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Spilgtākie notikumi Rojas novadā 2018. gadā
Dace Klabere

Janvārī

 Rojenieces Zaigas Kilmites dzejoļu krājuma „Mirkļi” atvēršanas svētki Rojas novada bibliotēkā;
 Sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce un sociālā darbiniece Iveta Briede dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Gēteborgu
(Zviedrijā);
 Mūzikas skolā notiek ekskluzīvs koncerts, kurā uzstājas mākslinieki, kuri studē mūziku labākajās Maskavas augstskolās.

Februārī

 Muzejā svin kaimiņu būšanu Selgas ielā;
 Noslēdzas projekts „Mana līdzdalība Rojas nākotnei”, kuras
mērķis bija veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem Rojas novadā;
 Rojā tiekas Latvijas pašvaldību izpilddirektori;
 Sportistu ballē apbalvo labākos, veiksmīgākos, dāsnākos sportistus un sporta atbalstītājus;
 Roju pagodina Zviedrijas vēstniece Latvijā Annika Jargandere.

Martā

 Kopsapulcē pulcējas Rojas invalīdu biedrības ļaudis;
 Muzejā notiek pirmā Ģimeņu sestdiena, uz kuru aicināti bērni, vecāki un vecvecāki;
 Noslēdzas projekts „Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas
pludmalē”;
 Kurzemes pašvaldību vadītāji, tai skaitā Rojas novada domes
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, iepazīstas ar mūsu kaimiņzemi Baltkrieviju;

Aprīlī

 Rojas kultūras centra kolektīvi veiksmīgi piedalās skatēs un
gatavojas Dziesmu un deju svētkiem;
 Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Ingus Andris Pērkons 26 starptautisku dalībnieku konkurencē izcīna 2. vietu akordeona spēlē;
 Izskan ceturtie mūzikas svētki Rojā – „Rojas ritmi 2018”, kuros piedalās 150 konkursa dalībnieki un 33 pedagogi;
 Rojenieki piedalās Lielajā talkā.

Maijā

 Rojas kultūras centra telpās notiek Kurzemes plānošanas reģiona pasākums par tēmu „Dabas tūrisms un vides pieejamība”, kuras laikā tiek atklāta jaunā pastaigu laipa Rojas pludmalē;
 Visā novadā atzīmē Baltā galdauta svētkus;
 Izskan skatītāju iemīļotais atraktīvi muzikālais šovs „Meklējam solistu!”;
 Rojas muzejs piedalās „Eiropas muzeju nakts” pasākumos.
Muzeju nakts tēma – „Gaismas šūpulis”;
 Novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās Veselības dienā;
 Norisinās pirmās vieglatlētikas sacensības atjaunotajā stadionā;
 Ikgadējā „Narcišu ballē” tiek godināti ilggadējā laulībā nodzīvojušie pāri;
 Savus skatītājus uz pirmizrādi aicina Rojas amatierteātris;
 Novada domē tiek apstiprināts projekts „Vieta sportiskām aktivitātēm”;
 Uz pēdējo zvanu pulcējas Rojas vidusskolas 9. un 12. klašu
skolēni;
 Rojas Sporta skolā – otrais izlaidums. Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņem 8 audzēkņi;
 Vizītē Rojā ierodas kultūras ministre Dace Melbārde un Saeimas deputāts Gaidis Bērziņš;
 Rojas novada dome paraksta līgumu ar būvfirmu „A Celtne”
par Rojas brīvdabas estrādes celtniecību;
 Apstiprināts projekts „Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”, kuru īstenošanas beigu termiņš ir 2020. gada
23. februāris.

 Rojas Mūzikas un mākslas skolā – 48. izlaidums. Skolu absolvē
13 talantīgi jaunieši;
 Vizītē uz Briseli dodas informatīvā izdevuma „Banga” redaktore Dace Klabere;
 Līgo vakarā novadniekiem durvis ver renovētais Kaltenes
klubs, kurš no tā brīža darbojas arī kā Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāle.

Jūlijā

 Rojas ostā ierodas Somijas lielākā jahtkluba burātāji;
 Simtgades Dziesmusvētkos Rīgā dimdina arī Rojas kultūras
centra senioru kora „Banga” un sieviešu kora „Kalva” dziedātājas;
 Tuvus un tālus ļaudis pulcina iecienītie Zvejnieksvētki Rojā.

Augustā

 Neierasti un krāšni norisinās Rojas Upes svētki;
 Izskan jau ceturtie Kaltenes svētki;
 Papildinot Rojas pilsētvidi ar jauniem mākslas objektiem, noslēdzas mākslas laboratorija „Roja Art Lab”;
 Rojas evaņģēliski luteriskā draudze uzņem senus draugus no
sadraudzības pilsētas Heikendorfas (Vācija);
 Rojas novads piedalās pārrobežu projektā „Drošība piekrastē
un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā”, kuras ietvaros Rojas novada
pašvaldība izbūvēja piebraucamo ceļa segumu ar apgriešanās laukumu un iespēju piekļūt jūrai ar VUGD transportu un glābšanas
laivām vides avārijas gadījumos;
 Rojā ierodas pretkara kustības dalībnieki;
 Roja uz trim dienām pārvēršas par kino galvaspilsētu;
 Muzejā atver Rojas novada Goda grāmatu, kurā stāstīts par
cilvēkiem, ar kuriem mēs katrs lepojamies un atceramies;
 Interesantā ekskursijā Rojas invalīdu biedrība iepazīst Zemgali;
 Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei” ietvaros 20 novada bērni piedalās vasaras nometnē
„Spirgts un vesels”;
 Uzsākta jauna Rojas novada teritorijas plānojuma izstrāde un
apstiprināts darba uzdevums;
 Valgalciemu pieskandina Simtgades zaļumballe;
 Rojā viesojas Moldovas vēstnieks Latvijā Jeudžens Revenko;
 Noslēdzoties Rojas novada domes projektam „Vieta sportiskām aktivitātēm”, svinīgi tiek atklāts kompleksais sporta laukums
Rojā;

Septembrī

 Lielu interesi izraisa Rojas Jūras zvejniecības muzeja rīkotais
Rudens tirgus;
 Projekta ietvaros Rojas vidusskolā atver Dabas vides estētikas
studiju;
 Kaltenes klubā nosvinēta Rojas Jūras zvejniecības muzeja
50 gadu jubileja;
 Rojā viesojas Dobeles invalīdu biedrība;
 Dzejas svētki – arī Rojas bibliotēkā;
 Projekta Interreg V-A „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2010. g. Rojas novadā īstenotā projekta
Nr. LLI-01) „Dabas tūrisms visiem” ietvaros pie atjaunotajām pludmales pastaigas takām uzstādīts apmeklētāju plūsmas skaitītājs.

Oktobrī

 Rojas kultūras centrā sākas skatuves mehānisma remonts;
 Topošās Rojas estrādes pamatos iemūrē kapsulu ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm.

