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Paldies par padarīto – kopā mēs esam spēks!

Šo krāšņo skatu Rojas jūrmalā šī gada 
janvārī iemūžinājis rojenieks Jānis kalniņš.

Mājīgā gaisotnē atpūtas centrā „Otra 
puse” 28. decembrī Rojas novada do
mes priekšsēdētāja un Rojas novada 
Sociālais dienests pasniedza pateicības 
rakstus brīvprātīgajiem darbiniekiem 
par sadarbību ar Rojas novada domi 
un Sociālo dienestu, un ieguldīto dar
bu, rūpējoties par līdzcilvēkiem, radot 
viņiem prieku.

Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 
un Rojas novada Sociālā dienesta vadī
tāja Lāsma Pūce pateicās un sveica Rojas 
novada pensionāru apvienības vadītāju  
Ilonu Zvaigzni un padomes locekļus: 
Viesturu Grosbahu, Melāniju Varbu, 
Intu Celmu, Maiju Bergāni, Dzintru 
Pētersoni, Aldu Kirilovu, Igoru Duburu 
un Rutu Lapsu, kā arī brīvprātīgos 
palīgus Gaļinu Vladimirovu un Mārīti 
Rutku.

Rojas novada pensionāru apvienības 
padome – tie ir cilvēki, kas nesavtīgi un 
ar prieku jau daudzus gadus darbojas 
kopā ar sociālā dienesta darbiniekiem.  
Kā atzina Lāsma Pūce, bez čaklo 
brīvprātīgo darbinieku palīdzības būtu 

grūti šo darbu paveikt, jo gada laikā 
jubilejās un Ziemassvētkos jāapsveic 
vairāk kā 200 senioru, un katrs cilvēks 
vēlas, lai viņam tiktu veltīts laiks, lai 
ar viņu parunātos un uzklausītu. Tieši 
laiks un uzmanība ir visvērtīgākais, 
ko šie brīvprātīgie iedod viens otram. 
Par senioru apmeklējumiem mājās 
īpašs paldies Viesturam Grosbaham, 
Ilonai Zvaigznei un Intai Celmai. Intas 
brīvprātīgā darba stāžs ir 15 gadi – 
kopš Sociālā dienesta izveidošanas. 
Inta katru nedēļu dodas uz humānās 
palīdzības apģērbu izsniegšanas vietu, 
lai rūpētos par trūcīgajiem un grūtībās 
nonākušajiem cilvēkiem. Sociālā 
dienesta darbinieki lielu paldies saka 
arī Gaļinai Vladimirovai, kura allaž ir 
kopā pasākumos ģimenēm ar bērniem, 
gan palīdzot zupas vārīšanā pie lielā 
zupas katla, gan savas prasmes liekot 
lietā kulinārijas nodarbībās ar bērniem 
un jauniešiem. Savukārt Mārīte Rutka 
ar savu pavārmākslas talantu dāsni 
dalās kulinārijas nodarbībās cilvēkiem 
ar invaliditāti.

Domes priekšsēdētāja Eva Kārkli
ņa, pasniedzot pateicības rakstus, teica 
lielu paldies ikvienam no klātesošajiem 
par sadarbību, ieguldīto darbu un atvē
lēto laiku, palīdzot sagādāt prieku tiem, 
kuriem tas ir nepieciešams.  

Rojas pensionāru apvienības vadī
tāja Ilona Zvaigzne Rojas pensionāru 
apvienības vārdā teica lielu paldies So
ciālajam dienestam un Rojas novada 
domei par sniegto atbalstu pensionāru 
apvienībai.

Kā pastāstīja Sociāla dienesta dar
binieces Iveta, Linda, Lienīte un Baiba, 
pavisam kopā pirms Ziemassvētkiem 
sasaiņotas vairāk kā 400 saldumu pa
ciņas, kas nogādātas mazajiem rojenie
kiem, pensionāriem un invalīdiem, kā 
arī Laucienes pansionāta un Ārlavas 
pansijas iemītniekiem. Katra paciņa, 
pirms tā nokļuvusi līdz saņēmējam, ir 
daudzu roku un ar mīlestību izlolota. 
Saldumu paciņu sagatavošana prasījusi 
nedēļu, bet tas ir nieks, salīdzinājumā 
ar to gandarījumu, ko sniedz padarītais 
darbs – tas prieks, ko pauž saņēmējs, ir 

Brīvprātīgos darbiniekus sveica domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa (no 
kreisās) un Sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce.                              M. Pāvuliņas foto

neizsakāms un vārdos neaprakstāms. 
Un vēl kāds bonuss – viss Sociālais die
nests smaržojis pēc šokolādes konfek
tēm, smej dienesta darbinieces!

Rojas novada Sociālā dienesta vadī
tāja Lāsma Pūce vēlreiz saka ikvienam 

milzīgu paldies par atbalstu un iegul
dīto darbu, sniedzot savas palīdzīgās 
rokas un siltās, atvērtās sirdis! 

Marita Pāvuliņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dace Klabere

Gada nogalē darba pilnas rokas bija jau tā allaž dar
bīgajai Rojas novada Invalīdu biedrības saimei. Vispirms 
notika darbietilpīga gatavošanās Invalīdu biedrības Zie
massvētku pasākumam, kas notika 23. decembrī multi
funkcionālā centra „Strops” telpās. Uz pasākumu bija iera
dušies vairāk kā 60 biedru. Klātesošos sveica Rojas novada 
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, bilstot, ka tik daudz 
svinētājiem jau nākamajā gadā jāmeklē lielākas telpas. Pa
sākuma laikā biedrības ļaudis ar piemiņas dāvanu pateicās 
savai priekšsēdētājai Ernai Grīnvaldei par viņas neizsīksto
šo enerģiju un nebeidzamajām rūpēm par ikvienu biedrī
bā esošo. Savukārt Erna Grīnvalde sveica visus čaklo roku 
īpašniekus, kuriem pateicoties, biedrības dāvanu krājumi 
arvien tiek papildināti ar jauniem darinājumiem. Visiem 
par pārsteigumu ballē ieradās arī pats Ziemassvētku vecītis 
un rūķītis ar lielo dāvanu maisu, tā kā tukšām rokām mājās 
neaizgāja neviens.

Savukārt tūdaļ pēc Ziemassvētkiem biedrības ļaudis at
kal saiņoja paciņas, lai iepriecinātu tos Rojas novada ļau
dis, kuri dažādu iemeslu dēļ savas dienas vada Laucienes pansionātā 
un Ārlavas pansijā.  Ar prieku un pateicību atcerējušies iepriekšējos 
sveicējus, mūsu novadnieki labprāt tikās arī ar Invalīdu biedrības 
ļaudīm. Katrs mūsējais tika samīļots un apdāvināts, savukārt Dzintra 
Dzeguze ikvienam no viņiem bija piemeklējusi un noskaitīja sirsnīgas 
dzejas rindas, kas klātesošajos izraisīja pa nodevīgai asarai. Kopā šajā 
tikšanās reizē tika iepriecināti 14 pansionāta iemītnieki. Vairākiem 

no viņiem pansionāti jau gadiem ir viņu mājas, bet daži no viņiem 
vēl tikai pielāgojas jaunajiem dzīves apstākļiem. Interesanti, ka šajā 
tikšanās reizē tik bieži izskanēja jautājums – vai tu mani atceries, kam 
sekoja neviltots tikšanās prieks ar bijušajiem kaimiņiem, darbabied
riem, skolotāju. Mājupceļā mūs ikvienu ir pārņēmis prieks un gan
darījums par paveikto, un atmiņā nāk mūsu dižgara Raiņa teiktais – 
dodot gūtais – neatņemams. 

