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Rojas novadā cildina uzņēmējus
un sadarbības partnerus
Dace Klabere
27. martā Rojas kultūras centrā
notika vērienīgs pasākums, kurā Rojas novada domes kolektīvs pateicās
vietējiem uzņēmējiem par iedzīvotāju
nodarbinātības veicināšanu, nodokļu
nomaksāšanu un ziedotajiem līdzekļiem novada attīstībai. Gan ziedotājiem,
gan sadarbības partneriem par daudzu
gadu garumā izveidojušos veiksmīgu
sadarbību pateicās arī Rojas novada
Sporta skolas direktore Tatjana Kirilova, Rojas vidusskolas direktore Gundega Pole un Rojas novada kultūras darba
organizatore Dace Broka.
Kā atzina Rojas novada domes
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, ikdienā
katrs savos darbos aizņemti, bieži vien
paskrienam viens otram garām, tā arī
nepasakot paldies par kopīgi paveikto. Tieši tādēļ arī ir tik svarīgi reizi pa
reizei visiem sanākt kopā, atskatīties uz
paveikto un pateikties tiem uzņēmē-

jiem, kuriem rūp novada attīstība un
līdzcilvēku labklājība. Nozīmīgs ir arī
tas pienesums, ko veic privātpersonas
ar savu palīdzību un atsaucību.
Pasākums iesākās ar Sanitas Liepiņas un Daces Brokas kopīgi veidoto
videostāstu par Rojas pašvaldībā paveikto 2014. gadā, īstenotajiem projektiem un kultūras pasākumiem. Kā atzina daudzi uzņēmēji savās pateicības
runās pēc balvu saņemšanas, skatoties
video sižetu, kur viss veikums ir salikts dažu minūšu garumā, gada laikā
tiešām ir paveikts daudz, un kā sacīja
uzņēmējs Aivars Lejietis: „Gods kalpot
Rojai!”
Paldies par godprātīgi nomaksātajiem nodokļiem, iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanu un finansiālo atbalstu no Rojas novada domes saņēma
SIA „Līcis’93”, SIA „Rānda”, SIA „Banga Ltd”, SIA „Rauda”, SIA „Gaisma AR”,
SIA „ZS Irbe”, SIA „A Celtne”. Pateicība
par darba vietu radīšanu un veiksmīgu

Jānis Klāviņš ir darījis visu, lai viņa vadītais uzņēmums veiksmīgi pārvarētu
visas krīzes un vēl spētu palīdzēt savam novadam.

sadarbību ar pašvaldību tika izteikta
SIA „Lux-SZ”, LSEZ, SIA „Laskana”,
SIA „Kalvas”, SIA „Zītari LZ”, SIA „Ķipītis Roja”, SIA „Riesti”, SIA „Būvserviss Roja”. Godprātīgākā un lielākā
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju gods – SIA „Rojupes Silmači” un
SIA „Rojas Auto”.
Īpašs paldies tika izteikts Ērika Pirvica ģimenei par ieguldīto darbu lauksaimniecības attīstībā Rojas novadā.
Paldies par ilgstošo sadarbību un
sociālo palīdzību saņēma arī mūsu
draugi no Valdemārsvīkas, par palīdzību vientuļajiem novada ļaudīm pateicība farmācijas firmai GlaxoSmithKline,
par Rojas vidusskolas fizikas kabineta
aprīkojumu paldies Aivim Rozenfeldam, par konkursa sponsorēšanu pateicība biedrībai „Rojas jahtklubs”, par
sadarbību ar pašvaldību un iestādēm
paldies tika SIA „Arčers BB” un viesnīcai „Mare”, par dāvinātajiem kokmateriāliem jau daudzu gadu garumā
pasākuma „Senās Uguns nakts” ugunsskulptūru veidošanai - ZS „Jaunbaltiņi”
īpašniekam Imantam Ločmelam, salona „Terēze” īpašniecei Aijai Pērehofai –
par ilggadēju atbalstu ar dāvanu kartēm
„POPIELU” pasākumu laureātiem un
dalību žūrijās, kafejnīcas „Bumbieri” īpašniecei Renātei Žurovskai – par
gardajiem cienastiem gan pašmāju
gardēžiem, gan viesus uzņemot, Jurim
Viļamas – par atsaucību dažādu pasākumu organizēšanā. Paldies tika teikts
grupas „Roja” vadītājam Jānim Kalniņam – par Rojas vārda popularizēšanu
un atsaucību, Jurģim Krāsonam – par
jaunās tradīcijas – kino un mākslas
festivāla „RojaL” iedibināšanu, bet sarkanu rožu pušķi Rojas novada domes
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa dāvināja
savam priekšgājējam Jānim Žoludam
ar pateicības vārdiem par paveiktajiem
darbiem un ieguldījumu Rojas pašvaldības teritorijas labiekārtošanā un
pašvaldības iestāžu ēku uzturēšanā un
attīstībā.

Visiem nosauktajiem
uzņēmējiem rūpes par
savu novadu ir pašsaprotamas, jo, kā atzīmēja SIA
„Gaisma AR” īpašnieks
Andrejs Rozefelds – „ja
mēs, Rojas pamatiedzīvotāji, neatbalstīsim savu
novadu, kas tad to darīs?”
Ir jādalās, lai gan pašiem
būtu prieks, gan ieguvums
novada iedzīvotājiem.
Pie bagātīgi klātiem
galdiem, skanot „Mazās
Parīzes” muzikālajam no
formējumam,
atpūtas
vakars pagāja pozitīvā
„Gods kalpot Rojai”, šādi par saņemto apbalvogaisotnē, un īpaši roman- jumu pateicās uzņēmējs Aivars Lejietis.
tisku noskaņu radīja zālē
izvietotās gaismas laternas un slave- sadarbības partneri pateicās par pašnā saksofonista Raivo Stašāna radī- valdības ieguldījumu uzņēmējdarbības
tās mūzikas skaņas. Gandarījums bija veicināšanā un izteica cerību, ka veikabpusējs – gan balvu devējiem, gan to smīgā sadarbība tiks turpināta arī nāsaņēmējiem. Arī novada uzņēmēji un kotnē. 

Uzņēmējs Andrejs Rozefelds ir pārliecināts, ka ar saņemtajiem ienākumiem
ir jādalās.
A. Zemela foto

Rojas Mūzikas un mākslas skolas
mazie mākslinieki Valsts konkursā

XIII Starptautiskā akordeonistu
festivāla skaņās

Martā Rojas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi devās uz Kandavas Mākslas un mūzikas skolu, kur notika
Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina
jomas programmu audzēkņu Valsts konkursa II kārta. Šajā jaukajā un siltajā
pavasara dienā Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Sintija Balode, Kitija Maišele pārstāvēja otro vecuma grupu 11–13 g., bet Līga Vēmane
pārstāvēja pirmo vecuma grupu 8–10 g. Audzēknes konkursā atbalstīja
mākslas nodaļas skolotājas Līga Reine un Vizbulīte Puriņa. Valsts konkursā
no Latvijas mākslas skolām piedalījās 900 audzēkņi, katrs savā vecuma
grupā un ar savu uzdevumu, ko audzēkņi saņēma no Kandavas Mākslas un
mūzikas skolas pedagogiem, kas viņus uzraudzīja, lai darbs noritētu raiti.
Katrs audzēknis saņēma pateicības rakstu un medaļas, kuras tika veidotas
no māla. Audzēkņiem bija divi uzdevumi: viens pētniecisks zīmējums, bet
otrs – radošā darba uzdevums. Darbu vēroja Latvijas Nacionālā Kultūras
centra vizuālās mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča, kas vēroja audzēkņu
veikumu. Kamēr audzēkņi zīmēja savu pētniecisko zīmējumu, mēs,
pedagogi, devāmies ekskursijā uz „Rūmenes muižu”, kur gida pavadībā
iepazināmies ar muižas vēsturi un izbaudījām ēkas seno auru. Pēc ēkas
apskates devāmies uz Kandavas muzeju, kur baudījām mākslinieces Līgas
Skariņas izstādi „Stāsti un cilvēki”, kā arī Kandavas Mākslas un mūzikas
skolas audzēkņu 2013/2014. m. g. diplomdarbu izstādi „No mākslinieka līdz
meistaram”. Un tad jau devāmies pie saviem audzēkņiem, lai skatītu viņu
veikumu. Ar nepacietību gaidīsim žūrijas vērtējumu un konkursa rezultātus.
Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Līga Reine

No 12.–15. martam senā Hanzas pilsēta Limbaži kārtējo reizi viesmīlīgi
vēra vārtus jau XIII Starptautiskajam akordeonistu festivālam. Festivāla mērķis ir veicināt radošo izaugsmi, sniegt pieredzes apmaiņu, kā arī radīt svētku
atmosfēru. Mūsu skolas akordeonisti dažādos sastāvos festivālā un tā ietvaros notikušajos konkursos piedalījušies astoņas reizes, iegūstot arī godalgotas
vietas.
Šo trīs dienu laikā notika seši dažādi koncerti: grandiozs atklāšanas koncerts, mūzikas skolu, vidusskolu, augstskolu studentu koncerts, viesu – profesionāļu koncerts, V Starptautiskais akordeonistu ansambļu konkurss un citi,
kuros piedalījās solisti, ansambļi un orķestri no Itālijas, Polijas, Vācijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas, Moldovas, Krievijas un Latvijas.
Taču festivāls nav tikai koncerti un konkursi. Šoreiz skolotājiem tikai dota
lieliska iespēja papildināt savas zināšanas profesionālās tālākizglītības apguves kursos – meistarklasēs pie Maskavas Valsts mūzikas institūta docenta
V. Ņedosekina.
Ar lielu interesi vērojām populārās un džeza mūzikas koncertu, lai smeltos
iedvesmu un atziņas, kuras izmantot, organizējot konkursu „Rojas ritmi”, kas
16. aprīlī notiks Rojā, Rojas Mūzikas un mākslas skolai sadarbībā ar Rojas
novada domi. Festivāls jebkuram sniedz jaunas atziņas, jaunu pieredzi, kuru
vēlāk cenšamies realizēt arī savā darbā. Tā ir lieliska iespēja dzirdēt ne tikai
pašmāju mūziķus – akordeonistus, bet arī pasaules mēroga zvaigznes. Paldies
direktoram Jānim Kivilam par doto iespēju apmeklēt šo festivālu.
Rojas mūzikas un mākslas skolas pedagogs Baiba Beraģe