Jūnijā

 Bibliotēkā norisinās Dzintras Žuravskas Latvijas simtgadei
veltītā romāna „Vieta, kur sirds silst” atvēršanas svētki;
 Ar 7000 taimiņu mazuļu smoltiem papildināti Rojas upes zivju krājumi;
 Plaši tiek atzīmēti Rojas novada svētki jeb Rojas diena;
 Rojas kultūras centrā ar emocijām bagātu koncertu noslēdzas
fonda 1836 rīkotais projekts;
 Rojas bibliotēkā muzikālā pēcpusdienā godina ilggadējo Rojas
mūzikas skolotāju Skaidrīti Brūšnieci;
 Noslēgts divpusējas sadarbības līgums starp Latvijas Pašvaldību savienību un Rojas novada domi par Ģipkas pludmales sakārtošanu atbilstoši Vides aizsardzības prasībām;

Par projektu atbildīgās amatpersonas uzmanīgi vēro notiekošo. No kreisās Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja
Agnese Veckāgane un Teritorijas plānotāja Ligita Šnore.
D. Klaberes foto

Novembrī

 Latvijas Fotogrāfiju muzejā atklāj kaltenieka Georga Avetisjana izstādi „Dzimtene”;
 Ģipcenieks Mareks Langzāms par godu Latvijas simtgadei kājām noiet 1000 kilometrus;
 Rojenieki nodod zivju audzētavai taimiņu vaisliniekus;
 Kaltenes klubā svinīgā svētku pasākumā godina apbalvojumus
ieguvušos novadniekus;
 Ar svinīgiem pasākumiem, krāšņu svētku salūtu un simtgades
zaļumballi izskan valsts simtgades svētku noslēgums;
 Rakstniecei Dzintrai Žuravskai 42. grāmatas atvēršanas svētki;
 Rojas ostā notiek ostas akvatorija padziļināšanas darbi.

Notiek ostas padziļināšanas darbi.

D. Klaberes foto

Decembrī

 Tiek izdots Rojas novada kalendārs 2019. gadam;
 Bibliotēkā atvēršanas svētki Dzintras Dzeguzes dzejoļu krājumam „Rītausmas ziedos” un dzeju kopkrājumam „Debesu asaras”,
kurā iekļauti gan Dzintras, gan Martas Lāces darbi;
 Gaidot Ziemassvētkus, rojenieki iepērkas Ziemassvētku tirdziņā un līksmo par Rojas Lielās egles iedegšanu;
 Kaltenes kluba mājīgajās telpās vairāk nekā 100 novada bērni tika iepriecināti ar Ziemassvētku pasakas uzvedumu un gardām
paciņām
 31. decembra pusnaktī, virs stadiona izgaismojoties krāšņam
salūtam, iesoļojam 2019. gadā! Laimīgi!

Paldies par sadarbību
Ir aizsteidzies atkal viens gads. Pagājušajā gadā „Banga” pie Jums
ceļoja 24 reizes, līdz katrai novadā dzīvojošajai ģimenei aiznesot ziņas par notikumiem novadā. Ik reizi tikāt iepazīstināti ar jaunumiem
domē – ar tās lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, projektiem un
to īstenošanas gaitu. Informējām par ostas attīstību. Sekojām līdzi
arī sociālā dienesta, Rojas invalīdu biedrības un pensionāru aktivitātēm, skolēnu un mazuļu vecāki allaž tika iepazīstināti ar norisēm
skolās un bērnudārzos. Neizpalika arī mūsu novada cienījamu cilvēku dzīves apraksti un ieskats tik dažādajos kultūras centra, bibliotēku, muzeja un tūrisma informācijas centra rīkotajos pasākumos, lai
arī tiem novada ļaudīm, kuriem nav iespēju uz šiem pasākumiem
ierasties, būtu priekšstats par šo svētku norisi, un daudz ko citu. Arī
šajā gadā Jūs mūsu laikrakstā varēsiet sveikt savus mīļos svētku reizēs un izteikt līdzjūtību līdzcilvēkiem zaudējuma sāpēs.
Viena es to visu nebūtu spējusi paveikt, tāpēc saku vislielāko paldies visiem tiem novada ļaudīm, kuri atsaucās maniem lūgumiem,
neatraidīja, papildināja, iedvesmoja, slavēja un kritizēja – Rojas novada domes komandai, Irēnai Svitiņai, Daigai Dambītei un Ilutai
Graudiņai, Ingai Grosbahai, Ingai Lēmanei, Ludmilai Ozolai, Sociālā dienesta kolektīvam, Santai Veidei, Antrai Ozollapai, Intai Plātei,
Tatjanai Kirilovai, Anitai Raspopovai, Gunāram Reinholdam, Rojas
muzeja darbiniecēm, Kristīnei Voldemārei, pirmsskolas izglītības
iestādēm „Saulespuķe” un „Zelta zivtiņa”, Andrim Zemelam, Ernai
Grīnvaldei, Armandam Indriksonam, Dacei Brokai, Ārijai Veidei,
Jānim Megnim, Valdim Randem, Dainim Kārkluvalkam, Mairitai
Balodei, Edgaram Lācim, Egilam Mūrniekam, Litai Krūmiņai, Jānim Kivilam, Beatei Olektei, Mārai Folkmanei, Mārim Grosbaham,
Kristīnei Maslovskai, Mārai Folkmanei, Valentīnai Kažai, Baibai Beraģei, Baibai Muskarei, Jānim Bērziņam, Jolantai Švarcbahai, Mairitai Briģei. Īpašs paldies allaž atsaucīgajam fotogrāfam Normundam
Indānam un visiem tiem cilvēkiem, kurus šeit neesmu nosaukusi,
bet kuri sirdīs un domās bijuši ar mani kopā visa gada garumā!
Dace Klabere, redaktore
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Mūzikas un mākslas skolā noslēdzies
pirmais pusgads
Iesācies jaunais gads, taču mūzikas un mākslas
skolā tas jau ir otrais pusgads. Līdz ar to varam sacīt,
ka puse no mācību gada ir aiz muguras. Atskatoties
uz padarīto, gribas sacīt, ka audzēkņi un pedagogi ir
labi pastrādājuši, jo Ziemassvētku koncertā „Zvani
un zvaniņi skan”, kad mūs apciemoja arī Ziemassvētku vecītis, saņēmām daudz dāvanu (žagari pat
netika pieminēti). Teicamnieku pulkā mākslas nodaļā bija tādi audzēkņi kā Aleks Kilmits, Ilva Kučere, Estere Jansone, Miks Kilmits, Amanda Petraša,
Elza Alkšbirze, Beate Zeļģe, Jurita Cibule, Eva Kiršteine. Mūzikas nodaļā teicamnieki Ingus Andris
Pērkons, Dans Daniels Gitendorfs un Elizabete
Grundmane. Savukārt par aktīvu koncertdarbību
tika sveikti Adriana Laura Gūtšmite, Ieva Grīnīte,
Alise Zeļģe, Miķelis Gitendorfs, Gustavs Šneiders
un Adriana Poremska.
Mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās vairākos
konkursos. Īpaši gribas atzīmēt Valsts Prezidenta
izsludināto Ziemassvētku kartiņu konkursu. Balvā
uz Rīgas pili tika aicinātas skolotājas Līga ReineSmilgaine, Vizbulīte Puriņa, kā arī tie audzēkņi, kas
zīmēja apsveikuma kartiņas. Protams, tas bija neaizmirstams piedzīvojums.
Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs Latvijas 100. dzimšanas dienu atzīmēja ar koncertu un
mākslas nodaļas audzēkņu izstādi. Katrs no audzēkņiem ar lielu dedzību atskaņoja skaņdarbus kuplajam klausītāju pulkam.
Klavieru klases audzēkņi A. E. Zeļģe, A. L. Gūt
šmite, I. Grīnīte un viņu skolotājas Brigita Kvālberga un Lita Krūmiņa decembrī devās uz Kandavas
Mākslas un mūzikas skolu, kur notika Kurzemes
reģiona mūzikas skolu klavieru klašu audzēkņu festivāls. Festivālā piedalījās 41 audzēknis, ko bija sa-

