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iedegsim pirmo Adventes
svecīti.

Valsts svētku svinīgais pasākums Rojā –
ar sirdi izbaudīti svētki
Dace Klabere
Valsts svētku priekšvakarā Rojas
kultūras centrā uz svinīgo pasākumu
„Mums dvēselē ierakstīts Latvijas
vārds” pulcējās ļaudis no visa Rojas
novada. Svētku koncerts, kas tradicionāli bija veltīts Latvijas tautai tik
nozīmīgajam notikumam, mudināja
apzināties piederību savai valstij,
tautai, savam, Rojas, novadam. Šajā
dienā jo īpaši vēlamies izcelt savu
patriotismu, kas lieliski izdevās Rojas kultūras centra pašdarbības kolektīviem, apvienojoties dejā, runas
mākslā un dziesmā.
Kā savā svinīgajā uzrunā klātesošajiem atzīmēja Rojas novada domes
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, mēs dzīvojam Dieva aplaimotā vietā. Šeit strādājam un atdodam daudz sava spēka
un enerģijas dzimtajam novadam. Bet,
pārfrazējot mūsu dižgaru Raini, tieši
darbs jau ir tas, kas cilvēku dara cildenu. Eva Kārkliņa vēlēja visām ģimenēm
būt stiprām, jo tikai stipras ģimenes
veido stipru valsti, savukārt darba kolektīviem – būt apzinīgiem un atbildīgiem pret veicamajiem pienākumiem,
un ikvienam no mums – būt lepnam
par to, ka esi rojenieks, un šajā vakarā
baudīt svētkus ne tikai ar prātu, bet arī
ar sirdi.
Ikviens no mums ar saviem darbiem
darām Latviju stiprāku ik dienas, tādēļ
jo īpašs prieks par mūsu novada tradīciju šajā svētku dienā godināt tos novada ļaudis, ar kuriem pamatoti varam
lepoties mēs visi. Starp viņiem ir gan
cilvēki, kas nesavtīgi savu darba mūžu
ir veltījuši mums, saviem līdzcilvēkiem,
gan ambiciozi un sportiski jaunieši, ar
kuriem mēs lepojamies un priecājamies
par viņu sasniegumiem.
Apbalvojumu nominācijā „Par mūža
ieguldījumu” saņēma ilggadējā medicīnas darbiniece Silvija Briede. Kā
viņu raksturoja kolēģe, tas ir cilvēks ar
atsaucīgu sirdi, lielu cilvēkmīlestību,
zelta rokām. 44 nostrādātajos darba gados Silvija Briede vajadzīgajā mirklī ir
sniegusi palīdzību vai ikvienai ģimenei
novadā. Izaudzinājusi savus 3 bērnus,
tagad Silvija savu mīlestību un sirds siltumu dāvā arī mazbērniem.
„Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu
darbu” apbalvojumu saņēma Rojas
Mūzikas un mākslas skolas skolotāja
Brigita Kvālberga. Jau vairāk kā 40 gadus viņa dalās savās zināšanās ar mūzikas skolas audzēkņiem. Viņas vadībā
mūzikas skolu beiguši daudzi audzēkņi,

kuri viņas ietekmē par savu turpmākās dzīves ceļu izvēlējušies mūziku un
tieši klavierspēli. Noteikta, principiāla,
cilvēks, kurš mīl kārtību un taisnību it
visā. Jau 20 gadus Brigita Kvālberga ir
arī viena no laulību ceremonijas dalībniecēm un, vidēji rēķinot, sanāk, ka
viņas klavieru melodiju pavadījumā
laulību noslēguši vismaz 600 pāri.
„Par nopelniem Rojas novada tēla
veidošanā” apbalvojumu saņēma deju
skolotāja Eva Fricberga. Eva savam
darbam, kas reizē ir arī viņas hobijs,
veltījusi vismaz 20 savas dzīves gadus,
un visbiežāk tās ir arī vēlas vakara stundas, naktis un brīvdienas. Bez Evas vadīto „Elfu” uzstāšanos mēs vairs nevaram iedomāties nevienu pasākumu ne
tikai Rojā, bet arī tās apkārtnē. „Elfām”
piedaloties dažādos čempionātos gan
Latvijā, gan ārvalstīs, Rojas vārds izskan gan tuvumā, gan tālumā.
Nominācijas „Gada pedagogs” tituls šogad piešķirts Rojas Mūzikas un
mākslas skolas akordeona spēles pasniedzējai Baibai Beraģei. Baiba ir šīs
skolas absolvente un darba gaitas savā
dzimtajā skolā uzsākusi 2008. gadā. Šajā
laikā viņa sevi pierādījusi kā prasmīga
un zinoša pedagoģe, kura ļoti mīl savu
instrumentu un visas savas zināšanas
cenšas nodot audzēkņiem. Skolotājas
lolojums ir arī konkurss „Rojas ritmi”,
kas jau izskanējis republikā un izraisījis
lielu interesi un atsaucību valsts mūzikas skolās.
Titulam „Gada jaunietis” šogad izvēlēts Toms Bērziņš – sabiedriski aktīvs,
atsaucīgs, zinātkārs, viens no retajiem
jauniešiem, ar kuru līdzvērtīgi var pārrunāt dažādas norises gan valstī, gan
novadā – tā Tomu raksturo viņa klases
audzinātāja. Toms ir apveltīts arī ar lielu enerģiju un darba sparu. Šogad viņš
kā brīvprātīgais palīgs piedalījās filmas
„Gūtenmorgens Vienciemā” uzņemšanā
Valgalciemā un, kā izteicās radošās grupas darbiniece, visgrūtākie brīži Tomam
bijuši tie, kad īsti nav bijis, ko darīt.
Nominācija „Gada sportists” piešķirts jaunajai vieglatlētei Līgai Vecbērzai. Meitene trenējas vieglatlētikā sprinta distancēs. Lai arī treniņu stāžs ir ļoti
mazs – tikai 2,5 gadi, Līgai ir jau ievērojami sasniegumi – visās sacensībās viņa
bijusi pirmajā trijniekā. Jaunā sportiste
trenējas 6 reizes nedēļā un 2,5 gados nav
izlaidusi nevienu treniņu. Nākamā gadā
Līgu gaida nopietni starti Eiropā U-20
čempionātā Itālijā, jo meitene jau tagad
ir izpildījusi Eiropas čempionāta normatīvu 100 m skrējienā. Kā, Līgu sveicot,

Patīkamu pārsteigumu sagādāja Rojas novada domes struktūrvienību vadītāji, pateicoties par atbalstu un kopīgo darbu domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai.

Klātesošos sveic Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.
atzīmēja domes priekšsēdētāja, ne jau
tūristu bukleti nes mūsu vārdu ārpus
Rojas robežām. Tie ir mūsu ļaudis un,
skatoties uz Līgas jaunību un lielo cīņas
sparu, tieši viņa būs tā, kas Rojas vārdu
aiznesīs tālu ārpus tās robežām.
Tradicionāli šajos svētkos savu balvu labākajam Rojas novada pedagogam
pasniedz arī AS „Swedbank”. Šogad
bankas īpašo balvu – portatīvo datoru saņēma Rojas novada Sporta skolas
skolotājs Gunārs Reinholds, kurš trenē
gan skolas jaunos burātājus, gan pieaugušos interesentus. Ir nodibināta biedrība „Rojas zēģelētāju skola” un Gunāra
audzēkņi piedalās gan Baltijas Zēģelētāju savienības organizētajās sacensībās, gan pašmāju sacensībās. Gunārs
ir arī atjaunojis senās tradīcijas regatē
„Rojas lielā balva”, kas šogad sapulcināja 57 dalībniekus.
Šajos svētkos tika apbalvotas arī
godprātīgākās un čaklākās brīvprātīgā
darba veicējas. Viņas apbalvoja sociālā
darbiniece Lienīte Voronova, un šogad
tās bija 2 meitenes no Rudes jauniešu
centra „Varavīksne” – Marta Šermūkšne un Kate Krista Kalniņa. Meitenes
čakli darbojušās gan „Varavīksnē”, gan
palīdzējušas pirmskolas izglītības iestādē „Saulespuķe”.
Patīkamu pārsteigumu klātesošajiem šajā vakarā sagādāja Rojas vidusskolas direktore Gundega Pole, kopīgi
ar visiem Rojas novada struktūrvienību
vadītājiem sakot lielu paldies par sadarbību, atsaucību un kopīgu darbošanos novada domes priekšsēdētājai
Evai Kārkliņai. Gundega Pole: „Esam
pateicīgi Dievam, ka varam kalpot
mūsu Latvijai, mūsu Rojai, un ka mūsu

