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Visi laipni gaidīti!

Pēc Lielās talkas uzzied zeme
Dace Klabere
25. aprīlī silta pavasara saule lutināja
visus, kas šajā, Lielās talkas dienā, vēlējās
pasauli padarīt tīrāku. Rojā talkas die
nas rītā visi strādāt gribētāji bija aicināti
pulcēties pie novada domes. Jau ierasti,
visatsaucīgākie bija invalīdu biedrības
ļaudis. Tāpat kā pagājušajā gadā, Ro
jas novada domes izpilddirektors Jānis
Pūce visus aizvizināja līdz Kaltenes bib
liotēkai, kur rojeniekus jau gaidīja čak
lie Kaltenes ciema ļaudis. Pēc Eiropas
Parlamenta deputātes Ineses Vaideres
sarūpēto brokastu nobaudīšanas, talko
tāji sadalījās divās grupās un devās tīrīt
pludmali Rojas un Valgalciema virzie
nos. Laiks skrēja ātri un arī atkritumu
maisi pamazām vien pildījās. Kā allaž
talkas reizēs, netrūka arī interesantu
atradumu. Tā mazais Alberts atrada
iespaidīga lieluma sarkanā dzintara ga
balu, viens no čaklākajiem talkotājiem –
Salvis pa laikam cīnījās ar milzīgām rie
pām, bet Henrijs lepojās ar kāpās atrasto
krēslu, kuru viņš nepievienoja pārējiem
atkritumiem, bet gan nenoguris vilka lī
dzi līdz pat muzeja sētai, par to nopelnī
dams balvu par interesantāko atradumu.
Tie, kas šajā pat maršrutā bija talkojuši
arī pagājušajā gadā, zināja teikt, ka tad
jūrmala esot bijusi stipri vien netīrāka.
Tas, ka atkritumu kļuvis mazāk, jo mēs
esam kļuvuši kaut nedaudz, bet apzinī

gāki, protams, priecē. Bet pēc salīdzinoši
tīrās pludmales nepatīkamu pārsteigu
mu mums sagādāja Ķirķraga iela – tajā
abas ceļa puses bija piemētātas gan ar
tukšām dzērienu bundžām un pudelēm,
gan polietilēna maisiņiem un citiem at
kritumiem.
Pēc krietni pastrādāta darba visi pul
cējāmies Rojas Jūras zvejniecības muzeja
sētā, kur mūs gaidīja gan izdziedāšanās
Zintas Zandbergas vadībā, gan garda zupa.
Jāuzteic kaltenieku atsaucība, jo viņi
talkoja ne tikai jūras krastā, bet arī cit
viet. Gandrīz 20 cilvēku strādāja baz
nīcas apkārtnē – tika saposta kapu un
upītes apkārtne, nomazgāti baznīcas
logi. Katru gadu sevi pieteic arī valgal
ciemnieki. Kā atzīmēja novada izpilddi
rektors, šogad šī ciema ļaudis bijuši vēl
aktīvāki kā citkārt – gan tīrītas ceļmalas,
gan ar fuksīti zāģēti krūmi. Čakli ļau
dis dzīvo arī Rudē, Ģipkā un Melnsi
lā. Kā katru gadu, rojupnieki rosījušies
daudzdzīvokļu māju pagalmos, tīrījuši
ceļmalas, upes un mazdārziņu apkārtni,
ģipcenieki posuši kapsētu un ceļmalas,
bet Melnsila jaunieši gatavojušies jau
najai pludmales sezonai, tīrot volejbola
laukumu un uzvedot tam jaunas smiltis.
Talkas noslēgumā arī melnsilnieki cie
nājušies ar siltu zupu.
Arī Rojā ļaudis nesēdēja dīkā. Uz
ņēmēji tīrīja savas teritorijas, domes
darbinieki parūpējās par plocīša labie