Pagājis
nekustamā īpašuma
nodokļa apmaksas
pirmais termiņš
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne
vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un
15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā
no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā –
avansa veidā.
Aicinām izmantot portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās iespējas un pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma
nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā
vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).
www.epakalpojumi.lv – Piesakies e-pasta
vai SMS atgādinājumam par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos!
Nekustamā īpašuma speciāliste /
NĪN administratore
A. Krūmiņa
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Pensionāri svin dzīvi „Liedaga” 15 gadu pastāvēšanas ballē
Dace Klabere
28. martā savu 15 gadu jubileju draugu un domubiedru pulkā atzīmēja Rojas novada pensionāru klubiņš „Liedags”. Pēc toreizējās pensionāru
apvienības vadītājas Astrīdas Āboliņas ierosinājuma tas dibināts 2000. gadā. Tā pirmā un ilggadējā
vadītāja bija Velta Kārkliņa, ko rojenieki pazina
kā radošu, enerģisku un atbildīgu cilvēku. Kasieres pienākumi tika uzticēti Ausmai Rozentālei.
Lai redzētu un saprastu, kā īsti šāds klubiņš darbojas, rojenieki brauca pēc pieredzes uz Dundagas „Sendienām” pie Ainas Šleineres. No šī brīža
dundadznieki kļūst par rojenieku krustvecākiem.
Martā notiek pirmā kluba sapulce un tajā iestājas 33 biedri, bet jau 2000. gada Otrajās Lieldienās notiek pirmā kluba balle. Tā paša gada martā
pēc Valda Randes ierosinājuma top deju kolektīvs „Saime”. Daudzi no dejotājiem kļūst arī par
„Liedaga” biedriem un tādi ir vēl šodien. „Saimē”
dejo gan Velta Kārkliņa, gan Ilona Zvaigzne. Pēc
dažiem gadiem „Saime” savu darbību beidza, bet
„Liedags” turpināja dzīvot un jācer, dzīvos vēl ilgi.
Pašreiz klubā ir 39 biedri. Daudzi no viņiem ir
arī aktīvi pašdarbnieki – dzied korī „Banga”, ansamblī „Con Vita”, dejo „Gaspažiņās”, aktīvi darbojas Rojas invalīdu biedrībā. Klubiņš „Liedags”
vienmēr ir atvērts jauniem kluba biedriem, aktīviem, darboties gribošiem ļaudīm.
Kā jau svētku reizē, kluba vadītāja Dzintra Pē-

tersone ne tikai saņēma apsveikumus no viesiem –
Rojas novada domes izpilddirektora Jāņa Pūces,
Rojas invalīdu biedrības, Rojas kultūras centra un
daudzajiem draugu klubiņiem, bet arī pateicās ar
ziediem visiem tiem, kuri veidojuši un atbalstījuši
„Liedagu” visu šo gadu garumā. Par atbalstu daudzu gadu garumā paldies saņēma Eva Kārkliņa,
Jānis Pūce, Ilona Zvaigzne, Valentīna Lapiņa, Erna
Grīnvalde, Inta Celma, Rojas kultūras centra kolektīvs un citi. Neviens klubs nevar pastāvēt bez cilvēkiem, tādēļ „Liedags” vadītāja pateicās arī visiem
kluba biedriem par uzticību, radošajām aktivitātēm, bet īpašu paldies saņēma tie kluba biedri, kas
„Liedagam” ir uzticīgi no tā dibināšanas brīža. Šiem
cilvēkiem tika piešķirts nosaukums „Liedaga goda
biedrs” un dāvināta nozīmīte ar tādu pat uzrakstu.
Viņu vidū – Lauma Poļakova, Alda Kirilova, Irēna
Grosbaha, Viesturs Grosbahs, Līvija Priedīte, Irēna
Veidemane, Rasma Rutka, Ausma Jefimova, Ausma Zvirbule, Skaidrīte Golubeva, Ilona Zvaigzne
un Vilma Voronova. Vilmas kundzei šī diena bija
dubultsvētki, jo šajā dienā viņa svinēja arī skaistu
dzīves jubileju. Vilmu Voronovu visi pazīstam kā
gudru, dzīvespriecīgu sievieti, lielisku saimnieci.
Dzimšanas diena šajā dienā bija arī vienam no jaunākajiem kluba biedriem – Rolandam Jurķevicam.
Kā atzīmēja Dzintra Pētersone, draudzība ir tā,
kas mūs visus vieno. Kas būtu „Liedags” bez saviem draugiem? Tieši kopīgā dzīves svinēšana ir
pamats tai draudzībai, kas vieno Rojas „Liedaga”

„Liedagam” uzticīgie. Pirmajā rindā no kreisās – klubiņa vadītāja Dzintra Pētersone.
D. Klaberes foto
biedrus ar līdzīgi domājošajiem Dundagā, Mērsragā, Kolkā, Valdemārpilī, Vandzenē, Engurē,
Laucienē, Lubē un citur.
Par to, ka rojenieki prot organizēt svētkus,
esmu pārliecinājusies jau sen. Arī šī, „Liedaga”

Pastariņa prēmijas tradīcija turpinās
Ir tradīcijas, kuras nosaka piederību tautai un kultūrai. Tās mēs pārņemam no paaudzes paaudzē. Un ir
tradīcijas, kuras jāievieš un jāturpina pašiem, ienesot
tās ģimenē, darbavietā, skolā vai novadā.
Nezinu, vai 1982. gadā, kad zvejnieku kolhoza
„Banga” priekšsēdētājs Miķelis Lisments un rakstnieks Imants Ziedonis organizēja pirmo Pastariņa
prēmiju, jau paredzēja šī pasākuma ilgdzīvotspēju,
bet šobrīd, pēc 33 gadiem, varu apgalvot, ka šīs pasākums jau ir kļuvis par tradīciju, ar kuru lepojas
tieši Rojas novads. Prēmiju pasniedz ik pēc diviem
gadiem, un tās pasniegšanu pēdējos gados atbalsta arī
Kultūrkapitāla fonds.
Tradīciju turpinot, arī šogad Rojas novada bibliotēka sadarbībā ar Rojas novada domi piedalījās Valsts
Kultūrkapitāla fonda rīkotajā projektu konkursā. Projekts ir apstiprināts un ir piešķirts finansējums rakstnieka prēmijai, savukārt prēmiju māksliniekam un
organizatoriskie darbi gulstas uz Rojas novada domes

un bibliotēkas pleciem. Līdz šim Pastariņa prēmiju
saņēmuši 26 rakstnieki un 10 grāmatu ilustratori.
2013. gadā prēmiju piešķīra rakstniekam Ērikam
Kūlim par grāmatām „Vilkuvilka slepenais plāns”
un „5 mēs un Minihauzens” un māksliniecei Agijai
Stakai par ilustrācijām G. Pitkevicas grāmatai „Lielā
Ziemassvētku grāmata ģimenei”, V. Rūmnieka grāmatai „Atnācēju noslēpums” un R. Blaumaņā grāmatai
„Velniņi”.
Šogad Pastriņa prēmija tiks piešķirta jau 17. reizi. Ar jaunajiem prēmijas laureātiem – rakstnieku
un grāmatu ilustratoru – tiksimies oficiālā prēmijas pasniegšanas ceremonijā Rojas kultūras centrā
26. maijā – Pastariņa svētkos. Bet pirms tam Rojas
novada bibliotēkas bērnu nodaļā ikvienam lasītājam,
gan lielam, gan mazam, ir iespēja iepazīties ar jauno
laureātu kandidātu darbiem, vērtēt un izvirzīt labāko
rakstnieka un ilustratora devumu.
Iluta Graudiņa, bibliotekāre

Arī Rojupē
dzīvo talantīgi jaunie sportisti
Sportā laiks skrien vēja spārniem. Nesen vēl dzīvojām līdzi ziemas sporta notikumiem, nu jau vasaras
sporta aizraujošie mirkļi nav aiz kalniem. Lieldienās
sākās skriešanas seriālu pirmās sacensības. Tā ir
iespēja atbrīvoties no ziemā uzkrātajiem liekajiem
kilogramiem, mazdūšības kompleksiem, sākt jaunu
veselīga dzīvesveida posmu. Dabas atmoda pavasarī
var palīdzēt sākt sportot gan jauniem, gan arī vecāka
gadu gājuma pārstāvjiem. Kā tad ir ar mūsu jaunajiem sportistiem ?
Uz šo jautājumu ar saviem sasniegumiem atbildēs
trīs Rojupes jaunieši.
Līga Vecbērza – Latvijas jaunatnes izlases dalībniece vieglatlētikā sprinta distancēs. Latvijas jaunatnes ziemas čempionātā otrā, Baltijas valstu sacensībās
Latvijas izlases sastāvā 60 m distancē un 4×200 m
stafetē trešā. Sprinta distancēs vienmēr liels dalībnieku skaits. Konkurence ļoti spēcīga. Jāteic, Līga šajā
ziemā lika trūkties daudzām vecākām un pieredzējušākām sportistēm. Labāko īsā sprinta dalībnieču
vidū pieaugušo konkurencē Latvijā Līgai septītais rezultāts, starp jaunietēm otrais. Apbrīnojami ir tas, ka
meitenei tikai sešpadsmit un treniņu stāžs nedaudz
vairāk par pusgadu. Sirsnīgi pateicības vārdi jāsaka
Līgas vecākiem – Ivetai Kļaviņai un Jānim Vecbērzam
par atbalstu šo sasniegumu īstenošanā. Jānovēl meitenei veiksmi un gribasspēku vasaras startos. Visiem
būtu prieks redzēt Līgu Pasaules vieglatlētikas jaunatnes čempionāta dalībnieču vidū.
Aivis Lēmanis – Latvijas U-18 izlases dalībnieks
basketbolā. Baltijas jūras kausa izcīņā 2015 Tallinā,
Latvijas jauniešu izlases sastāvā, otrā vieta. Otrā vieta
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē. Ventspils Augstskolas
basketbola komandas dalībnieks LBL-2. Aivis spēlē
centra pozīcijā. Statistikas rangā atrodas tuvu pirmajam spēlētāju simtam. Labākā spēle Latvijas izlases
sastāvā pret Zviedriju. Gūtais grozs pēdējās spēles se-

