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Noslēgusies Starptautiskā eksperimentālā jaunrades darbnīca 
ROJA ART LAB

Divu nedēļu ilgajā mākslinieku rezi-
dencē „ROJA ART Lab” mākslinieki no 
dažādām valstīm dalījās pieredzē, ek-
sperimentēja un izzināja lokālo kontek-
stu.   Mākslinieki uz radošām darbnī-
cām Rojā pulcējas jau 20 gadu garumā, 
intensīvā darbā radot jaunus projektus. 

Vakaros dalībnieki prezentēja savus 
darbus, darbnīcā ar lekcijām viesojās 
arhitekts Oskars Redbergs, mākslas 
zinātniece Inga Karlštrēma, tēlnieks 
Ivars Drulle un citi. Rojas pludmales 
pārģērbšanās kabīnēs ROJA ART Lab 
dalībnieki izveidoja POP UP izstādi 
2 stundu garumā, izraisot gan jautrību 
un ieinteresētību izstādes apmeklētājos, 
gan neizpratni garāmgājējos.

Sestdien darbnīcas noslēguma svi-
nības atklāja ar izcilā angļu tēlnieka Ro-
džera Klarka (Roger Clarke) «Ierakstu 
atskaņotāju orķestra” performanci  Rojas 
kultūras centrā. „Ierakstu atskaņotāju 
orķestris” ir performatīva instalācija, kas 
sastāv no ierakstu un plašu atskaņotājiem, 
kā  arī ekskluzīva vinila plates ieraksta 
kopijām. 

Rodžers Klarks radīja arī skulptūru 
„Rojas statiskais/ripojošais vilciņš”. 

Lielu interesi skatītājos izraisīja Rodžera Klarka radītā skulptūra „Rojas statiskais/
ripojošais vilciņš”.

Par iespēju baudīt citādu mākslu, paldies jāsaka projekta kuratoram, 
māksliniekam Mārim Grosbaham. Blakus Mārim viņa kundze, māksli-
niece Ieva Bertašiūte-Grosbaha.                                    E. Maures-Riekstiņas foto

Divas nedēļas Rojā norisi-
nājās starptautiskā mākslas 
rezidence un starpdisciplinārā 
mākslas laboratorija „ROJA 
ART Lab”. Tā noslēdzās ar ra-
dīto performanču, multimedi-
ju un vizuālās mākslas darbu 
izstādi   Rojas kultūras centrā 
un Rojas pilsētvidē sestdien, 
22. jūlijā.

Dace Klabere

Izskanējuši gada gaidītākie un vis-
kuplāk apmeklētākie Rojas novada 
svētki – Zvejnieksvētki. Jau ierasti tie 
pulcēja tūkstošiem cilvēku, kuri ne ti-
kai izbaudīja svētku rīkotāju piedāvā-
to plašo kultūras un sporta program-
mu, bet arī baudīja satikšanās prieku.

Kā jau iepriekš tika vēstīts Zvej-
nieksvētku programmā, bij’ vien’ riktig’ 
izvicošanās – bij’ lielā zīv’, mūzīk’, zvēr’, 
mod’ un burbuļ’, vilkšan’, stumšan’ un pa-
šās beigās – vien lustig’ ball’! Svētku prog-
ramma bija tik plaša, ka katrs tajā varēja 
atrast ko saviem spēkiem un interesēm 
atbilstošu. Sportiskākie ļaudis pulcējās 
pludmalē jau no rīta, lai piedalītos vis-
dažādākajās sacensībās, bet straumēm 
vien ļaudis plūda uz „Eolikas” koncertu. 
Tūdaļ pēc koncerta svētku centrālais no-
tikums – Neptūna un viņa svītas ieraša-
nās. Pēc jūras nāru un sauszemes ļaužu 
uzstāšanās, uz skatuves jūras valdnieks 
aicināja krasta valdnieci Evu Kārkliņu, 
apsveicot viņu ar veiksmīgu noturēšanos 
uz viļņa sabangotajā jūrā vēlēšanu laikā. 
Domes priekšsēdētāja sveica klātesošos 

svētkos, vēlot šajā dienā izbaudīt visu, 
kas paredzēts plašajā svētku program-
mā, un aicināja Neptūnu un viņa svītu 
piebiedroties apsveicināšanās braucienā 
Rojas ielās. Kā atzīmēja Rojas novada 
kultūras pasākumu organizatore Dace 
Broka, prieks par tiem ļaudīm, kuri bija 
atsaukušies Daces aicinājumam sapost 
savus pagalmus, rotājot tos ar Zvej-
nieksvētkiem atbilstošu atribūtiku. Pati 
pirmā aicinājumam bija atsaukusies 
Bērziņu ģimene Varoņu ielā, arī iedzīvo-
tāji Celtnieku, Akas, Zušu, Meža, Talsu 
ielās, atpūtas centrā „Otra puse” u.c. Ti-
kai tā, aktīvi iesaistoties un līdzi spēlējot 
arī mums pašiem, raisīsies svētku noska-
ņojums.

Kamēr vieni baudīja svētku priekus 
pludmalē, citi pulcējās Rojas Jūras zvej-
niecības muzejā, kur Gundega Balode 
rādīja meistarklasi zivju zupas vārīša-
nā. Un neba jau tikai uz zupas ēšanu 
vien visi bija sanākuši. Ar lielu interesi 
apmeklētāji vēroja muzejā esošo fo-
togrāfiju izstādi un labprāt piedalījās 
muzeja darbinieču sarūpētajā viktorīnā 
ģimenēm ar bērniem, kurā varēja tuvāk 
iepazīt Roju un tās novadu. Par to, ka 

Zvejnieksvētkos tieši zivju zupa tiek 
celta godā, varējām pārliecināties arī 
restorānā „Otra puse”, kur saimnieces 
ar pašu sarūpēto zivju zupu un graķīti 
stiprā malka cienāja vecos jūras vilkus, 
kas bija sapulcējušies kopējai pasēdē-
šanai, lai gremdētos atmiņās par jūrā 
nobrauktajiem gadiem un ieklausītos 
vīros, kuri jūru vago vēl šobaltdien.

