
Piektdiena, 2017. gada 27. janvāris   Nr. 2(1197)

Barikāžu laiku atceroties

Pēc Ķīniešu kalendāra 28. jan-
vārī sākas Ugunīgā Gaiļa gads.

Laika periods no 13.–27. janvārim Latvijā ir ļoti īpašs. Šajā laikā norisi-
nās dažādi atceres pasākumi par godu visiem, kuri piedalījās Barikādēs. Jau 
26 gadi mūs šķir no šī  tautai tik svarīgā laika. Rojas vidusskolas 5.–12. kla-
šu skolēni barikāžu nedēļu iesāka, kultūras centrā kopīgi noskatoties do-
kumentālo filmu „Tēvu barikādes”. Visas nedēļas garumā starpbrīžos katrs 
varēja pavērot atmiņu stāstus un filmas televīzijas ekrānā. Piektdienas rītā, 
kad tumsu pamazām nomainīja gaisma, Rojas vidusskolas pagalmā kūrās 
ugunskurs. Lēni, mierīgi, bez steigas. Uguns dzirksteles šāvās gaisā, neviļus 
atgādinot par ne tik seniem notikumiem, tur, 1991. gadā Rīgā. Visā Latvijā. 
Mēs noliecam galvas. Paklusējam… Par visiem tiem, kuri uzdrīkstējās sap-
ņot. Un izsapņoja. Uzdrīkstējās cīnīties un izcīnīja, uzdrīkstējās ticēt. Un 
te nu mēs esam – gan tie, kuri ņēmām dalību tā laika notikumos, gan tie, 
kuriem tie ir fakti Latvijas vēstures grāmatā, gan tie mazie, kuri ar spožām 
acīm veras ugunskura liesmās, gardu muti notiesā Skolēnu padomes un 
Jaunsardzes sarūpētās zaptsmaizes un silto tēju. Paldies Tev. Mums. Jums. 
Visiem. 

Antra Ozollapa

 Barikāžu laikā bojāgājušā operatora Gvido Zvaigznes mamma 
Ilona Zvaigzne atceres pasākumā Rīgā saviem līdzcilvēkiem vēlēja ne-
aizmirst barikāžu laika notikumus. Par to, lai šis laiks netiktu aizmirsts, 
allaž rūpējas arī vidusskolas kolektīvs.              E. Maures-Riekstiņas foto

Bērnu fizioterapeita lekcijas 
un dūlas nodarbības Rojā

Sākot ar februāri, multifunkcionālajā centrā „Strops” māmiņām ar 
bērniem notiks nodarbības bērnu fizioterapijā un nodarbības pie profe-
sionālas dūlas. Aicinām ikvienu māmiņu pieteikties bezmaksas apmā-
cībām!

Dalībnieku skaits lekcijās un nodarbībās ir ierobežots, tādēļ lūdzam 
dalību katrā no aktivitātēm pieteikt jau laicīgi, piesakoties pa tālruni – 
27234287 projekta vadītājai Ivetai Briedei vai, rakstot elektroniski: 
stipraigimenei@inbox.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu un tālruni, vai 
Rojas novada sociālajā dienestā pie sociālā dienesta biroja administra-
tores Lindas Krūkliņas (Tālr. 63269551, 27234286).

Māmiņām, kuras audzina bērnus vecumā no 0–2 gadiem, projekta 
„Stipras ģimenes pamati” ietvaros, ir iespēja bez maksas piedalīties iz-
glītojošās nodarbībās, kuras vadīs profesionāla dūla un zīdīšanas kon-
sultante Jana Biezā. Mammas uzzinās dažādas metodes, kā palīdzēt  gan 
sev, gan savam bērniņam.   Būs arī viss par un ap zīdīšanu,  ieteikumi par 
bērna emocionālo un fizisko aprūpi dažādos vecuma posmos. Pirmā 
dūlas nodarbība notiks 9.  februārī pulksten 10.30 Rojas novada MFC 
„Strops”.

Rojas novadā dzīvojošajiem vecākiem, kuri audzina bērnus vecumā 
no 0–6 gadiem, ir iespēja apmeklēt bezmaksas bērnu fizioterapeita 
lekcijas. Lekcijas vadīs sertificēta bērnu fizioterapeite Silva Vilkaste. 
Lekcijas tēmas: bērna pareiza ikdienas aprūpe, rotaļlietu izvēle 
attiecīgajos vecumposmos, bērna attīstošas aktivitātes mājas apstākļos, 
glāstu un pieskārienu nozīme vecāka  – bērna attiecībās. Pirmie soļi. 
Apavu nepieciešamība. X un O veida kājas – mīti un patiesība – vai 
ir pamats satraukumam? Labas stājas veidošanās priekšnoteikumi. 
Pareizas pēdas attīstības priekšnosacījumi. Kad nepieciešama 
fizioterapeita konsultācija? Kādas ir iespējas fizioterapijas pakal-
pojumiem valsts pakalpojuma ietvaros? Šie un citi svarīgi jautājumi 
tiks pārrunāti, rūpējoties par jūsu bērna fizisko attīstību. Pirmā lekcija 
notiks šī gada 17. februārī pulksten 10.30 Rojas novada MFC „Strops” 
(Strauta iela 8–33, Roja). Projekta ietvaros paredzētas četras lekcijas 
(februārī, martā, aprīlī un maijā).

Turpmākai informācijai par projekta aktivitātēm sekot Rojas novada 
mājas lapā www.roja.lv vai Rojas novada informatīvajā izdevumā „Ban-
ga”.

Projekts Nr. 16-09-AL35-A019.2201-000014 „Stipras ģimenes pamati”

Projekta vadītāja Iveta Briede

17. janvāra kārtējā Rojas novada 
domes sēdē septiņi klātesošie deputāti 
vienbalsīgi apstiprināja 2017. gada bu-
džetu 3 732 656 eiro  apmērā, kas ir par 
201 938 eiro vairāk nekā pagājušā gada 
budžets. Pašvaldības budžets 2017. ga-
dam sastāv no pamatbudžeta un speciālā 
budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu 
un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmu-
si vērā visu nozaru intereses un centusies 
sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus 
tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabied-
rībai svarīgās jomās. Par budžeta prio-
ritārajām jomām 2017. gadā ir noteikta 
sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, 
kā arī spēja nodrošināt pašvaldības fi-
nanšu stabilitāti ilgtermiņā. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 
šogad kopsummā plānoti 3 635 987 eiro  
apmērā un tos galvenokārt veido no-
dokļu ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi 
(naudas sodi, valsts un pašvaldības no-
devas, ieņēmumi no pašvaldības īpašu-
ma iznomāšanas un  pārdošanas), ieņē-
mumi no iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, 
kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek 
saņemtas no atsevišķām ministrijām un 
pašvaldībām un paredzētas galvenokārt 
pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu 
finansēto projektu īstenošanai un paš-
valdību maksājumiem par izglītības pa-
kalpojumiem). 

