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Saskaņā ar Austrumu kalendāru 
8. februārī sākas un līdz 2017. gada 
27. janvārim turpināsies Pērtiķa gads. 
Šajā gadā var sagaidīt visu, arī dažā-
dus likteņa pārsteigumus, tostarp 
dažādas izdevības. Lai izdodas!

Paldies, ka palīdzējāt veidot „Bangu” 2015. gadā

Dace Klabere

Aizvadītā gada nogalē Rojas kultū-
ras centrā notika labdarības koncerts 
ar mērķi vākt līdzekļus ar C hepatītu 
sirgstošajai Rojas novada iedzīvotājai 
Justīnei Valterei un daudzbērnu ģi-
meņu vasaras skolai. Pasākuma laikā 
tika saziedoti 708,37 eiro.

Pasākums bija sapulcinājis pilnu 
zāli skatītāju, kurus labiem darbiem 
iedvesmoja ne tikai  skaistie priekšne-
sumi, bet arī koncerta vadītāju Janas 
Duļevskas un Valtera Krauzes  perso-
nību spēks. Atklājot koncertu, Valters 
Krauze priecājās par ļaužu pilno zāli, 
kas liecināja par to, ka mēs visi vēla-
mies padarīt pasauli labāku un noticēt 
brīnumiem. Viņš izteica cerību, ka tā 
kļūs par lielisku tradīciju – svētdie-
nā pēc Ziemassvētkiem sanākt visiem 
kopā brīžos, kad mums atkal kādam 
būs jāpalīdz.

Pēdējo reizi šādā pasākumā ti-
kāmies pirms gada. Toreiz tika vāk-
ti līdzekļi Justīnes Valteres un Ingas 
Erdmanes ārstēšanai. Kā atzina Rojas 
novada sociālā dienesta vadītāja Lās-
ma Pūce, pagājušā gada pasākumu 
viņa joprojām atceras ar sirds siltumu 
krūtīs. Toreiz cilvēki palīdzēja ne tikai 
finansiāli, bet arī ar savu sirds dāsnu-
mu, labajām domām un vārdiem. Nā-
kamajā dienā pēc labdarības koncerta 
sociālajā dienestā ieradusies sieviete, 
kurai nebijis daudz naudas, bet bijusi 
silta sirds – viņa uz dienestu atnesusi 
ar mīlestību tamborētas mazas rūķīšu 
čībiņas Ingas Erdmanes mazajam dēlē-
nam, kurš šogad ir jau dūšīgi paaudzies. 
Pagājušajā gadā finansiālais atbalsts bija 
vajadzīgs abām sievietēm, šogad situā-
cija ir mainījusies. Gada nogalē veiktie 
izmeklējumi liecina, ka Ingas veselība 
ir krietni uzlabojusies, un kaut arī viņai 
joprojām nepieciešams mūsu morālais 
atbalsts un ticība, ārstēšana vairs nebūs 
jāturpina. Savukārt Inga pati ir izteikusi 
vēlmi brīdī, kad viņai saziedotie līdzekļi 
vairs nebūs vajadzīgi, tos novirzīt tiem, 
kam tas būs nepieciešams.

Bet 5 bērnu audžumammas Justīnes 
Valteres stāsts pagaidām nav tik ieprie-
cinošs. Justīnei vēl jāturpina ilgais un 
sarežģītais ārstēšanās ceļš, jo iepriekšē-
jais ārstēšanās kurss nav devis gaidītos 
rezultātus. Lai Justīne kļūtu vesela, ne-

pieciešami aptuveni 30000 eiro. Lai arī 
valsts sola 2016. gadā simtprocentīgi 
segt C hepatīta slimnieku ārstēšanās iz-
devumus, Lāsma Pūce pret šo solījumu 
izturas piesardzīgi, jo ne visām slimības 
formām būs pieejams valsts atbalsts. Sa-
protot, ka šādu summu saziedot neva-
rēsim, Rojas novada sociālais dienests 
nolēmis Justīnes ārstēšanai piesaistīt 
plašāku sabiedrību caur Ziedot.lv. 

„Tas bija skaistākais vasaras piedzī-
vojums”, tā ģimenes raksturoja pavadī-
tās 3 dienas Ģimeņu vasaras skolā, ko 
organizēja Rojas novada sociālais die-
nests. Kā atzina vasaras skoliņas dalīb-
nieki, ir tik labi, ka šajā steidzīgajā laika 
ritumā, kad nespējam atrast laiku sev, 
dzīvesbiedram un bērniem, ir kāds, kas 
palīdz apstāties un saprast patiesās vēr-
tības dzīvē, atpūsties un ļauties bezrūpī-
bai. Kā atzina Lāsma Pūce, gan Justīnei, 
gan Ingai grūtības iespējams pārvarēt, 
pateicoties gan līdzcilvēku atbalstam, 
gan viņu ģimenēm un, kā zināms, laba 
sabiedrība veidojas no labām ģime-
nēm. Pagājušajā gadā Ingas un Justīnes 
skaudrais stāsts deva stimulu izveidot 
biedrību „Stiprai ģimenei”. Ar tās atbal-
stu un, pateicoties gan sponsoriem, gan 
mūsu zviedru draugiem, 2015. gada 
vasarā tika īstenots biedrības pirmais 
projekts „Gimeņu vasaras skola”. Kā at-
cerējās sociālā dienesta darbiniece dar-
bā ar ģimenēm un bērniem Iveta Brie-
de, tas bijis viens no brīnišķīgākajiem 
pasākumiem, kurā viņa piedalījusies. 
„Tā bija laime – redzēt,  kā bērni un 
vecāki savstarpēji viens otru atbalstīja, 
viens no otra mācījās un bagātinājās”. 
Savā priekā par piedzīvoto dalījās arī 
daudzbērnu ģimenes mamma Gun-
dega Žurovska. Vecāki daudz strādā, 
dažkārt pat divās darbavietās, savukārt 
viņu 3 bērni ne tikai labi mācās vispār-
izglītojošā skolā, bet aktīvi sporto, burā 
un mācās mūzikas skolā. Un tad nācis 
šis brīnišķīgais piedāvājums kaut uz 
dažām dienām apstāties savā skrējienā, 
vienkārši būt bērnu tuvumā, iepazīties 
ar līdzīgi domājošajiem, mācīties no 
viņiem un dalīties savā pieredzē.

„Ikviens mēs nākam no savas ģime-
nes kopā ar to gudrību un dzīves bagā-
žu, ko esam saņēmuši līdzi, tāpēc likās, 
ka vissvarīgāk ir palīdzēt ģimenēm 
iegūt šo gudrību, lai varētu to dot sa-
viem bērniem, kuri veidos tālāk mūsu 

Labdarības koncertā 
vāc ziedojumus

Atmiņai no jaukā pasākuma tapa kuplās Valteru ģimenes un pasākuma vadītāju kopīgs foto.

Par ģimeņu vasaras skolas nepieciešamību arī nākamajā gadā ir pārliecinā-
ta gan sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce (pirmā no labās), gan iepriekšējā 
gada nometņu dalībnieces – sociālā dienesta darbiniece Iveta Briede (vidū) un 
daudzbērnu mamma Gundega Žurovska.

