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Svētkus svin Latvijai un savam novadam piederīgie
Dace Klabere

17. novembrī  Rojas Kultūras cen-
trā ar vērienīgu pasākumu, veltītu 
mūsu Latvijas 94.  gadskārtai, noslē-
dzās Patriotu nedēļa.  

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva 
Kārkliņa sveica visus klātesošos šajos brīnišķī
gajos svētkos – Latvijas 94. dzimšanas dienā. 
Domes priekšsēdētāja atzīmēja, ka politoloģijas 
grāmatā sadaļā „valsts” minēts fakts, ka valstis 
ir noteikta teritorija, kurā dzīvo iedzīvotāji, un 
kurā ir vienota likumdošana, taču tajā nav ne
kas teikts par to, kādiem ir jābūt iedzīvotājiem, 
kas dzīvo šajā valstī. Līdz ar to varam izvēlēties, 
kādiem mums būt. Un tad palīgā nāk masu me
diji, kuri saka, ka latvieši ir čakla un strādīga 
tauta, bet paiet brīdis un statistikas datos parā
dās informācija, ka tik čakli nemaz neesam, un 
procenti runā savu. Tad mēs domājam nākošo 
saukli, un nākošais saka, ka latvieši ir tauta, kas 
dzied. Bet, cik ilgi tad dziedāsi ar tukšu vēderu? 
Un atkal mums ir jāizdomā kaut kas no jauna. 
Un pašreiz ir brīdis, kad katrs pats priekš sevis 
varam izvēlēties, kādi vēlamies būt. Un domāju, 
ka šajā vērtību skalas pašā augšgalā atkal būs tas 
pats čaklums, ģimeniskums, mīlestība un mērķ
tiecība. Tāpēc arī šodien esam sapulcējušies, lai 
godinātu mūsu novada ļaudis par viņu čaklumu 
un darbaspējām. 

Šis ir jau otrais gads, kad mēs gan savus 
novadniekus, gan tos ļaudis, kas saistīti ar mūsu 
novadu, sveicam dažādās nominācijās. Šogad 
pat bija izveidojusies situācija, kad deputāti īsti 
nevarēja vienoties un secināja, ka cilvēki, kuri 
savu darba mūžu ieguldījuši Rojas novadā, ir 
divi, un vienlīdz liels ir viņu ieguldījums. Kā 
pirmais tika godināts bijušais Rojas novada 
domes izpilddirektors Juris Kokins, cilvēks, 
kurš daudz devis ne tikai Rojai, bet arī bijuša
jam kolhozam „Rojupe”. Videosižetā par Juri 
Kokinu labus vārdus teica un kopējās darba 
gaitas atcerējās Kokina kunga ilggadējais darba
biedrs Agris Jansons. Visi esam bijuši liecinie
ki Jura Kokina darbam gan kolhozā „Rojupe”, 
gan Rojas novada labā, bet ne visiem ir zināms 
tas, ka bez visa tā Kokina kunga sirdslieta ir 
arī biškopība. Varbūt no bitēm Kokina kunga 
čaklums un darbaspars? Atzīnības rakstu „Par 
mūža ieguldījumu” bijušajam izpilddirektoram 
pasniedza Jura Kokina darba pārmantotājs, ta
gadējais Rojas novada domes izpilddirektors 
Jānis Pūce, sakot vislielāko paldies par ieguldī
to darbu, un solot izdarīt šajā amatā vismaz tik 
pat daudz, cik savulaik izdarījis Kokina kungs 
un vēl mazliet vairāk. Nākošā nominācija – par 
veiksmīgu uzņēmējdarbību. To šogad izpelnīju
sies zemnieku saimniecība „Pilači”. Videosižetā 
ar saimniecību mūs iepazīstināja  Rojas novada 
Lauku attīstības konsultante Inga Lēmane, pa
stāstot, ka 1993. gadā, kad zemnieku saimnie
cība sāka savu darbību, neviens nevarēja pare
dzēt, kā veiksies. Bet šodien, pēc 19 smagiem 
darba gadiem, droši varam runāt par veiksmīgu 
uzņēmējdarbību. Saimniecības īpašnieks un 
vadītājs ir Ēriks Pirvics, bet finansiālās lietas 
kārto viņa kundze Gunta. Saimniecībā strādā 
arī abi dēli un vēl 7 pastāvīgi darbinieki. Saim
niecība nodarbojas ar piena lopkopību, apsaim
nieko 300 ha lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, saimniecībā ir 220 lopi, no kuriem 140 
ir slaucamās govis. Saimniecība gadā nodod 
apmēram 861 tonnu ekstra kvalitātes pienu. Ir 
realizēts SAPARD projekts tehnikas iegādei un 
piensaimniecības attīstībai. Zemnieku saim
niecības veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā 
ir smags darbs un ticība nākotnei. Atzinības 
rakstu Pirvicu ģimenei pasniedza Kurzemes 
pārvaldes lauksaimniecības konsultants Al
fons Spēks. Spēka kungs priecājās būt Rojā 
un veikt šo godpilno uzdevumu. Viņš aicinā

ja rojeniekus lepoties ar saviem zemniekiem, 
jo, ja būs zemnieki, būs arī Latvijas lauki un 
mums visiem klāsies labi. Otrā nominācija 
par mūža ieguldījumu – Rojas Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājai Zaigai Kilmitei. Videosižetā 
kopā pavadītos darba gadus atcerējās Zaigas 
pirmie darbabiedri Rojas pašvaldībā Agris 
Jansons un Rota Pečaka. „Saticīga, izdarīga, 
ar bagātu izdomu”, tāda Zaiga palikusi at
miņā Rotai, ar kuru kopā nostrādāti vairāk 
kā 20  gadi. Vairākus gadus Zaiga pildījusi 
arī pagasta sekretāres pienākumus, un Jan
sona kungs atceras, ka toreizējā izvēle bijusi 
pareiza – Zaiga lieliski tikusi galā ar saviem 
darba pienākumiem. „Cilvēks ar lielu atdevi, 
atbildības sajūtu, vienmēr gatavs palīdzēt un 
atbalstīt citus”, tā Jansona kungs raksturo Zai
gu. Zaigai Kilmitei Atzinības rakstu pasnie
dza Elvita Dubure – meitene, ko savulaik kā 
200. jaundzimušo reģistrējusi Zaiga.

Vienmēr ar nelielām bažām – būs vai nebūs, 
augusta beigās tiek gaidīti akciju sabiedrības 
mākslinieki Agris Dzilna un Uldis Balga. Katru 
gadu augusta beigās viņi ir klāt, jo bez viņiem 
nav iedomājama jau tuvu un tālu ļaužu iecienītā 
Senā uguns nakts. Līdztekus ugunskuriem un 
mūziķu priekšnesumiem jau 11 no 15 svētku 
reizēm tiek gaidīts kulminācijas brīdis – uguns
skulptūras iedegšana, par kuru jau droši var 
teikt, ka tā kļuvusi par šo svētku zīmolu Rojā. 
Katra no ugunsskulptūrām ir prasījusi lielu sa
gatavošanas darbu, sākot no idejas un rasējuma 
līdz izejmateriālu sagatavošanai un ugunsskulp
tūras izgatavošanai. Kā atzīmēja Dace Broka, 
vīri bijuši kopā ar mums arī tad, kad šo svētku 
maciņš bijis pavisam plāns. Un tā Rojā tapu
šas ugunsskulptūras, 11 ugunīgas pirmizrādes 
Rojā. Atzinības rakstu par nopelniem Rojas no
vada tēla veidošanā Agrim Dzilnam pasniedza 
cits ar mākslu saistīts cilvēks – kino un  mākslas 
festivāla „RojaL” mākslas daļas vadītājs Māris 
Grosbahs, kurš priecājās par pagodinājumu pa

sniegt balvu amata brāļiem, 
atzīmējot, ka Senā uguns 
nakts ir pasākums, uz kuru 
Māris vienmēr aicina gan 
tuvus, gan tālus draugus, jau 
iepriekš zinot, ka tas būs brī
nišķigs piedzīvojums un pār
dzīvojums. Agris Dzilna savā 
un Ulda Balgas vārdā patei
cās Rojas novada Domei par 
apbalvojumu un atzina, ka šī 

ir pirmā reize, kad kāda pašvaldība viņus izvēlē
jusies apbalvošanai un neslēpa, ka Roja ir viena 
no viņu mīļākajām vietām, uz kurieni abi māks
linieki labprāt brauc, un, ja kāds Agrim vaicātu, 
ko viņš noteikti zina par saviem turpmākajiem 
plāniem, tad atbilde būtu sekojoša – es noteikti 
zinu, ka augusta pēdējā sestdienā būšu Rojā.

