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22. augustā Rojas brīvdabas estrādē notika Rojas novada Spor-
ta skolas basketbola, burāšanas un vieglatlētikas nodaļu audzēk-
ņu izlaidums. Sporta skolu absolvēja 21 jaunais sportists. Šis bija 
trešais sporta skolas izlaidums. Lai arī laika apstākļi mūs neluti-
nāja, tomēr sveikt absolventus bija ieradušies daudz viesu. Trene-
rus un direktori šajā svētku reizē sveica un teica paldies par jauno 
sportistu audzināšanu Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva 
Kārkliņa un izpilddirektors Jānis Pūce. 

Basketbola programmu absolvēja 10 audzēknes. Basketbo-
la treneris Valdis Dombrovskis par meiteņu basketbola komandu 
saka atzinīgus vārdus: „Viena par otru ceļās un krīt, dažreiz vārda 
tiešā nozīmē, cīnītājas, savstarpēji draudzīgas, izpalīdzīgas, ātri aiz-
mirst aizvainojumus, vārdu sakot – draudzīga komanda! 2018. un 
2019. gadā komandas sešas meitenes – Tīna, Paula, Laura, Megija, 
Zelda un Andžela kopā ar Talsu sporta skolas meitenēm Latvijas 
jaunatnes basketbola līgas sacensībās ir izcīnījušas 6. vietu Latvijā. 
Sporta skolas audzēkne Tīna Bernāne 2019. gadā bija iekļauta Latvi-
jas izlases kandidātu sarakstā U-14 vecuma grupā. Tīna arī piedalījās 
Eiropas NBA junioru līgas nometnē Italijā.” 

Burāšanas programmu absolvēja 4 audzēkņi. Burāšanas treneris 
Gunārs Reinholds par šo grupu saka: „8 gadu laikā audzēkņi ir daudz 
ko piedzīvojuši gan treniņos, gan sacensībās. Ir izgaršots jūras sāļais, 
ezeru saldais un baseina ķīmiskais ūdens. Uz visām ūdens virsmām 
tagad protam droši noturēties. Cīņā  ar dabas spēkiem – vēju un viļ-
ņiem – no bailēm ir aizrāvusies elpa, bet esam izbaudījuši to adrena-
līna devu, ko dod laivas lidojums pa viļņu galotnēm. Laikam jau nav 
arī tāds burātājs, kurš nebūtu izbaudījis sāpīgu sitienu ar grotbomi. 
Protams, ir lijušas prieka asaras par panākumiem un pārdzīvots sa-
rūgtinājums par zaudējumiem. Tas viss ir aiz muguras, un šodien 
esam te laimīgi saņemt apliecības un lepni teikt – es protu burāt.”

Vieglatlētikas programmu absolvēja 7 audzēkņi. Vieglatlēti-
kas trenere Anita Raspopova par savas grupas audzēkņiem saka: 
„Priecājos par tiem audzēkņiem, kuri ir sasnieguši kādu sporta klasi 
vieglatlētikā, kā arī par audzēkņu  uzlabotajiem personīgajiem re-
zultātiem. Tas rada gandarījuma sajūtu par paveikto. Audzēkņiem 
tika mācīts priecāties ne tikai par saviem sasniegumiem, bet arī par 
grupas biedru veikumu. Ļoti priecājāmies par to, ka mums tika dota 
iespēja trenēties renovētajā stadionā. Patīkami, ka audzēkņi ir sav-
starpēji draudzīgi arī ārpus treniņiem un mācībām skolā. Vēlu absol-
ventiem turpināt trenēties un sasniegt vēl labākus rezultātus!”

Lasot absolventu iesūtītās atbildes uz jautājumu „Ko tev devis 
sports tavā dzīvē?” biju lepna un aizkustināta par sporta skolas au-

Izlaidums Rojas novada Sporta skolā

 Absolventi un treneri.                          R. Strautmaņa foto

dzēkņu atbildēm. Visiem absolventiem sports viņu dzīvē ir ļoti nozī-
mīgs un svarīgs, daļa no viņu dzīves. Basketbola nodaļas absolvente 
Enija Mitenberga stāsta: „Sports man nozīmē cīņu. Ne jau ar citiem 
sportistiem vai komandas biedriem, bet gan cīņu pašai ar sevi. Tas 
ļauj man labāk iepazīt un izprast sevi, saprast savas spējas, un to, 
cik ilgi esmu gatava pārvarēt sevi un grūtības, lai sasniegtu izvirzī-
to mērķi. Sports man ir kā izaicinājums, kurš mudina darīt vairāk.” 
Vieglatlētikas nodaļas absolventes Egijas Akmeņlaukas domas par 
sportu: „Sports man nozīmē ļoti daudz, tas ir manas dedzības un 
smaida autors, jo pēc treniņiem vienmēr jūtos piepildīta, laimīga un 
pateicīga, jo ne visiem ir dota tāda iespēja – labi redzēt, skriet, vin-
grot un lekt. Sports ir manā sirdī un ļoti ceru, ka tas nekad, nekad 
nezudīs.” Burāšanas nodaļas absolvents Rihards Bramanis ir atklāts: 
„Burāšanas sporta veids ir devis man izjust adrenalīnu vējā un viļ-
ņos, kā arī pārbaudīt savu baiļu robežu, jo tu esi viens ar jūru, kura 
ir stiprāka par tevi. Esmu sapratis, ka galvenais ir nemēģināt uzvarēt 
jūru, svarīgi ir tikt galā pašam ar sevi. Esmu iemācījies pieņemt ātrāk 
lēmumus, un tas noteikti man palīdzēs turpmākajā dzīvē.”

Svētku gaisotni izlaidumā papildināja mūzika. Paldies skaistās 

balss īpašniecei Daigai Lakšmanei,  paldies mūziķiem Antrai Upe-
niecei un Sandrim Upeniekam par brīnišķīgajiem priekšnesumiem, 
paldies burāšanas nodaļas audzēkņiem Miķelim Gitendorfam, Ri-
hardam Bramanim, Eduardam Čeksteram un viņu pedagoģei Maru-
tai Zemturei par virtuozo ģitāras spēli. Vēlos teikt lielus paldies pa-
sākuma vadītājai Vitai Zemturei par tā raito norisi, estrādes vadītājai 
Madarai Aizgrāvei par sniegto atbalstu izlaiduma organizēšanā, pa-
sākuma apskaņošanas meistaram Marekam Štālam par profesiona-
litāti, fotogrāfam Raitim Strautmanim par skaistajām fotogrāfijām.

Brazīlijas futbola leģenda Pele ir teicis: „Jo grūtāk tev nāca uzva-
ra, jo vairāk tu esi laimīgs, ka sasniedzi to!”. Novēlu absolventiem būt 
laimīgiem, un turpmāk skaistas un grūtas uzvaras sportā! Paldies 
treneriem A. Raspopovai, G. Reinholdam un V. Dombrovskim par 
ieguldīto darbu jauno sportistu trenešanā astoņu gadu garumā! Pal-
dies Rojas novada domei par finansiālo un morālo atbalstu! Paldies 
audzēkņu vecākiem par sadarbību un atbalstu visus šos gadus! Uz 
tikšanos nākošajā izlaidumā 2021. gadā.

Sporta skolas direktore T. Kirilova

Audzēkņu 
papilduzņemšana

Rojas Mūzikas 
un mākslas skolā

Piedāvājam iespēju apgūt:
• Klavierspēli
• Akordeona spēli
• Vijoles spēli
• Vokālo mūziku
• Vizuāli plastisko mākslu
• Ģitāras spēli

Papildus piedāvājam:
 Sagatavošanas klasi mūzikas pamati;
 Sagatavošanas klasi mākslas pamati;
 Interešu izglītības programmas – 
   iespēju apgūt mūzikas un mākslas  
   pamatus bez vecuma ierobežojuma.