Dodot gūtais – neatņemams

Emocionāla visiem bija tikšanās ar bijušo Rojas vidusskolas skolotāju Ernu 
Zēģeli (trešā no kreisās) Ārlavas pansijā.                                            D. Klaberes foto

Dace Klabere

Ziemassvētku laiks ir īstais brīdis, lai dalītos savā sirds 
siltumā un dāsnumā ar līdzcilvēkiem. Katru gadu šo 
iespē ju izmanto arī AAS „Balta” Talsu nodaļas un Rojas 
pārdošanas punkta kolektīvi. Savulaik apdāvināti Straz
des bērnunama audzēkņi, daudzbērnu ģimenes Talsos, 

aplaimoti arī mūsu četrkājainie draugi Talsu dzīvnieku 
patversmē. Šogad tika izlemts iepriecināt divas daudz
bērnu ģimenes – Valteru ģimeni Rojas novadā un Žida
vu ģimeni Dundagas novadā. Arvis un Justīne Valteri 
savā ģimenē devuši patvērumu 5 audžubērniem. Lai arī 
ikdiena nav no vieglajām, abi vecāki ir pārliecināti par 
pareizo izvēli un savu bērnu pulciņā jūtas laimīgi. Nesen 
kā izārstējusies no smagas slimības, Justīne ir spēka un 
enerģijas pilna un atzīst, ka tad, kad šie mazuļi jau būs 
uz savām kājām, viņi varētu dot ģimenes siltumu nāka
majiem audžubērniem. Patiesībā viņi jau tagad ir šādam 
solim gatavi, tikai, kā smej Justīnes vīrs Arvis – pagaidām 
māja esot par mazu. Taču paša galvenā Valteru ģimenē 
netrūkst, un tā ir mīlestība. Tajā viņi dalās ne tikai ģi
menē, bet arī ar apkārtējiem vientuļajiem ļaudīm, svētkos 
iepriecinot viņus ar pašu ceptajām piparkūkām, ar kurām 
tiekam cienāti arī mēs – rūķi no AAS „Balta”. 

Ziemassvētki –  
               dāvanu laiks

AAS „Balta” apdrošināšanas darbiniece Evija Imuna 
(augšējā rindā no kreisās) un Talsu nodaļas vadītāja 
Daiga Muceniece kopā ar kuplo Valteru ģimeni.       

D. Klaberes foto

Atsaucīgajiem un izpalīdzīgajiem kolē
ģiem Rojas novada domē, īpaši domes priekš
sēdētājai Evai Kārkliņai, Jānim Pūcem, Ma-
ritai Pāvuliņai, Alisei Krūmiņai, Guntai 
Dambiņai, Liānai Bērziņai, Agnesei Vec-
kāganei, Ligitai Šnorei, Intai Zaķei, Agrim 
Jansonam, Inai Bramanei, darbīgajam 
Rojas kultūras centra kolektīvam – Dacei 
Brokai, Ārijai Veidei un Marekam Štālam,  
talantīgajiem fotogrāfiem Andrim Zemelim, 
Laimonim Zemelim un Normundam 
Indānam, Rojas vidusskolas, Sporta skolas 
un Mūzikas un mākslas skolas kolektīviem, 
īpaši Gundegai Polei, Antrai Ozollapai, 
Anitai Kurmiņai, Egilam Mūrniekam, 
Intai Plātei, Ingrīdai Maķinskai, Tatjanai 
Kirilovai, Anitai Raspopovai, Gunāram 

Reinholdam, Jānim Kivilam, Baibai 
Beraģei, Marutai Zemturei, Litai Krūmiņai, 
Antrai Upeniecei, Inārai Kivilai, Jānim 
Popelim, Līgai Reinei, novada pirmsskolas 
izglītības iestāžu „Saulespuķe” un „Zelta 
zivtiņa” kolektīviem – Ilonai Klāviņai, Inetai 
Olektei, Sanitai Maurei, Baibai Muskarei, 
Ivetai Rozentālei, Mudītei Beraģei, Baibai 
Dālderei, Vitai Gidekai, draudzīgajam Rojas 
bibliotēkas kolektīvam – Irēnai Svitiņai, 
Daigai Dambītei un Ilutai Graudiņai, 
acīgajiem Rojas novada pašvaldības 
policistiem Alfrēdam Liepniekam, 
Dzintaram Vīksnem un Raivim Puntulim, 
aktīvajām Rojas Jūras zvejniecības muzeja 
darbiniecēm Inesei Indriksonei un 
Gundegai Balodei, kā arī Ernai Grīnvaldei, 

Jānim Volajam, Megijai Janševicai, Zintai 
Valdmanei, Ingai Lēmanei, Lienītei 
Voronovai, Kristīnei Voldemārei, Mārai 
Folkmanei, Mairitai Balodei, Ģirtam 
Zanderam, Armandam Indriksonam, 
Verneram Briedim, Zanei Alkšbirzei, 
Evai Gegerniecei, Mārim Grosbaham, 
Aijai Dāvidsonei, Ludmilai Ozolai, 
Lindai Krūkliņai, Mārim Daubaram un 
visiem pārējiem, kuri neatteica, iedvesmoja, 
uzmundrināja un bija kopā ar „Bangu” 

visa gada 
garumā.

Dace Klabere, 
 redaktore

Paldies, ka palīdzējāt veidot „Bangu” 2016. gadā
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Saistošie noteikumiDomes sēdē
Rojas novada 20. decembra domes sēdē tika izskatīti 33 darba kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

Nr. 13/2016
Apstiprināts

ar Rojas novada domes
2016. gada 18. oktobra
sēdes lēmumu Nr.  211

 (protokols Nr. 11)

Par grozījumiem Rojas novada 
pašvaldības 21.02.2012. saistošajos 
noteikumos Nr. 6/2012 „Par mate-
riāliem pabalstiem Rojas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldī-
bas 21.02.2012. saistošajos noteikumos 
Nr.  6/2012 „Par materiāliem pabalstiem 
Rojas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi 
6/2012) ar grozījumiem 2014. gada 21. jan-
vārī (saistošie noteikumi Nr. 4/2014 „Par 
grozījumiem 21.02.2012. saistošajos notei-
kumos Nr. 6/2012 „Par materiāliem pabal-
stiem Rojas novadā””) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt noteikumu tekstā skait-
li un vārdu apakšpunktā 5.1. skaitli un 
vārdu „15,00 euro” ar skaitli un vārdu 
„20,00 EUR”;

1.2. Aizstāt noteikumu tekstā skait-
li un vārdu apakšpunktā 5.2. skaitli un 
vārdu „145,00 euro” ar skaitli un vārdu 
„150,00 EUR”;

1.3. Aizstāt noteikumu tekstā skait-
li un vārdu apakšpunktā 5.3. skaitli un 
vārdu „15,00 euro” ar skaitli un vārdu 
„20,00 EUR”.

2. Izteikt Noteikumu 6/2012 5. punkta 
apakšpunktus 5.5., 5.5.1., 5.5.2. šādā redak-
cijā: 

„5.5. Atbalstot  ģimenes ar bērniem, 
kuri ir aizbildnībā vai dzīvo audžuģimenē, 
vai ir adoptēti bērni (izņemot gadījumus, 
kad viens laulātais adoptējis otra laulātā 
bērnu), un daudzbērnu ģimenes, tiek pie-
šķirts:

5.5.1. Ēdināšanas pabalsts pirmsskolas 
izglītības iestādēs bērniem, kuri apmeklē 
Rojas novada pirmsskolas izglītības iestā-
des – 100% apmērā;

5.5.2. Brīvpusdienas (ēdināšanas pa-
balsts) izglītojamajiem, kuri iegūst pamat-
izglītību vai vispārējo vidējo izglītību Rojas 
novada pašvaldības izglītības iestādē. Pus-
dienu maksas apmēru vienam izglītojama-
jam vienai dienai ar lēmumu nosaka Rojas 
novada dome.

3. Saistošie noteikumi publicējami in-
formatīvajā izdevumā „Banga” un stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

Nr. 15/2016
Apstiprināts

ar Rojas novada domes
2016. gada 15. novembra

sēdes lēmumu Nr. 230
 (protokols Nr. 12)

Par grozījumiem Rojas novada 
pašvaldības 21.02.2012. saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2012 
„Par materiāliem pabalstiem 

Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldī-
bas 21.02.2012. saistošajos noteikumos 
Nr.  6/2012 „Par materiāliem pabalstiem 
Rojas novadā” (turpmāk tekstā – Notei-
kumi 6/2012) ar grozījumiem 2014. gada 
21. janvārī (saistošie noteikumi Nr. 4/2014 
„Par grozījumiem 21.02.2012. saistošajos no-
teikumos Nr. 6/2012 „Par materiāliem pabal-
stiem Rojas novadā””) šādu grozījumu:

izteikt Noteikumu 6/2012 5.  punkta 
apakšpunktus 5.4., šādā redakcijā: 

„5.4. Vienreizējs pabalsts sakarā ar bēr-
na dzimšanu EUR 100,00 (viens simts eiro) 
apmērā, vienam no Rojas novada adminis-
tratīvā teritorijā dzīves vietu deklarējušiem 
jaundzimušo bērnu vecākiem,  kuru bērnu 
dzimšana reģistrēta Rojas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā.”