Lai arī saulaino laiku, kas visu dienu 
bija mūs lutinājis, vakarpusē nomainīja 
smalks lietutiņš, tas netraucēja ballēties 

g r ib ēt āj iem 
pulcēties pie 
skatuvēm, lai 
klausītos, de-

jotu vai vienkārši baudītu mūziku.  
Par to, lai šajā dienā īpaši justos 

ikviens svētku apmeklētājs, gādāja ve-
sela komanda cilvēku, katra darbs bija 
nozīmīgs un svarīgs – gan sporta un 
kultūras darbinieku, gan pašvaldības 
darbinieku un struktūrvienību, gan 
Rojas DzKU, ostas pārvaldes, elek-
triķu, policistu, mediķu u.c. Kultūras 
pasākumu organizatore Dace Broka 
pateicas ikvienam, kurš palīdzēja un 
atbalstīja – SIA Astarte, kabrioklubam, 

atpūtas centram „Otra puse”, Eduardam 
Kleinbergam, Jānim Kalniņam, Dacei 
Tapiņai, Arvim Podiņam, Gundegai 
Balodei, Kristapam Gitendorfam, Evai 
Fricbergai un viņas „Elfu” saimei, Ilmā-
ram Tamanim, Kristianam Fricbergam, 
Mārtiņam Šteinfeldam, Jurģim Kal-
niņam, Didzim Alksnītim, Marekam 
Štālam, zvejniekiem – Neptūna svītas 
vizinātājiem, un visiem pārējiem, kuri 
iesaistījās, domājot par to, lai šie svētki 
paliktu jaukā atmiņā ikvienam to ap-
meklētājam. „Zvejnieksvētki, tā mums 
ir darbadiena, kur, neskatoties uz atbil-
dīgo skrējienu, gūstam arī prieku”, re-
zumē Dace Broka

Skulptūras formas pamatā ir gan vilciņi, 
kas kādreiz bija ļoti populāri bērnu 
vidū, gan bojas, kas ir noenkuroti, 
peldoši objekti, kuri norāda uz sēkļu 
tuvumu vai pietauvošanās iespējām. Šī 
skulptūra, pienācīgi pabeigta, varētu 
rast vietu pie kultūras centra.

Īrs  Siarans Našs  (Ciaran Nash) ar  
Dāvja Valbaka palīdzību pie kultūras 
centra monumenta skandēja   savu 
projektu „Occupy_Something Some-
time Somewhere” (Okupē_kaut ko 
kaut kad kaut kur). Viņš arī apguva 
jaunu prasmi, izveidojot lielu keramikas 
megafonu, kas tiks nodedzināts kopā ar 
citiem darbiem  augstā apdedzinājuma 
krāsnī.   Sestdien, 29. jūlijā, pulksten 
12.00 krāsns tiks svinīgi atvērta un darbi 
no tās būs pieejami apskatei un iegādei. 

Kanādas latviete Kristīne Mifsu-
da  (Kristine Mifsud) strādāja ar atras-
tiem priekšmetiem, paštaisītu darvu un 
oglēm, kas iegūti no vietējās izcelsmes 
kokmateriāliem. Darbs izstādīts starp 

Zvejnieksvētki Rojā – pozitīvām emocijām piesātināta 
diena

Jūras valdnieks un Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa dodas sasveicināties  ar ļaudīm Rojas ielās.

Šajā dienā kopā pulcējas gan esošie, gan bijušie jūras arāji. 
D. Klaberes un N. Indāna foto

stāviem pie veikala «Maxima».
Skota  Endrjū Patersona  (Andrew 

Paterson)  veikums Rojas mākslas 
laboratorijā 2017 bija starpdisciplinārs, 
prakses rezultātā veidojies izpētes 
process, kas savieno Rojā iegūtu mālu 
ar skābētu dārzeņu kultūru, kultūras 
mantojumu un mākslas amatniecību 
plus zinātnisko praksi. 

Māksliniece  Mila Paniča (Mila 
Panic) izveidoja 49 minūtes garu video 
darbu  „Nepārtrauktā ainava”, kurš 
tika novietots Rojas pludmalē. Autore 
ir ieinteresēta ainavas un identitātes 
saistībā, kā arī tajā, kā ainava kā 
psiholoģisks koncepts veido sevis 
konceptu un otrādi. Nereti cilvēki 
jūtas saistīti ar ainavu, kā arī ar tās 
palīdzību atrod savu identitāti ainavā 
un vietā.  Horizonts ir vienīgā līnija, 
kas nemainās, tomēr to veido viss, kas 
mums ir apkārt. Autore ir izveidojusi 
intervāla fotogrāfiju video, kurā attēlots 
septiņas dienas filmēts horizonts.

Jaunā Francijā studējošā latviešu 
māksliniece  Dārta Sidere  strādāja pie 
darba „Vertikālā līnija”.  Tā ir līnija, kas ir 
iezīmēta kā vadlīnija, pārvietojoties uz 
Rojas ziemeļrietumu mola akmeņiem. 
Atsaucoties uz blakus esošo horizontu, 
šī līnija ir kā paralēle, un vertikalitāte 
ir sajūtama, esot kustībā, virzoties uz 
priekšu vai atpakaļ.

Svinības noslēdzās ar franču māk-
slinieku Annemarijas Dženno  un Zig-
frīda Vappera (Anne-marie Jeannou un 
Siegfried Wappler) iespaidīgo performa-
tīvo instalāciju «Alacrité, Eurythmie and 
Cadence». Kameras filmēja apmeklētāju 
kustības, dejojot pie Happy House light 
skaņas. Dalībnieku silueti tika projicēti 
uz vairākiem ekrāniem. Pie Rojas vidus-
skolas sporta zāles blakus esošā laukuma 
rojenieki un viesi nāca spēlēties, sajust 
un dejot kopā ar mūsdienu mākslu. 