Mūsu novads ir bagāts ar pedagogiem un 
šī gada nomināciju „Gada pedagogs” nopel
nījusi Rojas Mūzikas un mākslas skolas pe
dagoģe Lita Krūmiņa. Daudz labu vārdu Litai 
veltīja Litas bijusī kolēģe Skaidrīte Brūšniece, 
no kuras uzzinām, ka Lita ir ne tikai lielisks 
pedagogs, bet arī iejūtīgs un atsaucīgs cilvēks. 
Atzinības rak stu savai bijušajai skolotājai pa
sniedza viens no pirmajiem Litas Krūmiņas 
audzēkņiem – Andrejs Mēters. Andrejs atzina, 
ka, iestājoties mūzikas skolā, bijis diezgan bez
perspektīvs audzēknis, bet, lai arī nekļuvis par 
operdziedātāju, rezultāts, 
absolvējot mūzikas skolu, 
bijis labs, un, pēc Andreja 
ieskatiem, Rojai ir ļoti pavei
cies ar tik lielisku skolotāju 
kā Lita Krūmiņa.

Ar nominācijas „Gada 
jaunietis” varoni mūs iepa
zīstināja Rojas Jūras zvej
niecības muzeja vadītāja 
Gundega  Balode. Jānis Bēr
ziņš – jaunietis, par kuru var 
teikt, ka viņam Roja ir sirdī. 
Izpētījis gan Rojas vārtiņus, 
gan novada kapsētas, Jānis ir 
piedalījies arī Rojas pastkar
šu konkursā „Roja – sapņu 
osta” un viņa zīmētais kuģis 
joprojām nu jau pastkartes 
veidā ceļo no Rojas uz tu
vākām un tālākām zemēm. 

(Turpinājums 2. lpp.)

Mana Latvija
Latvija, lai mūžu mūžos dzīvo!
Latvija, lai vienmēr skaista ir!
Jūra, upes, meži, pļavas, sili
Vienmēr plaukst un zaļo Latvijā.

Pēteris Jirgens, 3.a klase

*  *  *

Latvija
Latvija, Latvija – mana Dzimtene!
Ziemā to sniega kupenas sedz
Vasarā jūra vilina mūs
Rudenī lapu zelts priecē mūs.

Vita Šaudena, 3a. Klase

*  *  *

Mana Latvija
Mana Latvija ir mana Dzimtene
Tā ir vieta, kur es piedzimu
Tā ir vieta, kur es palikšu
Vieta, kur es vienmēr droši jūtos
Kur ir mūsu senču dzimtās mājas
Kuru tradīcijas turpināšu es!

Aleksa Šeina, 3.a klase

*  *  *

Mana Latvija
Iededzu svecīti novembra vakarā
Savā brīvajā Latvijā
Lai mūsu senču dvēseles sildās
Svecītes liesmiņā siltajā!

Danieks Bekmanis, 3a klase

Svinīgā  pasākuma no-
slēgumā kopīgā dziesmā 
vienojās visi – gan uz ska-
tuves esošie kori, gan zālē 
sēdošie.

Bijušajam izpilddirektoram Jurim Kokinam apbalvojumu pasniedz  
tagadējais Rojas novada Domes izpilddirektors Jānis Pūce.
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Tikko kā apbalvojumu no Alfona Spēka rokām saņēmuši   
Gunta un Ēriks Pirvici. Andra Zemela foto.

Svētkus svin Latvijai un savam novadam piederīgie
(Turpinājums no 1. lpp.)

No Rojas novada Domes
Eva Kārkliņa, 
Rojas novada Domes priekšsēdētāja

Pašreiz rudens mums atdod to, ko 
vasara bija noskaudusi – labo laiku, 
kad vēl varam izbaudīt saulītes siltu
mu un priecāties par vēlam rudenim 
neraksturīgiem zaļajiem mauriņiem. 
Šis laiks tā vien mudina uz jauniem 
darbiem un labu ideju piepildījumu, 
un, laikam, tāpēc rosīšanās vērojama 
arī Rojas ostā, kur pagājušo ceturtdien 
SIA „Pundiķi” ar lielu atbildību atdeva 
Tomes zivaudzētavas speciālistiem šajā 
rudenī Rojas upē saķertās lašu mammas 
un tētus, lai pēc tam no iegūtajiem 
ikriem zivaudzētavā izaudzētos taimiņus 
nākošajā gadā ar tikpat lielu pietāti atvestu 
uz Roju un ielaistu Rojas upē zivju resursu 
atjaunošanai. Šis patriotiskais pasākums 
izmaksāja Ls 1720.00 no Eiropas 
Savienības (turpmāk – ES) finansējuma 
un Ls 430.00 no Rojas novada domes 
budžeta, bet, kā atzīst zivju audzētāji, 
šiem zivju mazuļiem ir nesalīdzināmi 
augstāks izdzīvošanas procents, kā 
mākslīgi inkubētajiem.

Ne mazāk nozīmīgi mums ir 
citi projekti un to īstenošana, ko 
iespējams realizēt ar ES finansējumu 
un pašvaldības līdzfinansējumu. Ļoti 
sarežģīts bija ceļš līdz Rojas Kultūras 
centra kino aparatūras iegādei, bet, viss 
ir labs, kas labi beidzas un jau tuvākajā 
laikā Kultūras centrs tiks pie savas kino 
aparatūras un nebūs jāmaksā nomas 
maksas par ekrānu un aprīkojumu. Šī 
projekta kopīgās izmaksas ir Ls 9044.75, 
pašvaldības līdzfinansējums – Ls 2317.25, 
bet ieguvēji būsim visi, jo varēsim  garos 
ziemas vakaros apmeklēt  kino seansus, 
tādējādi īsinot diennakts tumšāko 
laiku. Pagājušajā nedēļā saņēmām  arī 
labas ziņas no Kultūrkapitāla fonda, ka 
nākošā gada kino festivālam „RojaL” 
piešķirts 8000  latu finansējums. Tas ir 
par 2000 latu vairāk, kā viss pagājušā 
gada kino festivāla „RojaL” finansējums 
kopā. Tā kā nākamajā vasarā jūlija 
pēdējās nedēļas nogalē atkal varēsim 
ļauties kino valdzinājumam.

Šovasar ļoti aktīvi jaunieši darbojās 
jaunajā skeitparkā. Novembra sākumā 
viņi pat bija aizbraukuši uz sacensībām 
Rīgā, bet stadiona vadītājs Aivars 
Šulcs uzskatīja, ka ar skeitošanu vien 
nepietiek, ir jāpalielina trenažieru 
skaits zālē zem stadiona tribīnēm, 
jāiegādājas florbola laukumam apmales 
un vārti futbolam, tāpēc arī tapa 
projekts, un tuvāko nedēļu laikā tiks 
piegādāts jaunais inventārs par kopējo 
summu Ls 14876.95, kur Ls 11065.51 
ir ES finansējums, bet Ls 3811.44 – 
pašvaldības.

Ne mazāk nozīmīgas ir ielas un ceļi, 
pa kuriem pārvietojamies. Oktobrī tika 
pabeigta Talsu ielas braucamās daļas 
paplašināšana pie pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zelta zivtiņa”, lai būtu drošāk 
lielajiem autobusiem izlaist un uzņemt 
audzēkņus. Šie uzlabojumi izmaksāja 
Ls 11435.08 (Ls 2062.33 – pašvaldības 
līdzfinansējums). II kārtā paredzēts 

sakārtot gājēju celiņus – trotuārus, bet 
tas ir plāns tuvākai nākotnei.

Prieks, ka apstiprināts Celtnieku 
ielas rekonstrukcijas projekts par 
kopējo summu Ls 61000.00, pašvaldības 
līdzfinansējums Ls 16000.00. Galvenā 
ideja šim projektam ir sakārtot 
trotuāru, lai cilvēkiem, dodoties no 
autoostas Rojas vidusskolas virzienā, 
būtu droša pārvietošanās, kā arī 
ziemas periodā, kad tiek šķūrēts sniegs 
Celtnieku ielas braucamajā daļā, iela 
netiktu sašaurināta un tā būtu droši 
izbraucama. Projekts ir plānots tā, lai 
uzlabotu arī vizuālo skatu šai ielai.

Pašreiz jau testa režīmā darbojas 
bezvada interneta tīkls Selgas ielā, 
kopējā projekta izmaksa ir Ls 8701.09 
(pašvaldības līdzfinansējums – Ls 2506.36). 
Pateicos tām privātpersonām un 
Selgas ielas 16 daudzdzīvokļu mājas 
iedzīvotājiem, kas piekrita un deva 
saskaņojumu uztveršanas antenu iz
vietošanai viņiem piederošajos īpašu
mos! Nedaudz skumdina fakts, ka 
neizdevās iegūt finansējumu ciematiem, 
kur arī bijām plānojuši bezvada interneta 
pieeju, bet visas cerības neesam 
zaudējuši un pie pirmās iespējas atkal 
startēsim ar šo projektu!

