
Piektdiena, 2016. gada 26. augusts   Nr. 16(1187)
Par Rojas novada domes izsludināto foto konkursu 

lasiet 4. lpp.

Lai novērstu pašvaldību organizēto skolēnu pārvadāju
mu un sabiedriskā transporta maršrutu dublēšanos, jaunajā 
mācību gadā, sākot ar 2016. gada 1. septembri, Rojas novada 
skolēni līdz mācību iestādei tiks nogādāti ar sabiedrisko tran
sportu, pašvaldībai atsakoties no skolēnu pārvadājumu orga
nizēšanas. Tādējādi skolēniem uzlabosies pārvietošanās iespē
jas, bet Rojas pašvaldība samazinās pārvadājuma izdevumus.

Laika posmā no 25. līdz 31. augustam izglītības iestādēs 
vecāki varēs saņemt braukšanas karti, kuru varēs izmantot 
skolēni, pirmsskolas vecuma bērni un viņu pavadošās per
sonas. Braukšanas kartes mazajiem sešgadniekiem būs pie
ejamas Rojas vidusskolā. Tādējādi minētajiem pasažieriem 
ikdienā nevajadzēs nēsāt līdzi skaidru naudu – lai nokļūtu 
izglītības iestādē, attiecīgā braukšanas karte būs jāuzrāda au
tobusa vadītājam. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku skolēnu nokļūšanu 
mācību iestādē un pēc tam  atpakaļ uz mājām, no 1. septem
bra tiks veiktas izmaiņas AS „Talsu autotransports” apkal
potajā maršrutā Nr. 6413 Talsi–Roja, atklājot jaunus reisus 
līdz Kolkai, un Nr. 6408 Talsi–Roja–Upesgrīva–Talsi, atklājot 
jaunus reisus un pielāgojot esošos reisus skolēnu vajadzībām. 

„Mēs esam gandarīti par veiksmīgo sadarbību, kas iz
veidojās ar Rojas novadu. Pašvaldība aprēķināja izmaksas 
saprotot, ka skolēnu pārvadājumus uzticot regulārajam 
pārvadātājam, ieguvējs būs gan novads, gan arī valsts. Šis 
ir pozitīvs piemērs tam, kā var veidot savstarpēji saskaņotu 
maršrutu tīklu, integrējot skolēnu pārvadājumus reģionāla
jā maršrutu tīklā. Vairākkārt esam norādījuši, ka reģionālais 
tīkls tiek veidots pasažieru vajadzībām, un ka izmaiņas tajā 
iespējams veikt ļoti operatīvi, pielāgojot maršrutus un reisus 
gan skolēnu, gan arī citu pasažieru vajadzībām,” uzsver Auto
transporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

2016. gadā AS „Talsu  Autotransports” kopumā veicis iz
maiņas 35 maršrutos, pieskaņojot reisu izpildes laikus mā
cību iestādēm. Šobrīd reģionālajā maršrutu tīklā ir ap 240 
maršrutu, kuru reisi paredzēti skolēnu nogādāšanai mācību 
iestādē un atpakaļ mājās.

Turpmāk izmaksas, kas līdz šim bija nepieciešamas au
tobusu uzturēšanai, amortizācijai, degvielai utt., pašvaldība 
varēs novirzīt citiem mērķiem novada attīstībai. Savukārt 
skolēni varēs braukt sabiedriskajā transportā sev izdevīgā 
laikā – pēc mācību stundām, nodarbībām sporta vai mūzi
kas un mākslas skolā, bet vecākiem dienas beigās nevajadzēs 
speciāli braukt pakaļ savam bērnam. 

Aicinām sekot līdzi arī maršrutu tīkla izmaiņām interneta 
vietnē www.1188.lv vai jautājumu gadījumā sazināties ar AS 
„Talsu autotransports”, zvanot pa tālruni 27843229.

Marita Pāvuliņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste
P.S.  Autobusu kustības grafiku skatīt 2. lpp.

No 1. septembra  
Rojas novada pašvaldības 
skolēnus pārvadās 
AS „Talsu autotransports”

Dace Klabere

Rīt Rojas vidusskola svinēs 50. ju-
bileju. Visu savu darba mūžu sko-
lai veltījusi matemātikas skolotāja, 
direktores vietniece mācību darbā 
Anita Kurmiņa. Dažas dienas pirms 
jubilejas tikos ar skolotāju un palū-
dzu viņu dalīties ilgajos darba gados 
piedzīvotajā.

Uz manu pirmo jautājumu, vai tie
šām šī ir skolotājas vienīgā darba vie
ta, Anita Kurmiņa atbild apstiprinoši. 
Mācoties augstskolas 5. kursā, viņa pa
strādājusi Rīgas 72. vidusskolā, bet viss 
pārējais laiks tiešām veltīts tikai Rojas 

vidusskolai. Šo gadu laikā skolotājai bijuši dažādi darba piedāvājumi, 
taču, kā apgalvo pati Anita, viņai vajagot jūru! Ar kādu prieku viņa 
uzņēmusi veco alkšņu nociršanu pie savas mājas, jo tagad jūra no viņas 
trešā stāva dzīvokļa redzama pa logu. Arī Kaltenē, kur ir Anitas miera 
osta – vecāku mājas, jūra turpat blakus vien elpo.

Skolotājai Kurmiņai pirmais laiks Rojas vidusskolā nav bijis no 
vieglajiem, bet samērā ātri pie visa pierasts. Ar siltām jūtām Anita atce

ras vecākos kolēģus, kas jauniņo 
skolotāju ātri pieņēmuši par savē
jo un atbalstījuši it visā. Lieti  no
derīgi bijuši skolotāju Ernas Zē
ģeles un Ernesta  Lapiņa padomi. 
Labs rūdījums darba uzsākšanai 
Rojas vidusskolā ir bijis nostrā
dātais laiks Rīgas skolā, kur klasē 
bijuši 43 bērni.

Esot jaunai un enerģiskai, 
skolotājai Kurmiņai vienmēr bi
juši arī dažādi papildus pienāku
mi. Jaunā skolotāja, sākot strādāt, 
tūdaļ tikusi arī pie audzināmās 
klases, un ar pirmajiem audzi
nāmajiem skolotāju šķīrusi vien 
5–6 gadu starpība. Anita atceras, 
ka sākotnēji viņai pat nav bijusi 
baiļu sajūta, tā radusies vēlāk, ap
jaušot, cik daudz viņai skolēniem 
jāiemāca. Jaunieši bijuši pretim
nākoši un saprotoši, bet vislielākā 
kopības sajūta radusies,  kopīgi 
strādājot kolhoza kartupeļu laukā. 

Daudzu gadu garumā Ani
ta Kurmiņa pilda arī direktores 

vietnieces mācību darbā pienākumus, pirmajos gados kopā ar skolo
tāju Gunāru Beltiņu,  tagad viņa to pilda divatā ar skolotāju Sarmīti 
Engīzeri. Darbs, sevišķi jau pašā sākumā, nav bijis no vieglajiem, un 
pienācis brīdis, kad Anita vēlējusies no šī amata atbrīvoties. Krīzi pār
varēt skolotājai palīdzējis dēls Kaspars, liekot noticēt pašai sev. 

Audzinot skolas bērnus un pildot dažādos pienākumus, Anitai 
mazāk  laika palicis savam dēlam. Ar pateicību Anita piemin savus 
vecākus, kas daudz palīdzējuši dēla audzināšanā. Kaspars ir izaudzis 
par krietnu cilvēku, un daudz tajā ir arī vecvecāku nopelns, kas zē
nam iemācījuši pašu galveno – dzīves gudrību.  Viņa ikdiena paiet 
darbā Maskavā, bet brīvdienas tiek pavadītas Latvijā kopā ar ģimeni.  
Sirdi silda 3 mazbērni, no kuriem vecākajam – Edvardam – jau būs 17, 
mazmeitiņai Martai 10, bet pastarītim Tomasam 8 gadi. Šodien Anita 
atzīst, ka bijusi ļoti stingra mamma, varbūt dažreiz pat par stingru, 
bet toreiz tā licies pareizi.  Anita priecājas, ka arī mazbērni no darba 
nebaidās. 

Kad jautāju skolotājai, vai viņa zina, ka bērni baidās no viņas stin
grības, skolotāja apstiprina, ka tas viņai nav jaunums un piebilst, ka 
viņa vienmēr ir gribējusi, lai skolēni ne tikai apgūtu priekšmetu, bet, lai 
mācītos būt godīgi it visā. Tāda – godīga un ar vienādu attieksmi pret 
visiem bērniem, skolotāja centusies būt vienmēr. Ar gadiem skolotājā 
nostiprinājusies pārliecība, ka laikā, kad bērns ir skolā, viņš neizdara 
neko sliktu. Katrs mēs esam tāds, kāds esam, un skolotāja uzdevums ir 
palīdzēt bērnam beigt skolu. Skolotāja ir pārliecināta – ja tu pati izpil
di tās prasības, ko izvirzi bērniem, tad arī viņi pret tevi būs godīgi un 
atklāti. Anita uzskata, lai strādātu par skolotāju, ir nepieciešams sekot 
līdzi visam jaunajam, kaut ne vienmēr tas ir viegli. Daudz skolotāja mā
cījusies no dēla klases biedriem un savas pēdējās audzināmās klases. 
Vairākus gadus skolotāja darbojās Latvijas Matemātikas skolotāju ap
vienībā un  Humānās pedagoģijas asociācijā, kurā uzsvērts, ka katrs 
bērns ir  mazs talants, kurš ir jāveido un jāattīsta. Runājot par pašu 
mācību procesu, skolotāja norāda, ka  ir jāgatavojas katrai stundai. Bēr
ni ir dažādi, tādēļ  jādomā, kā panākt, lai mācāmo vielu būtu sapratis 
ikviens no viņiem. 