Procentuāli visvairāk pašvaldības pa-
matbudžetu veido iedzīvotāju ienā kuma 
nodoklis (IIN) – 50,6%. Tad seko pašval-
dību saņemtie valsts budžeta transferti, 
kas sastāda 20,03% no kopējiem ieņē-
mumiem. Tajos ietilpst no valsts budže-
ta iestādēm saņemtie transferti Eiropas 
Savienības politiku instrumentu ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansējums pro-
jektos, dotācija no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda un pašvaldību sa-
ņemtie transferti no citām pašvaldībām. 
Nākamais budžeta papildinātājās ir valsts 

mērķdotācija pedagoga darba samaksai 
un darba devēja valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātās iemaksas – 18,1% un 
nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 
par zemi, ēkām, mājokļiem un inženier-
būvēm – 7,9%. Mazu daļu no budžeta 
veido arī dažādi maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieņēmumi – 2,76% apmērā. Šos 
ieņē mumus veido mācību maksa, ieņē-
mumi no vecāku maksām, pārējie ieņē-
mumi no izglītības pakalpojumiem, ieņē-
mumi par pārējo dokumentu izsniegšanu 
un pārējiem kancelejas pakalpojumiem, 
ieņē mumi par telpu nomu, ieņēmumi no 
kustamā īpašuma iznomāšanas, ieņēmu-
mi par zemes nomu, pārējie ieņēmumi 
par nomu un īri, ieņēmumi par biļešu 
realizāciju, ieņēmumi par dzīvokļu un 
komunālajiem pakalpojumiem u.c. Ne-
nodokļu ieņēmumus 0,61% apmērā vei-
do valsts un pašvaldības nodevas, naudas 
sodi un sankcijas.

Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 
96 669 eiro apmērā. Pašvaldības speciālā 
budžeta kontu atlikums uz 2017. gada 
1. janvāri bija 32 423 eiro. Dabas resursu 
nodoklis ir plānots 2,9% apmērā. Mērķ-
dotācija pašvaldību autoceļiem ir plāno-
ta 97,1% apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti  
3 640 815 eiro apmērā (neieskaitot Valsts 
kases aizņēmumu pamatsummas at-
maksas).

Procentuāli lielāko budžeta izdevu-
mu daļu 46,71% apmērā veido izglītības 
nodrošināšana Rojas novadā. Tajā ietilpst 
pedagogu algas un administratīvie iz-
devumi Rojas PII „Zelta Zivtiņa”, Roju-
pes PII „Saulespuķe”, Rojas vidusskolai, 
Rojas Mūzikas un mākslas skolai, Rojas 
sporta skolai un norēķini par izglītību ar 
citiem novadiem.

Atpūtai, kultūrai un reliģijai šogad 
plānoti izdevumi 13,81% apmērā. Šī 
summa tiek atvēlēta  sporta pasākumu 
organizēšanai, stadionam, Rojas bib-

liotēkai, Kaltenes bibliotēkai, muzejam, 
kultūras centram, Zvejnieksvētkiem, 
Kaltenes klubam un informatīvajam iz-
devumam „Banga”.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas izdevumi plānoti 
13,15% apmērā, tajā skaitā ūdenssaim-
niecībai, ielu apgaismojumam un labie-
kārtošanas nodaļai.

Sociālai  aizsardzībai plānoti izdevu-
mi 10,68% apmērā, tajā ietilpst Rojas bā-
riņtiesa, Rojas novada sociālais dienests, 
sociālie pabalsti, MFC „Strops”, BJIC 
„Varavīksne”, Melnsila BJIC, savstarpējie 
norēķini par sociāliem pakalpojumiem, 
kā arī sociālās garantijas bezdarbniekiem.

Vispārējie valdības dienestu izde-
vumi plānoti 10,27% apmērā, un tie 
paredzēti pašvaldības darbības nodro-
šināšanai, finanšu vadībai un klientu 
apkalpošanai, t.sk. Rojas novada domes 
administrācijai, Klientu apkalpošanas 
centram, deputātu, komisiju, komiteju 
atlīdzībai, Lauksaimniecības komisijai 
un vēlēšanu komisijai.

Ekonomiskās darbības izdevumi 
plānoti 3,74%  apmērā, t. sk. Rojas apvie-
notajai būvvaldei, transportam un Rojas 
tūrisma informācijas centram..

Sabiedriskai kārtībai un drošībai 
plānoti 1,64% no kopējā budžeta, lielākā 
daļa tiek Rojas pašvaldības policistu algu 
un funkciju nodrošināšanai, daļa uguns-
drošības, glābšanas un civilās drošības 
dienestam un administratīvai komisijai.

Speciālais budžets pamatā ir plānots, 
balstoties uz infrastruktūras uzlaboša-
nu – Autoceļu fondam plānots izlietot 
97,1% no speciālā budžeta, savukārt Da-
bas resursu nodoklim plānotie izdevu-
mi ir 2,9%.

Ar Rojas novada pašvaldības budže-
tu var iepazīties Rojas novada domē vai 
pašvaldības interneta vietnē www.roja.lv.

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprināts Rojas novada pašvaldības 
2017. gada budžets
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Domes sēdē

Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā

Rojas novada 17. janvāra domes sēdē 
tika izskatīti 23 darba kārtības jautājumi, 

kur deputāti lēma:
 Apstiprināt pašvaldības pamatbudžeta izpildi:

1. Pamatbudžeta ieņēmumu izpildi  EUR  3 434 042
2. Pamatbudžeta izdevumu izpildi  EUR  3 075 701
3. Aizņēmuma atmaksas 
    summu 2016. gadam   EUR  234 058
4. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2016.  EUR  44 919
5. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.  EUR  169 202
 Apstiprināt pašvaldības speciālā budžeta izpildi: 

1. Speciālā budžeta ieņēmumu izpildi  EUR  96 676
2. Speciālā budžeta izdevumu izpildi  EUR  89 172
3. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2016.  EUR  24 919
4. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.  EUR  32 423
 Apstiprināt pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

izpildi:
1. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu izpildi EUR  5 778
2. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu izpildi EUR  5 140
3. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2016.  EUR  6 486
4. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.   EUR  7 124

•	Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 1/2017 „Par Rojas novada 
pašvaldības 2017. gada budžeta plānu”.

•	Apstiprināt Rojas novada pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 2/2017 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kār-
tību Rojas novadā”.

•	Apstiprināt Rojas novada pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 3/2017 „Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. 
saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociāla-
jiem pabalstiem Rojas novadā”.

•	Apstiprināt Zvejas rīku limitu slēgtās izsoles nolikumu uz 
17 (septiņpadsmit) lucīšu murdu limitiem zvejai Rīgas jūras līča pie-
krastē Rojas novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā. Uzdot Ro-
jas novada domes Zvejniecības un licencēšanas komisijai, atbilstoši 
ar šo lēmumu apstiprinātajam Zvejas rīku limitu slēgtās izsoles no-
likumam, organizēt slēgto izsoli uz 17 (septiņpadsmit) lucīšu murdu 
limitiem zvejai Rīgas jūras līča piekrastē Rojas novada administratīva-
jā teritorijā 2017. gadā, 2017. gada 09. februārī, pulksten 11.30, Rojas 
novada domē, telpā Nr. 17, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā.

•	Noteikt Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai 
2017. gadā mēneša limitu mobilā tālruņa rēķinam EUR 25,00 ap-
mērā.

•	Apstiprināt šādas pakalpojumu maksas Rojas novada dzimtsa-
rakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem:

1) Par svinīgas laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu 
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļas laulību zālē ar ceremonijas va-
dītāja un viena mākslinieka piedalīšanos – 30,00 EUR;

2) Par svinīgas laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu 
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļas laulību zālē ar ceremonijas va-
dītāja, divu mākslinieku piedalīšanos un apsveikumu uzrunām dzejā 
un prozā – 50,00 EUR;

3) Par svinīgas laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu 
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļas laulību zālē ar ceremonijas va-
dītāja, trīs mākslinieku piedalīšanos un apsveikumu uzrunām  dzejā 
un prozā – 80,00 EUR;

4) Reizi gadā – septembra mēneša otrajā svētdienā – Tēva dienā, 
savu dzīvesvietu Rojas novadā deklarējušie vecāki, kuri nav noslē-
guši laulību un ir atzinuši paternitāti kopīgajam/iem bērnam/iem, 
reģistrējot laulību Rojas novada dzimtsarakstu nodaļas laulību zālē, 
tiek atbrīvoti no minētā pakalpojuma samaksas.