Pārējās programmās izglītojamo 
skaits ir nokomplektēts.

Pieteikšanās 
no 24. augusta līdz 4. septembrim

Iesniegumu var aizpildīt 
katru darba dienu no plkst. 10.00–14.00 

Rojas Mūzikas un mākslas skolā 
(Strauta ielā 2, Rojā).

ROJAS NOVADA SPORTA SKOLA
2020./2021. m. g. turpina uzņemt 

audzēkņus šādās nodaļās:

Sporta veids Dzimšanas 
gads Treneris Tālr. nr.

Basketbols (meitenes) 2008.–2011. R. Kreicbergs 22409683
Basketbols (zēni) 2008.–2011. R. Kreicbergs
Basketbols (zēni) 2002.–2003. V. Dombrovskis 27080543
Basketbols (zēni) 2004.–2005. R. Bārdiņa, 26596360
Basketbols (zēni) 2006.–2007. R. Kreicbergs 22409683
Basketbols (meitenes) 2004.–2006. V. Dombrovskis
Vieglatlētika 2006–2009. A. Raspopova 20151466
Vieglatlētika 2010.–2012. A. Raspopova
Burāšana 2006.–2009. G. Reinholds 26434813
Burāšana 2010.–2012. G. Reinholds
Koriģējošā vingrošana 2005.–2013. L. Vērpēja 29176461
Basketbols (interešu izglītība) 2012.–2014. L. Vērpēja
Vispārējā fiziskā sagatavotība 
sešgadīgiem audzēkņiem 2014. L. Vērpēja

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

1. Audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc noteiktas formas);
2. Uzrādīt dzimšanas apliecību vai pasi;
3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, ka audzēknis drīkst nodarbo-

ties izvēlētajā sporta veidā.
Tālrunis informācijai 29617771, direktore T. Kirilova.

Zinību diena 
Rojas novada izglītības iestādēs:

Ar dāliju pušķiem un košajām lapām 
Ik skolā nāk septembra rīts…  
                     (I. Driķe)

• Zinību diena Rojas vidusskolā – 
plkst. 9.00 svinīgais pasākums Rojas brīvdabas estrādē,

plkst. 10.00 svinīgais gājiens uz Rojas vidusskolu,
pēc gājiena klases stundas.

Vecākus aicinām piedalīties Zinību dienas svinīgajā pasāku-
mā un gājienā. Vecāki klases stundā piedalās tikai 1. a, 1. b, 4.a 
un 4. b klasēs. Pārējās klases stundās un pirmsskolas izglītības 
grupās „Pūcītes-1” un „Pūcītes-2” svinīgajā nodarbībā vecāki 
nepiedalās. 

Rojas iedzīvotāji! 
 Aicinām Jūs no plkst. 10.00 līdz 10.30 vērot Rojas vidusskolas 

Zinību dienas gājienu  maršrutā  Jūras iela 10 (Rojas brīvdabas 
estrā de)–Jūras iela–Selgas iela–Celtnieku iela–Zvejnieku iela – 7 
(Rojas vidusskola) un uzgavilēt mūsu skolēniem, skolotājiem un 
vecākiem! 

• PII „Saulespuķe” savus audzēkņus gaidīs plkst. 11.00.

• PII „Zelta zivtiņa” savus audzēkņus gaidīs plkst. 10.00.

• Rojas Mūzikas un mākslas skola savus audzēkņus 
gaidīs plkst. 12.00.

Informējam, ka pasākumi publicitātes nolūkos tiks fotogra-
fēti / filmēti.

No kļavas pirmā lapa ris, 
Nāk skolas sētā septembris...

Lai audzēkņiem gaišas domas un 

daudz jaunu zināšanu! 

Sveicam 1. septembrī!
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Rojas novada domē Saistošie noteikumi
Rojas novada domes 
2020. gada 18. augusta sēdē 
tika izskatīti 15 darba kārtī-
bas jautājumi, 
kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt par Rojas novada So ciālā 
dienesta vadītāju Kārli Volanski.

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 10/2020 „Grozījumi Rojas novada paš-
valdības 16.08.2011. saistošajos noteiku-
mos Nr. 17/2011 „Par reklāmu, izkārtņu 
un citu informatīvu materiālu izvietošanas 
kārtību publiskās vietās Rojas novada teri-
torijā un pašvaldības nodevas aprēķināša-
nas kārtību”.

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 12/2020 „Grozījumi Rojas novada 
pašvaldības 21.02.2017. saistošajos no-
teikumos Nr. 4/2017 „Par mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēša-
nas un izķeršanas kārtību Rojas novadā.””.

•	 Apstiprināt dalības maksu vienai 
komandai basketbola turnīrā U-12 koman-
das zēniem „Rojas kauss 2020” 2020. gada 
12. septembrī EUR 40,00 apmērā, izņemot 
Rojas novada Sporta skolas komandai.

•	 Dot atļauju Rojas Tūrisma informā-
cijas centram, publiskā pasākuma „Rojas 
Upes svētki” rīkošanai.

•	 Dot atļauju Rojas Jūras zvejniecības 
muzejam, publiskā pasākuma „Rudens 
tirgus svētki” rīkošanai.

•	 Apbūves tiesīgajam nodot apbūves 
tiesību uz nekustamajā īpašuma „Meln-
sila stāvlaukums”, Rojas novadā. Apbūves 
tiesīgo noskaidrot rakstiskā izsolē, nosa-
kot nekustamā īpašuma „Melnsila stāv-
laukums”, Rojas novadā, izsoles sākuma 
cenu apbūves tiesības maksu EUR 430,00 
gadā. Apstiprināt Pirmās rakstiskās izso-
les noteikumus. 

•	 Apbūves tiesīgajam nodot apbūves 
tiesību uz nekustamajā īpašuma „Melnsila 
stāvlaukums”, Rojas novadā. Apbūves tie-
sīgo noskaidrot rakstiskā izsolē, nosakot 
nekustamā īpašuma „Melnsila stāvlau-
kums”, Rojas novadā, izsoles sākuma cenu 
apbūves tiesības maksu EUR 500,00 gadā.

•	 Noslēgt uz desmit gadiem ar 
SIA „Melnsilkrasts” zemes nomas līgumu 
par zemes „Caurlaide”, Melnsils, Rojas no-
vads, iznomāšanu būvju īpašuma uzturē-
šanas vajadzībām, nosakot zemes lietoša-
nas mērķi. 

•	 Izstrādāt zemes ierīcības projektu ne-
kustamam īpašumam „Avotlejas” un „Jau-
navotlejas”, Rojas novadā, saglabājot esošo 
adresi un nosaukumu, un apstiprināt zemes 
ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.

•	 Izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamam īpašumam „Bešķi”, Rojas 
novadā un apstiprināt zemes ierīcības 
projekta izstrādes nosacījumus.

•	 Piešķirt nekustamā īpašuma Zvaig-
žņu iela 4, Roja, Rojas novads, zemes vie-
nībai adresi.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
„Roņlejas”, Rojas novadā. Atdalītai zemes 
vienībai piešķirt jaunu nosaukumu, sa-
glabājot esošos zemes lietošanas mērķus.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
„Kramnieki”, Rojas novadā. Atdalītai zemes 
vienībai piešķirt jaunu nosaukumu, sagla-
bājot esošos zemes lietošanas mērķus.

•	 Mainīt nekustamā īpašuma „Lapi-
ņas”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes vienī-
bai nosaukumu.

