pusdarbā…

Skumju brīdī esam kopā ar Evu un pārējiem 
tuviniekiem, Kristu Pabērzu traģiski zaudējot.

7. a klase, audzinātāja, vecāki

Tikai klusā sāpe sirdī 
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

Izsakām līdzjūtību Agnijai un pārējiem piede-
rīgajiem, Kristu Pabērzu pāragri zaudējot.

Svitiņu un Janševicu ģimenes

Vecāku diena Rojas vidusskolā notiks 
1. novembrī

Piedāvājam piedalīties mācību stundās un tikties ar mācību priekšmetu skolotā-
jiem (starpbrīži būs pagarināti). Plkst. 12.20 aicinām tikties ar skolas administrāci-
ju un skolotājiem skolas semināru zālē (2. stāvā), lai pārrunātu vecāku dienā gūtos 
iespai dus un izteiktu ierosinājumus skolas dzīves pilnveidošanai. Plkst. 18.00 vecā-
kiem seminārs „Kā vecāks var piedalīties sava bērna motivēšanā mācīties”.

Gundega Pole, direktore

03.10. Pieņemts iesniegums no Rudes iedzī-
votāja par to, ka kaimiņa suns bez pieskatīšanas 
skraida pa koplietošanas ceļu. Suņa saimniekam 
izteikts mutisks brīdinājums.

03.10. Saņemts telefona zvans par to, ka Val-
galciemā pie kapiem izmesti atkritumi. Pārbau-
dot informāciju, sadzīves atkritumi kaudzē netiek 
konstatēti.

04.10. Saņemts telefona zvans, ka Kaltenē pie 
mola jūrā iemests vīrieša velosipēds. Velosipēds 
atdots tā īpašniekam.

06.10. Konstatēts, ka Rudē, privātīpašumā nav 
nopļauta zāle un izveidojusies kūla. Īpašniekam 
sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols, 
kurš nosūtīts izskatīšanai Rojas novada Adminis-
tratīvajai komisijai.

06.10. Saņemts telefonisks pieteikums par to, 
ka iekļūts 2 privātmājās Kaltenē. Zvans pāradre-
sēts Valsts policijai.

06.10. Plkst. 21.38 saņemts telefona zvans 
par to, ka Kaltenē autovadītāja tumsā uzbrau-
kusi  beigtai mežacūkai. Ierodoties minētajā vie-
tā, konstatēts, ka kravas automašīna notriekusi 
3 mežacūkas, pēc kā neziņojot par sadursmi, aiz-
braukusi no sadursmes vietas, atstājot mežacūkas 
autoceļa vidū. Cūkas aizvāktas un notikuma vieta 
satīrīta.

07.10. Konstatēts nesakopts privātīpašums 
Ģipkā, kurš nesen iegādāts. Īpašniekam aizsūtīts 
uzaicinājums to sakopt viena mēneša laikā.

07.10. Saņemta informācija, ka pa Roju brau-
kā automašīna, kuras vadītājs atrodas alkohola 
reibumā. Auto vadītājs aizturēts, nodots Ceļu 
policijai.

08.10. Konstatēts, ka Rojā, Jūras ielā, neatļautā 
vietā auto vadītājs zonā novietojis sev piederošo 
automašīnu ar piekabi. Izteikts mutisks brīdinā-
jums, pārkāpums novērsts.

09.10. Saņemts izsaukums uz kādu privātmā-
ju Rojā, kur noticis ģimenes konflikts. Konflikts 
atrisināts, aizvedot vīrieti no mājas.

10.10. Rojas pašvaldības policija kopā ar 
Valsts policijas Talsu iecirkņa inspektori infor-
mēja Rojas vidusskolas 1.a un 1.b klasi par drošī-
bas pasākumiem dažādās situācijās.