Bez darba skolā Anitai ir divas mīlestības, kuras aizrauj – dzeja un 
ceļošana. Skolotājas sirdi iekarojusi dzejniece Maija Laukmane, Ojārs 
Vācietis un Imants Ziedonis. Ar ceļošanu Anita saslimusi jau, mācoties 
Rojas skolā – skolotāju Veinbergu un Strautiņa vadībā dodoties tūris
ma pārgājienos. Skolotāja vienu vai  divas reizes gadā brauc ceļojumos 
kopā ar grupu, ar kuru kopīgie braucieni aizsākušies jau 2001. gadā. 
Līdz šim tālākais punkts, kur pabūts, ir Azoru salas. Spilgtā atmiņā ir 
arī 2014. gada ekskursija uz Grankanārija salu un galvaspilsētu Las 
Palmu, kur 25 grādu karstumā svinēti Ziemassvētki.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, skolotāja Anita Kurmiņa vēl 
kolēģiem un skolēniem veiksmi un „lai skolas sirdspuksti ir skolēni un 
skolas stiprums – skolotāji”, bet pirms tam vēl labi izdancoties salidoju
mā. „Salidojums  ir gaistošs prieka mirklis, kurā mēs visi – gan skolēni 
gan skolotāji  atgriežamies savā bērnībā, jaunībā un pēc tam  atmiņas 
ieliekam savā sirds   lādītē”,  atzīst skolotāja Anita Kurmiņa. 

Skolai veltīts darba mūžs

Skolotāja Anita Kurmi-
ņa – taisnīga, prasīga, go-
dīga.

Skolotāja ar savu pēdējo audzināmo klasi.                 Albuma foto
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Laika skrējienā ir krāšņi mirkļi, ko 
cilvēki ieraksta zīmīgāk un spilgtāk 
lielajā vēstures grāmatā. 27. augustā 
Rojas vidusskola svinēs 50. jubileju. 
50 skolas darba gadi ir bagāti ar 49 iz-
laidumiem vidusskolā un 1688  absol-
ventiem. Ikviens, kurš te guvis zinā-
šanas, ir ierakstījis skolas vārdu savā 
dzīves gājumā, savukārt Dzintra Žu-
ravska šo sajūtu ievijusi skolas himnas 
vārdos: 

„Mana Rojas skola, mana skola 
dzimtā, tavās sienās manu soļu atbalss 
skan…”

Svētki sākas ar to gaidīšanu un or-
ganizēšanu. 2015./2016. mācību gadā – 
skolas jubilejas gadā – skolotāji un sko-
lēni jau savlaicīgi gatavojās svinībām. 
Tapa radošie darbi un zīmējumi par 
tēmu „Manas skolas stūrakmeņi” skolas 
kalendāram, kas tiek veidots jau 4. gadu. 
Vienotība sniedz  īpašu dvēseles spēku. 
27. maija vakarā skolas dzimšanas die-
nu svinēja visi, kuri šobrīd skolā mācās 
un strādā. Tajā vakarā ikviens to izju-
ta, kad sildīja aizdegtais ugunskurs un 
pārsteidza greznā un lielā dzimšanas 
dienas kūka. Interesantas un vienojošas 
bija radošās darbnīcas, ceļojums pa sko-
las takām un  citas aktivitātes. Peldošās 
gaismiņas un debesīs palaistās laternas 
tajā vakarā ir kā cerību zvaigznes mūsu 
nākotnei. 

Daudzveidīga ir skolas pasaule. Sko-
las attīstības prioritātes ir mācību darbs, 
akcentējot skolēna kompetences, veselī-
gu dzīvesveidu, kā arī drošas un labvē-
līgas vides radīšana izglītojamo spēju 
attīstīšanai.

Paši skolēni par skolas stūrakme-
ņiem uzskata sakopto, pozitīvo skolas 
vidi, pedagogus, kuri atbalsta un palīdz 
apgūt zināšanas, pasākumus, kas izkrāso 
ikdienu un rada sajūtu varavīksni. Tā ir 
iespēja katram bērnam apzināties savas 
intereses, parādīt savu talantu dažādās 
jomās. Laika gaitā par skolas tradīciju 
kļuvusi Sporta diena, Dzejas un grā-
matas lasīšanas diena, Drošības diena, 
Skolotāju diena, „5-to uzņemšana pa-
matskolā”, „10-to uzņemšana vidussko-
lā”, Erudīcijas konkursi, Lāčplēša dienai 
veltītās sacensības „Rojas vidusskolas 

Stiprinieks”, valsts svētku koncerts un 
kopīga kūku gatavošana Latvijai dzimša-
nas dienā, Ziemassvētku balle, pasākumi 
skolā un klasēs, Barikāžu dienu atceres 
pasākumi. Projektu, Komandu, Karjeras 
dienu pasākumi palīdz attīstīt skolēnu 
prasmes, gūt jaunas zināšanas un apzinā-
ties izaugsmes iespējas. 5.–12. kla šu sko-
lēniem pēc daudzu gadu pārtraukuma 
atdzimis konkurss „Vai tu mīli jūru?”, 
kas tiek rīkots ar Rojas novada domes 
un citu labvēļu atbalstu. Paši vecākie 
skolēni ik gadu pārsteidz ar savu izdo-
mu un talantu „12-to vakarā”. Katra kla-
se savu dziedāt prasmi un atraktivitāti 
parāda dziesmu konkursā „Muzikālā 
klase”, skolēni ar savu uzstāšanos rada 
sirsnīgu gaisotni Ģimenes dienas kon-
certā. Jau tradīcijām bagāti ir Zvaniņa 
svētki un Gada noslēguma pasākums. 
Sirsnīgs, labi pārdomāts un organizēts 
ir ikviens mūsu skolas izlaidums.

Skolas bērni ir mūsu lepnums un 
lolojums. Skolēnu centība, zinātkāre 
un mērķtiecība palīdzējusi gūt ne tikai 
labus, bet arī augstus rezultātus Valsts 
centralizētajos eksāmenos, olimpiādēs, 
konkursos, zinātniski pētniecisko darbu 
izstrādē un aizstāvēšanā. Mācību darbs 
ir viena no svarīgākajām skolas priori-
tātēm, tāpēc izglītojamo mācību sasnie-
gumi tiek celti godā gan ikdienā, gan 
svētkos. Katru gadu Gada noslēguma 
pasākumā tiek sumināti ap 200 skolē-
niem un viņu pedagogi, kuri gada laikā 
skolas vārdu ir popularizējuši gan mācī-
bu darbā, gan sportā. Mācību sasniegu-
mi pēdējos 5 gados ir augsti un ievērības 
cienīgi. Valsts pārbaudes darbos 12. kla-
sē rezultāti ir virs vidējā līmeņa valstī. 
Katru gadu starpnovadu olimpiādēs 
startē ap 50 skolēnu. Sasniedzot aug-
stus rezultātus starpnovadu olimpiādēs, 
skolēni iegūst iespēju piedalīties valsts 
olimpiādēs.   

Valsts olimpiādēs pēdējos 5 gados 
startēja un augstus rezultātus guva: 

2011./2012. Arvis Podiņš (10. kl.)  – 
mūzikā 2. vieta. Agnese Žuravska 
(10. kl.) – krievu valodā Atzinība.

Anete Vandzberga (11. kl.) un Kalvis 
Engīzers (11. kl.) latviešu valodā Atzinī-
ba. Kurzemes reģiona olimpiādē latvie-

šu valodā Atzinību ieguva Elīna Paula 
(7. kl.) un Līga Vecbērza (7. kl.).

2012./2013. Helga Gūtšmite (9. kl.) 
un Kalvis Engīzers (12. kl.) latviešu va-
lodā I pakāpes diploms – zelta medaļa. 
Līva Dambiņa (11. kl.) latviešu valoda 
Atzinība.

2013./2014. Elizabete Ķirse (12. kl.) 
latviešu valodā un literatūrā. Agnese 
Žuravska (12. kl.) angļu valodā.

Līga Brigmane vizuālajā mākslā. 
Savukārt Latvijas e-klases organizētajā 
izglītojamo sekmju progresa konkursā 
„Mēs varam labāk” 7. klase ieguva valstī 
3. vietu. 

2014./2015. Elīna Zembaha – angļu 
valodā Atzinība. Līga Brigmane Kurze-
mes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde Pa-
teicība.

2015./2016. mācību gadā Kurzemes 
reģiona olimpiādēs startēja Amanda 
Kaža – angļu valodā II vieta.

Kristaps Ričards Freimanis – ģeogrā-
fijā Pateicība.

Zinātniski pētnieciskie darbus aiz-
stāvēja valsts mērogā: Ieva Sprince, Ģirts 
Lagzdiņš, Jēkabs Jānis Kalniņš, Amanda 
Kaža. 

Godalgotas vietas Kurzemes reģionā 
ieguva: Matīss Stīpnieks 2. vieta. Kal-
vis Engīzers 1. vieta. Agnese Žuravska 
1. vieta. Rūdolfs Graicers 3. vieta. Sabīne 
Briede 2. vieta. Amanda Kaža 3. vieta.

Liels atbalsts tiek organizēts, lai 
mūsu bērni augtu par radošām un 
daudzpusīgām personībām. Ik gadu 
piedalāmies dažādos projektos, lai bagā-
tinātu savas zināšanas un pieredzi. Mēs 
joprojām varam būt lepni, ka mūsu sko-
las audzēkņu sirdīs skan mūzika – par 
to liecina arī starpnovadu koru skatēs 
gūtie panākumi. Būt labam sportistam 
ir goda lieta, bet ikdienā rūpēties par 
veselīgu dzīvesveidu un sportot, Rojā ir 
ikdiena. Rezultātā gūti augsti rezultāti 
gan starpnovadu sacensībās, gan sacen-
sībās  Latvijā un ārpus tās robežām. Mēs 
lepojamies ar mūsu skolnieci Līgu Vec-
bērzu, kura izcīnījusi izcilus rezultātus 
vieglatlētikā. 

Skolā audzēkņiem tiek piedāvāta ie-
spēja zīmēt, mācīties sporta dejas, pieda-
līties skolēnu pašpārvaldes darbā, skolas 

sabiedriskajā dzīvē, spēlēt teātri, darbo-
ties gan vides, gan foto, gan citos interešu 
izglītības pulciņos. Mūsu novadā gandrīz 
visi skolēni savu brīvo laiku pavada sev 
saistošās nodarbībās skolā, Mūzikas un 
mākslas skolā, Kultūras centrā vai jaunie-
šu centros. Skola ir mainīga savā attīstības 
plūdumā. Mūsu skolas vēsturē šis mācību 
gads ir ļoti nozīmīgs, jo savas durvis vērs 
pirmsskolas sagatavošanas klase. 