2. Saistošie noteikumi publicējami in-
formatīvajā izdevumā „Banga” un stājas 
spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

•	 Meža parka ierīkošanai un uzturēšanai Meln-
sila ciema teritorijā, lūgt Latvijas valsti atsavināt 
Rojas novada pašvaldībai, bez atlīdzības, nekustamā 
īpašuma „Valsts mežs Melnsils”, Rojas novads, kura 
īpašnieks, saskaņā ar ierakstu Rojas novada zemes-
grāmatas iedalījumā Nr. 100000227486, ir Latvijas 
valsts LR Zemkopības ministrijas personā, nodokļu 
maksātāja kods 90000064161,  zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 8882 002 0165 daļu 3,94 platībā.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekusta-
majiem īpašumiem „Strautkalni”, „Caurnāši”, Kalte-
nē, Rojas novadā, zemes vienību apvienošanai. 

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16/2016 
„Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskai-
tes, turēšanas un izķeršanas kārtību Rojas novadā”.

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17/2016 
„Grozījumi 19.01.2016. saistošajos noteikumos 
Nr. 3/2016 „Par Rojas novada domes 2016. gada bu-
džeta plānu””.

•	 Apstiprināt aktualizēto Rojas novada attīstī-
bas programmas 2015.–2021. gadam Rīcības plānu 
un Investīciju plānu 2016.–2021. gadam.

•	 Apstiprināt Rojas novada Sociālā dienesta no-
likumu.

•	 Apstiprināt Rojas Jūras zvejniecības muzeja 
nolikumu.

•	 Apstiprināt cenrādi Rojas Jūras zvejniecības 
muzeja pakalpojumiem.

•	 Piešķirt 2017. gadā Kurzemes plānošanas 
reģionam, reģ. Nr. 90002183562, Rojas novada 
pašvaldības budžeta dotāciju EUR 1500 apmērā 
Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī 
labas prakses apgūšanas brauciena organizēšanai. 
Iekļaut  Rojas novada pašvaldības 2017. gada budže-
ta plānā Rojas novada pašvaldības budžeta dotāciju 
EUR 1500 apmērā Kurzemes plānošanas reģionam, 
reģ. Nr.  90002183562 Administrācijas kapacitātes 
stiprināšanai, kā arī labas prakses apgūšanas brau-
ciena organizēšanai.

•	 Apstiprināt Rojas novada domes amatperso-
nu un darbinieku atlīdzības nolikumu. Apstiprināt 
jaunā redakcijā ar Rojas novada domes 2011. gada 
18. janvāra sēdes lēmumu Nr. 18.2. (protokols Nr. 3) 
apstiprinātā „Nolikuma par darba izpildes plānoša-
nas un novērtēšanas kārtību Rojas novada domes 
struktūrvienībās un iestādēs” pielikumu Nr. 5.5. 
„Rojas novada Domes struktūrvienību un iestāžu 
vadītāju un darbinieku darba izpildes līmeņi un in-
dividuālās mēnešalgas līmeņi”.

•	 Apstiprināt noteikumus „Par atalgojuma no-
teikšanu Rojas novada vidusskolas, pirmsskolas iz-
glītības iestāžu un Rojas novada Sporta skolas med-
māsām”.

•	 Apstiprināt ar 2017. gada 01. janvāri Rojas 
novada domes struktūrvienību amatu un mēnešalgu 
sarakstus.

•	 Ievēlēt par Rojas novada vēlēšanu komisijas 
locekli Guntu Dambiņu.

•	 No 2017. gada 1. janvāra noteikt Rojas novada 
pašvaldības teritorijā maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu re-
ģenerāciju) – EUR 9,21 un pievienotās vērtības no-
dokļa apmērā par 1 (vienu) m3 (kubikmetru) cieto 
sadzīves atkritumu.

•	 Noteikt, ka īpašuma tiesības uz nekustamā 
īpašuma „Jaunciemi”, Ģipkā, Rojas novadā, kadastra 
Nr. 88820040286, zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 88820040286 0,2257 ha platībā ¼ (vienu 
ceturto) domājamo daļu piekrīt Rojas novada paš-
valdībai, reģ. Nr. 90002644930, kā ¼ (viena cetur-
tā) domājamā daļa no dzīvojamās mājas „Jauncie-
mi”, Ģipkā, Rojas novadā, ar kadastra apzīmējumu 
88820040286001, īpašniecei. 

•	 Lūgt ierakstīt Rojas novada zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 100000154030, Rojas novada paš-
valdības īpašuma tiesības uz ¼ (vienu ceturto) do-
mājamo daļu no nekustamā īpašuma Jaunciemi”, 
Ģipka, Rojas novadā, kadastra Nr. 88820040286, sa-
stāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
88820040286, 0,2257 ha platībā un uz tās esošās ēkas 
ar kadastra apzīmējumu  88820040286001.

•	 Grozīt 2016. gada 22. novembra Rojas novada 
domes lēmuma Nr. 244 „Par adrešu maiņu Ķirķraga 
ielā, Rojas novadā” daļu, kurā lemts mainīt adresi 
nekustamam īpašumam „Vecmuižas”, Rojā, Rojas 
novadā, to izsakot sekojošā redakcijā.

Zemes 
vienību 

kadastru 
apzīmējumi

Adreses 
kods

Anulētās 
adreses

Jaunās 
adreses

88820080627 103006993

„Vecmuižas”, 
Roja,  

Rojas nov., 
LV-3264

Ķirķraga 
iela 55, 

Roja, Rojas 
nov.,  

LV-3264

•	 Noteikt nekustamā īpašuma Silupītes ielā 2, 
Rojā, Rojas novadā zemes vienībai zemes lietošanas 
mērķi: „neapgūta individuālo dzīvojamo māju ap-
būves zeme” 0.2119 ha platībā.

•	 Saglabāt Nekustamā īpašuma „Kramnieki”, 
Žocenē, Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8882 006 0002 zemes lietošanas mēr-
ķus: „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 
0.4249 ha platībā, „zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība” 0.3624 ha. 

Saglabāt Nekustamā īpašuma „Kramnieki”, Žo-
cenē, Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8882 006 0001  zemes lietošanas mērķus: 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” 0.4000 ha, „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 8.5000 ha 
platībā.

Atcelt 20.05.2014. Rojas novada domes lēmu-
ma 14. punkta „Par zemes lietošanas mērķu mai-
ņu īpašumam „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā” 
13.4. apakšpunktu.

Noteikt nekustamā īpašuma „Kramnieki”, Žo-
cenē, Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8882 006 0005  (kopplatība 6.2900 ha), 
zemes lietošanas mērķus: „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 3.5400 ha 
platībā, „neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme” 0.2000 ha platībā, „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba” 2.2000 ha platībā, „fizisko un juridisko perso-
nu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas” 
0.3500 ha platībā.