Protams, ka mums ir nozīmīgas 
jaunākās tehnoloģijas, bet ne mazāk 
svarīgs ir kvalitatīvs veselības aprūpes 
pakalpojums, tāpēc Rojas novada 
dome sadarbībā ar ģimenes ārstiem  
Ingrīdu  Miķelsoni, Mudīti Džeriņu un 
Rutu Bergu īsteno projektu „Primārās 
veselības aprūpes infrastruktūras uz
labošana ģimenes ārstu praksēs” par 
kopējo summu Ls 43669.27,  Ls 8531.62  
pašvaldības līdzfinansējums, bet no ES – 
Ls 35137.65. Līdz ar to pacientiem būs 
iespēja saņemt pakalpojumu telpās, kur 
uzlabota infrastruktūra un pieejamas  
modernākas izmeklēšanas aparatūras.

Vēl viens tāds sen lolots, bet apstākļu 
sakritības dēļ neīstenots, bija Rojas 
Jūras zvejniecības muzeja vadītājas 
Gundegas Balodes sapnis par saieta 
vietas būvniecību pie muzeja. Beidzot 
šī ideja materializējusies, un nākošā 
gada pavasarī tiks uzsākta šīs vietas 
būvniecība par Ls 12698.01, pašvaldības 
līdzfinansējums  Ls 3253.21. Līdz ar to 
būs iespēja Muzeja naktī vai citos godos, 
kas iekritīs lietainā laikā, viesus uzņemt 
nelielā brīvdabas  estrādītē zem nojumes.

2011. gadā Rojas novadā tika 
nodibināta Tūrisma biedrība, kur 
katrs biedrs maksā biedra naudu 
un katram šim iemaksātajam latam 
pašvaldība pieliek savu latu. Rezultātā 
izveidojās summa, par kuru bija 
iespējams izgatavot bukletus tūristiem, 
piedalīties izstādēs un prezentēt 
mūsu novadu ar apskates objektiem, 
vietām, kur iespējams nakšņot vai 
paēst, kā arī aktīvās atpūtas iespējas. 
Šis finansējums tika izmantots kā 
līdzfinansējums  projektam „Norādes 
uz tūrisma objektiem/ mītnēm Rojas 
novadā” par kopējo summu Ls 8497.61, 
ES finansējums Ls 6268.72. Norādes 
tika izvietotas tikai tajās vietās, kur 

saimnieko Rojas novada Tūrisma 
biedrības biedri.

Ir izveidota jauna taka tūristiem 
ar atpūtas iespējām un piknika 
vietām pie Rojas upes. Šī īstenotā  
projekta kopējā summa ir Ls 8751.73, 
pašvaldība piedalījās ar Ls 2295.53 
lielu līdzfinansējumu. Skumji, ka jau 
pēc diviem mēnešiem šajās vietās 
bija viesojušies vandāļi un vietas 
tika izdemolētas, kas atkal prasīja no 
pašvaldības budžeta naudu, lai salauzto 
izremontētu un sakārtotu. Negribas 
ticēt, ka šos postījumus veica Rojas 
viesi! Gan jau mūsu pašu jaunākās 
paaudzes pārstāvji, kas vēl savā dzīvē 
neko savām rokām nav radījuši, šeit 
plosījās! Nav iespējams uz katra īstenotā 
projekta uzlikt video novērošanu, bet ir 
iespējams audzināt un ieaudzināt savos 
bērnos mīlestību un cieņu pret vietu, 
kur dzīvojam un ļaudīm, kas gādā par 
to, lai ap mums radītu  sakoptu vidi.

Runājot par sakoptas vides radīšanu, 
jāmin Rojas osta, jo tagad, kad beidzot 
valstiskā līmenī ir pieņemts lēmums par 
iespēju ēku īpašniekiem iegūt zemi zem 
īpašumiem, virzību sāk uzņemt procesi, 
lai Rojas ostas pārvalde atbrīvotos no 
gandrīz pusmiljona latu mantotajām 
kredītsaistībām.Tiek arī labiekārtots 
upes krasts bijušās fabrikas pusē, un 
tur paveras skaists skats uz viesnīcu  – 
restorānu „Mare”. Ar uzņēmuma 
„Laskana” atbalstu tiek sakārtots ceļš 
ostai piederošajā teritorijā,  noslēgumam 
tuvojas jauniešu burāšanas centra 
būvniecība. Burāšanas centra celtniecība 
izmaksāja Ls 17016.32,  pašvaldības 
līdzfinansējums Ls 3068.52.

Protams, ka bijušās fabrikas 
teritorijā vēl daudz darāmā, bet īpaši 
daudz tiem, kuriem pieder gadiem 
pienācīgi neuzturētās ēkas, kas 
palēnam kļūst par graustiem un vidi 
degradējošiem objektiem. Tuvākajā 
laikā pašvaldība sadarbībā ar būvvaldi 
lems, cik lielu nodokli šiem objektiem 
piemērot, jo normatīvie akti pieļauj, ka 
nodoklis graustiem var būt līdz 3% no 
kadastrālās vērtības.

Pašreiz, kad budžeta gads tuvojās 
noslēgumam, pašvaldība, tāpat kā 
ikviens uzņēmējs, apkopo gada bilanci, 
lai secinātu, kāds tad īsti gads ir bijis – 
vai nesis zaudējumus, vai gluži pretēji, 
kā saka mūsu valsts vīri – vērojams 
izrāviens. Par 2012. gada pašvaldības 
budžetu runājot, izrāviens būtu bijis tad, 
ja visi nekustamo īpašumu īpašnieki 
būtu godprātīgi samaksājuši nodokļus. 
Uz šo brīdi nodokļos pašvaldības 
budžetā iztrūkst gandrīz 104000 latu. 
Lai cik tas būtu nepatīkami, pašvaldībai 
nav citu variantu, kā šo parādu piedziņa, 
jo nevaram pateikt kādas iestādes vai 
struktūrvienības darbiniekiem, ka  
jums alga šomēnes nebūs, jo ir liels 
nodokļu nemaksātāju procents un 
nauda nenāk pašvaldības makā, kā 
plānots gada sākumā. Šeit vēlos piebilst, 
ka lielākie nodokļu nemaksātāji ir tie, 
kuriem ir visaugstākās prasības pret 
pašvaldību – lai ziemā nekavējoties 

nošķūrē piebraucamo ceļu, lai bērniem 
izglītības iestādēs viss būtu bez maksas, 
lai bibliotēkās būtu jaunākās grāmatas 
un periodika, lai visu nakti būtu 
apgaismotas ielas utt. Tikai situācijā, 
ja katrs darīsim to, kas jādara un 
būsim gana toleranti viens pret otru, 
varēsim priecāties par ekonomiskiem 
izrāvieniem un stabilitāti, jo, lai mēs 
attīstītu savu novadu un piesaistītu 
ES finansējumu, ir nepieciešams 
pašvaldības līdzfinansējums, un, kur 
tad tas radīsies, ja izvairīsimies no 
nodokļu nomaksas!

Pamatojoties uz to, ka SIA „Rojas 
DzKU” nav pietiekams finansējums, 
lai neapstātos ūdenssaimniecības 
projekts Rojā, Rojas novada Domes 
deputāti nolēma apmaksāt konsultanta 
pakalpojumus par summu  Ls 7320.50, 
kas novirzīta pašvaldības kapitāldaļu 
palielināšanai. Šis konsultants gatavo 
atskaites par jau paveikto, kā arī par 
ūdenssaimniecības projektu, kas pašreiz 
ir nobeiguma stadijā. Finansējums 
tika pārvirzīts no pašvaldības 
Saimniecības daļas budžeta, kur vēl 
šogad bija plānota koku apzāģēšana, 
Rojas kapu vārtu izgatavošana u.c. 
saimnieciskie darbi. Domāju, ka šī ir 
gana nopietna prioritāšu nomaiņa, 
jo, pretējā gadījumā,  daļa no projekta 
attiecināmajām izmaksām varētu 
kļūt neattiecināmās, kas, protams, 
sadārdzinātu projekta izmaksas.

Pašvaldībai nākas pildīt daudzas 
funkcijas, kas patiesībā ir piekritīgas 
valstij, piemēram, tagad, zivju nārsto
šanas laikā, kad arī mūsu novadā 
aktivizējušies malu zvejnieki, palīdzam 
ar degvielu zivju inspektoram un 
piesaistām palīgos pašvaldības poli
cistus, lai šo bezatbildīgo zivju tīkotāju 
nodomus izjauktu. Ir atkal notverti 
malu zvejnieki, kuriem nav izredzes 
nākošajā gadā tikt pie pašpatēriņa 
zvejas licencēm.