Ik gadu tiek pilnveidota nepiecieša-
mo materiālu bāze pedagoģiskā procesa 
vadīšanai. Prieks par katru izremontētu 
klasi un gaiteni. Skolā arī pēdējos 5 ga-
dos ar novada domes atbalstu ir paveikts 
ļoti daudz. Skola greznojas mūsu novadā 
gaiša un sakopta. Katru gadu no pašval-
dības līdzekļiem tiek atvēlētas ievēro-
jamas finanses, lai soli pa solim tiktu 
veikti remontdarbi un sakārtota skolas 
vide. Šajā vasarā skola tika uzposta savai 
jubilejai, restaurējot galvenās ieejas tre-
pes un nomazgājot visu skolas fasādi no 
uzkrātiem putekļiem gadu laikā.

Lielu darbu ikdienā iegulda pedago-
gu un tehnisko darbinieku saime. Skolas 
ikdiena ir darbietilpīga, saspringta, laiks 
paskrien nemanot, tāpēc svarīgi arī sko-
lotājiem kopīgi rast iespēju atpūsties un 
ar jaunu enerģiju atgriezties darba ritmā. 
Prieka un gandarījuma mirklis mūsu 
pedagogu saimei bija, kad, piedaloties 
Latvijas izglītības asociācijas arodbiedrī-
bas rīkotajā konkursā, mūsu skolai tika 
piešķirts godpilnais statuss „Pedagogam 
draudzīgākā izglītības iestāde 2015”. 
Tika pasniegta apliecinājuma plāksne, 
kas skatāma skolas 1. stāva vestibilā. 

Minētais apbalvojums apliecina, ka sko-
las darbiniekiem ir nodrošināta sociālā 
un darba drošība, infrastruktūra, darba 
kvalitātes veicināšanas un personīgās 
izaugsmes iespējas, aizsardzība. Skolā 
ir labvēlīgs mikroklimats un savstarpē-
jās attiecības, kā arī laba reputācija. Par 
pedagogiem draudzīgu var uzskatīt iz-
glītības iestādi, kurā izveidota sakārtota 
sociālā, fiziskā un informatīvā vide. Un 
tāda ir mūsu Rojas vidusskola! Katras 
skolas veiksmīga darba apliecinājums ir 
saņemta skolas un mācību programmu 
akreditācija. 2016. gada 3. maijā Latvi-
jas izglītības Kvalitātes valsts dienests 
piešķīra Rojas vidusskolai „Izglītības 
iestādes akreditācijas lapu”, kas norāda, 
ka darbs paveikts labi un turpināms līdz 
2022. gada 5. maijam, kad atkal būs jā-
apliecina paveiktā darba rezultāti.

No sirds pateicos saviem kolēģiem 
un audzēkņiem par ikdienā ieguldīto  
darbu, par skolas vārda popularizēšanu. 
Vēlu saglabāt iekšējo dzirksteli un neap-
stāties pie sasniegtā! Arī bez vecāku sa-
pratnes nav iespējams veiksmīgs darbs, 
tāpēc prieks par vecāku atbalstu un 
iesaistīšanos skolas dzīvē. Lai skolēnu, 
vecāku un skolotāju kopīgo laivu burās 
pūš viens vējš!

Lai atkalredzēšanās 27. augustā iemir-
dzas jaunās krāsās! 

Lai atveram jaunu piecgadi skolas 
vēsturē! 

Tiksimies bērnības un jaunības 
zemē – Rojas vidusskolā!

Gundega Pole, 
Rojas vidusskolas direktore

AS „Talsu autotransports” autobusu kustības saraksts no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 20. jūnijam
Maršruts Talsi Valdemārpils Lube Rude Roja Ģipka Melnsils Kolka Kursēšanas laiks

Talsi–Roja–Kolka 6.00 6.15 6.26 6.34 6.40 1–5
Roja–Kolka 6:40 6.53 7.05 7.17 1–5
Talsi–Roja 6.15 6.30 6.41 6.49 6.55 1–6

Talsi–Roja–Rīga 7.50 8.05 8.16 8.24 8.30 1–7 
Talsi–Roja 9.20 9.35 9.47 9.55 10.00 1–7

Talsi–Roja–Kolka 12.10 12.25 12.36 12.44 12.50 1–5
Roja–Kolka 13.50 14.03 14.15 14.27 1–5
Talsi–Roja 13.10 13.25 13.36 13.44 13.50 1–7

Talsi–Roja–Upesgrīva–Talsi 14.45 15.00 15.11 15.19 15.25 1–6
Talsi–Roja 17.30 17.45 17.56 18.04 18.10 1–7

Talsi–Roja–Upesgrīva–Talsi 18.45 19.00 19.12 19.20 19.24 1–5
Maršruts Roja Rude Lube Valdemārpils Talsi 

Roja–Talsi 6.55 7.01 7.09 7.20 7.35 1–6 
Roja–Talsi 9.00 9.06 9.14 9.25 9.40 1–5 
Roja–Talsi 10.05 10.11 10.19 10.30 10.45 1–7

Rīga–Roja - Talsi 11.45 11.51 11.59 12.10 12.25 1–7
Roja–Talsi 13.55 14.01 14.09 14.20 14.35 1–7
Roja–Talsi 15.30 15.36 15.44 15.55 16.10 6
Roja–Talsi 18.20 18.26 18.34 18.45 19.00 1–7

Rīga–Roja–Talsi 18.45 18.51 18.59 19.10 19.25 1–7
Maršruts Kolka Melnsils Ģipka Roja Rude Lube Valdemārpils Talsi 

Kolka–Roja–Talsi 7.19 7.31 7.43 7.56 1–5**
Roja–Talsi 7.56 8:02 8.10 8.21 8.36 1–5

Kolka–Roja–Talsi 14.27 14.39 14.51 15.04 1–5
Roja–Talsi 15.30 15.36 15:46 15.57 16.12 1–5***
Maršruts Talsi Valgalciems Kaltene Roja Lubezeres sk. Rude Roja

Talsi–Upesgrīva–Roja 6.18 7.08 7.19 7.30 7.40 7.50 08.00 1–5**(***) 
Talsi–Upesgrīva–Roja 10.00 10.49 10.58 11.09 1–7

Maršruts Roja Kaltene Valgalciems Vandzene Talsi
Talsi–Roja–Rīga 8.30 8.39 8.46 1–7

Roja–Upesgrīva–Talsi 11.10 11.21 11.30 11.55 12.19 1–7
Talsi–Roja–Upesgrīva–Talsi 15.30 15.41 15.50 16.15 16.39 1–5**
Talsi–Roja–Upesgrīva–Talsi 19.24 19.34 19.41 20.06 20.28 1–5

Maršruts Rīga Valgalciems Kaltene Roja 
Rīga–Roja–Talsi 9.20 11.29 11.36 11.45 1–7
Rīga–Roja–Talsi 16.20 18.29 18.36 18.45 1–7

                        
                        **Kursē gar pirmsskolas izglītības iestādi „Zelta zivtiņa” un Rojas vidusskolu;       *** Kursē gar zivju pārstrādes uzņēmumu „Rānda”

AS „Noderka” autobusu kustības saraksts 
Maršruts Upesgrīva Valgalciems Kaltene Roja Ģipka  Melnsils Kolka Kursēšanas laiks

Rīga–Mazirbe 9.39 9.44 9.51 10.10 10.23 10.35 10.47 1–7
Rīga–Mazirbe 15.24 15.39 15.36 15.55 16.11 16.25 16.40 1–7
Rīga–Mazirbe 19.39 19.44 19.51 20.10 20.33 20.35 20.47 1–7

Rīga–Talsi–Vandzene–Kolka 18.21 18.27 18.34 18.45 18.57 19.08 19.20 1–7 
Maršruts Kolka Melnsils Ģipka Roja Kaltene Valgalciems Upesgrīva Kursēšanas laiks

Mazirbe–Kolka–Rīga 4.37 4.50 5.02 5.20 5.30 5.37 5.42 1–7 
Mazirbe–Kolka–Rīga 12.52 13.05 13.17 13.40 13.49 13.56 14.01 1– 7

Kolka–Rīga 17.25 17.39 17.53 18.15 18.25 18.32 18.37 1–7 

ROJAS VIDUSSKOLA STARP DIVIEM SALIDOJUMIEM

Lielā dzimšanas dienas kūka tapusi, sadarbojoties mājturības skolotājai Lel-
dei Ešenvaldei, vecākiem un skolēniem.                                                 Albuma foto
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                                               SAISTOŠIE NOTEIKUMI                                             Nr. 11/2016
APSTIPRINĀTI ar Rojas novada Domes 

 2016. gada 21. jūnija sēdes lēmumu Nr. 121 (protokols Nr. 6), 
PRECIZĒTI ar Rojas novada domes

2016. gada 19. jūlija sēdes lēmumu Nr. 159 (protokols Nr. 8)

Par Rojas novada pašvaldības palīdzības 
piešķiršanas kārtību energoefektivitātes  pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
Izdoti saskaņā ar likuma  „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu

Rojas novada 16. augusta domes sēdē tika izskatīti 21 darba kārtības jautājums, kur deputāti lēma:

I Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rojas novada pašvaldība sniedz 

palīdzību pretendentiem, piešķirot līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas atrodas Rojas 
novada administratīvajā teritorijā, energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru 
un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Līdzfinansējums – Rojas novada pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai Rojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2.2. Pretendents – dzīvokļa īpašumu īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, kas likumīgi ieguvusi 

dzīvokļa īpašumu mājā, kurā dzīvokļi pieder vairākiem īpašniekiem un atbilst šo saistošo noteikumu 
5.punktā minētajiem kritērijiem;

2.3. Dzīvokļa īpašnieku biedrība – Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Dzīvokļa īpašuma īpašnieku 
izveidota biedrība, kas ierakstīta Biedrību un nodibinājumu reģistrā un kurai dzīvokļu īpašnieki ir 
nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības;

2.4. Energoefektivitātes pasākumi  – ēkas pilnveidošanas projekts, kā rezultāts ir enerģijas patēriņa 
samazināšana. Tiek panākta enerģijas lietderīgāka izmantošana un uzlabots komforta stāvoklis telpās;

2.5. Komisija – Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas komisija, kas 
izveidota ar Rojas novada  pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

3. Par vienu daudzdzīvokļu māju var iesniegt vienu pieteikumu.   

4. Līdzfinansējumu piešķir atbilstoši ikgadējā Rojas novada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto 
līdzekļu apmēram. 