gatavojuši 26 pedagogi no 14 mūzikas skolām.
Kā nozīmīgs notikums jāmin Valsts konkurss
Pūšaminstrumentu nodaļā. Skolotājs Jānis Popelis
konkursa I kārtai sagatavoja visus audzēkņus. Uz
II kārtu Ventspilī 21. janvārī dosies Līna Jaunozola,
Linda Melānija Strautiņa un Laima Līduma-Reinholde.
Aktīvi koncertēja, sevišķi Ziemassvētku laikā,
Ziemeļkurzemes kamerorķestris diriģentes Indras
Sproģes vadībā. Orķestris sniedza koncertus Jaunmoku pilī, Dundagā, Talsos un Spārē.
Gada nogalē izskanēja īpaši koncerti katrā nodaļā. Gan klavieru, gan akordeona un ģitāras klases, gan kora klases audzēkņi un pedagogi aicināja
vecākus, radus un draugus uz koncertiem, kuros
uzstājās visi audzēkņi. Katrs centās nospēlēt un nodziedāt pēc iespējas labāk.
Paldies par atbalstu visiem audzēkņu vecākiem.
Esiet vienmēr mīļi gaidīti gan koncertos, gan ikdienā.
Paveroties kalendārā, redzam, ka līdz pat mācību
gada beigām sagaidāmi interesanti koncerti, konkursi un izstādes. Gribētu minēt konkursu „Rojas
ritmi”, kurš notiks jau 5. reizi, un organizatore Baiba Beraģe rūpīgi strādā pie sagatavošanās darbiem,
aprīlī pie mums viesosies orķestris un koris no
Madonas mūzikas skolas. Kopā sniegsim apjomīgu
koncertu. Koris „Roja” diriģentes Ineses Ozoliņas
vadībā jau sācis darbu pie nākamo Skolēnu dziesmu
svētku repertuāra gatavošanas, jo pirmā koru skate
paredzēta aprīļa mēnesī. Varētu vēl uzskatīt mūsu
plānus, taču ir jāatstāj vieta arī parastajam ikdienas
mācību darbam!
Lai mums visiem jauks nākamais darba cēliens!
Rojas MMS skolotāja Lita Krūmiņa

Muzicē skolas jaunie talanti. 						

Albuma foto

LIAA Talsu biznesa inkubators
pirmajos divos darbības gados
Kopš 2016. gada decembra LIAA Talsu biznesa inkubators uzņem dalībniekus pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta programmās. Dalība
inkubatorā biznesa uzsācējiem dod iespēju bez
maksas apgūt uzņēmējdarbības vadību, mācīties
par biznesa aktualitātēm un tendencēm, strādāt
mājīgās inkubatora telpās Talsos Kalna ielā 4, kā
arī gūt 50% līdzfinansējumu dažādām izmaksām. Dalība inkubatorā nozīmē arī būt daļai no
inkubatora kopienas, kurā dalībnieki cits citu atbalsta, iedvesmo, dod padomu.
Šajos divos darbības gados LIAA Talsu biznesa inkubatorā ir saņemti jau 90 pieteikumi
dalībai inkubatorā. Atbalsts ir sniegts 22 inkubācijas un 59 pirmsinkubācijas dalībniekiem. Līdzfinansējumā dažādām izmaksām
dalībniekiem izmaksāti nepilni 30000 EUR.
Inkubatora dalībnieki līdz šim ir radījuši
19 jaunus uzņēmumus šajā reģionā, kā arī radījuši vismaz 6 jaunas pilna laika darba vietas.
Esam kopumā organizējuši ap 70 semināru
un pasākumu par dažādām uzņēmējdarbības
tēmām, kas bijuši plaši apmeklēti. Daļa no
pasākumiem ir bijuši atvērti jebkuram interesentam – ne tikai inkubatora dalībniekiem.
Par aktivitātēm inkubatorā var uzzināt, sekojot mūsu facebook lapai @LIAATalsi, zvanot

pa tālruni 62400904 vai rakstot uz talsi@liaa.gov.lv.
Esam lepni būt par nozīmīgu atbalstu biznesa attīstībai Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados, un strādāt plecu pie pleca ar aktīviem, radošiem un uzņēmīgiem cilvēkiem!
Atgādinām, ka LIAA Talsu biznesa inkubatorā var iestāties komersanti, kuru stāžs
ir mazāks par 3 gadiem, kā arī fiziskas personas ar biznesa ideju. Dalībnieku uzņemšana pirmsinkubācijā notiek nepārtraukti.
Uzņemšana inkubācijā notiek 2 reizes gadā,
un tuvākā plānota aprīlī (pieteikumu pieņemšana no 1.–20. martam). Sīkāk par inkubatoru
programmu var lasīt www.liaa.gov.lv, sadaļā
„biznesa ABC” – „biznesa inkubatori”, kā arī
http://inkubatori.magneticlatvia.lv.
LIAA Talsu biznesa inkubators ir izveidots
ERAF Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa
„Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs”
3.1.1.6. pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta
Nr. 3.1.1.3/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.
Dagmāra Dreiškena
LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā 						

Nr. 7/2018

APSTIPRINĀTI ar Rojas novada domes
2018. gada 20. novembra sēdes lēmumu Nr. 173 (protokols Nr. 11)

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības
17.05.2016. saistošajos noteikumos Nr. 7/2016
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim
un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.² panta piekto daļu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 17.05.2016. saistošajos noteikumos Nr. 7/2016 „Par dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”, turpmāk tekstā – Noteikumi,
šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt Noteikumu 7.2. punktā skaitli un vārdu „50 kWh” ar skaitli un vārdu „100 kWh”;
1.2. Aizstāt Noteikumu 7.6. punktā skaitli un vārdu „10,00 eiro” ar skaitli un vārdu „20,00 eiro” un
skaitli un vārdu „50,00 eiro” ar skaitli un vārdu „60,00 eiro”.
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā					

Nr. 8/2018

Apstiprināti ar Rojas novada domes
2018. gada 20. novembra sēdes lēmumu Nr. 174 (protokols Nr. 11)