D. Klaberes foto

sabiedrību”, klātesošos uzrunāja Lāsma 
Pūce, aicinot līdzcilvēkus atbalstīt šo 
projektu arī nākamajā vasarā.

Lai iecerētais pasākums nestu aug-
ļus, tajā iesaistījās vesela komanda – 
Rojas  novada kultūras pasākumu or-
ganizatore Dace Broka, kultūras centra 
kolektīvs un pašdarbnieki – sieviešu 
kori „Banga” un „Kalva”, elfas un gaspa-
žiņas, Daces Tapiņas bērnu un jauniešu 
vokālās studijas audzēkņi, Rojas Mū-
zikas un mākslas skolas vokāli instru-
mentālais ansamblis, sporta deju kluba 
„Sara” dejotāji, Marika Gavrona, bet 
par videostāstiem bija gādājušas Evita 
Riekstiņa un Sanita Liepiņa.

Visi, kuri vēlas palīdzēt, ziedoju-
mus var ieskaitīt Rojas novada domes 
ziedojumu kontā, klāt pierakstot norā-
di – Justīnei Valterei C hepatīta ārstē-
šanai vai – Ģimeņu vasaras skolai.

Rojas novada dome, reģ. nr. 
90002644930, Zvejnieku ielā 3, Rojā, 
Rojas nov., LV-3264,

AS SEB banka, bankas kods 
UNLALV2X, konts. Nr. LV53UN-
LA0050014892404.

Allaž atsaucīgajam un palīdzēt ga-
tavajam novada domes kolektīvam, 
īpaši Evai Kārkliņai, Jānim Pūcem, 
Liānai Bērziņai, Maritai Pāvuliņai, Jā-
nim Pāvuliņam,  Agnesei Veckāganei, 
Intai Zaķei, Alisei Krūmiņai, Aigai 
Gruntei, Ligitai Šnorei, vienmēr jaunu 
ideju ierosinātājam Agrim Jansonam.

Par jauno paaudzi atbildīgajiem – 
Gundegai Polei, Anitai Kurmiņai, Sar-
mītei Engīzerei, Virgīnijai un Egilam 
Mūrniekiem, Intai Plātei, Evai Lakše-
vicai, Mērijai Krasonei, Ilonai Klāvi-
ņai, Ivetai Pastorei, Antrai Ozollapai, 
Sanitai Maurei, Aijai Barovskai, Mudī-
tei Beraģei.

Mūsu gaismas pils lieliskajām 
darbiniecēm – Irēnai Svitiņai, Daigai 
Dambītei un Ilutai Graudiņai.

Gan bērnu, gan pieaugušo mu-
zikālās un mākslinieciskās gaumes 

veidotājiem – Jānim Kivilam, Litai 
Krūmiņai, Baibai Beraģei, Marutai 
Zemturei, Līgai Reinei, Inesei Ozoliņai.

Par sportiskā dzīvesveida degoša-
jiem – Tatjanai Kirilovai, Armandam 
Indriksonam, Jānim Volajam, Gunā-
ram Reinholdam, Ģirtam Zanderam, 
Baibai Dālderei, Anitai Raspopovai, 
Ivaram Zūbergam.

Atbildīgajām par bērnu un jau-
niešu saturīgu brīvā laika pavadīša-
nu – Mārai Folkmanei, Ingai Lēmanei 
un Ludmilai Ozolai.

Kultūras darbiniekiem, kas vien-
mēr strādā vaiga sviedros, lai mēs va-
rētu skaisti atpūsties – Dacei Brokai, 
Ārijai Veidei un Marekam Štālam.

Novada vēstures pārzinātājām un 
vācējām – Inesei Indriksonei un Gun-
degai Balodei.

Vienmēr atsaucīgajiem un drau-

dzīgajiem fotomirkļu iemūžinātā-
jiem – Andrim Zemelam un Normun-
dam Indānam.

Dzīves līkločos apmaldījušos, in-
valīdu, grūtdieņu, senioru un sociāli 
vismazāk aizsargāto novada ļaužu 
aizstāvjiem – Lāsmai Pūcei, Silvijai 
Kalmanei, Lienītei Voronovai, Baibai 
Trūbiņai, Ievai Krūmiņai un Ernai 
Grīnvaldei.

Viena no svarīgākā – komunālā 
dienesta atbildīgajiem vīriem – Iva-
ram Jaunozolam.

Novada lepnumam, mākslinie-
kam – Mārim Grosbaham.

Modrajiem kārtības sargātājiem 
novadā – Alfrēdam Liepniekam un 
Dzintaram Vīksnem.

Tūrisma uzņēmēju aizbildnēm – 
Lienei Lismentei-Kviesei un Kristīnei 
Valdemārei.

Jaunās un daudzsološās paaudzes 
pārstāvim – Jānim Bērziņam Aivara 
dēlam.

Lieliskajam „Talsu tipogrāfija” 
kolektīvam, īpaši Ingai, Gunitai un 
vienmēr izpalīdzēt gatavajiem kolē-
ģiem „Talsu Vēstīs” – kādreizējai cīņu 
biedrenei Mairitai Balodei, Janitai 
Veinbergai, Ilzei un Dainim Kārklu-
valkiem.

Bet par jebkuros laika apstākļos – 
vējā un lietū, svelmē, svelošā aukstu-
mā un putenī – „Bangas” nogādāšanu 
ikvienā novada pasta kastītē, vislielā-
kais paldies mūsu izturīgajiem, rūdīta-
jiem pastniekiem.

Uz sadarbību arī 2016. gadā!

Dace Klabere,
redaktore

Rojas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa 

aicina pieteikties 
laulātos pārus, kuri

2016. gadā vēlas 
svinīgos ap stākļos atzīmēt 

savu – 50; 55; 60; 65 un 
70 kopdzīves gadu jubileju 

(laulības reģistrētas 1966. gadā;  
1961. gadā; 1956. gadā; 

1951. gadā un 1946. gadā).

Lūdzam pieteikties 
līdz 2016. gada 1. martam 
pa tālruņiem: 63232056, 

mob. t. 29231680 vai, 
sūtot ziņu uz e-pasta adresi: 

dzimtsaraksti@roja.lv
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Rojas novada 15. decembra domes sēdē tika izskatīti 
38 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
 Apstiprināt Rojas novada domes 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikumu un jaunā redakcijā apstip-
rināt „Nolikuma par darba izpildes 
plānošanas un novērtēšanas kārtību 
Rojas novada domes struktūrvienībās 
un iestādēs” pielikumu Nr. 5.5. „Ro-
jas novada domes struktūrvienību un 
iestāžu vadītāju un darbinieku darba 
izpildes līmeņi un individuālās mē-
nešalgas līmeņi”.
 Apstiprināt ar 2016. gada 1. janvā-

ri Rojas novada domes struktūrvienību 
amatu un mēnešalgu sarakstus.
 Apstiprināt noteikumus „Par atal-

gojuma noteikšanu Rojas novada vidus-
skolas, pirmsskolas izglītības iestāžu un 
Rojas novada Sporta skolas medmāsām”.
 Noteikt Rojas novada domes 