Apvienotā Rojas – Kaltenes talkotāju komanda.
kārtošanas darbiem, bet mazie skolas
bērni tīrīja tuvējās ceļmalas.
Rezumējot talkas dienā paveikto, no
vada izpilddirektors Jānis Pūce secināja,
ka šogad talcinieku aktivitāte bijusi lielā
ka kā citos gados. Kopā talkas atkritumu

maisos esam savākuši vairāk kā tonnu
atkritumu. Jau labu laiku pirms Lielās tal
kas ikviens rojenieks tika aicināts pie sa
vas mājas izvietot lielgabarīta atkritumus,
kurus bez maksas savāks Rojas DzKU
vīri. Cilvēku atsaucība bija tik liela, ka rei

D. Klaberes foto
zēm DzKU vīriem bija jāpaspēj aizbraukt
pat uz 80 adresēm dienā! Kopā šādi tika
savākti gandrīz 50 tonnas atkritumu.
Prieks par katru, kurš pielika roku,
lai mums visiem tīrā apkārtnē būtu
vieglāk elpot un zemei – uzziedēt! 

Rojenieku izpildījumā pirmizrādi piedzīvo
Jāņa Anerauda „Ceļakāja”
Dace Klabere
25. aprīlī pēc labi padarīta darba
Lielajā talkas dienā, rojenieki pulcējās
Rojas kultūras centrā, lai atpūtas brīdī
baudītu Rojas amatierteātra iestudēto
uzvedumu – Jāņa Anerauda „Ceļakā
ja”. Lai arī neesmu komēdiju piekritēja,
rojenieku izpildījumā „Ceļakāja” no
skatījos vienā elpas vilcienā un piekrītu
blakus rindā sēdošā atziņai, ka luga par
ātru beidzās. Pārliecināts, nesamāk
slots aktieru izpildījums, spraigs sižets
un gaumīgs humors, tā īsumā varētu
raksturot iestudējumu. Katrā ludziņā
pārliecinoši savu aktiermeistarību de
monstrē Oskars Mitenbergs. Arī šoreiz
viņa atveidotais zvejnieks Augusts Pur
malnieks nelika vilties. Savukārt Ed
munda Jēgermaņa spēlētais zvejnieks
Kristaps Kālis vispār varēja muti vaļā
nevērt, uz viņu paskatoties vien, nāca
smiekli, un tie daži vārdi, ko viņam

atļāva izteikt viņa valdonīgā un ap
sviedīgā sieva Emīlija, bija kā naglai uz
galvas. Grūti noticēt, ka Emīlijas lomas
izpildītāja Iveta Lakšmane sākotnēji tik
ļoti baidījusies iziet publikas priekšā.
Tagad uz skatuves redzam drošu, atrai
sītu raksturlomu tēlotāju. Arī Kristaps
Gitendorfs jau ir sevi pierādījis kā lie
lisku aktieri. Diez vai tas ir viegli – pēc
smagas darba dienas saņemties, lai vēl
vairākas stundas ik nedēļu pavadītu uz
skatuves. Bet to, ka mums ir lieliski jau
nieši, pierādīja ne tikai Kristaps, bet arī
Ramona Nagle, Toms Ģirts Bērziņš un
Jurģis Kalniņš. Tikai pēc lugas noska
tīšanās uzzinājām, ka Ramonas Nagles
spēlētajai Intai kājas trauma nebija sce
nārijā paredzēta. Kāju meitene traumē
jusi iepriekš, bet tas viņai neliedza ne
piedalīties garo stundu mēģinājumu
procesā, ne lugas pirmizrādē. Nedalītu
skatītāju mīlestību izpelnījās arī Toma
un Jurģa spēlētie jaunie jūras arāji, bet

Viens no kolorītākajiem pāriem izrādē – Līna (Sarmīte Smilga) un Augusts
Purmalnieks (Oskars Mitenbergs).
D. Klaberes foto