Valdības līmenī tiek deklarēts, 
ka viena no visvairāk atbalstāmām 
jomām ir bērnu un jauniešu sports, 
bet darbos tas izskatās pavisam 
savādāk. No 1. septembra darbu uzsāka 
Rojas novada Sporta skola ar 100% 
pašvaldības finansējumu. Pirms tam 
Rojas audzēkņi bija pie Talsu Sporta 
skolas un trenerim maksāja no valsts 
mērķdotācijas 0,5 slodzes. No šī gada 
1.septembra, nebrīdinot Rojas novada 
domi, talsinieki paņēma visu valsts 
dotāciju sev un ar treneri pārtrauca 
darba tiesiskās attiecības. Esmu 
tikusies ar Talsu novada atbildīgajām 
amatpersonām, rakstījusi iesniegumus 
ar pieprasījumu, ka vēlos, lai šis 
jautājums tiktu izskatīts Talsu novada 
domes Finanšu komitejas sēdē, bet 
rezultāts ir tāds, ka tikai novembrī šis 
jautājums tika iekļauts Talsu domes 
Finanšu komitejas sēdē un par to 
mani informēja stundu pirms sēdes. 
Tā kā man šajā dienā nebija iespējams 
būt Talsos, cīņu par Rojas novada 
Sporta skolai pienākošos finansējumu 
turpināšu pēc Valsts svētkiem.

Pašreiz noslēgumam tuvojas tiltiņa 
pār Mazupītes atjaunošana, jo pirms 
daudziem gadiem, kad šeit ticis veikts 
remonts, ir atjaunotas tikai virsējās 
konstrukcijas, bet pamatkonstrukcijas 
palikušas vecās, kā rezultātā tagad 
nācās mainīt visu tiltiņa segumu. 
Labi, ka jau augusta mēnesī bijām 
iepirkuši kokmateriālus, kas bija 
domāti jūrmalas laipu atjaunošanai un 
pārveidošanai tā, lai tās varētu izmantot 
cilvēki ar pārvietošanās grūtībām, kas 
paredzēts kopprojektā ar Zviedrijas 
vēstniecību un Eberta fondu Vācijā. 
Pieņēmām lēmumu šos darbiņus 
nedarīt tagad, bet labāk izremontēsim 
tiltiņu, pavasarī piepirksim izlietotos 
materiālus un tad veiksim ieplānotos 
darbus arī pludmalē.

Pašreiz esam uzsākuši darbu pie 
nākošā gada budžeta un iestāžu/
struktūrvienību vadītāji plāno nākošā 
gada prioritātes un veicamos darbus. 
Man prieks, ka esam šo gadu godam 
izturējuši, savos plānos un darbos 
esam vērsti uz attīstību un to var 
izdarīt tikai tad, ja ir īsta komanda, ko 
vieno kopīgi mērķi, idejas un domu 
lidojums. Šādi ir Rojas novada Domes 
darbinieki un iestāžu/struktūrvienību 
vadītāji un viņu darbinieki. Tikai tad, 
ja viens otram palīdzēsim, tiksim uz 
priekšu un spēsim arī citus iedvesmot 
lieliem darbiem, ko novēlu ikvienam!

Ikdienas darbos mums palīdz arī 
novada ļaudis ar saviem ieteikumiem 
un priekšlikumiem. Ir viegli strādāt, 
ja jūti, ka apkārt ir līdzīgi domājoši 
cilvēki, kuriem rūp mūsu skaistais 
novads, kuriem ir svarīgi, lai būtu 
laimīgi līdzcilvēki un, kuri prot ikdienu 
godāt kā svētkus!

Lai visiem gaišas domas šajā 
patriotisma mēnesī un pietiek naudiņas 
un izdomas Ziemassvētku laikam! 

Gundega vēl Jānim daudz dažādu ideju, ko realizēt 
Rojā un citur pasaulē. Domes priekšsēdētāja patei
cās Jāņa vecākiem Liānai un Aivaram Bērziņiem 
par to, ka savulaik viņi tieši Roju izvēlējušies par 
savu dzīvesvietu, kā rezultātā ieguvēji esam mēs 
visi. Jānim Bērziņam balvu pasniedza novada 
Domes teritorijas plānotāja Ligita Šnore, kura 
vēlēja Jānim – tā turpināt!

Rojenieki ne tikai skaisti dzied un dejo, bet 
arī sporto. Šī gada nominācija „Gada sportists” – 
rojupniekam Gundaram Doniņam, maratonis
tam, kurš savas skrējēja gaitas sācis pilnīgi pat
stāvīgi. Nu jau Gundara kontā ir 20 noskrieti 
pusmaratoni (21 km) un 8 maratoni (42,195 m). 
Arī Veselības apļi, kas jau kopš vasaras nogales 
norisinās Rojas stadionā, ir Gundara ideja. Ar 
Gundara sportiskajām aktivitātēm mūs iepazīsti
nāja sporta organizatore Ināra Juruša un stadio
na saimnieks Aivars Šulcs, bet balvu sportistam 
pasniedza kādreizējā čempione junioru bar
jerskrējienā Anita Raspopova. Savu prieku par 
Veselības apļiem neslēpa arī Rojas novada kultū
ras pasākumu organizatore Dace Broka, atzīstot, 
ka beidzot stadionā nodarbojusies ar to, kas tur ir 
jādara – jāsporto.

Jau vairākus gadus valsts svētkos novada la
bāko skolotāju sveic Swedbanka. Pedagoga izvēle 

paliek pašvaldības ziņā un šogad par Rojas nova
da labāko skolotāju tika izvirzīta Rojas Mūzikas 
un mākslas skolas skolotāja Indra Sproģe, kuras 
pārziņā ir mūzikas skolas vijolnieki, viņa vada 
arī Ziemeļkurzemes kamerorķestri, ir ļoti radoša, 
muzikāla.

Novembrī apritēja gads, kopš Rojas novadā 
sākusies jauna kustība – brīvprātīgais darbs. Tika 
aptaujātas ietādes, vai tām nav nepieciešams dar
baspēks – jaunieši, kuri gatavi par velti palīdzēt. 
Atsaucās bibliotēka, bērnudārzs „Zelta zivtiņa”, 
Sociālais dienests, un gala rezultātā visa gada 
garumā tika skaitītas jauniešu brīvprātīgā darba 
stundas. 2 meitenes ir nostrādājušas katra vairāk 
kā 60 stundas, tādēļ viņām pirmajām tiek pa
sniegts Rojas novada Domes sertifikāts. Sertifi
kāta vizuālā noformējuma autors ir Mareks Štāls 
un turpmāk katru gadu to saņems kāds jaunais 
censonis. No sertifikāta pasniedzējas, sociālās 
darbinieces darbā ar jauniešiem Lienītes Vorono
vas, uzzinām, ka šogad brīvprātīgo darbā iesaistī
jušies 25 jaunieši, bet visizturīgākās un čaklākās 
bijušas Ieva Ērgle un Sabīne Briede.

Svinīgā pasākuma noslēgumā Rojas novada 
Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa savā un 
Domes vārdā vēlēja visiem justies piederīgiem 
Latvijai un savai visskaistākajai vietai – Rojai.

Neviens svētku pasākums nav iedomājams 
bez mūsu lieliskajiem pašdarbības kolektīviem. 

Arī šo, Latvijas 94. dzimšanas dienas pasākumu 
caurvija dziesmas un dejas. Mums dziedāja koris 
„Kalva”, diriģentes Jolanta Ozola un Baiba Mus
kare, senioru koris „Banga” 
Raimonda Felša vadībā, kon
certmeistare Sandra Kārkliņa, 
uzstājās deju kopa „Gaspaži
ņas”, vadītāja Ārija Veide, mo
des deju studijas „Elfa” mei
tenes Evas Fricbergas vadībā, 
Rojas Mūzikas un mākslas sko
las skolas vijolnieku ansamblis, 
vadītāja Indra Sproģe, muzicē
ja Antra un Sandris Upenie
ki, dziedāja Indra un Modris 
Sproģi, savu stāstu par dzīvi 
izstāstīja Arvis Podiņš, viņam 
palīdzēja Sandra Veckāgane, 
latviešu stāstus videosižetos 
ierunāja Ārija Veide, Linda 
Frīdenberga, Alise Oboļeviča, 
Jānis Petrovičs un Dzintra Pē
tersone. Stāstus rakstīja Ārija 
Veide un Dace Broka, gadulai
kus sižetos iemūžināja Laima 
Landmane, Evita Maure, Eva 
Fricberga, Dace Broka, Āris 
Krauze, Māris Grosbahs. Vi
deostāstus veidoja Evita Maure, 

visu kopā lika Dace Broka. Pie skaņas, gaismas 
un video pults strādāja Mareks Štāls un Jānis 
Petrovičs. 
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Rojā  nodots ekspluatācijā 
ūdenssaimniecības projekts 
Kunčos un Priežu ielā

Dace Klabere

Projekta „Ūdenssaimniecības pa
kal pojumu attīstība Rojā” ietvaros 
tika īstenots būvniecības līgums 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu at
tīstība Rojā – ūdensvada un kanali
zācijas tīklu projektēšana un izbūve 
Rojā – Kunčos un Priežu ielā. Būvnie
cības līguma cena ir 379125.10 Ls bez 
PVN.