priekšsēdētājai 2016. gadā mēneša limi-
tu mobilā tālruņa rēķinam EUR 25.00 
apmērā.
 Atbalstīt priekšlikumu par sešga-

dīgo bērnu apmācību Rojas vidusskolas 
telpās un neveikt to PII „Zelta zivtiņa”.
 Ievēlēt Lindu Frīdenbergu par Ro-

jas novada bāriņtiesas locekli un Jāni 
Pāvuliņu par Rojas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieku no 2016. gada 
18. janvāra uz 5 (pieciem) gadiem.
 Ar 2016. gada 01. janvāri izdarīt 

grozījumus Rojas novada domes Admi-
nistratīvās komisijas sastāvā: atbrīvot no 
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas 
Zaigu Kilmiti un ievēlēt par Rojas no-
vada domes Administratīvās komisijas 
locekli Lindu Frīdenbergu.
 Apstiprināt pamatlīdzekļu vērtēša-

nas komisiju šādā sastāvā: Agnese Vec-
kāgane; Ina Bramane un Ligita Šnore.
 Apstiprināt mazvērtīgā inventāra 

un materiālu norakstīšanas komisiju 
šādā sastāvā: Ligita Šnore; Ina Bramane 
un Liāna Bērziņa.
 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparādu EUR 138.72 un nokavē-
juma naudu EUR 8.84, kas radusies uz 
15.12.2015., kopā EUR 147,56 EUR ap-
mērā.
 Apstiprināt zemes ierīcības pro-

jektu un sadalīt nekustamā īpašuma 
„Baltpļava”, Pūrciems, Rojas novads, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8882 003 0133, atbilstoši zemes ierīcī-
bas projektam divās atsevišķās zemes 
vienībās un piešķirt tām sekojošus no-
saukumus, adreses un zemes lietošanas 
mērķus: zemes vienībai (īpašumam) ar 
apzīmējumu zemes ierīcības projektā 
Nr. 1 saglabāt esošo nosaukumu un ad-
resi „Baltpļava”, Pūrciems, Rojas novads 
un noteikt zemes lietošanas mērķi  – 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība”. Zemes vie-
nībai (īpašumam) ar apzīmējumu zemes 
ierīcības projektā Nr. 2 piešķirt nosau-
kumu un adresi „Ganības”, Pūrciems, 
Rojas novads, un noteikt zemes lietoša-
nas mērķi – „neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme”.
 Apstiprināt zemes ierīcības projek-

tu un sadalīt nekustamā īpašuma „Kā-
randas”, Rojas novads, zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0183, 
atbilstoši zemes ierīcības projektam di-
vās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt 
tām sekojošus nosaukumus,  adreses un 
zemes lietošanas mērķus: zemes vienī-
bai (īpašumam) ar apzīmējumu zemes 
ierīcības projektā Nr. 1 saglabāt esošo 
nosaukumu un adresi „Kārandas”, Meln-
sils, Rojas novads un saglabāt esošo ze-
mes lietošanas mērķi – „individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”; zemes 
vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu ze-
mes ierīcības projektā Nr. 2 piešķirt no-
saukumu un adresi „Silapūces”, Melnsils, 
Rojas novads, un saglabāt esošo zemes 
lietošanas mērķi – „individuālo dzīvoja-
mo māju apbūves zeme”.
 Apstiprināt zemes ierīcības projek-

tu un sadalīt nekustamā īpašuma „Jaun-
vilciņi”, Rojas novads, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8882 005 0103, 
atbilstoši zemes ierīcības projektam di-
vās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt 
tām sekojošus nosaukumus, adreses un 
zemes lietošanas mērķus: zemes vienībai 
(īpašumam) ar apzīmējumu zemes ierī-
cības projektā Nr. 1 saglabāt esošo no-
saukumu un adresi „Jaunvilciņi”, Rojas 
novads, un noteikt trīs zemes lietošanas 
mērķus – „lauksaimnieciska rakstura 
uzņēmumu apbūve”, „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība” un „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba”; zemes vienībai (īpašumam) ar ap-
zīmējumu zemes ierīcības projektā Nr. 
2 piešķirt nosaukumu „Jaunvilcēni” un 
noteikt trīs zemes lietošanas mērķus  – 
„lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 
apbūve”, „zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība” un 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība”.
 Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 

projektu īpašumam „Rogas”, Rojas no-
vads, zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 8882 005 0007, paredzot zemes 
vienības sadalīšanu un atdalāmajai ze-
mes vienībai piešķirt nosaukumu „Maz-
krūmi”, Rojas novads.
 Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 

projektu īpašumam „Purlīdumi”, Rojas 
novads, zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 8882 005 0079, paredzot zemes 
vienības sadalīšanu un atdalāmajai ze-
mes vienībai piešķirt nosaukumu „Maz-
līdumi”, Rojas novads.
 Izbeigt zemes lietošanas tiesības 

uz nekustamo īpašumu „Jaunpriežkalni 
Rudē”, Rojas novadā. Atbilstoši LR liku-
mam „Par valsts un pašvaldības zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” reģistrēt zemesgrā-
matā kā Rojas novada pašvaldībai pie-
krītošu zemi. Publicēt paziņojumu par 
brīvās zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu „Jaunpriežkalni Rudē”, Rojas 
novadā esošo zemes vienību ar kadas-
tra Nr. 8882 007 0328 iznomāšanu uz 
septiņiem gadiem, lauksaimniecības 
vajadzībām.
 Atcelt 29.09.2008. Rojas novada 

domes ārkārtas sēdes protokolu Nr.  6, 

1. punkta „Par pašvaldības zemju izvēr-
tēšanu” 3. apakšpunktu, kurā nolemts 
atteikties un nodot valstij zemes gabalu 
ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0117. 
Atzīt par pašvaldībai piekritīgu ze-
mes vienību „Valstij piekritīgā zeme”, 
Rojas novadā, ar kadastra apzīmē-
jumu 8882 005 0117 un minēto zemes 
vienību atdalīt no nekustamā īpašuma 
„Valstij piekritīgā zeme”, Rojas novadā, 
kadastra Nr. 8882 008 0617 un piešķirt 
nosaukumu „Sūkņu Māja”, Rojas no-
vads. Atbilstoši LR likumam „Par valsts 
un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada 
pašvaldībai piekrītošu zemi.
 Atcelt 2014. gada 20. maija Rojas 

novada domes (sēdes protokols Nr. 5) 
11.  punktu „Par īpašumu „Dreimaņi”, 
Rojā, Rojas novadā”, 11.1. apakšpunktu. 
Noteikt nekustamā īpašuma „Dreimaņi”, 
Rojā, Rojas novadā, zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8882 008 0690 zemes 
lietošanas mērķus: zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme un zeme 
dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Ze-
mes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
8882 008 0691 un 8882 008 0938, sagla-
bāt zemes lietošanas mērķus.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Grāv-

dārzi”, Rojas novadā, zemes lietošanas 
mērķus zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem: 8882 001 0028 – „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība”; 8882 002 0048 – 
„individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” un „zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība”.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Maz-

roņi”, Rojas novadā, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8882 008 0834 
zemes lietošanas mērķi: „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība”. Saglabāt zemes lietošanas 
mērķus zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumiem: 8882 004 0269, 8882 004 0268,  
8882 007 0410 un 8882 008 0857.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Grā-

viņi”, Rojas novadā, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8882 007 0255 
zemes lietošanas mērķi: „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība”.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Eg-

les”, Rojas novadā, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8882 005 0006 
zemes lietošanas mērķi: „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība”.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Eg-

laines”, Rojas novadā, zemes lietošanas 
mērķus zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem: 8882 007 0297 – „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība” un „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība”;  8882 008 0649 – „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība” un „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība”.