kundēs deva komandai otro vietu. Latvijā basketbolā
daudz talantīgu jauno spēlētāju. Aivis spējis sevi apliecināt un pārstāvēt mūsu Valsti starptautiskā mērogā. Siltus pateicības vārdus par jaunieša atbalstu dzīvē
un sportā jāsaka viņa vecākiem, Ingai un Normundam Lēmaņiem. Vēlēsim Aivim daudz skaistas spēles
basketbola laukumos.
Una Dravniece – Latvijas Jaunatnes izlases kandidāte vieglatlētikā garajās distancēs un kavēkļu skrējienā. Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās šajā ziemā Unai bija nozīmīgākās sacensības dzīvē. 2000 m
spēcīgā konkurencē ar gadu vecākām meitenēm tika
iegūta piektā vieta. Starp saviem gadiem – otrā. Vidējo un garo distanču skrējēju jaunatnes reitingā ziemas
posmā Unai ir cerīgi rezultāti vasaras sezonai. Viņa ir
mūsu novada galvenais pretendents uz kādu no medaļām vasarā Latvijas Jaunatnes Olimpiādē Valmierā. Jāatzīmē Unas drosme un raksturs, neskatoties uz
slimošanu, rast spēkus doties skrejceliņā un cīnīties.
Tas nebūtu iespējams bez vecāku – Daces un Anda
Dravnieku ieguldījuma. Liels paldies viņiem par to.
Lūk, kādu atbildi mēs ieguvām par jauniešu sporta gaitām Rojupē. Vēl gribu piebilst, ka jauniešiem ir
arī labas sekmes mācībās vispārizglītojošajās skolās.
Par to ir jāpateicas šo skolu skolotājiem. Liela nozīme šo jauniešu tālākā izaugsmē sportā ir sabiedrībai, tai videi, kurā viņi dzīvo un uzturas. Labs vārds,
apkārtējo draudzīgs atbalsts, tās ir lietas, kuras
nepieciešamas šiem jauniešiem, pārvarot grūtības
treniņos un ikdienā. Abas meitenes trenējās sporta
biedrībā „Roja” un ir iekļautas sporta biedrības jauno vieglatlētu atbalsta programmā. Sporta biedrība
izsaka pateicību Oskaram Grosmanim un Uldim
Fīrmanim par aktīvu atbalstu un ieguldījumu jauno
sportistu sagatavošanā.
Treneris Jānis Volajs

15 gadu pastāvēšanas balle, nebija izņēmums. Zālē
pie klātiem galdiem sapulcējās vairāk kā 200 cilvēku, ar koncertu uzstājās pašmāju „Elfas” un „Con
Vita” dziedātājas, bet par lielisku deju mūziku gādāja „Rumbas kvartets”. 

Vecāku diena Rojas vidusskolā
~ darba plānojums 18. aprīlī ~

Lai gan 18. aprīlis ir sestdiena, mūsu skolā jau trešo pavasari tā būs darba diena. Pēc vecāku
ierosinājuma strādāsim un mācīsimies sestdienā, lai vecākiem būtu iespēja atnākt un redzēt, ko
un kā mēs darām ikdienā. Šajā dienā ieplānotas piektdienas mācību stundas.
Aicinām jūs piedalīties mācību procesā, pulciņu nodarbībās, kā arī sporta aktivitātēs gan
mācību stundās, gan ārpusstundu ietvaros (ja vēlaties līdzdarboties, nepieciešams sporta tērps).
Mūzikas skolotājas slimības dēļ nenotiks koru nodarbību prezentācijas.
Autobusi kursē kā parasti ikdienā.
1.–4. klasei

5.–12. klasei

8.15–8.35 vides pulciņš (16. kab.)
8.35–8.50 zēnu rokdarbu pulciņš (11. kab.)
8.15–8.50 vizuālās mākslas pulciņš (26. kab.)
1. 09.00–09.35
2. 09.45–10.20
3. 10.30–11.05
4. 11.15–11.50
11.50–12.10 Pusdienas
Pusdienās laipni lūgti arī vecāki!
Baudiet tās kopā ar saviem bērniem :)
12.10 – 1. klašu teātris
2. kl. informātikas pulciņš (58. kab.)
12.30 – muzikālais teātris
12.50 – sporta dejas
4. kl. informātikas pulciņš (58. kab.)

8.15–8.35 zēnu rokdarbu pulciņš (11. kab.)
1. 8.35–8.50 vides pulciņš (16. kab.)
8.15–8.35 foto pulciņš (24. kab.)
2. 09.00–09.35
3. 09.45–10.20
4. 10.30–11.05
5. 11.15–11.50

13.10 – futbols (stadionā)

6. 12.00–12.35
12.35–12.55 Pusdienas
Pusdienās laipni lūgti arī vecāki!
Baudiet tās kopā ar saviem bērniem :)
7. 12.55–13.30
8. 13.35–14.10
13.40 – basketbols 6.–9. kl. meitenēm /
sporta veidu pamati
14.15 – volejbols vidusskolas meitenēm

Rojas novada iedzīvotāji var pieteikties
uz vairākiem desmitiem brīvu mazdārziņu
Šobrīd Rojā ir brīvi vairāki desmiti mazdārziņu un iedzīvotāji par brīvo mazdārziņu atrašanās vietu, nomas maksas un nodokļa apmēru var iepazīties pie Rojas novada domes Nekustamā
īpašuma speciālistes Alises Krūmiņas.
Pašvaldība tomēr iesaka brīvo zemes gabalu vispirms apskatīt un tad izlemt, vai ir vēlme to
nomāt. Jārēķinās, ka brīvi palikuši lielākoties nesakoptie vai pamestie zemes gabali. Līgumi tiek
slēgti uz pieciem gadiem, pēc tam nomas līgumu iespējams pagarināt. Viena mazdārziņa platība ir noteikta 300 m2 vai 600 m2. Tā kā brīvo mazdārziņu ir pietiekami daudz, ir iespējams arī
nomāt blakus esošus dārziņus, tādējādi iegūstot savā lietošanā lielāku platību. Minimālā nomas
maksa gadā par vienu mazdārziņu 300 m2 platībā ir EUR 3.00, bet par dārziņu 600 m2 platībā –
EUR 6.00.
Gadījumā, ja cilvēks kopj un apstrādā mazdārziņu, bet ar pašvaldību nav noslēdzis nomas
līgumu, var rasties situācija, ka tas tiek uzskatīts par brīvo zemes gabalu. Tieši tādēļ aicinām
šajā pavasarī ierasties pašvaldībā un noslēgt līgumu. Būsim priecīgi par katru jaunu mazdārziņa
nomnieku!
Nekustamā īpašuma speciāliste / NĪN administratore
A. Krūmiņa

Paziņojums juridiskām personām
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. pants nosaka, ka juridiskai personai ir
pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.
Tā kā vēl joprojām vairums juridiskās personas pašvaldībai nav iesniegušas savu
e-pasta adresi, uz kuru saņemt nekustamā īpašuma nodokli, lūdzam to atsūtīt uz:
alise.krumina@roja.lv, savukārt ērtākai ziņošanai, izmantojiet e-pakalpojumu „E-pasta
un SMS pieteikums”. Aicinām nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanai elektroniski pieteikties arī fiziskās personas!
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LPF komentārs par ministriju atbildēm
uz 1. novembra pensionāru sapulcē izteiktajiem priekšlikumiem
(Nobeigums.
Sākums 13. marta „Bangā”)
Par valsts sociālās apdrošināšanas
budžetu
LM atbild: strauji pasliktinoties
valsts ekonomiskajai situācijai, pieaugot bezdarbam un samazinoties iedzīvotāju darba ienākumiem, samazinājās
arī ieņēmumi sociālās apdrošināšanas
speciālajā budžetā, kā rezultātā ieņēmumi nesedza budžeta izdevumus
un izmaksu segšanai sāka izmantot
iepriekšējos gados uzkrāto finanšu rezervi. LPF nepiekrīt šādam skaidrojumam. Sociālo budžetu iztukšoja pretlikumīgi valdības lēmumi un Saeimas
budžeta likumi, kas lēma no sociālā
budžeta izmaksāt ar likumu aizliegtus
maksājumus: piemaksas pie pensijām
un t.s. „māmiņu pabalstus”, kas bija
jāmaksā no valsts pamatbudžeta. Piemaksas pie pensijām no pamatbudžeta
sāka izmaksāt tikai no 2014. gada, kad
pretlikumiski bija iztukšots pensiju
fonda iepriekšējo gadu uzkrājums. Par
šo nelikumību LPF regulāri informēja
Valsts prezidentu, Ministru prezidentu,
Saeimas priekšsēdētāju, Saeimas Sociālās un darba komisijas deputātus, LM,
FM un visas tolaik Saeimā pārstāvēto
partiju frakcijas un vienlaicīgi prasīja
no pamatbudžeta atgriezt šo nelikumīgi izņemto naudu pensiju budžetā.
Kā atbildi saņēmām pensionēšanās
vecuma strauju palielināšanu no 2014.
gada, pensiju indeksācijas apturēšanu
no 2009. gada līdz 2013. gadam, piemaksu aprēķināšanas apturēšanu no
2012. gada, priekšlaicīgās pensijas izmaksu samazināšanu no 80% uz 50%
no 2009. gada. Kā redzams, tad valdošie
politiskie spēki bija ieinteresēti iztukšot
pensiju budžetu, lai pamatotu savus
pret pensionāriem vērstos pasākumus.
Sasniegto rezultātu varam redzēt CSP
3. februāra publikācijā: 2013. gadā

