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Priecīgas 
Lieldienas!

Piemiņas brīdis  
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai
Dace Klabere

25. marta pēcpusdienā Rojā pie Likteņakmens pulcējās 
Sibīrijas ceļu izgājušie likteņbiedri, viņu tuvinieki, Rojas 
novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, katoļu prieste-
ris Toms Priedoliņš un citi interesenti.

Atklājot piemiņas brīdi, domes priekšsēdētāja Eva Kārkli
ņa sacīja, ka 25. marts iezīmējas ar tumšu krāsu ne tikai Lat
vijas vēsturē un kalendārā, bet arī daudzu cilvēku sirdīs. Eva 
Kārkliņa: „Ir pagājuši 66 gadi, bet vēl arvien mēs atceramies 
savus tuvos, mīļos cilvēkus un pieminam tos, kuriem nebija 
lemts ne izdzīvot savu bērnību, ne izsapņot un izbaudīt jau
nības mīlestību, ne pavadīt skaistas, saulainas vecumdienas. 
Sirdīs esam kopā ar visiem šiem cilvēkiem un mums nešķiet, 
ka tas viss ir bijis tik sen, bet gan, ka tā ir arī mūsu tagadne”.

Savukārt katoļu priesteris Toms Priedoliņš, runājot par 
mūsu tautas melno dienu, ir pateicīgs, ka gan viņš, gan viņa 
tuvinieki ir bijuši pasargāti no izsūtīšanas šausmām, bet tai 
pat laikā viņš saprot, ka šie cilvēki bija mūsu tautas ļaudis, 
mūsu zemes cilvēki, tādēļ mēs neviens nedrīkstam palikt 
vienaldzīgs un raudzīties uz šiem notikumiem ar pagātnes 
skatījumu. Kā atzīmēja priesteris, visu šo šausmu piedzīvo
jušo cilvēku stāsti ir līdzīgi – necilvēcīgos apstākļos aizvesti, 
necilvēcīgos apstākļos dzīvojuši, smagi strādājuši, pacietuši 
badu, slimības, pazemojumus. Tai pat laikā šie cilvēki savās 
sirdīs nejūt naidu un, pēc priestera domām, tas ir īsts varoņ

darbs – raudzīties pagātnē, gremdēties savās atmiņās, bet bez 
naida un vēlēšanos atriebties. Protams, ka atmiņas un sāpes 
paliks, bet, ja mēs tās varam izdzīvot bez naida, tā ir liela vēr
tība. Šie cilvēki ar pateicību sirdīs raugās uz tiem, ka šajos 
grūtajos brīžos viņiem ir snieguši palīdzīgu roku. Tas parāda 
to, ka gan cilvēcību, gan necilvēcību mēs nevaram saistīt ar 
kādu konkrētu tautu vai nāciju, bet gan ar konkrētu cilvēku, 
ar viņa izvēli, kā rīkoties. Šeit redzam, cik ļoti liela vērtība 
un pārdomu vērts ir brīdis, kad mēs izdarām savus spriedu
mus. Cik ļoti liela nozīme ir šim spriedumam un pateikta
jam vārdam! Tas var cilvēku gan iznīcināt, gan pacelt.  Toms 
Priedoliņš ir pārliecināts, ka arī mēs ar savu izvēli un rīcību 
varam padarīt šo pasauli cilvēcīgāku. Savas uzrunas nobei
gumā priesteris aicināja klātesošos vienoties kopīgā lūgšanā, 
lai šīs piedzīvotās sāpes mūsu tautas vēsturē nekad vairs ne
atkārtotos.

Pasākumu kuplināja Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi ar saviem priekšnesumiem, savu dzejoli nolasīja 
arī Sibīrijas plašumos pabijusī Ērika Reimartuse, pie Likteņ
akmens gūla ziedi un dega svecītes – skaisti un smeldzīgi. 

 Klātesošos uzrunāja Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 
(centrā) un katoļu priesteris T. Priedoliņš (otrais no kreisās).

 Visi klātesošie pēc Toma Priedoliņa  aicinājuma vie-
nojās kopīgā lūgšanā par to, lai piedzīvotās sāpes nekad 
vairs neatkārtotos ne tikai mūsu tautas, bet visas cilvēces 
vēsturē. 

D. Klaberes foto

Dace Klabere

20. martā Rojā viesojās Saeimas 
deputāte, Sociālo un darba lietu ko-
misijas priekšsēdētāja Aija Barča. 
Barčas kundze Rojā nebija pirmo 
reizi un, kā vienmēr, viņas ierašanās 
pulcēja daudz interesentu, jo jautā-
jumi, kuri ir deputātes kompetencē, 
visvairāk skar tieši neaizsargātāko 
iedzīvotāju – pensionāru un invalīdu 
intereses.

Atgriežoties pie iepriekšējā tikšanās 
reizē pārrunātā, Barčas kundze pastāstī
ja, ka pašlaik Labklājības ministrijā tiek 
izstrādāts grozījums likumā par valsts 
pensijām. Runa ir par 2009.–2011. ga
dos piešķirtajām pensijām, kuru aprē
ķinos bija pielietots algas indekss zem 
„1”, kādēļ radās pensijas starpība. Paš
laik ir izstrādāts jauns mehānisms, kas 
jau ietverts likuma grozījumos un kuru 
katru brīdi tam jānonāk Saeimā. Tajā 
ir paredzēta apmaksas sistēma 2016.–
2018. g. – šo gadu laikā pensionāriem 
tiks atmaksāta zaudētā starpība.

Lai nomierinātu satrauktos prātus, 
ka valstij nav naudas un tādēļ nevarēs 
indeksēt pensijas un veikt pārrēķinu, 
Barčas kundze pieprasījusi ziņas no 
valsts kases par pensiju fonda stāvokli 
uz šī gada 29. janvāri. Tā brīža uzkrā
jums bija 378450868 EUR. Summa, 
kas ir mūsu rīcībā – 140–150 miljoni, 
pārējā nauda – 219,5 miljoni – nolikta 
valsts kasē uz procentiem (4–6% gadā). 
Ar šiem pašlaik mūsu rīcībā esoša
jiem miljoniem pilnīgi pietiek gan 
pensiju indeksācijai, gan pensiju at
maksas izmantošanai. Apmaksai jāsā
kas 2017.  gada martā, kad paredzēts 

atmaksāt 67,5 miljonus, 2017. gada 
16. maijā – 50 miljonus, bet 2018. gada 
17. janvārī – 102 miljonus. Savukārt 
219,5 miljoni, kas nolikti uz procen
tiem, jau gada laikā vien nopelnīs pie
klājīgu summu. Tieši tāpat esot darīts 
2009. gada krīzes laikā, kad no 951 mil
jona latiem gada laikā procentos nopel
nīti 70 miljoni, ar ko varēja palielināt 
bezdarbnieku pabalstus.

Ar ko šis gads iezīmējas labāk par 
pagājušo?

No šī gada janvāra par slimnīcā pa
vadīto dienu vairs nemaksāsim 13 eiro, 
bet gan 10 eiro. Ir cerība, ka nākamajā 
gadā tie varētu būt tikai 7 eiro dienā. 
Kopā ar Veselības ministru centīsimies 
atkārtoti uzrunāt ģimenes ārstus par 
2  medicīnas māsu nodarbināšanu sa
vās praksēs. Pagaidām ārsti atrunājas 
ar mazām telpām un citiem iemesliem. 
Bet šai otrai medicīnas māsai gan algu, 
gan nodokļus maksātu valsts, tāpēc 
mums joprojām grūti saprast, kāpēc 
ģimenes ārsti ietiepīgi atsakās no otrās 
medicīnas māsas savā praksē. Viņas 
pakalpojumi mājās – injekcijas, pār
siešanas u.c. pacientam būtu bez mak
sas. Ir ārsti, kuri to izmanto. Ierodoties 
pie jums mājās, par vienu injekciju no 
valsts līdzekļiem paredzēts maksāt vai
rāk kā 10 eiro. Vienīgi – tam visam jā
būt dokumentāli sakārtotam, bet vai tad 
tas ir tik grūti? Slimniekiem pēc insulta  
paredzēta bezmaksas fizioterapeita un 
ergoterapeita vizītes mājās. Ministru 
kabineta noteikumos visi šie labumi ir 
sarakstīti, tāpēc rodas jautājums – kā
pēc ģimenes ārsti tos neizmanto? Neiz
mantotā nauda paliek valstij.

Pēc likuma pie ģimenes ārsta kat
ram viņa pacientam jāierodas vismaz 

reizi 3  gados. Pašreizējais veselības mi
nistrs cīnās par to, ka par pacientiem, 
kuri ārstu šajā laikā nebūs apmeklējuši 
vai vispār Latvijā nedzīvo, ģimenes ārsti 
naudu vairs nesaņems. No vienas puses 
tas varbūt ir nežēlīgi – cilvēks no ārze
mēm atbrauc atvaļinājumā un grib šeit 
sakārtot veselību, bet viņam vairs nebūs 
ģimenes ārsta, bet no otras puses – no
dokļus taču viņi maksā citai valstij. Bet 
mēs garo rindu dēļ netiekam laicīgi uz 
izmeklējumiem.