Projekta „ROJA ART LAB” vadmotīvs 
ir eksperimentāla attieksme pret idejām, 
mākslu un telpu, un rezultātā tiek radīti 

konceptuāli mākslas darbi, vienlaikus ra-
dot vidi un telpu – gan to, kas apkārt, gan 
to, kas mūsos iekšā. Intensīvā darbā, lek-
cijās un savstarpējās diskusijās mūsdienu 
mākslas teorijas tiek pārbaudītas praksē. 

Vēlos izteikt pateicību mūsu atbal-
stītājiem – VKKF, Kurzemes plānošanas 
reģionam, Bātas universitātes Mākslas 
un dizaina skolai, Īrijas mākslas kon-
cilam, viesnīcai „Roja”, SIA „Būvserviss 
Roja”, SIA „Ķipītis”,  SIA „Skandināvs”, 
SIA „Magnum NT”, SIA „Par Krāsām”, 
SIA „Banga Ltd”, Rojas kultūras cen-
tram, Rojas vidusskolai un personīgi 
Dāvim Valbakam, Lilijai Dāvidsonei, 
Ansim Sekstiņam, Adelīnai Veismanei, 
Īenam Patersonam, Jānim Grosbaham, 
Gatim Simanovičam, Normundam Lie-
pam un visiem pārējiem, kas palīdzēja.

Vairāk informācijas:
www.facebook.com/RojaArtLab
Organizē: mākslas grupa ROKU,

Māris Grosbahs,
projekta kurators, mākslinieks

Festivāla programmu lasiet 4. lappusē.
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Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums
Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesnie-

gumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda 
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasāku-
ma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 
43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas ak-
vakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaim-
niecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”.

Termiņš, kad 
tiks uzsākta 

projektu 
iesniegumu 
pieņemšana

2017. gada 14. augusts – 31. decembris.

Sludinājuma 
kopsumma 509 908,06 EUR

Projektu  
īstenošanas 
termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 
projekta īstenošanas 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  
Rīcība – EJZF 1 „Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, darbību dažādošana 

un sezonalitātes ietekmes mazināšana”.
Atbalsta apmērs 509 908,06 EUR 
Atbilstošā 
MK Notei-
kumu Nr. 605 
6. punktā 
minētā darbība 

6.1) Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana 
visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos.

6.2) Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās 
jūras ekonomikas nozarēs.

Rīcības 
apraksts 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG darbības 
teritorijā esošos piekrastes uzņēmumus, sniedzot atbalstu 
saimnieciskās darbības uzlabošanai, t.sk. ražošanas procesa 
uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, zivsaimniecības 
uzņēmumu darbības uzsākšanai, uzņēmuma teritori-
jas labiekārtošanai. Atbalsts iespējams speciālā transporta 
iegādei (saldētava, auto veikals u.c. ar zivsaimniecību saistītu), 
pamatlīdzekļu iegādei, uzglabāšanas telpu un/vai remonta 
telpu nodrošināšanai.

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts arī saimniecisko darbību 
dažādošanai zivsaimniecības un jūras ekonomikas nozarēs 
(jūras transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un pakalpo-
jumu dažādošana, zivju produkcijas tirdzniecība). 

Īpašs atbalsts ir projektiem inovatīvu produktu un pakalpo-
jumu radīšanai.  Inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot, 
tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes 
un kurš atbilst vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam par 
inovatīvo risinājumu identificēšanu un atbilstības kritērijiem 
to noteikšanai (sk. 2.3. nodaļa „Inovatīvo risinājumu identifi-
cēšana un attīstības kritēriji to noteikšanai”).

Iespējams veidot kopprojektus – projektus, kurā inves-
tīcijas paredzēts izmantot kopīgi un kuru iesniedz:

1)  Biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta 
iesniegšanas reģistrēta un kuras biedriem (vismaz 
trīs) komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība un 
akvakultūra.

2)  Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu zivsaimniecības 
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidi vismaz divām 
juridiskām personām, kas veic saimniecisko darbību 
zvejniecībā vai akvakultūrā.

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts jaunu pamatlīdzekļu 
un programmnodrošinājuma iegādei, būvniecībai un ar to 
saistītām aktivitātēm, jaunu būvmateriālu iegādei, terito-
rijas labiekārtošanai. Ja kopprojektu plāno sniegt biedrība, 
tad atbalsts tiks sniegts arī vietējās produkcijas mārketinga 
izmaksām:
	Reklāmas izdevumi vietējās rīcības grupas teritorijā;
	Internetveikala izveides izdevumi.

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam 
projektam (euro)

100 000 EUR – būvniecības projektiem, ja ieguldījumi 
būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir 
vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.
50 000 EUR pārējiem projektiem.

Maksimālā 
atbalsta 
intensitāte (%)

70 % – inovatīviem projektiem
80 % – kopprojektam
80% – ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību
50 % – MVU, sīkie (mikro)
30 % – lielie uzņēmumi

Darbības 
teritorija

•	Rojas novads,
•	Mērsraga novads.

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020. gadam un 
Vērtēšanas kritēriju METODIKU var iepazīties un projekta iesniegumus iesniegt 
papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu no-
vads, LV-3201.

Elektroniski SVVA stratēģija un Vērtēšanas kritēriju METODIKA pieeja-
ma biedrības mājaslapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersona: administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa – tel. 22328884, talsu.
partneriba@inbox.lv.

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikša-
nās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elek-
tronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā 
noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums
Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Eiropas lauk-

saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas”.

