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Sportistu ballē apbalvo labākos novada sportistus

Projektu dienās tika salocīti simtiem origami, 
ar ko dekorēt telpas skolas jubilejā. 

Lasiet 3. lpp. rakstā „Projektu dienas un mācību 
olimpiādes skolā”.

E. Mūrnieka foto

Sports dara dzīvi krāsaināku, ļauj uzla-
bot un saglabāt veselību, atrast draugus un 
domubiedrus, sniedz pozitīvas emocijas. 
Sporta un veselīga dzīvesveida nozīme mūsu 
sabiedrībā arvien pieaug. 

19. februāra vakarā Rojas kultūras centrā 
uz sportistu apbalvošanu dažādās nominā-
cijās bija ieradušies sportisti, viņu ģimenes 
locekļi un atbalstītāji. Nominēšanai tika pie-
teikti sekojoši Rojas novada sportisti. 

„Jaunais talants 2015” – Una Dravniece, 
Līga Vecbērza, Madars Dīriņš, Emīls Kron-
tāls, Elīna Medne. 

„Sportiste 2015” – Liene Lismente-Kvie-
se, Dace Jaunzeme,  Ilze Trukšāne, Liene Vo-
ronova, Baiba Dāldere.

„Sportists 2015” – Krists Lisments-Kvie-
sis, Aivis Lēmanis, Uģis Kronbergs, Gatis Si-
manovicš, Ģirts Zanders.

„Treneris 2015” – Jānis Volajs, Valdis 
Dombrovskis, Gunārs Reinholds, Rudīte 
Bārdiņa, Uldis Fīrmanis. 

„Sporta veterāns” – Imants Ločmels, 
Oskars Puntulis, Guntra Stocka, Gundars 
Doniņš, Tatjana Kirilova. 

„Komanda 2015” – florbola koman-
da „FK Roja-Rauda Print”, U-19 jauniešu 

basketbola komanda, autosporta komanda 
„Brāļi Grīnīši”, novusa komanda „Līcis ‘93”.

Novembrī un decembrī novada iedzīvo-
tāji varēja aizpildīt balsošanas anketas. Tika 
saņemtas 580 anketas.  Pēc tautas balsojuma 
nominācijā „Jaunais talants 2015” visvairāk 
balsis saņēma Madars Dīriņš. U-18 vecuma 
grupā viņš Latvijas čempionātā superral-
lijā izcīnīja 2. vietu, bet kartingā ierindojās 
5.  vietā no 29 braucējiem. Bez tam Madars 
ir Rojas novada sporta skolas basketbola no-
daļas audzēknis, piedalās Latvijas jaunatnes 
basketbola līgas sacensībās U-16 vecuma 
grupā.

Nominācijā „Sportiste 2015” tika nomi-
nēta Liene Lismente-Kviese. Viņa piedalījās 
Latvijas Stipro skrējienā, pārstāvēja Rojas 
novada komandu starpnovadu sporta spēlēs, 
viņa peldas jūrā arī ziemā, piedalījās skrie-
šanas seriālā „Rojas apļi”, regulāri apmeklē 
SB „Roja” treniņus.

Nominācijā „Sportists 2015” visvairāk 
iedzīvotāju nobalsoja par Aivi Lēmani. Pēc 
Rojas vidusskolas 9. klases absolvēšanas 
Aivis sāka mācīties Ventspils 1. ģimnāzijā. 
Trenējas un spēlē basketbolu Ventspils spor-
ta skolā „Spars” U-19 komandā. 2015. gadā 

spēlēja komandā „Vents-
pils augstskola”. Ir Lat-
vijas basketbola izlases 
dalībnieks U-18 vecuma 
grupā. 

Nominācijā „Treneris 
2015” laurus plūca ikvie-
nam novada iedzīvotā-
jam labi zināmais treneris 
Jānis Volajs. Par treneri 
viņš strādā savā SB „Roja”. 
Divas viņa audzēknes – 
Līga Vecbērza un Una 
Dravniece 2015.  gadā  
bi ja Latvijas U-18 izlases 
dalībnieces vieglatlētikā. 
Viņas ir izcīnījušas godal-
gotas vietas Latvijas čem-
pionātā un Baltijas valstu 
čempionātā vieglatlētikā. 
Pie Jāņa uz treniņiem nāk 
iedzīvotāji, lai nostiprinā-
tu un saglabātu veselību. 
Viņš ir arī fiziskās sagata-
votības treneris Talsu vī-
riešu florbola komandai.

Nominācijā „Sporta veterāns” laureā-
ta gods tika Tatjanai Kirilovai. 2015.  gadā 
viņa ir Latvijas čempione basketbolā vecu-
ma grupā 50+ Tukuma komandas sastāvā. 
Pārstāvēja novada komandu dažādos sporta 
veidos starpnovadu sporta spēlēs vasaras un 
ziemas posmos. Rojas novadā vada sieviešu 
vingrošanas grupu, piedalījās skriešanas se-
riālā „Rojas apļi”.

Nominācijā „Komanda 2015” novada ie-
dzīvotāji nobalsoja par autosporta komandu 
„Brāļi Grīnīši”.  Viņi 2015. gada sezonā Latvi-
jas čempionātā kopvērtējumā klasē „Klasika 
3000” izcīnīja 2. vietu.

Sportiskākās ģimenes gods šoreiz Kron-
bergu ģimenei. Viņi ir neiztrūkstoši ģimeņu 
sporta pasākumu un starpnovadu sporta 
spēļu dalībnieki, visi kopā piedalās arī skrie-
šanas seriālā „Rojas apļi”, veselības dienā, 
bet Kerija apmeklē arī sporta skolas treniņus 
basketbolā.

Savukārt „Sportiskākais Rojas novada 
uzņēmums” šogad – SIA „Līcis’93”. Šis ir ko-
lektīvs, kurš uz sporta spēlēm allaž ierodas 
kuplā skaitā ar sportisko Andri Raspopovu 
priekšgalā.

Par atbalstu Rojas novada sportam  pa-
teicāmies Rojas novada domei, SIA „Rauda”, 
AS „Talsu mežrūpniecība”, SIA „Banga LTD”, 
SIA „Ķipītis-Roja”.

Pasākumu kuplināja Kristīnes meiteņu 
aerobikas grupa no Rudes. Ar skanīgo dzie-
dājumu klātesošos iepriecināja Dace un Ive-
ta, bet kā vienmēr krāšņas dejas izdejoja Evas 
deju grupas audzēkņi. Pasākuma noslēgumā 
kā rozīnīte saldajā ēdienā bija ielu vingroša-
nas puišu no Rīgas atraktīvā, sportiskā uz-
stāšanās. Pasākuma otrajā daļā sportisti un 
viesi varēja izlocīt kājas grupas „Galaktika” 
ritmos.

Ikvienam Rojas novada iedzīvotājam, 
kurš ir draugos ar sportu, novēlu sportā kļūt 
labākiem nekā bijāt, jo uzvara nenozīmē būt 
pirmajam, uzvara ir tad,  kad esi kļuvis la-
bāks nekā biji. Tiem, kuri vēl nav atraduši 
savu sporta veidu, šajā gadā novēlu to atrast 
un aktīvi iesaistīties novada sporta dzīvē.