II Pretendentiem izvirzāmās prasības
5. Pretendents ir tiesīgs saņemt pašvaldības palīdzību Energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu 

veikšanai, ja atbilst šādiem nosacījumiem:
5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no mājas ko-

pējās platības;
5.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam pretendentam pieder ne 

vairāk kā 25% no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, izņemot ēkas ar dzīvokļu īpašumu skaitu no 2–4;
5.3. ir izveidota Dzīvokļu īpašnieku biedrība vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dzīvokļu īpašnie-

ki pilnvarojuši citu personu veikt daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu;
5.4. Dzīvokļu īpašnieku biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas 

stadijā;
5.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vairāk nekā puse no Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzī-

vokļu īpašniekiem, balsojot „par”, ir pieņēmuši lēmumu veikt Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energo-
efektivitātes un labiekārtošanas pasākumus, nodrošinot Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzīvokļu īpaš-
nieku līdzfinansējuma daļu un vienojušies par šim mērķim nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguves veidu, 
nepieciešamības gadījumā, piesaistot arī kredītiestādes finanšu līdzekļus.

III Atbalstāmās izmaksas un līdzfinansējuma apmērs
6. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Energoefektivitātes pasākumu veikšanai ir atbalstāmas šādas izmaksas:
6.1. energoaudita veikšana;
6.2. tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
6.3. energoefektivitātes pasākumu realizācija atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam vai vien-

kāršotas atjaunošanas fasādes kartei, likumdošanā noteiktajos gadījumos, t.i.:
6.3.1. ārdurvju bloku, logu atjaunošana un/vai nomaiņa koplietošanas telpās;
6.3.2. ārējo sienu siltināšana;
6.3.3. norobežojošo konstrukciju (pagraba un bēniņu vai pēdējā stāva griestu) pārseguma siltināšana;
6.3.4. karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas ierīkošana vai atjaunošana;
6.3.5. citi šajos noteikumos neminētie, bet energoaudita atskaitē minētie pasākumi;
6.3.6. būvuzraudzība;

(Turpinājums 4. lpp.)

• Apstiprināt Rojas brīvdabas estrādes stratēģiju 
2016.–2023. gadam (ar stratēģiju var iepazīties paš-
valdības mājas lapā;

• Apstiprināt precizētos saistošos noteikumus 
Nr. 9/2016 „Par ražošanas un saimniecisko notek-
ūdeņu novadīšanu pašvaldības centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā Rojas novadā”’;

• Apstiprināt fotokonkursa „Rojas novads cauri 
gadalaikiem” nolikumu;

• Iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģen-
tūrai projekta iesniegumu „Esi vesels – ieguldījums 
tavai nākotnei!” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uz-
labot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotā-
jiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. 
Projektam  kopējais attiecināmais finansējums ir 
48 629,00 eiro, tai skaitā ESF finansējums – 41 334,65 eiro 
un valsts budžeta finansējums – 7 294,35  eiro;

• Piešķirt 2016./2017. mācību gadā no Rojas 
novada budžetā sportam paredzētajiem līdzekļiem 
Rojas vidusskolas skolniecei brīvpusdienas Rojas 
vidusskolā, kuru maksas apmērs ir vienāds ar valsts 
noteikto brīvpusdienu maksas apmēru;

• Ar 2016. gada 01. septembri grozīt Rojas no-
vada domes 15.09.2015. lēmumu Nr. 211 „Par Rojas 
Mūzikas un mākslas skolas sniegtajiem pakalpoju-
miem”, tā trešajā ailē aizstāt skaitli „17.00” ar skaitli 
„20.00”;

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma Miera iela 29, Rojā, Rojas novadā, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 
0835 sadalīšanai un piešķirt tām sekojošus nosau-
kumus un adreses: zemes vienībai ar apzīmējumu 
zemes ierīcības projektā Nr. 1 saglabāt esošo nosau-
kumu un adresi; zemes vienībai ar apzīmējumu ze-

mes ierīcības projektā Nr. 2 piešķirt jaunu nosauku-
mu un adresi Miera iela 29 A, Roja, Rojas novads;

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpa-
šumam „Zariņi”, Rojā, Rojas novadā (ar kadastra 
Nr. 8882 008 0229, paredzot zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumiem 8882 008 0229 un 8882 008 0231 
apvienošanu, saglabājot nekustamā īpašuma no-
saukumu un adresi;

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Emkalni”, 
Rojas novadā, atdalot zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 8882 010 0066 (piešķirt jaunu nosau-
kumu „Krūmāji” un saglabāt esošos zemes lietošanas 
mērķus) un 8882 010 0068 (piešķirt jaunu nosauku-
mu „Mežgaļi” un saglabāt esošos zemes lietošanas 
mērķus);

• Noteikt nekustamā īpašuma „Lielkāpas”, Ro-
jas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882 003 0162 zemes lietošanas mērķus: „neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība”, „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība” un „neapgūta komercdarbī-
bas objektu apbūves zeme”;

• Noteikt nekustamā īpašuma „Dumbri”, Rudē, 
Rojas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 8882 007 0004, zemes lietošanas mērķus: 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”, „individuālo dzīvojamo māju ap-
būves zeme” un „zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir mežsaimniecība”. Saglabāt nekustamā 
īpašuma „Dumbri”, Rudē, Rojas novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 esošo 
zemes lietošanas mērķi;

• Noteikt nekustamā īpašuma „Ri naldi”, Valgal-
ciemā, Rojas novadā, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8882 010 0410, zemes lietošanas mēr-
ķus: „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme”, „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”;

• Noteikt nekustamā īpašuma „Burgas”, Kaltenē, 
Rojas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882 009 0489, zemes lietošanas mērķus: „neapgūta in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” un „zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”;

• Noteikt nekustamā īpašuma „Kodoliņi”, Rojas 
novadā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8882 003 0057 zemes lietošanas mēr-
ķus: „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” un „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība”;

• Noteikt nekustamā īpašuma „Buku kāpas”, Ro-
jas novadā,  zemes lietošanas mērķus zemes vienī-
bām ar kadastra apzīmējumu: 8882 010 0019 – „ne-
apgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība”; 8882 010 0038 – 
„neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” un „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība”; 8882 010 0432 – saglabāt 
esošo zemes lietošanas mērķi;

• Atcelt Rojas pagasta padomes 14.11.2006. lēmu-
ma, protokols Nr. 16, 13. punkta  „Par Rojas pagasta 
nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķu mai-
ņu”, 87. apakšpunktu, kurā īpašumam „Berģi”, Rojas 
novadā noteikti zemes lietošanas mērķi. Nekustamā 
īpašuma „Berģi”, Ģipkā, Rojas novadā, noteikt se-
kojošus zemes lietošanas mērķus zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem: 8882 004 0072 – „individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”, „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” un „neapgūta 
komercdarbības objektu apbūves zeme”; 8882 003 0065  – 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež-

saimniecība”; 8882 004 0073 – „neapgūta komercdarbī-
bas objektu apbūves zeme” un „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”;

• Noteikt nekustamā īpašuma „Birzgaļi”, Rojas 
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882 004 0285 zemes lietošanas mērķus: „neapgū-
ta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” un 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”;

• Noteikt nekustamā īpašuma „Smilš plekstes”, 
Rojas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 8882 003 0030 zemes lietošanas mērķus: „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība”, „neapgūta komercdarbības objektu apbūves 
zeme” un „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība”;

• Noteikt nekustamā īpašuma „Baltpļava”, Rojas 
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882 003 0133 zemes lietošanas mērķus: „neapgū-
ta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” un 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”;

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Gāči”, 
Rojas novads, atdalot zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8882 008 0235, piešķirot jaunu nosau-
kumu un adresi Zvejnieku iela 4, Roja, Rojas no-
vads, un saglabājot esošo zemes lietošanas mērķi. 
Paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmē-
jumiem 8882 008 0234 un 8882 008 0237 saglabāt 
esošos zemes lietošanas mērķus;

• Mainīt adresi Dzīvojamai ēkai ar klasifikāci-
jas kodu 106284151 no „Rivjeras”, Rojas novads uz 
„Gulbji”, Kaltene, Rojas novads. Esošā ēka/būve nav 
funkcionāli saistīta ar nekustamo īpašumu „Rivjeras”, 
Rojas novads ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0384.

Informāciju sagatavoja 
domes sekretāres p.i.  Marita Pāvuliņa

Jaunais mācību gads 
Rojas vidusskolā

1. septembris – Zinību diena 
9.00 – mācību gada atklāšana skolas pagalmā 

(lietus gadījumā kultūras centra lielajā zālē). Pēc 
svētku pasākuma – klases stunda.  

2. septembris – Sporta diena 
9.00 – Klases stunda.
9.40–9.50 – Pulcēšanās skolas pagalmā. 
9.50 – Organizēts gājiens uz jūrmalu.
Smilšu figūras tēma šogad – „Manai skolai 50” 

(atceries paņemt līdz figūru veidošanai nepiecieša-
mos rīkus).

Lietus gadījumā sporta diena 
tiks pārcelta uz saulaināku dienu.

Sporta veids Dzimšanas gads Treneris Tālrunis
Basketbols (zēni) 2004.–2007. R. Bārdiņa 26596360
Basketbols (zēni) 2001.–2003. V. Dombrovskis 27080543
Basketbols (zēni) 1998.–2000. V. Dombrovskis
Basketbols (meitenes) 2003.–2006. T. Kirilova 29617771
Vieglatlētika 2002.–2005. A. Raspopova 29183156
Vieglatlētika 2006.–2009. A. Raspopova
Burāšana 2000.–2009. G. Reinholds 26434813
Koriģējošā vingrošana 2000.–2009. L. Vērpēja 29176461
Vispārējā fiziskā sagatavotība sešgadīgiem audzēkņiem 2010. L. Vērpēja

Nepieciešamie dokumenti, 
iestājoties 

Rojas novada Sporta skolā
(pamatojoties uz Prof. izgl. lik 7. panta 9. p.)

1.  Audzēkņa un vecāku vai aizbildņu 
iesnie gums (pēc noteiktas formas);

2. Dzimšanas apliecības vai pases kopija;
3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stā-

vokli, ka audzēknis drīkst nodarboties izvē-
lētajā sporta veidā.

Tālrunis informācijai 29617771.