būtiski palielinājies iedzīvotāju vecumā virs 65 gadiem īpatsvars, kuri
pakļauti nabadzības riskam no 17,6%
2012. gadā līdz 27,6% 2013. gadā. Kāpēc tieši pensionāri kļūst nabadzīgāki?
Vidējā strādājošo alga 2013. gadā pārsniedza „trekno gadu” algas, bet pret
pensionāriem visi iepriekš minētie pasākumi ir devuši vidējās pensijas pieaugumu indeksācijas rezultātā 2013. gadā
tikai 2.67 eiro (1,88 Ls), kas ir 9 reizes
mazāks kā vidējais algas pieaugums.
Par atlīdzību par darbaspēju zaudējuma saglabāšanu
Tiesiskais regulējums attiecībā uz
atlīdzības par darbspēju zaudējumu
izmaksu personām, kurām ir piešķirta izdienas vai vecuma pensija, tika
noteikts kā patstāvīga norma, nevis
tikai uz krīzes laiku. Tā mērķis bija
optimizēt sociālās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, lai veicinātu sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta
finansiālās stabilitātes nodrošināšanu
ilgtermiņā, jo stabils un ilgtspējīgs budžets ir priekšnoteikums, lai arī nākotnē tiktu nodrošinātas visu personu
tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Līdz
ar to netiek plānota tā pārskaitīšana.
Minētās tiesību normas atbilstību tiesību principiem, kas izriet no Latvijas
Republikas satversmes (samērīguma
princips, tiesiskās paļāvības princips,
tiesiskās vienlīdzības princips u.c.),
detalizēti ir analizējusi Latvijas Republikas Satversmes tiesa. Satversmes tiesa
2010. gada 29. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2010-17-01 (turpmāk – spriedums)
ir norādījusi, ka „Satversmes 109. pants
neparedz personai tiesības prasīt, lai tās
negūtie darba ienākumi gadījumā, ja tie
jau tiek kompensēti sakarā ar vienu sociālo risku, tiktu kompensēti vēlreiz –
arī sakarā ar otru sociālo risku.” Tāpat
Satversmes tiesa spriedumā ir vispusīgi
analizējusi arī citus šī tiesiskā regulējuma aspektus un atzinusi, ka grozījumi

likumā saistībā ar atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksu personām,
kurām piešķirta izdienas vai vecuma
pensija, atbilst Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. Un 109. pantam.
Jāatzīmē, ka gan valsts pensijas, gan
atlīdzības par darbspēju zaudējumu
mērķis ir garantēt personai ienākumus
laikā, kad tā nav spējīga aktīvi iesaistīties darba tiesiskajās attiecībās un pati
sevi nodrošināt. Personām darbspējīgā
vecumā tas tiek darīts, izmaksājot atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai invaliditātes pensiju, bet, sasniedzot likumā noteikto pensijas vecumu, personas
zaudētie darba ienākumi tiek kompensēti ar valsts vecuma pensiju. Turklāt attiecībā uz invaliditātes pensiju izmaksu
jau no 1996. gada darbojas līdzīga kārtība. Proti, invaliditātes pensiju piešķir un
izmaksā tikai līdz pensijas vecuma sasniegšanai. LPF nepiekrīt tik vienkāršam
viedoklim un atbalsta invalīdu biedrības
„Sustento” un citas, kas uzskata, ka arī
pensijā esošiem atsevišķiem invalīdiem
ir jāsaglabā tā darbspēju kompensācijas
daļa, kas viņiem nodrošina individuālās
iespējas patstāvīgi veikt savu aprūpi bez
asistentu palīdzības.
Par pensijas kapitāla indeksāciju
LM ir izstrādājusi grozījumus likumā „Par valsts pensijām”, kas izmainīs
ikgadējo pensijas kapitāla aktualizācijas
kārtību, aizvietojot negatīva indeksa
gadījumā to ar indeksu 1, kā arī nosakot
indeksa maksimāli pieļaujamo lielumu
1.15. Piedāvātie grozījumi: „apdrošināšanas iemaksu algas indeksa noteikšanā
piemēro apdrošināšanas iemaksu algu
summas reālā pieauguma robežu, kas
nepārsniedz 15 procentus. Ja atbilstoši
šā panta pirmajai daļai pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātais ikgadējais
apdrošināšanas iemaksu algas indekss
ir mazāks par skaitli „1”, pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro indeksu „1”
gadam, kurā pensijas kapitāla indek-

sācijai aprēķinātais indekss ir mazāks
par skaitli „1”, sekojošajos gados, kuros
pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātie indeksi ir lielāki par „1”, tie tiek
aizstāti ar indeksu „1” līdz gadam, kamēr iepriekšējo gadu negatīvo un tam
sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums
ir lielāks par skaitli „1”. Šajā gadā pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro apdrošināšanas iemaksu algas indeksu, ko
veido iepriekšējo gadu negatīvo un tam
sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums”.
Grozījumos paredzēta no 2010. gada
līdz 2015. gadam piešķirto pensiju pārrēķins pēc jaunajiem noteikumiem:
„2010. gadā piešķirtās vai pārrēķinātās
pensijas pārskata ar 2016. gada 1. janvāri, 2011. gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas pārskata ar 2017. gada
1. janvāri, 2012. gadā., 2013., 2014. un
2015. gadā piešķirtās vai pārrēķinātās
pensijas pārskata ar 2018. gada 1. janvāri.”
Par nodokļiem atbild FM
Par neapliekamā minimuma un
iedzīvotāju ienākuma nodokli
FM uzskata, ka par pensionāra neapliekamā minimuma (NM) palielināšanu ministrija lems tikai tad, kad
ar IIN neapliekamais minimums pārsniegs 2009. gadā noteikto minimumu
128 eiro. Politiķu pirmsvēlēšanu solījumos 2016. gadā IIN NM bija solīts
135 eiro, bet pēc vēlēšanām šis solījums
pārcelts par gadu vēlāk uz 2017. gadu.
2013. gada 6. novembrī ZZS deputāti
A. Barča un A. Bērziņš iesniedza Saeimā likumprojektu par neapliekamā
minimuma paaugstināšanu visu veidu
pensijām no 165 latiem uz 225 latiem
(minimālā alga 2013. gadā, 320 eiro).
Par šo likumprojektu balsoja arī tobrīd
opozīcijā esošās ZZS frakcijas deputāts, tagadējais Labklājības ministrs
U. Augulis. Rezultāts: par 38 (ZZS, Saskaņa), pret: 50 (Vienotība, Reformu
partija, NA). Kādas sekas rodas pen-

sionāram? Ja 2014. gada indeksācijā
pensijas aprēķinātais pieaugums bija
5 eiro, tad pensijām virs 235 eiro no tā
atskaitīja IIN 24% un uz rokas izmaksātā pieauguma daļa saruka līdz 3.8 eiro.
Vienlaicīgi daļa pensionāru no šī nelielā atlikušā pensijas pieauguma par dažiem eiro pārsniedza daudzās pašvaldībās noteikto zemo maznodrošinātā
pieļauto ienākuma robežu un zaudēja
pašvaldības materiālo atbalstu. FM atbildē nekas nav minēts par plānotām
izmaiņām strādājošā pensionāra algas
aplikšanā ar IIN no algas pirmā lata.
Par pievienotās vērtības nodokļa
samazināšanu pārtikai, veselības aprūpei, medikamentiem, elektroenerģijai
Atbilde: FM uztur iepriekšējo viedokli – neplāno palielināt preču un pakalpojumu klāstu, kuriem tiktu samazināta PVN likme. Atbildē minēts, ka,
pamazinot PVN likmi pārtikas precēm,
maznodrošinātiem iedzīvotājiem nebūs
nekādu papildus ienākumu, toties bagāti cilvēki un tirgotāji varēs iegūt papildus ienākumus. FM skaidro, ka maznodrošinātiem lielāks labums būtu, ja
par pārtikas produktiem iekasēto PVN
naudu novirzītu viņiem sociālā atbalsta
veidā. LPF atbalstītu arī šādu priekšlikumu, ja tas reāli tiktu piedāvāts. Tāpat
atbalstītu, ka daļu PVN, kas iekasēts
par zālēm (12%) virs kaimiņu zemēs
noteiktajiem PVN zālēm (Igaunijā 7%,
Lietuvā 5%) novirzītu kompensējamo
zāļu atlaides likmes paaugstināšanai.
Bet reāli jau nekas netiek piedāvāts.
Latvijā PVN pirmās nepieciešamības
pārtikas produktiem ir trešais lielākais
ES aiz bagātās Beļģijas (25%). Ja vidējais ES iedzīvotājs pārtikai izdod ap
13% no mēneša ienākumiem, Latvijā
vidēji tas ir ap 30%. Īrijā un Lielbritānijā, uz kurieni devušies daudzi latvieši,
lai aizbēgtu no trūkuma Latvijā, PVN
likme pārtikai ir o%. 

Par ugunsdrošības pasākumiem
Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD) kontrolē, vai tiek ievērotas
Latvijas republikas Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumu”
(turpmāk tekstā Ugunsdrošības noteikumi) prasības. Ja
konstatēts pārkāpums, jāuzsāk administratīvā lietvedība
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Ugunsdrošības noteikumu 3. punktā noteikts, ka ikvienas
personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos
vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Savukārt
20. punkts nosaka, ka objekta teritoriju sistemātiski attīra
no degt spējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10 metrus
platu joslu attīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu
atliekām. Ugunsdrošības noteikumu 21. punkts nosaka,
ka zemes īpašnieks (vadītājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

51. pantu par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 140
līdz 170 eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz
2900 eiro. Un 179. pantu par normatīvajos aktos noteikto
ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskajām
personām – no 280 līdz 1400 eiro. Par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz
700 eiro.
VUGD arī šogad informēs Lauku atbalsta dienestu
par kūlas degšanas vietām. Šo zemju īpašniekiem par lauku nesakopšanu un kūlas degšanu tiks samazināts Eiropas Savienības mazāk labvēlīgo apvidu maksājums.
K. Vaivods,
VUGD KRB Talsu daļas komandieris

MOBILAIS MAMOGRĀFS
Sievietes tiek aicinātas
veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai –
Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies
7. maijā pie Rojas doktorāta.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta!
 Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no
Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas
ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir
derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
 Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR
MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55.
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu
info@mamografija.lv

Aicinām uzsākt mācības
un apgūt profesiju

Pirtnieks

un

Pirts Meistars

akreditētā profesionālās
izglītības iestādē
Jaunas grupas tiek uzņemtas:

Valdemārpilī,

Rīgā, Jelgavā, Aglonā, Balvos, Cēsīs, Liepājā,
«Stārķu ligzda» Burtnieku novadā
Vairāk informāciju var iegūt:
info@pirtsskola.lv, mara@pirtsskola.lv
Tel. 25447393, 26335578
Ir iespēja iegādāties dāvanu kartes pirts procedūru baudīšanai
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Rojā Lielā diena
aizvadīta godam
Dace Klabere
Otrajās Lieldienās Rojā saulīte staigāja pa zemes virsu un nekas netraucēja rojeniekiem un viņu viesiem satikties
laukumā pie kultūras centra, lai piedalītos jautrajās Lieldienu izdarībās. Pasākumu vadīja folkloras grupa „Talsi”. Pēc
pāris dziesmu nodziedāšanas visi tika
aicināti uz lieliskajām jaunajām šūpolēm, kur sievas raibajos brunčos pašu
pirmo iešūpoja Lieldienu olu, kura pēc
tam tika uzticēta kultūras centra direktorei Ārijai Veidei kristīgai sadalīšanai
visiem novada ļaudīm draudzīgai sadzīvošanai. Izšūpota tika arī pati Ārija
un apkārt stāvošās jaunās māmiņas ar
mazuļiem. Uz izšūpošanu īpaši vajadzēja steigties jaunām, precēties kārām
meitām. Viņām tik bija jāpaņem ola,
jāizlaiž caur kājstarpi no iekšpuses uz
ārpusi, tad ola jāatdod šūpotājam un
tad jau rudenī kāzas būs kā likts!
Tikmēr paši mazākie pasākuma
apmeklētāji stāvēja rindā, lai tiktu pie
zaķa deguna un ūsām, par ko rūpējās Dace Broka, vēl citi zīmēja koka
medaljonus, bet Jura Viļamas vadībā,
piepalīdzot tētiem un vectētiņiem,
tika gatavoti putnu būrīši. Bez darba
nestāvēja neviens – katliņā burbuļoja olas, kāds mācījās staigāt ar koka

 Visa pasākuma garumā notika fotosesijas pie Rojā jau iecienītās zaķu
ģimenītes.
D. Klaberes foto
kājām, cits pelnīja saldumus, piedaloties visdažādākajās fiziskajās aktivitātēs. Bet pie trīs galdiņiem virspavāra
Dinas Čubas vadībā tapa pildītās olas.
Par garšīgākajām olām sacentās Rojas
DzKU meitenes, „Stropa” komanda un
jaunās pavāres no apmeklētāju rindām.
Skatītāju vērtējumam tika piedāvātas
pildītas olas ar tunča, šprotu un sierabietes piedevām. Rojas DzKU meitenes
bija parūpējušās arī par svaigām bērzu
sulām, „Stropa” komandai bija ne tikai
garšīgas olas, bet arī skaisti noformēts
galdiņš, arī jaunās pavāres bija centušās
– olas bija gan garšīgas, gan skaisti

 Gandrīz katram no mazajiem apmeklētājiem gribējās tikt pie zaķa degu
na un ūsām, tādēļ Dacei Brokai darba netrūka.

izgreznotas. Kā atzina pati Dina, visu
recepšu autore, šogad viņa gribējusi
parādīt to, ka arī pildītas olas var
pagatavot dažādos veidos.
Pasākums bija tiešām izdevies, par
ko liecināja arī lielais cilvēku pulks,
un dažādās izdarībās piedaloties, laiks
pagāja nemanot. Bet visi tie, kam bija
laiks un interese, kultūras centra telpās
varēja noskatīties filmu par labu un
veselīgu uzturu. 
 Lai, vadot pasākumus, nekostu
odi, pati pirmā tika izšūpota kultūras
centra direktore Ārija Veide.

Lieldienas Rojupes BJIC „Varavīksne”
Zaļajā ceturtdienā, spītējot nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centra „Varavīksne” apmeklētāji piedalījās tradicionālajās Lieldienu aktivitātēs.
Pasākums iesākās ar nelielu izrādi „Es esmu Lieldienu
zaķis”. Tās laikā Zaķis atbildēja uz jautājumiem par Lieldienu tradīcijām un ticējumiem. Lieldienu zaķa lomā iejutās Eva
Kirilova, bet jautātāju un dejotāju lomās – Laura Veģe, Ance
Klauža, Marta Šermukšne un Tīna Znamenska. Tiem, kuri
bija cītīgāk ieklausījušies Zaķa atbildēs, labāk veicās nākamajā aktivitātē – Lieldienu ticējumu minēšanā. Visvairāk
ticējumus atminēja Kristers Plaudis.
Labi, ka Lieldienu zaķis nebija nobijies no lietus un raibi
krāsotās olas, kā katru gadu, bija saslēpis pa visu jauniešu
centra parku. Visvairāk Zaķa paslēpto olu atrast izdevās
Kirai Khlus, toties olu ripināšanā nepārspēts palika Rainers
Toporkovs.

Liela jautrība sākās, kad pāriem bija jāparāda, cik
tālu varēs aizmest olu, to nenometot zemē; šinī aktivitātē
nepārspēti palika Ojārs Barilo un Gvido Aļeksējevs.
Liela jautrība un cīņas spars bija jūtams arī jautrajās
stafetēs - precizitāte un pacietība bija nepieciešama gan
riņķu un olu mešanā, gan olu nešanā.
Visu pasākuma laiku tika vērtētas krāšņākās Lieldienu
olas. Kā krāšņākās tika novērtētas Kiras un Arinas Khlus
krāsotās olas. Pasākuma nobeigumā centra vadītāja Inga
Lēmane visus cienāja ar gardo skābeņu zupu.
Paldies bērniem, jauniešiem, vecākiem par jauko
pasākumu!
Māra Folkmane,
Rojupes BJIC „Varaviksne” jaunatnes speciāliste
 Lietus dēļ daļa Lieldienu jautrību noritēja telpās.
M. Folkmanes foto

Sirds bez dziesmas – plika nora
Dace Klabere
Jau vairāk kā gadu dažādos kultūras centra pasākumos
skatītājus priecē sieviešu ansamblis „Con Vita”. Sākotnēji
saukts par „Liedags”, pirmās sezonas beigās ansambļa meitenes tomēr nolemj to pārdevēt Ziedoņa Lindes kādreizējā
lolojuma „Con Vita” vārdā. Tulkojumā „Con Vita” nozīmē
dzīvotprieku, kas arī ir tik raksturīgs visām dziedošajām sievietēm. Vairākām no tagadējām ansambļa meitenēm ir bijusi
tā laime dziedāt arī Ziedoņa Lindes vadītajā ansamblī – Agritai Pakalnietei, Intai Voroņukai, Mārītei Lindei, Dzintrai
Pētersonei, Irēnai Svitiņai, Ārijai Veidei.Tagad viņām piepulcējušās meitenes ar tikpat skanīgām balsīm – Saira Zviedre,
Inga Grunte, Pārsla Gavare, Inese Supe. Pēc meiteņu lūguma
par ansambļa vadītāju kļuva pensionētā mūzikas skolotāja
Skaidrīte Brūšniece, par koncertmeistari Brigita Kvalberga,
kura koncertmeistares pienākumus „Con Vita” pildīja arī
Ziedoņa Lindes laikā. Dziedāt ansamblī Skaidrīti savulaik jau
aicinājis pats Ziedonis Linde, bet viņai tolaik bija trīs mazi
bērni un viņu audzināšana ar intensīvo „Con Vita” koncertdzīvi nebija savienojama, tādēļ Skaidrīte no piedāvājuma atteikusies.
Pirmais uzaicinājums uzstāties jaundibinātajam ansamblim nācis jau pavisam ātri – pēc dažiem mēnešiem pensionāru klubiņa „Liedags” ballē, un nu jau vairs mūsu pašdarbnieku uzstāšanās nav iedomājama bez „Con Vita” skanīgajām
balsīm. Skaidrīte Brūšniece atzīst, ka ansamblī galvenais ir
atbilstoša repertuāra izvēle. Vairākas ansambļa dziesmas ir
paņemtas no Ziedoņa Lindes dziesmu pūra, ne vienu vien
sarakstījusi pati Skaidrīte. Savulaik jau Skaidrīte vadījusi
sieviešu ansambli, kuram rakstījusi arī dziesmas, tādēļ viņai
licies interesanti paklausīties, kā viņas rakstītās dziesmas skanēs „Con Vita” izpildījumā. Un to, ka skan lieliski, apliecina
klausītāju aplausi un daudzie uzaicinājumi dziedāt.

Oficiāli mēģinājumi notiek reizi nedēļā, bet, ja vien vajag, dziedātājas neiebilst pret vairākām mēģinājumu reizēm.
Kā atzīst ansambļa vadītāja, obligāti esot arī mēģinājumi
zālē. Vienreiz piedzīvojušas satraukumu, kad koncerta laikā
pēkšņi licies, ka viņu dziedājums neskan pārāk labi, ‘’Con
Vita” šo kļūdu vairs nepieļauj. Uzstājoties meitenes cenšas
sev neturēt priekšā arī nošu mapītes, jo Skaidrītei vēl spil
gtā atmiņā savulaik kora „Roja” diriģenta Jāņa Kivila mācītais
– skaņai brīvi jāplūst pāri klausītāju galvām, tādēļ nedrīkst
ieurbties mapītē un dziedāt grīdā. Rūpīgi tiek strādāts arī ar
tekstu, galotnēm, elpām. Skaidrīte Brūšniece ir pārliecināta,
ka dziesmai tieši teksts ir pats galvenais, un nav vērts dziedāt,
ja dziesmas vārdi neaiziet līdz klausītāju sirdīm. Vispirms
ir vārds un tikai tad melodija, un melodija ir tā, kas iznes
pasaulē arī dzejnieka vārdu. Dziesmai ir varens spēks – tur,
kur beidzas vārdi, sākas mūzika. Skaidrīte ir pārliecināta, ka
bieži vien vārdu trūkums mums neļauj pateikt domu līdz
galam, tāpēc mūzika ir tā, kas runā tālāk.
Skaidrīte smej, ka jau no 15 gadu vecuma ir tik daudz
dziedājusi, ka, piekrītot kļūt par ansambļa vadītāju, domājusi,
ka tā būs tīrā atpūta. Šis priekšstats izrādījies gaužām maldīgs.
Ir jāmeklē repertuārs, jākomponē un jāaranžē dziesmas,
rūpīgi jāgatavojas pirms katra mēģinājuma. Meklējot
repertuāru, katrs jaunais atradums tiek atrādīts ansambļa
meitenēm un prasīts viņu viedoklis. Skaidrīte uzsver, ka
visas dziedātājas ir ar bagātu muzikālo pieredzi, tādēļ ir vērts
uzklausīt arī viņu domas, un tikai tā – liekot visas galvas
kopā, var nonākt pie vislabākā risinājuma.
Jau rīt „Con Vita” savu varēšanu atrādīs ansambļu skatē
Anužos. Skate ir apliecinājums kolektīva ieguldītajam
darbam, viņu attieksmei pret dziesmu, viņu varēšanas līmeņa
rādītājs. Lai meitenēm izdodas būt sadzirdētām, saprastām
un novērtētām!
Lai arī Skaidrīte nekad nav zinājusi, kas ir garlaicība, viņa

par šo uzaicinājumu
vadīt ansambli ir
ļoti priecīga, jo tas
ir tas, kas viņai patīk
visvairāk. Un kā
nu nē, ja viss mūžs
vienā
dziedāšanā
pavadīts. Kā rakstījis
Valdis Rūja „Con
Vita” veltītajā ciklā
„Čiriklora” – sirds
bez dziesmas plika
Skaidrīte Brūšniece ir pārliecināta, ka dziesmai ir va
nora, čiri – čiriklora. rens spēks.