Atcelt Talsu rajona Rojas novada pa-
domes 14.11.2006. lēmums, protokols 
Nr.16, 13. punkts „Par Rojas pagasta ne-
kustamo īpašumu zemes lietošanas mēr-
ķu maiņu” 103. apakšpunktu. Noteikt 
nekustamā īpašuma „Burtnieki”, Val-
galciemā, Rojas novadā, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0189, 
zemes lietošanas mērķus: „individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”, „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība”.

Atcelt Talsu rajona Rojas novada pa-
domes 14.11.2006. lēmums, protokols 
Nr.16,13.punkts „Par Rojas pagasta ne-
kustamo īpašumu zemes lietošanas mēr-
ķu maiņu” 147. apakšpunktu. Noteikt 
nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Rudē, 
Rojas novadā, zemes lietošanas mērķus 
zemes vienībām ar kadastra apzīmē-
jumiem: 8882 007 0249 – „individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”,  „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība”; 8882 005 0075 – „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība”; 8882 007 0250 – 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība” un „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība”. Saglabāt zemes lie-
tošanas mērķus zemes vienībām ar ka-
dastra apzīmējumiem: 8882 005 0077 un 
8882 007 0329.

Noteikt nekustamā īpašuma „Meln-
sila Mežavoti”, Melnsilā, Rojas novadā, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882 002 0004 zemes lietošanas mērķi: 
„komercdarbības objektu apbūves”.

Atcelt Talsu rajona Rojas pagasta pa-
domes 14.11.2006. lēmumu, protokols 
Nr.16, 13. punktu „Par Rojas pagasta 
nekustamo īpašumu zemes lietošanas 
mērķu maiņu” 78. apakšpunktu. Noteikt 
nekustamā īpašuma „Gusti”, Valgal-
ciemā, Rojas novadā, zemes lietošanas 
mērķus zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem: 8882 010 0119 – „indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība”; 8882 010 0120 – indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība”.

Noteikt nekustamā īpašuma „Gran-
tes”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes lietoša-
nas mērķus zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem: 8882 009 0036 – „neap-
gūta individuālo dzīvojamo māju apbū-
ves zeme” un „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba”;  8882 009 0433 – „individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme” un „zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”.
 Precizēt Rojas novada domes 

2015.  gada 17. novembra lēmumu 
Nr.  292 „Par zemes lietošanas mērķa 
maiņu nekustamā īpašumā Enkuru ielā 
1, Rojā, Rojas novadā” 4. punktu: „No-
teikt nekustamā īpašuma Enkuru ielā 1, 
Rojā, Rojas novads, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8882 008 0387 ze-
mes lietošanas mērķus: „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība” un „individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme”.
 Likvidēt adresi „Pienenes”, Meln-

sils, Rojas novads.
 Apstiprināt personu sarakstu Nr. 2, 

2016. gada bezmaksas licenču izsniegša-
nai makšķerēšanai Rojas upē.
 Izteikt 2015. gada 17. novembra 

lēmuma Nr. 267 Par Rojas novada do-
mes Medību koordinācijas komisijas 
izveidošanu” apakšpunktus sekojo-
šā redakcijā: „2.2.4. Ingars Lembergs 
Biedrības „Latvijas Mednieku savie-
nība” pārstāvis; 2.2.5. Aldis Felts meža 
īpašnieku apvienības – biedrība „Lat-
vijas Meža īpašnieku biedrība” pārstā-
vis”.
 Pieņemt no SIA „Zītari LZ”, reģis-

trācijas Nr. 590020011311, ziedojumu 
1 000 EUR apmērā dokumentālajai fil-
mai par komponistu Ziedoni Lindi.
 Apstiprināt zemes ierīcības projek-

tu un sadalīt nekustamo īpašumu „Irši”, 
Melnsils, Rojas novads, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0118, 
atbilstoši zemes ierīcības projektam di-
vās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt 
tām sekojošus nosaukumus un adreses: 
zemes vienībai (īpašumam) ar apzī-
mējumu zemes ierīcības projektā Nr.  1 
saglabāt esošo nosaukumu „Irši” un sa-
glabāt esošo adresi „Irši”, Melnsils, Ro-
jas novads, un noteikt zemes lietošanas 
mērķus: „zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība” un 
„individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”; zemes vienībai (īpašumam) ar 
apzīmējumu zemes ierīcības projektā 
Nr.  2 piešķirt jaunu nosaukumu „Pau-
las” un adresi „Paulas”, Melnsils, Rojas 
novads, un noteikt zemes lietošanas 
mērķus: „zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība” un 
„individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”.

Izbeigt pirms termiņa deputāta piln-
varas Jānim Zivtiņam, sakarā ar viņa 
personisku rakstveida iesniegumu par 
savu pilnvaru nolikšanu. Pieņemt zinā-
šanai, ka pēc deputāta Jāņa Zivtiņa de-
putātu pilnvaru izbeigšanas, par Rojas 
novada domes deputātu kļūst Alvis Žo-
luds, kurš ir Centriskās partijas LATVI-
JAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA saraksta 
nākamais deputāta kandidāts ar lielāko 
vēlētāju balsu skaitu.

Informāciju sagatavoja 
administratīvās nodaļas vadītāja 

vietniece / 
domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Lai novada iedzīvotājiem nebūtu jāmēro 
tālais ceļš līdz Talsiem dažādu valsts iestā-
žu pakalpojumu saņemšanai, Rojas novada 
domē kopš 2014. gada 2. janvāra darbojas un 
turpinās darbību arī turpmāk Valsts un paš-
valdības vienotais klientu apkalpošanas centrs 
(VPVKAC). Visvairāk iedzīvotāji Rojas no-
vada domē vēršas, lai saņemtu Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpo-
jumus, savukārt otrs izmantotākais pakalpo-
jums ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
(PMLP). Konsultācijas sniegtasValsts ieņēmu-
mu dienesta (VID), Uzņēmumu reģistra (UR) 
un Valsts zemes dienesta (VZD) klientiem.

Apkopojot 2015. gada statistiku, visvai-
rāk klientu apkalpošanas centrā Rojā izmanto 
VSAA klienti  –  iedzīvotājiem ir ērti iesniegt 
slimības lapas, iesniegumus par bērna pie-
dzimšanas, maternitātes, paternitātes vai ģime-
nes pabalsta piešķiršanai, kā arī iesniegumus 
miršanas pabalsta piešķiršanai. Kopā pieņemti 
un tālāk nosūtīti  620 iedzīvotāju iesniegumi, 
tāpat sniegtas vairākas konsultācijas iedzīvo-
tājiem par pieejamiem VSAA pakalpojumiem.