•	 Atcelt 19.04.2011. Rojas novada domes (sēdes 
protokols Nr. 7) lēmumu Nr. 7 „Par lietošanas mērķa 
precizēšanu zemes gabalam „Jūrasputni””. Noteikt 
nekustamā īpašuma „Jūrasputni”, Kaltenē, Rojas no-
vadā (kadastra Nr. 8882 009 0063) zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0457 (kopplatība 
0.9200 ha), zemes lietošanas mērķus: „neapgūta in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.3000 ha 
platībā, „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība 0.6200 ha platībā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Celmi”, Rojas 
novadā (kadastra Nr. 8882 007 0041) zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0041 (kop-
platība 2.6000 ha) (pievienots – pielikums Nr. 19), 
zemes lietošanas mērķi: „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 2.6000 ha 
platībā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Jaunolteri”, 
Kaltenē, Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8882 009 0475 (kopplatība 2.8500 ha) 
zemes lietošanas mērķus: „individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme” 0.2600 ha platībā, „zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 
2.5900 ha platībā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Jaunplanči”, Ro-
jas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882 005 0167 (kopplatība 0.6400 ha) zemes lieto-
šanas mērķus: „individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” 0.1800 ha platībā, „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 0.4600 ha 
platībā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Lielmežkāpas”, 
Kaltene, Rojas novads zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8882 010 0443 (kopplatība 0,9000 ha) 
zemes lietošanas mērķus: „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 0,7000 ha 
platībā, „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju ap-
būves zeme” 0,2000 ha platībā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Mežkāpas”, Kal-
tene, Rojas novads (kadastra Nr. 8882 010 0413) 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 010 
0413 (kopplatība 0,7100 ha) zemes lietošanas mēr-
ķus: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība” 0,5100 ha platībā, „Neapgūta in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0,2000 ha 
platībā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Gandalfs”, Kal-
tene, Rojas novads zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8882 010 0436 (kopplatība 0,5300 ha) 
zemes lietošanas mērķus: „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 0,3300 ha 
platībā, „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju ap-
būves zeme” 0,2000 ha platībā.

•	 Atcelt Rojas novada domes 2016. gada 
18.  oktobra lēmumu Nr. 227 (protokols Nr. 11., 
11.  punkts) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi 
zemesgabalam „Akmeņdziras”, Rude, Rojas no-
vads”. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Akmeņdziras”, Rudē, Rojas 
novadā, zemes sadalīšanai (platība 18,0000 ha). At-
dalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosauku-
mu „Dižmāri”. Apstiprināt zemes ierīcības projekta 
izstrādes nosacījumus.

•	 Atcelt Rojas novada domes 2016. gada 
29. septembra lēmumu Nr. 208 (protokols Nr. 10., 
27. punkts) „Par zemes ierīcības projekta izstrā-
des uzsākšanu zemesgabalam Upes ielā 20, Rojā, 
Rojas novadā”. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma Upes ielā 20 A, Rojā, 
Rojas novadā, sadalīšanai, robežu pārkārtoša-
nai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai un Upes 
ielā 20, Rojā, Rojas novadā robežu pārkārtošanai. 
Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes no-
sacījumus.

•	 Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Dižmeži II”, Rojas novadā, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 005 
0052 sadalīšanai (platība 3,7000 ha). Nekustamā 
īpašuma „Dižmeži II”, Rojas novadā atdalāmajai 
zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Vīno-
gas”. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes 
nosacījumus.

•	 Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma „Dižmeži IV”, Rojas novadā, ka-
dastra Nr. 8882 005 0054, zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 8882 005 0054 sadalīšanai (platība 
10,9000 ha). Nekustamā īpašuma „Dižmeži IV”, Ro-
jas novadā atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu 
nosaukumu „Dižpriedes”. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projekta izstrādes nosacījumus.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Upes 
ielā 3A, Rojā, Rojas novadā (kopplatība 0,5653 ha), 
atdalot zemes vienību (0,4953 ha platībā). Atdalītai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 004 
0273 piešķirt jaunu nosaukumu „Silpurenes”. Atda-
lītai zemes vienībai (īpašumam) 0,4953 ha platībā, 
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība” 0,4953 ha platībā. Paliekošai zemes vienībai 
0,0700 ha platībā saglabāt esošo zemes lietošanas 
mērķi: „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 
0,0700 ha platībā. 

•	 Atcelt Rojas novada domes 2006. gada 14. no-
vembra lēmumu (protokols Nr. 16., 13.  punkts) 
„Par Rojas pagasta nekustamo īpašumu zemes lie-
tošanas mērķa maiņu” 43. apakšpunktu nekusta-
mam īpašumam „Zīles”. Atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu „Zīles”, Kaltenē, Rojas novadā (koppla-
tība 1,9000 ha), atdalot zemes vienību (0,7000 ha 
platībā). Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 8882 009 0114 piešķirt jaunu nosaukumu 
„Lazdiņi”. Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) 
0,7000 ha platībā, saglabāt esošo zemes lietošanas 
mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība”. 

•	 Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 8882 009 0113, 1,2000 ha platībā noteikt se-
kojošus zemes lietošanas mērķus: „Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 
0,7000 ha platībā, „Zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība” 0,3000 ha pla-
tībā, „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 
0,2000 ha platībā.

•	 Grozīt Rojas novada domes 21.07.2015. lē-
muma Nr. 177 (Protokols Nr. 7,7. punkts) „Par zemi 
„Ziedkalni”, Melnsilā, Rojas novadā” 3. punktu, izsa-
kot to šādā redakcijā: 

„3. Atdalīt no nekustamā īpašuma zemes gaba-
la „Ziedkalni”, Melnsilā, Rojas novadā, kadastra 
Nr. 8882 002 0072 daļu 0,0384 ha platībā, izveidojot 
zemes nodalījuma joslu Rojas pašvaldības ceļa izbū-
vei, kam piešķirt nosaukumu „Novada ceļš Ziedkal-
ni - Tagadnes”, Melnsils, Rojas novads.

3.1. Paliekošai zemes vienībai 0,3616 ha platībā 
noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus:  

„Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 
0,2000 ha platībā, „Zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība” 0,1616 ha pla-
tībā.

3.2. Atdalāmajai zemes vienībai 0,0384 ha platībā 
noteikt zemes lietošanas mērķi: „zeme dzelzceļa in-
frastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā” 0,0384 ha platībā”.

Grozīt Rojas novada domes 21.07.2015. lēmuma 
Nr. 177 (Protokols Nr. 7,7. punkts) „Par zemi „Zied-
kalni”, Melnsilā, Rojas novadā” 4. punktu, izsakot to 
šādā redakcijā: 

„4. Atlikušo zemes daļu platībā 0,3616 ha (vai-
rāk vai mazāk, kā izrādīsies, zemi uzmērot) iznomāt 
būvju īpašuma „Ziedkalni”, Melnsilā, Rojas novadā, 
īpašniekiem uz zemes esošo būvju uzturēšanas vaja-
dzībām uz desmit gadiem no zemes nomas pirmtie-
sību rašanās brīža.”

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 

domes sekretāre Gunta Dambiņa
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Laiks atskatīties un izvērtēt 2016.  gadā paveikto Rojas muzejā
Šis gads Rojas muzejā bijis 

radošs un notikumiem ba-
gāts. Ar savu darbu vēlamies 
panākt, lai Rojas muzejs būtu 
kā maza kultūras oāze, kurā 
vienmēr var ieraudzīt ko jau-
nu. 2016. gadā ar Rojas novada 
domes un Valsts Kultūrkapitā-
la fonda atbalstu esam  moder-
nizējuši un izveidojuši interak-
tīvu ekspozīciju – „Padomju 
istaba”, kur stāstām par šo ne 
tik seno vēstures laika posmu 
Rojā. Aktualizēta un atjauno-
ta arī ekspozīcija „Kā sudrabs 
pārtop zeltā „ par zivju apstrā-
di mūsu novadā no sendienām 
līdz pat mūsdienām. 