Jauniešu domas par Latviju stāstīja Jurģis Kalniņš (no kreisās), Signe Kāpmane, Toms Bērziņš, Beāte Bekmane. 			
D. Klaberes foto
zeme, vieta, kur mēs dzīvojam, ir tik
bagāta. Godprātīgi strādājam, dzīvojam
un katrs dodam savu artavu, lai mūsu
Roja, mūsu Latvija, zeltu un plauktu.
Un kurš gan cits, kā mūsu iestādes vadītāja, labāk zinātu, cik liela ir atbildība
vest ik dienu darbiniekus uz priekšu tā,
lai valsts svētkos mums būtu, par ko
priecāties, ko baudīt, ko redzēt uz skatuves, par ko pateikt paldies.”
Svinīgā pasākuma noslēgumā tā
vadītāja Dace Broka vēlreiz aicināja uz
skatuves visus, kas plaukstās sasildīja,
dziesmās, dejās un siltos vārdos ietērpa
un dāvināja mums visiem un mīļajai
tēvzemei dzimšanas dienā koncertu,
radot mūsos īpašu svētku noskaņu. Tie
bija – vokālais ansamblis „Con Vita”,
vadītāja Aiga Kaža, koncertmeistare
Brigita Kvālberga, solo dziedāja Luīze
Bertholde, skolotāja Sanita Maure, bērnu tautisko deju kolektīvs, kuram šī bija
pirmā uzstāšanās, vadītāja Aiga Sīpola, „Gaspažiņas”, vadītāja Ārija Veide,

„Elfas”, vadītāja Eva Fricberga, dzeju
lasīja Atis Krūmiņš, Linda Frīdenberga,
Laura Kļaviņa, Dina Veinberga, domas
par Latviju stāstīja Beate Bekmane,
Toms Bērziņš, Signe Kāpmane, Jurģis
Kalniņš, dziedāja senioru koris „Banga”, solisti Egija Akmeņlauka, Kristers
Straumers, koncertmeistare Sandra
Kārkliņa, sieviešu koris „Kalva”, solisti
Iveta Akmeņlauka un Oskars Jurgenbergs, diriģente Jolanta Rauga, koncertmeistare Sandra Kārkliņa, uzstājās
grupa „Improvizācija” – Beate, Sabīne,
Efeja, solisti Arvis Podiņš, Marika Gavrona. Video veidoja Evita RiekstiņaMaure, pie skaņas un gaismas pults
Mareks Štāls. Īpašs paldies arī Jurim
Viļamam un Mārtiņam Veļam. Bet
visu skatītāju vārdā vislielākais paldies koncerta organizatorei un vadītājai Dacei Brokai par prasmi izraisīt
mūsos ikdienā snaudošo patriotismu
un lepnumu par savu, Rojas, novadu un
tās ļaudīm. 

Jauniešu domas par Latviju
Lai arī esam pavisam neliela valstiņa Baltijas jūras
krastā ar vien nepilniem diviem miljoniem iedzīvotāju, savu vārdu allaž esam pratuši lepni nest pasaulē.
Ikreiz, kad Latvijas vārds pavīd pasaules medijos, mēs stalti izslienam muguras. Ir lietas, ar ko
pasaules kontekstā varam lepoties, paši par tām
nemaz nenojaušot.
Tā, piemēram, Latvijas karogs ir viens no visvecākajiem karogiem pasaulē. Pirmo reizi tas tika
pieminēts jau 13. gadsimtā!
Latvija ir viena no zaļākajām zemēm visā pasaulē, cilvēku veselībai draudzīgāko valstu topā tā
ierindojas otrajā vietā. Gandrīz pusi Latvijas klāj
meži un mums ir 700 miljoni koku!
Bet, vai zinājāt, ka Latvijā plūstošo upju garums

ir gandrīz tikpat kā apkārt ekvatoram? 38 400 kilometru! Un kur nu vēl ezeri un upes! Un platākais
ūdens kritums Eiropā – Ventas rumba!
Arī latviešu valoda ir viena no senākajām. Daži
tās elementi ir pat 5000 gadu veci!
Bet, ja visi Latvijas iedzīvotāji sadomātu sanākt
kopā, tam pietiktu ar vien 40 hektāriem – tas ir mazāk kā puse Vecrīgas platības.
Mums ir arī slaveni izgudrotāji! Piemēram, pasaulē pirmo portatīvo minifoto kameru izgudroja
latvietis Valters Caps 1937. gadā.
Latvijas ebrejs Jākobs Jufess ar Levi Štrausa finansiālu atbalstu radīja džinsus!
Bet Latviešu zinātnieks Juris Upatnieks ir viens
no 3D halogrāfijas izgudrotājiem!

Esam izglītoti – gandrīz visiem pieaugušajiem
Latvijā ir vidējā izglītība.
Un tas nebūt nav viss, kas var darīt mūs lepnus!
Vienmēr esmu jutis sevī patriotisma garu. No
manas mutes nekad nedzirdēsiet vārdus, ka Latvija ir „bedre”, kurā dzīvojam. Es negribu dzirdēt un
redzēt tos „latviešus”, kas runā par savu dzimteni
slikti. Drūms, pelēks... šeit nevar dzīvot kā cilvēks.
Tad skaudri man iesāpas sirds. Kur paliek vārdi par
tēva mājām, silto pavardu, nosargāto Latviju, par
vecvecākiem, kas asinis lējuši, lai mēs varētu dzīvot
savā zemē – Latvijā?
Tie, kas plaši ver mutes, lai pateiktu par Latviju
ko sliktu, var uzskatīt, ka māju nav nekur. Man ir
mīļa katra taka, ko ieminu, mīļas mājas, plašā jūra.