Projektu „Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Rojā” līdzfinansē Eiro-
pas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī 
projekta ietvaros ir SIA „Rojas DzKU”. 
Projekta administratīvās, finanšu un 
tehniskās vadības uzraudzību nodroši-
na LR Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija.

Pašā valsts svētku priekšvakarā, 
piedaloties pašvaldības būvinspekto-
ram Agrim Jansonam, pašvaldības ar-
hitektam Aivaram Lācim, pasūtītāja 
pārstāvim, Rojas DzKU valdes locekļa 
Jāņa Žoluda personā, galvenajam būv-
uzņēmējam  Armandam Gebaueram, 

būvuzraugam Arnim Bolmanim, Ro-
jas novada Domes priekšsēdētājai Evai 
Kārkliņai un virknei citu amatpersonu, 
būve tika pieņemta ekspluatācijā. Ko-
misija vispirms apskatīja objektu Priežu 
ielā un tad devās uz Kunču dzīvojamo 
rajonu. Arī tur objekta apskate noritē-
ja bez aizķeršanās.  Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas direktors Jānis Kivils, 
pasniedzējs Jānis Popelis un kultūras 
centra darbinieces Dace Broka un Ārija 
Veide bija parūpējušās par to, lai šī no-
pietnā objekta pieņemšana pārvērstos 
par maziem svētkiem. Un, kā jau visos 
jaunatklātos objektos, šeit netrūka arī 
svinīgā lentes pārgriešana, par ko bija 
parūpējušās SIA „Rojas DzKU” darbi-
nieces Ilvija Vērpēja un Arika Feldma-
ne. Ar nelielām uzrunām pie klāteso-
šajiem vērsās vairākas amatpersonas, 
tostarp arī galvenais būvuzņēmējs Ar-
mands Gebauers:” Ļoti patīkami, ka ir 
nobeigts objekts, kas, atklāti runājot, 
nebija no vieglajiem. Ceru, ka viss ir 
izdarīts pareizi un vēlamais rezultāts 
panākts. Jāpateicas pasūtītājam par at-

saucību, bija viegli kopā strādāt, solīdi 
un savlaicīgi varējām atrisināt visas 
darba procesā radušās problēmas. Pa-
teicos visiem sadarbības partneriem par 
veiksmīgu sadarbību un ceru, ka jaunā 
sistēma kalpos ilgi un labi!” Savs vārds 
bija sakāms arī Rojas Ūdenssaimniecī-
bas vadītājam Haraldam Valdemāram:” 
Šis ir patīkams brīdis. Mani pārsteidza 
tas, cik kvalitatīvi strādāja vietējie uz-
ņēmēji. Ceru, ka šis nebija pēdējais 
projekts, jo vēl ir daudz vietu Rojā, kur 
būvēt un, balstoties uz iegūto pieredzi, 
domāju, ka šī nebija pēdējā sadarbība ar 
vietējiem uzņēmējiem. Paldies projek-
tētājiem, paldies būvuzraugam Arnim 
Bolmanim – ar viņu kopā darbojāmies 
kā roka ar cimdu, un rezultātā mums ir 
arī jauns asfalts ar daudz labāku kvalitā-
ti, kā iepriekš. Tehniskajos noteikumos 
ir minēts, ka pēc padarītā darba vieta 
ir jāatstāj tādā pat kārtībā un, iespē-
jams, vēl labākā, kā te bija, sākot mums 
strādāt, bet šis ir tas gadījums, kad mēs 
atstājam šeit visu vēl labākā kārtībā, 
kā bija, mums šeit sākot strādāt. Par 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

„Taimiņu vaislinieku nodošana zivju audzētavai „Tome”

Agnese Veckāgane, Rojas novada 
Domes Attīstības nodaļas vadītāja 

22.02.2012. Lauku atbalsta dienests 
Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaim-
niecības pārvalde apstiprināja pro-
jektu „Talsu ielas rekonstrukcija” Nr. 
11-08-ZL12-Z401101-000023.

No 2011. gada 28. novembra līdz 
2012. gada 6. novembrim Rojas novadā 
tika realizēts projekts „Talsu ielas re-
konstrukcija”, ar mērķi – likvidēt visas 
apzinātās satiksmes drošības bīstamās 
vietas Talsu ielā. Projekta kopējās iz-
maksas ir 17 738.64 LVL, attiecināmās 
izmaksas sastāda 13 961.75 LVL, neat-
tiecināmās izmaksas sastāda 3  776.89 
LVL. Publiskais finansējums sastāda 

12 565.57 LVL apmērā. Projekta privāto 
izmaksu kopējo summu 1 396.18 LVL 
apmērā un neattiecināmās izmaksas 
3  776.89 LVL kā līdzfinansējumu no-
drošināja Rojas novada Dome.

Projekta īstenošanas rezultātā ir 
uzlabota Talsu ielas infrastruktūra un 
vizuālais tēls, kā arī izbūvēta jauna iet-
ve, uzlabots autoceļa segums, izbūvēta 
jauna autobusa pietura, ierīkotas gājēju 
pārejas, iebūvēti jauni ātrumvaļņi un 
uzstādītas jaunas ceļazīmes.

Apstiprināts projekts „Ceļu rekons-
trukcija satiksmes drošības uzlabošanai”

15.10.2012. Lauku atbalsta dienests 
Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaim-
niecības pārvalde apstiprināja projek-

tu Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000010 
„Ceļu rekonstrukcija satiksmes dro-
šības uzlabošanai”, ar mērķi veicināt 
Rojas novada līdzsvarotu attīstību, 
uzlabojot transporta infrastruktūru, 
paaugstinot satiksmes drošību un ap-
kārtējās vides kvalitāti, turpinot likvi-
dēt visas apzinātās satiksmes drošības 
bīstamās vietas Talsu ielā. Projekts tiks 
realizēts No 2012. gada 18. jūlija līdz 
2013. gada 30. septembrim.

Projekta kopējās izmaksas tiks no-
skaidrotas 27.11.2012. pēc iepirkuma 
procedūras rezultātiem.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks 
uzlabota un pabeigta Talsu ielas infra-
struktūra un vizuālais tēls. 

15.10.2012. Lauku atbalsta dienesta 
Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaim-
niecības pārvalde atsūtīja Rojas novada 
Domei pieņemto lēmumu par projek-
ta Nr. 12-08-LL18-L413201-000019 
„Sporta aktivitāšu dažādošana Rojas 
novadā” apstiprināšanu.

No 2012. gada 18. jūlija (pro-
jekta iesniegums tika iesniegts) līdz 
2013.  gada 31. jūlijam Rojas novadā 
tiks realizēts projekts „Sporta aktivitāšu 
dažādošana Rojas novadā”, ar mērķi – 
veicināt Rojas iedzīvotāju iesaistīšanos 
sporta aktivitātēs. Projekta kopējās iz-
maksas ir 14 876.95 LVL, attiecināmās 
izmaksas sastāda 12 295.00 LVL, paš-
valdības līdzfinansējums ir neattieci-
nāmās izmaksas, tas ir (PVN) un 10% 
no attiecināmajām izmaksām, kas kopā 
sastāda 3 811.44 LVL. Publiskais finan-
sējums sastāda 11 065.51 LVL apmērā. 

Projekta īstenošanas rezultātā sta-
diona trenažieru zālē ieklās grīdas se-
gumu atbilstoši svaru zāles vajadzībām 
un aprīkos zāli ar sporta inventāru – ar 
vingrošanas paklājiem, vingrošanas 
bum bām, velotrenažieri, multifunkcio-
nālu trīsdaļīgu trenažieri, vingrošanas 
sienu, airēšanas trenažieri, gumijotām 
hantelēm, gumijotām svaru ripām ar 
rokturiem, olimpisko svaru stieni, w 
veida svaru stieni, svaru stieņu atspe-
ratslēgām, horizontālo hanteļu statī-
vu, solu  spiešanai guļus, leņķa solu ar 
minimālu slīpumu, trenažieri ar spēka 
rāmi un multifunkcionālu trenažieri. 
Stadiona volejbola laukumā uzstādīs 
volejbola stabus ar tīkliem, stadiona 
futbola laukumu aprīkos ar vārtiem un 
Rojas vidusskolas sporta zālē novietos 
florbola laukuma apmales. 