Saeimas deputātei nesen bijusi arī 
svarīga tikšanās ar inovatīvo zāļu ra
žotājiem, proti, to zāļu ražotājiem, kuri 
Latvijas tirgū vēl nav ienākuši, bet ir 
tuvu tam. Nav nekāds noslēpums, ka 
daudzas no zālēm, kuras valsts apmak
sā nopietnu saslimšanu gadījumos (on
koloģija, HIV, C hepatīts) ir novecoju
šas, tādēļ pašlaik tiek darīts viss, lai šo 
jauno zāļu ražotāji ar savu tirgu ienāktu 

arī Latvijā. Pašlaik notiek tirgošanās 
par šo zāļu cenām un Barčas kundze ir 
pārliecināta, ka Veselības ministrs arī 
šo jautājumu atrisinās veiksmīgi.

Šogad nav izdevies, bet Sociālo un 
darba lietu komisijas priekšsēdētāja 
cer, ka nākamajā gadā izdosies pacelt 
neapliekamā ienākuma nodokļa daļu 
tām ģimenēm, kuras audzina bērnus. 
Jāpaaugstina neapliekamais minimums 
arī pensijām utt. 

Jaunumu bija daudz un visi likās 
cerīgi, taču tie visi sagaidāmi tuvākā vai 
tālākā nākotnē, bet dzīvojam jau šodien. 
Jau no 1. janvāra dārgāk maksājam par 
elektrību, gāzi, ūdeni un kanalizāciju, 
zemes nodokli, tāpēc loģisks bija 
daudzu klātesošo sāpīgais jautājums – 
kā izdzīvot. Uz šo jautājumu atbildēt 
arī Barčas kundzei bija grūti, bet viņas 
ieteikums – vērsties pēc palīdzības 
Sociālajā dienestā. 

Aicinām Jūs atbalstīt Zemes 
stundu, 28. martā plkst. 20.30 
izslēdzot ārējo apgaismojumu.

28. martā no 20.30–21.30 jau 
devīto reizi pasaulē tiek atzīmēta 
Zemes stunda, kas, nelietojot apgais
mes objektus stundas garumā, aicina 
domāt par klimata pārmaiņām un 
individuālu paradumu ietekmi uz 
šīm izmaiņām. Kā katru gadu, valsts 
iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi 
ir aicināti Zemes stundas svētkus 
sagaidīt, simboliski izslēdzot apgais
mes objektus. 

29. martā pulksten 3.00 
visā valstī notiek pāriešana uz 
vasaras laiku, tādēļ neaizmirs
tiet naktī no sestdienas uz 
svētdienu pagriezt pulkste-
ņa rādītājus vienu stundu uz 
priekšu!

Rojeniekus par jaunumiem sociālajā jomā informē  
Saeimas deputāte Aija Barča

Pateicībā par atsaucību, Invalīdu biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde 
(no kreisās) dāvināja Aijai Barčai ekoloģisku ķirbi un biedrības dāmu darinā-
tos zābaciņus.                                                                                            D. Klaberes foto
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18. februāra novada domes sēdē 
nolēma:

 
Zināšanai!

Nākamais 

„Mērsraga Avīzes”

numurs iznāks 

11. aprīlī.

Materiālus var iesūtīt 

līdz 8. aprīlim!

Paldies!

Redaktores  sleja

1. Ar 2014. gada 18. februāri no Mērsra-
ga novada Domes priekšsēdētāja vietnieka 
amata atbrīvot Robertu Šiliņu.

2. Ar 2014. gada 18. februāri par Mērs-
raga novada Domes priekšsēdētāja viet-
nieku iecelt Aigaru Šteinbergu.

3. Ar 2014. gada 3. martu no Mērsraga 
novada pašvaldības izpilddirektora amata 
atbrīvot Krišjāni Šneideru.

4. Piedalīties un iesniegt projekta 
iesnie gumu „Zivju resursu pavairošana 
Mērsraga novada ūdenstilpnēs”. 

5. Apstiprināt  nolikumu Nr. INA-
N/2-2014 „Grozījumi nolikumā „Mērsraga 
ostas pārvaldes nolikums””.

6. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu īpašuma „Iesalnieki”,  Mērsraga  nova-
dā, kopējā platība 9,4 ha, sadalei.

7. Atļaut atdalīt:
7.1. no īpašuma „Stārķi”  Mērsraga no-

vadā zemes vienību ar  aptuveno platību 
3,29 ha, atdalāmajai zemes vienībai piešķi-
rot nosaukumu „Meža Stārķi”;

7.2. no īpašuma „Garsili”  Mērsraga 
novadā zemes vienību ar aptuveno platību 
4,17 ha, atdalāmajai zemes vienībai piešķi-
rot nosaukumu „Meža Garsili”;

7.3. no īpašuma „Cielavas”  Mērsraga 
novadā:

1. zemes vienību, platība 1,1 ha, atdalā-
majai zemes vienībai piešķirot nosaukumu 
VECCIELAVAS;

2. zemes vienību,  platība 2,0 ha, atdalā-

majai zemes vienībai piešķirot nosaukumu 
JAUNCIELAVAS.

8. Zemei un ēkām īpašumā Ezera ielā 
37D, Mērsragā, Mērsraga novadā, piešķirt 
vienotu adresi:  Ezera iela 37D, Mērsrags, 
Mērsraga novads.

9. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu no:

9.1. Lidijas Jakobijas – 119,35 euro;
9.2. Dagmāras Smilgas – 126,28 euro;
9.3. Anitas Šternas – 121,97 euro.
10. Piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļi-

nājumu par 2013. gadu domes priekšsēdētā-
jam Laurim Karlsonam daļēji – no šā gada 
19. februāra līdz 28. februārim.

Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdē-
tāja pienākumus pilda domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Aigars Šteinbergs.

11. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē pro-
jekta „Skatu torņa būvniecība” realizācijai 
par kopējo summu 29 066,42 EUR, atliktā 
maksājuma termiņš 3 gadi, aizņēmuma 
kopējais atmaksas termiņš 10 gadi, garan-
tija Mērsraga novada pašvaldības budžets.

12. Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 5/2014 „Licencētā makšķerēšana Mērs-
raga kanālā 2014.–2016. gadā”.

13. Piedalīties un iesniegt projekta 
iesniegumu „Kompleksi risinājumi sil-
tumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Mērsraga novada PII „Dārta” ēkā”.

Sekretāre L. Valdemāre

25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
25. martā plkst. 12.00 piemiņas brīdis pie Piemiņas akmens. 

Informācija
ECO BALTIA VIDE SIA

Izmantojot maisus, arī jāslēdz līgums ar ECO BALTIA VIDE SIA. To varat noslēgt mūsu 
birojos: Kareivju ielā 6, Talsos un Dienvidu ielā 2, Tukumā.

Darba laiks:
Katru darba dienu no 9.00–15.00
Trešdienās no 14.00–19.00
No 2014. gada 1. marta

Mērsraga invalīdu atbalsta centrs
Atvērts:  katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00. 
Centrā  ir iespēja izmantot:
•  elektrisko šujmašīnu;
•  internetu (pārskaitījumiem, dokumentiem u.c.).
•  Veļas mazgāšana, pēc iepriekšēja pieraksta,  (maksa: 1 reize – 8 kg/veļas – € 2,84).  

t. 26884855         Daiga 
t. 26589334         Irēna

Pāreja uz vasaras laiku!
2014. gada 30. martā Latvijā un daudzviet citur pasaulē notiks 

pāreja uz vasaras laiku, kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu 
stundu uz priekšu. Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien, 
30. martā, plkst. 03.00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulkste-
ņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu. 

Patlaban pavasarī un rudenī pulksteņa rādītājus stundu uz priek-
šu un atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules valstu iedzīvotāji. Latvijā va-
saras laiks pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā. Sākot no 1997.  gada, 
vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktob-
ra pēdējai svētdienai. Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks 2014. gada 26. oktobrī plkst. 04.00 (naktī 
no sestdienas uz svētdienu), kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu stundu atpakaļ.

Pavasaris ir pavisam tuvu! Pāris dienas 
jau varēja baudīt tā burvību. Vēl jau gan 
sola sniegu, bet tas tāds nieks vien būs, 
ja reiz jau ir sajusts saulītes siltums. Sau-
līte mūs palutināja ar D vitamīnu, ik pa 
laikam ausīs dzirdama putnu jautrā rīta 
čivināšana un acis jau vēro – dažu pārgal-
vīgu gājputnu atlidošanu. Nevar aizmirst 
par to, ka garā ziema ir novājinājusi mūsu 
imūnsistēmu un dabai mostoties mostas 
arī slimības, tāpēc der atcerēties par dažā-
diem veselības dzērieniem, lai stiprinātu 
veselību. Runā, ka pavasarī cilvēki tāpat 
kā ķirzakas, nomet veco ziemas ādu, lai 
iznāktu saulītē, jauni un tīri. Svarīgi, lai mēs būtu laimīgi un spētu saprast, kas dara mūs 
laimīgus. Plašajās interneta dzīlēs atradu kādu mazu stāstiņu: „Šodien es izlasīju par 

zēnu, kura mamma tei-
ca, ka dzīves atslēga ir 
prieks. Kad viņš aizgā-
ja uz skolu, skolotāja 
skolēniem prasīja, par 
ko viņi vēlas kļūt, kad 
izaugs lieli. Zēns teica 
būt laimīgam. Skolotāja 
teica, ka viņš nav sa-
pratis doto uzdevumu. 
Mazais zēns teica, ka 
viņa nav sapratusi dzī-
vi.” Veiksmi atrast laimi 
šajā pavasarī! 