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības
19.02.2013. saistošajos noteikumos Nr. 7/2013
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, 33. panta otro daļu,
35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75
„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punktu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15. punktu, Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības
19.02.2013. saistošajos noteikumos Nr. 7/2013
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā” (turpmāk
tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu apakšpunktus 14.1.1.,
14.1.12., 14.1.3., 14.1.14., šādā redakcijā:
„14.1.1. 220.00 eiro ģimenei, kurā vismaz
viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir
persona darbspējīgā vecumā, izņemot personas
vecumā līdz 24 gadiem, ja tās turpina mācības
vispārējās, profesionālās vai augstākajās izglītības iestādes, kas ir tiesīgas izsniegt valsts atzītus
vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, vai augstākās izglītības
apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav
nodarbinātas.”;
„14.1.12. 250.00 eiro ģimenei, kurā vecāks
vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai
vairākus bērnus.”;
„14.1.3. 240.00 eiro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem
ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā,
izņemot personas vecumā līdz 24 gadiem, ja
tās turpina mācības vispārējās, profesionālās
vai augstākajās izglītības iestādes, kas ir tiesīga
izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai
valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, vai
augstākās izglītības apliecinošus dokumentus,
dienas maiņā un nav nodarbinātas.”;
„14.1.14. 260.00 eiro atsevišķi dzīvojošam
pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā un dzīvo viens.”;
1.2. Izteikt noteikumu 50. punktu un
51. punktu šādā redakcijā:
„50. Dzīvokļa pabalsta kopējais apmērs ir
līdz 480,00 eiro kalendārajā gadā un to aprēķina pēc faktiskajiem īres/apsaimniekošanas un
komunālo pakalpojumu maksājumiem, nepārsniedzot šo noteikumu 1. pielikumā noteiktos
normatīvos izdevumus pabalsta aprēķināšanai.”;
„51. Dzīvokļa pabalsta apmērs mēnesī nevar
pārsniegt faktiskos un normatīvos izdevumus
par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kā
arī dzīvokļa pabalsta summa mēnesī nevar pārsniegt 40 eiro.”.
1.3. Izteikt noteikumu 54. punktu šādā redakcijā:
„54. Klients, kurš dzīvo dzīvoklī ar malkas
apkuri, var pieprasīt pabalstu kurināmā iegādei
līdz 200,00 eiro gadā. Atlikušo pabalsta daļu no
kopējā dzīvokļa pabalsta apmēra kalendārajā
gadā pēc pabalsta pieprasītāja izvēles piešķir īres
vai komunālo pakalpojumu samaksai.”;
1.4. Izteikt noteikumu apakšpunktu 57.2.
šādā redakcijā:
„57.2. materiālu palīdzību ārsta nozīmēto
recepšu medikamentu iegādes izdevumu apmaksai.”;
1.9. Izteikt noteikumu 58. punktu šādā redakcijā:

„58. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības
saņemt:
58.1. ģimenei (personai), kurai spēkā ir
trūcīgas ģimenes (personas) statuss, ne vairāk
kā 70,00 eiro vienai personai un ne vairāk kā
100,00 eiro ģimenei kalendārajā gadā.
58.2. ģimenei (personai), kurai spēkā ir maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ne vairāk kā 50,00 eiro vienai personai un ne vairāk kā
70,00 eiro ģimenei kalendārajā gadā.”.
1.10. Izteikt noteikumu apakšpunktus 65.2.1.
un 65.2.2. šādā redakcijā:
„65.2.1. trūcīgām ģimenēm 40.00 eiro vienam bērnam.”;
„65.2.2. maznodrošinātām ģimenēm 30.00
eiro vienam bērnam.”.
1.12. Svītrot noteikumu 66. punktu;
1.13. Izteikt noteikumu 69. punktu šādā redakcijā:
„69. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai tiek piešķirts Rojas novadā deklarētām
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru
bērni uzsāk vai turpina iegūt obligāto izglītību
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, kā arī
iegūst vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību;”
1.14. Izteikt noteikumu 70.2. punktu šādā
redakcijā:
„70.2. pabalsta summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 20 eiro.”;
1.15. Izteikt noteikumu 71.2. punktu šādā
redakcijā:
„71.2. Pabalsta apmērs nevar pārsniegt
120.00 eiro kalendārajā gadā uz personu.”;
1.16. Izteikt noteikumu PIELIKUMA Nr. 1.
„Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai” 2.1. punktu šādā redakcijā:
„2.1. Par dzīvojamo telpu īri vai apsaimniekošanas izdevumiem saskaņā ar noslēgtā īres
vai apsaimniekošanas līguma nosacījumiem, un
ņemot vērā noteiktās normatīvās platības, bet ne
vairāk kā 0,30 eiro par 1 m2 izmaksas mēnesī.”;
1.17. Izteikt noteikumu PIELIKUMA Nr.1.
„Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai” 2.4. punktu un 2.5.punktu šādā redakcijā:
„2.4. Par elektroenerģiju - atbilstoši maksājumu kvītī (rēķinā) uzrādītajai maksai par 1 kWh,
nosakot patēriņu, ne vairāk kā 50 kWh izmaksas
mēnesī vienai personai un ne vairāk kā 30 kWh
izmaksas katrai nākamajai personai mēnesī, bet
nepārsniedzot 150 kWh izmaksas ģimenei mēnesī.”;
„2.5. Par sauso sadzīves atkritumu izvešanu
atbilstoši komunālo maksājumu apliecinošajā dokumentā (kvītī, rēķinā u.tml.) vai līgumā
uzrādītajai maksai par 1 personu mēnesī, bet
nepārsniedzot 1,60 eiro izmaksas personai mēnesī.”.
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
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Labie darbi un mācību sasniegumi

Dubultie Ziemassvētki

Noslēdzies 1. mācību semestris Rojas vidusskolā,
aiz muguras atstājot pirmo starpnovadu olimpiāžu
rezultātus, novērtējumus par mācību procesā apgūto, Ziemassvētku gaidīšanu un klases kopā būšanas
pēcpusdienas. Varam apsveikt starpnovadu bioloģijas
dalībniekus 9.–12. klašu grupā, kurā Rojas vidusskolas
audzēkņi ieguva vairākas godalgotas vietas. 9. klases
pārstāvis Miķelis Gitendorfs ieguva 3. vietu, Laima
Simona Grīnberga no 10. klases – 3. vietu, Laura
Veģe (11. klase) un Rihards Jānis Vaivods (12. klase)
arī sasniedza pietiekami augstus punktus vērtējumā.
Sakām paldies skolotājai Raidai Koroļovai.
Noslēguma pasākumā, kā jau katru gadu, skolā
tiek godināti skolēni ar augstāko vidējo vērtējumu. Ar
jauku, asprātīgu priekšnesumu, 1.–4. klases iepriecināja
Daces Brokas skolotie skatuves runas dalībnieki. Ar
aplausiem tika sveikta Madara Slavika, kurai 4. klasē ir
augstākais mācību novērtējums. Ar dziesmām, kuras
rosina Ziemassvētku noskaņu, uzstājās sākumskolas
koris, pirmā uzstāšanās arī mazajām „Pūcītēm” un
dzejas runātājiem. Bet muzikālās studijas „TONIS”
meitenes no Talsiem ar savām skaistajām balsīm radīja
jauku Ziemassvētku noskaņu 5.–12. klasēm. Skolas
direktore Santa Veide uzsvēra, ka galvenais ir kopā
būšana, jo nevienā veikalā nevaram nopirkt ģimeni,
draugus, prieku. Lai sveicam Rojas vidusskolas „TOP 10”.
5.–9. klase
Vārds, uzvārds
Klase Vid. vērt. Vieta
Patrīcija Kleinberga
9.b
9,13
1.
Līna Jaunozola
7.a
9,07
2.
Elza Sprince
6.b
9,00
3.–4.
Krista Jana Reinholde
5.a
9,00
3.–4.
Kristaps Vecbērzs
6.a
8,93
5.
10.–12. klase
Kristaps Ričards Freimanis 10.
9,13
1.
Paula Feldmane
10.
8,67
2.
Laura Veģe
11.
8,60
3.
Hanna Kristiāna Voroņuka 11.
8,53
4.
Laura Celova
11.
8,40
5.
Eva Kiršteine
10.
8,40
5.