Pašmāju sarīkojumi vairs nav iedomājami bez „Con Vita” piedalīšanos.
D. Klaberes foto
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1949. gada marta notikumi Līvijas Šteinbaumas acīm
(Nobeigums. Sākums 27. marta „Bangā”)

Pusdienas laikā
Viss noklusa. Tā partija bija prom.
Es sēžu tanī pat istabā, pie tā paša galda, kur
kādu cilvēku nosauca par bandītu, kur izšķīrās
5 cilvēku liktenis. Šī māja tādu gadījumu vēl nebija
piedzīvojusi. Nezināju, kā izskatās mājā, no kurienes izvesti cilvēki.
Es arī varēju atrasties tai pašā mašīnā, kur viņi.
Zaks teica, ka dokumentu pārbaudes laikā viens
no kareivjiem esot briesmīgi uz mani skatījies. Es
arī to redzēju un nenolaidu acis. Ja es būtu bailīgi
pa kaktiem slēpusies, viņš man varbūt būtu prasījis pasi. Faktiski man vajadzēja pasi nodot līdzi
citām, bet es gaidīju, kad man prasīs un varbūt šoreiz tas bija gudri darīts.
Mēs tagad tāpat klausāmies auto mašīnu rūkšanu kā savā laikā lidmašīnu rūcienus. Tas viss ir
tik drausmīgi!
Vēl ir saņemti Krūkļi, Krauķi… vairāk arī nezinu.
Kur ir Presņikovi?

Vakarā
Kā jūtas viņi? Dabūju zināt, ka visi vēl atrodas Lubezeres izpildkomitejā. Tur esot sadzīti visi
kopā un nevienu nekur nelaižot. Harijs gribējis iet
savās darīšanās, bet nav atļauts – lai izdarot turpat
(kā vācieši apgājās ar ebrejiem). Tikai tagad sāku
īsti saprast visu. Pa daļai sākumā biju dēkainajā
piedzīvojumu varā.

Rojā, sestdien, 1949. g. 26. martā
Šinī dienā vēl dzirdamas drausmīgas atbalsis.
Vēl nespēju saprast, ka tas viss noticis tiešamībā.
Šķiet – ļauns sapnis.
Rojā drausmīgais noskaņojums sāka pieņemt
arvien drūmāku nokrāsu. Presņikovi ir paši pirmie saņemti Rojā. Par to, ka Ruka ir saņemta ir
izrunāts. Stāsta, ka Lapiņš laikam Stendē apcietināts, braucot uz Rīgu.

Rojā, svētdien, 1949. g. 27. martā
Šorīt aizgāju uz pastu pēc avīzēm. Tur dežurēja

Veidemane Rita. Viņa man pateica, ka no Stendes
piezvanījusi Rīsa. Viņa ar meiteni ir atlaista un
solījusi atbraukt pēc palikušajām mantām. Rīsa
teikusi, ka viņa būtu laimīgāka, ja nebūtu atlaista. Viņu paņemšot tik un tā, tad būtu vismaz visi
kopā.
No Stendes ešelons izgājis tikai vakar vakarā.
Visu sestdienu vēl stāvējis Stendē. Mēs visu nakti
dusējām saldā miegā, bet viņi brauca baigajā ceļā
pretī drausmīgajai nākotnei, tuvāk aukstajai nāves
stundai. Neviens mēs nezinām, kurā vietā viņi tagad atrodas!
Kad atbrauks Rīsa, tad dzirdēs tuvāk šo to.
Nākot no pasta, visu laiku vēroju mašīnas atstātos riepas nospiedumus dubļos. Prom braucot, mašīna nolauza vārtu stabu. Smagā mašīna,
kura iebrauca tad, kad mēs dzīvojām šeit, bija
vācu mašīna. Ar to mēs vedām mantas uz Ārlavām. Nezināju toreiz, ka nākošā, kura stāvēs
tai pašā vietā, būs mašīna, kura vedīs uz baigo
nāves ceļu.
Papus vakar pusdienas laikā atbrauca no Ārlavām. Tur vakar naktī, t.i., naktī no piektdienas uz
sestdienu, apcietināšana bija pabeigta. Aizvests arī
Fricis no Lapsām, Jirgensons ar ģimeni un līdzi arī
vecā māte…
Tagad laiciņu būs miers, bet cik ilgi. Saņems
atkal jaunu partiju. …

Rojā, otrdien, 1949. g. 29. martā
Vai tad tomēr reiz būs beigas? Vai tiešām piepildīsies tas, ko es kādreiz rakstīju kādā domrakstā: gribu redzēt plašo un skaisto Maskavu.
Šāds brīvlaiks manā mūžā ir pirmo reizi. To
nevar saukt par brīvlaiku. Esmu tādā stāvoklī, ka
nevaru nekā prātīga darīt. Vakar vakarā izgāju jūrmalā, redzu tur brīnišķo saules rietu, zilos ūdeņus
un tūlīt uzmācās doma: cik ilgi vēl skatīšu šo Latvijas jūras krastu ?

Rojā, trešdien, 1949. g. 30. martā
Šodien jau labas vēstis. Izvešana tagad tik drīz
vairs nedraudot. Stendē arī neesot tik stingri apsargāti. Varējuši arī laukā iziet. Dzirdēju, ka, prom
braucot, esot visi dziedājuši „Dievs, svētī Latviju“.

Latvija. Sibīrija. Eiropa
Pirms 66 gadiem pret Baltijas tautām tika vērsts noziegums –
sevišķi smags noziegums, kuram nav noilguma. Komunistiskā režīma veiktās deportācijas Baltiju skāra jau 1941. gadā un
1945. gadā, taču 1948.–1949. gadā tās bija masveidīgākas. Izsūtāmo kategorijās tika iekļauti zemnieki, nacionālo partizānu atbalstītāji un viņu ģimenes, „nacionālistu” ģimenes locekļi. No Latvijas
tika izsūtīti 42 125 cilvēki. Izsūtītajiem tīšām tika radīti tādi dzīves
apstākļi, lai tos pilnīgi vai daļēji iznīcinātu. Ceļā un pašās nometnēs mira 12% no deportētajiem.
Pieminot 1949. gada 25. marta deportāciju un Komunistiskā
genocīda upurus, Rojas vidusskolā vēstures un mākslas dienās
„LATVIJA. SIBĪRIJA. EIROPA” no 25.–27. martam notika dažādi
pasākumi. Trešdien kopīgā līnijā „25. marts Latvijas tautas vēsturē”, tika ieskicēta tautas vēsture, skatīta Dz. Gekas dokumentālās
filmas „Kur palika tēvi?” fragmenti. Rojas vidusskolas direktore
Gundega Pole uzsvēra domu, ka mēs mācāmies būt cilvēki, kuri
nevēlas karot.
Ceturtdiena bija Radošo darbnīcu diena. Skolotāja Kristīne
Sauškina kopā ar skolēniem darbnīcā „Cerību zieds Latvijai” no
folija veidoja krāšņus ziedus. Darbnīcā „Slepenais vēstījums” interesenti varēja iejusties slepeno aģentu lomā un veidot neredzamo
rakstu no piena. Skolotāja Ingrida Ķauķe pastāstīja, ka šādā
veidā cietumnieki izsūtīja no ieslodzōjuma ziņas. No maizes tika
izveidots trauks, kurā ielēja pienu, pildspalvas vietā bija no spilvena
izrauta spalva, un ziņojumu rakstīja Bībelē starp rindiņām. Brīvībā
esošie sildīja saņemto ziņojumu virs sveces liesmas, līdz parādījās
rakstītais. Turpat esošajā darbnīcā „Spēka zīmes” uz bērza
gabaliņiem varēja iededzināt Latvju zīmes, vispirms tās uzskicējot
ar zīmuli. „Veltījums manai Latvijai” – tā saucās darbnīca, kurā uz
bērza tāss varēja uzrakstīt veltījumu. Kā atzina paši skolēni, rakstīt
nemaz nebija viegli, jo tāss ir mīksta, un pildspalva it kā iegrimst
tajā. Lūk, daži novēlējumi. „Latvieti, laime nav tālu jāmeklē, tā ir
tepat dzimtenē – Latvijā”, „Lai kur tu arī dotos, viemēr atceries
savu Latviju”. Šo darbnīcu vadīja skolotāja Mārīte Maurmane.
Vēstures un mākslas dienas noslēdzās muzejā, kur kopīgā
pasākumā varēja klausīties Ausmas Zvirbules atmiņās par
izsūtījuma laiku. Rojas Mūzikas un mākslas skolas vokāli
instrumentālā ansambļa meitenes visus iepriecināja ar jauku
muzicēšanu.
Ar skolotājas Ingas Puntules koordinēto Latvija Okupācijas
muzeja ceļojošo izstādi „Dažādas tautas – kopīga pieredze”,
iepazinās lielākā daļa Rojas vidusskolas skolēnu. Kā var cīnīties
dziedot, ko valsts himna vēsta par tautu, kad mēs patīkam
Eiropai – tās ir tikai dažas no tēmām, ar kurām iepazīstina izstāde,
vienojot Latviju, Igauniju, Zviedriju un Somiju.
Kāpēc par 1949. gadā veiktajiem noziegumiem jārunā vēl
šodien? Jārunā, jo noziegumus pret cilvēci aizmirst nevar. Jārunā,
jo tauta bez atmiņas par savu vēsturi ir manipulējama.
Antra Ozollapa,
Rojas vidusskolas bibliotekāre