1. Konkursa dalībnieki
1.1. Vakantajam Mērsraga novada pašvaldības iz-

pilddirektora amatam var pieteikties personas, kuras 
atbilst šādām noteiktajām prasībām:

1.1.1. rīcībspējīgi Latvijas Republikas pilsoņi;
1.1.2. izglītība augstākā tehniskā – tiks uzskatīta par 

priekšrocību;
1.1.3. praktiskā darba pieredze – saimniecisku jau-

tājumu risināšanā, īpašumu apsaimniekošanā, darbā 
vadošā amatā (komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības 
iestādēs) ne mazāk kā 2 gadi;

1.1.4. Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību 
pārzināšana, organizatora spējas, iniciatīva, komunikā-
cijas prasmes;

1.1.5. izpratne – ceļu, ēku būvniecībā, renovācijā, 
remontdarbos un ceļu uzturēšanā;

1.1.6. izpratne par kvalitātes vadības, finanšu vadī-
bas, projektu vadības un informāciju tehnoloģiju jau-
tājumiem;

1.1.7. zināšanas dokumentu pārvaldībā, normatī-
vo aktu/lēmumu projektu izstrādē, projektu vadībā un 
darbu organizēšanā un vadīšanā;

1.1.8. valsts valodas prasme augstākajā līmenī („C” 
līmeņa 2. pakāpe), labas krievu valodas zināšanas un 
labā līmenī citas svešvalodas zināšanas;

1.1.9. prasme strādāt ar datoru MS Office;
1.1.10. prasme atbildīgi komunicēt ar pašvaldības 

darbiniekiem visos līmeņos, fiziskām un juridiskām 
personām, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem;

1.1.11. spēja patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt 
lēmumus un strādāt komandā, spēja ātri reaģēt un pie-
ņemt lēmumus nestandarta situācijās, atbildības sajūta 
un precizitāte;

1.1.12. B kategorijas autovadītāja apliecība.
2. Konkursa pieteikumu iesniegšanas vieta, laiks 

un datums
2.1. Pieteikumus konkursam (CV – Europass, mo-

tivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas un re-
komendācijas vēstules) pretendenti līdz 2014. gada 
11.  aprīlim plkst.  12.00 var nosūtīt uz e-pastu: 
mersrags@mersrags.lv vai iesniegt Mērsraga novads, 
Mērsrags, Lielā iela 35 sekretārei, uz aploksnes norādot 
„Konkursam uz Mērsraga novada pašvaldības izpild-
direktora vietnieka amata vietu”. Ja noteiktais iesnieg-
šanas termiņš tiek nokavēts, tad pretendents konkursā 
nepiedalās.

3. Konkursa vērtēšanas kritēriji un uzvarētāju 
pretendentu noteikšana

3.1.  Pretendentu izvērtēšana notiek divās kārtās: 
3.1.1. 1. kārta – pretendentu pieteikumu atvēršana 

2014. gada 14. aprīlī;
3.1.2. 2. kārta – pārrunas ar pretendentiem ne vēlāk 

kā līdz 2014. gada 17. aprīlim.
3.2. Pretendentu izvērtēšanas 2. kārtā komisija veic 

vērtēšanu, uzdodot jautājumus atbilstoši amatam no-
teiktajiem pienākumiem, vērtē pretendentu atbildes ar 
mērķi gūt priekšstatu par pretendenta pieredzi, iema-
ņām, zināšanām un piemērotību amatam.

Mērsraga novada pašvaldības konkursa uz 
vakanto Mērsraga novada pašvaldības 

IZPILDDIREKTORA AMATU
Nolikums 

(Pilna nolikuma versija pieejama –www.mersrags.lv )
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 Atcelt 2013. gada 17. septembra Rojas novada 
domes sēdes lēmumu „Par projektu līdzfinansēju
mu” punktu 12.2. par pašvaldības līdzfinansējumu 
projektam „Bērnu rotaļu laukuma izveide Rojas 
pludmalē” un nodrošināt biedrībai „Rojas Golfa 
klubs” projektā „Bērnu rotaļu laukuma izveide 
Rojas pludmalē” pašvaldības līdzfinansējumu;
 Atbalstīt biedrību „Rasa” Latvijas vides aiz

sardzības fonda izsludinātājā projektu konkursā 
„Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem 
un jauniešiem” ietvaros ar pašvaldības līdzfinan
sējumu projektam „Pēti, vēro, izzini!”, garantējot 
līdzfinansējumu EUR 1 900,00;
 Noteikt, ka Rojas vidusskolā skolēniem ar 

Rojas novada Sociālā dienesta lēmumu piešķira
mo brīvpusdienu maksas apmērs vienam izglīto
jamajam vienai dienai ir vienāds ar valsts noteikto 
brīvpusdienu maksas apmēru vienam izglītojama
jam vienai dienai;
 Komandēt domes priekšsēdētāju Evu Kār

kliņu uz Lietuvu, laikā no šā gada 16. marta līdz 
18.  martam (ieskaitot), Kurzemes plānošanas re
ģiona padomes delegācijas organizētajā pieredzes 
apmaiņas vizītē Lietuvas pašvaldībās. Priekšsēdē
tājas komandējuma laikā priekšsēdētājas pienāku
mus uzdot pildīt Domes priekšsēdētājas vietnie
kam Agrim Jansonam;
 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašval

dībai piederošo dzīvokļa īpašumu 17 m² platībā 
Upes ielā 1 – 1, Rojā, Rojas novadā, un noteikt at
savināšanas veidu – pārdošana izsolē;
 Reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada paš

valdībai piekrītošu zemi Kaiju ielā 5, Rojā, Rojas 
novadā, kadastra Nr. 8882 008 0418. Piekrist būvju 
īpašuma Kaiju ielā 5, Rojā, Rojas novadā, kadastra 
Nr. 8882 008 0418, sastāvoša no dzīvojamās mājas 
ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0418 001, ga
rāžas ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0418 002, 
šķūņa ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0418 003, 
kūts ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0418 004, 
izveidošanai un piešķirt būvju īpašumam nosau
kumu – Kaiju iela 5, Roja, Rojas novads;
 Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pagasta 

zeme”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 002 0242 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8882  008  1006, jaunizveidotajam īpašumam pie
šķirt nosaukumu Kaiju iela 2, Roja, Rojas novads 
un reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada paš
valdībai piekrītošu zemi;
 Piešķirt nekustamā īpašuma „Melnsils zivju 

apstrādes cehs”, Melnsilā, Rojas novadā, kadastra 
Nr. 8882 002 0107, zemes vienībai ar kadastra ap
zīmējumu 8882 002 0090 un uz tās esošai būvei: 
attīrīšanas iekārta – sūkņu māja ar kadastra apzī

mējumu 8882 002 0090 006, adresi „Melnsila zivju 
apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novads;
 Precizēt nekustamā īpašuma „Toti”, Žocenē, 

Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 006 0014, ad
resi  – „Toti”, Žocene, Rojas novads, LV–3264 un 
reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldī
bai piekrītošu zemi. Piekrist būvju īpašuma „Toti”, 
Žocenē, Rojas novadā, sastāvoša no dzīvojamās 
mājas, siltumnīcas, kūts, klēts, pirts, izveidošanai 
un piešķirt būvju īpašumam nosaukumu – „Toti”, 
Žocenē, Rojas novadā. Noteikt būvju īpašuma 
„Toti”, Žocenē, Rojas novadā, uzturēšanai nepie
ciešamo zemes platību un iznomāt to būvju īpašu
ma īpašniekam uz zemes esošo būvju uzturēšanas 
vajadzībām;
 Reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada 

pašvaldībai piekrītošu zemi Akas ielā 66, Rojā, Ro
jas novadā, kadastra Nr. 8882 008 0599 un piekrist 
būvju īpašuma, sastāvoša no dzīvojamās mājas, 
saimniecības ēkas, izveidošanai un piešķirt būvju 
īpašumam nosaukumu – Akas iela 66, Roja, Rojas 
novads. Noteikt būvju īpašuma Akas ielā 66, Rojā, 
Rojas novadā, uzturēšanai nepieciešamo zemes 
platību un iznomāt to būvju īpašuma īpašniekam;
 Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra 