Sveicam arī skolēnus, kuri neiekļuva TOP sarakstā,
bet kuru vērtējums pārsniedz 8,00 balles:
5. klases – Paula Feldmane, Patrīcija Freimane,
Amanda Indriksone, Adrija Cielava, Sindija Antāne,
Adelīna Priekule, Alekss Marks Kilmits, Estere Zemele.
6. klases – Elizabete Olīvija Tarlapa, Adriāna Gaile,
Gundega Gitendorfa, Ilva Kučere, Laima LīdumaReinholde, Megija Laura Mitenberga, Laura Gerucka,
Keita Anna Mitenberga.
7. klases – Dāvids Liepa, Paula Fjodorova, Estere
Slavika.
8. klases – Eva Šulce, Enija Paula Mitenberga,
Kerija Elena Kronberga, Adriana Laura Gūtšmite.
9. klases – Patriks Upners, Vita Šaudena.
10. klase – Kitija Maišele.
11. klase – Kristers Eduards Kunstbergs.
12. klase – Annija Šulce.
Bet kā klases ar augstāko vidējo vērtējumu, kur
vislabākās atzīmes klases kolektīvā, pie lieliem konfekšu
kausiem tika 4.–6. klašu grupā 5.b klase (7,57), 7.–9. klašu
grupā 9.b klase (6,90) un vidusskolā 11. klase (7,22).
Ziemassvētku laiks ir arī dāvinājumu, labestības
un palīdzības laiks. Skolēni gatavoja apsveikumus un
dāvināja tos Rojas novada ļaudīm, gatavoja rotaļlietas
kaķēniem, ziedoja naudu un barību Talsu dzīvnieku
patversmei „Ausma”. Rojas vidusskolas skolotāja Inga
Otmane ar 6.b klasi viesojās pie Ārlavas sociālās aprūpes
pansijas iemītniekiem, iepriecinot viņus ar nelielu
koncertu un dāvaniņām, ko bija sarūpējuši skolas lielie un
mazie rūķi. Paldies visiem par atsaucību un sirds siltumu.
Pirms ziemas brīvlaika vecāku dome skolēniem bija
noorganizējusi jautru sporta dienu, kur katrs varēja
izjautroties pēc sirds patikas. Vecāku dome saka lielu
paldies par profesionālo padomu un atbalstu sporta
skolotājām Rudītei Bārdiņai un Jutai Volanskai, kā
arī rūķu meitenēm no skolēnu pašpārvaldes Patrīcijai
Kleinbergai un Megijai Janševicai.
Lai mums visiem būtu veiksmīgs arī 2. semestris,
kurš jau sarūpējis gan jaunas olimpiādes un pārbaudes
darbus, gan arī eksāmenus 9. un 12. klasei!

28. decembra pēcpusdienā Rojas KC konferenču zālē notika dubultpasākums – Ziemassvētku eglīte Rojas bibliotēkas aktīvākajiem atbalstītājiem un senioru dāmu kora „Banga” dziedātājām, kurā vēlējāmies pateikt „paldies” saviem labvēļiem un radīt svētku noskaņu Jaunā
gada sagaidīšanai.

Antra Ozollapa

Irēna Svitiņa

Senioru kora „Banga” dāmas labprāt papildināja bibliotēkas rīkoto pasākumu.
Daigas Dambītes foto
Ikdienas steigā reizēm šķiet pašsaprotami, ka pateikties šķitis lieki, vai arī notikums šķitis
nenozīmīgs, lai būtu pelnījis atsevišķu „paldies”. Taču vai ir kāds, kuram pateicības saņemšana
likusies netīkama pat tad, ja tas notiek par it kā ierastām lietām?
Katrā ziņā Ziemassvētki ir laiks, kad teikt „paldies”. Ne velti šis ir viens no pasākumiem
piesātinātākajiem laikiem, kad šķiet – itin viss tiek darīts, lai parādītu kādam, ka viņš tiek
novērtēts. Bijām patiesi gandarītas, ka mūsu teiktais „paldies” sagādāja prieku.
Svētku noskaņu radīja nelielais kora koncerts un kopā izdziedātās Ziemassvētku dziesmas.
Baudot sarūpētos kārumus, raisījās atmiņu stāstījumi gan par Ziemassvētku svinēšanu,
kad bijām vēl bērnu gados, gan pārdomas par mīlestību un piedošanu cilvēku savstarpējās
attiecībās. Pa kādam svētku eglītes rotājumam saņēma katrs, kurš pirmais uzminēja mīklu vai
zināja Ziemassvētkiem veltītas tautasdziesmas pēdējās divas rindiņas. Omulīgā gaisotnē pāris
stundas aizritēja nemanot, un mājup devāmies ar smaidu sirdī.
Lai mūsu atbalstītājiem arī šogad nezūd kopā būšanas prieks! Lai kora „Banga” dziedātājām
un diriģentei Aigai Kažai skanīgas balsis un radošas idejas vēl kādam kopīgam pasākumam!

Uz tikšanos aicina Talsu biznesa inkubators
2019. gada 18. janvārī no pulksten 9.00
līdz 17.00 LIAA Talsu biznesa inkubatorā
būs gaidīti visi tie, kas vēlas pievienoties
LIAA Talsu biznesa inkubatora kopradē
esošajiem dalībniekiem. Ko nozīmē strādāt kopradē? Koprade ir mūsdienīga strādāšanas forma, kas arī Latvijā kļūst arvien
populārāka. Koprades telpās strādā dažādu
nozaru pārstāvji, nereti viens otram izpalīdzot ar padomu, izveidojoties veiksmīgai
savstarpējai sadarbībai. Nāc un iepazīsties
ar mūsu uzņēmīgajiem, zinātkārajiem,
draudzīgajiem jaunajiem uzņēmējiem un
citiem līdzīgi domājošajiem! Pie gardas
kafijas varēsim arī parunāties, kā Talsu
biznesa inkubators var palīdzēt attīstīt tavu
biznesa ideju.
Eva Kupele,
Projektu vadītāja Talsu biznesa inkubatorā

Dace Klabere
Latvijas Televīzijas un Latvijas
Radio gada balva „Kilograms kultūras” ir sabiedrisko mediju apbalvojums kultūras jomā, kas apliecina
sabiedrisko mediju aktīvu līdzdalību
Latvijas kultūras dzīves procesos.
Balvas norisi nodrošina un balvu
piešķir Latvijas Televīzija, Latvijas
Radio un Latvijas sabiedrisko mediju
portāls LSM.lv.
Šogad starp „Kilograms kultūras”
vizuālās mākslas nominantiem ir arī
mūsu Georga Avetisjana projekts
Georgs ar mammu Intu savas izstādes
„Dzimtene”. Apsveicam Georgu un atklāšanā Rojā.
Normunda Indāna foto
balsojam! 