•	Atbalstīt Rojas Jūras zvejniecības muzeja dalību Valsts Kultūr-
kapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursa mērķprogrammā 
„Muzeju nozares attīstības programma” ar projektu „Goda grāma-
ta”, kas paredz jaunas, mūsdienīgas ekspozīcijas izveidi par 40 Rojas 
novada personībām mākslā, mūzikā, literatūrā un sportā. Kopējais 
projekta finansējums – 7381,00 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti as-
toņdesmit viens eiro), garantējot Rojas novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu projektam „Goda grāmata” 10% apmērā vai 738,10 EUR 
(septiņi simti trīsdesmit astoņi eiro un 10 eiro centi). 77,00 EUR 
(septiņdesmit septiņi eiro) no projekta kopējām izmaksām tiek ap-
maksāti no Rojas Jūras zvejniecības muzejam saziedotajiem līdzek-
ļiem ekspozīcijas „Goda grāmata” izveidei.

•	Apstiprināt Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlie-
tošanas vidējā termiņa programmu 2017.–2019. gadam. Noteikt, 
ka Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā 
termiņa programma 2017.–2019. gadam ir precizējama katru gadu 
atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam. 

•	Iesniegt projekta pieteikumu Eiropas Savienība Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projek-
ta iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020.  gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos”. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu, 
20  000,00 EUR, kas sastāda 10% no projekta izmaksām (projekta 
kopējās izmaksas 200 000,00 EUR). Ņemt aizņēmumu 2017. gadā 
no Valsts kases 200 000,00 EUR apmērā. Sagatavot nepieciešamos 
dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Rojas novada domes 
iespējas ņemt aizņēmumu no Valsts Kases 200 000,00 EUR apmērā 
uz 5 gadiem pēc Valsts Kases noteiktās procentu likmes. Apmaksu 
garantēt ar pašvaldības budžetu.

•	Apstiprināt 7.2. pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” Rojas novada objektu atlases kritēri-
jus – nolikumu „Par prioritāro objektu atlases kārtību Rojas novadā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumam „Pa-
matpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

•	Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 9,80, 
nokavējuma naudu EUR 3,34, kas radusies uz 17.01.2017., kopā 
EUR 13,14 (trīspadsmit eiro un 14 centi) 3 personām. 

•	Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo sum-
mu EUR 1,34 (viens eiro un 34 centi):

Nr. p. k. Īpašnieks Īpašuma nosaukums Konts Pārmaksa, 
EUR

1. [..] „Ando” 8781 0,01
2. [..] „Rudes Kraujas” 444 0,09
3. [..] „Pile” 2168 1,24

•	Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Be-
ķeri”, Valgalciems, Rojas novads, (kadastra Nr. 8882 010 0039) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0041 sadalīšanai. Sadalīt 
nekustamā īpašuma „Beķeri”, Valgalciems, Rojas novads, (kadastra 
Nr. 8882 010 0039) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 010 
0041, atbilstoši zemes ierīcības projektam divās atsevišķās zemes 
vienībās un piešķirt tām sekojošus nosaukumus: Zemes vienībai 
(īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0274 saglabāt esošo 
nosaukumu „Beķeri”; Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra ap-
zīmējumu 8882 010 0275 piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunbeķeri”.

•	Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra  apzīmējumu 8882 
010 0274 kopplatībā 3,8000 ha noteikt zemes lietošanas mērķus – 
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
0,5000 ha platībā, „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” 3,1000 ha platībā, „Neapgūta individuālo dzīvoja-
mo māju apbūves zeme” 0,2000 ha platībā.

•	Zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 010 
0275 kopplatībā 5,2000 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – „Zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 5,2000 ha    
platībā.

•	Atcelt 2015. gada 15. decembra Rojas novada domes (sēdes pro-
tokols Nr. 12), punktu Nr. 326 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu 
nekustamā īpašumā „Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, Rojas novadā”. 
Noteikt nekustamā īpašuma „Melnsila Mežavoti”, Melnsilā, Rojas 
novadā (kadastra Nr. 8882 002 0004)) zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8882 002 0004 (kopplatība 0.2229 ha), zemes lietošanas 
mērķus: „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.2125 ha pla-
tībā, „ar maģistrālajām elektroapgādes un sakaru līnijām un maģist-
rālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrī-
šanas būvju apbūvi” 0,0104 ha platībā.

•	Saglabāt nekustamā īpašuma „Pūrciema Kuģenieki”, Pūrciemā, 
Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 003 0033) zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 8882 003 0033 (kopplatība 0.3940 ha), zemes lieto-
šanas mērķi: „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.3940 ha 
platībā. Noteikt nekustamā īpašuma „Pūrciema Kuģenieki”, Pūrcie-
mā, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 003 0033) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8882 003 0055 (kopplatība 2.0800 ha), zemes 
lietošanas mērķus: „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” 0.3000 ha platībā, „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība” 1.7800 ha platībā.

•	Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„Dižmeži III”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 005 0053, zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0053 sadalīšanai (platība 
3.7000 ha). Nekustamā īpašuma „Dižmeži III”, Rojas novadā atdalā-
majai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Dižpriedes”.

•	Noteikt būvju īpašuma Miera ielā 52, Rojā, Rojas novadā, uztu-
rēšanai nepieciešamo zemes platību – 0.1400 ha (vairāk vai mazāk, 
kā izrādīsies uzmērot dabā), un iznomāt to būvju īpašuma Miera 
ielā 52, Rojā, Rojas novadā īpašniekam uz zemes esošo būvju uztu-
rēšanas vajadzībām uz desmit gadiem.

•	Atcelt 20.12.2016. Rojas novada domes, protokols Nr. 13., lē-
mumu Nr. 276 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpa-
šumā „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā”. Saglabāt Nekustamā īpa-
šuma „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8882 006 0002 zemes lietošanas mērķus: „individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.4249 ha platībā, „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 0.3624 ha. Sagla-
bāt Nekustamā īpašuma „Kramnieki”, Žocenē, Rojas novadā zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 006 0001 zemes lietošanas 
mērķus: „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība” 0.4000 ha, „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” 8.5000 ha platībā. 

•	Atcelt 20.05.2014. Rojas novada domes lēmuma, 14. punkta 
„Par zemes lietošanas mērķu maiņu īpašumam „Kramnieki”, Žoce-
nē, Rojas novadā” 13.4. apakšpunktu.

•	Noteikt nekustamā īpašuma „Kramnieki”, Žocenē, Rojas no-
vadā (kadastra Nr. 8882 006 0002) zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8882 006 0005 (kopplatība 6.2900 ha), zemes lietošanas 
mērķus: „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība 3.5400 ha platībā, „neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme” 0.2000 ha platībā, „zeme, uz  kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība” 2.2000 ha platībā,  „fizisko un 
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas” 
0.3500 ha platībā.

Informāciju sagatavoja administratīvās nodaļas vadītāja 
vietniece/domes sekretāre Gunta Dambiņa 

Jaundzimušo reģistrācija

Gada laikā nodaļā reģistrēti 23 bērni, bet mūsu 
novadā pavisam ir 24 jaundzimušie. Tas nozīmē, 
ka vecāki izmantojuši iespēju sava bērna dzimšanu 
reģistrēt citas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā. 

2016. gadā Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētajiem jaundzimušajiem bērniem popu-
lārākie vārdi ir Elza (2), Keita (2) un Olivers (2). 
Interesantākie vārdi ir Adele, Azamats, Raiens. 
Vēl ir doti šādi vārdi: meitenēm – Līga, Marta, 
Luīze, Amanda, Agnese, Anna, Ketija, Adele, bet 
zēniem  – Pēteris, Jēkabs, Ralfs, Regnārs, Kārlis, 
Marks, Armands.