Ja ir, kas saskata drūmu, pelēku Latviju, es redzu
pavisam ko citu... Saulaini rīti, košas novakara pamales, ziedošas lauku sētas.
Maza pasaulīte! Manējā! Mūsējā! Jā, katram roka
jāpieliek, lai mūsu Latvija aug un kļūst vēl labāka!
Kas ir mana Latvija? Tā ir ikdiena ar skrejošu
laiku, bet ar Latvijas brīnumaino pieskārienu.
Tā ir putnu rīta dziesma, rases lāses Latvijas pļavās, mirdzoša saule.
Gadalaiku maiņa: pavasaris, vasara, rudens, ziema.
Un tam visam pa vidu arī es, mēs, savā Latvijā.
Tādu es redzu Latviju.
Ja man būtu iespēja izvēlēties savu laimes zvaigzni,
tad zinu, ka izvēlētos to, kura vienmēr mirdz virs Latvijas.
Vai jūs savu jau izvēlējāties? 
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Rojas novada 15. novembra domes sēdē tika izskatīti
30 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 15/2016 „Par grozījumiem Rojas
novada pašvaldības 21.02.2012. saisto
šajos noteikumos Nr. 6/2012 „Par ma
teriāliem pabalstiem Rojas novadā””.
• Iesniegt projekta pieteikumu
„Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīv
dabas teritorijas labiekārtošana, no
drošinot novada kultūras mantojuma
popularizēšanu un pieejamību”, atklāta
konkursa projektu iesniegumu pie
ņemšanas 2. kārtā, Eiropas Jūrlietu un
Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020. gadam 43.02. „Sabiedrī
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” aktivitātēs: 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”,
ko izsludinājusi Biedrība „Talsu rajona
partnerība”;
• Nodrošināt pašvaldības līdzfinan
sējumu 13 000.00 EUR, kas sastāda
10% no projekta izmaksām (projekta
kopējās izmaksas 130 000 EUR)
• Iesniegt projekta pieteikumu
„Mazupītes krastu stiprināšana”, atklā
ta konkursa projektu iesniegumu pie
ņemšanas 2. kārtā, Eiropas Jūrlietu un
Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020. gadam 43.02. „Sabiedrī
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” aktivitātēs: 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”,
ko izsludinājusi Biedrība „Talsu rajona
partnerība”.
• Nodrošināt pašvaldības līdzfinan
sējumu 18 000.00 EUR, kas sastāda
10% no projekta izmaksām (projekta
kopējās izmaksas 180000 EUR).
• Iesniegt projekta pieteikumu „Ap
gaismotas pastaigu takas izveide Rojas
pludmalē”, atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 2. kārtā, Eiro
pas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF)
fonda Rīcības programmas zivsaim
niecības attīstībai 2014.–2020. gadam
43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju īstenošana” aktivi
tātēs: 43.02.3. „Vides resursu vairošana
vai izmantošana, kā arī klimata pār
maiņu mazināšana” un 43.02.4. „Zvejas
vai jūras kultūras mantojuma izman
tošanas veicināšana zivsaimniecībai
nozīmīgās teritorijās”, ko izsludinājusi
Biedrība „Talsu rajona partnerība”.

• Nodrošināt pašvaldības līdzfinan
sējumu 20 000.00 EUR, kas sastāda
10% no projekta izmaksām (projekta
kopējās izmaksas 200000 EUR).
• Iesniegt projekta pieteikumu „Kal
tenes kluba pārbūve par jūras kultūras
mantojuma ekspozīciju centru”, atklāta
konkursa projektu iesniegumu pie
ņemšanas 2. kārtā, Eiropas Jūrlietu un
Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020. gadam 43.02. „Sabiedrī
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” aktivitātēs: 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”,
ko izsludinājusi Biedrība „Talsu rajona
partnerība”.
• Nodrošināt pašvaldības līdzfinan
sējumu, 62 000.00 EUR, kas sastāda
10% no projekta izmaksām (projekta
kopējās izmaksas 242000 EUR).
• SIA „Rojas DzKU”, reģistrācijas
Nr. 49003000396, organizēt energo
efektivitātes pasākumu veikšanu Rojas
novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mā
jās, kurām piešķirts Rojas novada paš
valdības līdzfinansējums.
• Iekļaut Rojas novada pašvaldības
2017. gada pamatbudžetā līdzfinansē
jumu EUR 16672,50 apmērā ener
goefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Rojas
novadā, līdzfinansējumu pārskaitot Ro
jas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanas organizatoram – SIA „Rojas
DzKU”, reģistrācijas Nr. 49003000396.
• Apstiprināt Rojas novada paš
valdības izsoles komisijas noteikto
pasažieru autobusa MAN A 54, valsts
reģistrācijas numura zīme GT 2787,
nosacīto cenu 3200,00 EUR (trīs tūk
stoši divi simti eiro un 00 centi) un
noteikt, ka tā ir izsoles sākumcena. Ap
stiprināt pasažieru autobusa MAN A 54
izsoles noteikumus.
• Likvidēt Labiekārtošanas nodaļas
Licenču inspektora štatu un izdarīt
grozījumus Rojas novada domes 2015.
gada 15. decembra sēdes lēmumā
Nr. 301 „Par amatu un mēnešalgu sa
raksta apstiprināšanu” apstiprinātajā
tabulā „Amatu klasificēšanas rezultātu
apkopojums” struktūrvienībai Labie
kārtošanas nodaļas sadaļā „Vienādo
amatu skaits” un „Kopā” skaitli „20”
aizstāt ar „19”, un no tabulas „Rojas
novada pašvaldības darbinieku indi
viduālā mēnešalga un novērtēšanas
rezultātu apkopojums” struktūrvie

nībai Labiekārtošanas nodaļa, izslēgt
divpadsmito aili.
• Apstiprināt ar 2016. gada 15. no
vembri grozīto Amatu klasificēšanas
rezultātu apkopojumu un Rojas nova
da pašvaldības darbinieku individuālā
mēnešalga un novērtēšanas rezultātu
apkopojumu Rojupes bērnu un jaunie
šu iniciatīvu centra „Varavīksne” apko
pējai – kurinātājai un izdarīt grozīju
mus Rojas novada domes 2015. gada
15. decembra sēdes lēmumā Nr. 301
„Par amatu un mēnešalgu saraksta ap
stiprināšanu”.
• Noteikt Rojas novadā vēlēšanu ko
misijas locekļu kandidātu pieteikšanās
termiņu līdz šā gada 2. decembrim.
• Atbrīvot no Rojas ostas valdes
locekļa pienākumiem Latvijas Repub
likas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvi Dainu
Naumovu. Apstiprināt par Rojas ostas
valdes locekli Latvijas Republikas Vi
des aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Juridiskā departamenta di
rektoru Kasparu Cirsi.
• Pilnvarot Rojas novada pašval
dības policijas amatpersonas – Alfrē
du Liepnieku, Dzintaru Vīksni, Raivi
Puntuli, lemt par administratīvās liet
vedības uzsākšanu vai atteikumu uz
sākt administratīvo lietvedību, sastādīt
administratīvo pārkāpumu protokolus
administratīvo lietās, par kurām lēmu
mus jāpieņem Rojas novada pašval
dības institūcijām vai amatpersonām,
kuru kompetence ir noteikta Latvijas
administratīvo pārkāpumu kodeksa
210. pantā, 211¹. pantā, 211². pantā,
214¹. pantā un 231². pantā.
• Dzēst SIA „Stena”, reģistrācijas
Nr. 40003313300, nekustamā īpašu
ma nodokļa parādu EUR 30083.93
un ar to saistīto nokavējuma naudu
uz 15.11.2016. EUR 7821.05, kopā
EUR 37904.98.
• Dzēst SIA „Rude K”, reģistrāci
jas Nr. 41203011811, nekustamā īpa
šuma nodokļa parādu EUR 1033.01
un ar to saistīto nokavējuma naudu
uz 15.11.2016. EUR 444.21, kopā
EUR 1477.22.
• Mainīt adreses objektiem, kas at
rodas pie Ķirķraga ielas.
• Apstiprināt Rojas novada pašval
dības īpašumā un valdījumā esošās ne
apbūvētās zemes un degradētās terito
rijas izmantošanas iespēju izvērtējumu.
• Precizēt adresi atbilstoši ģeogrāfiskai
atrašanās vietai, to nosakot: „Priežbogas”,
Kaltene, Rojas nov., LV-3264.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
„Ceriņziedi”, Rojas novadā, atdalot ze
mes vienību. Atdalītai zemes vienībai