Paldies par atbalstu un palīdzību vakara 
sagatavošanā un vadīšanā atsaucīgajiem kul-
tūras centra darbiniekiem Dacei Brokai, Āri-
jai Veidei, Marekam Štālam, Arnim Enzelam 
un fotogrāfam Andrim Zemelam.

Sporta organizatore T. Kirilova

Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un izpilddirektors Jānis 
Pūce tūdaļ sveiks „Sporta veterāns” laureāti, sporta skolas direk-
tori Tatjani Kirilovu, bet pati Eva Kārkliņa šajā vakarā ieguva 
nomināciju „Sportiskākā vadītāja”.

Apbalvojumu saņem „Sportiste 2015” – Liene Lismente-
Kviese.

„Sportists 2015” – Aivis Lēmanis, viņam blakus basketbola 
treneris Valdis Dombrovskis. 

Andra Zemela foto

19. februāris, diena, kad Rojas novada sportisti svinēja savus panā-
kumus ikgadējā sportistu ballē, bija īpaša arī rojeniecei Zanei Klabe-
rei. Šajā dienā viņa saņēma Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces 
piemiņas dāvanu un Atzinības rakstu „Par personīgo iegul dījumu 
Latvijas sporta attīstībā un Latvijas tēla veidošanu pasaulē”.

Zane ir Latvijas sieviešu florbola izlases dalībniece, kura kopā ar 
komandas biedrenēm pagājušā gada izskaņā Tamperē (Somijā) pa-
tīkami pārsteidza florbola līdzjutējus, izcīnot godpilno 5. vietu pa-
saulē. Ar florbolu Zane sāka nodarboties pirms vairāk nekā 20 ga-
diem dzimtajā Rojas vidusskolā, kur viņas pirmais treneris bija Jānis 
Volajs. Zanes lielākie sasniegumi – deviņkārtēja Latvijas čempione, 
pieckārtēja Latvijas čempionāta labākās aizsardzes balvas ieguvēja, 
2015. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra simboliskās 
izlases dalībniece, bijusī Latvijas izlases kapteine. Šobrīd – Latvijas 
izlases un zviedru Crafstadens IBK florboliste,  Starptautiskās Flor-
bola savienības žūrijas locekle. Dzīvē tā iegrozījies, ka pašlaik Zanes 
dzīve rit divos Baltijas jūras krastos – ikdiena paiet, kopā ar ģimeni 
dzīvojot un strādājot Oskarshamnā Zviedrijā, bet vasaras mēneši 
un svētku brīvdienas – Rojā.

Irēna Svitiņa

Zane Klabere saņem Saeimas priekšsēdētājas Atzinības rakstu

Zane pasaules čempionātā Tamperē. 
Albuma foto

Atbalsti filmas veidošanu 
par komponistu 
Ziedoni Lindi

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 viņa dzīvi atceras gan vietējie, gan uzzina citos nova-
dos dzīvojošie, ir komponists Ziedonis Linde. Kurzemnieka 
dvēsele, interesanta un patīkama personība, skaistas dzies-
mas, izaudzināti jaunie mūziķi un viņa attieksme pret dzīvi 
padomju Latvijā – tie ir tikai daži no stāstiem, kas tiks stāstīti 
dokumentālajā filmā par Ziedoni Lindi.

Ziedo – „Dokumentālā Latvija”, reģistrācijas nr. 
40008244185, bankas konts: LV32HABA0551040955363. 
Mērķis: ziedojums filmai par komponistu Ziedoni Lindi.

Paldies līdzšinējiem ziedotājiem par sniegto atbalstu fil-
mas tapšanā – SIA „Zītari”, SIA „Gaisma AR”, SIA „Ķipītis 
Roja”, SIA „Kalvas”, Rojas novada domei, kā arī personīgi 
Evai Kārkliņai, Lailai Olektei, Intai Avetisjanai un ziedotājam, 
kurš vēlējās palikt anonīms. 
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Rojas novada 16. februāra domes sēdē 
tika izskatīti 24 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

Rojas ciematā 2015. gadā tika 
izbūvēts jauns ielu apgaismojums  
Strauta ielā, Zvejnieku ielas daudz
dzīvokļu namu pagalmos, kā arī 
tika atjaunots apgaismojums Selgas 
ielā no Izstāžu zāles līdz Zvejnieku 
ielai. Jauna apgaismojuma līnija tika 
izbūvēta Akas, Skuju un Sūnu ielās. 
Kopā augstāk minēto darbu veikšanai  
2015.  gadā, saskaņā ar plānoto 
budžetu, tika iztērēti 35202.07 EUR.

2015. gadā Rojas novadā ielu 
apgaismojuma elektrības patēriņa 
apmaksai tika iztērēti 7850.35 EUR un 
izdegušo ielu apgaismojuma spuldžu 
nomaiņai 602.00 EUR.

2016. gada 15. februārī Rojas 
novadā ielu apgaismojuma elektrības 
patēriņa taupības nolūkos tika 
pārregulēti ielu apgaismojuma krēslas 
slēdži tā, lai apgaismojums ieslēdzas 
pulksten 6.00.–6.25. un izslēdzas 
ar gaismas parādīšanos. Vakaros 
apgaismojums ieslēdzas līdz ar tumsas 
iestāšanos  un izslēdzas ap pulksten 
23.30–24.00.

2016. gadā Rojas novadā plā nots 
pakāpeniski nomainīt veco apgais
mojumu pret jaunu Rojā, turpināt 
pārtrauktos darbus Rudē un Melnsilā. 
2016.   gada Rojas novada domes budžetā 
ielu apgaismojuma labiekārtošanai ir 
ieplānots sekojošs finansējums:

1. Jauna  ielu apgaismojuma izbūve 
Skuju ielā – Torņu ielā līdz Miera ielas 
krustojumam, uzstādīt 24 jaunas ielu 
apgaismojuma laternas par kopējo 
summu 17160 EUR;

2. Jauna ielu apgaismojuma 
izbūve Rudē, uzstādot 7 jaunas ielu 
apgaismojuma laternas par kopējo 
summu 5005 EUR;

3. Jauna ielu apgaismojuma izbūve 
Selgas ielā no Zvejnieku ielas līdz Rojas 
Jūras zvejniecības muzejam, uzstādot 
10 jaunas ielu apgaismojuma laternas 
par kopēju summu 7150 EUR;

4. Jauna ielu apgaismojuma izbūve 
Peldu ielā no Priežu ielas krustojuma 
līdz Akas ielai, uzstādot 6 jaunas ielu 
apgaismojuma laternas par kopējo 
summu 4290 EUR;

5. Ielu apgaismojuma izbūve Meln
silā pie autobusu pieturas, kur plānota 
viena dubultā laterna par kopējo 
summu 715 EUR;

6. Daļēju sarūsējušo ielas apgais
mojuma laternu nomaiņa Upes ielā, 
kur plānots nomainīt 5 laternas par 
kopējo summu 2500 EUR;

7. Daļēju sarūsējošo ielas apgais
mojuma laternu nomaiņa Jaunkunčos, 
plānots nomainīt 5 laternas par kopējo 
summu 2500 EUR;

8. Daļēju sarūsējošo ielas apgais
mojuma laternu nomaiņa Zvejnieku 

ielā no skolas līdz Miera ielas krus
tojumam, plānots nomainīt 5 laternas 
par kopējo summu 2500 EUR;

9. AS „Sadales tīkli” projekta ietva
ros Rojā plānots tranšejā ieguldīt ielu 
apgaismojuma kabeļus 5km garumā 
par kopējo summu 10 000 EUR.