ROJAS NOVADA SPORTA SKOLA  2016./2017. m. g. turpina uzņemt audzēkņus šādās nodaļās:
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No 23. līdz 29. maijam  visā Latvijā jau piekto reizi norisinājās 
Latvijas Veselības nedēļa. NowWeMOVE projektu jau piekto gadu 
organizēja Starptautiskā Sporta un kultūras asociācija (ISCA) sa
darbībā ar Eiropas valstu tautas sporta (sports visiem) nacionālajām 
organizācijām. Latvijā Veselības nedēļu koordinēja Latvijas Tautas 
sporta asociācija (LTSA). 

Veselības nedēļa ir kļuvusi par lielāko ikgadējo Eiropas pasā
kumu, kas veicina regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm. 
2016. gadā Veselības nedēļā piedalījās 3444930 dalībnieku, pulcējot 
tos 14105 pasākumos 38 Eiropas valstu 2941 pilsētās.  Ar katru gadu 
Eiropā, tai skaitā Latvijā, NowWeMOVE kampaņas dalībnieku 
skaits aug. 

Šis pasākums bija lieliska iespēja mudināt visus Latvijas 
iedzīvotājus būt fiziski aktīviem, jo, kā zināms, regulāras fiziskas 
aktivitātes ir lētākais un efektīvākais veids, kā novērst dažādas 
saslimšanas un uzturēt sevi labā fiziskā formā. Veselības nedēļa tika 
organizēta, lai parādītu, ka ir daudz vienkāršu un visiem pieejamu 
veidu, kā ikdienā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kas vērstas 
uz cilvēka veselības uzlabošanu. Veselības nedēļu atbalstīja Latvijas 
Sporta Federāciju padome,  kompānija Coca Cola.

Veselības nedēļas koordinējošā organizācija Latvijā, Latvijas Tau
tas sporta asociācija (LTSA), apbalvoja aktīvākos un sekmīgākos 
dalībniekus. Starp Latvijas novadiem grupā, kur iedzīvotāju skaits 
novadā ir  līdz 5000, Rojas novads ieguva 3. vietu un saņēma naudas 
balvu 120 eiro sporta inventāra iegādei, bet 1. vieta Cesvaines nova
dam, 2. vietā kaimiņi – Dundagas novads. Paldies visiem Rojas nova
da iedzīvotājiem, kuri no 23.–29. maijam piedalījās sporta aktivitātēs. 

Šogad no 17.–24. septembrim notiks Eiropas sporta nedēļa. ESN 
do māta ikvienam – neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sa
gatavotības. ESN ir strukturēta ap šādiem galvenajiem tematiem: 

sports izglītības iestādēs, darba vietās, brīvā dabā, sporta klubos un 
fitnesa centros. Šī pasākuma devīze Latvijā ir „Esi kustīgs. Esi ve
sels”. Rojas novads ir pieteicis dalību Eiropas sporta nedēļā. Aicinu 
novada iedzīvotājus apmeklēt šos pasākumus gan citos novados un 
pilsētās, gan Rojas novadā. Septembrī sporta pasākumu kalendārs 
tiks ievietots Rojas mājas lapā. Informācija par ESN pasākumiem, 
kuri notiks Latvijas novados un pilsētās, būs pieejama mājas lapā 
http://beactivelatvia.lv/izaicinisevi/.

Sporta organizatore T. Kirilova

T. Kirilova pēc balvas saņemšanas kopā ar Latvijas Tautas 
sporta asociācijas ģenerālsekretāri G. Gorbatenkovu. 

Albuma foto

Rojas novadam 3. vieta

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(Turpinājums no 3. lpp.)

6.3.7. jumta seguma nomaiņa un/vai siltināšana;
7. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labiekārtošanas pasākumu veikšanai ir atbalstāmas šādas izmaksas – 

citu inženiertīklu un saistīto būvju sakārtošana/izbūve, kas nodrošina pamatpakalpojumu pieejamību dzī
vokļu īpašumu īpašniekiem.

8. Līdzfinansējuma piešķiršanai nav atbalstāmas šādas izmaksas:
8.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;
8.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;
8.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procenta maksājumi, soda pro

centi, maksa par finanšu transakcijām;
8.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma Līdzfinansējuma saņemšanai sagatavošanu, t. sk. konsultāciju 

pakalpojumi u.c.;
8.5. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.
9. Līdzfinansējuma apmēru nosaka 50% apmērā no šo noteikumu 6. un 7. punktā minētajām atbalstā

majām izmaksām, saskaņā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem, bet nepārsniedzot 3000.00 euro (trīs 
tūkstoši euro) atbalstu vienai Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

IV Uzaicinājuma izsludināšana
10. Rojas novada pašvaldība uzaicinājumu iesniegt pieteikumu Līdzfinansējuma saņemšanai izsludina 

pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas Rojas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Banga” un 
ievie to Rojas novada pašvaldības mājas lapā www.roja.lv

11. Uzaicinājumā norāda:
11.1. pieteikuma iesniegšanas termiņu un vietu;
11.2. kopējo konkrētā gada finansējuma apjomu;
11.3. kontaktpersonu.
12. Ja kārtējā gada Rojas novada pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi Līdzfinansējuma saņemšanai, 

uzaicinājums iesniegt pieteikumus netiek izsludināts.

V Pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
13. Pieteikumu Rojas novada pašvaldībai Pilnvarotā persona iesniedz personīgi, nosūtot pa pastu ierak

stītā sūtījumā, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi roja@roja.lv, parakstītu ar elektronisko parakstu at
bilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3. panta pirmajai daļai. 

14. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
14.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtī

bā pieņemts lēmums par Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu 
veikšanu;

14.2. Sertificēta būvinženiera apstiprināti darbu izmaksu aprēķini.
15. Pieteikumu un tam pievienotos 14. punktā minētos dokumentus izvērtē un lēmumu pieņem Komisija.
16. Izvērtējot pieteikumu, Komisija pārbauda Uzņēmuma reģistra informāciju, ka Dzīvokļu īpašnieku 

biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā. 
17. Komisija pieteikumu izvērtē un lēmumu pieņem viena mēneša laikā pēc uzaicinājumā norādītā pieteiku

ma iesniegšanas datuma. Komisijai ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt pieteikumu izskatīšanas termiņu.
18. Pieteikumus vērtē to iesniegšanas secībā.   
19. Komisija izvērtē pieteikumu atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
19.1. par Līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī Pretendents 

un tā Pilnvarotā persona atbilst šo noteikumu prasībām;
19.2. par atteikumu piešķirt Līdzfinansējumu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī Pre

tendents un tā Pilnvarotā persona neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.
20. Ja Komisijai, vērtējot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, rodas šaubas par izmaksu atbil

stību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt Pilnvarotajai personai sniegt paskaidrojumus, kā arī 
pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai. Ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komisija, aprēķinot Līdzfi
nansējuma apjomu, var izslēgt neatbilstošās izmaksas.

21. Komisijai, vērtējot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, ir tiesības pieprasīt no Pilnvarotās 
personas papildus informāciju. Pilnvarotajai personai Komisijas pieprasītā papildus informācija jāsniedz 
Komisijas norādītajā termiņā.

22. Ja Komisijas atbalstāmo pieteikumu kopējais Līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam 
Rojas novada pašvaldības budžetā paredzēto, Pretendents Līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz šim mērķim 
budžetā ir iedalīti (papildus attiecīgajā gadā vai no nākamā gada) līdzekļi.

23. Komisija piešķir Līdzfinansējumu pieprasītajā apmērā, pamatojoties uz attiecināmo izmaksu aprēķi
nu, nepārsniedzot šo noteikumu 9. punktā noteikto Līdzfinansējuma apmēru. 

24. Par pieņemto lēmumu paziņo Pretendentam. 
25. Komisijas lēmumu var apstrīdēt tā adresāti,  viena mēneša laikā no tā saņemšanas Rojas novada 

pašvaldības Administratīvajā komisijā. Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu var iesniegt paš
valdības administrācijas tehniskajai sekretārei Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV 3264, vai nosūtot pa 
pastu Rojas novada domei, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV 3264, vai ar elektronisko parakstu uz 
epastu roja@roja.lv.

VI Līdzfinansējuma piešķiršanas un pārskaitīšanas kārtība
26. Ja pieņemts lēmums par Līdzfinansējuma piešķiršanu, tad līgumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energoefektivitātes un/vai labiekārtošanas pasākumu veikšanai noslēdz 
15 dienu laikā no lēmuma paziņošanas brīža. Ja Pretendenta kavējuma dēļ 15 dienu laikā līgums nav no
slēgts, Pretendents zaudē tiesības slēgt līgumu.   

27. Līdzfinansējumu izmaksā desmit darba dienu laikā no šo noteikumu 26. punktā minētā līguma no
slēgšanas dienas, pārskaitot to biedrības iesniegumā norādītajā bankas norēķinu kontā.

Līdzfinansējuma pārskaitīšanu veic saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu.
28. Visus izdevumus, ko veicis Līdzfinansējuma saņēmējs, pamato ar juridiski saistošiem līgumiem un 

grāmatvedības dokumentiem.
29. Līdzfinansējuma saņēmējam Rojas novada pašvaldībā jāiesniedz atskaite un atskaitē minēto izmaksas 

pamatojošie dokumenti līdz līgumā par Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energoefektivitātes pasākumu 
veikšanas noteiktajam termiņam.

30. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par izlietotā Līdzfinansējuma izlietošanas pamatotību 
pieņem Komisija desmit darba dienu laikā no atskaites un attiecīgo dokumentu saņemšanas.

31. Iesniegto dokumentu pārbaudes laikā Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un doku
mentus. 

32. Komisijai ir tiesības pārbaudīt saņemto maksājumu dokumentu atbilstību faktiskajiem sniegto pakal
pojumu, piegādāto preču vai veikto būvdarbu apjomam, attiecīgo līgumu un normatīvo aktu noteikumiem. 

33. Ja starp pieteikumā norādītajām un iesniegtajos dokumentos uzrādītajām attiecināmajām izmaksām 
konstatē atšķirības, Komisija var pārskatīt lēmumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā Līdzfi
nansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto. 

34. Ja Komisija konstatē, ka netiek īstenoti Pretendenta pieteikumā minētie atbalsta saņemšanas pasāku
mi, Līdzfinansējums ir jāatmaksā Rojas novada pašvaldības budžetā.  