Svētki grāmatai
Daiga Dambīte

Latvijas dzimšanas dienas priekšva-
karā 17. novembrī Rojas novada bib-
liotēkā notika mūsu novada literātes 
Dzintras Žuravskas jaunākā romāna 
„Izcirtumā dzērve kliedz” atvēršanas 
svētki. Rakstnieci sveikt bija ieradušies 
viņas uzticīgie un ilggadīgie daiļrades 
cienītāji, kuri vakara gaitā teica atzi-
nīgus vārdus par autores daudzveidī-
go literāro devumu. Apbrīnu izraisīja 
rakstnieces kompetence dažādās tēmās, 
par kurām viņa raksta savos darbos. 
Jaunākajā romānā Dzintra Žuravska 
runā par jauniešiem aktuālām tēmām – 
draudzību, nodevību, meliem, dzīves 
jēgas meklēšanu un vērtību skalu, kura 
katram ir savādāka. Rakstniece apgal-
voja, ka darbs tapis viegli, jo mājās esot 

pusaudze, 11.  klases skolniece, un līdz 
ar to viņa neesot atrauta no skolas dzī-
ves arī vēl tagad.

Omulīgā gaisotnē pie tējas tases pa-
sākumam atvēlētā stunda pagāja ļoti 
ātri. Visi Dzintras Žuravskas daiļra-
des cienītāji bija gandarīti par iespēju 
iegādāties grāmatas, kurās rakstniece 
ierakstīja katram personīgi veltītu no-
vēlējumu.

Paldies ikvienam, kurš, neskatoties 
uz tumšo un drēgno laiku, atnāca un ar 
ziediem sveica mūsu novada lepnumu 
Dzintru Žuravsku! Ceram, ka turpinā-
sies iedibinātā tradīcija Rojas dienās at-
vērt kārtējo mūsu rakstnieces grāmatu, 
jo sižetu un ideju jau autorei netrūkstot, 
tikai vajagot finansiālos līdzekļus. 

P.S. Līdz mēneša beigām aicinām 
izmantot iespēju Rojas novada bibliotē-
kā aplūkot Mudītes Džeriņas kolekciju 
„Svilpaunieki”!

Attīstības nodaļa

24.10.2012. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimnie-
cības pārvalde atsūtīja Rojas novada Domei pieņemto lēmumu par projekta Nr. 
12-08-LL18-L413201-000021 „Rojas kultūras centra modernizācija” apstiprināšanu.

No 2012. gada 18. jūlija (projekta iesniegums tika iesniegts) līdz 2013. gada 
30. septembrim Rojas novadā tiks realizēts projekts „Rojas kultūras centra moder-
nizācija”, ar mērķi  modernizēt Rojas kultūras centru, lai veicinātu jaunu prasmju 
apguvi un dažādotu kultūras aktivitātes Rojas novadā. Projekta kopējās izmaksas ir 
9 044.75 LVL, attiecināmās izmaksas sastāda 7 475.00 LVL, pašvaldības līdzfinan-
sējums ir neattiecināmās izmaksas, kas sastāda 1 569.75 LVL (PVN) un 10% no 
attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 747.50LVL. Publiskais finansējums sastāda 
6 727.50 LVL apmērā. 

Projekta īstenošanas rezultātā Rojas kultūras centrs iegūs projektora ekrānu, 
datu/video projektoru, platjoslas akustisko sistēmu, zemfrekvences akustisko sis-
tēmu un portatīvo datoru.  

Rojas novada domes Attīstības nodaļa

08.11.2012. veiksmīgi noslēdzās projekts „Taimiņu mazuļu 
ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinie-
ku nozveja”. Nodošanas brīdī pie Rojas upes pulcējās Domes 
priekšsēdētāja E. Kārkliņa, jurists J. Pāvuliņš, SIA „Pundiķi” 
zvejnieki un SIA „Tome” pārstāvis. Zvejnieki projekta ietvaros 
nozvejotos taimiņu vaisliniekus (tēvus un mātes) nodeva ziv-
ju audzētavai „Tome” taimiņu mākslīgajai ataudzēšanai. Rojas 
novada dome noslēdza līgumu ar zivju audzētavu „Tome” par 
taimiņu vaislinieku pārņemšanu un ikru ieguvi. Izaudzētos 
taimiņu mazuļi 2013. gada pavasarī paredzēts ielaist Rojas upē.

2013. gadā Rojas novada Dome plāno iesniegt Zivju 
fondā projektu, kura mērķis būs no šajā projektā iegūto tai-
miņu vaislinieku ikriem izaudzēto mazuļu ielaišana Rojas 
upē. 

Rojas novada domei līdz šī gada 30.novembrim jāiesniedz 
pārskats par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu un 
projekta izmaksu attaisnojošiem dokumentiem.

No projekta īstenošanas ieguvēja būs visa Latvijas sabied-
rība kopumā, jo projekta realizācijas rezultātā tiks iegūta ie-
spēja nākamajā gadā palielināt Rojas upes taimiņu populāci-
ju, kas sekmēs šis sugas krājumu pieaugumu Rīgas jūras līča 
piekrastē un Rojas upē.  

Realizēts projekts „Talsu 
ielas rekonstrukcija”

1. Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pamat-
kapitāla palielināšanu un atteikšanos no tiesībām iegūt jau-
nās daļas:

1.1. Piekrist SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 
52 091 jaunu kapitāla daļu izdošanai par LVL 537 058,21, no 
kā LVL 52 091 ir pamatkapitāla daļas nominālvērtības ap-
maksa un LVL 484 967,21 ir kapitāla daļu uzcenojums. Līdz 
ar to kopējais kapitāla daļu skaits pēc pamatkapitāla palieli-
nāšanas būs 514 637.

1.2. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pašvaldību 
līdzfinansējumu Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta 
īstenošanai, Rojas novada domei veikt naudas ieguldījumu 
SIA  „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” LVL 5000,35 ap-
mērā, iegūstot 485 kapitāla daļas par LVL 485 ar kapitāla daļu 
uzcenojumu LVL 4515,35. 

1.3. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (E. Širo-
va) nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar nepie-
ciešamo dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā un tā 
informēšanu par SIA  „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 
pamatkapitāla izmaiņām, grozījumiem statūtos.

1.4. Uzdot Rojas novada domes kapitāla daļu turētāja pār-
stāvja pilnvarotai personai piedalīties SIA „Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca” dalībnieku sapulcē un balsot „par” par 
šim lēmumam atbilstošu pamatkapitāla palielināšanu, statū-
tu grozījumu apstiprināšanu, kā arī parakstīt šim lēmumam 
atbilstošus dokumentus.

2. Par ikgadējo atvaļinājumu Domes priekšsēdētājai:
2.1. Piešķirt Domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai daļu 

no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma par laika periodu no 
10.08.2009. līdz 09.08.2010. laikā no 2012.gada 16. novembra 
līdz 2012. gada 23. novembrim (ieskaitot), nosakot, ka par 
neizmantotā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķir-
šanu tiks lemts atsevišķi.

2.2. Evas Kārkliņas atvaļinājuma laikā Domes priekšsēdē-
tājas pienākumus uzdot pildīt Domes priekšsēdētājas vietnie-
cei Liānai Bērziņai, kurai uz pienākumu pildīšanas laiku no-
teikt atlīdzību Domes priekšsēdētājas amata atlīdzības līmenī.

 Informāciju sagatavoja Domes sekretāre 
Gunta Krūmiņa

Rojas novada Domes 2012. gada 13. novembra 
ārkārtas sēdē nolēma:

to liels prieks gan mums pašiem, gan 
iedzī votājiem. Īpašs paldies Priežu ie-
las un Kunču iedzīvotājiem par saprat-
ni būvdarbu laikā un aicinu cilvēkus 
nekavējoties ziņot, ja objektos parādās 
kāda nepilnība vai defekts. Objektam ir 
2 ga du garantija un naudas līdzekļi, par 
kuriem novērst jebkuru radušos kļūmi. 
Visstingrākā komisijas locekļa, pašval-

dības būvinspektora Agra Jansona vārdi 
„Komisija nolemj objektu pieņemt eks-
pluatācijā” izsauca klātesošo ovācijas.

Līguma realizācijas rezultātā tika pa-
veikts sekojošais: ūdensapgādes sistēmas 
paplašināšana (1769,9 m), kanalizācijas 
sistēmas paplašināšana (2011,2 m), jauna 
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (1 gb), 
jauna spiedvada izbūve (6,7 m).  

Ūdenssaimniecības vadītājs Haralds Valdemārs un izpilddirektors Jā
nis Pūce pārliecinās, ka ar kanalizācijas lūku viss ir pilnīgā kārtībā.  
                                                                                                           Daces Klaberes foto
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Sludinājumi

PĀRDOD
 Senlaicīgu, restaurējamu bufeti, logu rāmjus 

ar visiem stikliem (par simbolisku cenu). Telefons 
28856868.