Nākamais izmantotākais pakalpojums ir 

Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes sniegtās 
iespējas deklarēties elektroniski. Lai gan šis pa-
kalpojums Rojā ir pieejams tikai no decembra, 
iedzīvotājiem ir iespēja saņemt konsultāciju un 
palīdzību deklarēt savu dzīvesvietu elektronis-
ki valsts un pašvaldības vienotajā portālā lat-
vija.lv. Decembrī vien palīdzēts deklarēties 10 
iedzīvotājiem.

Saistībā ar valsts ieceri elektronizēt pieeja-
mos pakalpojumus, lai iedzīvotājiem atvieg-
lotu saziņu ar valsti, vairums pakalpojumiem 
sniedzam konsultācijas un apmācam iedzīvo-
tājus strādāt elektroniski valsts un pašvaldības 
vienotajā portālā latvija.lv., piemēram, Valsts 
ieņēmuma dienesta klientiem sniegtas 5 kon-
sultācijas, savukārt Uzņēmuma reģistra un 
Valsts zemes dienesta klientiem sniegtas divas 
konsultācijas saistībā ar e-pakalpojumu snieg-
šanu.

Salīdzinot ar 2014. gadu, e-pakalpojumu 
popularitāte ir pieaugusi un cerams, ka iedzī-
votāji turpinās vērsties pēc palīdzības Rojas 
novada domē.

Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji klā-
tienē var saņemt pašvaldības un septiņu valsts 

iestāžu noteiktus pakalpojumus. Rojas novada 
pakalpojumu centrā klātienē var pieteikt no-
teiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji var 
saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspek-
cijas un Valsts zemes dienesta e-pakalpoju-
miem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā.
Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar 
pašvaldību uzsāks šogad. Uzkrājot un izvērtē-
jot iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, 
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkal-
pošanas centra pieejamo valsts pakalpojumu 
klāstu plānots papildināt. 

Vairāk informācijas par klientu apkalpo-
šanas centru iedzīvotāji var uzzināt savā paš-
valdībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu 
vienotajā portālā 

www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Marita Pāvuliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atskats uz Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centra darbu Rojā

Šī diena lai tev 
  skaistāka par citām, 
  Šī diena tikai reizi gadā aust. 
  Lai paliek spēka katram 
  dzīves rītam, 
  lai katrs rīts kā skaisti 
  ziedi plaukst.

Rojas invalīdu biedrība sveic 
2015. gada IV ceturkšņa jubilārus, 

vēlot dzīvesprieku un veselību:
Mairitu Briģi, Gunāru Cepleviču, 

Sarmīti Cepleviču, Dzintru Cibuļaku, 
Liliju Dāvidsoni, Veltu Dolmani, 

Veltu Eiermani, Pārslu Gavari, Mārīti Gideku, 
Melitu Kārklevalku, Jāni Kriškānu, 

Jāni Kviesi, Edvīnu Lāci, Jaņīnu Lejnieci, 
Maiju Leitarti, Emīliju Mežmali, Ritu Niedolu, 

Anitu Otmani, Arti Reinholdu, 
Rasmu Riķīti, Annu Rodzi, Baibu Rozefeldi, 
Gunitu Rozentāli, Hariju Sidru, Māri Silmani, 
Arvīdu Simsonu, Inesi Supi, Ieviņu Svitiņu, 

Ausmu Upneri, Anitu Vansoviču, Hariju Veidi, 
Jāni Veidemani, Litu Zihmani, 
Laimoni Zemelu, Rutu Lapsu, 

Tamāru Janiaku, Melitu Polijenko, 
Vladimiru Ivanovu, Veru Šulci!
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Par nekustamā īpašuma 
nodokli 2016. gadam

Kā jau katru gadu, Rojas novada 
pašvaldība, pamatojoties uz likumu 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 
6.  panta pirmo daļu, līdz 15. februā
rim izsūtīs nekustamā īpašuma no
dokļa (NĪN) maksāšanas paziņoju
mus pēc personas norādītās adreses. 
Ja vēlaties maksāšanas paziņojumu 
saņemt epastā, par to lūdzam paziņot 
uz epastu: alise.krumina@roja.lv. 

Papildus atgādinām, ka ar Rojas 
novada domes saistošajiem noteiku
miem Nr. 12/2015 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu pie
šķiršanu Rojas novadā” noteiktas se
kojošas NĪN atvieglojumu grupas:

1. grupas invalīdiem – 70%.
2. grupas invalīdiem – 50%.
Personām, kurām ir kopīga dekla

rētā dzīvesvieta ar  personu ar pirmās 
grupas invaliditāti, kura ir šīs per

sonas bērns, mazbērns, māsa, brālis, 
laulātais, kāds no vecākiem vai vecve
cākiem, aizbildniecībā vai aizgādnībā 
esoša persona – 70%.

Personām, kurām ir kopīga dekla
rētā dzīvesvieta ar  personu ar otrās 
grupas invaliditāti, kura ir šīs per
sonas bērns, mazbērns, māsa, brālis, 
laulātais, kāds no vecākiem vai vecve
cākiem, aizbildniecībā vai aizgādnībā 
esoša persona – 50%.

Černobiļas atomelektrostacijas 
(Černobiļas AES) avāriju seku lik
vidācijas dalībniekiem – 50%.

Lūdzam iesniegumu par atvieglo
jumu piešķiršanu iesniegt Rojas nova
da domē līdz šī gada 1. martam.

Nekustamā īpašuma speciāliste / 
NĪN administratore 

A. Krūmiņa

Bibliotēka Jaunā gada ceļa jūtīs
Lai vai kā, vecais gads tika aizvadīts 

tiešām fantastiski.  Ar lieliskiem cil
vēkiem blakus un apkārt. Būtu jau vēl 
vairāk, ko stāstīt, ja būtu laiks to visu 
uzrakstīt.  Pagaidām pietiks ar šiem 
skaistajiem vecā gada atvadu mirkļiem.