Marita Pāvuliņa

                                 Nr. 11/2020 
APSTIPRINĀTS

ar Rojas novada domes 2020. gada 21. jūlija 
sēdes lēmumu Nr. 91 (protokols Nr. 10)

Grozījumi Rojas novada pašvaldības 15.05.2012. saistošajos 
noteikumos Nr. 9/2012 „Par ēku un dzīvokļu numerācijas, māju 
un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Rojas novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 5. punktu

                      Nr. 13/2020 
APSTIPRINĀTS

ar Rojas novada domes 2020. gada 21. jūlija 
sēdes lēmumu Nr. 93  (protokols Nr. 10)

Grozījumi Rojas novada pašvaldības 20.08.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Rojas novada 

kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 6. punktu 

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Melnsila stāvlaukums”, 
Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 88820020127, zemes vienības 
daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278001 0,0142 ha platībā 

apbūves tiesību pirmo rakstisko izsoli
Izsole notiek pamatojoties uz Rojas novada domes 18.08.2020. lēmumu 

Nr. 109 „Par apbūves tiesību rakstisku izsoli  zemes vienības daļā ar kadastra ap-
zīmējumu 888200201278001 0,0142 ha platībā”.

Apbūves tiesību izsoles organizētājs: Rojas novada domes Izsoļu komisija.
Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264.
Apbūves tiesību izsoles veids: pirmā rakstiskā izsole.
Apbūves tiesību objekts: Rojas novada pašvaldībai piederoša  nekustamā īpa-

šuma „Melnsila stāvlaukums”, Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 88820020127, 
zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278001 0,0142 ha platībā 
apbūves tiesība (turpmāk – OBJEKTS).

Apbūves tiesību objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi: Ap-
būves tiesības nodibināšanas mērķis ir, atbilstoši Rojas novada teritorijas plāno-
jumam, izbūvēt tūrisma būvi, kas nav pastāvīgs īpašuma objekts. 

Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām perso-
nām bez saskaņojuma ar Rojas novada pašvaldību.

Apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā.
Apbūves tiesību ieguvējs kompensē Rojas novada domei neatkarīga vērtētāja 

atlīdzības summu EUR 125,00 (viens simts divdesmit pieci eiro) apmērā. 
OBJEKTĀ jāizbūvē tūrisma būve un jāsniedz tūrisma pakalpojumi.
Apbūves laukums nosakāms atbilstoši ar Rojas novada pašvaldības 2011. gada 

20. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2011 „Rojas novada teritorijas 
plānojums 2011.–2023. gadam”, apstiprinātajiem Teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumiem.

Apbūves tiesīgajam jānodrošina netraucēta piekļuve apakšzemes komuni-
kācijām būves ekspluatācijas laikā. Pēc apbūves tiesību izbeigšanās Rojas no-
vada pašvaldība nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu 
īpašumā.

Rojas novada pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja 
apbūves tiesīgais neizbūvē tūrisma būvi 1 (viena) gada laikā pēc apbūves tiesību 
nostiprināšanas zemesgrāmatā. Apbūves tiesību termiņš:  līdz 2053. gada 31. de-
cembrim.

Apbūves tiesību objekta apbūves tiesību maksas apmērs, citi veicamie maksā-
jumi un izsoles solis:

– apbūves tiesību nosacītā maksa – EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit eiro) 
gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

– papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā arī pievie-
notās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām;

– izsoles solis netiek noteikts.
Izsoles norises vieta un laiks: 2020. gada 9. septembrī, plkst. 12.00, Rojas 

novada domes 2. stāvā sēžu zālē, adrese – Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā.
Objekta apskates vieta un laiks:  nekustamā īpašuma „Melnsila stāvlaukums”, 

Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 88820020127, zemes vienības daļā ar kadas-
tra apzīmējumu 888200201278001 0,0142 ha platībā, – objekts ir brīvi pieejams 
jebkurā laikā.

Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās:
 piedāvājums, noformēts atbilstoši izsoles noteikumu Pielikumam Nr. 2 un 

izsoles noteikumiem, jāiesniedz slēgtā aploksnē, nosūtot pa pastu vai personīgi 
iesniedzot Rojas novada domē, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264, 
ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. septembrim, plkst. 11.45 (dalībnieks nodrošina, ka 
piedāvājums tiek saņemts šajā punktā norādītajā adresē un līdz šajā punktā norā-
dītajam laikam). Pēc šajā punktā minētā datuma un laika saņemtie piedāvājumi 
netiek atvērti;

 līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda EUR 43,00 (četrdes-
mit trīs eiro), kuras iemaksu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā: Rojas no-
vada dome, reģistrācijas numurs 90002644930, kredītiestāde: a/s „SWEDBANK”, 
kods: HABALV22, konts: LV95HABA0551022109166. Maksājuma mērķī jāno-
rāda: „Par apbūves tiesību īpašuma „Melnsila stāvlaukums”, Melnsils, Rojas no-
vads, kadastra Nr. 88820020127, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 
888200201278001 0,0142 ha platībā drošības nauda”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā sadaļā pašvaldī-
bas sludinājumi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Melnsila stāvlaukums”, 
Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 88820020127, zemes vienības 
daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278002 0,0312 ha platībā 

apbūves tiesību pirmo rakstisko izsoli
Izsole notiek pamatojoties uz Rojas novada domes 18.08.2020. lēmumu 

Nr. 110 „Par apbūves tiesību rakstisku izsoli  zemes vienības daļā ar kadastra ap-
zīmējumu 888200201278002 0,0312 ha platībā”.

Apbūves tiesību izsoles organizētājs: Rojas novada domes Izsoļu komisija.
Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264.
Apbūves tiesību izsoles veids: pirmā rakstiskā izsole.
Apbūves tiesību objekts: Rojas novada pašvaldībai piederoša  nekustamā īpa-

šuma „Melnsila stāvlaukums”, Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 88820020127, 
zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278002 0,0312 ha platībā 
apbūves tiesība (turpmāk – OBJEKTS).

Apbūves tiesību objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi: Ap-
būves tiesības nodibināšanas mērķis ir, atbilstoši Rojas novada teritorijas plāno-
jumam, izbūvēt tūrisma būvi, kas nav pastāvīgs īpašuma objekts. 

Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām perso-
nām bez saskaņojuma ar Rojas novada pašvaldību.

Apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā.
Apbūves tiesību ieguvējs kompensē Rojas novada domei neatkarīga vērtētāja atlī-

dzības summu EUR 125,00 (viens simts divdesmit pieci eiro) apmērā. 
OBJEKTĀ atbilstoši Rojas novada teritorijas plānojumam jāizbūvē tūrisma 

būve un jāsniedz tūrisma pakalpojumi.
Apbūves laukums nosakāms atbilstoši ar Rojas novada pašvaldības 2011. gada 

20. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2011 „Rojas novada teritorijas 
plānojums 2011.–2023. gadam”, apstiprinātajiem Teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumiem.

Apbūves tiesīgajam jānodrošina netraucēta piekļuve apakšzemes komunikācijām 
būves ekspluatācijas laikā. Pēc apbūves tiesību izbeigšanās Rojas novada pašvaldība 
nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu īpašumā.

Rojas novada pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja 
apbūves tiesīgais neizbūvē tūrisma būvi 3 (trīs) gadu laikā pēc apbūves tiesību 
nostiprināšanas zemesgrāmatā. Apbūves tiesību termiņš:  līdz 2053. gada 31. de-
cembrim.