Kopā  Rojas novadā 2016.  gadā 
plānots ielu apgaismojuma labiekār
tošanai tērēt 60 520 EUR. 

Rojas novadā ielu apgaismojuma 
labiekārtošanas darbi tiek plānoti tā, 
lai pakāpeniski tiktu nomainīti vecie 
apgaismojuma kabeļi un laternas pret 
jauniem kabeļiem un laternām. Darbi 
notiek prioritārā secībā, ievērojot 
principu, kur lielāka iedzīvotāju 
plūs ma, tur vispirms notiek darbi 
un saskaņā ar pašvaldības budžeta 
iespējām.

Saprotu, ka iedzīvotāji vēlas, lai 
darbi notiktu lielākā apjomā un 
straujākā tempā, bet, pamatojoties 
uz to, ka līdz 2011. gadam vispār šai 
problēmai netika pievērsta pietiekami 
nopietna uzmanība, veicamo darbu 
apjomi ir ļoti lieli un tie prasa 
apjomīgus finanšu resursus. Tā kā tik, 
cik pieļauj resursi, arī savus darbus 
plānojam un veicam.

 Rojas novada domes 
izpilddirektors Jānis Pūce

Rojas novada teritorijā  veiktie darbi 
ielu apgaismojumā 2015. gadā un  
plānotie darbi 2016. gadā

•	 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 4/2016 „Par mācību maksu Rojas Mūzikas un mākslas skolā”.

•	 Apstiprināt precizētus Rojas novada pašvaldības saistošos no
teikumus Nr. 1/2016 „Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 
21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 „Par materiāliem pa
balstiem Rojas novadā”.

•	 Saskaņot, ka Rojas novada vidusskola saņem licenci un no 
2016. gada 1. septembra sāk īstenot Rojas vidusskolā  speciālās pa
matizglītības posma (1.–6. klase) programmu izglītojamiem ar garī
gās attīstības traucējumiem.

•	 Apstiprināt Rojas vidusskolas Nolikumu.
•	 Apstiprināt kolektīva dalības maksu Rojas Mūzikas un mākslas 

skolas 2016. gada 16. aprīlī organizētajam II Džeza un vieglās mū
zikas ansambļu konkursam  „Rojas ritmi”,  EUR 15.00 (piecpadsmit 
eiro) apmērā.

•	 Atzīt Rojas novada Attīstības programmas 2012.–2018. gadam, 
kas apstiprināta ar Rojas novada domes 15.11.2011. lēmumu par 
spēku zaudējušu ar dienu, kad stājas spēkā Rojas novada Attīstības 
programmu 2015.–2021. gadam (Rojas novada domes 19.01.2016. 
sē des lēmums).

•	 Iesniegt LAD projekta pieteikumu „Viengadīgo taimiņu mazu
ļu ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidoša
nai un resursu papildināšanai Rojas novadā” Valsts atbalsta pasāku
mam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, 
pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī 
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. Nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu 143554 EUR, projekta kopējās izmak
sas 7177.72 EUR.

•	 Iesniegt LAD projekta pieteikumu „Taimiņu mazuļu ataudzēša
nai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja” Valsts 
atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu 
līdzekļiem, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publis
kajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā 
arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. Nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu 1168.86 EUR, projekta kopējās izmaksas 
5844.30 EUR.

•	 Grozīt Rojas novada domes 2015. gada 15. decembra lēmuma 
lemjošās daļas 2. un 3. punktu, izsakot tos šādā redakcijā: 

„2. Sadalīt nekustamā īpašuma „Baltpļava”, Pūrciems, Rojas no
vads, (kadastra Nr. 88820030133) zemes vienību ar kadastra apzīmē
jumu 88820030133, atbilstoši zemes ierīcības projektam divās atseviš
ķās zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus nosaukumus un adreses:

– Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu zemes ierīcības 
projektā Nr. 1 piešķirt jaunu nosaukumu „Baltpļava” un piešķirt jau
nu adresi „Baltpļava”, Pūrciems,  Rojas novads, LV3264;

– Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu zemes ierīcības 
projektā Nr.2 piešķirt jaunu nosaukumu „Ganības” un piešķirt jaunu 
adresi „Ganības”, Pūrciems, Rojas novads, LV3264.

3. Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu zemes ierīcības 
projektā Nr. 1 kopplatībā 1,6900 ha noteikt 2 (divus) zemes lietoša
nas mērķus – 

– Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī
ba” (NĪLM – kods 0101) 1,4900 ha platībā.

– „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 
(NĪLM – kods 0600) 0,2000 ha platībā”.

•	 Precizēt Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu nosaukumus, 
atbilstoši  Rojas novada pašvaldības A, B un C grupas ceļu un ielu 
sarakstam. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības ielu sarakstu Rojas 
ciemā, Rojas novada pašvaldības A grupas ceļu sarakstu, Rojas no
vada pašvaldības B grupas ceļu sarakstu, Rojas novada pašvaldības 
C grupas ceļu sarakstu, aktualizējot Rojas novada pašvaldības ceļu 
un ielu reģistru.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Īrisi”, Rojas novadā, atda
lot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0428 un pievie
not to nekustamam īpašumam „Kristīnes”, Rojas novads ar kadastra 
Nr. 8882 009 0561. Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) noteikt ze
mes lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība”. Paliekošai zemes vienībai (īpašumam) noteikt 
zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar
bība ir mežsaimniecība”.

•	 Izveidot būvju īpašumu Miera ielā 52, Rojā, Rojas novadā, sa
stāvošu no dzīvojamās mājas, siltumnīcas, diviem šķūņiem un pie
šķirt būvju īpašumam nosaukumu Miera iela 52, Roja, Rojas novads.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rogas”, 
Rojas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0007 
sadalīšanai. Sadalīt nekustamā īpašuma „Rogas”, Rojas novads, ze
mes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0007, atbilstoši zemes 
ierīcības projektam divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt tām 
sekojošus nosaukumus: Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu 
zemes ierīcības projektā Nr. 1 saglabāt esošo nosaukumu „Rogas” un 
noteikt zemes lietošanas mērķi – „Zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība”; Zemes vienībai (īpašumam) ar ap
zīmējumu zemes ierīcības projektā Nr. 2 piešķirt jaunu nosaukumu 
„Mazkrūmi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – „Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.

•	 Atcelt Rojas novada domes 2006. gada 20. novembra lēmumu 
(protokols Nr. 16., 13. punkts) „Par Rojas pagasta nekustamo īpašu
mu zemes lietošanas mērķa maiņu” 107. apakšpunktu nekustamam 
īpašumam „Turaidas”. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Turai
das”, Rojas novadā, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
888 205 0184 un pievienot to nekustamam īpašumam „Zāles”, Ro
jas novads ar kadastra Nr.  88820070253 un saglabāt esošo zemes 
lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”. Paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmē
jumiem 88820070188, 8882 005 0111,  8882 007 0258, 8882 007 0481 
un 8882 007 0247 saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus.