35. Ja pēc pašvaldības piešķirtā Līdzfinansējuma pārskaitīšanas Pretendents pieņem lēmumu atteikties 
no Energoefektivitātes uzlabošanas un/vai labiekārtošanas pasākumu īstenošanas, tad pašvaldības piešķir
tais finansējums pilnā apmērā jāatmaksā pašvaldības budžetā.

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

Paskaidrojuma raksts precizētajiem Rojas novada pašvaldības 21.06.2016. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 11/2016 „Par Rojas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību Energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

1. Īss projekta satura 
izklāsts

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
Rojas novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot 
Līdzfinansējumu Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas atrodas Rojas 
novada administratīvajā teritorijā, Energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 
Līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus. Saistošie noteikumi 
precizēti ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
11.07.2016. rakstu Nr. 186/5197.

2. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Esošajā ekonomiskajā situācijā, pieaugot tarifiem siltuma un energoapgādes 
jomā, arvien aktuālāks jautājums kļūst par energopatēriņa samazināšanu. 
Viens no veidiem, kā to panākt, ir veikt Energoefektivitātes pasākumus, kas 
nākotnē palīdzēs ietaupīt uz apkures rēķina. 
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 
4. punkts, 5. punkts  un piektā daļa nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību 
dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, 
piešķirot finansējumu energoefektiv itātes pasākumu veikšanai dzīvojamā 
mājā, kārtību, kādā tā tiek sniegta un tās apmēru nosakos savos saistošajos 
noteikumos. Lai palīdzētu iedzīvotājiem uzsākt tik svarīgu Energoefektivitātes 
pasākumu ieviešanas procedūru, izmantojot savas tiesības sniegt palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā, rūpējoties par saviem iedzīvotājiem, pašvaldība 
pieņem šos noteikumus. 

3. Plānotā projekta 
ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Rojas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā plānoti  10000 euro

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms

5. Administratīvās 
procedūras un 
konsultācijas ar 
privātpersonām

Nav attiecināms

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa 

Rojas novada dome 
izsludina foto konkursu

Rojas novada dome izsludina fotokonkursu „Rojas novads cauri 
gadalaikiem”, lai iegūtu interesantas, atraktīvas un mākslinieciski 
kvalitatīvas fotogrāfijas, kuras fotografētas Rojas novadā, un papil
dinātu Rojas novada pašvaldības foto materiālus. Konkurss norisi
nāsies līdz 2016. gada 17. novembrim plkst. 12.00. 

Pēc Nolikuma konkursā var piedalīties ikviens fotogrāfs, ama
tieris vai profesionālis, fiziska vai juridiska persona ar fotogrāfijām, 
kuras fotografētas 2015. un 2016. gadā un atspoguļo gadalaikus, 
svētkus,  dabas ainavas, tūrisma objektus, sadzīves ainas vai īpašus 
gadījumus, emocijas, noskaņojumus darbā vai svētkos, piekrastes 
un jūras valdzinājumu, kā arī mākslu Rojas novadā.

Konkursa mērķis ir iegūt un izvēlēties labākās fotogrāfijas, kas 
atspoguļo Rojas novada oriģinalitāti, unikalitāti un vērtības. No 
desmit labākajām fotogrāfijām, kuras tiks noteiktas žūrijas un pub
liskajā balsojumā, izveidos atklātņu komplektu, norādot autora 
vārdu un uzvārdu. Arī pārējās fotogrāfijas tiks izmantotas suvenīru 
apdrukā, poligrāfisko materiālu izgatavošanai un publicitātes no
drošināšanai. 

Konkurss ir atklāts un notiek vienā kārtā, kas noslēgsies ar trīs 
labāko fotogrāfiju autoru paziņošanu un apbalvošanu. Lai konkurss 
norisinātos objektīvi, pirms publiskās balsošanas ikviens interesents 
ar fotogrāfijām varēs iepazīties pašvaldības mājas lapā, bet balsoju
mu veikt Rojas novada domē.

Ar konkursa nolikumu un tā pielikumu var iepazīties mājas lapā 
www.roja.lv, sadaļā „Dokumenti”, „Konkursi”.

Marita Pāvuliņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aizvadīti kārtējie Kaltenes svētki
Dace Klabere

6. augustā uz kārtējiem Kaltenes 
svētkiem pulcējās visi tie, kas Kaltenē 
jūtas savējie. Valdīja neviltots satik-
šanās prieks, skanēja atmiņu stāsti, 
raisījās saviesīgas sarunas. Jau skolas 
laikos mazdrusciņ apskaudu tos sko-
lasbērnus, kas mums, rojeniekiem, 
pievienojās no tuvējiem ciemiem. 
Tik ļoti cieši viņi visi turējās kopā, it 
kā būtu no vienas ģimenes. Šī sajūta, 
ka visi kaltenieki jūtas kā viena liela 
ģimene, mani atkal pārņēma, vērojot 
svētkos notiekošo.

Kāzu diena iesākās laicīgi ar sportot 
gribētāju pulcēšanos Čībiņkalnā. Spē
kiem un veiklībā mērojās vīri, sievas, 
bērni, komandas. Paši veiklākie un 
stiprākie izrādījās Roberts Kreicbergs, 
Baiba Goldmane, Igors Beļaks, Līga 
Antāne, Jānis Kolosko un Samanta 
Marta Pētersone, savukārt futbolā 
uzvarēja kaimiņu – Rudes komanda 
„Rude”, bet volejbolā veiklākie izrādījās 
komanda „Melnsils”.

Pēc sportošanas visi laipni tika gaidīti 
Kaltenes baznīcā, kur koncertu sniedza 
Parmas konservatorijas absolvente 
Dār ta Tisenkopfa. Kā atzina koncerta 
klausītāji, tas bijis ļoti īpašs, katra dvēseli 
uzrunājošs. Un tad jau bija laiks svētku 
gājienam, kas noslēdzās pie Kaltenes 
kluba, kur gājiena dalībniekus jau gaidīja 
krietns pulks kāzu viesu. Vedējmātes 
jeb pasākuma vadītājas godā šogad 
atkal bija iejutusies Gundega Balode. 
Kā uzzinājām no Gundegas stāstītā, 
Kaltene jau izsenis bijusi iecienīta kāzu 
svinēšanas vieta. Izrādās, ka savulaik 
vecais klubs piedzīvojis 20 kāzas, pēdējās 
1990. gadā. Savukārt pirmās kāzas klubā 
svinētas tālajā 1971. gada 29. maijā un 
laimīgais jaunais pāris bijuši Skaidrīte 
un Valdis Freimaņi. Joprojām populāra 
laulību vieta ir arī Kaltenes baznīca, un 
šogad tajā laulību noslēguši jau 10 pāri. 

Kaltenieki priecājas par katru jauno 
pāri, kas ir cerība mūsu nākotnei, mūsu 
Latvijai.

Kluba zālītē izvietotajā izstādē re
dzamas daudzas fotogrāfijas no iepriek
šējo gadu kāzām. Tas nu ir pavisam 
skaidrs – turīgie zvejas vīri ir godam 
pratuši izprecināt savas meitas un dē
lus! Kāzas ar vismaz 200 un vairāk vie
siem Kaltenē nebija retums. Un reizēm, 
kad zālē visiem nepietika vietas, galdi 
tikuši klāti pat uz skatuves!

Turpinot tradīciju, svētki oficiāli tiek 
atklāti, mastā uzvelkot Kaltenes karogu, 
un šis gods tiek jaunajai ģimenītei, kura 
gredzenus mijusi pavisam nesen. Jaunā 
ģimene tiek sveikta ar aplausiem. Tra
dicionāli šajā vakarā tiek pārrunāts arī 
gada laikā notikušais un ar piemiņas 
dāvanām sveiktas divas jaundzimušās 
kaltenieces – Sofija un Keita ar vecā
kiem.

Kā vienu no jaukākajām svētku 
tradīcijām var minēt svētku koncertu, 
kurā neuzstājas neviens par lielu nau
du pirkts mākslinieks, bet gan pašmāju 
talanti, kas skatītājos izraisa tik daudz 
pozitīvu emociju. Aizkustinoša likās, 

piemēram, Krišjāņa Dobeļa uzstāša
nās, kurā viņš atskaņoja pašsacerētu 
skaņdarbu „Jūra”, kam zēns iedvesmu 
guvis tieši Kaltenē. Priecājāmies arī 
par Krišjāņa māsas Annas priekšnesu
mu, Beates un Katerinas Olektu, Indras 
Andras Pērkones, Elizabetes Gegernie
ces, Lienes Grosbahas, Litas Krūmiņas, 
Arvja Podiņa un Oskara Jurgenberga 
uzstāšanos.  To, cik kaltenieki ir talan
tīgi, vēlreiz apliecināja arī jaunais dzej
nieks, Latvijas Literatūras gada balvas 
ieguvējs Marts Pujats, kura saknes ir 
meklējamas senā kaltenieku Moricu 
dzimtā.

Kā vienmēr, svētku rīkotāji bija 
piedomājuši pie tā, lai negarlaikotos 
arī mazākie svētku apmeklētāji, tādēļ, 
kamēr vecāki klausījās koncertu, ma
zie kaltenieki jautrā rūķa vadībā dar
bojās radošajās darbnīcās, kur zīmēja, 
krāsoja un izkrāsojās paši, makšķerēja 
plastmasas zivtiņas, meta šķīvīšus un 
bumbiņas.

Dažādajās aktivitātēs diena pagāja 
vienā mirklī un klāt jau laiks, kad visi 
varēja izlocīt kājas kārtīgā zaļumballē 
grupas „Grupa” vadībā.

Kaltenes svētki veidojas par stabilu tradīciju, kas pulcē arvien vairāk cilvē-
ku. Kāzas nav iedomājamas bez kāzu kūkas. G. Balodes aicinājumam bija atsau-

kušās trīs lieliskas kūku cepējas – Erna Indriksone, Aurika Krūmiņa un Astrīda 
Cibule.

Savas kūkas recepti pasākuma vadītājai Gundegai Balodei (no kreisās) at-
klāj Erna Indriksone.                                                                              D. Klaberes foto

Svētku rīkotāji saka vislielāko pal
dies par atbalstu un līdzdalību visiem 
brīvprātīgajiem palīgiem, Kaltenes bib
liotēkas vadītājai Egitai Jansonei, kura 
diendienā gādā, lai kaltenieki būtu ap

gādāti ar jaunākajām grāmatām un or
ganizē interesantas tikšanās, un Skaid
rītei Kučānei, kas nepagurdama gādā, 
lai klubiņš un tā apkaime allaž būtu 
skaista un sakopta. 