Termiņš,  
kad tiks uzsākta 

projektu 
iesniegumu 
pieņemšana

2017. gada 14. augusts – 14. septembris.

Sludinājuma 
kopsumma 

405 907,92 EUR

Projektu  
īstenošanas 
termiņš

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

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta 
izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas 
nepārsniedz 15% no kopējās attiecināmo izmaksu summas – projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi 
no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas 
dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Mērķis Veicināt  ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā.
Rīcība – ELFLA 1 „Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk. atbalsts tūrisma 

uzņēmējdarbībai”.
Atbalsta apmērs  325 907,92 EUR 
Atbilstošā MK 
Noteikumu 
Nr. 590 5. punktā 
minētā darbība 

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu 
radīšanai;

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu darbības 
uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai, t. sk. ar tūrisma nozari saistītiem uzņēmumiem. Atbalsts 
paredzēts jaunu produktu radīšanai un esošo produktu/pakalpojumu paplašināšanai, attīstībai 
un realizēšanai tirgū, aprīkojuma, iekārtu iegādei, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādes 
izmaksām, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību un preču 
zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksām, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību 
izmaksām.

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam 
(euro).

50 000 EUR pārējiem projektiem
70 000 EUR -uzņēmējdarbības infrastruktūras objektiem, ja ieguldījumi būvniecības uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Maksimālā atbal-
sta intensitāte (%)

60 % – viena iesniedzēja projektam.
Papildus summējot pamata likmi 60%:

a) + 5% ja projektā paredzēts radīt jaunu darba vietu,
b) +5%, kura darbība reģistrēta biedrības teritorijā gadu pirms projekta iesniegšanas. 

80 % – kopprojektam.
Darbības 
 teritorija

•	Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, 
Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes 
pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts,

•	Rojas novads,
•	Mērsraga novads.

Rīcība – ELFLA 2 „Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”
Atbalsta apmērs  80 000,00 EUR 
Atbilstošā MK 
Noteikumu 
Nr. 590 5. punktā 
minētā darbība 

5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas 
veidu ieviešana.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās produkcijas tirdzniecības vides izveidošanu vai 
labiekārtošanu (piemēram, autoveikals, interneta veikals, tirgus vieta vietējās produkcijas realizēšanai). 

Darbību ieviešanai paredzētie ieguldījumi ir jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana, būvniecības, būvmateriālu iegādes izmaksas, ar sabiedriskām attiecībām 
saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai, 
patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas.

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projek-
tam (euro).

50 000 EUR pārējiem projektiem
70 000 EUR – uzņēmējdarbības infrastruktūras objektiem, ja ieguldījumi būvniecības uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Maksimālā 
atbalsta 
intensitāte (%)

65 % – viena iesniedzēja projektam.
Papildus summējot pamata likmi 65%:

a) +5%, kura darbība reģistrēta biedrības teritorijā gadu pirms projekta iesniegšanas. 
80 % – kopprojektam.

Darbību teritorija •	Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas 
pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, 
Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts,
•	Rojas novads,
•	Mērsraga novads.
•	Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu iespējams izveidot ārpus biedrības „Talsu rajona 
partnerība” teritorijas  pilsētās, kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju (izņemot Rīgu), atbalsta 
pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs 
vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta VRG 
darbības teritorijā.

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

Elektroniski SVVA stratēģija un Vērtēšanas kritēriju METODIKA pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, 
Lauku atbalsta dienesta (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 elektroniska do-

kumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā 
noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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DOMES ZIŅAS

• Piešķirt Rojas novada domes priekšsēdētājai daļēju ik-
gadējo apmaksāto atvaļinājumu.

• Kā pārstāvi darbībai Kurzemes plānošanas reģiona at-
tīstības padomē, izvirzīt Rojas novada domes priekšsēdētāju. 

• Kā pārstāvi darbībai Kurzemes plānošanas reģiona at-
tīstības padomē, kurš ar balsstiesībām Kurzemes plānošanas 
reģiona attīstības padomes sēdēs aizvietotu Rojas novada do-
mes priekšsēdētāju prombūtnes laikā, izvirzīt Rojas novada 
domes priekšsēdētājas vietnieku.

• Slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Samarie-
šu apvienība”.

• Piešķirt biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas savienība” 
EUR 500,00, lai Eiropas čempionātā U-20, Grosseto, Itālijā, 
no 2017. gada 19.–24. jūlijam, segtu dzīvošanas izdevumus 
Rojas novada sporta biedrības „Roja” vieglatlētikas trenerim.

• Izsniegt SIA „Bārs-Viesnīca LD” atļaujas publisku pasā-
kumu rīkošanai un mūzikas atskaņošanai noteiktos datumos 
un laikos.

• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
• Piešķirt adresi ēkai-noliktavai – Ķuģenieku iela 2, Roja, 

Rojas novads, LV-3264.
• Atļaut apvienot dzīvokļa īpašumus Celtnieku ielā 4a, 

Rojā, Rojas novadā.
• Reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldībai 

piekrītošu zemi „Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā. Iznomāt 
to būvju īpašuma „Silziedi”, Melnsilā, Rojas novadā, īpašnie-
kam uz zemes esošo būvju uzturēšanas vajadzībām uz desmit 
gadiem no zemes nomas pirmtiesību rašanās brīža.

• Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekus-
tamajam īpašumam „Melnsils zivju apstrādes cehs”, Melnsils, 
Rojas novads.

• Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašu-
mam „Lazdubekas”, Kaltenē, Rojas novadā.

• Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 
„Ezergali Rude”, Rojas novadā.

• Rojas novada domei, sadarbojoties ar biedrību „RojaL”, 
organizēt Rojas novada pašvaldībā Kino, mākslas un mūzikas 
festivālu „RojaL” laikā no 2017. gada 27. jūlija līdz 30. jūlijam.