•	 Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz zemi „Apari”, Rojas nova
dā, kadastra Nr. 8882 004 0111 1/3 domājamo daļu privātpersonai. 
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesī
bām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, reģistrēt zemesgrāmatā 
kā Rojas novada pašvaldībai piekrītošu zemi 1/3 domājamo daļu 
no nekustamā īpašuma „Apari”, Ģipkā, Rojas novadā, kadastra 
Nr. 8882 004 0111.

•	 Atcelt 15.12.2015. Rojas novada domes lēmumu Nr. 318 
„Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Drei
maņi”, Rojā, Rojas novadā” un 2014. gada 20. maija Rojas novada 
domes 11.  punkta „Par īpašumu „Dreimaņi”, Rojā, Rojas novadā”, 
11.1.  apakšpunktu. Noteikt nekustamā īpašuma „Dreimaņi”, Rojā, 
Rojas novadā, zemes lietošanas mērķus zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem: 

– 8882 008 0690 –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, zeme 
dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalīju
ma „fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu 
teritorijas”; 

– 8882 008 0691 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, „fizisko un juridisko personu īpašumā vai lieto
šanā esošo ūdeņu teritorijas”; 

– 8882 008 0938 – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība”, „fizisko un juridisko personu īpašumā vai lieto
šanā esošo ūdeņu teritorijas”.

•	 Atcelt 20.11.2014. Rojas novada domes lēmumu Nr. 132 „Par 
zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Lielpļava”, Kal
tene, Rojas novads”. Noteikt nekustamā īpašuma „Lielpļava”, Kaltenē, 
Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88820090222  
zemes lietošanas mērķus: „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība”, „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība”, „neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme”.

•	 Atcelt 2016. gada 19. janvāra Rojas novada domes lēmuma Nr.  
16 „Par būvēm, kas kvalificētas kā vidi sagruvušas vai cilvēka apdrau
došas būves Rojas novadā” 1. punkta 21. apakšpunktu. Atzīt par vidi 
degradējošu, sagruvušu un cilvēka apdraudošu būvi un piemērot tai 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būves ka
dastrālās vērtības nekustamā īpašuma „Vālodzītes”, Rudē, Rojas no
vadā jaunlopu fermu ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0082 001 un 
uzdot termiņu līdz 31.08.2016. būves sakopšanai. 

•	 Apstiprināt personu sarakstu Nr. 3, 2016. gada bezmaksas li
cenču izsniegšanai makšķerēšanai Rojas upē.

•	 Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu trīs personām, kurām 
zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas reģistrācijai.

•	 Grozīt  Rojas novada domes 19.03.2013. lēmuma Nr. 2 „Par SIA 
„Rojas DzKU” valdes locekli” 2.1. punktu, pagarinot SIA „Rojas DzKU” 
valdes locekļa Ivara Jaunozola iecelšanas termiņu uz pieciem gadiem. 

•	 Iesniegt projekta pieteikumu „Mācies pats un māci citus!” Jau
natnes starptautisko programmas aģentūrai, izsludinātajā atklātajā 
projekta konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 
pašvaldībās, ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” 
ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 3500.00 EUR.

•	 Atbalstīt Rojas Mūzikas un mākslas skolas Valsts Kultūrkapitāla 
fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiā
li tehniskās bāzes uzlabošana” izsludinātā projektu konkursā iesnie
dzamo projektu „Rojas mūzikas un mākslas skolas tehniskās bāzes 
pilnveidošana”. Projekta kopējās izmaksas ir 2879 EUR, garantējot 
projektam Rojas novada pašvaldības līdzfinansējumu 20% apmērā no 
projekta kopējām izmaksām.

•	 Komandēt domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu uz Lietuvu 
(Druskininkai) un Poliju (Suvalki), laikā no šī gada 6. marta līdz 
9. martam (ieskaitot), Kurzemes plānošanas reģiona padomes de
legācijas organizētajā labas prakses apguves braucienā uz Lietuvas 
un Polijas pašvaldībām. E. Kārkliņas komandējuma laikā domes 
priekšsēdētājas pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētājas viet
niekam Agrim Jansonam.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / 

domes sekretāre  Marita Pāvuliņa

Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi 
2016. gadam

Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījušas mak
sāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam. Nodokli par zemi un mājokli 
aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas ter
miņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt 
gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma 
termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu. 

Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam par termiņa kavē
jumu, maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda  no laikā nenomaksātā pamat
parāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, kā 
arī portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv

Jāuzsver, ka, maksājumu veicot caur internetbanku, būtiski ir pārliecināties, vai 
pārskaitījums tiek adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, 
un pārskaitījumu veikt uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā 
maksāšanas paziņojumā. Tāpat arī maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa mak
sātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma 
adrese vai kadastra numurs, par kuru veikts maksājums.

Taču drošākais un ērtākais veids nomaksāt NĪN ir portālā www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv, jo tur pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija. 

Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk izmantot arī citus saistībā ar NĪN nomaksu pie
ejamos pakalpojumus portālā www.epakalpojumi.lv. Piemēram, lietotāji, kuri autori
zējušies pakalpojumam, portālā var iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to 
apmaksāt, pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai epastā, kas ir daudz ērtāk 
un būtiski taupa resursus, kā arī pieteikties saņemt atgādinājumu epastā vai SMS vei
dā par tuvojošos NĪN samaksas termiņu.

Nekustamā īpašuma speciāliste/NĪN administratore
A. Krūmiņa

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties laulātos pārus, kuri 
2016. gadā vēlas svinīgos apstākļos 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: 3232056, mob. t. 29231680 vai,
sūtot ziņu uz epasta adresi: dzimtsaraksti@roja.lv
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Tikšanās ar Ingmāru Līdaku Rojā
12. februārī 12.00 Rojas kultūras centra semināru zālē 

ar rojeniekiem tikās grāmatas „Zoodārzs manā pagalmā” 
 autors, dabas zinātnieks un deputāts Ingmārs Līdaka.

Veidojot televīzijas raidījumus par dabu, ar videokameru 
apceļojot ne tikai Latviju, bet arī eksotiskākas zemes, savas 
dzimtas māju „Skaru” pagalmu Vecumniekos Ingmārs Līda
ka joprojām uzskata par interesantāko vietu dažādu dzīvnie
ku pētīšanai. Mežos un laukos, piemājas dārzā, pat bēniņos 
un pagrabā sastapts tik daudz dzīvās radības, ka gribējies par 
tiem pavēstīt arī citiem.

„Dažs sabiedrībā pazīstams cilvēks pie pirmās grāmatas 
rakstīšanas ķeras pēc aiziešanas pensijā,” – savu stāstījumu 
par grāmatas tapšanu iesāk autors.  Ingmārs Līdaka savu grā
matu sācis rakstīt, kad pāris mēnešu priekšlaicīgā „pagaidu 
pensijā” nonācis pēc Ahilleja cīpslas operācijas.