Apbūves tiesību objekta apbūves tiesību maksas apmērs, citi veicamie maksā-
jumi un izsoles solis:

– apbūves tiesību nosacītā maksa – EUR 500,00 (pieci simti eiro) gadā, neies-
kaitot pievienotās vērtības nodokli;

– papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā arī pievie-
notās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām;

– izsoles solis netiek noteikts.
Izsoles norises vieta un laiks: 2020. gada 9. septembrī, plkst. 12.30, Rojas 

novada domes 2. stāvā sēžu zālē, adrese – Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā.
Objekta apskates vieta un laiks:  nekustamā īpašuma „Melnsila stāvlaukums”, 

Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 88820020127, zemes vienības daļā ar kadas-
tra apzīmējumu 888200201278002 0,0312 ha platībā, – objekts ir brīvi pieejams 
jebkurā laikā.

Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās:
piedāvājums, noformēts atbilstoši izsoles noteikumu Pielikumam Nr.  2 un 

izsoles noteikumiem, jāiesniedz slēgtā aploksnē, nosūtot pa pastu vai personīgi 
iesniedzot Rojas novada domē, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264, 
ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. septembrim, plkst. 12.00 (dalībnieks nodrošina, ka 
piedāvājums tiek saņemts šajā punktā norādītajā adresē un līdz šajā punktā norā-
dītajam laikam). Pēc šajā punktā minētā datuma un laika saņemtie piedāvājumi 
netiek atvērti;

līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda EUR 50,00 (piecdes-
mit eiro), kuras iemaksu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā: Rojas nova-
da dome, reģistrācijas numurs 90002644930,  kredītiestāde: a/s „SWEDBANK”, 
kods: HABALV22, konts: LV95HABA0551022109166. Maksājuma mērķī jāno-
rāda: „Par apbūves tiesību īpašuma „Melnsila stāvlaukums”, Melnsils, Rojas no-
vads, kadastra Nr. 88820020127, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 
888200201278002 0,0312 ha platībā drošības nauda”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā sadaļā pašvaldī-
bas sludinājumi.

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 
15.05.2012. saistošajos noteikumos Nr. 9/2012 
„Par ēku un dzīvokļu numerācijas, māju un 
ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību 
Rojas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 
šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu III. nodaļu šādā 
redakcijā:

III. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU 
NEIEVĒROŠANU

23. Par šo noteikumu neievērošanu admi-
nistratīvi soda ēkas vai dzīvokļa īpašnieku.

24. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt 
administratīvā pārkāpuma procesu līdz ad-
ministratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir 
tiesīgi Rojas novada domes struktūrvienības 
„Pašvaldības policija” amatpersonas. Valsts 
policijas amatpersonu tiesības kontrolēt šo 
Noteikumu prasību izpildi nosaka likums 
„Par policiju”.

25. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo 
Noteikumu pārkāpumiem lēmumus pieņem 
Rojas novada domes Administratīvā komisija.

26. Naudas sods noteikumos tiek izteikts 
naudas soda vienībās. Vienas naudas soda 
vienības vērtība ir pieci euro.

27. Sods par ēkas numura vai nosaukuma 
zīmes vai dzīvokļu numura zīmes neizvieto-
šanu – brīdinājums vai 6 naudas soda vienī-
bas.

Sods par ēkas vai dzīvokļu numura zīmes 
vai ēkas nosaukuma zīmes neuzturēšanu kār-
tībā – brīdinājums vai 3 naudas soda vienības.

Sods par atkārtotu tādu pašu noteikumu 
pārkāpumu viena gada laikā no soda piemē-
rošanas par noteikumu pārkāpumu – līdz 
20 naudas soda vienībām.

28. Administratīvā soda uzlikšana neat-
brīvo pārkāpējus no noteikumos paredzēto 
pasākumu pildīšanas.”

2. Saistošie noteikumi publicējami infor-
matīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteik-
tajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

1. Izdarīt Rojas novada pašval-
dības 20.08.2019. saistošajos notei-
kumos Nr. 6/2019 „Rojas novada 
kapsētu darbības un uzturēšanas 
saistošie noteikumi” (turpmāk tek-
stā – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu VII. no-
daļu šādā redakcijā:

VII. Saistošo noteikumu izpildes 
kontrole un administratīvā atbildība 

par saistošo noteikumu 
neievērošanu

31. Kontrolēt noteikumu izpildi 
un veikt administratīvā pārkāpuma 
procesu līdz administratīvā pārkāpu-
ma lietas izskatīšanai ir tiesīgi Rojas 
novada domes struktūrvienības „Paš-
valdības policija” amatpersonas. Valsts 
policijas amatpersonu tiesības kontro-
lēt šo Noteikumu prasību izpildi nosa-
ka likums „Par policiju”.

Administratīvo pārkāpuma lietas 
par šo Noteikumu pārkāpumiem lē-

mumus pieņem Rojas novada domes 
Administratīvā komisija.

32. Naudas sods noteikumos tiek 
izteikts naudas soda vienībās. Vie-
nas naudas soda vienības vērtība ir 
pieci euro.

33. Par šo noteikumu II, IV un 
V  nodaļās minēto prasību neievē-
rošanu, ja sods nav paredzēts citos 
normatīvos aktos, izsaka brīdinā-
jumu, vai uzliek naudas sodu fizis-
kām personām no 4 naudas soda 
vienībām, līdz 70 naudas soda vie-
nībām, bet juridiskajām personām   
– no 40 naudas soda vienībām, līdz 
280 naudas soda vienībām.”

2. Saistošie noteikumi publicēja-
mi informatīvajā izdevumā „Banga” 
un stājas spēkā likuma „Par pašval-
dībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja 
E. Kārkliņa

Konkursā par Sociāla dienesta vadītā-
ja amatu bija pieteikušies trīs pretendenti, 
kurus izvērtēja konkursa komisija un uz 
tālākām sarunām virzīja divus. Pēc sa-
runām ar pretendentiem  komisija lēma 
vadītāja amatam virzīt Kārli Volanski. 
Viņš savus amata pienākumus sāka pildīt 
24. augustā. Sveicam jauno vadītāju!

Sociālā dienesta vadītājs Kārlis Vo-
lanskis ar darbiniecēm Lindu un Ivetu. 

Iecelts jauns Sociālā 
dienesta vadītājs
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ZAĻUMBALLEI BŪT! 
Šo vietu no visas sirds gribas saukt par vis-

skaistāko zaļumballes vietu pasaulē! Dzelžu mājas 
atpūtas vieta, kurā, ar saimnieku Egila un Indras 
Zigatu laipnu atļauju un pretimnākšanu, jau trešo 
gadu tiek rīkota „Valgalciema zaļumballe”, pavisam 
noteikti atbilst tam, lai to šādi godātu. Jūras klāt-
būtne, gulbji un saulriets fonā, šūpoles un vecie 
rati, netālu kūpošs kūriņš – tas viss sniedz mājīgu-
ma, omulības un romantikas sajūtu. Kopš šai vietā 
Rojas novadā „iegriezām” simtgades zaļumballi, 
nu jau ik gadu augusta vidū notiek rosība. Lai gan 
vasaras sākumā šķita, ka stingrie pulcēšanās aizlie-
gumi un ierobežojumi nepieļaus jaukās tradīcijas 
turpināšanu, tomēr notikumi iegrozījās labvēlīgi 
un varējām ar prieku paziņot – zaļumballei arī šo-
gad būs būt! Un tā 15. augustā uz Dzelžiem atkal 
ceļoja soli, skaņu aparatūra, lielais zupas katls, kla-
vieres un citas svētkiem noderīgas lietas – lai viss 
varētu notikt pēc pilnas programmas.