Reģistrējot bērnu Rojas novada dzimtsarakstu 
nodaļā, tiek dāvināta dzimšanas apliecība, kuras 
vāciņus rotā Rojas novada ģerbonis, izdevums 
„Mūsu bērns” un,  sadarbībā ar Rojas novada in-
valīdu biedrības rokdarbniecēm, jaundzimušie sa-
ņem adītas zeķītes. 

2016. gadā, reģistrējot bērniņu Rojas novada 
dzimtsarakstu nodaļā, ja viens no bērna vecākiem 
savu dzīvesvietu deklarējis mūsu novadā, vecāki 
saņēma materiālu pabalstu 71,14 EUR apmērā 
(par vienu jaundzimušo), bet 2017. gadā pabalsta 
summa palielināta līdz 100 EUR par katru jaun-
dzimušo bērnu.

No 2016. gadā reģistrētajiem bērniem 12 bija 
meitenes un 11 – zēni. Kā pirmie savām māmiņām 
piedzimuši 10 bērni, otrie bērni – 9, trešie – 3 un 
ceturtais – 1 bērniņš savā ģimenē. Mūsu novadā 
reģistrēto bērnu jaunākajai māmiņai bija 19 gadi, 

jaunākajam tētim – 21, gads, pieredzējušākajai 
māmiņai bija 38 gadi, bet tētim – 44 gadi.

Liels skaits – 13 jaundzimušie, reģistrēti, pa-
matojoties uz vecāku kopīgo iesniegumu par pa-
ternitātes atzīšanu. Tas nozīmē, ka bērna māte un 
tēvs savstarpēji nesastāv reģistrētā laulībā. Šādā 
gadījumā, reģistrējot bērna dzimšanu, abiem bēr-
na vecākiem jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, lai 
uzrakstītu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Re-
ģistrējot dzimšanu ar paternitātes atzīšanu,  visiem 
13 bērniem dots tēva uzvārds. 2016. gadā vienā 
gadījumā māmiņa bija izlēmusi viena uzņemties 
atbildību par savu bērnu. 

Kopā ar bērna dzimšanas reģistrāciju, tiek dek-
larēta arī viņa pirmā dzīvesvieta. Bērna dzīvesvie-
tas pirmreizējā deklarēšana ir bez maksas. 

2016. gada Rojas dienu pasākumā ar pasaku 
grāmatu tika sveikts katrs mūsu jaunais novad-
nieks, šo tradīciju turpināsim arī 2017. gadā. 
Sveiksim mazos novadniekus, kuri dzimuši laika 
posmā no 2016. gada Rojas dienām līdz 2017. gada 
Rojas dienām.

Šī gada jaunums – 2017. gada 10. septembrī 
(Tēva dienā), savu dzīvesvietu Rojas novadā dek-
larējušie vecāki, kuri nav noslēguši laulību un ir 
atzinuši paternitāti kopīgajam/iem bērnam/iem, 
reģistrējot laulību Rojas novada dzimtsarakstu 
nodaļas laulību zālē, tiek atbrīvoti no minētā pa-
kalpojuma samaksas. Lai savlaicīgi saplānotu re-
ģistrācijas laikus, lūdzu pieteikties Rojas novada 
dzimtsarakstu nodaļā savlaicīgi, iesniedzot per-
sonīgi kopīgu iesniegumu par laulības noslēgšanu 

laika posmā no 2017. gada 9. marta līdz 2017. gada 
9. augustam. 

Laulību reģistrācija

Mūsu nodaļā reģistrēto noslēgto laulību skaits, 
salīdzinājumā ar 2015. gadu, palicis nemainīgs, tie 
ir  34 pāri.  Dzimtsarakstu nodaļā „jā” vārds teikts 
15 reizes,  Rojas novada baznīcās – 10 reizes, bet 
9 reizes ārpus Rojas novada dzimtsarakstu noda-
ļas telpām. Laulību noslēgušo personu vecuma 
amplitūda ir ļoti daudzveidīga. Jaunākā līgava un 
līgavainis bija 22 gadus veci.

Sieviešu gadu skaita augstākā robeža, noslēdzot 
laulību, ir bijuši 45 gadi, bet vīriešu – 47 gadi. 

Atkārtotā laulībā stājās 5 vīrieši un 2 sievietes.  
No atkārtotajām laulībām  abas sievietes noslēgu-
šas 2. laulību, bet  2 vīrieši noslēguši 3. laulības un 
3 vīrieši noslēguši 2. laulības. 

Mūsu novadā, reģistrējot laulību, 7 pāri bija 
tādi, kuru abu deklarētās dzīvesvietas ir Rojas no-
vads, bet 4 gadījumos mūsu novadnieks bija viens 
no laulātajiem. 18 pāri pārstāvēja citus Latvijas no-
vadus, bet 5 pāri pārstāvēja Rīgu.  Pagājušajā gadā 
8 pāri savu „jā” vārdu teikuši jūras krastā, 1 pāris 
„jā” vārdu teica uz jahtas, izbraucot jūrā, un 1 pāris 
„jā” vārdu teica Melnsila klubā. 

Tiek izmantota arī iespēja laulību noslēgt  Rojas 
novada dzimtsarakstu nodaļas telpās bez svinīgās 
ceremonijas, tikai, liecinieku klātbūtnē parakstot 
laulības reģistru. Tam ir vairāki iemesli – pārlie-
cība un uzskati, materiālie vai arī citi apstākļi, jo 

šī laulību procesija Rojas novada dzimtsarakstu 
nodaļā ir bez maksas. 2016. gadā Rojas novada 
dzimtsarakstu nodaļā „jā” vārdu bez svinīgās ce-
remonijas teikuši 4 pāri.

Pēc laulības noslēgšanas 1 vīrietis mainījis savu 
uzvārdu uz sievas uzvārdu. 5 sievietes atstājušas 
savu pirmslaulību uzvārdu, 24 sievietes pieņēmu-
šas vīra uzvārdu, bet 5 sievietes savam pirmslaulī-
bu uzvārdam vēl  pievienojušas vīra uzvārdu.

2016. gadā 7 reizes veiktas atzīmes par lau-
lības šķiršanu Rojas pagasta un Rojas novada 
dzimtsarakstu nodaļā noslēgto laulību reģistros. 
2016. gadā 11 reizes izsniegtas atkārtotas apliecī-
bas, jo iepriekšējie dokumenti bija pazaudēti vai 
aktualizēts to saturs. 

Par laulības reģistrāciju  jāmaksā valsts nodeva 
14,00 EUR, par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta 
aktualizēšanu un atjaunošanu  jāmaksā valsts no-
deva – 7,00 EUR, par atkārtotu civilstāvokļa akta 
reģistrācijas apliecību arī jāmaksā valsts nodeva – 
7,00 EUR. Ja nepieciešama tikai  Rojas novada 
dzimtsarakstu nodaļas arhīva izziņa, jāmaksā paš-
valdības nodeva 5,00 EUR. Protams, ir paredzēti 
izņēmumi atbrīvošanai no valsts nodevas maksā-
jumiem.

Saņemti 4 pamatoti uzvārda maiņas iesniegu-
mi un uzvārdi tika nomainīti. Par vārda, uzvārda 
vai tautības ierakstu maiņu valsts nodeva noteikta 
71,14 EUR.