Autora stāstījums par dzīvniekiem ir ļoti raits un aizrau
jošs, savīts gan ar kurioziem atgadījumiem, gan ar vērtīgu 

informāciju un paša filmētiem video sižetiem, tādējādi aplie
cinot – dabā visam ir jābūt harmonijā. Nevar aizsargāt tikai 
vienu konkrētu dzīvnieku sugu, liekot aiziet bojā citai.

Pēc tikšanās Rojas novada bibliotēka saņēma dāvinājumā 
Ingmāra Līdakas grāmatu ar ierakstu: „Rojas ļaudis! Sargiet 
visu zaļo un dzīvo! Tā ir mūsu unikālā bagātība!”

Tikšanās ar Ingmāru Līdaku bija izzinoša un saprotama 
gan skolēniem, gan pieaugušajiem.  Aicinu izlasīt arī grāma
tu, lai labāk iepazīstu laukos mītošo dzīvnieku paradumus 
un, pat labu gribēdami, nenodarītu pāri mūsu kaimiņiem 
dabā.

Irēna Svitiņa

Ingmārs Līdaka ir dzimis aktieris, tādēļ viņa atraktīvais 
stāstījums aizrāva ikvienu no klausītājiem.

 Ilutas Graudiņas foto

11. februārī jaunos dziedātājus laipni sagaidīja Rojas kultūras 
centrs. Parasti tad, ja koncertā piedalās kāds koris, nav jāuztraucas 
par tukšām klausītāju rindām, jo tās aizpilda paši dalībnieki. Joks, 

protams, taču līdz ar to, arī šoreiz klausītāju netrūka. Paldies tiem 
rojeniekiem, kuri apmeklēja mūsu koncertu un dalījās aplausos. Tas 
bērniem un pedagogiem dod iedvesmu, pārliecību par to, ka cilvē

kiem interesē vokālā mūzika. 
Koncertu ar A. Kontauta dziesmu Saulī`t gāja va-

karā atklāja 4.–8. klašu koris „Roja” (diriģente Inese 
Ozoliņa, koncertmeistare Antra Upeniece). Klausoties 
šo dziesmu, joprojām apbrīnoju latviešu tautas dzies
mu skaistumu un mūsdienu talantīgos komponistus, 
kas atrod aizvien jaunus paņēmienus, lai tās izskanētu 
krāšņi un interesanti. 12. martā korim priekšā atbildīgs 
konkurss Rīgā, līdz ar to nākamā dziesma (A. Altmanis 
Dindaru dandaru ozoliņi) jau izskanēja kā pirmais mē
ģinājums jaunapgūto skaņdarbu atskaņot klausītājiem. 
Kā pēc koncerta atzīmēja diriģente, vēl priekšā dzies
mas slīpēšana, režijas iestudēšana un satura atklāšana. 
Pašreiz izdarīts „melnais darbiņš” – apgūts nošu teksts 
un vārdi. Kā apliecinājums, ka esam tikai ceļā uz mū
zikas atklāsmi, skanēja nākamā dziesma Ceļa dziesma, 
ko sarakstījis komponists R. Tiguls. Dziesmu tembrāli 
bagātināja pedagoģes Baibas Beraģes akordeona solo. 

Talsu mūzikas skolas kora klases koris un ansam
bļi uz Roju atbrauca pedagogu Agritas Priednieces un 

Sandras Lielanses vadībā. Pie klavierēm pavadījumus virtuozi spēlē
ja Gunita Pauliņa. Talsenieki bija padomājuši par to, lai programma 
būtu daudzveidīga, tāpēc bieži mainījās dziedātāju sastāvs un viens 
ansamblis nomainīja otru. Vēlos īpaši atzīmēt pašu audzēkņu veido
tās tautasdziesmu apdares. Varējām baudīt  Dāvida Baloža un Ketlī
nas Kālbergas kompozīcijas.

Ventspils mūzikas vidusskolu pārstāvēja plašs dziedātāju pulciņš 
Rudītes Tālbergas un Anitras Niedras vadībā. Dzirdējām kori „Nošu 
planētas”, zēnu ansambli un kora klases ansambli. Paldies ventspil
niekiem par mūsdienīgo priekšnesumu ar pārģēbšanos, dažādu pa
līglīdzekļu izmantošanu. Piemēram, vai zinājāt, ka jauku tembrālu 
krāsu var panākt, izmantojot parastu ūdens glāzi? Bagātināt uzstāša
nos palīdzēja arī neliela reklāmas pauze, kuras laikā jaunieši aicinā
ja savas muzikālās gaitas tālāk apgūt Ventspils mūzikas vidusskolā. 
Koristu vidū sastapām arī mūsu bijušo audzēkni Elizabeti Romiju 
Gegernieci, kura mācās diriģēšanas noslēpumus jau 2. kursā un, kā 
pati visiem paziņoja – to nemaz nenožēlo. Vēl vairāk, viņa aicināja 
pievienoties ventspilnieku pulkam!

Februāra pelēkajā ikdienā iekrāsojusies viena muzikāla diena. Tā 
kā šis mēnesis ir mīlestības pilns laiks, tad novēlu visiem ar to dalī
ties un neaizmirst, ka mūzika ir tā, kas vieno cilvēku sirdis!

Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja 
  Lita Krūmiņa

Ieskats Rojas, Talsu un Ventspils mūzikas skolu koru un 
kora klašu ansambļu koncertā

Draudzīgais kopkoris.                                                                         Ināras Kivilas foto

Dace Klabere

18. februārī savā gadskārtējā kopsapulcē pulcējās 
Rojas invalīdu biedrības ļaudis. Biedrības priekš
sēdētāja Erna Grīnvalde iepazīstināja klātesošos ar 
2015. gadā paveikto, un paveikts ir patiešām daudz.  
Pagājušajā gadā biedrībā bija 154 biedri. Daudziem 
no šiem cilvēkiem „Strops” ir kļuvis par otrajām mā
jām. Intensīvi sadarbojoties ar Rojas novada domi, 
sociālo dienestu, Jūras zvejniecības muzeju un no
vada uzņēmējiem, invalīdu biedrība ir īstenojusi 
biedrības galvenos mērķus – apvienot novadā dzīvo
jošos invalīdus, integrēt viņus apkārtējā sabiedrībā, 
palīdzot un rodot iespēju visiem kopīgi darboties 
interešu pulciņos, kopīgi apmeklēt dažādus kultūras 
pasākumus, nodarboties ar labdarību, iespēju robe
žās sekmējot dzīves līmeņa paaugstināšanos vientuļo 
un maznodrošināto invalīdu ģimenēm. Pašiem esot 
atsaucīgiem un atvērtām sirdīm, ar katru gadu palie
linās invalīdu biedrības draugu pulks. Cieša sadarbī
ba izveidojusies ar SUSTENTO, Liepājas diakonijas 
centru, Aizputes un Ventspils invalīdu biedrībām. Arī 
pēdējie Ziemassvētki tika svinēti kopā ar draugiem 
no Ventspils, bet iepriekšējā gadā draudzības saites 
tika stiprinātas, rojeniekiem viesojoties Ventspilī. 
Pagājušajā gadā netika aizmirsti arī draugi Dundagā, 
piedaloties viņu 10 gadu jubilejas svinībās.