Pateicamies visiem mūsu atbalstītā
jiem, draugiem un apmeklētājiem un, 
cerot uz jaunu, radošu un draudzīgu 
sadarbību šogad, piedāvājam iepazīties 
ar jaunāko, decembra beigās iegādāto 
grāmatu sarakstu: Setrena P.R. Jaunāka, 
Papēdis M. REMIX pie laika, Hārdens 
B. Bēgšana no nometnes nr. 14, Gros
mans L. Burvji, Moriartija L. Ko Alise 
aizmirsa, Latvijas leģendas 5, Caucis 
G.Ā. Viena latvieša stāsts, Zvirgzdiņš 
J.  Dancis uz virves, Piebalgs I. Melu 
sindikāts, Spāre V. Tu nevari dabūt visu 
ko gribi, Rīgas sargi, Lokhārta  E. Mēs 
bijām meļi, Blaua L. Uldis Dumpis. 
Zemgalietis,  Zīle M. Sapnis par Heidel
bergu, Leins E. Sarkanā dēle, Liksoma 
R. Sestā kupeja, Hānbergs Ē. Atgūšana 
un iegūšana, Robertsa N. Ilūziju gūstā, 
Vailda M. Mulsums, Puče A. Jūs nekad 
viņu nenogalināsiet, Leino M. Ziemas
svētku stāsts, Šuvcāne B. Sauc par Vaidi 
mūsu ciemu, Mihaēlisa A. Pasaku stāst
nieks, Beigbeders F. Ūna un Selindžers, 
Gortners K.V. Vatikāna princese, Falka 
R. Cūkgalva AL DENTE, Vanjē N. Bel
la un Sebastjēns, Sīlis H. Aukstās upes, 
Stepnova M. Bezdievju iela, Svonsons P. 
Meitene ar pulksteni sirds vietā, Hislo
pa V. Sala. Daudz jaunu un interesantu 
grāmatu gaida savus lasītājus arī bērnu 
literatūras nodaļā.

Būsiet vienmēr laipni gaidīti mūsu 
bibliotēkā!

Mēs – Nacionālās bibliotēkas spicē.

Pirmā klasīte pirmo reizi bibliotēkā.

Reģistrētas mirušas personas:
Leonīds Širokovs (20.04.1973.–30.09.2015.)
Dainis Otmanis (23.05.1952.–01.10.2015.)

Ineta Mitenberga (13.10.1962.–02.10.2015.)
Zelma Assupe (17.07.1913.–04.10.2015.)

Rita Leitendorfa (01.11.1942.–09.10.2015.)
Armands Zūbergs (25.07.1967.–09.10.2015.)

Ruta Oboleviča (07.07.1960.–19.10.2015.)
Guntis Briģis (15.03.1939.–27.11.2015.)

Rolands Raimonds Reinholds 
(28.04.1928.–29.11.2015.)

Mērija Letaņina (10.10.1929.–29.11.2015.)
Kārlis Lācis (15.11.1942.–03.12.2015.)

Mārīte Grigorjeva (24.03.1944.–04.12.2015.)
Aldis Vērdiņš (12.08.1939.–11.12.2015.)
Ivo Krūmiņš (14.05.1978.–12.12.2015.)
Anita Eihlere (21.06.1970.–29.12.2015.)

Liāna Bērziņa,
Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja

 P.S.  Redakcijā samērā bieži atskan telefona 
zvans, kurā lasītāji pauž savu neapmierinātību ar 
to, ka viņa mirušā piederīgā vārds nav publicēts 
mūsu dzīvesziņās. Atgādinu lasītājiem, ka šeit tiek 
publicēti tikai to mirušo vārdi, kas reģistrēti Rojas 
Dzimtsarakstu nodaļā.

Dace Klabere

Dzīvesziņas

Laikā no 1. oktobra līdz 
31. decembrim 2015. g. 

Rojas novadā dzimuši bērni:
Sofija Krailo 

(dzimusi 27.09.);
Eduards Kļaviņš (28.09.);
Jēkabs Perekrests (12.12.).

Sastādīti 
4 Laulību reģistri,

tai skaitā – Rojas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 3, 
Kaltenes evaņģēliski lute
riskajā draudzē – 1.

27. janvārī Rojas novada Sociālā dienesta multifunkcionālajā 
centrā „Strops”, Strauta ielā 833, Rojā, plkst. 11.00 ikviens in
teresents aicināts uz informatīvo pēcpusdienu „Gūsti prasmes 
darbā ar datoru – patstāvīgi un BEZ MAKSAS”.

Pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar mājas lapu www.da
torprasmes.lv, kura izveidota projekta „Ilgstoši slimojošo pacientu 
atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu”, ietvaros. 
Mājas lapa piedāvā iespēju apgūt dažādas datorprogrammas pamata 
un pieredzes līmeņos, jebkurā laikā, vietā un BEZ MAKSAS. 
Interesentiem tiks piedāvāta iespēja mājas lapā izveidot savu 
apmācību kontu, kā arī novērtēt savas līdzšinējās zināšanas darbā ar 
datoru, aizpildot aptaujas anketu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

Barikāžu atmiņu ugunskurs 
pie Rojas muzeja

1991. gada janvārī Rīgā norisinājās atjaunotās neatkarīgās Latvi
jas aizsardzības pasākumi, kuri tautas valodā tiek saukti par Barikāžu 
laiku. Tas bija laiks, kad uz Rīgu devās ļaudis no visas Latvijas, ku
riem bija svarīga mūsu valsts brīvība. 

1991. gada 13. janvārī pulksten 4.45 Latvijas Radio izskan 
LR Augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieka Daiņa Īvāna uzruna 
tautai, aicinot pulcēties Doma laukumā, lai paustu atbalstu Lietuvai, 
kur 13. janvāra naktī PSRS tanki aplenca Lietuvas parlamentu un 
ieņē ma televīzijas, radio un telegrāfa ēkas. 

Tajā pašā dienā pulksten 14.00 Rīgā, 11. novembra krastmalā no
tiek Latvijas Tautas frontes rīkotā Vislatvijas protesta manifestācija 
sakarā ar iespējamo bruņoto apvērsumu un Padomju armijas bruņo
tajām akcijām Lietuvā. Manifestācijas laikā Latvijas iedzīvotāji tiek 
aicināti celt barikādes, lai aizstāvētu Latvijai stratēģiski nozīmīgas 
ēkas. Rīgā galvenie aizsargājamie objekti bija Radio nams Doma 
laukumā, LR Augstākās padomes un LR Ministru padomes ēkas un 
telegrāfa centrāle. Barikādes tika celtas  arī Liepājā un Kuldīgā.

Kopš šī trauksmainā laika, kad Latvijas tauta apvienojās, lai sargā
tu savas zemes brīvību un ar nevardarbīgu pretošanos pievērstu citu 
valstu uzmanību notikumiem Baltijā, ir pagājuši 25 gadi.

Šogad 22. janvārī pulksten 18.00 iedegsim atmiņu ugunskuru pie 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja. Aicinām ikvienu piedalīties muzeja 
organizētajā pasākumā un dalīties savās atmiņās par šo  laiku.

 Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja
(rakstā izmantoti materiāli no www.barikopedija.lv)

Slidotava ir atvērta!
Informējam Rojas novada iedzīvotājus, ka slidotava pie Rojas sta

diona ir atvērta un gaida slidot gribētājus! 

Iedzīvotāju ērtībām piedāvājam ievērot slidotavas apmeklējuma laikus, lai 
netraucētu atpūsties tiem, kuri uz slidām ir pirmo reizi un tiem, kuri trenējas 
hokeja spēlei un rīko hokeja mačus. Tāpat atgādinām vecākiem pieskatīt sa
vus bērnus, par bērnu  drošību atbild vecāki.

Aicinām bērnus un jauniešus, izmantojot skeitparka trasi, neslidinā
ties pa to ar ragavām un nebojāt tā virsmu. 