2017. gadā Rojas novada dzimtsarakstu no-
daļas sniegto pakalpojumu maksas tiek dažādo-
tas: 
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1. Par svinīgas laulību ceremonijas sa-
gatavošanu un vadīšanu Rojas novada 

dzimtsarakstu nodaļas laulību zālē ar ceremoni-
jas vadītāja un viena mākslinieka piedalīšanos – 
30,00 EUR;

2. Par svinīgas laulību ceremonijas sagatavo-
šanu un vadīšanu Rojas novada dzimtsarakstu 
nodaļas laulību zālē ar ceremonijas vadītāja, divu 
mākslinieku piedalīšanos un apsveikuma uzru-
nām  dzejā un prozā – 50,00 EUR;

3. Par svinīgas laulību ceremonijas sagatavo-
šanu un vadīšanu Rojas novada dzimtsarakstu 
nodaļas laulību zālē ar ceremonijas vadītāja, trīs 
mākslinieku piedalīšanos un apsveikuma uzru-
nām  dzejā un prozā – 80,00 EUR;

4. Reizi gadā, septembra mēneša otrajā svēt-
dienā – Tēva dienā, savu dzīvesvietu Rojas novadā 
deklarējušie vecāki, kuri nav noslēguši laulību un 
ir atzinuši paternitāti kopīgajam/iem bērnam/iem, 
reģistrējot laulību Rojas novada dzimtsarakstu no-
daļas laulību zālē, tiek atbrīvoti no minētā pakal-
pojuma samaksas;

5. Par laulības noslēgšanas svinīgās ceremoni-
jas sagatavošanu un vadīšanu ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas, citā piemērotā telpā – 100,00 EUR;

6. Par laulības noslēgšanas svinīgās ceremoni-
jas sagatavošanu un vadīšanu ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas, citā piemērotā vietā – 150,00 EUR.

2016. gada maijā tika sveikti: 1 pāris Diman-
ta kāzās (60 kopdzīves gadi), 3 – Smaragda kāzās 
(55 kopdzīves gadi) un 6 bija Zelta pāri, kuri svinē-
ja 50 kopdzīves gadu jubileju. Katram pārim tika 
pasniegta Goda zīme un naudas prēmija 100 EUR 
apmērā. Pāri, kuriem veselības stāvokļa dēļ tika 
liegta iespēja piedalīties kopējā pasākumā, Ro-
jas novada dzimtsarakstu  nodaļas pārstāvji kopā 
ar Rojas novada pensionāru apvienību, invalīdu 
biedrību, senioru klubiņiem „Liedags” un  „Rūķi” 
pārstāvjiem tika sveikti personīgi viņu dzīvesvietā. 

Arī 2017. gada maijā svinīgā pasākumā sveiksim 
2017. gada zelta pārus un  pārus, kuri laulības kop-
dzīvē nodzīvojuši 55, 60, 65 un 70 gadus.

Mirušo reģistrācija

Pērn Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trēti 31 aizsaulē aizgājušie. Savukārt pēc Iedzīvo-
tāju reģistra datiem, mirušo novadnieku kopējais 
skaits ir  lielāks – 46, un tas nozīmē, ka 15 mirušo 
personu tuvinieki reģistrējuši miršanas faktu citas 
pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā. No reģistrē-
tajiem mirušajiem Rojas novada dzimtsarakstu 
nodaļā, 15 bija sievietes (vidējais dzīves ilgums   
81,93 gadi) un 16 – vīrieši (vidējais dzīves ilgums 
68,94 gadi).

Informācijai 
Lai varam informēt par nepieciešamajiem do-

kumentiem un vienoties par ērtāko pieņemšanas 
laiku, iesaku pirms došanās uz nodaļu piezvanīt – 
darbdienās, darba laikā nodaļas vadītājai Liānai 
Bērziņai pa tālruni 63232056. Pieņemšana klātie-
nē Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā  Rojā, Zvej-
nieku  ielā 3, 1. stāvā. 

Rojas novada dzimtsarakstu nodaļas darba 
laiki: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ce-
turtdienās no pulksten 8.00 līdz 17.00, pusdienas 
pārtraukums no 13.00 līdz 14.00, piektdienās – no 
8.00 līdz 15.00, bez pusdienas pārtraukuma.

Ir iespēja sazināties arī elektroniski,  e-pasta 
adrese ir: dzimtsaraksti@roja.lv. Variet pieprasīt 
atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju aplieci-
nošus dokumentus elektroniski, izmantojot viet-
nes:  www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.

Rojas novada 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Liāna Bērziņa



17. janvārī Rojas Mūzikas un mākslas skolā no-
tika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglī-
tības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzi-
ka – Kora klase audzēkņu valsts konkursa II kārta. 
Savu solo dziedāšanas prasmi rādīja audzēkņi no 
Ventspils reģiona mūzikas skolām.

Pie mums viesojās dziedātāji no Ventspils, Kul-
dīgas, Talsiem, Sabiles, Piltenes, Dundagas, Valde-
mārpils, Mērsraga. Protams, konkursā piedalījās 
mūsu skolas labākie dziedātāji. 40 dalībnieki stājās 
priekšā profesionālai žūrijai. Žūrijas komisijas sa-
stāvā redzējām Dziesmusvētku virsdiriģenti, pro-
fesori Airu Birziņu, komponistu Rihardu Dubru 
un operdziedātāju Aivaru Krancmani. Žūrija bija 
labvēlīga, pozitīvi noskaņota. Arī viņiem bija sa-
režģīts uzdevums – novērtēt katru dziedātāju pēc 
dotajiem kritērijiem. Bija interesanti vērot, kā 
katrs no viņiem paceļ galvu, paskatās uz dziedātā-
ju, tad pieraksta savu vērtējumu speciāli izstrādātā 
veidlapā, un tā visas dienas garumā. Pēc tam ap-
spriede, lai labākos dziedātājus izvirzītu uz III kār-
tu Rīgā, kur satiksies dziedātāji no visām Latvijas 
mūzikas skolām.

Visvairāk dalībnieku bija ieradušies no Vents-

pils. Varējām secināt, ka tur mācās tiešām talantīgi 
bērni, jo viņi saņēma visvairāk godalgotās vietas. 
Taču arī pārējās skolas varēja lepoties ar sasniegu-
miem. 

No mūsu skolas konkursā piedalījās audzēk-
ņi vairākās vecuma grupās, līdz ar to savā starpā 

nebija jākonkurē. Jaunākā da-
lībniece Keita Anna Mitenber-
ga (ped. Inese Ozoliņa) ieguva 
3. vietu. Romēna Muceniece 
(ped. I. Ozoliņa) saņēma dip-
lomu par piedalīšanos. Gribē-
tos novēlēt, lai turpmākajos 
konkursos meiteņu dziedā-
jums kļūst vēl pārliecinošāks. 
Vecākajā grupā klausījāmies 
Katerīnas Olektes (ped. I. Ozo-
liņa) priekšnesumu. Katerīna 
ieguva 2. vietu un ceļazīmi uz 
konkursa III kārtu Rīgā. Viņai 
novēlam izturību gatavojoties 
un pierādīt, ka Rojā ir labi 
dziedātāji! Zēnu grupā dziedā-
ja Ingus Andris Pērkons (ped. 
Lita Krūmiņa). Ingus saņēma 

diplomu par 3. vietu. Prieks par to, ka arī zēni 
mērķtiecīgi gatavojas un labi dzied.

Konkursā bija jāizpilda divas dziesmas. Viena 
a  cappella, bez pavadījuma un otra ar klavieru 
pavadījumu. Par to, lai mūsu audzēkņu sniegums 
būtu kvalitatīvs, rūpējās koncertmeistare Brigita 
Kvālberga. Viņai liels paldies par izturību un pa-
cietību mēģinājumos un par profesionālo sniegu-
mu konkursā.