• Izsniegt SIA „Būvserviss Roja” atļauju publisku pasāku-
mu rīkošanai un mūzikas atskaņošanai noteiktos datumos un 
laikos.

• Noteikt Rojas novadā vēlēšanu komisijas locekļu kandi-
dātu pieteikšanās termiņu līdz šī gada 7. augustam.

• Apstiprināt regates „Rojas lielā balva” nolikumu un da-
lības maksu.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / 

 domes sekretāre Gunta Dambiņa

Rojas novada 18. jūlija domes sēdē tika izskatīti 
16 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

Dace Klabere

9. jūlijā Jura Lejas izlolotais „Zivju namiņš” Rojā svinēja savu otro jubileju. 
Dažas dienas pirms jubilejas, tikos ar Juri, lai uzzinātu, kā radusies ideja par 
„Zivju namiņa” atvēršanu, un kā klājies šo pāris gadu laikā.

„Zivju namiņam” 2 gadu jubileja

Lai arī diena bija lietaina, pirmoreiz tika iemēģināta jaunā terase.
D. Klaberes foto

Kā atzina Juris, ideja par zivju vei-
kala ierīkošanu tobrīd tukšajā ēkā, ra-
dusies jau pirms vairākiem gadiem. To-
reiz gan vīra ideju nav atbalstījusi viņa 
dzīvesbiedre, tādēļ uz laiku šī doma at-
mesta. Jā, tikai uz laiku, jo pirms pāris 
gadiem šī doma atkal atgriezusies, un 
tad arī Juris nolēmis to beidzot realizēt. 
Uzņēmējs atzīst, ka pirmais bijis tāds 
ieskrējiena gads, kad veikalu nācies 
dotēt. Otrajā gadā tas jau palicis po-
pulārs – cilvēki ieteikuši viens otram. 
Daudzie tūristi tā arī teikuši – mums 
ieteica. Tagad „Zivju namiņš”, kā saka 
tā īpašnieks, rullē. Sākotnēji telpas īrē-
tas, pēc tam nopirktas un, protams, ka 
ieguldīt savā īpašumā ir daudz intere-
santāk. Kad izsaku atzinību par jauno 
terasi, Juris bilst, ka ideja par terases 
būvi nākusi no pircēju puses, viņš ir 
tikai tās realizētājs. Nepacietīgie tūristi, 
beidzot tikuši pie zivīm, tūdaļ uzdevu-
ši jautājumu, kur lai tās apēd. Ārzemju 
jaunieši parasti apmetušies turpat zālī-
tē, vecāka gadagājuma ļaudis apsēdu-
šies uz netālā soliņa. Tad arī radusies 
doma – kāpēc nepiedāvāt cilvēkiem 
vietu, kur pieklājīgi apsēsties un baudīt 
pirkumu. Saldējums un kafija, ko arī 
var iegādāties „Zivju namiņā”, nācis pēc 
tam, jo dažkārt gribas pēc zivs ēšanas 
izdzert kafiju vai apēst ko saldu. Juris 

ir stipri pārsteigts par lielo saldējuma 
noietu un, protams, iepriecināts. No 
dienas, kad viesojos „Zivju namiņā”, 
tajā tiek piedāvātas arī uz oglēm grilē-
tas zivis. Juris atzina, ka pirmā nedēļa 
būs eksperimentāla. Pagaidām piedā-
vājumā ir grilēta siļķe un skumbrija, 
būs arī grilētas butes, reņģes, brētliņas. 
Es teiktu, ka piedāvājums ekskluzīvs. 
Manā bērnībā uz oglēm ceptas siļķes 
vai brētliņas bija pierasta lieta, bet, cik 
daudzi no mums ko tādu bauda tagad? 
Vasaras sezonā galvenā „Zivju namiņa” 
mērķauditorija ir tūristi, kas ceļo kopā 
ar bērniem, tāpēc Juris ir padomājis arī 
par viņiem. Pārsvarā jau bērniem zivis 
negaršo, tādēļ speciāli bērniem šeit tiks 
pasniegta arī grilēta vistas fileja. Slāpju 
veldzēšanai tiek piedāvāti arī dažādi 
bezalkoholiskie dzērieni, bet varbūt 
nākamvasar klienti pie grilētajām zivīm 
varēs nobaudīt arī kādu alus malku. Ju-
ris ir optimistiski noskaņots un saka: 
„Skatīsimies, ko cilvēki gribēs, un ko 
negribēs – to no acīm prom!”

„Zivju namiņa” īpašnieks ir pateicīgs 
savai komandai – Evitai un Andai, kuras 
palīdz, atbalsta un ir patiesi ieinteresē-
tas, lai viss izdotos godam un ikviens no 
„Zivju namiņa” aizietu apmierināts, ar 
vēlmi atgriezties tajā atkal.  „Viens es to 
lietu nebūtu paveicis”,  atzīst Juris Leja. 

Rojas Tūrisma informācijas centrs aicina ikvienu kopī-
gi piedalīties 2018. gada Rojas novada kalendāra izveidē!

Ja tev ir kaut viena skaista fotogrāfija, kurai pēc tavām do-
mām būtu jāatrodas Rojas novada kalendārā, tad sūti savu 
foto uz e-pastu: tic@roja.lv vai atnes to uz Rojas Tūrisma in-
formācijas centru, Selgas ielā 14e.

Fotogrāfijas minimālā izšķirtspēja – 300 dpi. Fotogrāfi-
jām jābūt uzņemtām Rojas novadā, vēlams, lai tās atspogu-
ļotu visus četrus gadalaikus – tie var būt dabasskati, ainavas, 
cilvēki, sadzīves ainas, dabas, kultūras, arhitektūras, sadzīves 
objektu detaļas vai viens elements (piemēram,  viens akmens, 
gliemežvāks vai  kāda mākslas objekta detaļa). Viens autors 
drīkst iesniegt arī vairākas fotogrāfijas.