Muzeja izstāžu zālē ir bi-
jušas apskatāmas 11 mākslas 
izstādes, savus apmeklētājus 
vasaras sākumā priecējām ar 
peoniju ziedu izstādi. Vairā-

ku Latvijas novadu tautas tērpus mums palīdzēja iepazīt Latvijas 
vēstniecības Zviedrijā organizētā izstāde „Bārbijas un Keni latviešu 
tautas tērpos”. Savas tautas vēstures izzināšana ir goda lieta katram 
no mums, tāpēc katru gadu muzejā apskatāma arī kāda ceļojošā vēs-
turiskā izstāde, pagājušajā gadā tā bija vācbaltu biedrības veidotā 
izstāde „Baltija un vācieši”, kas atceļojusi no Vācijas, bet jau janvāra 
vidū tiks vesta atpakaļ. Par ikgadēju tradīciju kļuvusī muzeja krāju-
ma glabātājas Gundegas Balodes izlolotā pētnieciskā izstāde „Sel-
gas ielas stāsti”, kur 2016. gadā kopīgi kavējāmies atmiņās par Rojas 
autoostu, veikalu „Kaija” un kafejnīcu „Veldze”, bet šī gada februārī 
aicināsim uz tikšanos Rojas zivju konservu fabrikas bijušos darbi-
niekus. Priecāsimies, ja, nākot uz pasākumu, dalīsieties atmiņās un 
dāvāsiet muzejam kādu fotogrāfiju vai citu lietisko priekšmetu, kas 
stāsta par darbu šajā uzņēmumā. Lai arī mākslas izstādes muzejā 
tiek plānotas gadu uz priekšu, dažkārt gadās, ka no plānotā nākas 

atteikties un ar steigu jāmeklē cits mākslinieks, kurš vēlētos izstādīt 
savus darbus mūsu izstāžu zālē. Par palīdzību mākslinieku piesais-
tīšanā un izstāžu afišu sagatavošanā vēlos teikt lielu paldies māksli-
niecei Daigai Brinkmanei.

Kā jau katru gadu, ar plašu, dažādu auditoriju apmeklētājiem in-
teresantu programmu aicinājām vērt muzeja durvis Muzeju nakts 
pasākumā. Šogad Muzeju nakts pasākums pie mums pulcēja apmē-
ram 350 apmeklētājus. Lai sarīkotu tik vērienīgu pasākumu, ir nepie-
ciešami palīgi. Katru gadu Muzeja nakts pasākumā ar interesantām, 
gan zinātniski pamatotām, gan arī mazliet mistiskām lietām Muzeja 
nakts apmeklētājus iepazīstina skolotājs Egils Mūrnieks. Skolotāja 
stāstījums un demonstrējumi ir tik interesanti, ka ieplānoto vienu 
nodarbību nākas atkārtot pat vairākas reizes. Muzeja nakts radošās 
darbnīcas nav iedomājamas bez Ilzes Šelkovas radošajām idejām 
un līdzdalības. Novada viesiem kā pārsteigums, bet mūsu vietējiem 
iedzīvotājiem jau zināma lieta, ka Muzeja naktī savus apmeklētājus 
cienāsim ar garšīgo saimnieces Dinas Čubas vārīto zupu. Liels pal-
dies skolotājam Egilam Mūrniekam, Ilzei Šelkovai un Dinai Čubai 
par atsaucību un  sadarbību. 

Rojas svētkos muzeja stellēs novada domes priekšsēdētāja Eva Kār-
kliņa kopā ar mūsu novada zvejas vīriem uzsāka aust Latvijas simtga-
des karogu. Karoga aušana turpināsies līdz pat 2018. gada rudenim, 
tā ir iespēja ikvienam ieaust savu diegu un atstāt laba vēlējumus mūsu 
mīļajai Latvijai. Lielu, lielu paldies vēlos teikt skolotājai Ērikai Gūtma-
nei par palīdzību un padomu Latvijas simtgades karoga aušanā. 

Aktīvo vasaras sezonu noslēdzām ar Rudens tirgu muzeja sētā, 
kas ar katru gadu pulcē arvien vairāk tirgotājus un pircējus. Kopu-
mā Rojas muzeju šogad ir apmeklējuši ap 5000 apmeklētāji – gan 
novada viesi, gan skolēni grupās, gan tūristu grupas, apmeklējot vai 
nu atraktīvo nodarbību „Meļu klubiņš”, vai arī, izvēloties ekskursi-
ju pa Rojas muzeju ar gidu. Rojas muzejā tiek piedāvāta arī izglī-
tojoši izklaidējoša programma jaunlaulātajiem „Mīlestības mezgls”. 
2016. gadā pie mums viesojās 6 jaunlaulātie pāri un viens Zelta kāzu 
pāris. Paldies Zintai Zandbergai un Ivetai Lakšmanei par dalību mu-
zeja programmās.

Par visu 2016. gadā paveikto noteikti gribu teikt lielu paldies visai 
muzeja darba saliedētajai komandai – Gundegai, Ainai, Raimondam 
un Gunvaldim. Bez savstarpēja atbalsta, profesionalitātes, ieintere-

sētības savā darbā (arī aiz sava darba robežām) sasniegt kaut ko būtu 
grūti. Paldies par ieguldīto darbu!

Darbos un iecerēs mūs vienmēr atbalsta Rojas novada domes ko-
lektīvs – paldies domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, izpilddirek-
toram Jānim Pūcem, Ligitai Šnorei un Agnesei Veckāganei, Jānim 
Pāvuliņam, Maritai Pāvuliņai, Liānai Bērziņai un vienmēr atsaucī-
gajam grāmatvedības kolektīvam – Aigai, Dacei, Sanitai un Ilzei, kā 
arī Guntai un Inai. 

Lielu paldies par sadarbību un aktīvu darbību muzeja pasāku-
mos vēlos pateikt ikvienam Rojas invalīdu biedrības biedram, jo ne-
viens no muzeja pasākumiem nav iedomājams bez jūsu līdzdalības.

Liels paldies Rojas DzKu darbiniekiem, kā arī Armandam In-
driksonam un Vilnim Balodim par palīdzību dažādu tehnisku darbu 
veikšanā. 

Cieša sadarbība Rojas muzeju vieno ar tūrisma informācijas 
centru un kultūras centru.  Paldies Kristīnei Voldemārei, Lienei 
Lismentei Kviesei, Dacei Brokai, Ārijai Veidei un Marekam Štālam. 
Paldies noteikti vēlos pateikt arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
kolektīvam par muzikālo priekšnesumu sniegšanu dažādos muzeja 
pasākumos. Paldies Rojas novada bibliotēkai, Rojas vidusskolai un 
izdevuma „Banga” redaktorei Dacei Klaberei par sadarbību un kopī-
go darbu pasākumos. Ir jauki strādāt, ja apzinies, ka vienmēr blakus 
ir atbalstoši un izpalīdzīgi kolēģi.

Šajā gadā gan muzeja pasākumu norisē, gan, piepalīdzot dažādos 
muzeja darbos, mums talkā nāca Rojas vidusskolas brīvprātīgā dar-
ba veicējas. Paldies Liānai Indriksonei, Megijai Janševicai un Vitai 
Šaudenai. 

Protams, liels paldies ikvienam muzeja apmeklētājam. Jūs esat 
tie, kuri liek mums nepārtraukti mainīties, kuru dēļ mēs modernizē-
jam ekspozīcijas, organizējam gan mākslas izstādes, gan vēsturiskās 
izstādes un pasākumus, jo mūsu mērķis ir, lai katrs mūsu novada 
iedzīvotājs, ikviens novada viesis vēlētos iegriezties Rojas muzejā, jo 
zinātu, ka šeit vienmēr ir iespēja kaut ko jaunu apskatīt un uzzināt. 

Lai 2017. gadā ikvienam no mums būtu vairāk laika, ko pavadīt 
kopā ar saviem mīļajiem, lai mēs mācētu šo laiku izbaudīt un piepil-
dīt ar interesantām un izzinošām aktivitātēm – vienkārši būt kopā. 
Izmantosim laiku! 

Inese Indriksone, Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Prieks par sasniegto 
2016. gads pagājis Jaņa Rozentāla zīmē, jo māksliniekam ap-

rit 150. gadadiena, bet 2017. gadā aprit 130 gadi kopš Ģederta 
Eliasa, 145 gadi kopš Vilhelma Purvīša un 148 gadi kopš Johana 
Valtera dzimšanas. Šo gleznotāju darbi ir daļa no Latvijas kultū-
ras kanona.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Kultūras ministrija un 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs izsludināja Bērnu un jaunie-
šu konkursu „Darini kalendāru 2017 „Solis gleznā””, kurā nolēma 
piedalīties arī  Rojas vidusskolas 11.klase. Mūsu uzdevums bija 
atveidot J. Rozentāla un viņa laikabiedru gleznas ar fotogrāfiju 
palīdzību. Konkursam tika iesniegts 321 darbs no 80 izglītības 
iestādēm. No 12 uzvarētāju darbiem tika veidots kalendārs, to 
vidū arī J. Rozentāla „Veļas mazgātājas” attēlojums. 1904. gadā 
tapušajā darbā iejutās Una Dravniece, Adriana Zembaha, Estere 
Sīpliņa un Dārta Valdemāre. Darbu meitenes fotografēja septem-
brī Rudē, Rojas upē, netālu no Dārtas mājām. Vēlāk darbs tika 
apstrādāts ar datorprogrammu un iesniegts vērtēšanai. Ar visiem 
darbiem varat iepazīties vietnē darini.lv. 9. decembrī Rīgā, Māk-
slas muzejā notika kalendāra prezentācija un uzvarētāju apbalvo-
šana. Prieks un gandarījums – arī mēs varam! 