Vētras postījumi novadā

Aicina Rojas
Jūras zvejniecības muzejs

Dace Klabere

2. janvārī aktīvs ciklons, kura centrs atradās virs
Igaunijas, naktī un arī dienas laikā šķērsoja Latvijas
ziemeļrietumus, atnesot stipru vētru un dažviet arī
sniegputeni. Vētra kulmināciju sasniedza dienas
vidū un pēcpusdienā, kad vēja brāzmas Kurzemes
piekrastē sasniedza pat 29 m/sek. Bez sekām vētra
nepagāja arī mūspusē. Kā vienmēr, visvairāk cieta
ploča priedes – šoreiz vētrai padevās četri koki.
Liktenīga vētra izrādījās arī kādam augļu kokam
Celtnieku ielā, labi, ka netika bojāta dzīvojamā ēka.
Savukārt 3. janvāra diena, kurā vētra vēl nebija
rimusies, liktenīga izrādījās kādai vasaras mājai
Melnsilā. Stiprais vējš liesmas tikai pastiprināja, un
arī atbraukušās 8 ugunsdzēsēju ekipāžas maz ko
varēja līdzēt – ēka nodega līdz pamatiem. Traģēdijas
apstākļus noskaidro valsts policija.

Atbalstīsim
savējo!

3. janvāra spēcīgais vējš palīdzēja mājai nodegt līdz pamatiem.
D. Klaberes foto

Jaunais gads iesācies ar jauniem darbiem. Pirms gada noaudām muzejā Latvijas
karogu, tagad esam nolēmuši celt godā mūsu novada tautas tērpus. Pašlaik pētām
brunčus, kas nodoti Latvijas Nacionālā vēstures muzeja glabāšanā. Tur atrodas gan
Rojas, gan Kaltenes, gan Rudes ciema sieviešu brunči jeb lindraki (agrāk saukti).
Uzzinājām, ka arī bibliotekārei Irēnai mājās ir vīramātes saglabāts mantojums. Lūdzam apskatīt savu skapju saturu un, ja tur atrodas brunči, krekli, cimdi, zeķes,
villaine vai kāda austa seģene (villdrāna) – pastāstīt un parādīt arī mums muzejā!
2. februārī muzejā atvērsim mūsu rokdarbnieču izstādi, kurā būs brunči, austi
lakati, celotas jostas, mauči. Mīļi aicinām piedalīties izstādes veidošanā, dalīties ar
savām bagātībām.
Pēc izstādes nolemsim, kurus no brunču paraugiem aust muzeja stellēs.
Gundega Balode, muzeja krājumu glabātāja

Pēc Rojas novada Pensionāru padomes priekšsēdētājas Ilonas Zvaigznes lūguma publicējam materiālu par 2018. gada 25. novembrī Rīgā notikušo Latvijas pensionāru sapulci

Kopā pulcējas Latvijas pensionāri
2018. gada 25. novembrī Rīgā notika Latvijas
pensionāru sapulce, kurā tās dalībnieki izteica sekojošus priekšlikumus.
1. Valstī jāiedibina juridiska atbildība par vēlētāju balsu iegūšanu ar melīgiem, neizpildāmiem
solījumiem.
2. Steidzami jārisina OIK atcelšanas jautājums, jo
cenas elektroenerģijai 2019. gadā pieaugs par 10–15%.
3. Saeimā ievēlētajiem deputātiem regulāri
jātiekas ar vēlētājiem un jāsniedz atskaites par
priekšvēlēšanu solījumu izpildi.
4. Nekavējoties jārisina jautājums par zāļu cenām, lai pensionāri varētu atļauties iegādāties nepieciešamos medikamentus.
5. Jāpanāk efektīva papildus finansējuma izlietošana veselības nozarei.

6. Pensiju indeksācijas summas nedrīkst aplikt
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo tās ir zaudējumu kompensācija sakarā ar pensijas pirktspējas
samazināšanos.
7. Jāpiešķir valsts dotācija transporta pakalpojumu nodrošināšanai valsts galvaspilsētā Rīgā uz vienādiem noteikumiem visiem valsts pensionāriem.
8. Novados jādarbojas neatkarīgām (valsts budžeta finansētām) revīzijas komisijām.
Sapulces dalībnieki masveidā izteicās arī par
necieņu pret vecāko paaudzi, un vēlētājiem, kas izpaužas, partiju pārstāvjiem nepiedaloties sapulcē.
Sapulces beigās tika pieņemta Latvijas pensionāru sapulces rezolūcija
Latvijas pensionāru sapulce konstatē, ka, neskatoties uz to, ka pēdējos gados pozitīvi risināti

daudzi pensionāriem nozīmīgi jautājumi, t.sk. krīzes gados piešķirto pensiju pārrēķins, pensiju indeksācijas pilnveidošana, piemaksas pie pensijām
palielināšana, pabalstu sistēmas pilnveidošana, veselības aprūpes jautājumu risināšana u.c., turpina
pieaugt nabadzības risks vecākās paaudzes iedzīvotāju vidū, jo papildus ienākumi nespēj segt cenu
pieaugumu precēm un pakalpojumiem.
Uzskatām, ka nabadzības mazināšanai turpat
ceturtajai daļai Latvijas vēlētāju ir jākļūst par Saeimas un valdības galveno prioritāti.
Pieprasām LR Saeimas frakcijām neatliekami risināt jautājumus, kas ietverti pensionāru
organizāciju priekšlikumos, to izskatīšanai izveidot pie Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas
Pensionāru jautājumu apakškomisiju, uzdodot tai
priekšlikumu izvērtēšanai pieaicināt ministriju un
sociālo zinātņu speciālistus.

Aicināt LR Saeimā ievēlētos politiķus nekavēties ar valdības veidošanu un 2019. gada budžeta pieņemšanu, nodrošināt iepriekšējās Saeimas
pieņemto likumu grozījumu izpildi paredzētajos
termiņos.
Lūgt LR Saeimas deputātus atbalstīt finansējuma piešķiršanu Latvijas Pensionāru federācijai
darbības nodrošināšanai un starptautiska Nordic
plus Adult projekta līdzfinansējumam.
Latvijas pensionāru sapulces dalībnieki gaida politiķu priekšvēlēšanu solījumu pildīšanu un
atgādina, ka lielas tautas daļas labklājība ir valsts
nacionālās drošības garants.
Rezolūcija pieņemta Latvijas pensionāru sapulcē, piedaloties Latvijas pensionāru federācijas
dalīborganizāciju 1154 pārstāvjiem, 2018. gada
25. novembrī.
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„100 GADI ESĪBAS VĒJOS”.
Filmas varoņi ir 16 Latvijas valsts vienaudži. Viņu
aktīvā sabiedriskā dzīve, dzīvesprieks un zinātkāre ļauj iekļauties 21. gs. tehnoloģiju laikmetā. Filmas varoņi stāstīs un dalīsies atmiņās par pārdzīvoto laikmeta griežos gadsimta nogrieznī. Tiks dokumentēti šo cilvēku dzīves stāsti,
papildinot tos ar unikāliem vēsturiskiem arhīva materiāliem, tā spilgtinot Latvijas valsts pirmo simts gadu vēsturi. Filmas lielākā vērtība – saruna ar Latvijas valsts tapšanas aculieciniekiem, Latvijas vienaudžiem.
Tās ir pārdomas par cilvēka attieksmi pret dzīves atziņu pārmantojamību,
attieksme pret saviem vecākiem, ģimeni, dzimtu, par vērtību nezūdamību.
Ieeja brīva.
25. janvārī plkst. 16.00 mazajā zālē
Rojas novada literātes DZINTRAS ŽURAVSKAS jubilejai veltīts
autorvakars
Ieeja brīva.