Ikviens slēpot gribētājs ir gaidīts Rojas stadionā uz kopīgu slēpošanu 
ar savu inventāru katru pirmdienu plkst. 19.30!

SLIDOTAVAS DARBA LAIKS:
Darbadienās: 8.00–15.00  SKOLA
                        15.00–19.00 MASU SLIDOTAVA
                        19.00–23.00 HOKEJS

Brīvdienās:    10.00–12.00  HOKEJS
                        12.00–15.00 ĢIMENES AR BĒRNIEM
                        15. 00–19.00 MASU SLIDOTAVA
                        19.00–23.00 HOKEJS

Sagaidot Latvijas simtgadi, ir vērts pieminēt 
un lepoties ar tiem cilvēkiem, kas ar savu darbu 
dzīvi novados ir padarījuši interesantāku. Viens 
no Rojas iedzīvotājiem, kurš ir pelnījis, lai par 
viņu atceras gan vietējie, gan uzzina citos nova
dos dzīvojošie, ir komponists Ziedonis Linde. 
Kurzemnieka dvēsele, interesanta un patīkama 
personība, skaistas dziesmas, izaudzināti jaunie 
mūziķi un viņa attieksme pret dzīvi padomju 
Latvijā – tie ir tikai daži no stāstiem, kas tiks stās
tīti dokumentālajā filmā par Ziedoni Lindi.

Dokumentālās filmas saturu veidos dažādi 
arhīva materiāli (video, fotogrāfijas), sarunas ar 
Ziedoņa Lindes ģimeni, kā arī viņa kolēģu un va
dīto kolektīvu dalībnieku atmiņu stāsti. Tiks iz
mantoti arī viņa dienasgrāmatu pieraksti, kurus 
viņš ir veicis visa mūža garumā.

Tie filmā pildīs aizkadra lomu, un tos ierunās 
kāds Latvijā pazīstams aktieris. 

Filmas tapšanu atbalsta Rojas novada dome 
un Rojas kultūras centrs. Šobrīd ir nepieciešami 
6406.00 EUR filmas ražošanas procesam. Pal
dies par atsaucību filmas draugiem – Andrejam 
Rozefeldam un SIA Gaisma AR, Duburu ģime
nei un uzņēmumam Ķipītis, Gatim Grīnītim un 
SIA Kalvas, kā arī personīgi Evai Kārkliņai un par 
padomiem – Broņislavai Grīnītei.

Ziedo – „Dokumentālā Latvija”, biedrības 
vienotais reģistrācijas nr. 40008244185, ban
kas konts – LV32HABA0551040955363. Mēr
ķis: ziedojums filmai par komponistu Ziedoni 
Lindi.

ATBALSTI
filmas veidošanu par 

komponistu Ziedoni Lindi!
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore  Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

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

Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» 
iznāk 2 reizes mēnesī. 

Līdz 01.02  Rojas KC mazajā zālē
LĪGAS REINES DARBU PERSONĀLIZSTĀDE

„Soli pa solim”.

16. janvārī plkst. 18.00
jaunā režisores Lailas Pakalniņas spēlfilma

                  „Ausma”.
Ievadvārdus filmai teiks un sarunu pēc filmas vadīs Jurģis Krāsons. Par 

iespai diem filmas uzņemšanas laikā pastāstīs filmas dalībnieki no mūsu nova
da. Ieeja 2.00 EUR.

Janvāra barikāžu laiku pieminot, 22. janvārī plkst. 19.30
Dokumentālā filma „Īvāns”.

Ieeja 2.00 EUR.

23. janvārī plkst.18.00 Rojas KC
Tijas Bangas muzikālā komēdija 
„SEPTIŅAS VECMEITAS”.

Vecmeitu lomās iejutīsies Latvijā labi pazīstamās un leģendārās aktrises 
Olga Dreģe, Velta Straume, Raimonda Vazdika, Laila Kirmuška, Jūlija 
Ļaha, Dace Makovska, Ginta Krievkalna vai Liene Šomase, Maija Romaško 
un vienīgais vīrietis rožu dārzā – Juris Jope vai Emīls Kivlenieks. Pie klavierēm 
Gints Žilinskis.

Biļetes: 12.00; 10.00; 9.00;  8.00 EUR. Iepriekšpārdošana, rezervēšana.

28. janvārī plkst. 13.00
muzikāla izrāde bērniem „Detektīvi Minjoni”. 

Uz Roju atceļos  bērnu tik ļoti iemīļotie Minjoni – detektīvi Minjoni. Tas 
ir stāsts par to, kā no kalendāriem pazudusi diena – svētdiena. Visi pasaules 
detektīvi to ir bez panākumiem meklējuši it visur un pēdējā cerība ir uz 
detektīviem Minjoniem. Viņi nav paši gudrākie, bet veiksmīgākie noteikti. 
Tikai viņiem izdodas atrast pazudušo nedēļas dienu. Kā tas notiek? – Par to 
stāstīs muzikālā izrāde „Detektīvi Minjoni”.

Izrādes režisors – Imants Strads. Lomās – Valmieras teātra aktieri un Rīgas 
viesmākslinieki. Izrādes garums – 1 h (bez starpbrīža). Biļetes cena 3.00 EUR.

29. janvārī pklst. 19.00
DĀMU SAKSAFONU KVARTETS N[ex]T MOVE KONCERTS.

Pārdomu, sirsnības un joku pilna daudzveidīga programma, kuras pamatā 
kino mūzika. Dāmas caur mūziku veido stāstus, sākot no Šerloka Holmsa un 
Erkila Puaro līdz pat Džekijam Čanam un Simpsoniem. Horeogrāfija tapusi 
sadarbībā ar Jāni Purviņu. Aranžējumus veidojusi kvarteta vadītāja Inga 
Meijere.

Ieeja – 5.00 EUR. Biļetes jau pieejamas www.bilesuparadize.lv

10. februārī 
leļļu izrāde bērniem „Tu un es”.

Kādu dienu Zaķis sastrīdējās ar saviem draugiem un nolēma pats sev izga
tavot jauno labāko draugu – ROBOTU, kurš turpmāk visu darītu viņa vietā! Iz
rādē bērni mācās saprast, kas ir draudzība un  kādam ir jābūt labam draugam.

Ieeja 3.00 EUR.

PIE MUMS ATKAL VIESOSIES DAILES TEĀTRIS! 
ŠĪ IZRĀDE RĪGĀ VIENMĒR IR IZPĀRDOTA!

17. martā plkst. 19.00
izrāde „Svēta lieta“.

Pie Večuka ierodas Nāve. It kā ar to vēl nebūtu gana – viņai ir piedāvājums! 
Trīs stundu laikā Večukam jāpaveic svēta lieta – Dievam tīkams darbs. Tad šis 
ar savu Večiņu varēs dzīvot vēl desmit gadus. Ko tādu svētu lai šajās trīs stundās 
izdara? Večuks ar Večiņu sāk rīkoties. Un ko šādā situācijā darītu jūs?