Nr. 8882 008 0522 zemes vienībai ar kadastra apzī
mējumu 8882 008 0522, kā arī tā sastāvā esošajām 
ēkām, nosaukumu un adresi no Vēžu iela 10, Roja, 
Rojas novads uz Vēžu iela 12, Roja, Rojas novads;
 Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra 

Nr. 8882 008 0515 zemes vienībai ar kadastra ap
zīmējumu 8882 008 0515, kā arī tā sastāvā esošajām 
ēkām, nosaukumu un adresi no Kapteiņu iela 8, Roja, 
Rojas novads uz Vēžu iela 10, Roja, Rojas novads;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Laipas”, Rojā, 

Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 008 0754, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0754 
zemes lietošanas mērķus, nosakot: „rūpnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūve”, „individuālo dzī
vojamo māju apbūves zeme” un „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”; 
 Noteikt nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, 

Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 002 0242, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0204, 
zemes lietošanas mērķus „atsevišķi nodalītas at
klātas autostāvvietas”;
 Mainīt nekustamā īpašuma „Ausekļi”, Rojas 

novads, kadastra Nr. 8882 007 0012 zemes vienī
bai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0012, ze
mes lietošanas mērķi, nosakot: „Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 
un „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”. 
Mainīt nekustamā īpašuma „Ausekļi”, Rojas no
vads, kadastra Nr. 8882 007 0012 zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0413, zemes lie
tošanas mērķi, nosakot: „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”;
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vado

ņi”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 005 0043, 
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8882  005  0208. Atdalīto zemes vienību ar ka
dastra apzīmējumu pievienot nekustamam īpa
šumam „Jaunkrūmi”, Rojas novads ar kadastra 
Nr. 8882 005 0100. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu īpašumam „Vadoņi”, Rojas novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005  0043 
paredzot zemes vienības sadalīšanu un atdalāma
jai zemes vienībai ar Nr. 2 piešķirt jaunu nosau
kumu „Mazvadoņi” un paliekošai zemes vienībai 
ar Nr. 1 saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu 
„Vadoņi”;
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Straut

kalni”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 0074, 
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8882 009 0074 un zemes vienību ar kadastra ap
zīmējumu 8882 009 0077. Atdalītās zemes vie
nības ar kadastra apzīmējumiem 8882 009 0074 
un 8882  009 0077 pievienot tos nekustamam 
īpašumam „Caurnāši”, Rojas novads ar kadastra 
Nr.  8882 009 0217. Atļaut izstrādāt zemes ierī
cības projektu īpašumam „Caurnāši”, Kaltene, 
Rojas novads ar kadastra Nr. 8882 009 0217, pa
redzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 
8882 009 0074, 8882 009 0077 un 8882 009 0217 
apvienošanu, saglabājot nekustamā īpašuma no
saukumu un adresi „Caurnāši”, Kaltene, Rojas no
vads, LV–3264;
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaun

auļi”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 004 0041, 
atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 
8882 004 0100 un 8882 004 0101. Atdalītai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0100 
piešķirt jaunu nosaukumu „Upeskraujas”, Rojas 
novads, atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzī
mējumu 8882 004 0101 piešķirt jaunu nosaukumu 
„Upesloki”, paliekošai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8882 004 0041 saglabāt esošo nosau
kumu un adresi „Jaunauļi”, Ģipka, Rojas novads. 
Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra 
apzīmējumu 8882 004 0100 noteikt zemes lietoša
nas mērķus – „Zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir lauksaimniecība” un „Zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim
niecība”.  Saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus 
atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra 
apzīmējumu 8882 004 0101: „Zeme, uz kuras gal
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” un 
zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmēju

mu 8882 004 0041: „Individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme” un „Zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība”;
 Atļaut Eastern Light AB, reģ. Nr. 5568960503, 

pēc normatīvajos aktos noteikto saņemto saska
ņojumu saņemšanas un būvniecībai nepieciešamo 
dokumentu nokārtošanas, realizēt optiskā šķiedru 
kabeļa ieguldīšanu un kabeļa izejas punkta izbūvi 
Rojas novada administratīvā teritorijā. Saskaņo
jot ar zemes nomnieku, atļaut Kabeļu sauszemes 
savienojuma lūkas izbūvi īpašumā „Melnsila stāv
laukums”, Melnsils, Rojas novads un optiskā ka
beļa ieguldīšanu minētajā zemes vienībā. Noslēgt 
ar Eastern Light AB, reģ. Nr. 5568960503, zemes 
nomas līgumu Telekomunikāciju inženiertehniskā 
būvi (konteinera) uzstādīšanas vajadzībām īpašu
mā „Atpūtas laukums”, Melnsils, Rojas novads;
 Izveidot būvju īpašumu, sastāvošu no kap

ličas, kas atrodas uz Rojas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas, reģistrācijas Nr. 90000322300, nekusta
mā  īpašuma Enkuru ielā 2, Rojā, Rojas novadā, 
kadastra Nr. 8882 008 0818 un noslēgt ar Rojas 
Evaņģēliski luterisko baznīcu nomas līgumu;
 Publicēt paziņojumu par brīvās zemes vie

nības daļas iznomāšanu, uz laiku no 31.05.2015. 
līdz 31.08.2015., zemi 115 m ² platībā, Rojas plud
malē, Rojas ostas ziemeļu mola tuvumā terases ar 
pludmales kafejnīcu un telti 12×6 m platībā un 
pārvietojamās tualetes novietošanai. Atļaut plud
males kafejnīcas nomniekam, pēc nepieciešamo 
valsts institūciju atļauju saņemšanas un nodevu 
nomaksas, tirgot pārtikas preces, atspirdzinošos 
dzērienus un alkoholiskos dzērienus;
 Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpa

šumiem: Selgas ielā 14 E, Rojā Rojas novadā, ka
dastra Nr. 8882 008 0696, zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8882 008 0640, Selgas ielā 14 D, Rojā, 
Rojas novadā, kadastra Nr.  88820080871, zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 8882  008  0871 
un Selgas ielā 14, Rojā, Rojas novadā, kadastra 
Nr. 88820080156, zemes vienība ar kadastra apzī
mējumu 8882 008 0644, paredzot zemes vienību 
robežu pārgrozīšanu;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Ķiekas”, Valgal

ciemā, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 010 0113, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882  010  0114, zemes lietošanas mērķus: „valsts 
un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve”, „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība” un „zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir lauksaimniecība”.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 

domes sekretāre Marita Nagle

Rojas novada 17. marta domes sēdē tika izskatīti 30 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

Iedzīvotāji aicināti pieteikt idejas 
Rojas novada attīstībai

Turpinot 2011. gadā sek-
mīgi aizsākto projektu „LMT 
Latvijai”, „Latvijas Mobilais 
Telefons” (LMT) sadarbībā 
ar Rojas pilsētas pašvaldību 
no šā gada 23. marta izslu-
dina pieteikšanos projektu 
konkursam. Ikvienam roje-
niekam un pilsētas patriotam 
ir iespēja iesniegt projekta 
ideju, kas ļautu uzlabot sava 
novada un novadnieku dzīvi.  

„Veiksmīga Latvijas izaug
sme iespējama tikai tad, ja mēs 
katrs uzņemsimies atbildību 
par savu valsti, novadu, pilsētu 
un tuvākajiem. Reizēm vajag ti
kai mazliet, lai savas idejas pār
vērstu darbos. LMT lepojas ar 
katru, kurš uzdrīkstas un dara, 
tāpēc esam patiesi gandarīti, ka 
arī šogad varam atbalstīt iedzī
votājus, kuri vēlas uzlabot dzīvi 
savā pilsētā vai novadā,” uzsver 
LMT prezidents Juris Binde.

Līdz 23. aprīlim ikviens Ro
jas iedzīvotājs, iedzīvotāju gru

pa, nevalstiska organizācija vai juridiska persona, kuru deklarētā vai juridiskā adrese 
ir Rojā, pašvaldībā var iesniegt projekta pieteikumu, lai īstenotu iedzīvotājiem nozī
mīgas ieceres un veicinātu Rojas izaugsmi. Konkursa uzvarētāji var saņemt no 500 
līdz 2000 eiro finansējumu vai līdzfinansējumu. Ar detalizētiem projektu konkursa 
noteikumiem var iepazīties www.roja.lv vai portālā www.lmt.lv/lmtlatvijai. 

Pirmajā kārtā projektus vērtēs LMT un pilsētas pašvaldības žūrija, taču otrajā kārtā 
uzvarētājus un finansējuma saņēmējus noteiks paši iedzīvotāji, balsojot elektroniski 
portālā www.lmt.lv/lmtlatvijai vai aizpildot balsošanas anketas pašvaldībā. LMT klien
tiem būs iespēja balsot arī ar īsziņas palīdzību. 