Plānots izveidot divu veida kalendārus – sienas kalendāru 
un pāršķiramu galda kalendāru.

Nosūtot savas fotogrāfijas, norādīt sekojošu informāciju: 
foto Rojas novada kalendāru izveidei, fotogrāfijas autora vār-
du un uzvārdu, pēc paša vēlēšanās iespējams pievienot nelie-
lu fotogrāfijas aprakstu.

Fotogrāfiju autori, kuru izvēlētās fotogrāfijas tiks publicē-

Aicina kopīgi veidot  
2018. gada Rojas novada kalendāru

tas kalendārā, pēc kalendāra izdošanas dāvanā saņems jauno, 
kopīgi veidoto novada kalendāru!

Visi fotogrāfiju autoru vārdi tiks publicēti kalendārā kopā 
ar fotogrāfiju.

Fotogrāfijas iesūtīt vai nogādāt Rojas Tūrisma informāci-
jas centrā līdz 9. septembrim.

Sīkāka informācija pa telefonu 28630590 vai Rojas Tūris-
ma informācijas centrā.

Kristīne Voldemāre, Rojas TIC vadītāja

Kāzas Rojas muzejā
Kāzas – viens no skaistākajiem notikumiem cilvēka dzīvē. Vienalga, vai būt pa-

šam par līgavu vai līgavaini, būt kāzās par vedējiem vai kāzu muzikantam, vai būt 
kāzu viesim – tas ir brīnišķīgs piedzīvojums ikvienam. 26. augustā Rojas muzejā 
tiks atklāta kāzu izstāde, kurā tiks izstādītas Rojas novada iedzīvotāju kāzu fotogrā-
fijas, kāzu kleitas un dažāda kāzu atribūtika, kas stāsta par to, kā laiku gaitā mainās 
kāzu tradīcijas. 

Lai sagādātu muzeja apmeklētājiem un ikvienam mūsu novadniekam pozitī-
vas emocijas un pēc iespējas bagātāku informatīvo un izziņas materiālu par kāzu 
tradīcijām, lūdzam palīdzību izstādes tapšanā mūsu novada iedzīvotājiem. Var-
būt kādam no jums ir saglabājušās senas un ne tik senas fotogrāfijas, kāzu kleitas, 
kāzu ielūgumi, kāzu avīzes vai kāda cita kāzu atribūtika – lūdzam uz izstādes laiku 
(26.08.–18.09.) šos priekšmetus uzticēt Rojas muzejam izstādes veidošanai.

26. augustā pulksten 12.00 jautrs un muzikāls izstādes atklāšanas pasākums.
Saglabāsim mūsu novada tradīcijas paši un stāstīsim par tām arī mūsu viesiem! 

Priecāsimies, ja līdz 15. augustam atnesīsiet uz Rojas muzeju kādu no iepriekš mi-
nētajiem kāzu atribūtiem, lai mēs varētu tos eksponēt izstādē „Kāzas”. Ja rodas kādi 
jautājumi par izstādes tapšanu, zvaniet – 63269594, 294328899. Veidosim izstādi 
kopā!

Inese Indriksone,  Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

No 15.–16. jūlijam Valkā un Valgā notika 
Latvijas pašvaldību sporta veterānu – senio-
ru savienības 54. atklātās sporta spēles, kuras 
veltītas Latvijas valsts simtgadei. Šo sacensību 
mērķis ir uzturēt sporta veterānu saikni ar ie-
mīļoto sporta veidu, veicināt senioru – veterā-

nu sporta attīstību Latvijā, popularizējot 
sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvda-
ļu. Šogad sacensībās piedalījās arī spor-
tisti no Lietuvas un Igaunijas.

Pirmo reizi šajās sacensībās piedalījās 
Rojas novads ar vieglatlētikas komandu. 
Pirmajā sacensību dienā mūsu vieglatlēti 
izcīnīja 5  medaļas – tāllēkšanā 1. vietu 
ieguva Liene Lismente-Kviese, viņai arī 
3. vieta 100 m skrējienā, 100 m skrējienā 
2. vietā Sigita Ābele, šķēpmešanā 2. vie-
tā Viktors Poremskis un 3. vietā Tatjana 
Kirilova. Otrajā sacensību dienā tika 
izcīnītas 3 medaļas – 200 m skrējienā 
2. vieta Imantam Ločmelam, lodes grū-

šanā 2. vieta Jolantai Doniņai, 400 m skrējienā 
2.  vieta Raimondam Krūmiņam. Piebildīšu, 
ka šķēpa mešanas un diska mešanas sacensī-
bas notika Valgā. Tātad sportojām arī Igauni-
jā. Liels paldies šiem novada sportistiem par 
atsaucību, entuziasmu un dalību sacensībās! 

Ieiesim vēsturē kā pirmie dalībnieki no no-
vada, kuri startēja senioru vieglatlētikas sa-
censībās. Jutāmies ļoti ērti un lepni jaunajos 
treniņtērpos, par kuriem saņēmām daudz 
komplimentu! Liels paldies Rojas novada 
domei par finansiālo atbalstu jaunajiem tre-
niņtērpiem, T-krekliem, lai komanda varētu 
piedalīties sacensībās. 

Nākamajā gadā LSVS 55. sporta spēles no-
tiks Jelgavā. Tās būs veltītas Latvijas simtga-
dei. Plānojam piedalīties vieglatlētikā, novu-
sā, galda tenisā, pavasara krosā, svaru bumbu 
celšanā. Sportisti ļoti gaida jaunā stadiona 
renovāciju, lai varētu pilnvērtīgi trenēties un 
uzlabot sasniegtos rezultātus. Aicinu Rojas 
vieglatlētikas komandai pievienoties jaunus 
dalībniekus. Šajās sacensībās drīkst startēt 
sievietes, kuras sasniegušas 30 gadu vecumu, 
bet vīrieši – 35 gadu vecumu.