ES atbalsta pakas vistrūcīgākajiem
un krīzes situācijā nonākušajiem
Rojas novada iedzīvotājiem
Atbalsta pakās ir ikdienā cilvēka pamatvaja
dzībām nepieciešamais: pārtika (piena pulveris,
makaroni, milti, dažādi putraimi, eļļa, cukurs,
gaļas konservi), saimniecības un higiēnas pre
ces (ziepes, šampūns, zobu pasta, zobu birste,
veļas mazgājamais līdzeklis, trauku mazgā
jamais līdzeklis), mācību piederumi (klades,
burtnīcas, krāsas u.c.).
Pārtikas pakas var saņemt atsevišķi dzī
vojoša persona vai ģimene, kurai pašvaldības
sociālais dienests izsniedzis izziņu par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam vai ārkārtas vai
krīzes situācijai.
Higiēnas un saimniecības preču kom
plektus var saņemt ģimene, kurā vismaz
viens ģimenes loceklis nav sasniedzis 18 gadu
vecumu un kurām pašvaldības sociālais dienests
izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes
statusam vai ārkārtas vai krīzes situācijai.
Individuālos mācību piederumus var sa
ņemt ģimene, kurā ir vismaz viens ģimenes
loceklis vecumā no 5 līdz 16 gadiem un kurām

pašvaldības sociālais dienests izsniedzis izziņu
par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam vai
ārkārtas vai krīzes situācijai.
Zīdaiņu un mazu bērnu pārtikas un higiēnas
komplektus no 2017. gada 1. janvāra varēs
saņemt ģimenes (personas), kurās ir bērns
vecumā līdz 2 gadiem un kurām pašvaldības
sociālais dienests izsniedzis izziņu par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam vai ārkārtas vai
krīzes situācijai.
Papildus informācijai lūdzam vērsties Rojas
novada Sociālajā dienestā Celtnieku ielā 6, Rojā.
Tālruņi informācija – Sociālais dienests
63269551, L. Krūkliņa: 27234286.

Rojas novada Sociālā dienesta
klientu pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no 9.00–13.00; 14.00–18.00
Trešdienās no 9.00–13.00; 14.00–17.00
Piektdienās no 9.00–15.00
Informāciju sagatavoja
Linda Krūkliņa

piešķirt jaunu nosaukumu „Kantes”.
Atdalītai zemes vienībai (īpašumam)
(2,3000 ha platībā) noteikt zemes lieto
šanas mērķus: „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī
ba” 2,2000 ha platībā, „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība” 0,1000 ha platībā. Palie
košai zemes vienībai 0,4580 ha platībā,
noteikt zemes lietošanas mērķi: „zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība”.
• Noteikt nekustamā īpašuma „Jaun
vēveri”, Valglaciemā, Rojas novadā ze
mes vienībai (kopplatība 5,1000 ha)
zemes lietošanas mērķus: „neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme” 0,2000 ha platībā, „zeme dzelz
ceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma josla”
0,1000 ha platībā, „zeme, uz kuras gal
venā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība” 3,1000 ha platībā, „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība” 1,7000 ha platībā.
• Noteikt nekustamā īpašuma „Jaun
vēveri”, Valgalciemā, Rojas novadā ze
mes vienībai (kopplatība 11,0000 ha) ze
mes lietošanas mērķi: „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība” 11,0000 ha platībā.
• Atcelt Rojas novada domes
2010. gada 16. marta lēmumu (proto
kols Nr. 4., 8. punkts) „Par zemes ierīcī
bas projektu apstiprināšanu”. Atcelt Ro
jas novada domes 2014. gada 20. maija
lēmumu (protokols Nr. 5., 15. punkts)
„Par īpašumu „Klētnieki”, Ģipkā, Rojas
novadā”. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „ Klētnie
ki”, Ģipka, Rojas novads, zemes vienī
bas sadalīšanai. Sadalīt nekustamā īpa
šuma „Klētnieki”, Ģipka, Rojas novads,
zemes vienību atbilstoši zemes ierīcības
projektam divās atsevišķās zemes vie
nībās un piešķirt tām nosaukumus un
noteikt nekustamā īpašuma zemes lie
tošanas mērķus.
• Atcelt Rojas novada domes
2012. gada 21. februāra lēmumu (pro
tokols Nr. 2., 24. punkts) „Par atļauju
mainīt lietošanas mērķi īpašumam
„Jaunkrukšas”. Noteikt nekustamā īpa
šuma „Jaunkrukšas”, Rojas novads ze
mes vienībai (kopplatība 3,6700 ha)
zemes lietošanas mērķus.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
„Kraukļi”, Rojas novadā, atdalot zemes
vienību 1,7000 ha platībā. Atdalītai ze
mes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu
„Mežkraukļi”. Atdalītai zemes vienībai
(īpašumam) 1,7000 ha platībā, saglabāt
esošo zemes lietošanas mērķi. Palieko
šai zemes vienībai 0,9280 ha platībā sa

glabāt esošos zemes lietošanas mērķus.
• Precizēt Rojas novada domes
2016. gada 29. septembra lēmuma
Nr. 203 „Par zemes ierīcības projektu
apstiprināšanu nekustamajam īpašu
mam „Kļaviņas”, Kaltene, Rojas novads”
2. daļu, izsakot to šādā redakcijā: „Sadalīt
nekustamā īpašuma „Kļaviņas”, Kaltene,
Rojas novads, zemes vienību atbilstoši
zemes ierīcības projektam trīs atsevišķās
zemes vienībās un piešķirt tām seko
jošus nosaukumus un adreses: Zemes
vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu
zemes ierīcības projektā Nr. 1 saglabāt
esošo nosaukumu un adresi „Kļaviņas”,
Kaltene, Rojas nov., LV-3264; Zemes vie
nībai (īpašumam) ar apzīmējumu zemes
ierīcības projektā Nr. 2 saglabāt esošo
nosaukumu „Kļaviņas”; Zemes vienībai
(īpašumam) ar apzīmējumu zemes ie
rīcības projektā Nr. 3 piešķirt jaunu no
saukumu „Mazkļavas””.
• Noteikt
nekustamā
īpašuma
„Jaunciemi”, Rudē, Rojas novadā zemes
vienībai (0,9000 ha platība) trīs zemes
lietošanas mērķus. Noteikt nekustamā
īpašuma „Jaunciemi”, Rudē, Rojas no
vadā, zemes vienībai (6,5000 ha pla
tība) divus zemes lietošanas mērķus.
Saglabāt nekustamā īpašuma „Jauncie
mi”, Rudē, Rojas novadā, zemes vienī
bai (kopplatība 4,2000 ha) vienu zemes
lietošanas mērķi.
• Noteikt nekustamā īpašuma „Val
ciņi Kaltenē”, Kaltene, Rojas novads
zemes vienībai (kopplatība 0,2000 ha)
zemes lietošanas mērķi: „Individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme”. Noteikt
nekustamā īpašuma „Valciņi Kaltenē”,
Kaltene, Rojas novads zemes vienībai
(kopplatība 1,8000 ha) zemes lietošanas
mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība”.
• Publicēt paziņojumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8882
008 0166 daļas 10,00 m2 platībā (vairāk
vai mazāk, kā izrādīsies, uzmērot dabā)
Talsu 16 – bērnudārzs, Rojā, Rojas no
vadā, kadastra Nr. 8882 008 0166, izno
māšanu uz nenoteiktu laiku, ar nomas
maksu 1,5% no iznomājamās zemes
kadastrālās vērtības gadā.
• Noteikt nekustamā īpašuma „Ķie
kas”, Valgalciemā, Rojas novadā zemes
vienībai (kopplatība 1,0000 ha) zemes
lietošanas mērķus: „individuālo dzīvo
jamo māju apbūves zeme” 0,3000 ha
platībā, „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība”
0,7000 ha platībā.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja
vietniece / domes sekretāre
Gunta Dambiņa