Rojas amatierteātra aktieri bauda skatītāju pateicību pēc lieliski nospēlētas izrādes.
Jurģa atraktīvā dejošanas prasme izpel
nījās skatītāju ovācijas. Kā aktīvu roje
nieci sevi pierādījusi Sarmīte Smilga.
Veiksmīgi iejutusies deju kopā „Gaspa
žiņas”, nu Sarmīte sevi apliecinājusi arī
kā talantīgu aktrisi. Katrā ludziņā savu
aktiermeistarību spodrina arī Janas lo
mas atveidotāja Iluta Graudiņa, kurai
amatierteātrī iegūtās prasmes lieti no
der, veiksmīgi vadot bērniem domātos
pasākumus bibliotēkā. Ļoti nopietni
pret saviem pienākumiem izturējusies
arī sufliere Niveta Grīnīte jeb Čukstiņš,
kā viņu mīļi dēvējuši kolēģi amatier
teātrī. Niveta centīgi ieradusies uz vi
siem mēģinājumiem un allaž atradusies
savā postenī jau tad, kad aktieri vēl ti
kai pārģērbušies lomai. Tā, visiem kopā
strādājot un vienam otru papildinot,
radies jauks kopdarbs. Kā atzina Rojas
novada kultūras pasākumu organizato
re Dace Broka, kura palīdzēja izrādes
sagatavošanā finiša taisnē, viss redzē
tais bija komandas darbs. Šo komandu

kopā saturēja, iedvesmoja, uzmundri
nāja režisore Eva Lakševica. Dace viņai
novēlēja nebaidīties un droši turpināt
iesākto, jo, kā vēsta latviešu dzīves gud
rība, tieši darbs ir tas, kas dara darītāju.
Tagad atliek vien turēt īkšķus par
Rojas amatierteātra veiksmi 9. maijā,

jo tad viņi ar šo izrādi piedalīsies Talsu,
Dundagas un Rojas novadu amatier
teātru skatē. Bet tiem, kas vēlas paši būt
liecinieki tam, kā atkal uzdzirkstī savējo
talanti, priecīga ziņa – izrādi būs iespē
jams noskatīties vēlreiz Rojas novada
svētkos 30. maijā. 