Ziemassvētki, Lieldienas, Sieviešu, sporta un 
Lielās talkas diena, Narcišu balle, Saimnieču die
na – tās ir dienas, kas pulcē desmitiem invalīdu 
biedrības cilvēku, jo daudziem no viņiem invalīdu 
biedrība kļuvusi par viņu ģimeni, kurā viņš tiek uz
klausīts, atbalstīts, kur viņu gaida, un kurai viņš ar 
prieku piebiedrojas. Neviens šeit netiek aizmirsts arī 
viņa īpašajās – pusapaļajās un apaļajās jubilejās, bet 
80 gadu slieksni pārkāpušie jubilāri tiek sveikti kat
ru gadu. Pēdējais gods tiek atdots arī aizsaulē aizgā
jušajiem, un arī šajā sanākšanas reizē ar aizdegtām 
svecītēm un klusuma brīdi tika pieminēti pagājušajā 
gadā mirušie biedri – Elga Krūkle, Milda Štrausa, 
Ludviga Opolais un Jānis Kuģenieks.

Uzteicot invalīdu biedrības lielo izaugsmi, ar 
uzrunu pie klātesošajiem vērsās arī novada domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Kā atzina priekšsēdē
tāja, šodien jau grūti iedomāties, ka kādreiz invalīdu 
biedrības rīcībā bija vien dažus kvadrātmetrus liela, 
tumša telpa, kurā vietas pietika tikai dažiem cilvē
kiem. Līdz ar jauno telpu iegūšanu invalīdu biedrī

bai pavērās pavisam citas darbības iespējas, un šo
dien telpām dotais nosaukums „Strops” sevi attaisno 
pilnībā – te san vienmēr, vai sanākušie ir invalīdu 
biedrības cilvēki vai bērni, kuru apmeklējums „Stro
pā” jau mērāms vairākos tūkstošos.

Eva Kārkliņa iepazīstināja klātesošos arī ar nova
da domē paveikto. Pagājušais gads bija noslēdzošais 
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu piecgadei, 
un šo gadu laikā novada dome īstenojusi projektus 
par 4 miljoniem eiro. Tā ir nopietna summa tik ma
zai pašvaldībai kā mūsējā. Tūdaļ atvērsies Eiropas 
Savienības līdzfinansētie jaunie projekti, kuros Ro
jas novada dome atkal ņems aktīvu līdzdalību. Kā 
atzina Eva Kārkliņa, šoreiz mazāk tiks iekārtotas 
jaunas vietas, bet gan tiks strādāts, lai labiekārtotu 
jau iepriekš iekārtotās. Vislielākā vērība tiks pievēr
sta esošo stāvlaukumu aprīkošanai ar elektrību un 
videonovērošanu, jo Rojas pašvaldībai liela prob
lēma ir atkritumu apsaimniekošana. Joprojām gan 
daļa vietējo iedzīvotāju, gan novadā dzīvojošie va
sarnieki un garāmbraucēji, stāvlaukumu Kaltenes 
akmeņainajā jūrmalā, Ilmatu dambi un citas vietas 
izmanto, lai tajās atstātu ne tikai savus sadzīves at
kritumus, bet pat lielgabarīta atkritumus. Šo negod
prātīgo ļaužu rīcība Rojas novada domei maksā bar
gu naudu – piemēram, pagājušajā gadā nedēļas laikā 
par atkritumu izvešanu no stāvlaukuma akmeņaina
jā jūrmalā nedēļas laikā dome samaksāja 600 eiro.

Apstiprināts ir Rojas novada jaunais budžets, kas 
paredz finansiālu atbalstu arī invalīdu biedrībai un, 
kā atzina Eva Kārkliņa, redzot, cik aktīvi darbojas 
organizācija, ir prieks to atbalstīt un palīdzēt.

Prieks sadarboties ar Rojas invalīdu biedrību ir 
arī sociālā dienesta darbiniecei Baibai Trūbiņai – 
galvenajai biedrības projektu rakstītājai. Viņa prie
cājas par līdz šim apstiprinātajiem projektiem, kas 
biedrības ļaudīm ļauj aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo 
laiku, apgūstot visdažādākās jaunās prasmes, un cer, 
ka arī nākamie projekti būs tikpat veiksmīgi.

Par savu darbu biedrībā atskaitījās arī kuratori 
Jautrīte Megne, Elga Dzeguze, Mārīte Ļeonova, Ēriks 
Jugbārdis un Mārīte Dēringa. Bez šiem labajiem gari
ņiem, kā viņus dēvē biedrības priekšsēdētāja, biedrī
bas darbs nebūtu iedomājams. Ar ziediem pateicībā 
par padarīto darbu tika sveikta Elga Dzeguze, bet 
turpmāk viņas darbu pildīs Baiba Rozefelde.

Savukārt par biedrības finansiālo stāvokli infor
māciju sniedza revidente Velta Jaunzeme. 

Projektu dienas un mācību olimpiādes skolā
Rojas vidusskolas skolēni turpina piedalīties mācību olimpiādēs. Par piedalīšanos starpnovadu 

matemātikas olimpiādē pateicība tiek izteikta:
4.a klase – Līnai Jaunozolai 1. vieta, skolotājai Daigai Kirkopai
4.b klase – Dāvim Liepam 2. vieta, skolotājai Andai SebreiLīkopai
5.a klase – Oto Veinbergam, skolotājai Vitai Freimanei
5.b klase – Kerijai Elenai Kronbergai, skolotājai Intai Plātei
6.a klase – Mikam Kristianam Kilmitam, skolotājai Vitai Freimanei
6.b klase – Rihardam Segliņam, skolotājai Virgīnijai Mūrniecei
7. klase – Kristapam Ričardam Freimanim 2. vieta, Dāvim Jaņķevicam Atzinība, skolotājai Mai

jai Brusbārdei
8.a klase – Kristeram Eduardam Kunstbergam, Alisei Elizabetei Reinholdei, skolotājai Sarmītei 

Engīzerei
8.b klase – Laurai Antānei, skolotājai Vitai Freimanei
Ķīmijas olimpiāde tiešsaistē notika 9. februārī. Par piedalīšanos pateicību saņēma 10. klases 

skolnieces Adriana Zembaha un Estere Sīpliņa, skolotāja Māra Folkmane. Ģeogrāfijas olimpiāde 
tiešsaistē notika 24. februārī, un par piedalīšanos pateicība 10. klases skolēniem Adrianai Zembahai, 
Dārtai Valdemārei, Esterei Sīpliņai, Emīlam Mārtiņam Upeniekam  un Kristapam Gražinskim, 
11. klasē – Paulai Kučinskai, Leldei Veinbergai, Elīnai Paulai, Līgai Vecbērzai, 12. klasē – Amandai 
Kažai, Sabīnei Briedei un Beātei Olektei, skolotājai Maijai Leitartei.