Šogad „LMT Latvijai» projektu konkursā piedalās Cēsis, Madona, Dobele, Roja, 
Skrunda, Iecava un Daugavpils novads. Kopš 2011. gada ar LMT atbalstu īstenoti 
vairāk nekā 80 iedzīvotājiem nozīmīgi projekti sešpadsmit Latvijas pilsētās un nova
dos, kam LMT atvēlējis vairāk nekā 200 tūkstošus eiro. Projekta ietvaros labiekārtotas 
novadu teritorijas, sakopti vides objekti, pilnveidotas un dažādotas sporta, izglītības, 
kultūras un citas iespējas, rīkoti pasākumi un sacensības, un īstenotas citas iniciatīvas. 

Papildu informācija: 
Agnese Veckāgane, Rojas novada dome, Attīstības nodaļas vadītāja
Tālr.: 63220840;  e-pasts: agnese.veckagane@roja.lv

Rojas novada dome 2015. gada 28. aprīlī, plkst. 12.00, domes zālē Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 
rīko dzīvokļa īpašuma 17 m² platībā Upes ielā 1 – 1, Rojā, Rojas novadā, un ar to saistīto kopīpašuma 170/820 
domājamās daļu,  kadastra numurs: 8882 900 0783, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda reģistrēts Rojas 
novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 880 1, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi 
publicēti www.roja.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 27052492. Nosacītā cena – EUR 3400,00 (trīs tūkstoši 
četri simti eiro).  Drošības nauda 10% apmērā, kas sastāda 340,00 (trīs simti četrdesmit eiro 00 centi) no Objekta 
nosacītās cenas ar atzīmi „Dzīvokļa īpašuma Upes iela 1 – 1, Roja, Rojas novadā,  izsoles drošības nauda” un iz
soles reģistrācijas maksa EUR 20,00 (div desmit eiro un 00 centi) apmērā, ieskaitāma Rojas novada domes kontā 
LV95HABA0551022109166 a/s „Swed bank” līdz 28.04.2015. Samaksa par nosolīto objektu 100% jāveic eiro. Izso les 
dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas pilnībā jānorēķinās par nosolīto objektu. 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē, 
Zvej nieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Rojas novada domes, 
Zvej nieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, līdz 28.04.2015. darba dienās: no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9:00 

līdz 12:00 un no plkst. 14:30 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 14:00.

Nekustamā īpašuma izsole

Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas (VBTAI) Bērnu unpus
audžu uzticības tālrunim 116111 ir 
izveidota bezmaksas aplikācija lieto
šanai mobilajos tālruņos, kas no šīs 
nedēļas ir pieejama lejupielādei. Šīs 
ir pirmā uzticības tālruņu aplikācija 
Latvijā, kas atvieglos un padarīs vēl 
pieejamākus un ātrākus Uzticības 
tālruņa 116111 pakalpojumus bēr
niem un pusaudžiem.

Aplikācija „Bērnu tālrunis” sākot
nēji ir pieejama lejupielādei Google 
Play veikalā, taču pakāpeniski aplikā
cija tiks pielāgota lietošanai arī citās 
mobilo tālruņu operētājsistēmās.

Aplikācija galvenokārt paredzēta 
bērniem un pusaudžiem, lai atvieglo
tu un dažādotu psiholoģiskās palīdzī
bas saņemšanas iespējas. Ar aplikāci
jas palīdzību bērni un pusaudži, kas 
nokļuvuši krīzes situācijā, var zvanīt 
un saņemt ekonsultācijas. Tieši tāpat 
ar šīs aplikācijas palīdzību var iegūt 

informāciju par Uzticības tālruni 
116111, būtiskākās ziņas par iespē
jām pasargāt sevi no vardarbības, in
formāciju par bērnu tiesībām un pie
nākumiem, kā arī interneta drošību. 

„Mobilo tālruņu aplikācija ir vēl 
viena iespēja uzrunāt mūsu audito
riju. Mūsdienās lielākā daļa bērnu un 
jauniešu aktīvi lieto dažādas mobilās 
ierīces, tādēļ aplikācijas izveide bija 
loģisks solis. Domājams, tā palīdzēs 
arī tiem bērniem un pusaudžiem, kuri 
šaubās, vai vērsties pēc palīdzības un 
atbalsta Uzticības tālrunī 116111 – ar 
aplikācijas starpniecību būs iespēja 
uzzināt vairāk gan par pašu tālruni, 
gan iespējamiem apdraudējumiem, 
riskiem un krīzes situācijām, kuru 
dēļ vērts meklēt profesionāla psiholo
ga atbalstu”, norāda VBTAI Ģimeņu 
ar bērniem atbalsta departamenta 
direktore Amanda Vēja.

Bērnu un pusaudžu uzticības 
tālrunis darbojas kopš 2006. gada 

1.  februāra. Tas izveidots, lai sniegtu 
bērniem un pusaudžiem psiholoģisko 
palīdzību un atbalstu krīzes situācijās. 
Nereti palīdzība un konsultācijas tiek 
sniegtas arī vecākiem, pedagogiem 
u.c. speciālistiem, kuriem ikdienā nā
kas saskarties ar bērniem. Uzticības 
tālruņa 116111 speciālisti regulāri 
rīko dažādas informatīvas akcijas un 
radošās darbnīcas, aktualizējot dažā
dus jautājumus un problēmas, un pie
dāvājot palīdzību un risinājumu.

Uzticības tālruņa konsultanti ir 
profesionāli psihologi, kuri uzklausa, 
sniedz atbalstu un kopīgi ar zvanītāju 
meklē piemērotākos risinājumus grū
tā brīdī. Zvans uz Uzticības tālruni 
116111 ir bezmaksas, zvanot gan no 
fiksētā, gan mobilā telefona.

Kopš 2015. gada 1. marta Uzticī
bas tālrunis 116111 sniedz palīdzību 
un atbalstu visu diennakti.

Informāciju sagatavoja: 
Marika Kupče

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 
pieejams arī aplikācijā
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1949. gada marta notikumi Līvijas Šteinbaumas acīm
Dace Klabere

Katru gadu, godinot Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņu, mēs publi-
cējam kāda šo skarbo gadu piedzīvo-
jušā likteņstāstu. Šogad publicējam 
mūsu novadnieces Līvijas Šteinbau-
mas dienasgrāmatas fragmentus, ko 
redakcijai piedāvāja viņas meita Inita 
Ozolniece. Laikam jau vēlēšanās kļūt 
par vēstures pētnieci, Līvijas kundzei 
bijusi no jaunām dienām – tik precīzi 
viņas dienasgrāmatā pierakstītas tā 
laika liecības. Baisajā 1949. gadā Lī-
vijai bija vien 18 gadu, viņa mācījās 
vidusskolā Talsos, mājās pie vecākiem 
ierodoties nedēļas nogalēs. Savukārt 
dienasgrāmatā pieminētā Presņikovu 
ģimene un Zakas kundze bijuši bēgļi 
no Latgales, kas kara gados apmetu-
šies Līvijas vecāku mājās Rojā, taga-
dējā Liepu ielā 8.

Talsos, sestdien,  
1949. g. 19. martā

Šodien man Pērkonītis saka, ka 
daudz no jauna zinot un pastāstīja: 
cauri Talsiem un Stendei, kā arī Tal
sos nākot krievu karaspēks. Tas mani 
drausmīgi satrauca. Sevišķi tas fakts, ka 
mašīnas braucot uz jūrmalu, uz Rojas 
pusi. Rojā karaspēks?! Tas nozīmētu tik 
daudz, ka ardievas pateikt Rojai. Pēc 
stundām ar Indru gājām uz bibliotē
ku. Tur caur logu redzējām aizbraucot 
2 smagās mašīnas, pilnas ar kareivjiem. 
Piecos gājām uz vakariņām un, atpakaļ 
nākot, atkal viena mašīna pabrauca ga
rām ar krieviem. Laiciņu vēlāk pa logu 
redzējām tādu pašu mašīnu aizbraucam 
uz Laidzi. Tikko Zelma atkal vienu re
dzēja. Tik īsā laikā jau 5 mašīnas. Un tas 
ir tikai ,no malas skatoties.

Tas viss ir tik uztraucošs, ka nespēju 
ne par ko citu domāt – man šķiet, ka arī 
Rojā būs kāda daļa.

Šīs vientuļās mašīnas ar pelēkajiem 
krievu kareivjiem, uz kuru apģērba 
atšķiras vienīgi to sarkanie uzpleči, ar 
šautenēm rokās – tās paliks atmiņā uz 
ilgiem laikiem. Tas atkal atsauc atmiņas 
par nesen aizvadīto karu. Vai atkal tāds 
tuvojas??? Mājā droši vien būs daudz 
jaunu ziņu!

Mamma atsūtījusi vēstuli, lai brau
cot uz māju. Viņa savādi raksta pašā 
sākumā. Iesākts ar Dievu, lai tas mani 
rītā un vakarā sargā! Vai tas saprotams 
ar citādu nozīmi? 

Kas notiks? Kas tagad notiks? Klu
sums pirms vētras! Jaunas gaidas.

Rojā, svētdien, 1949. g. 20. martā
Atbraucu ar vilcienu. Naktī tikai 

stundu gulēju un tagad gribas gulēt. 
Grēks būtu gulēt gaišā dienas laikā. 
Cik patīkami Rojā iebraukt jau, gaismai 
austot! 