Vairāku nedēļu laikā Rojas pašvaldības po-
licija saņēmusi Rojas iedzīvotāju pieteikumus 
aizvest uz patversmi viņu privātmājās vai firmās 
pieklīdušos kaķus. Izskaidrojam, ka Rojas no-
vada dome noslēgusi līgumu ar Talsu dzīvnieku 
patversmi „Ausma”, kura pašlaik ir pārpildīta un 
mums atsaka dzīvnieku pieņemšanā. Dzīvnieku 
uzturēšana patversmē ir maksas pasākums, ar ko 
jārēķinās visiem, kuri vēlas dzīvniekus nodot pat-
versmē. Lūgums nebarot pieklīdušos dzīvniekus, 
lai nepieradinātu tos. 

Spiningošanas sacensībās
Rudenīgajā un vējainajā 1. ok-

tobra sestdienā, šogad jau otro rei-
zi, copes mīļotāji no Rojas devās uz 
Būšnieka ezeru sacensties spinin-
gošanā. Par ceļojošo kausu cīnījās 
22 rojenieki. Šī bija komandu cīņa 
par dienas lielāko lomu, jo katrā 
laivā atradās divi spiningotāji. 

Visu dienu spiningojot, tika 
izvilktas 17 zivis, kopējais loma 
svars – 26 kg 420 g. Pēdējo gadu 
sacensībās šis ir lielākais kopējais 
loms! Tikai trīs komandas netika pie sava 
loma, taču par to neviens nebēdāja, jo die-
na tika pavadīta skaistā vietā, domubiedru 
vidū, un kas var būt labāks par to! 

Lielāko lomu šoruden izvilka Andris 
Galdiņš un Vaclavs Smaižis – 6 kg 520  g. 
(6 zivis). Viņu komandai 1. vieta un ceļo-
jošais kauss spiningošanā. 2. vieta ar 5 kg 
810 g (3 zivis) lielu lomu Oskara Vaivoda 
un Jura Jērmaņa komandai, bet godalgoto 
3. vietu ar 4 kg 580 g (3 zivis) lielu loma 

svaru izcīnīja Oskars Pauls un Aleksandrs 
Bahtins. Uzvarētājas komandas tika apbal-
votas ar noderīgu spiningošanas inventāru 
un medaļām. Sacensību rezultātus var ska-
tīt Rojas mājas lapas sadaļā SPORTS.

Vēlu Rojas copes mīļotājiem arī turpmāk 
draudzēties ar dabu, spiningot un veselīgi pa-
vadīt brīvdienas! Paldies Valdim Kvālbergam 
par sacensību organizēšanu un tiesāšanu. 
Ceru uz sadarbību arī turpmāk!

Sporta organizatore T. Kirilova

Rojā darbu sācis gaļas 
nams „Cimboliņš”
Dace Klabere

5. oktobrī Rojā durvis vēra gaļas nams „Cimboliņš” – Sa-
nitas un Naura Graudiņu ģimenes uzņēmums. Veikala atklā-
šanas dienā jaunie uzņēmēji saņēma daudz laba vēlējumu. No 
sirds gribas cerēt, ka tie visi arī piepildīsies, jo zinām, ka šodien 
Latvijā nav viegli izdzīvot ne lielam, ne mazam uzņēmējam. 
Taču, kā veikala atklāšanā teica Rojas novada domes priekš-
sēdētāja – trakiem pieder pasaule!  Un šodien, pateicoties šo 
cilvēku uzņēmībai, mēs esam tikuši pie lieliska, sen gaidīta un 
vajadzīga veikala. Es pati visvairāk priecājos par iespēju izvē-
lēto gaļas gabaliņu turpat uz vietas arī samalt, daudzi pircēji 
izmanto iespēju nopirkt kaut vai tikai pāris sardeles nevis ve-
selu iepakojumu – katrs šajā veikalā var atrast kaut ko savu – 
vēlmēm un maciņa biezumam atbilstošu.  Piecas reizes nedēļā 
veikala vitrīnas tiek papildinātas ar jaunu pievedumu – trīs 
reizes ar svaigu gaļu, divas – ar kūpinājumiem un desām.  

Jaunā veikala saimnieki – Sanita un Nauris Graudiņi.
                                                                               D. Klaberes foto 

Sacensību dalībnieki.                             Albuma foto
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