Lai konkursa diena izdotos, lielu darbu ieguldī-
ja skolas direktors Jānis Kivils. Tika veikti daudzi 
sagatavošanās darbi un kārtotas lietas, kas saistās 
ar dokumentāciju, par to īpašs paldies Inārai Kivi-
lai un Baibai Beraģei. Paldies visiem skolas peda-
gogogiem un tehniskajam personālam, kuri katrs 
precīzi veica uzticēto pienākumu!

Lita Krūmiņa

Valsts konkursa II kārta mūzikas skolā Rojas novada pašvaldība pārdod slēgtāmutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli septiņpadsmit 
lucīšu murdu zvejas rīku nomas limitus

Rojas novada pašvaldība pārdod slēgtā mutis-
kā izsolē ar augšupejošu soli zvejas nomas limi-
tus uz zvejas rīkiem – 17 (septiņpadsmit) lucīšu 
murdiem zvejai Rīgas jūras līča piekrastē, Rojas 
novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā. Vie-
na lucīšu murda izsoles sākumcena EUR 21,34 
(divdesmit viens eiro un 34 centi). Izsoles solis – 
EUR 5,00 (pieci eiro). Slēgtajā izolē var piedalīties 
Rojas novada domes Zvejniecības un licencēšanas 
komisijas 05.01.2017. protokolā norādītie 19 (de-
viņpadsmit) pašpatēriņa zvejnieki, kuri pieprasī-
juši 2017. gadā zvejas rīku limitu uz lucīšu mur-
diem, savu dzīves vietu deklarējuši Rojas novadā, 
ar pašpatēriņa zveju Rojas novadā nodarbojās arī 
2016. gadā, 2016. gadā veikuši samaksu par zvejas 
rīku limitu, un Valsts Vides dienesta Ventspils re-
ģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles sekto-
ra informācijā nav norādītas ziņas par šo personu 

pieļautiem zveju regulējošo normatīvo aktu pār-
kāpumiem, kā arī nav konstatēts, ka šīs personas 
iznomātās zvejas tiesības būtu nodevušas tālāk ci-
tām juridiskajām un fiziskajām personām.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiks 
2017. gada 9. februārī no pulksten 8.30 līdz 11.30 
Rojas novada domes telpā Nr. 11, Zvejnieku ielā 3, 
Rojā, Rojas novadā, pie domes sekretāres. 

Izsole notiks 2017. gada 9. februārī plkst. 11.30 
Rojas novada domē, telpā Nr. 17, Zvejnieku ielā 3, 
Rojā, Rojas novadā. Samaksa par iegādāto zvejas 
rīku limita nomu jāveic piecu dienu laikā no iz-
soles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rojas 
novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Zvej-
nieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, vai Rojas novada 
pašvaldības mājas lapā internetā: www.roja.lv  

Tālrunis informācijai 29421943.

Mācību olimpiādes Rojas vidusskolā 
Ir sācies jaunais gads, izskanējuši veiksmes un 

laba vēlējumi. Katrs ceram uz jaunām uzvarām, 
jauniem sapņu piepildījumiiem un  idejām. Lai 
laimīga mums visiem katra 2017. gada diena!

Skolā iesācies otrais mācību pusgads. Laiks jau 
pamazām parādīt, kas apgūts, ko atceras no mācī-
tā, cik erudīts esi. Sākas starpnovadu olimpiādes. 
13. janvārī Talsu 2. vidusskolā notika Talsu, Dun-
dagas, Mērsraga un Rojas novada 9. un 12. klašu 
skolēnu olimpiāde vēsturē. 9. klašu grupā piedalījās 
18 skolēni. 3. vietu ieguva 9. klases skolniece Rūta 
Jaunozola (skolotāja Inga Puntule), piedalījās arī 
Laura Celova. 12. klašu grupā olimpiādē piedalījās 
12 skolēni. 2. vietu ieguva Megija Grīnerte 
(skolotājs Imants Brusbārdis), piedalījās arī Paula 
Kučinska un Lelde Veinberga. 16. janvārī Talsu 
valsts ģimnāzijā norisinājās latviešu valodas un 
literatūras olimpiāde 11. un 12. klašu skolēniem. 
Piedalījās astoņi 11. un astoņi 12. klases  skolēni. 

Varam apsveikt 12. klases skolnieci Elīnu Paulu ar 
iegūto 1. vietu (skolotāja Mārīte Maurmane).  

Februārī sagaidīsim vēl vairākas olimpiādes. 
14.  februārī notiks arī 11. klašu zinātniski 
pētniecisko darbu aizstāvēšana, tad arī uzzināsim, 
kuri darbi tiks izvirzīti uz Liepāju.

Šī nedēļa skolā ir eksakto priekšmetu nedēļa. 
Sākumskolā sacentās labākie reizrēķina zinātāji 
konkursā „Māci mani, Degunlāci” 3.–4. klašu 
grupā. Kā veiklākais, zinošākais rēķinātājs 1. 
vietā tika godināts Agnis Dāniels Andersons (4.b 
klase), 2. un 3. vietā atstājot Rihardu Vērdiņu 
(3.b klase), Adriānu Gaili (4.b klase) un Robinu 
Šeinu (3.a klase). 5.–12. klases piedalījās dažādās 
stafetēs, viktorīnās, uzdevumu labirintos. 
Bioloģijas kabinetā  varēja vērot izstādi „Dzīvnieku 
izbāzeņi”, bet piektdien 9.–12. klašu skolēni tikās 
ar uzņēmēju un politiķi Māri Gaili. 

Antra Ozollapa 

Dace Klabere

16. janvārī skaistu jubileju – 85. gadskārtu 
svinēja Marta Sīpola. Neskatoties uz pieklājīgo 
gadu nastu, Marta joprojām ir mundra, dzīves-
priecīga un enerģijas pilna. Lai arī mūžs nav bi-
jis no vieglajiem un ir nācies pārdzīvot vairākus 
smagus likteņa triecienus, viņa nav zaudējusi pašu 
galveno  – humora izjūtu un bezgalīgo labestību 
pret līdzcilvēkiem. Pagājušajā rudenī Martu skā-
rušas nopietnas veselības problēmas, kuru sekas 
jūtamas joprojām, bet arī par tām viņa runā ar 
sev raksturīgo vieglumu. Vajadzētu iet pie ārsta? 
To nu gan nē! Pie ārstiem viņa nav gājusi arī tad, 
kad pati savulaik strādājusi slimnīcā Rojā. Vienu 
vienīgu reizi viņa palīdzību meklējusi vien tad, 
kas sirds bija nopietni saniķojusies un tuvinieki 
draudējuši viņu  nogādāt ārsta kabinetā ar polici-
jas palīdzību. Tad nu dažas dienas padzērusi ārsta 
izrakstītās tabletes, no kurām kaite tūliņ pārgājusi 
un viss – vairs nekādu zāļu, nav ko organismu lieki 
pie ķīmijas pieradināt!