Pateicība
Ģipkas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze no sirds pateicas Kultūras mi
nistrijai, koklētāju ansambļu vadītājiem un koklētājiem par skaistajiem koncertiem
Rojas, Ģipkas, Dundagas, Mazirbes un Kolkas baznīcās un kopkoncertu Kolkas
tautas namā. Ģipkas draudze ar vissirsnīgākajiem vārdiem pateicas arī koklētāju
ansambļa „Austriņa” dalībniekiem un sevišķi tās vadītājai Ivetai Tauriņai par mu
zicēšanu Ģipkas baznīcā. Tas bija vienreizēji, un cilvēka prātos tas saglabāsies vēl
ilgi! Vēlreiz mīļš paldies visiem!
Tomēr visā skaistajā paliek arī kāds rūgtums. Rūgtums par cilvēkiem, kuri dzīvo
mums līdzās un šajā svētku dienā – mūsu Latvijas neatkarības pasludināšanas die
nā – par labāku uzskatīja sēdēt mājās uz silta mūrīša vai strādāt dārzā. Sirdī paliek
žēlums, rūgtums un kauns par mūsu cilvēkiem. Tādēļ jo īpaši pateicos visiem tiem,
kuri apmeklēja šos koncertus un visi kopā izbaudījām skaisto mūziku un kopības
sajūtu svētkos.
Ģipkas draudzes priekšnieks Valdis Rande
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Rojas novada 21. aprīļa domes sēdē
tika izskatīti 39 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
 Apstiprināt konsolidēto Rojas novada domes
2014. gada pārskatu un SIA „Rojas DzKU” 2014. gada
pārskatu;
 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2015 „Par
grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 8/2009 „No
deva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un ap
liecinātu to kopijas saņemšanu””;
 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2015 „Par
grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2009 „Node
va par būvatļaujas saņemšanu””;
 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības kapitālsa
biedrību pārvaldības noteikumus;
 Atbalstīt SIA „LMT” projekta konkursa ietvaros
iesniedzamos projektus apstiprināšanas gadījumā ar Rojas
novada pašvaldības līdzfinansējumu: biedrību „Rojas vēstu
res biedrība” – projekts „Goda grāmata” – EUR 50.00; bied
rību „Rasa” – projekts „Parka labiekārtošana” – EUR 210.00;
biedrību „Rojas tūrisma biedrība” – projekts „Māksla Rojas
brīvdabas vidē” – EUR 200.00; biedrības „Rojas invalīdu
biedrība” – projekts „Jauna Elpa” – EUR 196.02;
 Atbalstīt Ģipkas evaņģēliski luterisko draudzi, no
dibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonds” rīkotā
projektu konkursā „Latvijas sakrālais mantojums”
ietvaros ar pašvaldības līdzfinansējumu projektam
„Ģipkas luterāņu baznīcas remontam”, ar līdzfinansēju
mu EUR 650.00 apmērā;
 Atļaut Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai
Kārkliņai savienot Eiropas Zivsaimniecības fonda
(EZF) 2014.–2020. Uzraudzības komitejas pastāvīgā
locekļa vietnieka amatu ar Rojas novada domes priekš
sēdētājas amatu, Rojas novada ostas valdes priekšsēdē
tājas amatu, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomes locekļa amatu un pārstāvja darbību Latvijas
piekrastes zvejniecības attīstības biedrības, reģistrācijas
Nr. 40008216529, Piekrastes zvejniecības vietējā rīcības
grupā un Rojas novada pašvaldības komisijas lēmumu
pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpa
šumā locekļa amatu;
 Apstiprināt SIA „Baltic Flags” izgatavoto Rojas
novada karogu pārdošanas cenu EUR 11,53 apmērā par
vienu karogu;
 Par ieguldījumu Rojas novada sporta attīstībā pie
šķirt naudas balvu EUR 100.00 apmērā Rojas vidussko
las sporta skolotājam un Sporta biedrības „Roja” valdes
loceklim Jānim Volajam;
 Publicēt paziņojumu par brīvās zemes vienības
„Riekstiņi”, Rojā, Rojas novadā iznomāšanu uz septiņiem
gadiem, lauksaimniecības vajadzībām. Ja noteiktā termiņā
no paziņojuma publikācijas par zemes nomu, uz to nav pie
teikušies citi pretendenti, tad zemes vienība tiek iznomāta
iesnieguma iesniedzējam lauksaimniecības vajadzībām;
 Piešķirt dienesta dzīvokļa statusu Rojas novada
pašvaldībai piederošajam dzīvoklim īpašumā Plūdoņa
iela 10 – 31, Rojā, Rojas novadā;