Sporta organizatore Tatjana Kirilova

Startējām Valkā

Rojas vieglatlētu komanda.

9. jūlijā Cēsīs noslēdzās Latvijas Jaunatnes Olimpiā-
de 2017, kurā piedalījās 2803 sportisti no 82 pašvaldībām. 
Medaļu kopvērtējumā uzvaru ar 190 godalgām (77 zelta, 
46 sudraba un 67 bronzas) izcīnīja Rīgas pilsētas jaunie spor-
tisti. Latvijas Jaunatnes Olimpiāde ir valsts mēroga sporta 
sacensības, kurās piedalās novadu un republikas nozīmes 
pilsētu komandas. Sacensību mērķis ir noteikt labākos Lat-
vijas jaunos sportistus. Vienlaikus sportisti sacentās par tie-
sībām pārstāvēt Latviju Eiropas Jaunatnes vasaras Olimpi-
ādē, kura no 23.–29. jūlijam notiks Ungārijas pilsētā Ģērā. 
No Rojas novada LJO startēja vieglatlēte L.Veģe un burātāji 
A. E. Reinholde, H. E. Zandere, R. Bramanis, L. M. Carniglia, 
P. Upners, E. Olekts, V. Sigai. 

Laura Veģe startēja 400 m distancē. Viņas rezultāts 1:06,31. 
Laura uzlaboja Latvijas čempionātā (1. jūlijā) sasniegto re-
zultātu 400 m skrējienā. 4. vietu „Laser 4,7” klasē izcīnīja 
A.  E.  Reinholde, 5. vietu V. Sigai, bet “Optimist” klasē H.E. 
Zandere ierindojās 5. vietā. Paldies jauniešiem par cīņassparu 
un neatlaidību gan treniņos, gan sacensībās! Paldies treneriem 
Jānim Volajam un Gunāram Reinholdam par ieguldīto darbu!

Sporta organizatore T. Kirilova

Starti Latvijas Jaunatnes Olimpiādē

Burātāju komanda ar treneri Gunāru Reinholdu.
 Albuma foto

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

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

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

Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Pasākumu kalendārs

Sludinājumi

Dzīvesziņas

Policija ziņo 
Līdzjūtības

PIEDĀVĀ DARBU
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Ban-

ga Ltd”, reģ. nr. LV41203031343, Rojā piedā-
vā darbu maiņas meistaram/-ei, sadzīves telpu 
apkopējam/-ai un zivju vērējiem/-jām. Kontakt-
tālrunis 20234751.

DAŽĀDI
 Atdod televizora galdiņu. 
     Zvanīt 29124751.
  Elektromotoru remonts Tukuma novada     

„Rauciņos”. Telefons 29253411.

PĀRDOD
 Skaldītu malku bez veciem prauliem pēc 

jūsu izvēles. Telefons 26274373, Aivars.

PĒRK
 Pirmskara ķieģeļus 28×14 cm. Telefons 

22011879.

 19. augustā Rojas invalīdu biedrība 
rīko ekskursiju uz Liepāju. Interesentiem 
pieteikties pa telefonu 26078711 līdz 31. jū-
lijam.

Jel neraudiet, mans sāpju ceļš ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau.
Es dusu klusā, aizmigušā salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vairai 

Kunst bergai māsu un Dainai tanti, mūžībā 
pavadot.

Ģipkas luteriskā draudze

Kapu svētki Rojas novadā
6. augustā Melnsila kapos 14.00;  Ģipkas kapos 15.00.

27. augustā Valgalciema kapos 10.30;
Kaltenē Baznīcas kapos 11.30; Rojas kapos 13.00.

LATVIJĀ RAŽOTU
JAUNU DĪVANU TIRDZNIECĪBA
DĪVĀNI, GULTAS UN MATRAČI

Piektdien, 4. augustā
no 10.00–13.00

Pie Rojas kultūras centra!
www.latvijasdivani.lv

T. 20225077; 26014119.  
Zvaniet un pasūtiet! Bezmaksas piegāde!

                                                                                                                                        
 
                                          Meža Programma Latvijas sabiedrībai 2017. 
                                                               18.augusta semināra plāns. 
 
Piektdien, 
18.augustā 
 
Rojā, 
Zvejnieku ielā 3 

SEMINĀRS  ROJAS NOVADĀ 
 

 Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās 
teritorijas. 

Biotopu kartēšanas process Latvijā. Sabiedrības interešu 
ievērošana. Meža sertifikācija.  

Darba un vides aizsardzība mežsaimniecībā. 
 

9.45 – 10.00 Ierašanās Rojā, Novada domes sēžu zālē, 
reģistrācija, rīta kafija. 

 

10.00 - 10.10 Semināra ievads. LVMI Silava izglītības 
programma meža nozarei nozīmīgu 
sabiedrības interešu grupu izglītošanai. 
 

LVMI “Silava” Meža 
Programmas vadītājs 
Mg.Māris Liopa 
 

 
10.10 – 12.30 
 
 

  
Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un 
aizsargājamās teritorijas. Biotopu 
kartēšana. Dabas aizsardzība un sabiedrības 
interešu ievērošana. Situācija Latvijā un 
kaimiņvalstīs. 
 

Latvijas Mežu  
sertifikācijas padomes 
priekšsēdētājs, LVMI 
“Silava” Meža 
Programmas vadītājs 
Mg.Māris Liopa 

12.30 – 13.00 Kafijas pauze, diskusija  
 
13.00 – 14.00 

 
Meža sertifikācijas veidi, standarti un 
principi.  Vides, sociālās un ekonomiskās 
interešu sabalansēšana apsaimniekojamā 
teritorijā. Ieguvumi no meža sertifikācijas. 
 