Garajā mūžā Marta Sīpola strādājusi visdažā-
dākos darbus. Ilgi, kamēr vien spēki atļāva, viņa 
rūpējās arī par kārtību Rojas kapos un pildīja zva-
niķa pienākumus. Smagais baznīcas zvans Martas 
rokām klausa joprojām – jau 28. gadu. Tagad Mar-
ta jūt katru zvana skaņas niansi un pārdzīvo, ja ro-
kas nav bijušas gana spēcīgas un zvans izskanējis 
ne tā. Šis ir amats, kas vienā dienā nav apgūstams, 
un Marta ar smaidu atceras savu pirmo zvanīšanas 
reizi, kad Mitenbergu Augusts  ar Kārkliņu Jāni, 
to izdzirdot, šausmās iesaukušies, lai Dievs viņai 
stāvot klāt par tādu zvanīšanu! Gan jau vecākās 
paaudzes ļaudis vēl atceras arī to, cik Marta biju-
si liela dejotāja. Perfekti izdejot tango soli, griezt 
valceri uz abām pusēm un lēkāt polku tā, ka muzi-
kanti nogurst spēlējot – kurš gan mēs varētu viņai 
līdzi turēt! Bet tagad, kad tādu baļļu vairs nav un 
pa reizei mēdz šur un tur iesāpēties, Marta ņem 
rokās rakstāmo un rīmē pantiņus. Arī tā ir sena 
aizraušanās, un pagājušajā vasarā izdotajā dzejo-
ļu krājumā „Dzintarlāses pieskāriens”, iekļauti arī 
Martas Sīpolas dzejoļi.

Ilgus gadus esot ak-
tīvai Rojas evanģēliski 
luteriskās baznīcas drau-
dzes loceklei, Marta cie-
ši saaugusi ar draudzes 
mācītāju un pārējiem 
draudzes ļaudīm. Liels 
prieks jubilārei bijis par 
viņai sagādāto pārstei-
gumu dzimšanas die-
nā – skaistajiem ziediem, 
dāvaniņām un kopīgo 
pasēdēšanu draudzes 
namā. Marta Sīpola no 
sirds pateicas ikvienam 
sveicējam un piebilst, 
ka savā garajā mūžā tik 
skaisti jubileju viņa atzī-
mējusi pirmoreiz. 

Martai Sīpolai skaista dzīves jubileja

Marta Sīpola kopā ar sveicējiem.
Sandras Kārkliņas foto

Vieglatletikas sacensības Talsos
13. janvārī Talsos notika Talsu novada Sporta  skolas atklātās sacensības vieglatlētikā – 2004./2005. gadā 

dzimušajiem  zēniem un meitenēm. Uz sacensībām  ieradās  ap 80 jauno  sportistu no Rojas, Saldus, Tu-
kuma, Kandavas, Liepājas un Talsiem, kurās katrs varēja startēt divās disciplīnās.

Rojas sporta  skolu pārstāvēja septiņi audzēkņi. Trīs no viņiem izcīnīja godalgotās vietas – Talita 
Zārda izcīnīja uzvaru 600 m distancē – 02:13.94. Šajā pašā distancē Markusam  Martinam  Bernānam 
3. vieta – 02:17.27, bet Tīnai Luīzei Bernānei 2. vieta 60 m – 9.04.

Sacensībās piedalījās arī Rihards  Bramanis, viņa labākais sasniegums šajās sacensībās 9. vieta 60 m – 
9.46, bet Rodrigo Poberžnijam 22. vieta – 10.57. Lodes grūšanā (3kg) Valteram Fabriciusam – 11. vie-
ta  – 5.27,  bet Matīsam Muskeitam 7. vieta – 6.61. Nākošajās sacensībās novēlu visiem censties uzlabot 
savus personīgos rezultātus.

Vieglatlētikas trenere A. Raspopova

Aicinājums
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties pārus, kuri 2017. gada maija mēnesī vēlas 

svinīgos apstākļos atzīmēt savas laulības – 50 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta 1967. gadā), 
55 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta 1962. gadā), 60 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģis-
trēta 1957. gadā) un 65 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta 1952. gadā). 

Lūdzam pieteikties Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā,  tel. 63232056 vai mob. tel. 29231680 līdz 
2017. gada 1. aprīlim.

Dziedātājus vērtēja kompetenta žūrija – Aivars Krancmanis 
(no kreisās), Aira Birziņa un Rihards Dubra.         D. Klaberes foto
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No 1. februāra Rojas KC pasākumu apmeklētāju 
priekam mūsu novadnieces

VIJAS SILEVIČAS
GLEZNU IZSTĀDE.

9. februārī plkst. 13.00
Komiski sportiska izrāde bērniem

„SNURFIŅI UN MEŽA OPLIMPIĀDE”.
Režisors Imants Strads, lomās dažādu Latvijas teātru aktieri.

Ieeja 3,00 EUR.

10. februārī plkst. 18.00
POPIELA.

Pasākumu vadītāju lomās – REIKS (OLAS) un DENISS!
Būs:

– krāsaini priekšnesumi un atraktīvi dalībnieki no Rojas, Kolkas 
un Dundagas;

– neuzpērkama žūrija un saldas balvas.
Ieeja 2,00 EUR.

Pēc pasākuma apmēram plkst. 20.30 līdz plkst. 24.00
Diskotēka ar DJ ILMI.

Nenokavē sākumu, jo uzstāsies REIKS (OLAS) UN DENISS!!!
Ieeja 2,00 EUR. Dalībniekiem ieeja brīva.

18. februārī plkst. 20.00 Rojas KC

SPORTISTU BALLE.
2016. gada sportisko sasniegumu apbalvošana. 

Priekšnesumi, pārsteigumi. Balle ar VIA „Sienāži”.
Pieteikties sporta organizatorei Tatjanai Kirilovai, tel. 29617771 

līdz 16.02. (pēc tam pieteikumi netiks pieņemti). 
Dalības maksa 3,00 no personas. Līdzi ņemams „groziņš”.

25. februārī plkst. 13.00
Koncerts deju ritmos –

„CEPURU BALLE”.
Ielūdz deju kopa „Gaspažiņas” un draugi – deju kopas no Jelgavas, 

Mērsraga, Rīgas, Siguldas, Pūres, Remtes.
Ieeja brīva.

Otrdien, 21. martā plkst. 19.00 
Viesosies izrāžu apvienība PANNA ar komēdiju

„SAIMNIEKS MEKLĒ SAIMNIECI”.
Lomās: Ģirts Ķesteris, Madara Melne-Tomsone, Aldis Siliņš vai 

Imants Strads, Daiga Gaismiņa vai Dace Vītola, Zane Daudziņa.
Izrādē redzēsiet TV šova veidošanas aizkulises, kuriozus filmēšanas 

laukumā, „netīrās veļas” mazgāšanu kameru priekšā, ļaujot atpazīt arī 
citus šovus, kas TV skatītājiem kļuvuši par ikdienu. No meliem līdz 
patiesībai, no smiekliem līdz asarām, izrādes notikumi noved pie 
atziņas, ka īstā dzīve atrodas tepat blakus, nevis tur, TV ekrānā.

Ieeja 12,00; 10,00 un 8,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana Rojas KC 
un www.bilesuparadize.lv

UZMANĪBU!
Pavasaris ir īstais laiks, kad parunāt par modi! 

Tāpēc esam nolēmuši 11. marta vakarā (laiks tiks precizēts) 
aicināt jūs apmeklēt pasākumu –

„ROJAS MODES BODE”.
Pasākumā būs viss saistībā ar modi, kam „kājas aug” Rojā.  

Pasākumā apsolījušas piedalīties LMA modes dizaina studente Baiba 
Tamane, zīmola „Ringla” autore Ance Mežavilka, modes un stila 
blogere Unnika Annika jeb Annika Petraškevica, nepārspējamais 
Kašers (ko arī mums labpatīk saukt par rojenieku), visu vēl 
neatklāsim.

Ko mēs vēlamies no jums? Noteikti – lai norezervējat laiku 
jaukam vakaram (nebūt ne tikai dāmām!), kā arī – un no šīs vietas 
lasiet pavisam uzmanīgi:
 ja jums ir, ko rādīt, piedāvāt, izstādīt saistībā ar šo tēmu – 

neturiet sveci zem pūra un  dariet mums, Rojas KC, zināmu!
Pasākums „Rojas Modes Bode” jūs gaida!