„SAVAS PASAULES VIDŪ”.

UZMANĪBU!
Tas laiks ir atkal klāt, kad Dace un Jānis saka:

„MEKLĒJAMS SOLISTUS!”.

Tu taču vēlies piedzīvot brīnišķīgu pašmāju talantu koncertu, vai ne?
Tad neturi sveci zem pūra – piesakies, ja vēlies izbaudīt
šo pozitīvo piedzīvojumu pats vai iesaki mums kādu dziedošu draugu,
kolēģi, kaimiņu, radinieku, paziņu utt.
Dod ziņu pa tālruņiem 29196478, 29593291, e-pastā rojaskn@inbox.lv
vai vienkārši, atnākot uz Rojas kultūras centru.
Pasākums ieplānots 4. maijā.
Turam īkšķus un – lai izdodas!

Miera zīme – arī Rojā
Dace Klabere
Miera zīme ir miera vēstījuma simbols. Šī zīme
ir stabs ar četrām vai vairāk šķautnēm, ar uzrakstu
uz katras citā valodā „Lai būtu miers pasaulē”. Visā
pasaulē ir uzstādītas vairāk nekā 200000 miera
zīmes, tajā skaitā 6 Latvijā (Rīgā, Valmierā, Rojā,
Kuldīgā, Ventspilī un Pāvilostā), pie kara muzeja
Vjetnamā, Dienvidāfrikas salā, kur tika ieslodzīts
Nelsons Mandela, Ziemeļpolā Kanādā, Gorkija
parkā, pie Baikāla ezera Krievijā un citur. Miera
vēstījuma atbalstītāji ir veltījuši miera zīmes tāMiera zīme Rojā. Miediem garīgiem līderiem kā Mātei Terēzei, pāvesra zīme „Lai miers būtu
tam Jānim Pāvilam II un XIV Dalai Lamai.
pasaulē” ir viens no simKustības aizsācējs ir Masahisa Goi Japānā, kurš boliem, kas aicina cilvēkus
pēc Otrā pasaules kara beigām nolēma veltīt savu uz mieru, labestību un gadzīvi miera veicināšanai pasaulē. Viņa idejas par rīgu izaugsmi.
mieru uzrunāja arvien plašāku sabiedrības daļu,
D. Klaberes foto
un viņš atbalstīja dažādus radošus veidus, kā nodot miera vēstījumu – lūgšanu „Lai būtu miers pasaulē”. Miera zīme vēl joprojām ir ievērojamākais simbols Masahisa GOI vēstījumam. Masahisa Goi vārdi: „Ja veltīsiet visu uzmanību lūgšanai, patiesā mīlestībā jūs atbrīvosiet sevi,
aizmirstot par savu individuālismu un vēlot, lai visi būtu laimīgi. Pakāpeniski
katrs indivīds kļūs pilnīgs un harmonisks, kas ir pats vērtīgākais, ko katrs no
mums var darīt pasaules labā. Es ticu, ka lūgšana par mieru pasaulē ir spēcīgākais līdzeklis katra paša dzīves harmonizēšanai, vienlaicīgi arī apkārtējās vides
harmonizēšanai pasaules mērogā”.
Miera zīme ir vēstījuma – lūgšanas „Lai būtu miers pasaulē” simbols. Tā
nav protesta forma, bet atgādinājums, ka mēs nevaram nodrošināt mieru
pasaulē, kamēr neesam harmonijā ar sevi. Līdzvērtīgs piemērs miera zīmju
vēstījumam ir dažādas lūgšanu vietas pasaulē, kur cilvēki, apvienojoties savā
lūgšanu enerģijā, viens otru atbalsta un dziedē. Jo vairāk cilvēku ir apvienojušies vienotā idejā, jo lielāks tās spēks. Līdz Latvijai miera vēstījuma simbols
nokļuva, pateicoties Lietuvas un Latvijas riteņbraucēju apvienību biedriem.
Pirmā miera zīme Latvijā tika uzstādīta 2004. gadā Valmierā ar Pasaules
miera lūgšanas organizācijas pārstāvjiem no Japānas un Valmieras pilsētas
domes atbalstu dienā, kad tika apbedīts pirmais Irākas karā dzīvību zaudējušais latviešu karavīrs. Pirmā miera zīmes uzstādīšanas ceremonija Latvijā norisinājās miera veloakcijas Nordkapa-Atēnas ietvaros, kad tika izstrādāts Euro
Velo 11 velomaršruti no tālākā Eiropas ziemeļu punkta Nordkapā līdz Atēnām Grieķijā, šķērsojot 11 valstis 111 dienās, finišējot dienā, kad Atēnās norisinājās Vasaras Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija. 2005. un 2006. gadā,
izstrādājot Euro Velo 10 velomaršrutus apkārt Baltijas jūrai, miera zīmes tika
uzstādītas Rīgā, Rojā, Kuldīgā, Ventspilī un Pāvilostā.

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

Imantam atkal jauni panākumi
sportā
Dace Klabere
24.–25. novembrī Ļvovā notika 8. atklātais
Ukrainas čempionāts un FINSO izmēģinājuma kausa izcīņas posms novusā. Cīņa par
FINSO kausu notiks nākamā gada oktobrī –
sacensības jau iekļautas nākamā gada spēļu
kalendārā. Mūsu Imants Ločmels Ukrainā
izcīnīja 1. vietu individuāli un 2. vietu dubultspēlēs.
Pēc dažām dienā pēc atgriešanās no Ukrainas, 3. decembrī, Imants jau startēja Lietuvas atklātajā veterānu čempionātā svarbumbu
celšanā. Šajās sacensībās svara kategorijā līdz
85 kg Imants izcīnīja 3. vietu. Tikai daži kilogrami Imantu šķira no iespējas piedalīties sacensībās svara kategorijā virs 85 kg, kur startēja ne tik spēcīgi vīri un Imantam būtu bijusi
Imants Ločmels ar izcīnīto balvu
reāla iespēja uzvarēt. Kā atzīmēja Imants, pār- svarbumbu celšanā Lietuvā.
steidzis lielais sportistu daudzums, kas sacenAlbuma foto
sībās pārstāvējuši Lietuvu un Igauniju, bet no
Latvijas uz sacensībām ieradušies vien trīs svarbumubu cēlāji.