Veikta kārtējā taimiņu
vaislinieku nozveja
10. novembrī SIA „Pundiķi” vīri
un zinātniskā institūta „BIOR” pār
stāvji no Rojas ostā novietotā zivju
sprosta izzvejoja 44 taimiņu vaisli
niekus, kas, saskaņā ar projektu un
noslēgto līgumu, tālāk tika nodoti
ZI „BIOR” zivju audzētavas „Tome”
speciālistiem. Zivju audzētava sa
vukārt rūpēsies, lai no iegūtajiem
ikriem izaugtu spēcīgi taimiņi, ku
rus 2018. gada vasarā varēs ielaist
Rojas upē.
Zemkopības ministrija ar Zivju
fonda 2016. gada 22. marta pado
mes lēmumu apstiprināja projektu
Nr. 1.9. „Taimiņu mazuļu ataudzē
šanai un ielaišanai Rojas upē nepie
ciešamo vaislinieku nozveja”, kuru
realizē SIA „Pundiķi”, saskaņā ar
Kopā tika izzvejoti 44 vaislinieki.
M. Pāvuliņas foto
līgumu Nr. RND1.9./L01.
Zivju fonda pasākuma „Zivju re
sursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdens tilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij,
kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” projekts Nr. 1.9. „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai
un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja” norisināsies par kopējo summu 5 844,30 EUR, no
kuriem Rojas novada domes līdzfinansējums ir 1 168,86 EUR, bet pārējos līdzekļus finansēs Zivju fonds.
Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Patriotiskā nedēļa
Rojas vidusskolā

Valsts svētku koncertā
„Mēs lidosim, meklēsim Latviju”

Svētku nedēļa Rojas vidusskolā bija
silta un patriotiska, lai neteiktu vairāk.
Skolēni ar Latvijas lentītēm pie krūts un
skolotāji – ar atgādinājumu par Latvijas
nozīmību... Mūsu Latvija ir dzimusi ru
denīgā drēgnumā, tāpēc mums jādalās
siltumā ar savu zemi un jāatceras, ka
viņa dalās savā siltumā ar mums ne
pārtraukti. Atceroties visu, kas bijis un
cerot uz pozitīvo, kas vēl būs!
Svētku nedēļā Rojas vidusskolas
skolēni varēja pārbaudīt savas zināša
nas konkursā „Latvija krustām šķēr
sām’’. Šajā konkursā mēs dziedājām,
rakstījām, prezentējām labākos zīmē
jumus un vēstījumus. Lai arī brīžiem
šķiet, ka nezini, kur, lai rodi patriotis
mu, visbiežāk pie latvieša tas atnāk pats,
un izstaro vārdos neizsakāmu siltumu.
Kaut problēmu un sarūgtinājuma dēļ
„nolaižas rokas”, mums jāturpina iet pa
dzīvi smaidot. Mums jāpriecājas par to,
kas mums ir, nevis jādomā par to, kā

būtu, ja būtu, kaut vai tikai dēļ saviem
bērniem vai vecākiem, jo kurš gan cits
viņiem sniegs tādu labsajūtu un gan
darījumu, ja ne tikai mēs paši! Mums
jāmācās saprast, ka jebkurš darbs vai
jebkura problēma vieglāk atrisināsies,
darot visu pozitīvi un ar smaidu sejā, lai
cik tas brīžiem grūti nebūtu.
Latvija ir mana dzimtā zeme. Vie
ta, kuru es mīlu, kurā dzīvoju un kurā
augu! Vieta, kur lietas manas, kur dzīve
mana, kur mani senči un laime tiekas –
tā ir Latvija. Asaras un laime. Draugi un
ienaidnieki. Lai vienmēr būtu Tu, Lat
vija, kas vieno mūs visus! Starp dzintara
jūru un zilās debess jumu esmu es un
Tu, mana Latvija, mana sirds. Mīlēsim
savu zemi un savus tuvākos, godināsim
Latviju svētkos!

14. novembrī Rojas Mūzikas un
mākslas skolas zālē izskanēja koncerts,
veltīts Latvijas 98. dzimšanas dienai.
Kā jau katru gadu, mūzikas skolas
audzēkņi un skolotāji bija parūpējušies
par to, lai koncerts patiktu gan vecā
kiem, radiem, draugiem, gan arī citiem
klausītājiem. Paldies par koncerta kup
lo apmeklējumu, domāju, kā bērni bija
gandarīti un centās uzstāties pēc iespē
jas kvalitatīvāk.
Koncerts iesākās ar Valsts himnu
un direktora Jāņa Kivila uzrunu. Uz
pārdomām par to, kā radās Latvijas
valsts, mūs rosināja mūsu skolas bijusī
absolvente Aija Barovska, kura dalījās
vēstures liecībās un savās izjūtās, kā arī

Šo vēstījumu Latvijai svētkos sagata
voja Rojas vidusskolas 7.b klases skol
niece Patrīcija Kleinberga

15. oktobrī Carnikavas slēpošanas
un aktīvās atpūtas centrā „Zibeņi” trešo
gadu pēc kārtas tika aizvadīts Latvijas
vieglatlētikas savienības rīkotais Lat
vijas čempionāts rudens krosā. Elites
grupās Latvijas spēcīgākie vieglatlēti,
orientieristi un citu sporta veidu pār
stāvji cīnījās par ceļazīmi uz Eiropas
čempionātu krosā, kas decembra mē
nesī norisināsies Itālijā.
Rojas novada Sporta skolu pārstā
vēja 15 audzēkņi. Labākais sasniegums
Nikam Bernānam – 1 km distanci viņš
veica 3 minūtēs un 16 sekundēs, izcīnot
godalgoto 2. vietu deviņu dalībnieku
vidū. Talita Zārda 2 km distancē ierin
dojās 8. vietā ar rezultātu 10.34.00 min.
(30 dalībnieces ).
Žēl, ka Markusam Martinam Ber
nānam 2 km distancē tika neprecīzi
noteikts rezultāts pašu sacensību orga
nizatoru kļūdas dēļ (tika iedots citas ve
cuma grupas skrējēja numurs), līdz ar
to rezultāts tika fiksēts ne savā vecuma

Ventspils mūzikas skolotāju
viesošanās Rojā
10. novembrī Rojas Mūzikas un mākslas skolā viesojās vispārizglītojošu skolu
mūzikas skolotāji no Ventspils pilsētas un Ventspils novada. Piecpadsmit skolotāji
ieradās ar mērķi apskatīt mūsu skolu un vērot atklātās stundas.

koncerta gaitā spēlēja vijol
nieku ansamblī.
Koncertā uzstājās sko
las lielākie kolektīvi – koris
„Vizbulēns”, koris „Roja”,
vokālie ansambļi „Sikspār
nīši” un „Rondo”, ģitāristu
ansamblis, klarnešu kvartets,
vijolnieku ansambļi, kā arī indiviudālie
izpildītāji – Adriana Gūtšmite, Vikija
Kolāte, Betija Ābolkalna, Eva Kirštei
ne, Ingus Pērkons, Helga Gūtšmite,
Lita Krūmiņa. Paldies skolotājiem par
ieguldīto darbu!
Visi kopā meklējām Latviju savā
tautas vēsturē, patriotismā, dabā, gada
laikos, tikumā, garīgumā un citās mūsu

Uzstājas vijolnieku ansamblis.
Albuma foto
tautas nozīmīgās lietās. Mūsu kopējā
atziņa, ar ko varam padalīties arī ar vi
siem, kas lasa šīs rindas – Latviju varam
atrast katrs savā sirdī un mīlestībā uz šo
zemi!
Lita Krūmiņa