Tur esot bijuši arī latvieši: čekisti, miliči un citi
varas vīri. Tad daži no apcietinātiem esot saukuši: „Mēs aizejam pa priekšu, bet jūs nāksiet mums
pakaļ!“
Ja tā ir taisnība, tad varu viņus tikai apsveikt.
Ar to viņi pierāda, ka ir īsti latvieši un nav nekādi
gļēvuļi.
Mamma bija ciema padomē izrakstīt Presņikovus. Uz izrakstīšanas lapas, kur jāraksta, uz kurieni aizbraucis, uzrakstīts: uz nezināmu dzīves vietu.
Cik tas skan baigi – nezināmu.
Krauķis tomēr ir aizvests. Krūklis pats nav aizgājis pakaļ. Sieva ar bērniem aizvesta. Lielākais
dēls, kurš iet 10. klasē, arī palicis. No šīs klases esot
paņemti 3 skolēni (pilsētā dzīvo vecāki). Krūkli
mamma satikusi uz Zibeņdambja. Esot bijis noraudājies kā mazs bērns. Sieva no Stendes esot jau
atrakstījusi.
Cik drausmīgi, kāda milzīga cilvēku traģēdija!

Rojā, sestdien, 1949. g. 2. aprīlī
Šodien Rīsa atbraukusi. Stendē jau bijuši ļoti
daudz izvedamo. Te mēs tā vēl nejūtam, bet ja redz
to skaitu, kur visi ir kopā, tad tas ir drausmīgi.
Vagonā jau neesot šķirti. Visas ģimenes liktas
kopā. Tad vēl tiem, kuri reizē saņemti, bijis jākāpj
vienā vagonā. Vagonā varējuši ņemt līdzi arī mantas. Soli nav bijuši. Tikai īpaši ietaisītas guļamās
lāvas, mucā bijis nolikts ūdens. Krāsniņa arī bijusi,
tāpat diezgan liela kaudze malkas. No Stendes jau
vēl cilvēcīgi izbraukuši.

Talsos, pirmdien, 1949. g. 25. aprīlī
Man no mājām papus atvedis pārtiku. Mamma ielikusi arī zīmīti. Tur raksta, ka šodien ejot
atdot māju artelim. Tātad beidzot! Ardievu, Roja!
Ardievu, varbūt uz mūžu. Jūtos drausmīgi… Es
varēšu vairs tur ieiet vienīgi kā svešiniece. Esmu
spējīga raudāt, raudāt par šādu likteņa netaisnību.
Nav vairs „Paleju“, nav baltās mājas zaļajā dārzā
jūras krastā. Vai var būt vēl skaistākas vietiņas!
Un skaistās vasaras naktis!!! Tās ir līdz ārprātam
burvīgas! Lauki tomēr paliek tikai lauki, tie arī ir
jauki ar savu vienkāršo burvību, bet jūras krastu
tie neaizstās nekad.

Līvijas Šteinbaumas vecāki Gustavs un Min
na Vēberi kāzu dienā 1929. gadā Valdemārpilī.
Mammas māju, ko viņa 1940. gadā bija nopirku
si no Marijas Zaks (Marija Zaks nebija bēgle no
Latgales, kā bija rakstīts iepriekš, bet gan pirmā
mājas īpašniece, kura arī pēc mājas pārdošanas
turpināja turpat dzīvot), Līvijas kundze atguva
1991. gadā.
Albuma foto
Kā māmiņa jūtas, atsakoties no sava mūža
sūrajiem atpūtas brīžiem?! Viss darbs, viss sūrais
darbs bijis velts.
Pēdējo reizi – ardievu, Roja, ardievu mīļotā
jūra! Nav lemts man pavadīt 1949. gada vasaru
tavā krastā… 

Pašvaldību sacensībās – 4. vieta
28. martā Talsu sporta namā notika ikgadējās Talsu
novada pagastu sacensības vairākos sporta veidos: zolītē,
dambretē, šahā, svaru stieņa spiešanā guļus, galda tenisā,
novusā, šautriņu mešanā un 3-cīņā pārvalžu vadītājiem. Sacensībās piedalīties tika uzaicinātas arī komandas no Rojas,
Mērsraga, Dundagas novadiem un Kolkas pagasta pārvaldes. Komanda no Rojas tika nokomplektēta visos sporta
veidos. Uz Talsiem devāmies 15 sporta entuziasti.
Sacensībās pirmo zelta medaļu izcīnīja Rojas novada
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, kura pārliecinoši uzvarēja pārējo pārvalžu vadītājus 3-cīņā – šautriņu mešanā,
basketbola soda metienos un frīsbija šķīvīša mešanā mērķī.
Savu meistarību šaha spēlē pierādīja Rojas stadiona vadītājs
Armands Indriksons un Ilmārs Graudiņš. Viņi Rojas
novada komandai izcīnīja otru zelta medaļu! Gandarīti
par sacensību iznākumu bija novusisti – Ina Zandersone,
Juris Lēvalds un Andrejs Kuzmuks. Viņi sīvās cīņās tika pie
sudraba godalgas, atstājot 3. vietā spēcīgo Talsu komandu.
Liels paldies pārējiem komandas dalībniekiem, kuri
neatteica pārstāvēt savu novadu šajās sacensībās – Ērikam
Jugbārdim, Andrim Šulcam, Aivaram Šulcam, Mikum
Niklāvam, Sandim Grundmanim, Oskaram Puntulim,
Salvim Palmanim un Ivaram Kleinbergam. Viņi neizcīnīja
godalgotas vietas, taču bez viņu dalības mēs nebūtu
izcīnījuši kopvērtējumā ziemas posma sacensībās 4. vietu,
tikai vienu punktu zaudējot Valdemārpils komandai
(2014. gadā ziemas posma sacensībās Rojas novada

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa (vidū) pārliecinoši
uzvarēja trīscīņā.
T. Kirilovas foto
komandai bija 5. vieta). Ja tā turpināsim, tad nākošajā gadā kopvērtējumā
jāizcīna godalgota vieta!
30. maijā Talsos notiks vasaras posma sacensības makšķerēšanā un
futbolā, bet 6. jūnijā sacensības notiks Valdemārpils sporta laukumos pie
Sasmakas ezera – strītbolā, pludmales volejbolā, vieglatlētikā, veiklības
stafetē, ģimeņu stafetē, spēlē „Petanks” un spēka stafetē. Aicinu novada
iedzīvotājus pieteikties vasaras posma sacensībām kādā no sporta veidiem,
zvanot uz tālr. nr. 29617771. Ļoti ceru uz atbalstu!
T. Kirilova, Rojas novada sporta organizatore

Pateicības
Kluba „Liedags” kolektīvs saka
mīļu paldies Jurātei un Jurim Labarē
vičiem, SIA „Rānda”, SIA „Līcis’93”,
SIA „Banga Ltd”, IK „Verbena”, SIA
„Ķipītis” un SIA „Rauda” par atbalstu kluba 15 gadu jubilejas sarīkojuma
noorganizēšanā.

Lieldienu zaķa paldies – saimniecei
Dinai Čubai un Simonai Dālderei,
putnu būrīšu šefam Jurim Viļamam,
sporta spēļu uzraugiem, un Rojas
DzKu zaķu un šūpoļmeistariem.

„..Dzīve sastāv no daudzām
mazām laimītēm...”
/I. Ziedonis/
Paldies Rojas novada sporta skolas direktorei Tatjanai
Kirilovai, treneriem Rudītei
Bārdiņai un Valdim Dom
brovskim par dāvātiem laimes brīžiem Prāgā!
Rojas Sporta skolas
basketbola
meitenes un
zēni, viņu
vecāki

No sirds pateicamies Rojas novada
domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai,
Rojas kultūras centra direktorei Ārijai
Veidei, priesterim Tomam Priedoli
ņam, Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, viesu nama „Mare”
saimniecēm un īpašniecei Sarmai
Mateikai, kā arī īpašs paldies grupas
„Roja” vadītājam un Rojas novada
deputātam Jānim Kalniņam, ka bijāt
kopā ar mums Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienai veltītajā pasākumā 25. martā.
Rojas novada represēto apvienība
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Pasākumu kalendārs

Dzīvesziņas

11. aprīlī 18.00 un 20.00 Rojas KC
Jau 6. muzikāli atraktīvais
pozitīvo emociju šovs

Laikā no 1. janvāra līdz 31. martam
Rojas novadā dzimuši bērni:
ADRIJA MAURIŅA (dzimusi 05.01.2015. g.)
MĀRTIŅŠ MASLOBOJEVS (30.01.2015. g.)
MĀRĪTE MAIJA ĶEZBERE (18.02.2015. g.)
VALTERS UNDELIS (20.02.2015. g.)
LOTE REINFELDE (06.03.2015. g.)
ELZA PETROVIČA (07.03.2015. g.)
OLIVERS ZIPEVS (17.03.2015. g.)
KEITIJA BASALAJEVA (26.03.2015. g.)

„Meklējam solistu!”
Ieeja 5.00 EUR.
Plkst. 22.00

Pavasarīga balle ar grupu „Roja”.
Ieeja 5.00 EUR. Galdiņu rezervācija. Darbosies kafejnīca.
Informācija Zumbas dejotājiem!
Nodarbības aprīlī Rojas KC spoguļzālē notiks :
12. aprīlī plkst. 14.00
18. aprīlī plkst. 16.00
25. aprīlī plkst. 18.00 Rojas KC
Rojas amatierteātra pirmizrāde
Jānis Anerauds

„Ceļakāja”.
Lomās:
Augusts Purmalnieks (zvejnieks)
– Oskars Mitenbergs
Līna (viņa sieva)			
– Sarmīte Smilga
Inta (viņu meita)		
– Ramona Nagle
Jana (Intas draudzene)		
– Iluta Graudiņa
Elmārs Kaktiņš (SRT kapteinis)
– Kristaps Gitendorfs
Imants Sakne (zvejnieks)		
– Toms Ģirts Bērziņš
Andris Apsītis ( MB motorists)
– Jurģis Kalniņš
Kristaps Kālis ( zvejnieks)		
– Edmunds Jēgermanis
Emīlija (viņa sieva)		
– Iveta Lakšmane
Suflieres			– Niveta Grīnīte
Režisore			– Eva Lakševica

Sludinājumi

Sastādīti 2 Laulību reģistri
Reģistrētas mirušas personas:
VALDIS ŠTERNBERGS
(11.08.1955. g.–03.01.2015. g.)