Šogad priecīgajam vakaram piebiedrojās spor-
tisks rīts, jo pēc septiņu gadu pārtraukuma tika 
spēlēm sagatavots volejbola laukums un notika 
dažādas  aktivitātes lieliem un maziem – sacensī-
bas volejbolā, enkura celšanā, petankā u.c . Sporta 
sacensību organizators Roberts Kreicbergs, kuram 
palīdzēja arī Guna Kārklevalka atzina, ka viss iz-
devies labi.

Diena bija necerēti saulaina un silta un tai seko-
ja tikpat jauks vakars, kurā pa vienam un bariņos uz 
pasākumu sanāca kupls pulks skatītāju. Valgalciems 
ir izauklējis pašiem savas skanīgas dziedātājas un te 
ar prieku klausās Lindas Vicinskas un Aijas Kaļi-
ņičenko skaistajās balsīs, bet ar klavierspēli, jūrai 
šalcot, priecēja Toms Kazimirisaņecs.

Reizēs, kad ciemnieki sanāk kopā, nu jau par 
tradīciju kļuvusi vietējās vēstures stāstu stāstīšana. 
Valgalciemam tā ir notikumiem bagāta, turklāt ir 
ļoti paveicies ar to, ka ir arī pašiem sava aizrautī-
ga vēstures pētniece Egita Jansone. Ik gadu viņas 
iepriekšējiem stāstiem piepulcējas jauni. Šoreiz 
Egita iesāka stāstījumu par senajiem laikiem, kad 
Kursas piekrasti no Engures līdz Dundagai apklāja 

milzīgs mežs, un mežaino apvidu sauca par Sar-
kano cirķeli. Interesanti, ka tieši no šīs piekrastes 
kurši un šeit dzīvojošie lībieši veduši tirdzniecību 
ar jaundibināto Rīgu, turklāt kurši Zviedrijā ieņē-
ma un pilnīgi izpostīja vidusszviedrijas bagātāko 
pilsētu Sigtunu, kas savā laikā bija Zviedrijas gal-
vaspilsēta. Egitas stāsts aizveda arī uz bagātajiem 
hercoga Jēkaba laikiem, kad te bija aktīva saimnie-
ciskā darbība. No Upesgrīvas līdz Rojai šais laikos 
uzbūvēti 116 latvju karakuģi, bet no Engures līdz 
Uguņciemam (Valgalciems turpat blakus) darbo-
jās daudzas rūdas raktuves, dzelzs cepļi un nau-
das kaltuves. Domājams, ka arī Valgaciemā bija 
gan cepļi, gan ķieģeļu ražošana, ne velti te mājām 
doti nosaukumi Cepļi, Grantiņi, Smilškalni, Ķieģe-
li, Dakstiņi, Strīķi. Tālāk sekoja atskats par baro-
nu laikiem, kad Valgalciems piedrēja Nurmuižai, 
Strazdumuižai un Vandzenei. Īpaši interesanti 
bija uzzināt faktu, kas attiecās uz zaļumballes vie-
tu – 1877. gadā 12. jūnijā Vandzenes muižkungs 
Nikolajs fon Heiginss no Valdegāles dzimtskunga 
Augusta fon Firksa nopirka četras sētas: Dzelžus, 
Ķiekas, Punķus un Gustus. Šo četru māju pirkša-
nas akta, kurš iezīmēts plānā, kopiju  Egita uzdāvi-
nāja Dzelžu mājas saimniecei. Egita šī gada stāstos 
palaboja savu iepriekš teikto, jo viņai šķitis, ka vi-
sos avotos minētā dzimšanas vieta izcilajam zināt-
niekam Jānim Bickim ir Valgalciema Ķelles un Be-
ķeri ir kļūda, bet, pateicoties novadpētniecei Dacei 
Alsbergai, ir apstiprinājies fakts, ka patiešām tā ir 
bijis – tai laikā viņa vecāki dzīvoja Beķeros. Tiem, 
kas ieinteresēti uzzināt vairāk par Valgalciema 
vēsturi, noteikti iesaku tikties ar Egitu un nestei-
dzīgā gaisotnē uzzināt šīs vietas norises cauri laika 
plūdumam. To ir pārsteidzoši daudz!

Tāda kopā sanākšanas reize arī ir īstā, kad var 
pateikt paldies saviem līdzcilvēkiem. Valgalciem-
nieki tika aicināti ieteikt, kuri būtu to pelnījuši un 
svētku reizē pašu pateicības rakstus „Par labiem 
darbiem Valgalciemā” saņēma Andrejs Jansons, 
Jānis Porietis, Ervīns Kirkops, Igors Duburs un 
Skaidrīte Valtere. Iesakot nominantus, valgal-

ciemnieki ar pateicību 
stāstīja, par kādiem 
sirdsdarbiem saka pal-
dies – Jānis izlicis vi-
siem pieejamas urnas 
atkritumiem, Skaid-
rīte nesavtīgi palīdz 
auto veikaliņa darbos, 
bet Andrejs, Igors un 
Ervīns ir bezgala izpa-
līdzīgi un nekad neat-
saka palīdzību ciema 
ļaudīm.

Ar īpašu sveicienu 
Dzelžu mājas saimnie-
kiem bija ieradusies 
Rojas novada domes 
priekšsēdētāja Eva 
Kārkliņa. Viņa teica 
laba vēlējumus un pal-
dies Zigatu ģimenei par to, ka ik gadu šeit tiekam 
laipni uzņemti.

Pēc svētku sveicieniem skatītāju priekam tika 
izrādīts jaunākais Rojas kultūras centra amatier-
teātra veikums – Rutku Tēva luga „Inteliģentas 
meičas”. Aktieriem un režisorei Sigitai Līdakai 
šajā „ierobežojumu sezonā” nebūt nebija vieg-
li uzturēt kolektīva garu un vēl iestudēt jaunu 
izrādi vasarai. Tomēr aktieri – Sarmīte Smilga, 
Iluta Graudiņa, Inese Priede, Niveta Grīnīte, 
Edmunds Jēgermanis, Oskars Mitenbergs un 
Andrejs Līdaks ar savu uzdevumu tika galā go-
dam. Gan īsais mēģinājumu laiks, gan spēle ne-
ierastos apstākļos brīvdabā nebija šķērslis, lai 
iepriecinātu klātesošos. Vienprātīgie aplausi pēc 
izrādes liecināja, ka viss ir izdevies.

Kā jau ciema svētkos pieklājas, milzīgā katlā 
tika vārīts svētku cienasts – lašu zupa. Lai garšī-
gā viruma pietiktu visiem, ierasti rūpējās omulīgā 
saimniece Dina Čuba.

Kopš filmas „Gūtenmogens un Vienciems” 
tapšanas laikiem, valgalciemnieki ir draugos ar 

aktieriem un tie tiek gaidīti ciemos. Šogad ai-
cinājām Indru Burkovsku. Kopā ar kolēģi Rutu 
Vītiņu viņa iejutās čigāniešu lomā un sagādāja 
jautrus mirkļus apkārtējiem gan ar vietējo ļaužu 
apdziedāšanu, gan anekdotēm un jautriem stās-
tiem.

Un pats galvenais, protams – ballēšanās.  Lielis-
kā dueta „Karakums” muzikantu Kaspara Tīmaņa 
un Normunda Jakušonoka vadībā malā sēdētāju 
nebija, izdejošanās bija no sirds!

Un tā, lai gan pavasarī šāda doma likās bezce-
rīga, šī gada „Valgalciema Zaļumballe” aizvadīta.

Kad jautāju saimniekam Egilam – „Nu ko? Nā-
kamgad turpinām?” Atbilde bija – „Protams!”