Florids Buļakovs (1948–2015) ir baškīru dramaturgs, daudzu literatūras un 
mākslas prēmiju laureāts, vairāk nekā 20 lugu autors. Viņš ir īsts traģikomēdi
jas meistars, kura lugās komisks patoss mijas ar dzīves absurda apjausmu un 
smiekli skan cauri asarām. Traģikomēdija „Svēta lieta” (jeb „Mīl, nemīl”, 1991) 
ir stāsts par mīlestību mūža garumā.

Lomās: Indra Briķe, Juris Bartkevičs, Aija Dzērve vai Elīna Dzelme, Mār
tiņš Počs.

Ieeja 14.00; 10.00; 8.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana Rojas KC un www.bilesuparadize.lv

JAUNS GADS – JAUNI  IZAICINĀJUMI!
Ja vēlies pamēģināt. kā ir būt par solistu vai zini, kam to vajadzētu darīt – 

aicinām pieņemt izaicinājumu jaunajam šovam MEKLĒJAM SOLISTU!
Nešaubies ne mirkli un piesakies Rojas KC, zvani 29196478, raksti –  

rojaskn@inbox.lv.
Jaunais šovs plānots 9. aprīlī.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Līdzjūtības

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.
 Rudē pārdod kvalitatīvu vasaras, ziedu un ru

dens medu. Cena par 0,5 l – 3,50 EUR.
Telefons 29426315.

DAŽĀDI
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku

mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.

18. janvārī 11.00 multifunkcionālā centra 
„Strops” telpās notiks pensionāru kluba „Liedags” 
kopsapulce. Aicinām piedalīties arī tos pensionā
rus, kuri vēlas iestāties klubā.

Kluba „Liedags” padome

Mēs visi garu dzīvi gribam,
Mums visiem laika ir par maz.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, no Anitas 
 Eihleres atvadoties.

Mājas iedzīvotāji

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Skumju brīdī esam kopā ar Ernestu, Ēriku un 
Esmeraldi, māmiņu zaudējot.

Ernesta 9.a

… pa mirdzošu gaismas staru
sargeņģelis aiznesa
dvēseli debesu valstībā.

Skumjajā brīdī esam kopā ar Esmeraldi Eihleri 
un viņas mīļajiem, māmiņu zaudējot.

Klasesbiedri, vecāki, audzinātāja

Ikvienai dziesmai ikreiz ir jāizskan,
Pat diena kvēlākā sev rietu līdzi nes.
Izsakām līdzjūtību Jurim Lejam, no mammas 

atvadoties.
Kaimiņi

Cik grūti šobrīd ticēt,
Ka nevarēs vairs rīt
Tev labudienu sacīt
Un mājās sagaidīt…

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Inesei Ozolai, no 
tēva Raimonda Soona atvadoties.

Rojas vidusskolas kolektīvs

Lai paliek ābele, ko iestādīju
Un vārds, ko kādam teicu mierinot,
Lai godīgs darbs bez skaļuma ir vainags
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.
Zaudējuma sāpēs esam kopā ar Ingu Treizi, 

tēti zaudējot.
Rojas invalīdu biedrība

Neviens jau sāpes neaicina,
Kad viņām vajag, tad tās nāk.
Tās pašas savu laiku zina,
Neviens jau sāpes neaicina.

Bēdās esam kopā ar Ēriku Jugbārdi, no brāļa 
atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Pateicība
Kas bij tuvu, nu ir tālu,
Es jau pats to negribēju…

Izsakām lielu paldies Aivitai Duburei, Rojas in
valīdu biedrībai, pensionāru klubiņam „Liedags” un 
visiem pārējiem mīļajiem cilvēkiem, kas bija kopā ar 
mums, Ivo Krūmiņu pavadot.

Mamma, māsa, brāļi

21. janvārī 16.00 Rojas bibliotēkā
Raimonda Paula dziesmu vakars

„Dzīve kā ziņģe”.
Paskaties, dziesma tev pretī nāk,

Nepalaid, nepalaid garām!

2015. gada statistika par pašvaldības 
policijas veiktajām darbībām

• Sastādīti  54 APK protokoli par dažāda rakstura pārkāpumiem un 7 protoko
li  – paziņojumi par  automašīnu iebraukšanu kāpu zonā;

• Izskatīti 44 pilsoņu iesniegumi, uzrakstīti 42 uzaicinājumi iedzīvotājiem sa
kārtot savus īpašumus;

• Dzīvnieku patversmē nogādāts 1 suns;
• Sniegtas 118 atbildes dažādām iestādēm;
• Saņemti 73 iesniegumi un pieprasījumi no juridiskām personām.

Atgādinām makšķerniekiem!
Saskaņā ar Rojas ostas nolikuma 77. punktu peldēšanās, mak

šķerēšana un zvejošana Rojas ostas akvatorijā ir aizliegta. Par 
makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpšanu atbildība no
teikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80.3 pantā. 
Jautājumus par licencēto makšķerēšanu Rojas upē regulē Rojas 
novada pašvaldības 2014. gada 16. septembra Saistošie noteiku
mi Nr.11/2014 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rojas upē 
2014.–2016. gadā”. 

Pateicība
Rojas invalīdu biedrība saka lielu paldies par sadarbību Rojas 

novada domei, sociālajam dienestam, kultūras centram un visiem 
uzņēmējiem, kuri atbalstīja mūsu darbības sekmīgu norisi.

Erna Grīnvalde,
Invalīdu biedrības priekšsēdētāja

Sveicam Dzintru Žuravsku 
ar skaistāko dāvanu viņas 

dzimšanas dienā – jaunā romāna 
„Labirinta sindroms” iznākšanu!

Veselību un radošu garu 
turpmākiem darbiem! 

Rojas bibliotēkas kolektīvs

No 11. janvāra līdz 8. februārim
Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā 

Selgas ielā 14 E
apskatāma Rojas Mūzikas un mākslas skolas interešu 

izglītības nodaļas audzēkņu 
MĀKSLAS DARBU IZSTĀDE.

Cienījamie Rojas novada seniori!
Vēlos informēt, ka, sākot no 2016. gada janvāra, MFC „Strops” 

jūs katru pirmdienu no plkst. 10.00 līdz 13.00  varat apmeklēt tam
borēšanas un adīšanas radošo darbnīcu. Esat mīļi gaidīti!  Ra
došajā darbnīcā varēsiet apgūt jaunas prasmes vai papildināt jau 
esošās. 

Sociālā rehabilitētāja Ieva Krūmiņa

Rojas invalīdu biedrības un Rojas senioru 
veselības un sporta diena vidusskolas 
sporta zālē 23. janvārī  plkst. 11.00.

PROGRAMMĀ:
1. ŠAUTRIŅU MEŠANA
2. BASKETBOLA SODA METIENI
3. GALDA TENISA BUMBIŅAS „DĪDĪŠANA”
4. GOLFA BUMBIŅU MEŠANA
5. LIDOJOŠĀ ŠĶĪVĪŠA MEŠANA PA ĶEĢĻIEM
6. ZIVS TĪŠANA UZ AUKLAS
7. METIENI UN SITIENI VĀRTOS
8. METIENI HORIZONTĀLĀ MĒŖĶĪ 
9. DAMBRETE

UZ TIKŠANOS SPORTA ZĀLĒ!
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