Mazo rojenieku starts Carnikavā
grupā, bet vēlāk „noraidīts”, ko konsta
tējām divas dienas pēc sacensībām.
Visu dalībnieku rezultāti tika no
teikti arī ar čipa palīdzību, ko piestip
rina pie sporta apaviem. Šādi distanci
pirmo reizi veica un labu pieredzi tik
liela mēroga sacensībās guva – Estere
Zemele, Kerija Dinsberga, Ieva Geruc
ka, Samanta Skujiņa, Kristaps Vecbērzs,
Valters Fabriciuss, Rihards Bramanis,
Matīss Muskeits un Miķelis Gitendo
rfs. Otro gadu krosā piedalījās Reinis
Briedis, Aigars Bērziņš un Tīna Luīze
Bernāne.
Jāatzīmē, ka uz starta līnijas šogad
stājās pavisam 410 skrējēji no visas Lat
vijas – bērni no četru gadu vecuma līdz
pat senioru grupai – 80 gadu vecumam!
Arī šogad lielu paldies saku vecā
kiem – Evai Zālītei un Edijam Bernā
nam par atbalstu sacensību dienā, kā
arī vieglatlētikas audzēknēm Samantai
Pētersonei un Patrīcijai Doniņai. Spor
ta skolas vieglatlētikas grupu audzēk

2. vietas ieguvējs Niks Bernāns
1 km distancē.
Albuma foto
ņiem novēlu dūšīgi trenēties, lai varētu
pēc iespējas labāk nostartēt pārējās sa
censībās, kas mums vēl priekšā.
Vieglatlētikas trenere
Anita Raspopova

Glītā rokrakstā rakstīts vēstījums –
cieņa pret adresātu
Atmiņai no pasākuma – kopīgs foto.

Albuma foto

Viesus sagaidīja skolas direktors Jānis Kivils. Viņš pastāstīja skolas vēturi, kā arī
parādīja telpas, kurās ikdienā notiek mācību process.
Īpaši viesiem interesēja interaktīvās tāfeles pielietošanas iespējas mūzikas stundās.
Lita Krūmiņa skolotājiem piedāvāja savu redzējumu. Tika sagatavota prezentācija,
kurā varēja apskatīt metodiskos materiālus, kā arī tika pastāstīts, kā tos veidot. Tika
piedāvātas dažādas interneta adreses, kurās smelties idejas stundu sagatavošanai.
Pēc tam skolotāji devās uz mākslas skolu un izstāžu zāli, kurā Inese Ozoliņa strādāja
ar jaunāko klašu kori „Vizbulēns” un kori „Roja”. Tā kā nākamā diena bija Lāčplēša
diena, tad noslēgumā skolotāji vienojās ar kori kopējā strēlnieku dziesmu dziedāšanā.
Diena bija iespaidiem bagāta. Kā teica metodiskās apvienības vadītāja Antra
Ziemele, šādi mēs pilnveidojam sevi, gūstam jaunas idejas, kā arī pārliecinamies
par to, ko jau zinām.
Paldies mūsu skolas kolēģiem par līdzdarbošanos!
Lita Krūmiņa

Startējam vieglatlētikā
4. novembrī Talsu sporta hallē viegl
atlētikas sacensībās piedalījās 2005. un
2006. gadā dzimušie vieglatlēti no Ro
jas, Ķekavas, Ventspils, Tukuma, Sal
dus, Kandavas un Talsu novada. Mazie
sportisti sacentās sešās disciplīnās –
60 m skrējienā, 60 m barjerskrējienā,
augstlēkšanā, tāllēkšanā, pildbumbas
mešanā un 600 m skrējienā. Šoreiz, sa
līdzinājumā ar citiem gadiem, bija ļoti
liels dalībnieku skaits – ap simts. Katrs
sacensību dalībnieks drīkstēja piedalī
ties ne vairāk kā trīs disciplīnās.
No Rojas novada Sporta skolas
septiņiem audzēkņiem, kuri piedalījās
sacensībās, labākos rezultātus uzrā
dīja Tīna Luīze Bernāne, izcīnot trīs
godalgotās vietas – 3. vieta tāllēkša
nā – 4,05 m, 2. vieta 60 m skrējienā –
8,78 sek. un 1. vieta 600 m skrējienā

– 02:12.42. Pirmo reizi sporta skolas
sacensībās piedalījās Rodrigo Pober
žnijs. No trīs disciplīnām labākais sa
sniegums viņam pildbumbas mešanā
– 10,28 m – 10. vieta no 40 dalībnie
kiem. Pirmo reizi 60 m barjerskriešanā
startēja Kristaps Vecbērzs – 12,70 sek.
(6. v. no 13 dalībniekiem) un Kerija
Dinsberga – 13,82 sek. (10. v. no 12
dalībniekiem). Visi mūsu sporta sko
las audzēkņi startēja trīs disciplīnās.
Labu sacensību pieredzi guva arī Val
ters Fabriciuss, Ieva Gerucka un Nikola
Leitarte.
Jaunajiem vieglatlētiem novēlu ne
baidīties no mazajām neveiksmēm un
nākamajās sacensībās censties uzlabot
savus personīgos rezultātus.
Vieglatlētikas trenere
Anita Raspopova

Radošā darbnīca 3. decembrī plkst. 12.00
Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā, Selgas ielā 14E.

Tēma „SVĒTKU GALDA NOFORMĒJUMA VEIDOŠANA”.
Nodarbības ilgums līdz 3 st.
Nodarbību vada floriste Līga Badūne

Sīkāka informācija un dalībnieku pieteikšanās, zvanot pa telefonu
28630590 vai rakstot uz tic@roja.lv

Dace Klabere
8. septembrī pēc UNESCO inicia
tīvas pasaulē atzīmēja Starptautisko
rakstpratības dienu, tādējādi atgādinot
sabiedrībai par lasīt, rakstīt un rēķināt
prasmes nozīmīgumu. Vienu no šiem
aspektiem – rakstīt prasmi ar roku,
pie kam glīti un saprotami, datoru un
mobilo telefonu laikmetā lietojam ar
vien retāk. Kā atgādina Rīgas Pedago
ģijas un izglītības vadības akadēmijas
profesore, pedagoģijas doktore Zenta
Anspoka, vārda „rakstīšana” senākā
nozīme ir rotāšana – adot, šujot, kaļot,
izgriežot ar nazi un tamlīdzīgi. Mūsdie
nās rakstīšanu galvenokārt saprot kā
vienu no valodas pamatprasmēm, un,
lai cik datorizētā laikmetā mēs dzīvo
tu, iemācīties rakstīt ar roku ir pat ļoti
svarīgi kaut vai tāpēc vien, ka tas ir labs
prāta sakārtošanas līdzeklis. Zinātnieki
ir pierādījuši, ka rakstīšana ar roku sti
mulē smadzeņu darbību un pat uzlabo
atmiņu. Rakstīšana ar roku ir arī labs
pašterapijas līdzeklis, tā palīdz cīņā pret
depresiju, zemu asinsspiedienu un no
der pat imūnsistēmas uzlabošanai. Bet
pats galvenais – dzīvē ir tik daudz situā
ciju, kurās vajadzīgs izkopts rokraksts,
jo tieši ar roku rakstīts teksts pieder pie
labas uzvedības etiķetes.