Vizuālās mākslas skolotāja Ingrida Ķauķe 

Pie J. Rozentāla gleznas „No baznīcas” 11. klases skolnieces 
Adriana (no kreisās), Dārta, Una, Estere. 

Albuma foto

Mācību pusgada noslēgums Rojas Mūzikas un 
mākslas skolā

Mūzikas un mākslas skolas mācību gada 1. pus-
gads noslēdzās ar Ziemassvētku koncertu „Svinēsim 
svētkus kopā!” Koncertā varējām baudīt skaistu mū-
ziku, ko izpildīja kori „Vizbulēns” un „Roja”, vokālais 
ansamblis „Sikspārnīši”, vijolnieku ansamblis, ģitāris-
tu ansamblis, kā arī indiviudālie izpildītāji: Laima Lī-
duma-Reinholde, Jaloloddins Mahmudovs, Adriana 
Gūtšmite, Ieva Grīnīte, Līna Jaunozola, Kārlis Ma-
ķinskis, Emīlija Ozoliņa, Linda Melānija Strautiņa, 
Ingus Andris Pērkons. Savu pirmo uzstāšanos pie-
dzīvoja klarnešu – saksofonu ansamlis, ko gribētos 
nosaukt par kori, jo tajā varējām redzēt gandrīz visus 
pūšamo instrumentu nodaļas audzēkņus un skolotāju 
Jāni Popeli pie bungām. Kā jau svētkos, bija ieradušies 
ciemiņi – Beate Olekte un Helga Gūtšmite mūs prie-
cēja ar emocionālu priekšnesumu.

Skolas direktors Jānis Kivils visus klātesošos ap-
sveica svētkos, pastāstīja par nākotnes iecerēm un, 
protams, neizpalika dāvanu pasniegšana. Šoreiz 
skaistu saldumu tūtu saņēma skolas audzēkņi, kuri bija 
sevi pierādījuši, piedaloties dažādos konkursos, koncer-
tos, kā arī ļoti labi mācījušies. Mūzikas nodaļā 1.–4. kla-
šu grupā atzinību saņēma Krista Jana Reinholde, Munisa 
Makhmudova, Jaloloddins Makhmudovs, Keita Anna Mi-
tenberga, Eva Kirilova, Mārtiņš Brauns, Laima Līduma-
Reinholde. 5.–9. klašu grupā – Ingus Andris Pērkons, Kate-
rīna Olekte, Dzintra Ozola. Mākslas nodaļā – Evija Mindere, 

Estere Jansone, Ilva Kučere, Eva Kiršteine, Sintija Balode, 
Marta Šermukšne, Miks Kristiāns Kilmits.

Novēlam arī turpmāk tikpat cītīgi apgūt mūzikas un māk-
slas noslēpumus. Arī pārējiem audzēkņiem nezaudēt savu ra-
došo dzirksti un turpināt sevi pilnveidot! Skolotājiem daudz 
radošu ideju, izturību, gatavojoties skolas 50 darba gadu jubi-
lejas pasākumiem un bijušo audzēkņu salidojumam!

Lita Krūmiņa

Klarnešu-saksofonu ansamblim šī bija pirmā uzstāšanās.                                                                                   
 Arhīva foto

Gada nogale Rojupes BJIC 
„Varavīksne”

2016. gada nogale Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā „Varavīksne” 
pagāja ļoti darbīgi. 19. decembrī bērni ar pašu lietajām svecītēm un nelieliem 
priekšnesumiem devās sveikt Rudes seniorus Ziemassvētkos. Pēc sveikšanas bērni 
atzina, ka jutušies īpaši gaidīti un, ka tas prieks, ko viņi snieguši senioriem, atpakaļ 
saņemts dubultā. 

22. decembrī jauniešu centrā notika Ziemassvētku pasākums. Gatavojot uzve-
dumu „Gražīgais Ziemassvētku vecītis”, teātra pulciņa dalībnieki Aijas Krontāles 
vadībā jau laicīgi bija parūpējušies, lai svētku sajūta būtu ikvienam. Ludziņas tēlos 
bija iejutušies Renārs Zūbergs, Eva Kirilova,  Paula Fjodorova, Kārlis Maķinskis un 
Henrijs Grundbergs. Jauniešu centra vadītāja Inga Lēmane pateicās aktīvākajiem 
centra apmeklētājiem par radošumu, centību un atsaucību visa gada garumā. Pa-
teicības saņēma Marta Šermukšne, Tīna Znamenska, Nadīne Kirilova, Kate Krista 
Kalniņa, Henrijs Grundbergs un Endijs Čerkašins. Patīkami, ka Ziemassvētku pa-
sākumu apmeklēja arī pensionāru kluba „Rūķi” dalībnieki. 

29. decembrī Rudes jaunieši ar prieku uzņēma savus draugus no Melnsila BJIC 
un Rojas MFC „Strops”. Visi kopā veidoja vaska svecītes, radoši izpaudās pipar-
kūku mājiņu greznošanā,  rakstīja novēlējumus pašu veidotajās kartiņās. Pēc tam 
sekoja spēles, atrakcijas un cienāšanās ar SIA „Riesti” sarūpēto kliņģeri. Sadrau-
dzības pasākuma nobeigumā visi vienojās, ka šādi pasākumi jārīko biežāk, un ka 
patiesi draugi ir īpaša vērtība.

Māra Folkmane,  
Rojupes BJIC „Varavīksne” jaunatnes lietu speciāliste

Rojā atklāta unikāla izstāde
Dace Klabere

Vecā gada nogalē Rojas Izstāžu un radošo 
darbnīcu centrā tika atklāta, manuprāt, uni-
kāla kaltenieka Georga Avetisjana fotogrāfi-
ju izstāde „Dzimtene”. Ideja par šādu izstādi 
Georgam radusies 2015. gadā, esot tālu no 
mājām, jo tieši, atrodoties svešumā, mēs vis-
vairāk novērtējam ilgas pēc dzimtās vietas. 
Georgs vēlējies atstāt kaut ko paliekošu sev 
un cilvēkiem, kuri dzīvo ciemā, kurā viņš au-
dzis, dzīvojis, un kurā joprojām ir viņa dzim-
tās mājas. Darbs ticis izstrādāts Braitonas 
universitātes maģistra programmas ietvaros 
un tas ir nostalģisks vēstījums par valstī ga-
rāko ciemu un tā cilvēkiem, viņu attiecībām 
ar apkārtējo vidi, emocionālo saikni ar jūru, 
mežu un akmeņiem. Izstāde veidota trīs da-
ļās, un tās pirmajā daļā audio ierakstā mēs 

varam noklausīties kaltenieka Friča Gūtšmita lasīto dzeju, kurā katrs kaltenieks 
var atpazīt sev pazīstamas sajūtas. Iztirzājumā atainots katra cilvēka dzīves ceļš,  
saikne ar dabu un vietām, ar ko katrs konkrētais cilvēks asociējas. Savukārt nobei-
gumā – vakara sapnis, cerība un dzīves ceļš, kas jebkuram no mums tuvojas savam 
nobeigumam.

Vēstījums, kas izvietots izstādē, apvienots grāmatā ar tādu pat nosaukumu  - 
„Dzimtene”. Grāmata ir absolūts roku darbs, jo tās noformējums ir tālu no kla-
siskā – tajā ir ne tikai ierasti pāršķiramas, bet arī atlokāmas lapas ar atsevišķiem 
papildus materiāliem, kas izvietoti speciālās kabatiņās. Pagaidām izdoti vien 
30 grāmatas eksemplāri un mums tā pieejama Rojas Jūras zvejniecības muzejā un 
Kaltenes bibliotēkā. 