15. un 16. februāris skolā bija Projektu dienas, kurās gatavojāmies skolas 50 gadu jubilejai. 
Jau iepriekš skolēni varēja pieteikties dažādās darbnīcās. Kā uzsvēra skolotāja Inta Plāte, tas bija 
mēģinājums darboties nestandarta situācijās, prast strādāt grupās, sadarboties ar līdzcilvēkiem, 
apliecināt sevi un realizēt savas ieceres. Tā, kopīgi darbojoties, no dažādiem mākslīgajiem materiāliem 
tapa rotājumi salidojuma telpām, ielūgumi uz salidojumu, tika apkopoti atmiņu stāsti, locīti origami, 
apgleznoti akmeņi, veidots scenārijs, un skolotājas I. Ķauķes vadībā, darba grupa veidoja jubilejai 
veltītu dekorāciju – skaitli 50. Viena no darba grupām izgatavoja galda spēles pašu vajadzībām – Riču 
raču, Cirku, Dambreti. Sākumskolas skolēni mācījās svinēt svētkus, veidoja skaitli 50, bet 4. klases 
skolēni kopā ar Ilutu no bērnu bibliotēkas un Antru no skolas bibliotēkas, atzīmēja rakstnieka Jura 
Zvirgzdiņa 75. dzimšanas dienu, kurā viesojās arī viens no rakstnieka mīļvaroņiem – lācītis Tobiass. 

Antra Ozollapa

Kopsapulcē pulcējās Rojas invalīdu 
biedrība

Ak, šīs sirsnīgās frizūras!
17. februārī „Saulespuķes” audzēkņi pulcējās 

uz sirsnīgo frizūru ballīti Sprodziņas un Lociņas 
frizētavā. Viņas bērnus aicināja kopā, lai apska
tītos interesantas un neikdienišķas frizūras, ku
ras bija veidotas atbilstošas Valentīndienai, kā 
arī iepazītu tuvāk draugus no citām grupiņām 
un kopīgi izdejotu lustīgas dejas.

Jūs teiksiet – zēniem taču grūti izveidot frizū
ras! Jā, bet mūsu bērnu mammas ar šo uzdevumu 
lieliski tika galā. Meiteņu mammām ierastāka lie
ta, tomēr šīs dienas frizūras bija ļoti īpašas.

Lociņa un Sprodziņa iepazīstināja bērnus ar 
dažādiem terminiem, kurus lieto frizieri, piemē
ram: laka, putas, vasks, panna, ruļļi, krāsas, eļļa, 
maska, balinātājs.

Pēc aizrautīgas rotaļāšanās un deju izdejo
šanas, Lociņa un Sprodziņa pateicās „Tauriņu”, 
„Zaķēnu”, „Bitīšu” un „Bizbizmārīšu” grupiņām 

par piedalīšanos 
pasākumā. Īpa
šas pateicības 
saņēma radošā
ko frizūru nē
sātāji. Sirsnīgs 
paldies bērnu 
vecākiem! 

Lai pasā
kums labi izdotos, liels paldies jāsaka skolo
tājām Sanitai, Aijai K., Ilvai, Anitai, Aijai M., 
Ingai, Dacei, Vitai un Inetai, kā arī skolotāju 
palīgiem – Jadvigai, Maritai, Austrai un iestādes 
vadītājai Ilonai.

Pēc balvu saņemšanas abas pasākuma vadī
tājas pacienāja bērnus ar veselīgajiem našķiem – 
dzērvenēm un āboliem, bet bērni visvairāk prie
cājās par šokolādes piparkūku sirsniņām.

Sprodziņas vārdā –  
PII skolotāja Ineta Olekte
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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. 

Pārvelk un izgatavo 
mīkstās mēbeles. 

Matrači, audumi, atsperbloki, 
ādas, furnitūra.

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

Pirmo reizi Rojā!
IK „Ulda E. Autoskola” organizē B kate

gorijas teorētisko un praktisko apmācību. Pirmā 
nodarbība 8. martā Rojas vidusskolas telpās. Tele
fons 29466773.

27.02. plkst. 19.00
Jaunā latviešu spēlfilma
„Pelnu sanatorija”,
režisors Dāvis Sīmanis.

Lomās: Ulrich Matthes,  Agnese Cīrule, 
Dmitrijs Jaldovs, Leonīds Lencs, Pēteris Lie

piņš, Toms Liepājnieks, Marīna Janaus.
Ieeja 2.00 EUR.

UZMANĪBU! 
Koncerts „Latvietis kaislīgais” 5. martā ATCELTS!

12.03. plkst. 13.00 Pensionāru kluba „Liedags”
„Pavasara Balle”.

Pie mums atkal viesosies Dailes teātris!  
Šī izrāde Rīgā vienmēr ir izpārdota!

17. martā plkst. 19.00

Izrāde „Svēta lieta”.
Lomās: Indra Briķe, Juris Bartkevičs, Aija Dzērve vai Elīna 

Dzelme, Mārtiņš Počs.
Ieeja 14.00; 10.00; 8.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana Rojas 

KC un www.bilesuparadize.lv

Jūrmalas fotogrāfa Ojāra Griķa darbu izstāde
„Sālsūdens. Cukurūdens. Debessūdens”.

Katru otrdienu 18.30 kultūras centra spoguļzālē notiek 
zumbas nodarbības. 

Aicinām pievienoties ikvienu interesentu! Kustību prieks 
un labas emocijas garantētas!

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.

Dvēselei nevajaga
Trepju kāpti debesīs:
Atnāks Dieva eņģelīši,
Uznesīs rociņām.
         (Latv. tautas dziesma)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Serafimas Li-
penbergas ģimenei, māmiņu un vecmāmiņu 
mūžīgā dusā pavadot.

Kaltenes ev. lut. draudze un mācītājs

Līdzjūtības

Policijas ziņas

Visi interesenti tiek aicināti 18. martā 16.00 
Kaltenes bibliotēkā uz tikšanos un sarunu par 
dzīvi  ar rakstnieku Māri Bērziņu – grāmatu Gū-
tenmorgens, Sveiks, Dzintar Mihall, Svina garša un 
stāsta Vienciems autoru.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku-

mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.

Ziemeļkurzemes Mežsaimniecības 
uzņēmums pērk meža  
un zemes īpašumus.

Augsta cena. Samaksa pirkuma dienā. 
Palīdzam kārtot dokumentus.

Izskatīsim visus jūsu piedāvājumus.
Telefons 29777021.

Uzmanību!
Rojas atklātā zolītes turnīra 7. posms no 6. marta 

tiek pārcelts uz 13. martu.

Rojas invalīdu biedrības biedri mīļi gaidīti 
5. martā 11.00 „Stropā” 

uz Sieviešu dienas pasākumu. 
Lūgums līdzi ņemt groziņu.

DAŽĀDI
Auklē bērniņus. Telefons 25531885.

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

Skumstam kopā ar piederīgajiem, no Serafimas 
Lipenbergas atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Daudz darba stundu kopā bijām,
Gan priekus, bēdas kopā vijām.
Bet šodien atvadvārdus mijam,
Tik labo, gaišo sirdī minam.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, 

Imantu Feldmani smiltainē guldot.
Rojas DzKU kolektīvs

Neskumstiet, ka projām gāju,
Sava mūža vakarā.
Izvēlējos citas mājas
Baltā smilšu kalniņā.
          (Latv. tautas dziesma)

Visdziļākā līdzjūtība Aijai, vīru Imantu Feldmani 
mūžībā pavadot.