Lielais satraukums ir norimis. Rojā 
viss mierīgi. Dzirdējuši, ka krievi ejot 
cauri Stendei, un vakar 2 mašīnas ie
braukušas Valdemārpilī un uz Cīru

ļiem. Šeit runā, ka karaspēks dodoties 
uz Ventspili, kā arī izdaloties pa visiem 
pagastiem. Ar krievu palīdzību notik
šot šaubīgo elementu saņemšana.

Neticu, ka tik daudz karaspēka sūtī
tu tādai lietai.

Šeit dzirdēts, ka līdz upei izdzīšot 
iedzīvotājus un tur, t.i. Ģipkas rajonā, 
ienākšot karaspēks.

Karaspēks tiek pārvietots, tas ir 
skaidrs, bet kur, kāpēc un priekš kā, tas 
nav zināms.

Vakarā
Pa dienu esmu salasījusi milzum 

daudz „jauna’’. Tādas lietiņas, ko sapnī 
nevarētu iedomāties.

Vispirms par politisko stāvokli. Klīst 
baumas, ka Rojā ienākšot 200 krievu 
kareivju. Tos, saprotams, novietos pa 
mājām.

Cits saka, ka krievu virsnieks teicis, 
ka līdz upei būšot jāaiziet. Cits runā, ka 
Ģipkā, apkārtrakstā bijis, lai iedzīvotā
ji sagatavojas, ka 24 stundu laikā varot 
pavēlēt izvākties. Tās, droši vien, bau
mas! Kur nu apkārtrakstā par tādām 
lietiņām.

Rojā, piektdien, 1949. g. 25. martā
Vai to var cilvēks vēl saprast? Vai to 

var aptvert? Šīs nolādētās dienas, šīs 
nolādētās naktis…

Mani nervi jau arī nespēj izturēt, bet 
ja vajadzēs, es varētu šiem nolādētiem 
acīs iespļaut.

Zvērs mokās savā agonijā. Viņš pie
ķeras pie katra nieka, pie katra salmiņa, 
rij, ko vēl spēj.

Pateikšu īsos vārdos: šorīt saņēma 
Presņikovu ģimeni un viņu ceļš ir zi
nāms.

Man šķiet, ka es murgoju, ka dzīvoju 
sapņos. Īstenība ir pārāk neticama.

Kāds bija šis skats?! Tas man paliks 
atmiņā kā visdrūmākais no visiem, ko 
kādreiz esmu piedzīvojusi. Es esmu jau 
pietiekoši pieaugusi, lai pārdzīvotu visu 
to. Un tomēr es neesmu spējīga to visu 
aptvert, aptvert kā īstenību. Man ir sa
jūta, ka viņi atgriezīsies, kaut gan tā ir 
visneticamākā lieta.

Pastāstīšu sīkāk. Šorīt ar vilcienu 
atbraucu uz Roju. Nākot no stacijas, 
uz ceļa vēl satiku Presņikovu pašu. Es 
vēl pastāstīju, kā izskatās Talsos. Tagad 
nožēloju, ka viņu nebrīdināju tuvāk, 
nepateicu, kādiem draud izvešana. 
Viņš steidzās uz staciju. Tā neko vai
rāk nerunājām. Nākot iekšā pa mūsu 
lielajiem vārtiem, dzirdēju mašīnu rū
cam. Nodomāju, ka atkal kāds bries
monis iet, tukšais, draudošais. Jau pa 
ceļu ejot, redzēju automašīnu riteņu 
nospiedumus. Kļuva drausmīgi ap sir
di. Nonācu mājās, un virtuvē mammai 
un Zaks sāku stāstīt par notikumiem 
Talsos. Pašreiz ārā vēl bija stipra krēsla. 
Pēkšņi gar logu nokust divi pelēki stāvi 
ar mašīnšautenēm. Mamma šausmās 
iesaucās: „Nāk jau!’’ Zaks vēl nomieri
nāja, ka tāpat kādi cilvēki. Es viņai pie

kritu, kaut gan acis rādīja citu. Varēja 
domāt, ka spokus redzu. Bet tad jau 
tie vairs nebija spoki. Šiem diviem se
koja tādi paši tumši, pelēki stāvi viens 
pēc otra. Zaks gļēvās bailēs gribēja uz 
bēniņiem skriet. Mēs ar mammu gai
dījām likteņa lēmumu. Ienāca krievu 
leitnants ar kareivjiem, kuri bija apbru
ņoti mašīnšautenēm. Vispirms prasīja 
pēc saimnieka. Zaks sacīja, ka viņš nav, 
bet ir saimniece. Saimnieks strādājot 
kolhozā. Tad prasīja, kādi vēl šeit dzī
vojot. Zaks pateica. Virsnieks sarunā
jās ar dažiem kareivjiem un pateica, ka 
tūlīt jāpārbauda pases. Iegājām iekšā, 
salasījām pases, mājasgrāmatu iede
va un virsnieks sāka pārbaudīt. Tagad 
izrādījās, ka ir atbraukusi arī Presņi
kovas māsa no Stendes ar savu mazo 
meiteni. Presņikovs nebija mājās, pra
sīja pēc viņa; pateica, ka aizgājis uz 
staciju. Viņš tika aicināts uz Valdemār
pils čeku. Pēc laiciņa 2 kareivji atveda 
Presņikovu. Mums mājā pases bija iz
skatītas (man nekā neprasīja, arī pasi 
nē) un tūlīt piesējās Rīsai (Presņikovas 
māsai), kur viņa dzīvojot, ko vīrs darot, 
ka viņa te esot atbēgusi slēpties. Rīsa 
mēģināja iestāstīt, kur viena sieviete ar 
mazu bērnu var slēpties. Tūlīt kareivji 
visi sagāja otrā pusē pie Presņikoviem 
un tur runājās. Tad arī jau veda Pres
ņikovu. Es gribēju redzēt, kā vispār šā
das lietas notiek. Apstājos pie virtuves 
durvīm un skatījos. Presņikovam lika 
nosēsties zemē, pārējie sastājās apkārt 
un leitnants asi griezīgā balsī ko viņam 
paziņoja un nosauca viņu par bandī
tu. Tad spriedums sekoja: visi līdz! Šis 
skats bija visdrausmīgāks. Kādam cil
vēkam, kurš jau tā ir padots viņu va
rai, kurš nevar pretoties pārspēka dēļ, 
viņu vēl pazemo tik tālu, ka nospiež 
apsēsties zemē, brīnums, ka nelika no
mesties ceļos (kinofilmās viņi rāda, ka 
šādi cilvēki paši lien viņu priekšā ceļos, 
bet izrādās, ka patiesībā viņi izdara to 
ar varu). Spriedums tika lasīts parupjā 
vīrišķīgā balsī, paaugstinātā tonī. Baigi 
tas skanēja, baigi. Tas parādīja ceļu uz 
Sibīrijas taigām!

Man tad viens no kareivjiem māja, 
lai es neskatos. Pavirzījos mazliet tālāk. 
Dzirdot par spriedumu, sievietes sāka 
raudāt. Krievs asā balsī paziņoja, ka tū
līt jāsakravājas. Pasauca mūs ar mammu, 
lai ejot palīgā. Divdesmit minūšu laikā 
visam jābūt gatavam. Visi bija uztrauku
šies. Presņikovam pašam nekā neļāva da
rīt. Virsnieks tur kaut ko rakstīja, laikam 
protokolu par apcietināšanu. Redzēju, ka 
Presņikovs arī parakstījās. Vēlāk atļāva 
apģērbties biezāk. Kareivis pārmeklēja, 
vai skapī neglabājas kaut kas nelegāls. Tā 
visumā šie krievi bija stipri godīgi. Līdzi 
bija vairāki privāti, droši vien kādi miliči 
vai citas amatpersonas. Viens no apbru
ņotajiem bija latvietis. Tas mudināja āt
rāk. Vispār tas deva vienu otru padomu. 
Bet cik drausmīgi skumja ir šāda kravā
šanās, ja zina, ko nesīs nākotne. Ātrumā 
salika visas labākās drēbes, ēdamās lietas, 

Apsveicam!
Publiskās runas konkursā angļu valodā 

Kurzemes reģionā 1. vietu ieguva  Rojas vi-
dusskolas audzēkne Amanda Kaža, 3. vie-
tā – Beate Olekte. Meitenes konkursam 
sagatavoja Lāsma Jaunozola. Paldies meite-
nēm, skolotājai. Amandai konkurss turpināsies 11. aprīlī valsts mērogā. 
Turēsim īkšķus!

Cienījamie vecāki! 
Aicinām uz atvērto durvju dienu skolā!
Tuvojas 18. aprīlis, kad sestdienā jau trešo gadu skolā būs darba diena, lai 

jums būtu iespēja piedalīties mācību stundās, kā arī starpbrīžos redzēt interešu iz
glītības pulciņu prezentācijas. Pēcpusdienā varēsiet apmeklēt Sporta skolas treniņu 
nodarbības. Sīkāka informācija par notiekošo šajā dienā tiks ievietota skolas mājas 
lapā www.rojasvidusskola.lv, informatīvajā izdevumā „Banga” (10.04.2014), kā arī 
skolā pie informācijas dēļa. Savukārt brīvdiena būs 24. aprīlī.