Sakot arī savu paldies Zigatu ģimenei, gri-
bu pateikties par sadarbību un atbalstu arī Egitai 
Jansonei, Aijai Kaļiņičeko, Lindai Vicinskai un 
Tomam Kazimirisaņecam, Rojas DzKU puišiem, 
Rojas Mūzikas un mākslas skolai, Zanei Vaivodei,  
Andrim Zemelim,  Dinas Čubas saimei, kā arī sa-
viem kolēģiem Marekam Štālam un Ārijai Veidei.

Dace Broka
Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

Dzelžu mājas saimniece Indra saņemot vērtīgo dāvinājumu.    
 A. Zemela foto

No 10.–14. augustam BLPJC „Varavīk-
sne” notika vasaras dienas nometne „Spirgts 
un vesels”, kur piedalījās Rojas novada 
bērni vecumā no 9–12 gadiem. Bērnu no-
metne tika realizēta ar ES fonda projekta 
„Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” 
Nr. 9.2.4.2./16/I/044 finansiālu atbalstu.

Vasaras dienas nometne notika piecas 
dienas un deva iespēju 15 Rojas novada bēr-
niem piedalīties dažādas aktivitātēs, kas po-
pularizē  veselīgu dzīvesveidu. 

Nometnes dalībnieki katru dienu tika 
iesaistīti  sportiskās aktivitātēs, kas saistītas  ar 
dažādām sporta spēlēm, saliedēšanās spēlēm, 
jautrām stafetēm, un tika iegādāts sporta in-
ventārs par projekta līdzekļiem.

Bērni devās pārgājienā gar Rojas upi, kur 
dalībniekus sagaidīja „mūsdienīgs pirāts” ar 
dažādiem, interesantiem uzdevumiem, kā 
arī katram dalībniekam bija jāatrod apslēptā 
manta mežā. Nometņu programmas ietvaros 
dalībniekus iesaistīja viktorīnas aktivitātē, kas 
pilnveidoja bērnu zināšanas un izpratni par 
veselīgu dzīvesveidu kopumā.

Radošo darbnīcu ietvaros, ko vadīja in-
terešu pulciņu vadītāja Kristīne Sauškina, 
tika iekļauta veselības veicināšanas tēma, 
kas ir saistīta ar veselīgu uzturu, kā prak-
tiski pagatavot dažādus dārzeņu salātus. 
Nometnes dalībnieki katrs izdomāja saviem 
salātiem nosaukumu, kā arī pastāstīja, kā to 

pagatavojis. Īpašu prieku bērniem sagādāja 
enerģijas batoniņu gatavošana no žāvētiem 
augļiem, riekstiem un dažādām sēkliņām. 

Radošajā darbnīcā bērni apgleznoja stik-
la krūzes, audumu somas, kā arī izgatavoja 
magnētus no Fimo masas, kur tika attēloti 
veselīgā uztura produkti, lai popularizētu to 
vērtību.

Nometnes dalībniekiem bija iespēja dar-
boties kopā ar uztura speciālisti Kristīni Se-
kaci, kur tika apgūtas prasmes, kā garšīgi un 
interesanti pagatavot veselīgu ēdienu, veidot 
izpratni par sabalansētu un veselīgu uztura 
šķīvi. Bērni ieguva vērtīgu informāciju par 
to, ka saldumi un našķi ikdienas uzturā nav 
nepieciešami tik daudz, cik tiek patērēti, un 
to var aizvietot ar veselīgiem augļiem. 

Viena diena nometnes dalībniekiem bija 
paredzēta ekskursijai uz Tukuma novadu, 
kur fiziskās aktivitātes varēja turpināt, izejot 
baskāju taku „Valgumu pasaulē”, un radoši 
izpaust sevi, darbojoties „Salmu muzejā – 
darbnīcā” Tukuma pilsētā.

Šī projekta ietvaros, šāda veida nometnes 
notiks  vēl 2 gadus, kopā 4 dienas nomet-
nes bērniem un jauniešiem, lai popularizētu 
aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un interesanti 
pavadīt savu brīvo laiku. 

Uz tikšanos nākamajā vasaras nometnē!
Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu 

speciāliste Lienīte Voronova

Nometnes „Spirgts un vesels” dalībnieki.                                                           Albuma foto

Esi spirgts 
un vesels!

Melnsila Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centra sporta diena
22. augustā norisinājās Melnsila BLPJC rīkotā sporta diena, kurā 

katrs sporta cienītājs varēja izvērtēt savus spēkus dažādos sporta veidos!
Sporta dienu galvenais mērķis ir ieinteresēt bērnus un jauniešus 

piedalīties fiziskajās aktivitātēs, kurā ikviens dalībnieks var izmēģināt 
savus spēkus un atklāt sevī to sportisko talantu, kuru vēlāk varētu at-
tīstīt un pilnveidot. 

Bija prieks par ikvienu, kurš piedalījās sporta aktivitātēs. Sporta 
cienītāji varēja piedalīties volejbolā, strītbolā, tautas bumbā, šautriņu 
mešanā un petankā.

Godalgotās vietas ieguva:
Volejbolā (no 7 komandām): 1. – Z/Rāvis, 2.–Muguras, 3.–P-brāļi.
Strītbolā (no 5komandām): 1. – Muguras, 2.–Trīs/Graudi, 3. – 

Melnsils.
Tautas bumbā (no 5 komandām): 1. – Kosmoss, 2. – Ozoli, 3. – Sīpoli.
Šautriņu mešanā: 1. – Dāvis B., 2. – Baiba G., 3. –Matīss F. 
Šautriņu mešana bērniem: 1.– Roberts A., 2. – Dārta Š., 3. – Dag-

nija O.
Petanks: 1.–Rūdis F., 2. – Matīss Ķ., 3. – Ansis O.
Petanks bērniem: 1. – Roberts A., 2. – Intars J.
Šī sporta diena izvērtās par spilgtu, jautru, aizraujošu un neaizmir-

stamu. 
Paldies ikvienam, kurš piedalījās, vai vienkārši atnāca atbalstīt 

sportistus un pavadīt kopā šo dienu!
Melnsils BLPJC interešu pulciņa audzinātāja 

Ludmila Ozola

Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centra „Strops’’ 
darbības paplašināšana

Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un „Lauku atbalsta dienests’’ 
2019. gada 15. novembrī apstiprināja Rojas novada domes projektu 
Nr. 19-08-AL35-A019.2203-000002 „Brīvā laika pavadīšanas un jau-
niešu centra „Strops’’ darbības paplašināšana’’. Projekta kopējās un 
attiecināmās izmaksas EUR 6682.59, no kurām publiskais finansē-
jums EUR 6014.33. Lai dažādotu, paplašinātu un attīstītu brīvā laika 
pavadīšanas jauniešu centra ‘’Strops’’ darbību tika iegādāta elektriskā 
plīts ar tvaika nosūcēju, 2 virtuves galdi, 20 ķeblīši, izlietnes skapītis, 
televizors, portatīvais dators, printeris, izšūšanas mašīna un galda spē-
les – teniss, futbols un galda hokejs. Paplašinot un dažādojot centra 
darbību tiek dota iespēja Rojas novada iedzīvotājiem saturīgi pavadīt 
brīvo laiku, realizēt savas ieceres, bērniem un jauniešiem veicināt ve-
selīgu un radošu dzīvesveidu.

Projekta vadītāja Inga Lēmane

Maģisks 
vakars uz upes!

Par tradīciju jau ir kļuvuši augusta iz-
skaņā rīkotie Rojas upes svētki. Jau trešo 
gadu, Rojas upes svētki notiek kā vakara 
noskaņu koncerts uz plosta Rojas upē.