DAŽĀDI
 Atrasts melns maciņš ar naudu. Īpašnieks to var 

saņemt pašvaldības policijā.
 Nozaudētas bankas kredītkartes un autovadī-

tāja apliecība uz Unas Vecbērzas vārda. Atradēju lūdz 
zvanīt 28380498.

SIA „Rojas zobārstniecība” 
Zvejnieku ielā 18-2 Rojā
Zobārste Madara Oliņa 

pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.
Pirmdienās un otrdienās no 10.00–18.00. Tele-

fons 63220022.
Piektdienās no 10.00 kabinetā zobu protēžu 

lūzumu labojumus veiks zobu tehniķis Arvis Nāc-
kalns. Zvanīt piektdienās 29331677, Arvim.

Bērni līdz 18. gadu vecumam pie zobārsta un 
zobu higiēnista (bez maksas) tiks pierakstīti no 
2013. gada 7. janvāra pa telefoniem 63220022, 
26043745.

Zobārste Aija Pētersone-Štekeļa līdz Jaunajam 
gadam pacientus nepieņems.

Paldies par sapratni!  

Rojas Invalīdu biedrība  aicina savus biedrus 
sapulcēties 4. decembrī  11.00 multifunkcionālā 
centra „Strops” telpās. Visi kopā gatavosim Zie-
massvētku apsveikuma kartiņas. 

Cienījamie Rojas vidusskolas 
skolēnu vecāki!

28. novembrī priecāsimies jūs redzēt Rojas 
vidusskolas vecāku dienā.

Vecāku dienas plānojums:
 no 8.15 iespēja piedalīties mācību stundās;
 no 16.00 līdz 17.00 – individuālas tikšanās 
     ar mācību priekšmetu skolotājiem kabinetos;
 17.00 – karjeras konsultantes I. Plātes 
     informācija „Vecāku atbalsts bērnam karjeras 
     izvēlē” (Kā sniegt atbalstu bērnam karjeras 
     izvēlē, informācija par izglītības iespējām). 
     Nodarbība notiks informātikas kabinetā 
    (nr. 58, 3. stāvā); 
 17.30 – Skolas Domes sapulce (17. kab., 1. st.).

Skolas administrācija

Policija ziņo

Pasākuma kalendārs

Rojas novada 
Sociālais dienests informē:

12.decembrī tiek organizēts brauciens uz pan-
sionātu „Lauciene”. Izbraukšana no Rojas kultūras 
nama 9.00, izbraukšana no Laucienes 11.30. Tie, 
kuri vēlas apciemot savus tuviniekus vai draugus 
pansionātā „Lauciene”, laipni lūgti braukt mums 
līdzi.

Interesentus lūdzu zvanīt pa tālruni: 63269551 
vai sociālam darbiniekam darbā ar veciem cilvē-
kiem un invalīdiem Baibai Trūbiņai 27234288;  
63269786. 

Līdzjūtība

...Vējš, pāri traucot, būs kā glāsts – 
Jums paliks tikai atmiņstāsts. 
Un mani glāstīs vēji, koka zars, 
Tik nebūs vairāk pavasars. 
                          M. Jansone

Izsakām viszdiļāko līdzjūtību Dainai un pārē-
jiem tuviniekiem, no Ellas Ķiršteines atvadoties.

Rojas Invalīdu biedrība

07.11. Kāds vīrietis stiprā alkohola 
reibumā gulēja Rojas autoostā. Vīrietis 
nogādāts mājās, sastādīts APK proto-
kols. Vīrietis jau vairākkārt sodīts par 
atrašanos sabiedriskā vietā alkohola rei-
bumā. Veikts reids kopā ar valsts policiju 
un valsts Vides dienesta inspektoriem, 
kura laikā izņemti 3 murdi. Katra murda 
vērtība ir 300 Ls. Vainīgā persona nav 
noskaidrota. 

09.11. Saņemta informācija par to, 
ka jaunieši Rojā pretī autoostai kādai 
privātmājai sagāzuši žogu. Fakts ap-
stiprinājās. Saņemts izsaukums  uz Ro-
jas Domei piederošu māju, kur tas pats 
vīrietis, kurš pirms dažām dienām gu-
lēja autoostā uz soliņa, bija tik smagā 
alkohola reibumā, ka tika izsaukta arī 
Ātrā medicīniskā palīdzība. Vīrietim 
sastādīts APK protokols.

10.11. Diskotēkas laikā kādam ne-
pilngadīgam jaunietim sastādīts proto-
kols par atrašanos alkohola reibumā.  Šīs 

pašas nakts laikā Selgas ielas 16 mājas 
pagalmā apgāzti 4 konteineri un  to sa-
turs izspārdīts pa gājēju celiņu. Aizrādīts 
jauniešiem par skaļas mūzikas atska-
ņošanu no automašīnas pēc pulksten 
24.00. Aizrādīts kādam jaunietim, kurš 
meklēja konfliktu  ar apkārt esošajiem 
jauniešiem. Konstatēts, ka Selgas un 
Miera ielas krustojumā pie Rojas bur-
tiem sabojāta un nogāzta ceļazīme. Iz-
saukta Ceļu policija, noformēta slēptā 
avārija. Izdemolēta tualete stāvlaukumā 
jūrmalā, kur iekārtota vieta ūdensmoto-
ciklu ielaišanai jūrā.

13.11. Konstatēts, ka Miera ielā 
12  uz braukts Lattelecom piederošam 
stabam.

14.11. Sastādīts APK protokols kādai 
sievietei, kura smagā alkohola reibumā 
Miera un Peldu ielas krustojumā tur-
pināja lietot alkoholu. Uzrakstīts brīdi-
nājums par nesakoptu īpašumu Selgas 
ielā. Saņemts zvans no Sociālā dienesta 

darbinieces par to, ka kāds 12 gadus vecs 
zēns neapmeklē skolu. Zēns klaiņo.

15.11. Pašvaldības policija kopā ar 
Talsu policijas inspektoriem veica kra-
tīšanu kādā privātmājā Rojā, kur tika 
atrasts nelegāls spirts, kurš tika slēpts 
mašīnā, garāžā un mājā. Minētajā mājā 
tika atrastas arī 5 dažādu pilsoņu pases. 
Atgādinām, ka pilsoņa pasi nedrīkst dot 
svešām personām un nedrīkst arī ieķīlāt, 
jo tā ir Latvijas republikas īpašums. 
Uzrakstīts protokols par nesakoptu 
īpašumu Kaltenē.

16.11. Par termiņā nesakoptu īpa-
šumu Ģipkā, uzrakstīts APK protokols 
kādam uzņēmumam. Saņemts telefona 
zvans no kādas sievietes par to, ka Kai-
ju ielā regulāri klaiņo riņķī suns. Suņa 
īpašniecei aizrādīts, bet, ja šāda darbība 
atkārtosies, suņa īpašniece var tikt sauk-
ta pie administratīvas atbildības.

17.11. Izsaukums no Valsts polici-
jas par to, ka palīdzību lūdz Ātrā me-

dicīniskā palīdzība – kāds 
vīrietis Akas ielā uzvedies 
ļoti agresīvi un demolējis 
māju – aizdedzinājis paklā-
ju un centies aizdedzināt 
arī māju. Māja bija pilna 
dūmu. Vīrieša izelpā kon-
statētas 4 promiles alko-
hola. Minētajam vīrietim 
4 dienu laikā 3 reizes bija 
izsaukta Ātrā medicīniskā 
palīdzība.

18.11. Konstatēts, ka 
jau minētajā stāvlaukumā atkal sabojātas 
tua letes durvis. Pie veikala Maxima sa-
liekta norādes zīme. Saņemts izsaukums 
uz Miera ielu, kur it kā agresīvi uzvedo-
ties kāda sieviete. Izbraucot uz notikuma 
vietu, konstatēts, ka pats izsaucējs ir alko-
hola reibumā, tādēļ viņam sastādīts APK 
protokols par nepamatotu specdienesta 
izsaukumu, jo pirms tam viņš nepamatoti  
izsaucis Ātro medicīnisko palīdzību. 

19.11. Kādai sievietei veikalā „Top!” 
pie letes nozagts naudas maks ar nau-
du un dokumentiem. Nauda atgūta, bet 
maks ar dokumentiem izmests.

20.11. Saņemta mutiska sūdzība no 
Domes sētnieces par to, ka netiek tīrīta 
veikala „Top!” apkārtne. Netiek iztukšo-
tas atkritumu urnas, kā rezultātā vārnas 
iznēsā atkritumus. Ēkas īpašniekam uz-
rakstīts brīdinājums.  