No 30.03.–01.04. aicinām apmeklēt Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošo izstādi 
„Dažādas tautas – kopīga pieredze”. Ieeja bez maksas. Informācija pie skolas 
dežurantes.

Gundega Pole, Rojas vidusskolas direktore

Fără frontiere! *

21. martā divpadsmito gadu pēc 
kārtas Talsos norisinājās Jauniešu die
nas, kurās kā ierasts piedalījās arī Ro
jas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde. 
Šī gada Jauniešu dienas tēma bija „Bez 
robežām”. Katra no komandām iepriekš 
bija izlozējusi valsti, kuru pasākuma 

ietvaros atspoguļoja. Rojas 
vidusskolai bija dota iespēja 
iepazīt un pārstāvēt Rumā
niju. Katrai komandai bija 
mājas darbs – sagatavot 
uzdevumu, kas būtu saistīts 
ar izlozēto valsti. Dienas 
pirmajā pusē komandas 
prezentēja savu skolu vai 
organizāciju un pildīja citu 
komandu sagatavotos uz
devumus, krājot punktus. 
Mūsu skolēni pierādīja, ka 
ir attapīgi, radoši, zinoši 
un atraktīvi, kopsummā no 
30 komandām ierindojoties 
4. vietā! 

Kā jau ierasts, Jauniešu dienu ietva
ros norisinājās jauno vokālistu kon
kurss „Nots”. Šogad Roju pārstāvēja 
10.b klases skolniece Signe Kalmane un 
Rojas vidusskolas absolvents Arvis Po
diņš. Visiem dalībniekiem bija jāizpilda 
divas dažāda rakstura dziesmas, kuras 

nazi, vienīgi katliņu un arī sāli aizmirsa. 
Presņikovam pašam arī naudas nebija. 
Mamma drusku iedeva. Krievi nekā ne
runāja. Man šķiet, arī viņi sevišķi labi 
nejutās, viņi paši ir redzējuši un piedzī
vojuši to pašu. Kareivjiem tikai jāizpilda 
pavēle ( tāpat, kā kādreiz cara zaldāti ķēra 
ciet dumpīgos zemniekus, tā tagad Staļi
na zaldāti ķer „bandītus”, „budžus” u.t.t.).

Tad vajadzēja beigt visu un doties 
laukā. Presņikovs iznesa sasietās pau
nas un tad gāja visi. Risa ar mazo mei
tiņu nevarēja tik ātri paiet, tad viens 
pagaidīja. Tas arī bija krievs, bet varēja 
redzēt, ka viņam patīk bērni. Viņš tā 
mīļi papurināja pie zoda. Nabaga bērns, 
tāpat Harijs dabūs redzēt plašo Sibīrijas 
tāli.

Tad visi bija sakāpuši mašīnā. Pres
ņikovam lika nosēsties uz kāda maisa 
diviem krieviem ar ieročiem priekšā. 
Presņikovam tikai vajadzēja katru pa
vēli mēmi izpildīt. Kad mašīna sāka 
kustēt, es uzsaucu skaļi: „Uz redzēša
nos!” Presņikova arī atsaucās tāpat. 
Pirms tam jau es tā cieši skatījos uz 
Presņikovu un viņš klusēdams drusku 
palocīja galvu, it kā teikdams: redziet 
kādā stāvoklī es esmu. Šo mēmo galvas 
mājienu es arī nekad neaizmirsīšu. Tad 
mašīna sāka braukt. Mēs ar vairs nespē
jām izturēt un pagriezām muguras, lai 
neredzētu mūsu asaras. Ieskrēju mājā, 
trīcēdama nervu uzbudinājumā. Tad 
iedomājos, ka jāskatās tik ilgi, cik vien 
iespējams un izskrēju vēlreiz laukā. 
Viņi pašreiz izbrauca pa mūsu vārtiem. 
Es vēl pavēcināju ar roku, bet vai viņi 
to redzēja, nezinu. Tās bija beigas. Ta
gad es sāku saprast, kā var raudāt bez 
asarām. Mans miers pārgāja drausmīgā 
nervu sabrukumā. Vairs nezināju, ko 
darīt, kur iet, man tikai vajadzēja kus
tēties.

Kur viņi tagad atrodas? Kas to lai 
zina? Vēl ir saņemti Vēveriene vecā 
(budzis), laikam Dreimaņnieki. Visus 
nemaz nezinu. Dzird arī baumas, ka 

Krauķu mežā esot diezgan stipra šaudī
šanās notikusi. Kas šāvis, neviens nezi
na. Varbūt kāds bēdzis, varbūt mežinie
ki uzklupuši. Kaut tā būtu?! Kaut viņi 
paliktu šeit pat!

Šis rīts paliks mūžīgā atmiņā: krēs
la… gar logu pazib klusi, pelēki, ap
bruņoti stāvi; salta skarba balss skan 
pār sēdošu cilvēku; īsas, strupas un 
aprautas pavēles; tumša automašīna pie 
durvīm…

Tāpat, kā mūžīgā atmiņā palikušas 
1941. g. 13., 14. un 15. jūnija naktis, tā 
tauta vienmēr atcerēsies 1949. g. 24., 
25. marta naktis un arī dienas.

Es vēl visam tam nespēju ticēt. Man 
tā vien liekas, ka tukšajās istabās atkal 
sāks staigāt Presņikovi, visi pārnāks, 
bet viņu vairs nebūs.

Kā piepildījās papa vārdi, kurus viņš 
teica pagājušā sestdienā – iepriekšējā 
sestdienā nebija nekas, pagājušā sest
dienā brauca cauri Talsiem karaspēks 
un šinī sestdienā – negribas teikt. Bet 
kas būs nākošā sestdienā? Kas to spēj 
pateikt? Vai Presņikovi zināja, kur viņi 
būs šodien, nedēļu iepriekš. Tāpat mēs 
varam būt jaunnedēļ turpat, kur Pres
ņikovi…

(Nobeigums 10. aprīļa numurā)

Rojas komandai – godpilnā ceturtā vieta.
Albuma foto

vērtēja kompetenta žūrija – Dziesmu 
svētku virsdiriģents Gints Ceplenieks, 
mūziķis, komponists Raimonds Tiguls, 
komponiste Daiga Rūtenberga un Lat
vijas Nacionālās operas solists Rihards 
Millers. Prieks par jauniešu pārliecino
šo sniegumu! Vēl vairāk – liels ganda
rījums, jo pirmo vietu konkursā ieguva 
mūsu Arvis!!! 

Brīvlaiks noslēdzies, un tas nozīmē, 
ka laiks vēl cītīgāk ķerties pie darbiem. 
Šobrīd Skolēnu pašpārvalde gatavojas 
Joku dienai un Lieldienām, kā arī skolas 
tradicionālajam pasākumam „Muzikā
lā klase”, kurš šogad notiks 28. aprīlī. 

Zināšanas un radošums ir neiz
mērāmas lietas, tāpēc novēlu ikvienam 
atlikušajā mācību gadā pārkāpt robežas, 
kuras bieži vien paši novelkam, būt 
drosmīgiem un noticēt sev, lai sasniegtu 
jaunus augstumus!

Aija Barovska, direktora vietniece 
audzināšanas darbā

* Bez robežām  tulkojums no rumāņu valodas

Māja Liepu ielā 8, no kuras 1949. gada 25. martā izveda Presņikovu ģimeni. 
Albuma foto

Dienasgrāmatas autore Līvija 
jaunības ziedonī.
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Sludinājumi

Līdzjūtība

6. aprīlī laukumā pie Rojas kultūras centra

Izdarības Otrajās Lieldienās 
lieliem un maziem !

No plkst. 12.00:
 Modināsim dabu pavasarim, dziedot, dejojot 

un ejot latviskās Lieldienu rotaļās kopā ar folkloras kopu „Talsi”.
 Šūposimies, darināsim putnu būrīšus, piedalīsimies olu kaujās un 

sportiskās izdarībās lieliem un maziem. Neaizmirsti paņemt līdzi savu 
skaistāko un stiprāko Lieldienu oliņu!
 Atraktīvas komandas saimnieces Dinas vadībā gatavos Lieldienu 

salātus, ar tam sekojošu degustāciju.
 Mazo priekam ciemos būs pundurtrusīši, viņu draugi jūras cūciņas 

un citi sīki zvēriņi.
Plkst. 13.00 Rojas KC izzinoša filma „Laimes ekonomika”, ieeja brīva.

11. aprīlī plkst. 18.00 Rojas KC
Jau 6. muzikāli atraktīvais pozitīvo emociju šovs

„Meklējam solistu!”
Ieeja 5.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana.

Plkst. 22.00 pavasarīga balle ar grupu „Roja”.
Ieeja 5.00 EUR. Galdiņu rezervācija.

Rojas KC mazajā zālē apskatāma

Ulda Saulīša Karikatūru izstāde.