Jau vairākas nedēļas
ceturtdienās Izstāžu un
radošo darbnīcu centrā
Rojā varam satikt vai
rākas dāmas, kas reizi
nedēļā apmeklē Zanes
Valbakas vadītās no
darbības glītrakstīšanā
ar assgala spalvu. Iz
dzirdot vārdu glītrak
stīšana, mana pirmā
asociācija ir ar bēr
Nodarbību telpā valda klusums, skrapst tikai raks
niem, kuri skolas solā tāmspalvas un šķiet, ka, velkot burtus, rakstītājas ne
mācās rakstīt vienādus viļus aiztur elpu.
D. Klaberes foto
burtiņus, bet vārdu sali
kumam glīti rakstīt jau pavisam cits ska gūtās prasmes. Tuvojas vieni no gada
nējums – kuram gan no mums negribē skaistākajiem svētkiem – Ziemassvētki,
tos rakstīt glīti, bet, cik daudzi no mums kad dāmas varēs likt lietā kursos iegūto
to prot? Nodarbībās sastaptās dāmas ir prasmi glīti rakstīt. Nenoliegsiet taču,
apņēmības pilnas iemācīties rakstīt glīti ka saņemt glītā rokrakstā rakstītu ap
un, kā apgalvo Zane, jau pēc dažām no sveikumu vai pat vēstuli, ir krietni vien
darbībām dāmu rakstīt prasme ir jūtami patīkamāk!
Kas to lai zina, varbūt pēc gadiem
uzlabojusies. Pati Zane pagājušajā gadā
4 mēnešus gājusi kaligrāfijas kursos, pēc divdesmit rokraksts kā nevienam nevaja
kuru beigšanas viņa uzņemta Latvijas dzīgs būs jau ierakstīts vēstures lappusēs?
Kaligrāfu biedrībā. Šobrīd Zane darbo
Apsveikums, ielūgums, vēstule vai
jas arī Kaligrāfijas pastā, kas ir kā sava vienkārši maza lapiņa ar kādu svarīgu
veida sieviešu klubiņš, kurā esošās sie ziņu rokrakstā, ja tā ir estētiski nofor
vietes apmainās adresēm un sūta viena mēta, glīti, skaidri un salasāmi, gra
otrai glītā rokrakstā rakstītas vēstulītes, matiski pareizi uzrakstīta, liecina par
tā nezaudējot prasmi glīti rakstīt, bet augstu rakstītāja kultūru un cieņu pret
arvien nostiprinot un izkopjot kursos adresātu.

Arī Rojā „Gūtenmorgens Vienciemā”
pulcē pilnu skatītāju zāli
Dace Klabere
7. novembra vakarā uz filmas „Gūtenmorgens
Vienciemā” pirmizrādi tika aicināti filmas galvenie varoņi –
valgalciemnieki, savukārt Lāčplēša dienas vakarā filma tika
demonstrēta Rojas kultūras centrā. Arī kultūras centra zāle
bija ļaužu piepildīta. Uz tikšanos ar skatītājiem bija ieradusies
arī projekta „Viens ciems. Visa Latvija” idejas autore, LTV
satura redaktore kultūras, izklaides, bērnu un izglītojošiem
raidījumiem Gunta Sloga. Iepazīstinājusi skatītājus ar

filmas tapšanas vēsturi, Gunta Sloga ar pateicības rakstu par
atbalstu „Gūtenmorgens Vienciemā” realizēšanas gaitā sveica
Rojas novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu, Rojas
novada kultūras pasākumu organizatori Daci Broku, novada
domes izpilddirektoru Jāni Pūci, Rojas DzKU valdes locekli
Ivaru Jaunozolu un pašvaldības policijas vecāko inspektoru
Alfrēdu Liepnieku. Kā vēlāk atzīmēja Gunta Sloga, šajā
vakarā viņa pabijusi sirds siltās Lāčplēša dienas svinībās
Rojā, un lielākais kompliments filmas radošajam kolektīvam
bijis kāda skatītāja jautājums, kad būs filmas otrā sērija. 
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Pasākumu kalendārs
26. novembrī plkst. 19.00
Režisora Viestura Kairiša
jaunā latviešu spēlfilma

„Melānijas hronika.”

Filma veidota pēc rakstnieces
Melānijas Vanagas atmiņu romāna
„Veļupes krastā” motīviem. Ieeja 2.00 EUR.

Sludinājumi

Lai līst gari rudens lieti,
Lai pūš vēji, bargi, cieti,
Tev kā priedei zemē augt
Un pēc saules mūžam saukt!

3. decembrī 13.00 MFC „Strops” telpās notiks
„Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena” veltīts pa
sākums. Visi laipni aicināti!

Zivju pārstrādes uzņēmums
SIA „Banga Ltd”,

Sveicam skolotāju
Anitu Kurmiņu jubilejā!

3. decembrī plkst. 15.00 pirmo reizi Latvijā –

reģ. nr. LV41203031343, Rojā

Sveic 1978. gada audzināmā klase un
1985. gada absolventi

CIRKS KARABAS.

Iluzionista Gabriela Gota maģiskais šovs, kurā pieda
lās arī žonglieri, klauni, dresētāji un ekvilibristi. Ekstre
māli triki, kvalitatīvs šovs.
Ieeja 3,00; 5,00; 7,00; 10,00; 15,00 EUR.

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.

NVO „Rojas invalīdu biedrība”
Strauta iela 8-33, Roja

8. decembrī plkst. 19.00
Humora izrāde

Pasākumu plāns decembrī

„MADE IN LATVIJA”.
Izrādē piedalās: Nacionālā teātra humora meistari
Mārtiņš Egliens, Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Brūve
ris, Kristians Kareļins, Dailes teātra šarmantā aktrise
Aija Dzērve, kolorītais komiķis un dziedātājs Marģers
Eglinskis u.c.
Izrādes režisors Mārtiņš Egliens.
Ieeja 10.00; 9.00 un 7.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana.
10. decembrī plkst. 12.00–14.00

Ziemassvētku našķu un dāvanu tirdziņš.

Pieteikties pa tālr. 29252590 (Gundega) vai
29196478 (Dace).
No plkst. 16.30

– spēlēs Rūķu orķestris.

Diena, da
tums
01.12.2016.
Ceturtdiena
02.12.2016.
Piektdiena
03.10.2016.
Sestdiena
05.12.2016.
Pirmdiena
06.12.2016.
Otrdiena
07.12.2016.
Trešdiena

Plkst. 17.00

Rojas Lielās Egles iedegšanas svētki.

08.12.2016.
Ceturtdiena
09.12.2016.
Piektdiena
12.12.2016.
Pirmdiena

28. decembrī plkst. 19.00
Grupas „FRAMEST” koncerts

„Ziemīši”.

Ieeja 5,00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana.
Rojas kultūras centra pasākumu apmeklētāju priekam,
decembra mēnesī mazajā zālē apskatāma

Ainas Liepas tekstīliju izstāde.

13.12.2016.
Otrdiena
14.12.2016.
Trešdiena

Rokdarbu izstāde
Rojas novada iedzīvotāju
rokdarbu izstāde
Rojas izstāžu un radošo darbnīcu
centrā atvērta no 25. novembra
līdz 23. decembrim.
Centra darba laiks – darba dienās no 9.00–17.00.

26. novembrī 11.00 Rojas vidusskolas sporta
zālē sacensības Rojas novada uzņēmumos strā
dājošajiem. Sacensību moto –
Ar možumu no sporta zāles līdz darbam!
Programmā: volejbols, galda teniss, novuss, dam
brete, basketbola soda metieni, šautriņu mešana, jāņtārpiņš, pielīdējs, lāčplēsis, mūķīzeris.
Sporta dienas nolikums ievietots Rojas mājas lapā sa
daļā SPORTS. Atbalstīsim savējos!
3. decembrī 11.00 vidusskolas sporta zālē notiks
Rojas novada Sporta skolas audzēkņu un viņu ģimeņu
Sporta diena. Uz tikšanos sporta svētkos! Sporta zāle at
vērta no 10.00.