30. 11. 20. 00-01. 00 Rojas KC
Piektdienas vakara

DISKOTĒKA  ar DJ Ilmi
Ieeja  Ls 1.

8. decembrī  laukumā pie Rojas KC
No 12. 00 līdz 14. 00

Ziemassvētku dāvanu un kārumu tirdziņš!
Pieteikties muzejā,  telefoni 63269594, 29252590.
17.00 Lielās Rojas egles iedegšanas svētki!

Sagaidot šo notikumu, lūgums izrotāt iestādes,
mājas, logus u.c., lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir gaišāks 

un priecīgāks gan mums pašiem, gan Rojas viesiem!

19. decembrī 19.00 Rojas KC
Grupas „Baltie lāči”un „Apvedceļš” koncertā 

„Pasta nodaļas stāsti”
Biļetes iepriekšpārdošanā līdz 3. dece mbrim Ls 4, pēc tam Ls 5.

Rojas KC mazajā zālē apskatāma Rojas MMS
mākslas nodaļas 2012. gada absolventu darbu izstāde

„Varavīksne”

Guntars Eistreiķis, treneris

 Šī sezona jaunajiem Rojas burātājiem nebija tā veiksmīgākā. Varbūt 
tas saistīts ar paaudžu maiņu, pārkārtošanos no jatkluba uz Sporta sko-
lu. Bija traumas un veselības problēmas vadošajiem sportistiem, trans-
porta un finanšu grūtības, novecojis Optimist inventārs. Daži neizturēja 
smagās treniņnometnes.

Kā labākos šīs sezonas rezultātus varam atzīmēt M. Zembaha 10. vie-
tu jaunākajā Optimist grupā Latvijas čempionātā, D. Leiškalna 10. vietu 
Optimist klasē Rīgas jaunatnes čempionātā. Nu jau lielo puišu R. Ļeo-
nova un E. Omanbrieža smagos laika apstākļos iegūto „470” olimpiskās 
divvietīgās laivu klases ceļojošo kausu, tikai par 1,2 sekundēm apstei-
dzot pieredzējušās stūrmanes E. Eistreiķi un I. Ledaunieci. Malači! Pa-
rādīja cīņassparu un raksturu, netraucēja Reiņa salauztais deguns. Šiem 
puišiem lieli mērķi. Vajadzēs daudz palīdzīgu roku.

Sezonu tradicionāli noslēdzām aukstumā un diezgan skarbos ap-
stākļos slavenajā Usmas jauno „škiperu” regatē, kas notika skolēnu 
brīvlaikā treniņnometnes ietvaros.

R. Ļeonovs olimpiskajā Laser klasē (ar jauno Collatis Viribus sa-
rūpēto un Rojas domes un ostas pārvaldes atbalstu iegādāto) buru ar 
vienādu punktu skaitu izcīnīja 2. vietu aiz pieredzējušākā L. Lielauzas. 
Pirmajās ūdens kristībās labi sevi parādīja nupat trenēties sākušais Kris-
ters Plaudis un Viktorija Vilciņa.

Nākamā sezona izskatās ļoti cerīga. Jaunajā Sporta skolā burāšanā 
nodarbojas pāri par 20 audzēkņu (14 no tiem tikko sākuši). Ar Eiropas 
fondu atbalstu top jaunais elings, taps iegādātas 7 jaunas švertlaivas, no-
vada dome piešķir busiņu peldbaseina apmeklēšanai. Pieejama ir sporta 
zāle skolā un stadions. Vajdzību, protams, ir daudz vairāk: motorlai-
va trenerim, lai varētu garantēt drošību, atbilstoša laivu nobrauktuve, 
dušas un sanmezgls (dzirdējām, ka būs). Mēs strādāsim, lai attaisno-
tu mūsu atbalstītāju cerības. Paldies Rojas novada domei, Rojas ostas 
pārvaldei, Rojas jahtklubam, maiznīcai „Liepkalni”, uzņēmumiem „Lī-
cis’93”, „Rānda”, būvfirmai „Velve”, Burāšanas vienības fondam Collatis 
Viribus un, protams, vecākiem!

Ziemā bez nodarbībām zālē un baseinā, plānojam pamēģināt spēkus 
ledusburāšanā. Ceram uz daudzu interesentu atbalstu. Mums ir nodok-
ļu atvieglinājuma statuss. 

Kopējs darbs nesīs augļus! 

Baiba Trūbiņa, 
Sociālā darbiniece darbā ar veciem 
cilvēkiem un invalīdiem

Mārtiņdiena – latviešu gadskārtu 
paražās ir svinama diena, kas iezīmē 
rudens beigas un ziemas sākumu.

 Šogad arī Rojas novada Sociālā 
dienesta sociālā pakalpojuma „Ap-
rūpe mājās” klienti tika iepriecināti 
šajos svētkos. Aprūpes mājās mobi-
lā vienība sveica Mārtiņdienā savus 
klientus, dāvinot tiem pašu 
sarūpētus, pēc senču receptes 
ceptus sklandraušus. Seniori 
tika iepriecināti arī ar MFC 
‘’STROPS” bērnu darinātām 
apsveikumu kartiņām. Pēc 
veco laiku tradīcijām sociālā 
aprūpētāja Mārīte Dēringa, kā 
arī aprūpētājas  Iveta Akmeņ-
lauka un Linda Krūkliņa, pie 
saviem klientiem ieradās, tēr-
pušās svētku maskās. Cilvēku 
sejās rotājās neviltots prieks. 
Daudzi no viņiem atzina, ka 
šos svētkus nemaz vairs neat-
zīmē, tādēļ mobilās vienības 

darbinieki ir ļoti gandarīti par šo cil-
vēku mājās ienesto mazo gabaliņu no 
sen aizmirstā. Iespējams, ka tādā vei-
dā tiek atsaukts atmiņā bērnības laiks, 
kas nereti asociējas ar siltas maizes vai 
burkānraušu smaržu.

Vēlos pateikt aprūpētājām un cen-
tra darbiniecei, kā arī bērniem lielu 
paldies un vēlēt veiksmi turpmākajā 
darbā!   

Beigusies jauno burātāju sezona

Sportiskas aktivitātes starp 
pašvaldības iestādēm Lāčplēša dienā
Ināra Juruša, sporta organizatore

Pēc Sporta un kul-
tūras komisijas ieteiku-
ma aktīva dzīvesveida 
piekritēji nolēma, ka 
jāatjauno Rojas novadā 
zudušās sporta  tradī-
cijas un jāiesaista no-
vada strādājošie dažā-
dās sporta sacensībās. 
Runāts, darīts!  Pirmās 
sacensības notika „Tau-
tas bumbā”, šautriņu 
mešanā, futbola sitie-
nos vārtos komandu 
sacensībās un indivi-
duāli, un stiprākā vīra 
titula cīņā, turot savu 
sievu uz rokām. 

Rojas vidusskolas sporta zāli piepildīja 8 komandas, gandrīz 100 darbinieki 
sasparojās aizstāvēt savas iestādes godu ! Bērnudārzu „Saulespuķe „ un „Zelta 
zivtiņa” darbinieki, Sociālais dienests, DzKU, Rojas dome, Rojas vidusskola, 
Mūzikas un mākslas skola un Kultūras centra entuziasti .

Komandu vērtējumā 1. vietā „Zelta zivtiņa”, 2. vietā Rojas vidusskola, 3. vie-
tā  Kultūras centrs. Ģimenes stiprinieks Nr. 1 – Guntars Ekmanis, Nr. 2 – Jā-
nis Polis, Nr. 3 – Ingus Feldbergs.  Futbola sitienos 1. vietā – Ingus Feldmanis, 
2. vietā – Atis Raspopovs, 3. vietā  – Jānis Petrovičs. Šautriņu mešanā 1. vietā 
Laura, 2. vietā Rudīte, 3. vietā Aija.

Noslēgumā apbalvošana, kopīgs cienasts ar  torti . Mājās dodamies ar jautru, 
priecīgu noskaņu, lai vakarā piedalītos lāpu gājienā! Uz tikšanos nākošā reizē, 
kad organizatori piedāvās strītbola spēli vīriešu un jauktajām komandām! Lai 
visiem darba prieks, veselība un pozitīvs  noskaņojums jaunām aktivitātēm! 
Paldies tiesnešiem , Aivaram par muzikālo noskaņu! 

Rojas novada Domes darbinieki pilni cīņas-
spara un entuziasma.             Zanes Klaberes foto

Es atvēru nama durvis, 
Mārtiņbērnu gaidīdama...

Sociālā dienesta darbinieces Mārīte Dē-
ringa (no kreisās) un Iveta Akmeņlauka cie-
mos pie Dainas Zvejnieces.

                                    Lindas Krūkliņas foto
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