Izstādes atklāšanā Georgs 
kopā ar mammu Intu Avetisjanu.                

D. Klaberes foto
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Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
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1987. gada 3. jūlija. 
Iespiests Talsu tipogrāfijā.
 

Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» 
iznāk 2 reizes mēnesī. 

14. janvārī plkst. 19.00
jaunā latviešu spēlfilma – komēdija

SVINGERI.
Lomās: Intars Rešetins, Kristīne Nevarauska, 

Jānis Jubalts, Elīna Vāne, Ģirts Ķesteris, Kristīne 
Belicka, Jurijs Djakonovs. Režisors Andrejs Ēķis.

Producenti Kristians Alhimionoks un Zanda Seņkova. Izaicinā-
jums nākt un pasmieties pašiem par sevi! Filma latviešu valodā ar 
subtitriem krievu un angļu valodā. Ieeja 3,00, biļešu iepriekšpārdoša-
na. Filma  auditorijai ar vecumu 16 +.

15. janvārī Rojas KC spoguļzālē plkst. 16.15

JOGAS NODARBĪBA.
Dalības maksa 3,50 EUR. 

Plkst. 18.00 
TIBETAS DZIEDOŠĀS BĻODAS –

mierīga relaksācija nomierinošās skaņās. 
Dalība 5,00 EUR no personas.

Ja vēlaties apmeklēt abas nodarbības, dalības maksa kopā 
7,00 EUR no personas. Varat apmeklēt tikai vienu no sev vēlamām 
nodarbībām. Lūgums iepriekš pieteikties jogas trenerei Annai pa 
tel. 28450450. Līdzi jāņem paklājiņš, silts apģērbs, pleds, ar ko 
apsegties.

Turpinām tradīcijas un paziņojam, ka 10. februārī notiks

POPIELA.
Izmanto iespēju viens vai kopā ar draugiem un klasesbiedriem  

piedalīties šajā dzīvespriecīgajā piedzīvojumā, krāt savu uzstāšanās 
pieredzi un iegūt jautras atmiņas.

Dalībnieku pieteikšanās līdz 6. februārim Rojas KC vai Rojas 
vidusskolā Ingrīdai Maķinskai.

Pasākumu kalendārs SludinājumiDzīvesziņas

Policijas ziņas

Pateicība

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku-

mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.
DAŽĀDI
 Elektromotoru remonts Tukuma novada 

„Rauciņos”. Telefons 29253411.

18. janvārī 11.00 Rojas kultūras centra 
mazajā zālē senioru kluba „Liedags” bied-
ru kopsapulce. Aicinām mums pievienoties 
jaunus biedrus!

Veikalā Masters Rojā,  
telefons 29174414 

 Pieņem remontā un veic apkopi motorzā-
ģiem, zāles pļāvējiem, trimmeriem, laivu moto-
riem. Veic nelielus metināšanas darbus. 
 Trešdienās veikalā preces iegādājamas ar 

atlaidi.

Esmu bezgala pateicīga Rojas Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības brigādei – Evai, Silvijai, Vizmai 
un šoferītim Vilnim par profesionālo darbu, glābjot 
manu vīru Āriju. Vēlu visiem veselīgu 2017. gadu!

 Rasma

Restorāns-bārs „Mare”
Rojā klāj galdus un izīrē telpas pasākumiem. 

Telefons 29169490.

REĢISTRĒTI DZIMUŠIE:
ANNA MŪRNIECE 

(dzimusi 24.09.)
OLIVERS KLĀVIŅŠ (27.09.)
KETIJA ZĒBERGA (09.10.)
ARMANDS VALDMANIS 

(17.10.)
ADELE LEMBERGA (15.11.) 

Ļauj novēlēt Tev dzimšanas dienā laimi, 
Lai Tavās dienās gaismas staru daudz! 
Ja ceļš ir grūts – lai apkārt draugu saime, 
Kas roku sniedz un tālāk sauc.

No sirds sveicam Rasmu Klēveri 
70 gadu jubilejā! 

Stipru veselību,  
dzīvesprieku un možu garu!

Jautrīte, Laimonis

Lai viss ko vēlies – piepildās. 
Lai viss ko dari – izdodas, 
Lai viss ko gribi ir sasniedzams. 
Bet nekad lai nav tā, ka nav nekā!

Rojas invalīdu biedrība sveic 
IV ceturkšņa jubilārus: 

Līgu Apikati, Mairitu Briģi, Gunāru  
Cepleviču, Sarmīti Cepleviču, Dzintru  

Cibuļaku, Liliju Dāvidsoni, Veltu Dolmani, 
Veltu Eiermani, Pārslu Gavari, Mārīti Gideku,  

Vladimiru Ivanovu, Tamāru Janiaku, Zaigu 
Kilmiti, Melitu Kārklevalku, Jāni Kriškānu, 

Jāni Kviesi, Edvīnu Lāci, Rutu Lapsu,  Jaņīnu 
Lejnieci, Maiju Leitarti, Emīliju Mežmali,  

Anitu Otmani, Melitu Polijenko,  
Arti Reinholdu, Rasmu Riķīti, 

Annu Rodzi, Baibu Rozefeldi, Māri Silmani, 
Arvīdu Simsonu, Inesi Supi, Ieviņu Svitiņu, 

Aldi Sproģi,  Veru Šulci, Ausmu Upneri,  
Anitu Vansoviču, Jāni Veidemani,  

Litu Zihmani, Laimoni Zemeli.

Laikā no 23. decembra līdz 10. janvārim Rojas paš-
valdības policija veikusi sekojošas darbības.

23.12. Saņemts zvans no VP dežuranta par to, ka 
Kaltenes degvielas uzpildes stacijā izsauktā Neatliekamā 
medicīniskā palīdzība netiek galā ar agresīvu pacien-
tu. Izbraucot uz notikuma vietu, neviena nav. Sazvanot 
NMP noskaidrots, ka viņi paši tikuši galā un vīrietis tie-
kot vests uz slimnīcu.

25.12. Saņemts zvans par to, ka Rojā kādā daudzdzī-
vokļu mājā notiek ģimenes strīds. Konstatēts, ka dzīvokļa 
īpašnieks kopā ar draudzeni lietojuši alkoholu, pēc kā ra-
dušās nesaskaņas. Sieviete dzīvokli atstāj, līdz ar ko kon-
flikts tiek atrisināts.

27.12. Saņemta informācija par to, ka Rudē kādā īpa-
šumā netiek baroti suņi. Minētie suņi tiek apsekoti un 
informācija sniegta Kurzemes PVD amatpersonai.

29.12. Aizrādīts kādam auto vadītājam, kurš ar auto-

mašīnu brauc Rojā pa Peldu ielu pretējā virzienā, ignorē-
jot Ceļu satiksmes noteikumus.

04.01. Sniegputeņa laikā Rojas pašvaldības policija 
ar savu transportu no kupenām izvilkusi 3 automašīnas, 
kuras bija iestigušas sniegā.

06.01. Pieņemts iesniegums no kādas suņa īpašnieces 
par to, ka iepriekšējā dienā  viņas sunim uzbrukuši divi suņi 
un viņas suni nokoduši. Uzsākta Administratīvā lietvedība.

07.01. Saņemts telefonisks pieteikums no Neatlie-

kamās medicīniskās palīdzības brigādes par to, ka Rojā, 
Selgas ielā, no stabiem norauti vadi, kuri atrodas uz ie-
las un daļēji nokarājušies no stabiem, radot bīstamību 
gājējiem un auto braucējiem. Konstatēts, ka 06.01.2017. 
ap plkst. 23.30 cauri Rojai izbraukusi baļķvedēja auto-
mašīna, saraujot vadus aptuveni 1 kilometra garumā. 
Ja kāds redzējis šo automašīnu, lūdzu zvaniet pa tele-
foniem 26403035 vai darba laikā 63202709 VP Talsu 
iecirknim. 