 

 
Latvijas Mežu sertifikācijas 
padomes izpilddirektors, 
sertifikācijas sistēmu 
auditors 
Mg.Jānis Švirksts 

 
14.00 – 15.00 
 

 
Darba un vides aizsardzība mežsaimniecībā. 

Latvijas Mežu sertifikācijas 
padomes 
izpilddirektors, 
MetsaForest darba 
aizsardzības vadītājs 
Mg.Jānis Švirksts 
 

 
Seminārs ir bezmaksas. Tālrunis informācijai un pieteikšanās: ml@hs.lv , 25414008 
 
 
 

Laika posmā no 6. līdz 25. jūli-
jam Rojas pašvaldības policija kon-
statējusi 18 pārkāpumus, kas saistīti 
ar īpašumu nesakopšanu – zāles 
garums pārsniedzis saistošos notei-
kumos noteikto pieļaujamo garumu. 
Visiem zemju īpašniekiem aizsūtīti 

uzaicinājumi īpašumus sakopt līdz 
norādītajam termiņam. Sastādīts 
1  Administratīvā pārkāpuma pro-
tokols par ubagošanu kādam Rojas 
iedzīvotājam. No Rojas pludmales – 
peldvietas izraidīti 2 suņu īpašnie-
ki ar suņiem. Konstatēts, ka kāpu 

zonā nelikumīgi uzceltas 5 teltis, 
tās palūgts nojaukt. (Atgādinām, ka 
teltis drīkst celt pludmales smilšai-
najā daļā, kur nenotiek veģetācija). 
Konstatēts, ka Rojas tirdziņā, Selgas 
ielā 1D, tirgojas 2 mazgadīgas mei-
tenes – 10 un 12 gadus vecas. Abas 

nogādātas mājās un nodotas mātei. 
Kāds kravas automašīnas šoferis 
Rojā, Miera ielā, no automašīnas iz-
slaucījis atkritumus. Pēc pašvaldības 
policijas uzaicinājuma, šoferis ielu 
satīrījis. 

 19. augustā plkst.19.00 
Rojas kultūras centrā

flamenko deju studijas „Duende» 
KONCERTS.

Būs iespēja baudīt visdažādākās flamenko noskaņas – 
no priecīgas līdz nopietnai, kā arī dejotāju prasmi izman-
tot dažādus flamenko dejas aksesuārus (kastaņetes, lielos 
lakatus, spieķus un svārkus ar garu šlepi – bata de cola).

Karstasinīgais flamenko ir Andalūzijas čigānu 
muzikālā māksla, kas gadsimtu gaitā ietekmējies no 
arābu, ebreju, Latīņamerikas, kā arī spāņu tautas 
mūzikas un dejām. Šīs eksotiskās dejas pievelk visus, 
kam tuvi kaislīgi spāņu ritmi, emocionāla ķermeņa 
valoda un krāsaini, ekspresīvi tērpi. Kolektīva 
vadītājas un flamenko pasniedzējas - Aija Lejas-Sausa 
un Ilvija Saulīte.

Ieeja 3.00 EUR, bērniem līdz 12. g. v. 1.00 EUR

Aicinām apmeklēt 
Divdesmit ceturtā Vizmu salidojuma 

KONCERTU 12. augustā 18.00 
Rojas kultūras centrā.

Koncertā piedalās:
 ¾ Dobeles KN sieviešu koris „Vizma”, diriģente 

       Vizma Zandersone
 ¾ Valmieras vīru koris „Imanta”, diriģents Aivars  

       Gailis
 ¾ Aktrise Vizma Kvēpa
 ¾ Mecosoprāns Vizma Zvaigzne (Vācija)
 ¾ Diriģente Vizma Maksiņa (Kanāda)
 ¾ Rojas KC deju kolektīvs „Gaspažiņas”, vadītāja 

       Ārija Veide
 ¾ Ģitārists Miķelis Gitendorfs

Ieeja brīva

Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā 
sastādīti  

7 Laulību reģistri.
Kaltenes evaņģēliski luteriskajā 

baznīcā sastādīti 
2 Laulību reģistri.

Markuss Sļepovs (dzimis 01.04.)
Reičela Reinholde (27.04.)
Vanesa Poremska (08.06.)
Jēkabs Veitas (15.06.)

Laika periodā no 1. aprīļa līdz 
30 . jūnijam Rojas novadā

Reģistrēti dzimušie

Edmunds Krūze
(27.02.1939.–03.04.2017.)

Irma Lūcija Vīgante
(14.09.1935.–23.04.2017.)

Gunārs Palmanis
(22.01.1937.–28.04.2017.)

Leons Doniņš
(11.02.1943.–11.05.2017.)

Viesturs Alsbergs
(21.12.1941.–15.05.2017.)

Ilga Silmane
(09.01.1931.–18.05.2017.)

Marija Pelikša
(25.07.1929.–18.05.2017.)

Artis Fīrmanis
(06.05.1966.–18.05.2017.)
Genuvaite Kvjatkovska

(08.09.1931.–21.05.2017.)
Ināra Tambore

(30.10.1944.–22.05.2017.)
Ilga Leonarija Silmane

(30.05.1929.–14.06.2017.)
Helmuts Rozenfelds

(15.10.1955.–21.06.2017.)

Reģistrēti mirušie

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina jaunos vecākus, kuri savu 
dzīvesvietu deklarējuši mūsu novadā, bet nav noslēguši laulību, kaut arī ir 
atzinuši paternitāti kopīgajam/iem bērnam/iem,  līdz 2017. gada 9. augus-
tam iesniegt pieteikumu par laulību reģistrāciju Laulību ceremonijai Laulību 
zālē bez maksas 2017. gada 10. septembrī.

Nepalaidiet garām vienreizēju iespēju!


	1-2_Banga_2017_07_28_MJ
	3_Banga_2017_07_28
	4_Banga_2017_07_28_MJ