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Līdzjūtības

PĒRK
 Savākšu vai nopirkšu PSRS laika traukus 

ar apzeltītām maliņām. Telefons 27751838.

Veikalā Masters Rojā, telefons 29174414
 Pieņem remontā un veic apkopi motor-

zāģiem, zāles pļāvējiem, trimmeriem, laivu 
motoriem. Veic nelielus metināšanas darbus. 
 Trešdienās veikalā preces iegādājamas ar 

atlaidi.

3. februārī pulksten 17.30 
Rojas vidusskolas telpās  

IK „Ulda autoskola” organizē 
CD autovadītāju periodiskās apmācības 

kursus (95. kods).  Zvanīt 29466773.

Restorāns-bārs „Mare”
Rojā klāj galdus un izīrē 

telpas  pasākumiem. Telefons 29169490.

Kas gan var sāpes izmērīt?
Vai to vispār darīt drīkst…

Māsu aizsaulē pavadot, bēdu brīdī ar 
audzi nātāju Emīliju Mežmali kopā ir

Ilzīte, Mārīte, Zaiga, Vēsma

Tikai atmiņas klusas 
Kā mīļi un zināmi soļi 
Palicējiem 
Visu mūžu skan blakus.

Skumjās un līdzjūtībā esam kopā ar Emīliju 
Mežmali, mīļo māsu pēkšņi zaudējot.

Rojas vidusskolas kolektīvs

Neraudiet par saviem mīļajiem! 
Ne jau šķīrušies, ir viņi tikai klusi 
cauri zvaigžņu vārtiem izgājuši.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība, skolotāju Andri 
Gailišu mūžības ceļos pavadot.

Rojas vidusskolas kolektīvs

Māmuliņ, pār tavu mūžu
Šodien klusi paldies sakām.

Izsakām līdzjūtību Sarmai Mateikai, mammu 
smilšu klēpī guldot.

SIA „Būvserviss Roja” kolektīvs

NVO „Rojas invalīdu biedrība”                                    Pasākumu plāns februārī
Diena, datums Pasākuma, nodarbības nosaukums Pulksteņa laiks Nodarbību vadītājs

Trešdiena NVO sanāksme, biedru tikšanās
Tapošana 10.00–14.00 NVO valde

L. Semičenkova 28740147
02.02. 

Ceturtdiena
Radošās darbnīcas

Pērļošana, tamborēšana, adīšana 10.00–14.00 B. Rozefelde 26326557

03.02. 
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde 26078711

07.02. 
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
15.00–17.00 E. Grīnvalde

08.02. 
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 D. Čuba 26563689

09.02. 
Ceturtdiena

Radošās darbnīcas
Pērļošana, tamborēšana, adīšana, tapošana 10.00–14.00 L. Semičenkova 28740147

10.02. 
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

14.02 Otrdiena Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
15.00–17.00 E.   Grīnvalde

15.02. 
Trešdiena

Biedru tikšanās
Dekupāža, Galda spēles 10.00–14.00 A. Reinholde 29354294

16.02. 
Ceturtdiena

Radošās darbnīcas 
Darbs ar adāmmašīnu, pērļošana, tapošana. 10.00–14.00 B. Rozefelde

L. Semičenkova
17.02. 

Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

18.02. 
Sestdiena

Pagrabiņa ziemas krājumu (degustēšana,  
main. ar receptēm, recep., pagatavošana) 13.00–17.00 D. Čuba

21.02. 
Otrdiena

Veselības stunda 
Veselības grupa – nūjošna

09.00.–10.00
15.00–17.00 E. Grīnvalde

22.02. 
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 D. Čuba

23.02. 
Ceturtdiena

Radošās darbnīcas
Pērļošana, adīšana 10.00–14.00 L. Semičenkova

24.02. 
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

28.02. 
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošna

09.00–10.00
15.00–17.00 E. Grīnvalde

Selgas ielas vārda diena
4. februārī pulksten 13.00 Muzejā.

Viens no lielākajiem uzņēmumiem Rojā visos laikos ir 
bijusi Rojas zivju konservu fabrika. Šajā vārda dienā ar 
stāstiem  un mīlestību īpaši godināsim tās darbiniekus.

Visgaidītākais ciemakukulis vārda dienā – fotogrāfijas 
un atmiņu stāsti par fabrikas celtniecību, darbu tajā, 
zivju konservu receptes, iespējams, saglabājies arī kāds 
interesants priekšmets. 

Rojas bibliotēkā janvārī
Sācies jauns gads un Rojas bibliotēkā iepirktas jaunas grāmatas – gan pieaugu-

šo, gan bērnu un jauniešu literatūras nodaļā. Laipni aicināti ar jaunieguvumiem 
iepazīties izstādē un jaunieguvumu mapē! Aicinām apskatīt arī mūsu lasītājas Be-
nitas Rodionovas vaļasprieka kolekciju „Zvaniņi”. Un šodien, 27. janvārī 16.00, 
vēl varat paspēt ierasties bibliotēkā uz jaunā astroloģiskā gada prognozēm veltīto 
pasākumu „Ko sola Ugunīgā Gaiļa gads”. 

I. Svitiņa, Rojas novada bibliotēkas vadītāja

Iepriecinoša ziņa mūzikas gardēžiem
Dace Klabere

Kā jau varējām lasīt dažos masu informācijas līdzekļos, no 1. janvā-
ra arī mūsu piekrastē dzirdama radio programma Klasika, jo Dunda-
gā sācis darboties FM raidītājs 104,2. Kā „Bangai” apliecināja klasiskās 
mūzikas cienītāja Daina Gauja, tagad viņa ar vīru ar prieku no rītiem 
mostoties zinot, ka tūdaļ varēs gan ziņas dzirdēt, gan klausīties ausij un 
dvēselei tīkamu mūziku. Dzīvojot ar vienu kāju Rīgā, ar otru Rojā, Daina 
zina teikt, ka līdz šim programmu Klasika varēja uztvert vien līdz Mērs-
ragam, ar labu aparatūru līdz Upesgrīvai. Tagad situācija ir mainījusies 
un Dainai ar vīru šķiet, ka Rojā viņu iemīļotā mūzikas stacija  skan vēl 
labāk kā Rīgā.  

28. janvārī 11.00 Rojas vidusskolas sporta zālē notiks Rojas in-
valīdu biedrības veselības un sporta diena. Uz tikšanos sporta zālē!

Vokālā grupa „Ars Antiqua Riga” dibināta 2013. gadā, atskaņo galvenokārt 
Eiro pas viduslaiku un renesanses mūziku. Piedalījusies „Rīgas a capella festivālā” 
2013. un 2015. gadā, „Senās mūzikas festivālā” 2014. gadā.

Aizvadītajās sezonās grupa ar vairākām koncertprogammām – „Ītonas kora 
grāmata”, „Tjudoru laika mūzika”, „Perotīns un Perts”, „Messe de Nostre Dame 
650”, „T. L. de Viktorijas responsāriji” – uzstājusies Rīgas Domā, Rīgas Sv. Jāņa 
baznīcā, Rīgas Sv. Pētera baznīcā, Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcā, kā arī baznī-
cās visā Latvijā.

Grupas mākslinieciskais vadītājs ir Pēteris Vaickovskis (bass), pamatsastāvā 
darbojas profesionālo koru mākslinieki – Rūdolfs Bērtiņš (kontrtenors), Aigars 
Reinis (tenors), Jānis Kurševs (tenors), Uģis Meņģelis (baritons). Dažādās prog-
rammās pievienojas vēl citi mākslinieki. 

SENĀS MŪZIKAS KONCERTS
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