Policija ziņo

 31. martā 10.00 „Stropā” Rojas invalīdu 
biedrības biedri tiek aicināti uz lekciju „Dārza darbi 
pavasarī”.
 7. aprīlī 10.00 „Stropā” trešo Lieldienu olu 

kaujas. Līdzi ņemt labu omu un mini groziņu.

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523, 26356122.

ELEKTROMOTORU REMONTS
Tukuma novada Slampes pagasta „Rauciņos”. 

Telefons 29253411.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku-

mulatorus. Zvanīt 29286523.
 Par labu cenu dzintara izstrādājumus. Tele-

fons 28916924.
 Porcelāna figūras, traukus u.c. Telefons 

28916925.
 Cariskās Krievijas monētas un Latvijas monē-

tas. Telefons 28916926.

JUMS VAJAG PALĪDZĒT? 
 Māju, dzīvokļu, ofisu, viesnīcu u.c. uzkopšana;
 Lauku sētu, dārzu iekopšana;
 telpu dekorēšana;
 Kapu iekopšana,
 Dārza mēbeļu, terašu un lapeņu izgatavošana;
 Bruģēšana.                                      Zvanīt 27314579.

Laika posmā no 09. marta līdz 
24.  martam konstatēti šādi pārkāpumi 
Rojas novadā: 

09.03. Rojā, Sporta ielā izteikts mutisks 
brīdinājums kādam vīrietim par atrašanos ar 
atvērtu alus bundžu sabiedriskā vietā.

11.03. Izsaukumā uz kādām mājām netālu 
no Rudes konstatēts, ka divi sveši, nepieskatīti 
suņi uzbrukuši īpašumā pieķēdētiem suņiem. 
Nepieskatīto suņu saimniekam sastādīts 
Administratīvā pārkāpuma protokols. Sa
ņemts zvans no nepilngadīgas personas, ka 
viņa mātei uzbrucis tēvs. Sieviete atteicās 
rakstīt iesniegumu policijai.

12.03. Izsaukums uz kādu privātmāju 
Kaltenē, kur vīrietis alkohola reibumā 
žņaudzis sievu un sasitis virtuves galdu. 

Vīrietis  nogādāts Talsu policijas  iecirknī.
14.03. Pulksten 17.18 saņemts zvans no 

vīrieša, ka pie veikala Maxima Selgas ielā 
no automašīnas skaļi tiek atskaņota mūzika, 
traucējot sabiedrisko kārtību. Pārkāpums 
novērsts. 

16.03. Kāda Miera ielas iedzīvotāja 
uzrakstījusi iesniegumu par psiholoģisku 
teroru privātmājā, kurai ir divi īpašnieki. 
Pārbaudot materiālu, izrādījās, ka konflikts 
starp kaimiņiem izraisījies, jo nepareizi 
tikusi novietota automašīna. Saņemts 
izsaukums uz Rudi, ka viesnīcas īpašnieks 
aizliedzis Lattelecom montieriem rakt ka
beli. Aizbraucot policijai, viesnīcas īpašnieks 
un Lattelecom darbinieki jau bija panākuši 
savstarpēju vienošanos.

18.03. Pulksten 8.15 konstatēts, ka 
Ostas ielā neatļautā vietā stāv automašīna. 
Automašīnas īpašniekam lūgts automašīnu 
novietot atļautā vietā, kas arī tiek izdarīts, 
tādēļ vīrietis saņēmis tikai mutisku 
brīdinājumu.  Policijā vērsās vīrietis, kura 
mātei sveša sieviete garā mētelī, piedāvājot 
pirkt kāpostus, izrāvusi no rokām naudas 
maciņu. Lūgums iedzīvotājiem būt modriem 
un neielaist savos mājokļos nepazīstamus 
cilvēkus.

19.03. Saņemts zvans, ka pa jūrmalu lielā 
ātrumā braukā kvadracikls. Braucot tam 
pakaļ, konstatēts, ka kāpās starp Pūrciemu 
un Melnsilu stāv automašīna Opel Astra, 
kurai sastādīts Administratīvā pārkāpuma 
protokols – paziņojums.

21.03. Saņemts izsaukums uz kādām 
mājām Rojas novadā, ka caur viņa 
īpašumu atkārtoti izbraukuši vairāki 
kvadracikli, iepriekš noņemot ķēdi ar 
uzrakstu privātīpašums.Tehnikas īpašnieki 
noskaidroti un uzaicināti ierasties policijā 
paskaidrojuma sniegšanai.

23.03. Uzrakstīts brīdinājums privāt
mājas īpašniekam Rudē, nosakot termiņu 
pielikt mājas nosaukuma zīmi.

24.03. 6.30 saņemts izsaukums uz Miera 
ielu, kur kāds iedzīvotājs alkohola reibumā 
ieradies pie mātes. Vīrietim uzrakstīts 
brīdinājums.

Veikts darbs, lai nodrošinātu īpašumu 
sakopšanu Rojas novadā: 

13.03. Daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem 

Ostas ielā izteikts brīdinājums un lūgts 
sakopt īpašumu.

16.03. Sastādīts Administratīvā pārkā
puma protokols kādā  īpašumā par izvei
dojušos kūlu.

17.03. Uzrakstīti trīs brīdinājumi par 
īpašumu sakopšanu Melnsilā.

20.03. Valgalciemā konstatēts, ka īpašumā, 
kura saimnieks dzīvo citur, izveidojusies kūla. 
Īpašniekam uzrakstīts brīdinājums. Kaltenē 
kādam īpašniekam, kuram jau bija izteikts 
brīdinājums par izveidojušos kūlu, sastādīts 
Administratīvā pārkāpuma protokols.

Lūgums iedzīvotājiem savlaicīgi sakopt 
savus īpašumus, lai neveidotu ugunsnedrošus 
apstākļus saviem un kaimiņu īpašumiem. 

Dievkalpojumi
 Lieldienu vigīlijas dievkalpojums (ar uguns 

un ūdens svētīšanu) Rojas katoļu baznīcā sestdien, 
4. aprīlī pulksten 16.00.

 Ģipkas baznīcā 5. aprīlī 11.00.

Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga Ltd”, 
reģ. nr. LV41203031343, piedāvā darbu zivju 
retinātājiem/-ām un sadzīves telpu apkopējai/-
am. Nodrošinām transportu   maršrutos: Pasten
de–Talsi–Valdemārpils–Roja un Upesgrīva–Valgal
ciems–Roja.  Kontakttālrunis 20234751.

Kvalitatīva bruģēšana un celtniecības pakal-
pojumi. Elastīgas cenas. Telefons 28837240.

Lai paliek ābele, ko iestādīju,
Un vārds, ko kādam teicu mierinot,
Lai godīgs darbs bez skaļuma ir vainags
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.

Zaudējuma sāpēs esam kopā ar Augustu,  Ēvaldu, 
Gitu un meitām, mūsu likteņbiedru Jāni Urķi zau
dējot.

Rojas represēto apvienība

Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.

Izsakām līdzjūtību Jurijam un Janijam, tēvu mū
žībā pavadot.

FK „Roja-Rauda Print” florbola komanda

SĒRU VĒSTS
Mēs klusējot paliekam šai krastā,
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr tava tik būs.

Dziļās sērās paziņoju, ka 23. martā miris 
DŽONS ŠĒNERS. Izvadīšana sestdien, 28. martā 
13.00 Rojas kapsētā.

Māsa

Rojupes BJIC „Varavīksne” 2. aprīlī plkst. 16.30

PASĀKUMS ĢIMENĒM 
„SVINAM LIELDIENAS KOPĀ!”
Programmā:

izrāde „Es esmu Lieldienu 
zaķis”;

raibo olu konkurss;

 olu kaujas;

Lieldienu atrakcijas, 
spēles;
Lieldienu zupas vārīšana uz ugunskura.

Lūgums ņemt līdzi vienu visraibāko olu konkursam un 
divas vienkārši raibas olas  olu kaujām. 

11. APRĪLĪ, SESTDIEN PLKST. 11.00 
ROJAS VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ

SACENSĪBAS ROJAS NOVADA 
UZŅĒMUMOS STRĀDĀJOŠAJIEM

SACENSĪBU MOTO:
,,AR MOŽUMU NO SPORTA ZĀLES LĪDZ DARBAM!”

PROGRAMMĀ:
•	 VOLEJBOLS (4 VĪR.+1 SIEV.)
•	 ŠAUTRIŅU MEŠANA
•	 BASKETBOLA SODA METIENI
•	 MEŠANA UN SITIENI FLORBOLA 
    VĀRTOS

Atbalstīsim savējos!

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai 

dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas iera-
dīsies 13. aprīlī pie Rojas doktorāta.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja 
pieraksta!!
 Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā ve

selības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez 
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
 Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums maksā 

2.85 EUR. 
 Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgum

attiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts no-
tiek pa telefo-
niem 67142840 
un 27866655.

Sīkāka informā
cija:
www.mamografi-
ja.lv vai uz 
e-pastu
info@mamogra-
fija.lv
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