Augstskolas RISEBA arhitektūras un audiovizuālās mediju 
mākslas programmu vasaras skola „TA_KA+”

Nevienam vairs nav noslēpums, ka 
Roja vasarā kļūst par radošu notikumu 
epicentru. No 21.–31. jūlijam šiem noti
kumiem pievienojās arī augstkolas RISE
BA arhitektūras un audiovizuālo mediju 
mākslas programmu kopīgā starptautiskā 
vasaras skola „TA_KA+”, kas turpināja 
iepriekšējos gados notikušo arhitektūras 
studentu radošo darbnīcu „ARH VASA
RA” tradīcijas. Šogad, pateicoties Valsts 
izglītības attīstības aģentūrai un RISEBA 
augstskolai, vasaras skolā piedalījās 
12 jaunieši no Bulgārijas, Moldovas, 
Turcijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Uz
bekistānas un Latvijas.

Mūsdienās arhitektūra un audo
vizuālā māksla kļūst par arvien 
starpdisciplinārākām mākslas noza
rēm, un bieži vien arhitektūras forma 
tiek papildināta ar skaņas un gaismas 
efektiem, bet mediju radītās sajūtas 
palīdz izprast kāda speciāli radīta 
forma. Vasaras skolas mērķis bija 
sapludināt šīs abas mākslas disciplīnas 
caur Latvijas un Kurzemes piekrastes 
kontekstu, ļaujot studentiem strādāt 
kopā un gūt pieredzi no abām nozarēm, 

reizē iepazīstot Latvijas kultūrvēsturis
kās vērtības un piekrastes tradīcijas.

Arhitektūras un mediju sinerģijas 
meklēšana sākās Rīgā ar velo ekskursi
ju pa pilsētu arhitekta Jāņa Dripes va
dībā. Ceļā uz Kurzemi ar arhitektūras 
profesora Jāņa Lejnieka stāstījumu par 
vēsturiskajām un mūsdienu būvniecības 
tradīcijām piekrastē, vasaras skolas dalīb
nieki iepazina Jūrmalu. Ziemeļkurzemes 
būtību jaunieši centās izprast braucienā 
uz Slīteri, Mazirbi un Kolku. Piekrastes 
iepazīšana noslēdzās ar ciemošanos pie 
Zaigas un Māra Gaiļiem viņu brīvdienu 
mājā „Lieldienu sala” Kaltenē, kur saim
nieku vadībā varēja iepa zīties ar ēkas 
uzbūvi, iekārtojumu, un gūt iedvesmu 
tālākajam darba procesam.

Šogad vasaras skolas norises un 
izpētes vieta bija bijušās zivju konservu 
rūpnīcas teritorija Rojas upes labajā 
krastā. Teorētisko un praktisko daļu 
koordinēja pieredzējusī arhitekte un 
pilsētplānotāja Žanīna Valtere no 
Vācijas, kuras vadībā studenti centās 
izjust un saprast šīs vietas būtību, 
problemātiku un atmosfēru, tādējādi 

norādot uz vērtībām, kuras ir sagla
bājamas, šo teritoriju attīstot nākotnē. 
Lai rosinātu dalībniekus domāt rado
ši, mākslinieks Māris Grosbahs dalījās 
savā pieredzē par mākslas iesaisti Rojā 
19 gadu garumā, savukārt arhitekts Di
dzis Jaunzems savā lekcijā parādīja, kā 
arhitektūra sadarbojas ar medijiem da
žādos scenogrāfiskos motīvos.

Izpētes rezultātā studenti nolēma 
darboties trīs dažādās vietās Rojas ostas 
pašā galā pie vecajām attīrīšanas iekār
tām. Pašu spēkiem zāģējot, skrūvējot, 
krāsojot, montējot un filmējot tapa 
3  instalācijas, kas atspoguļo teritorijas 
atmosfēru un problēmas. „Jocīgais” no
rāda uz skarbo teritorijas „seju”, kas ne 
visiem ir izprotama. Instalācija „180 grā
di” pamestā koka šķūnī ļauj paraudzīties 
uz pilsētu citā leņķī, norādot uz aktuālo 
lauku iedzīvotāju aizplūšanu uz pilsē
tām. Instalācija „Dažādās pasaules” reizē 
norāda gan uz Rojas ostas nošķirtību no 
pārējā ciema, gan uz nākotnes attīstību.

Vasaras skolas noslēgumā ar mediju 
speciālista Ģirta Ozoliņa palīdzību te
ritorijā ienāca gaisma, skaņa un perfor

mance, kas kopā ar studentu radītajām 
instalācijām ļāva pasākuma apmeklē
tājiem ieraudzīt šo vietu no cita skatu 
punkta – krāsainu un aktīvu, tādējādi 
norādot uz iespējamo publisko funkciju 
ienākšanu Rojas ostas teritorijā. Lai gan 
gaismu un skaņu efekti bija īslaicīgi, stu
dentu radītās instalācijas joprojām var 
apskatīt, reizē izbaudot jaunus pārdzī

vojumus, atklājot Rojas ostas teritoriju.
Vasaras skolas „TA_KA+” projekta 

vadītāji un dalībnieki ir ļoti pateicīgi 
par atbalstu un sapratni Zigim Gold
manim, Rojas novada domei, „Būvser
viss Roja”, Mārim Grosbaham, Valsts 
izglītības attīstības aģentūrai, augstsko
las RISEBA studentu pašpārvaldei.

Kristīne Obodova, Jānis Bērziņš

Vecā darbnīcas ēka ostas teritorijā uz nedēļu tika pārvērsta par vasaras sko-
las radošo centru.                                                                 E. RiekstiņasMaures foto

20. augustā Rudē notika paaudžu saliedēšanās  
pasākums „Sports mūs vieno!’’. 

Pasākums notika ar Rojas novada domes un Iz
glītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2016. gadam atbalstu. Pasāku
mu atklāja un vadīja Rojas novada sporta organi
zatore Tatjana Kirilova. Uz sporta pasākumu bija 
ieradušies gan Rojas novada bērni un jaunieši un 
viņu vecāki, gan sportisti no Talsu un Dundagas 
novadiem. 

Pasākumā tika izmantota jaunā, par projekta 
līdzekļiem iegādātā mūzikas apskaņošanas apara

tūra, ar kuru veiksmīgi darbojās jauniešu centra 
apmeklētājs Endijs Čerkāšins.

Pasākums iesākās ar dažādiem komandu 
sporta veidiem un daudziem interesantiem 
individuālajiem sporta veidiem. Komandas 
sacentās volejbolā, futbolā, strītbolā un tautas 
bumbā. Individuālajos sporta veidos bērni 
piedalījās skrējienā „Kurš ātrāk!’’, slapjo švammīšu 
mešanā mērķī, zivju makšķerēšanā bļodā, apļu 
mešanā mērķī, zivtiņu mešanā murdā, disku golfā 
un riņķu mešanā uz statīviem.

Jaunieši un viņu vecāki varēja piedalīties spēlē 

„Petanks’’, šautriņu mešanā, svaru bumbas celšanā 
un lodes grūšanā.

Ļoti interesanta un aizraujoša izvērtās ģimeņu 
stafete, kur trīs grupās ar dažādām grūtības 
pakāpēm varēja startēt ģimenes. Ģimeņu stafetēs 
veiksmīgi piedalījās Ķiršteinu, Doniņu, Vēveru un 
Kokinu ģimenes. 

Pēc visām sacensībām notika apbalvošana. 
Bērni un jaunieši priecājās par saņemtajām, 
jauniešu centrā projekta ietvaros radošajās 
darbnīcās „Koka modelēšana un iededzināšana’’ 
tapušajām, medaļām un Rojas novada domes 

sarūpētajām medaļām un saldajām balvām. 
Komandu uzvarētāji priecājās par gardajiem 
ceptuvē„Riesti” ceptajiem kliņģeriem.

Sacensību rezultātus var aplūkot www.roja.lv 
sportsrezultāti.

Neskatoties uz rezultātiem, visi, kuri piedalījās 
sporta dienā, bija ieguvēji, jo kopīgi pavadītā 
sportiskā diena bija izdevusies, un visi apsolīja, 
ka nākošajā gadā atkal satiksimies Rudes sporta 
svētkos.

Inga Lēmane,
Rojupes BJIC „Varavīksne’’ vadītāja

Sports mūs vieno
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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. 

Pārvelk un izgatavo 
mīkstās mēbeles. 

Matrači, audumi, atsperbloki, 
ādas, furnitūra.

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

27. augustā plkst. 20.00 Rojas pludmalē 

SENĀ UGUNS NAKTS.
•	 Rojas autoru dzejas lasījumi
•	 IGO UN AIVARA HERMAŅA KONCERTS
•	 „Personīgā navigācija” – Rojas mākslas laboratorijas atskaņas
•	 UGUNSSKULPTŪRA „KRISTĀLS” – autori Agris Dzilna un  
     Uldis Balga

Paldies pasākuma uzticamajiem draugiem – SIA „Jaunbaltiņi” 
un personīgi Imantam Ločmelam, z/s „Pilači” un personīgi Ērikam 
Pirvicam, veikalam „Ķipītis”  un personīgi Aivitai Duburei, kā arī 
SIA „Dižmare” un personīgi Renātei Žurovskai.

10. septembrī plkst. 19.00
DAILES TEĀTRA VIESIZRĀDE 

„PREZENTĀCIJA”.
Režisors – Pauls Timrots un lielisku aktieru buķete!

Lomās: Ērika Eglija, Intars Rešetins, Aldis Siliņš, Gints Grāvelis, 
Dārta Danēviča, Gints Andžāns.

Ieeja 12.00; 10.00 un 8.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana, rezervācija Rojas KC,  

     tel. 29646228  un www.bilesuparadize.lv

13. septembrī plkst. 13.00 
Jautra izrāde bērniem

„KUNG FU PANDA”.
Ieeja 3.00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana.

22. oktobrī plkst. 19.00
dziedātājas

MARIJAS NAUMOVAS KONCERTS

„KĀDĀ JAUKĀ DIENĀ”.
Koncertprogrammā dziedātāja priecēs klausītājus ar vairākiem pirmat

skaņojumiem no viņas topošā albuma, kā arī atskatīsies uz muzikālajā kar
jerā paveikto – tiks izpildītas klausītājiem iemīļotas viņas repertuāra dzies
mas jaunā aranžējumā. 