Skriešana ir viens no vienkāršākajiem fiziskās aktivitātes veidiem – nav nepieciešams speciāls
inventārs, nav jātērē nauda skriešanas telpām, jo skriet taču var jebkur. Uģis Kronbergs skriešanu par
savu hobiju sauc jau vairākus gadus.
Pat strādājot ārzemēs, viņš brīvajā
laikā skrēja gan treniņos, gan sacensībās. Pašreiz dzīvojot Latvijā,
Uģis trenējas Jaunmārupes sporta
kompleksā, pilnveidojot savu fizisko
formu trenera Aigara Matisona
vadībā. 2018. gadā viņš ir piedalījies
33 skriešanas sacensībās. Kā lielākās
no tām var minēt Lattelecom
maratonu, kur 10 km distancē V-40
vecuma grupā „izskrieta” 2. vieta,
Latvijas čempionātā Piltenē 10 km
distancē – 5. vieta, skriešanas
seriālā „Stirnu buks” Līgatnē 23 km
distancē arī 5. vieta, LSVS 55. sporta
spēlēs pavasara krosā Jēkabpilī 8 km
distancē – 3. vieta. Sezonas mērķis
Uģim bija izcīnīt 3. vietu skriešanas
seriālā „BIGBANK Skrien Latvija”
10,5 km distancē, kurš notika
8 posmos. Taču mērķis tika izpildīts ar
uzviju – viņam 1. vieta kopvērtējumā
savā vecuma grupā (V-40)!
2019. gadā Uģim ir 2 lieli mērķi –
Berlīnē noskriet maratonu zem
3 stundām un seriālā „BIGBANK
Skrien Latvija” iekļūt pirmajā trijniekā.
Uģis ar sievu Ingu.
Albuma foto
Novēlu viņam sasniegt šos mērķus.
Uģis saka lielu paldies savai
ģimenei par sapratni un atbalstu, Rojas novada domei par finansiālo atbalstu, Eināram
Kalniņam par veselīgo produktu – medu, lai var izturēt garo skriešanas sezonu, kura
sākas martā un ilgst līdz oktobrim. Es savukārt saku lielu paldies Uģim par dalību
pašvaldību sporta spēlēs un LSVS 55. sporta spēlēs. Ceru, ka arī turpmāk izskanēs Rojas
vārds, kad Uģis kāps uz apbalvošanas pjedestāla!
Sporta organizatore Tatjana Kirilova

Policija ziņo

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

Uzmanību!

16. janvārī
Rojas novada bibliotēkas slēgtas.
Seminārs
Talsu galvenajā bibliotēkā.

PĀRDOD
 Labiekārtotu, privatizētu 3 istabu
dzīvokli Rojas novada Rudē. Cena runājama. Zvanīt 25524076.
 Lēti lietotu automātisko veļasmašīnu Rojā. Telefons 29913881.

Pateicība
Liels paldies Rojas
novada uzņēmējiem,
Rojas novada domei un
tās struktūrvienībām
par sapratni, atbalstu un sadarbību.
Rojas invalīdu biedrības biedri

UZMANĪBU!

Skrien Uģis

Laika posmā no 18.12.2018. līdz
08.01.2019. Rojas pašvaldības policija:
Saņēmusi un reaģējusi uz 6 izsaukumiem, par savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 4 klienti, izteikti 3 mutiski brīdinājumi, izpildīti 3 atsevišķie
uzdevumi. Savās dzīves vietās nogādātas
2 personas, kuras patstāvīgi nebija spējīgas
pārvietoties. Sastādīts 1 Administratīvā
pārkāpuma protokols.
Pašvaldības policija uzsākusi sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli, kuras rezultātā konstatēts, ka daudzās
mājsaimniecībās nav pārslēgti līgumi ar AAS
„Piejūra”. Lūgums savlaicīgi noslēgt līgumus.
Atgādinām, ka:
11. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja pienākumi ir:
11.1. Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (daudzdzīvokļu māju gadījumā šo māju īpašnieki
vai apsaimniekotāji, lietotājs) atkritumu
apsaimniekošanas zonā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma atbilstīgi

Sludinājumi

atkritumu apsaimniekošanu regulējošiem
normatīvajiem aktiem, iekļaujoties pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
gan ar savu darbību, gan veicot maksājumus par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem;
11.2. Noslēgt līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekošanas zonā noteikto atkritumu apsaimniekotāju; daudzdzīvokļu mājās, kurās
nav apsaimniekotāja, līgumu ar atkritumu
apsaimniekotāju jānoslēdz katra dzīvokļa
īpašniekam;
11.3. Pēc pieprasījuma rakstveidā sniegt
ziņas pašvaldībai par iedzīvotāju skaitu,
kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā,
kā arī par komersantiem un citām
personām, kas veic saimniecisko darbību
attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī
sniegt ziņas par radīto atkritumu veidiem
un daudzumu.
Neskaidrību gadījumā zvanīt AAS
„Piejūra” apmeklētāju centra speciālistei
Vinetei Bekmanei pa telefonu 36123306
vai rakstīt uz e pastu vineta.bekmane@
piejuraatkritumi.lv

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

Zvejnieki, kuri vēl nav
noslēguši zvejas tiesību
nomas līgumus, laipni gaidīti
Rojas novada domē
31. janvārī!

Novuss Rojā
26. decembrī Rojas stadiona zālītē notika novusa sacensības „Rojas
kauss”. Tas jau kļuvis par tradīciju, ka
novusisti satiekas Ziemassvētku laikā.
Piedalījās 13 novusa spēles cienītāji.
Spēles bija spraigas un interesantas. Tikai vēlā vakarā tika noskaidroti labākie
tās dienas novusisti – 1. vieta Imantam
Ločmelam, 2. vieta Oskaram Puntulim,
bet 3. vieta Normundam Puntulim. Sieviešu konkurencē uzvarēja Mārīte Pabērza, bet 2. vieta Līgai Rukkei. Kā jau
Ziemassvētku laikā, dāvaniņas tika ne
tikai uzvarētājiem, bet arī pārējiem sacensību dalībniekiem. Liels paldies par
sacensību organizēšanu un tiesneša pienākumu veikšanu Imantam Ločmelam.
Sporta organizatore
Tatjana Kirilova

Līdzjūtības
Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā,
Un klusais miers ar saviem
spārniem sedz.
Mūsu līdzjūtība Guntai Krūmiņai, mammu mūžībā pavadot.
Rojas novada bibliotēkas kolektīvs

Nu, māmulīt, kā plecu lakats
Tavs mūžs ir beidzot noadīts.
Guļ melnā krāsa zaļai pāri
Un pavediens uz smiltīm stīdz.
Visdziļākā līdzjūtība mūsu Dacei un tuviniekiem, no māmiņas
atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība

Nu atvadoties liekas,
Ka visa bij’ par maz,
Un gribētos vēl kopā
Sveikt daudzas vasaras.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilgonim Rutkim, no māsas uz
mūžu šķiroties.
Senioru klubs „Liedags”

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā tēva balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc viņa sauks.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Aijai Blūmai, no tēva uz mūžu atvadoties.
Senioru klubs „Liedags”

Bezmaksas izdevums.
«BANGA» iznāk 2 reizes mēnesī:
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