16.12.2016.
Piektdiena
19.12.2016.
Pirmdiena
20.12.2016.
Otrdiena

Pasākuma, nodarbības
nosaukums

Pulksteņa laiks

Pērļošana

10.30–14.00

Veselības grupa – nūjošana

15.00–17.00

,,Starptautiskā cilvēku ar
invaliditāti diena”
pasākums

13.00–16.00

Valentīna Žurovska

Radošās darbnīcas

10.00–14.00

B. Rozefelde
26326557

9.00–10.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde

10.00–14.00

NVO valde

Veselības stunda –
vingrošana
Veselības grupa – nūjošana
NVO sanāksme,
biedru tikšanās
ar MFC ,,Strops” vadītāju
B. Trubiņu

Nodarbību vadītājs
L. Semičenkova
28740147
E. Grīnvalde
26078711

Pērļošana

10.30–14.00

L. Semičenkova

Veselības grupa – nūjošana

15.00–17.00

E. Grīnvalde

Radošās darbnīcas

10.00-14.00

B. Rozefelde

9.00–10.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde

10.00–14.00

NVO valde
D. Čuba
26563689

Veselības grupa – nūjošana

15.00–17.00

E. Grīnvalde

Radošās darbnīcas

10.00–14.00

B. Rozefelde

Veselības grupa – nūjošana

15.00–17.00

E. Grīnvalde

10.00–14.00

A. Reinholde
29354294

13.00–19.00

E. Grīnvalde

Veselības stunda –
vingrošana
Veselības grupa – nūjošana
NVO sanāksme,
biedru tikšanās
Kulinārija
Galda spēles

22.12.2016.
Ceturtdiena

NVO sanāksme,
biedru tikšanās
Dekupāža
Galda spēles
Gatavošanās
Ziemassvētku pasākumam

23.12.2016.
Piektdiena

Gatavošanās pasākumam
Ziemassvētku ieskaņa

10.00–13.00
13.00–19.00

E. Grīnvalde

Otrdiena
27.12.2016.

Veselības grupa – nūjošana

15.00–17.00

E. Grīnvalde

NVO sanāksme,
biedru tikšanās
Kulinārija
Galda spēles

10.00–14.00

NVO valde
D. Čuba

Veselības grupa – nūjošana

15.00–17.00

E. Grīnvalde

21.12.2016.
Trešdiena

28.12.2016.
Trešdiena
30.12.2016.
Piektdiena

piedāvā darbu zivju vērējiem/jām,
zivju pakotājiem/ām un citiem ceha
darbiniekiem/cēm.
Kontakttālrunis 20234751.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku
mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.
DAŽĀDI
 Elektromotoru remonts Tukuma novada
„Rauciņos”. Telefons 29253411.

Līdzjūtības
Tava mīļa māmulīte,
Mūža miegu aizmigusi.
Apklusuši silti vārdi,
Neteiks labu padomiņu.
(Tautasdziesma)
Izsakām līdzjūtību Salvim, Jurģim un Ainā
ram Svitiņiem, tuvu cilvēku zaudējot.
Darbabiedri Norvēģijā

Es aizeju, kaut viss te ļoti patīk
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt.
Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko te man dzīve neatļāva gūt.
Izsakām līdzjūtību Rudītei, Aināram un pā
rējiem piederīgajiem, no mātes un vecmāmiņas
atvadoties.
Aija, Astrīda, Milda, Rainers

Rojas evaņģēliski luteriskā draudze un mā
cītājs izsaka līdzjūtību piederīgajiem, aizvadot
Mūžībā Aldu Svitiņu.

Lai mātes mīla paliek dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību meitai, mazbēr
niem un pārējiem piederīgajiem, Birutu Silmani
mūžībā pavadot.
Mācītājs Armands Klāvs un
Ģipkas ev. lut. draudze

Kalnā priedes šalko klusi,
Kalnā skumju dziesmu dzied.
Kur uz kapa uzplaukusi
Asinssārta roze zied.
Skumjās esam kopā ar Intu Terpilovski un
pārējiem tuviniekiem, no mātes atvadoties.
Selgas ielas 10 mājas iedzīvotāji

Rojas evaņģēliski luteriskā draudze un mā
cītājs izsaka līdzjūtību piederīgajiem, aizvadot
Mūžībā Hedvigu Vairīti Krūkliņu.

Policijas ziņas
Laika posmā no 9. līdz 23. novembrim Rojas
pašvaldības policija veikusi sekojošas darbības.
09.11. Plkst. 05.45 saņemts zvans par to, ka
Rudē no kādām mājām pēc konflikta aizgājis ne
pilngadīgs aizbildnis. Par notikušo ziņots Rojas
bāriņtiesai, kura situāciju atrisinājusi.
11.11. Rojas pašvaldības policija nodrošināja
sabiedrisko kārtību lāpu gājienā un pēc tā esošā
atceres pasākuma laikā.
13.11. Saņemts zvans par to, ka Rojā, Dārza
ielā guļ nepazīstams vīrietis. Aizbraucot uz noti
kuma vietu, vīrietis netiek atrasts. Konstatēts, ka
uz Roju atbraukušie Rīgas un Jūrmalas bērni, ar
sniegu piepilda atkritumu konteinerus un sniegu
met uz soliņa. Ar bērniem veiktas pārrunas, iz

skaidrota situācija. Saņemts zvans no kādas Rīgas
iedzīvotājas, ka viņas tēvs, atrodoties alkohola rei
bumā, ir agresīvs, atlauzis istabas durvis, uzbrucis
sievai, tai iesitis. Ierodoties notikuma vietā, al
kohols vīrietim nav konstatēts, viņš nav agresīvs,
durvīm lauzuma pēdas netiek konstatētas. Pēc
neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanās,
mediķi sievietes mātei nekādus miesas bojājumus
nekonstatē. Ieteikums turpmāk nesaskaņas ģi
menē risināt bez operatīvo dienestu iejaukšanas.
Informācija par ģimeni izvērtēšanai nodota Rojas
Sociālajam dienestam.
14.11. Saņemts iesniegums no kāda Rudes
iedzīvotāja par to, ka automašīnai, ar kuru viņš
braucis, uzbrucis suns. No suņa saimnieka pie

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

ņemts paskaidrojums, kurā minētais atgadījums
tiek kategoriski noliegts.
15.11. Saņemts zvans no kāda Rudes iedzīvo
tāja, ka pa viņam piederošo īpašumu skraida suns.
Ar suņa saimnieku veikts izskaidrošanas darbs,
izteikts mutisks brīdinājums.
17.11. un 18.11. Rojas pašvaldības policija no
drošināja sabiedrisko kārtību Rojas kultūras cen
trā Valsts svētku tautas ballē, pārkāpumi netika
konstatēti.
19.11. Plkst. 00.32 saņemts zvans par to, ka
Rojā, Celtnieku ielā kāda sieviete kritusi un sasitu
si galvu. Ierodoties notikuma vietā, neviens netiek
atrasts.
20.11. Plkst. 02.03 saņemts zvans par to, ka

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

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

Rojā, Kosmonautu ielā, kādā daudzdzīvokļu mājas
dzīvoklī skaļas svinības traucē kaimiņiem. Veiktas
pārrunas ar jauniešiem, izteikts mutisks brīdinā
jums, pārkāpums novērsts.
21.11. Saņemts zvans par to, ka Kaltenē divos
īpašumos meža cūkas veikušas rakumus. Ieteikts
noslēgt līgumus ar Kaltenes medniekiem par īpa
šumu apmedīšanu.
22.11. Rojas pašvaldības policijā griežas kāds
iedzīvotājs par to, ka savā telefonā saņēmis īsziņu
par to, ka laimēta liela naudas summa un nepie
ciešams pārsūtīt personas datus. Šāda rakstura
īsziņas saņēmuši vairāki Rojas novada iedzīvotāji.
Lūdzam izvērtēt, kam un kur sūtīt savus personas
datus. 

Bezmaksas izdevums.
«BANGA»
iznāk 2 reizes mēnesī.