ARMĪNS GRĪNĪTIS
(07.07.1939. g.–10.02.2015. g.)

JĀNIS PRIEDIŅŠ
(16.08.1952. g.– 07.01.2015. g.)

MIERVALDIS ZĒĢELE
(12.01.1937. g.–21.02.2015. g.)

IMANTS GROSBAHS
(19.11.1938. g.–13.01.2015. g.)

ĪRA KRUSTKALNE
(27.06.1962. g.–21.02.2015. g.)

EDGARS KRŪZMANIS
(29.12.1936. g.–30.01.2015. g.)

ELMĀRS ZELTZAĶIS
(06.10.1939. g.–27.03.2015. g.)



 25. aprīlī Rojas invalīdu biedrības biedri tiek
aicināti uz Lielo talku. Pulcēšanās 9.00 pie domes
ēkas.
 Invalīdu biedrība rīko ekskursijas – 23. mai
jā uz Zemgali (Rundāles pils) un 22. augustā uz
Kurzemi (Kuldīga, Alsunga). Pieteikties pa telefonu
26078711 vai pie saviem koordinatoriem.
 Valdemārpilī, Raiņa iela 16, atvērts E. Gul
bja laboratorijas analīžu pieņemšanas punkts.
Darba laiki: otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no
8.00–13.00. Kontakttālrunis: 29209579, kabinetā:
63276552.
PĀRDOD
 Pārdod PVC logus, durvis, iekšējās, ārējās palodzes, žalūzijas, moduļu virtuves mēbeles, iebūvējamos
skapjus un bīdāmās durvis. Veic montāžas darbus.
Gravas 1, Kuldīga (Elvi) Telefons 28378818. Strādājām jau vairāk kā 10 gadus.
 Malku. Zvanīt 29286523, 26356122.
PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku
mulatorus. Zvanīt 29286523.
 Par labu cenu dzintara izstrādājumus. Tele
fons 28916924.
 Elektromotoru remonts Tukuma novada
Slampes pagasta “Rauciņos”. Zvanīt 29253411.
Kvalitatīva bruģēšana un celtniecības pakal
pojumi. Elastīgas cenas. Telefons 28837240.

Ieeja 4.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana no 13. aprīļa.

23. aprīlī tirgos
Skrīveru saldumus:

Rojas KC mazajā zālē apskatāma
Ulda Saulīša

karikatūru izstāde.





Apdrošināšanas sabiedrībā „Balta”

„Stropā” mācās gatavot lēti, ekonomiski un garšīgi
Dace Klabere

Par tavu mūžu paldies sakām,
Tu mīļā, baltā māmulīt.
Par visām mūsu dienu takām
Tavs gaišums nebeigs līt un līt.
Izsakām līdzjūtību Dzintrai Dzeguzei, no
māmuļas atvadoties.
Konservu ceha kolektīvs un meistari

10. martā multifunkcionālajā centrā
„Strops” noslēdzās Invalīdu biedrības
projekta „Čaklās rokas” ietvaros organi
zētās nodarbības „Graudu virtuve”. Pro
jektu finansēja Borisa un Ināras Teterevu
fonds, līdzfinansēja Rojas novada dome.

Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktore Dace Klabere.
Tālrunis 25446369.

13.00 Rojā pie kultūras centra;
14.00 pie SIA „Banga Ltd”;
15.30 Kaltenē pie kluba.

Līdzjūtības

(Rojā, Zvejnieku ielā 3, tel. 63269656, 29913881)
nebijusi akcija – īpaši lētas cenas un izdevīgi nosacījumi
īpašumu un Kasko apdrošināšanā.

Kopumā projekta ietvaros notika 16 nodarbības, kurās Invalīdu biedrības ļaudis apguva veselīga ēdiena un konditorejas izstrādājumu pagatavošanu. Nodarbības vadīja Sociālā dienesta darbiniece Silvija Kalmane, kurai
šīs bija īstas ugunskristības, jo pārsvarā viss dāmām mācītais arī pašai Silvijai bija jaunums. Kā atzīst Silvija, sākoties nodarbību ciklam, viņa bijusi
pārsteigta par lielo cilvēku atsaucību, jo gaidīto 10 cilvēku vietā sanākuši
vismaz 20. Arī ar pāris nodarbībām mēnesī nepieticis, nācies pāriet uz nodarbībām reizi nedēļā. Sākotnēji gan Silvijai pašai, gan daudzām nodarbību apmeklētājām licies, ka graudu virtuve – nu kas gan no tādas garšīgs var
sanākt! Jo ir jau tā, ka tie ēdieni, kas ir veselīgi, nav īpaši garšīgi. Bet šajās
nodarbībās Silvijai izdevies pierādīt pretējo – arī veselīgs ēdiens var būt ļoti
garšīgs! Kā pārliecinājās Silvija un visi nodarbību apmeklētāji, pats galvenais ir prast šos ēdienus pareizi un interesanti pagatavot. Un tad pat tie, kas
tikai izdzirdējuši vārdus grūbas, putraimi vai rīsi, jau sākuši vaibstīties un
teikuši – šo gan man labāk nelieciet, beigās tomēr nogaršojuši, ēduši gardu
muti un pat lūguši pēc papildporcijas. Kursu vadītāja domā, ka mēs vienkārši esam mazliet piemirsuši par graudaugu dāvātajām iespējām. Dažs
labs no klātesošajiem atzinies, ka putraimus ēdis vien tālā bērnībā, par
prosu un grūbām pat nerunājot. Projekta laikā tika nogaršoti visi graudaugi un katram savs licies tas garšīgākais. Daudziem iepriekš nav garšojuši
rīsi. Bet, cik daudzi no mums ir pamēģinājuši rīsiem pievienot ingveru?
Ar šo garšaugu rīsi iegūst pavisam citu, lielisku garšu! Un, kurš gan varēja iedomāties, cik brīnumainu garšu iegūst daudzu nīstās grūbas, ja tām
pievieno ceptus kāpostus, burkānus, sīpolus, visu pārlej ar tomātu mērci
ar saulē kaltētiem tomātiem un vēl nedaudz visu kopā pasautē? Un miežu
putraimu saldēdiens – to atceroties visām dāmām mutē saskrien siekalas!
Kviešu pārslu – biezpiena sacepums, grūbas ar dārzeņiem, bukstiņbiezputra, auzu pārslu – banānu cepumi – tie ir tikai daži no nodarbībās gatavotajiem gardumiem. Nodarbību laikā Silvija dāmas iepazīstināja arī ar ne
visiem zināmām garšvielām, kā piemēram, persilādi, ko pievienojot salātiem, tie iznāk īpaši baudāmi, vai Vidusjūras garšvielu, ko lietojot, dārzeņu
sautējumā vairs nevajag likt sāli. Un vai visi zinājām, ka ķirbju krēmzupai,

14. aprīlī 10.00 „Stropā” galda spēļu turnīrs.

Daudz dieniņas mūžiņā,
Citas vieglas, citas smagas.
Smagākā tā dieniņa,
Kad pietrūka māmuliņas.
(Latv. t. dz.)
Rojas ev. lut. draudze un mācītājs izsaka līdzjūtību piederīgajiem, pavadot mūžībā
Skaidrīti Maķinsku.

Ar projektā Graudu virtuve iegūtajām zināšanām ir apmierināti
visi – gan nodarbību vadītāja Silvija Kalmane, gan sociālā darbiniece
Ieva Krūmiņa.
D. Klaberes foto
no kuras neviens nespēj atteikties, galvenā garšviela ir baziliks? Tādus un
vēl desmitiem citu knifu varēja apgūt, piedaloties graudu virtuve nodarbībās. Domāju, ka turpmāk ne viena vien saimniece meklēs dziļi virtuves
plauktā nobāzto grūbu vai rīsu paciņu, lai liktu lietā jauniegūtās zināšanas
un pagatavotu saviem mīļajiem garšīgu un lētu maltīti. Vienu no gardākajām saldēdiena receptēm piedāvāju arī jums.

Miežu putraimu
pudiņš
Sastāvdaļas:
• miežu putraimi – 100 g
• piens – 2 glāzes
• svaigi āboli - 300 g
• saldais krējums – 200 ml.
• sāls, cukurs
• želatīns 50 g

LABU APETĪTI!

PAGATAVOŠANA:
No piena un miežu putraimiem izvāra biezputru, pieliekot nedaudz sāli,
cukuru un atdzesē.
Ābolus nomizo, sagriež gabaliņos
un blanšē 5 minūtes cukura ūdenī.
Atdzesētajā biezputrā iecilā putukrējumu.
Pieliek ābolus un želatīnu, visu uzmanīgi iecilā biezputrā.
Saliek pa mazām bļodiņām un ļauj
sastingt.
Pasniedz kopā ar ogu mērci.

Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

Laikraksts iznāk kopš
1987. gada 3. jūlija.
Iespiests Talsu tipogrāfijā.

Šī dzīve – tikai mirklis īss,
Starp divām mūžībām,
Bez gala garām, neapjaustām.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Ilgai Rutkai, no
brāļa atvadoties.
Rojas novada represēto apvienība
Jēzus saka:„Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet
drošu prātu – es pasauli esmu uzvarējis”.
Jņ.16:33
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Štrausu mūžībā pavadot.

Mildu

Kaltenes ev. lut. draudze
Nevienu ciemos negaidīšu es
Un neskatīšos vairs uz ceļa pusi.
Sirds klusa kļūs kā upe aizsalusi.
Skumjās esam kopā ar tuviniekiem, no Mildas
Štrausas atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība

Bezmaksas izdevums.
«BANGA»
iznāk 2 reizes mēnesī.