Tiekam tālāk!
15. decembrī Tukumā notika NBA junioru līgas pēdējā sabraukuma spē-

les. Rojas mazie basketbolisti, uzvarot Tukuma basketbolistus un zaudējot 
Ventspils basketbolistiem, turnīra tabulā palika 2. vietā un kvalificējās iz-
slēgšanas turnīram, kurš notiks 25. janvārī. Apsveicam un vēlam iekļūt finā-
lā!  Paldies bērnu vecākiem, kuri brauca uz spēlēm atbalstīt basketbolistus 
klātienē!

NBA Junioru līgas 30 komandas sadalītas divas konferencēs (Rietumi un 
Austrumi) un sešās grupas (divas Rīgā, pa vienai Kurzemē, Latgalē, Vidzemē 
un Zemgalē). Katras grupas ietvaros komandas aizvada divu apļu turnīru, 
spēlējot četros sabraukumos. Katras konferences astoņas labākās komandas 
kvalificēsies izslēgšanas turnīram. Konferenču ceturtdaļfināla, pusfināla un 
fināla spēles notiks 25. janvārī. Finālspēle starp konferenču uzvarētājiem un 
cīņa par 3. vietu starp konferenču finālmaču zaudētājiem notiks 11. februārī 
OlyBet LBL Zvaigžņu spēles laikā.

Rojas novada sporta skolas un Talsu novada sporta skolas apvienotā U-12 
meiteņu komanda VEF LJBL sacensībās ir iekļuvusi finālā un cīnīsies par 1.–5.
vietu, bet Rojas U-12 zēnu komanda spēlēs par 25.–32. vietu. Pirmās spēles no-
tiks 21.-22. janvārī. Pārējām sporta skolas basketbola komandām spēles vēl nav 
izspēlētas. Vietas kopvērtējumā būs zināmas tikai nākošnedēļ. Šajā mācību gadā 
VEF LJBL sacensībās Rojas novada Sporta skola piedalās ar 6 komandām.

Direktore T. Kirilova

Kā informēja Rojas novada sa-
dzīves atkritumu apsaimniekotājs 
SIA „Eco Baltia vide”, sakarā ar 
to, ka Saeima lēmusi būtiski pa-
augstināt dabas resursu nodokli, 
no 2017. gada 1. janvāra visā Lat-
vijā pieaugs sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksa. Rojas 
novadā sadārdzinājums būs par 
2,48 eiro kubikmetrā.

Atbilstoši 2016. gada 23. no-
vembra grozījumiem „Dabas re-
sursu nodokļa likumā” (turpmāk 
tekstā  – Likums), no 2017. gada 
1. janvāra tiek būtiski paaugsti-
nāts dabas resursu nodoklis (turp-
māk  – DRN), nosakot, ka likme 
par vienas tonnas sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu pieaugs no līdzši-
nējiem 12,00 eiro uz 25,00 eiro.

Apsaimniekotājs ir tiesīgs iero-
sināt atkritumu apsaimniekošanas 
maksas (turpmāk tekstā – Maksa) 
grozīšanu, iestājoties Līgumā no-
teiktiem apstākļiem, tajā skaitā  – 
4.2.2. punktā noteikts, ka maksu 
var paaugstināt, ja tiek paaugsti-
nāts dabas resursu nodoklis par 
atkritumu noglabāšanu. Tāpēc 
Apsaimniekotājs lūdza pašvaldību 
apstiprināt jauno sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas Maksu 
9,21 eiro apmērā par 1 m³ sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, ne-
ieskaitot PVN, nosakot, ka Rojas 
novada pašvaldības administratī-
vajā teritorijā Maksa stājas spēkā 
no 2017. gada 1. janvāra, attiecīgi 
noslēdzot ar Apsaimniekotāju vie-
nošanos pie Līguma.

Ievērojot augstāk minēto, 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas maksa Rojas novada 
administratīvajā teritorijā nosa-
kāma: EUR  7,16 (esošā maksa) + 
EUR  2,05 (pieaugums atbilstoši 
DRN paaugstināšanai) = EUR 9,21 
par 1m3 sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu, neieskaitot PVN.

Jaunā Maksa tiek aprēķināta 
sekojoši:

1 m³ sadzīves atkritumu svars 
atbilstoši publiskā iepirkuma 
piedāvājumam – 158 kg jeb 
0,158 tonnas;

1 tonnas sadzīves atkritumu 
apglabāšanas tarifa pieaugums – 
EUR 13,00, neieskaitot PVN;

1m³ sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas izmaksu pieaugums  – 
EUR 2,05, neieskaitot PVN 
(ieskaitot PVN – sadārdzinājums 
būs EUR 2,48).

Ņemot vērā, ka pašvaldībai ir 
pienākums paaugstināt atkritumu 
apsaimniekošanas tarifu, ja pieaug 
DRN, Rojas novada dome 20. de  
cembra sēdē pieņēma lēmumu 
Nr. 271 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu Rojas 
novadā”, nosakot, ka no 2017. gada 
1. janvāra tiek noteikta Rojas 
novada pašvaldības teritorijā 
maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu (izņemot sadzī-
ves atkritumu reģenerāciju) – 
EUR 9,21 + PVN par 1 m3 cieto 
sadzīves atkritumu. 

 Marita Pāvuliņa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

U-12 meiteņu apvienotā komanda.                                         Albuma foto

REĢISTRĒTI LAULĪBU REĢISTRI:
Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 5 Laulību reģistri.

Kaltenes Evaņģēliski luteriskajā draudzē sastādīts 1 Laulību reģistrs.

REĢISTRĒTI MIRUŠIE:
VALIJA JANKOVSKA

(26.08.1933.–03.10.2016.)
ANDRIS ALKSNĪTIS

(26.08.1944.–19.10.2016.)
ALDA SVITIŅA

(03.12.1927.–11.11.2016.)
BIRUTA SILMANE

(16.10.1933.–14.11.2016.)
RAIMONDS LAURS

(30.04.1941.–01.12.2016.)

Laika periodā no 1. oktobra līdz 31. decembrim Rojas novadā 

Par nekustamā īpašuma nodokli 
Tāpat kā līdz šim, arī 2017. gadā Rojas novada dome paredzējusi neaplikt 

ar NĪN palīgēkas (to daļas), bet nodoklis tiks aprēķināts garāžām un dzīvoja-
mām mājām, kā arī palīgēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība. NĪN at-
vieglojumi tiks saglabāti tiem, kuriem Sociālais dienests ir piešķīris: trūcīgās 
vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu, daudzbērnu ģimenēm un 
politiski represētām personām, atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” un Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 495. 

Atvieglojumus varēs pieprasīt personas, kas ir 1. un 2. grupas invalīdi 
un personas, kurām pieder nekustamais īpašums un kurā ir deklarēts 1. vai 
2. grupas invalīds, kas ir šīs personas pirmās pakāpes radinieks. Arī turpmāk 
atvieglojumi tiks piešķirti tikai par nekustamo īpašumu, kas ir īpašnieka 
deklarētā dzīvesvieta un zemi zem mājas, īpašumā nedrīkst notikt saimnie-
ciskā darbība, kā arī atvieglojums tiks piešķirts tikai gadījumos, ja nav NĪN 
nodokļa parādu un nav kavēts neviens maksāšanas ceturksnis. Iesniegums, 
lai saņemtu atvieglojumu par 2017. gadu, jāiesniedz Rojas novada domē, klāt 
pievienojot invaliditātes apliecības kopiju. Ja invaliditātes statuss noteikts 
bez pārbaudes, tad klāt iesniegumam nepieciešams pievienot attiecīgo lē-
mumu. To lūdzam izdarīt līdz 2017. gada 1. martam. 

Aicinām izmantot arī portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās iespējas un 
pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa ap-
maksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). 

Nekustamā īpašuma speciāliste/NĪN administratore A. Krūmiņa

Par sadzīves atkritumu  
apsaimniekošanas maksu 
Rojas novadā

Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga Ltd”, 
reģ. nr. LV 41203031343 Rojā  

piedāvā darbu iekārtu mazgātājiem/-ām.  
Darbs vakaros.  

Kontakttālrunis 20234751.
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