Tie pasākuma apmeklētāji, kuri vēlē-
jās, varēja iepriekš rezervēt sev laivu vai 
SUP dēli un doties gaismas braucienā 
pa upi un vērot svētku koncertu tieši no 
upes.

Brauciena dalībnieki bija parūpēju-
šies par laivas vai sevis izgaismošanu, 
lai iekļautos kopējā svētku noformēju-
mā un visi kopā radītu burvīgu svēt-
ku gaisotni. Šis upes svētku koncepts 
radīts cilvēkiem, kas vēlas baudīt mie-
rīgu, akustisku mūziku brīvā dabā, 
baudot ne tikai lielisku mūziku, bet arī 
sajūtas, ko pastiprina dzīvās uguns klāt 
esamība.

Šajā pasākumā lieliski iederējās mū-
ziķa Ivo Grīsniņa-Grīšļa izpildītā mūzi-
ka un Jāņa Bērziņa atskaņotie skaņdar-
bi uz ģitāras. Mūziķu atlasītā repertuāra 
izvēle tiešām bija lieliska un patiesi ļāva 
svētku apmeklētājiem baudīt šī, iespē-
jams pēdējā, vasaras vakara maģisko 
burvību. Šie svētki, dod mums iespēju 
izrauties no ikdienas steigas un pienā-
kumiem, ļauj baudīt lielisku mūziku, 
maģiskā gaisotnē.

Šoreiz mūsu svētki tika papildināti 
arī ar dažiem gastronomiskiem pie-
dāvājumiem – rojenieku jau tik iemī-
ļotajām franču pankūkām un mūsu 
piejūras ciematam tik ļoti piestāvošo 
Ziemeļu enkura alus darītavas alu.

Paldies svētku apmeklētājiem, it īpa-
ši tiem, kam mūsu svētku apmeklējums 
jau kļuvis par ikgadēju tradīciju. 

Īpašs paldies visiem tiem, kas palī-
dzēja svētku organizēšanā – Marekam 
Štālam par koncerta tehniskās puses 
nodrošinājumu, Normundam Liepam 
un dēlam Dāvidam par plostu un laivu 
brauciena organizēšanu. Paldies Dinai 
Čubai par silto tēju. Sirsnīgs paldies 
Alisei un Jānim Lakšmaņiem par sa-
darbību svētku organizēšanā!

Rojas TIC vadītāja
Kristīne Voldemāre
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Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Līdzjūtības

Policijas ziņas

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt.
                                          (I. Mežnora)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Ilgu Akmeni 
mūžībā pavadot.
Bijušie darbabiedri celtniecības iecirknī

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.
                              (T. dz.)

Izsakām līdzjūtību Dzintrai Žuravskai, 
dzīvesbiedru mūžībā aizvadot.

Rojas novada bibliotēkas kolektīvs

Reiz nozied viss, kam dzīves krāšņums dots, 
Tik paliek mūžs ar darbiem vainagots.
                                                    (K. Sausnītis)

Izsakām līdzjūtību Dzintrai Žuravskai no 
dzīvesbiedra atvadoties. 

Rojas novada dome

Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz.
Kad negaidot ir pārrauts  mūža gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuvinie-

kiem, no Silvijas Kalmanes atvadoties.
Rojas invalīdu biedrības

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuvinie-
kiem, no Ilgas Štranderes atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

ĪRĒ
 Ģimene vēlas īrēt 1–2 istabu dzīvokli 

Rojā. Der arī bez mēbelēm. Tālrunis 22460336.

PĀRDOD
 Mazlietotu ledusskapi Whirpool un nelie-

totu bērnu gultiņu-šūpulīti. Zvanīt 26759376.

Pasākumu kalendārs
29. augustā plkst. 20.00 Rojas pludmalē

SENĀS UGUNS NAKTS.
 Muzicēs Daumants Kalniņš (balss) un Kaspars 

Zemītis (ģitāra)
 „Akciju sabiedrības” mākslinieku veidota uguns 

skulptūra „Lauztie viļņi”
Pasākumu atbalsta SIA „Jaunbaltiņi”, ZS „Pilači”, veikals „Ķipītis” 

un Rojas novada dome. Pateicamies par sadarbību SIA „Laskana”.
Koncertā sēdvietas nav paredzētas, līdzpaņemtie sēžamie, pledi – pēc 

katra ieskatiem un vajadzības.
Lietus gadījumā koncerts notiks Rojas brīvdabas estrādē. Sekojiet in-

formācijai.

30. augustā plkst. 14.00 Ģipkā „Joku” mājās
Rojas kultūras centra amatierteātra izrāde

Rutku Tēvs
„Inteliģentas meičas”.

Režisore: Sigita Līdaka
Lomās: Sarmīte Smilga, Iluta Graudiņa, Inese Priede, Niveta Grīnīte, 

Edmunds Jēgermanis, Oskars Mitenbergs un Andrejs Līdaks.
Ieeja brīva. Lūgums līdzi ņemt savu sēžamo. 
Stipra lietus gadījumā izrāde nenotiks. Tālruņi informācijai: 

29196478 – Dace, 26429973 – Ieviņa 

1. septembrī plkst. 16.00
Jauno mācību gadu iesākot, aicinām uz ģimenisku 

kino pēcpusdienu!
Animācijas filma visai ģimenei –

Sarkanās kurpītes un septiņi rūķīši.
Ieeja brīva
Pasaku salā septiņi prinči kā parasti bez pārlieku lielām grūtībām iz-

glābj no pūķa ķetnām skaisto princesi. Taču princese it nemaz nav tāda, 
kādu prinči to iedomājušies. Par ķircināšanu un apsmiešanu prinči izpel-
nās feju princeses lāstu un tiek pārvērsti par septiņiem rūķīšiem. Lāstu var 
lauzt tikai ar skūpstu no daiļavas, kas, kā izrādās, valkā sarkanas kurpītes. 
Tomēr arī pašai kurpju valkātājai ir kāds noslēpums. Vai rūķīšiem izdosies 
atkal pārvērsties par prinčiem? Filma dublēta latviešu un krievu valodā.

Filmas garums 1h 32 min
Filma paredzēta sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem.

19. septembrī plkst. 13.00
Senioru kluba „RŪĶI”

18. gadu jubilejas BALLE.
Tālrunis informācijai 26320936 – Broņislava

Cienījamie pasākumu apmeklētāji!
Pirms doties uz pasākumu, aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un 

tos neapmeklēt, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, 
elpas trūkums), kā arī atgādinām par pienākumu, ievērot pašizolāciju, 
mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus, ja tādi uzlikti. Esiet 
sociāli atbildīgi un ievērojiet distancēšnos vienam no otra!

Sludinājumi 5. septembrī plkst. 19.00
Grupas „Jumprava” koncerts 

„Pa vējam”.
Leģendārā mūzikas grupa „Jumprava”, kura pagājušajā ru-

denī atzīmēja savu 35. jubileju, pēdējos gados koncertus sniedz 
reti, tāpēc katra viņu uzstāšanās ir dvēseles baudījums ikvienam grupas fanam 
un viņu mūzikas cienītājiem. Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle – ir 
viena no retajām vietām, kur šogad uzstāsies „Jumprava”. Koncertā skanēs visiem 
zināmās dziesmas: „Ziemeļmeita”, „Peldētājs”, „Ēnas”, „Vēlreiz”, „Pa vējam”, „Lēna 
upe”, „Nedaudz par viņu” u.c. tautā iemīļotas dziesmas.

Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv
Bērniem līdz 7 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez 

maksas.
Bezmaksas ieejas biļetes var izņemt jebkurā „Biļešu paradīzes” kasē!