Bijušie darbabiedri Rojas ZKR

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 
(reģistrācijas nr. 40003356530)

2016. gada 9. martā Krustpils ielā 4 Rīgā rīko nekustamo īpa
šumu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1. „Kaltenes akmens drupināšanas bāze”
Kaltene, Rojas novads (kadastra Nr. 8882 010 0376).
Sākumcena 51900 EUR, izsoles laiks plkst. 10.30.
2. „Mazirbes ražošanas zona”
Kolkas pagasts, Dundagas novads (kadastra nr. 8862 002 0195).
Sākumcena 10400 EUR, izsoles laiks plkst. 10.00.
Izsoles noteikumi: http://www.lau.lv/pub/index.php?id=218.
Tālrunis uzziņām 29474990 darba dienās no 8.00 līdz 16.30. 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties platību 
maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pie
teikšanās sistēmu (EPS).

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vai
rāki būtiski pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas pla
tību maksājumus saņems jau oktobrī. Elektroniskajā  pieteikšanās sistēmā 
kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt 
ļauj izvairīties no sankcijām. LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada 
pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt 
iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, 
ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis 
iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.

Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, 
varēs no šī gada 11. aprīļa līdz 22. maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo 
atbalstu lauksaimniekiem, LAD šī gada martā organizēs informatīvus 
seminārus vismaz 26 atšķirīgos administratīvo teritoriju centros, aptverot 
visu Latvijas teritoriju, bet no 11. aprīļa sniegs klātienes konsultācijas 
vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus 
elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta 
pieslēgumu, iespēja iesniegt pietikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, 
gan arī, apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī 
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz pilnīgu vienoto iesniegumu 

iesniegšanu elektroniskā veidā, tad lauksaimnieki, kuri 2016. gadā 
vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz 15. aprīlim 
iesniedz pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes 
sagatavošanu papīra formātā, īpaši norādot LAD klienta reģistrācijas 
numuru. LAD veidlapas un kartes papīra formātā izsniegs pieprasījuma 
iesniedzējiem no 25. aprīļa.

Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru lauksaimniecības zemes, 
un ja saimniecība piesakās LAP pasākuma „Agrovide un klimats” vai 
„Bioloģiskā lauksaimniecība” atbalstam, tad atbalsta saņemšanai obligāti 
jāpiesakās tikai EPS jau 2016. gadā.

LAD atgādina – lai varētu lietot EPS un iesniegt tajā iesniegumu, 
lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD EPS izmantošanu. Līguma 
forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē 
„Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas 
centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, 
gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt 
konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot 
epastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000. 

Informāciju sagatavoja: 
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, 
lauksaimniekiem pozitīvi ieguvumi 

Laikā no 12. līdz 23. februārim pašvaldības 
policija veikusi sekojošas darbības.

13.02. Saņemts zvans no sievietes, ka viņas 
radu mājās Rudē izcēlies ģimenes konflikts. Iz
braucot konstatēts, ka zvanītāja pārpratusi situā
ciju.  Tiek ziņots, ka Rojas vidusskolas zaļajā kla
sē nepilngadīgi jaunieši lieto alkoholu un skaļi 
atskaņo mūziku. Izbraucot uz notikuma vietu 
konstatēts, ka visi jaunieši ir pilngadīgi, nelieto 
alkoholu un klausās mūziku no ieslēgta radio

aparāta. Jauniešiem palūgts atstāt vidusskolas 
teritoriju.

17.02. Konstatēts, ka pie veikala „Kipītis” 
atrodas stiprā alkohola reibumā esošs vīrietis. 
Vīrietim palūgts iet mājās, kas arī tiek izdarīts.

19.02. Saņemts iesniegums no Melnsila ie
dzīvotājas, ka kaimiņu suns, lecot pāri viņas 
žogam, to sabojājis. Suņa īpašniekam sastādīts 
APK protokols, lieta nosūtīta Administratīvajai 
komisijai.

20.02. Pulksten 02.30 saņemts zvans, ka Rojas 
kultūras centrā sportistu balles laikā izcēlies kau
tiņš. Izbraucot uz notikuma vietu, kāds vīrietis 
iesniedza iesniegumu par kautiņa laikā saplēstu 
kreklu. Lieta pēc piederības nodota valsts poli
cijai. Saņemts zvans, ka Vēžu ielā atrodas stiprā 
alkohola reibumā esošs vīrietis. Izbraucot uz noti
kuma vietu, vīrietis tur vairs netiek atrasts.

Rudē un Žocenē sastādīti brīdinājumi par 
mājas nosaukuma zīmju neesamību. 

Senioru nodarbības martā
Datums, 

diena
Nodarbības 
nosaukums

Nodarbība 
notiek

Nodarbības vadītājs, 
kontakttālrunis

01.03.2016.
Otrdiena

Kulinārijas nodarbība 10.30–12.30 I. Krūmiņa 28694414
B. Trūbiņa 27234288

03.03.2016.
Ceturtdiena

Vingrošana 
fizioterapeita vadībā

9.00–10.00 M. Nāckalne  
25449836

Dekupāža 10.15–12.15 A. Reinholde 
29354294

04.03.2016.
Piektdiena

Floristika 10.30–12.30 I. Šelkova 26414104

07.03.2016.
Pirmdiena

Radošās darbnīcas 10.00–13.00 I. Krūmiņa 28694414

08.03.2016.
Otrdiena

Plastiskās masas 
apstrāde

10.30–12.30 I. Šelkova 26414104

Galda spēles 10.00–13.00 L.Voronova 29410533
10.03.2016.
Ceturtdiena

Vingrošana fiziotera
peita vadībā

9.00–10.00 M. Nāckalne  
25449836

Mezglošanas nodarbība 10.15–12.15 I. Šelkova 26414104
11.03.2016.
Piektdiena

Literārā stunda 10.30–12.30 I. Krūmiņa 28694414
B. Trūbiņa 27234288

14.03.2016.
Pirmdiena

Radošās darbnīcas 10.00–13.00 I. Krūmiņa 28694414

15.03.2016.
Otrdiena

Plastiskās masas 
apstrāde

10.30–12.30 I. Šelkova 26414104

17.03.2016.
Ceturtdiena

Vingrošana 
fizioterapeita vadībā

9.00–10.00 M. Nāckalne 
25449836

Dekupāža 10.15–12.15 A. Reinholde 
29354294

18.03.2016.
Piektdiena

Literārā stunda 10.30–12.30 I. Krūmiņa 28694414
B. Trūbiņa 27234288

21.03.2016.
Pirmdiena

Radošās darbnīcas 10.00-13.00 I. Krūmiņa 28694414

22.03.2016.
Otrdiena

Plastiskās masas 
apstrāde

10.30–12.30 I. Šelkova 26414104

24.03.2016.
Ceturtdiena

Vingrošana fiziotera
peita vadībā

9.00–10.00 M. Nāckalne 
25449836

Mezglošanas 
nodarbība

10.15–12.15 I. Šelkova 26414104

29.03.2016.
Otrdiena

Plastiskās masas 
apstrāde

10.30–12.30 I. Šelkova 26414104

31.03.2016.
Ceturtdiena

Vingrošana 
fizioterapeita vadībā

9.00–10.00 M. Nāckalne  
25449836

Dekupāža 10.15–12.15 A. Reinholde 
29354294


	1_Banga_2016_02_26
	2-4_Banga_2016_02_26