Muzicēs: Rolands Beļēvičs (taustiņi), Norberts Skraucis (bass), Inguss 
Feldmanis (ģitāra), Andris Buiķis (bungas). 

Ieeja 15.00; 12.00; 10.00; 8.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana, rezervēšana Rojas KC,  

     kā arī www.bilesuparadize.lv

Līdz 30. septembrim Rojas KC mazajā zālē
fotogrāfa Peo Jonsona 

darbu izstāde
„Latvijas un Zviedrijas daba”.

7. septembrī darbu atsāk modes deju studija „Elfas”. Tiek gaidīti arī 
jauni dalībnieki. Sīkāka informācija, zvanot studijas vadītājai Evai Fricber-
gai, tālrunis 26241447.

8. septembrī plkst. 16.00 darbu atsāk senioru dāmu koris „Banga”. 
Diriģente Aiga Kaža. Gaidītas arī jaunas dziedātājas visās vecuma grupās. 
Nodarbības notiks ceturtdienās no 16.00–18.00.

Patīk dziedāt?
Daces Tapiņas vokālā studija

atsāk darbību un aicina dziedātājus uz pirmo tikšanos trešdien, 
14. septembrī plkst. 18.00 nodarbību telpā Rojas KC 2. stāvā.
Gaidām arī  jaunus dalībniekus vecumā no 8 līdz 12 gadiem.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Policijas ziņas

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni-

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

26. augustā 14.00 Rojas muzeja estrādē – 
Rojas novada literātu un dzeju kopkrājuma 

„Dzintarlāses pieskāriens”  
atvēršana un tikšanās ar literātiem.

SIA „Cēsu gaļas kombināts” 
par labām cenām iepērk

jaunlopus un liellopus. Samaksa pēc vienošanās. 
Tālruņi 28770777, 29716717.

   Malku.  Zvanīt 29286523.
  Lēti lietotu tvaika nosūcēju. Zvanīt 63269310, 

29913881.
 Garāžu Rojas centrā. Zvanīt 26364875, 

29980375.

PĀRDOD

DAŽĀDI
  Rakšanas darbi ar miniekskavatoru. Zvanīt 

20213122.

IZNOMĀ
 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,7 ha pla

tībā Rojas mazdārziņu teritorijā, kadastra Nr. 8882 
008 0249. Telefons 20222510.

Kapu svētki
28. augustā 10.30 Valgalciema kapos;
            11.30 Kaltenes kapos;
            13.00 Rojas kapos.

Līdzjūtības

Sirds pilna nogurušām asarām,
Kam spēka nav pār vaigu noritēt.
Un mana aizlijusī vasara
Pie izdzisuša ugunskura sēd.

No sirds jūtam līdzi Ivaram Jaunozolam, brāli 
zaudējot.

Rojas DzKU kolektīvs

Cik nežēlīgs mirklis 
Starp būt un nebūt, 
Starp tuvumā palikt 
Un projām iet…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ingai, Ievai, Ive
tai un Ivaram, brāli Aināru Jaunozolu mūžībā 
pavadot.

SIA „Rauda” tipogrāfijas kolektīvs

Robīt, nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Dziļā līdzjūtībā, tēti pāragri zaudējot,

Ērgļu ģimene, Irēna, Alberts

Rojas pašvaldības policija laikā no 
10. augusta līdz 23. augustam veikusi seko-
jošas darbības.

10.08. Veikta videonovērošanas analī
ze un konstatēts, ka Kaltenes akmeņainās 
jūrmalas stāvvietā no automašīnas tiek 
izkrauti atkritumi. Pret automašīnas īpaš
nieku uzsākta administratīvā lietvedība. 
Pie veikala „Ķipītis” Krievijas pilsoņiem 
aizrādīts par atvērtu alkohola pudeli. Pār
kāpums novērsts.

12.08. Saņemts zvans, ka Žocenē 

sporta un atpūtas kompleksā klaiņo suns. 
Suns nogādāts dzīvnieku patversmē. Uz
sākta administratīvā lietvedība.

13.08. Saņemta informācija, ka Ģipkā 
zilas krāsas automašīna Audi izbraukā 
dekoratīvos apstādījumus. Informēta ceļu 
policijas dežūrdaļa.

14.08. Saņemts zvans no valsts po
licijas dežūrdaļas, ka Rojā Plūdoņa ielā 
dēls piekāvis tēvu. Izbraucot uz notikuma 
vietu, konstatēts, ka dēls atrodas alkohola 
reibumā, bet tēvam nodarīti miesas bojā
jumi. Izsaukta neatliekamā medicīniskā 

palīdzība, bet vainīgā persona nogādāta 
valsts policijas iecirknī Talsos.

16.08. Zvana kāda Rojas iedzīvotāja 
un informē, ka pie Rojas degvielas uzpil
des stacijas avarējusi automašīna. Izbrau
cot konstatēts, ka automašīna uzbraukusi 
pie DUS esošai sadales kārbai. Izsaukta 
ceļu policija. Saņemts zvans no Pūrciema, 
ka kempingā izcēlies kautiņš. Izbraucot uz 
notikuma vietu, konstatēts, ka ir 4 cietu
šas personas. Izsaukta neatliekamā medi
cīniskā palīdzība, pieņemti iesniegumi un 
lieta nodota valsts policijai.

18.08. Pašvaldības policijā griezies 
Akas ielas iedzīvotājs par to, ka viņa kai
miņš netīra novadgrāvi. Kaimiņam iz
teikts brīdinājums.

20.08. Saņemts zvans no kādas viesnī
cas, ka palīdzību lūdz kāds ārzemju pilso
nis, kura automašīna iestigusi. Izbraucot 
uz norādīto vietu, konstatēts, ka minētais 
pilsonis ar savu automašīnu izbraukājis 
kāpu zonu un tajā arī nogrimis. Auto
mašīna izvilkta, bet vainīgajai personai 
sastādīts protokolspaziņojums. Pie stāv
laukuma Ģipkā konstatēts ugunskurs, ko  

uzkūruši Vācijas pilsoņi. Pārkāpums no
vērsts. Saņemts telefona zvans, ka Liepu 
ielā no mājas uz māju skraida suns, kurš 
cenšas iekost pagalmā esošajiem bērniem. 
Suns nogādāts dzīvnieku patversmē. Sa
ņemts zvans no kādas Rudes iedzīvotājas, 
ka paziņa viņai izteicis draudus. Sievietei 
ieteikts griezties valsts policijā.

22.08. Kaltenes akmeņainajā jūrmalā 
sieviete no automašīnas izlikusi atkritu
mus. Automašīnas īpašniece noskaidrota, 
uzsākta administratīvā lietvedība. 

Vieglatlētikas vasaras 
sezonas izskaņa

Pirms pieklust vasaras sporta veidu sacensību sezona, vēl gribas 
atcerēties Rojas novada sportistu sasniegumus šovasar. Tie, protams, 
ir Līgas Vecbērzas izcīnītā bronzas godalga Vislatvijas olimpiādē 
Valmierā. Tā bija tikai daļa no mūsu jaunās sprinteres panākumiem 
šajā sacensību sezonā. 
Turpinājumā Līga uz
varēja Baltijas junioru 
U20 vecuma grupas 
sacensībās 100 m skrē
jienā Igaunijā. Latvijas 
čempionātā vieglatlēti
kā pieaugušajiem viņa 
bija otrā labākā 100 m 
skrējēja. Latvijas junio
ru U20 čempionātā 
saņēma divas sudraba 
medaļas 100 m skrējie
nā un trīssoļlēkšanā. 

Šovasar tika laboti 
vairāki Rojas novada, 
ar garu gadu bārdu 
apaugušie, rekordi 
sprin ta distancēs. Jāatzīmē meitenes sasniegums – 100 m skrējienā 
11.99 sekundes!

Lai tas viss notiktu, nācās visu vasaru cītīgi trenēties un gatavoties 
sacensībām. Jāapbrīno Līgas gribasspēks, kas ļāva  atteikties no visiem 
vasaras jaukumiem un lika daudzas stundas pavadīt stadionā.

„Gandarījums visam bija, stāvot uz goda pjedestāla, dzirdēt mūsu 
skaistā novada vārdu, apzināties, ka esmu izdarījusi ko skaistu sev, 
saviem vecākiem un savas  dzimtās vietas Rojupes cilvēkiem,” uz 
sezonu atskatoties, teic Līga. 

Tāpat Sporta biedrības „Roja” vārdā pateicos visiem labiem 
cilvēkiem, kuri snieguši atbalstu jauno sportistu sagatavošanā.

Jānis Volajs, treneris

Sporta diena Melnsilā
13. augustā Melnsila sporta laukumā notika ikgadējā Melnsila 

Sporta diena, kurās tika aicināts piedalīties ikviens melnsilnieks, kā 
arī tuvākās vai tālākās apkārtnes iedzīvotājs. Mums bija tikai viens 
priekšnoteikums – vēlme sportot.

Sporta spēlēs dalībnieki varēja piedalīties un parādīt savu meistarī
bu volejbolā, futbolā, jautrajā stafetē, pāru spēlēs , kā arī individuālajās 
disciplīnās. Katrā disciplīnā dalībnieki tika godalgoti ar balvām.

Volejbolā godalgotās vietas ieguva komandas „Ģenerālis”, „ARM”, 
„Vietējie”, futbolā komanda „Kolka”, „Liedags”, „Vietējie’’.

Stafetē pieaugušajiem 1. vietā komanda „Markuss & Co”, 2. vietā 
„Spainīši”, savukārt bērnu stafetē 1. vietā komanda „Pēterhofa’’, 2. vietā 
„Pūķi’’. 

Pāru spēlēs dalībniekiem bija doti dažādi uzdevumi – makaronu 
vēršana uz laiku, mīnu lauks, bumbiņu mešana mērķī un meitenes ne
šana uz laiku. 

Vislielāko paldies saku sportistiem, kuri nenobijās no nelabvēlīga
jiem laika apstākļiem, atnāca uz sporta spēlēm un uzturēja sportisku 
garu visas dienas garumā. Paldies arī visiem brīvprātīgajiem tiesnešiem! 

Ludmila Ozola

Līga ceļā pēc kārtējās uzvaras.    
     Albuma foto

Komanda jautrajai stafetei gatava. 
Albuma foto
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