Koncerta organizatori aicina pasākuma apmeklētājus būt sociāli atbildīgiem 
un ievērot valstī noteiktos distancēšanās ierobežojumus, kā arī koncerta apmek-
lētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un to neapmeklēt, ja ir elpceļu infekcijas 
slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), ievērot pašizolāciju, mājas 
karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus, ja tādi uzlikti.

Kapu svētki Rojas novadā 
30. augustā

 10.30 Valgalciema kapos
 11.30 Kaltenē Šantarkalna kapos
 13.00 Rojas kapos

 

 

PIEDĀVĀ: 

Visa veida metināšanas darbi 

Kalēja pakalpojumi 

Metāla izstrādājumu izgatavošana 

Zvanīt: 28368129 (Agnis Dravnieks) 

 

 

METĀLS ROJA
PIEDĀVĀ:

 Visa veida metināšanas darbi
 Kalēja pakalpojumi
 Metāla izstrādājumu izgatavošana
Zvanīt: 28368129 (Agnis Dravnieks)

Laika posmā no 12.08.2020 līdz 
24.08.2020 Rojas pašvaldības policija:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsultē-
tas 3 personas, izteikti 20 mutiski aizrādījumi, iz-
pildīti 3 atsevišķie uzdevumi, saņemti 7 izsaukumi. 

Aicinām iedzīvotājus labāk pieskatīt savus suņus 
un nelaist tos pastaigāties ārpus sava redzes loka. 

Atbilde iedzīvotājiem
Rojas novada domē š.g. 20. augustā saņemts 

Rojas ciemata iedzīvotāju iesniegums pašvaldī-
bai, lai tiktu „…noregulēta skaņas plūsma tikai 
stadiona teritorijā” futbola spēļu laikā. Informē-
ju, ka Rojas stadiona vadītājam Armandam In-
driksonam ir dots rīkojums, Rojas stadiona no-
mas līgumos iekļaut  punktu par skaņas iekārtu 
izmantošanu. 

Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa

Nr. 
p. k.

Datums 
(dd.

mm.gggg.)

Norises laiks 
(plkst. 

no līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1.
14.09.2020.,
21.09.2020.,
28.09.2020.

18.00–19.00

Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centrs 

„Varavīksne”, „Rude’’, 
Rude, Rojas novads

Veselības 
veicināšanas 
pasākums – 

Pilates

2. 17.09.2020.,
24.09.2020. 18.00–19.00

Brīvā laika 
pavadīšanas un jauniešu 

centrs „Strops”, 
Strauta iela 8-33, Roja, 

Rojas novads 

Veselības 
veicināšanas 
pasākums – 

Pilates

3. 18.09.2020. 12.00–15.00
Rojas kultūras centrā, 
Zvejnieku iela 5, Roja, 

Rojas novads

Slimību profi-
lakses informa-
tīvais pasākums 
„Dzīvo ilgi un 

laimīgi’’

4. 25.09.2020. 11.00–12.00

Brīvā laika pavadīšanas un 
jauniešu centrs „Strops”, 
Strauta iela 8-33, Roja, 

Rojas novads 

Veselības veici-
nāšanas pasā-

kums Fiziotera-
pijas nodarbības 
„Kusties brīvi’’

5. 25.09.2020. 12.30–13.30

Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centrs 

„Varavīksne”, „Rude’’, 
Rude, Rojas novads

Veselības veici-
nāšanas pasā-

kums Fiziotera-
pijas nodarbības 
„Kusties brīvi’’

6. 25.09.2020. 15.00–16.00
Brīvā laika pavadīšanas 

un jauniešu centrs 
Melnsilā, Rojas novads 

Veselības veici-
nāšanas pasā-

kums Fiziotera-
pijas nodarbības 
„Kusties brīvi’’

ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums 
tavai nākotnei!”(Nr. 9.2.4.2./16/I/044 )
semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2020. gada 
septembra mēnesim 

ES fonda projekts „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”
Nr. 9.2.4.2./16/I/044

SLIMĪBU PROFILAKSES INFORMATĪVĀ LEKCIJA
„DZĪVO ILGI UN LAIMĪGI!”

18. SEPTEMBRĪ 12.00–15.00
ROJAS KULTŪRAS CENTRĀ

LEKCIJU VADĪS: Dr. habil. med.
ANATOLIJS DANILĀNS

Diena,  
datums

Pasākuma nodarbības  
nosaukums

Pulksteņa 
laiks Nodarbību vadītājs

08.09.2020.
Otrdiena

Auduma gleznu veidošana
Galda spēles 10.30–13.00 K. Sauškina

28689293

09.09.2020.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00

Biedrības biedri
E. Grīnvalde

26078711
10.09.2020.
Ceturtdiena

Kaklarotu veidošana no pērlēm
Galda spēles 10.00–13.00 L. Semičenkova

22130883
15.09.2020.
Otrdiena

Auduma gleznu veidošana
Galda spēles 10.30–13.00 K. Sauškina

16.09.2020.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–13.00 E.Grīnvalde

17.09.2020.
Ceturtdiena

Kaklarotu veidošana
Galda spēles 10.00–13.00 L. Semičenkova

22.09.2020.
Otrdiena

Burku apdarināšana ar 
dabīgajiem ziediem

Galda spēles
10.30–13.00 K. Sauškina

23.09.2020.
Trešdiena

Galda spēles
Biedru tikšanās 10.00-14.00 E. Grīnvalde

24.09.2020.
Ceturtdiena

Ekskursija – Ventspils novads
Galda spēles

7.00–19.00 E. Grīnvalde

29.09.2020.
Otrdiena

Gleznas uz kanvas
Galda spēles 10.30–13.00 K. Sauškina

30.09.2020.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 P. Gavare

NVO Rojas invalīdu biedrība, Strautu 8-33, BLPJC „Strops”
Pasākuma plāns septembrī

22. augustā 
Rojas stadionā no-
slēdzās Latvijas 
sporta veterānu-
senioru 57. sporta 
spēles vieglatlētikā, 
pludmales volejbo-
lā un basketbolā.

Lai gan sacensī-
bu dienā laiks ne-
lutināja, tas neattu-
rēja teju 500 spor ta 
veterānu mēroties 
spēkiem dažādās 
disciplīnās. 

Rojas novadu 
ša jās sacensībās 
pār stāvēja 10 spor-
tisti dažādās viegl-
atlētikas disciplīnās. 

Uz goda pjedestāla kāpa 3 spor tisti no Rojas novada:
2. vieta V45 grupā Ģirtam Zanderam 100 metru skrējienā,
3. vieta S30 grupā Dārtai Otomerei 3000 metru skrējienā,
3. vieta V50 grupā Gundaram Doniņam 3000 metru skrējienā.
Rojas novada dalībnieku rezultāti pārējās disciplīnās nenoslīdēja zemāk par 

9. vietu.
Kopvērtējumā Rojas novadam  sacen sībās ir 24. vieta (kopā piedalījās 35 ko-

mandas).
Paldies dalībniekiem par atsaucību un novēlam spo rtiskus panākumus arī 

turpmāk!
Stadiona vadītājs Armands Indriksons

Rojā sacenšas Latvijas sporta 
veterāni

Rojas novada bibliotēkas 
4. septembrī būs slēgtas.

Rojas novada pārstāvji pirms starta – pirmā rinda no 
kreisās – Dārta Otomere, Gundars Doniņš, Gatis Sima-
novičš, Arnis Enzels, Imants Ločmels, 

Otrā rinda no kreisās – Gatis Otomers, Ģirts Zanders, 
Viktors Poremskis, Vilnis Reinholds.       M. Pāvuliņas foto
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