 Precizēt Talsu rajona Rojas pagasta TDP 1992. gada
25. aprīļa 20. sasaukuma 16. sesijas lēmumu „Par zemes
piešķiršanu zemnieku/piemājas saimniecības veidoša
nai”, nosakot, ka lietošanā piešķirama nekustamā īpa
šuma „Mežstrauti”, Melnsilā, Rojas novadā, zeme ar ka
dastra apzīmējumu 8882 002 0054 0,4800 ha platībā un
zeme ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0137 2,0000 ha
platībā, nosakot braucamā ceļa servitūtu 0,0160 ha pla
tībā par labu nekustamam īpašumam „Mazbērzlejas”,
Rojas novadā;
 Atcelt Rojas novada domes 2014. gada 20. novem
bra lēmumu (protokols Nr. 11., 19. punkts) „Par lēmuma
atcelšanu un zemes lietošanas mērķa precizēšanu īpašu
mam „Akmeņdziras”, Rudē, Rojas novadā”. Precizēt ne
kustamā īpašuma „Akmeņdziras”, Rudē, Rojas novadā,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0159
zemes lietošanas mērķus, nosakot: „Noliktavu apbūve”,
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība” un „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”. Pārrēķināt nekustamā īpa
šumam nodokli par zemi 2015. gadam;
 Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz zemes vienī
bu ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0091 un reģistrēt
zemesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldībai piekrītošu
zemi „Stūrmaņi”, Melnsilā, Rojas novadā. Piekrist būv
ju īpašuma „Stūrmaņi”, Melnsilā, Rojas novadā, sastā
voša no dzīvojamās mājas, kūts un šķūņa, izveidošanai
un piešķirt būvju īpašumam nosaukumu – „Stūrmaņi”,
Melnsils, Rojas novads. Noteikt būvju īpašuma „Stūr
maņi”, uzturēšanai nepieciešamo zemes un iznomāt to
būvju īpašuma „Stūrmaņi”, Melnsilā, Rojas novadā īpaš
niekam uz zemes esošo būvju uzturēšanas vajadzībām;
 Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz zemes vie
nību ar kadastra apzīmējumiem 8882 004 0309 un
8882 008 0541. Atdalīt no nekustamā īpašuma Peldu
ielā 7, Rojā, Rojas novadā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8882 004 0309 un jaunizveidotajam īpa
šumam piešķirt nosaukumu „Ziedpļava”, Rojas novads,
izveidoto īpašumu ieskaitīt Valsts rezerves fondā un re
ģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldībai pie
krītošu zemi Peldu ielā 7, Rojā, Rojas novadā. Piekrist
būvju īpašuma Peldu ielā 7, Rojā, Rojas novadā, sastāvo
ša no dzīvojamās mājas, šķūņa, garāžas, pagraba, siltum
nīcas, šķūņa, izveidošanai un piešķirt būvju īpašumam
nosaukumu – Peldu iela 7, Roja, Rojas novads. Noteikt
būvju īpašuma Peldu ielā 7, uzturēšanai nepieciešamo
zemes platību un iznomāt to būvju īpašuma īpašniekam
uz zemes esošo būvju uzturēšanas vajadzībām;
 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Vadoņi”, Rojas novads;
 Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašu
mam „Akācijas”, Kaltene, Rojas novads ar kadastra
Nr. 8882 009 0212 zemes vienībai ar kadastra apzīmēju
mu 8882 009 0212, paredzot zemes vienības sadalīšanu

un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu un
adresi „Dālijas”, Kaltene, Rojas novads;
 Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0799, atdalīt no ne
kustamā īpašuma „Upītes”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0799 un jaun
izveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Lapsas”,
Rojas novads un to ieskaitīt Valsts rezerves zemes fondā;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Mazdārziņi 2”, Rojā,
Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 008 0340 zemes lietoša
nas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība”;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Vanagi”, Rojas novadā
(kadastra Nr. 8882 006 0019) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 006 0019 zemes lietošanas mērķus:
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība” un „neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme”;
 Atcelt Rojas pagasta padomes 08.08.2006. lēmuma
Nr. 12 „Par Rojas pagasta nekustamo īpašumu zemes
lietošanas mērķa maiņu” 63. Apakšpunktu un noteikt
nekustamā īpašuma „Kuģenieki”, Rojā, Rojas novadā
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0472
zemes lietošanas mērķus: „individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme” un „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Meiri”, Rojā, Rojas
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882
008 0181 zemes lietošanas mērķus: „individuālo dzīvoja
mo māju apbūves zeme”, „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” ;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Melnvēveri”, Ro
jas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 005 0048 zemes lietošanas mērķus: „zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” un
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība”;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Čakstes”, Kaltenē, Ro
jas novadā, kadastra Nr. 8882 010 0002 zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0244 zemes lietošanas
mērķus: „komercdarbības objektu apbūve”, „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
un „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība”;
 Atcelt Rojas pagasta padomes 08.08.2006. lēmuma
Nr. 12 „Par Rojas pagasta nekustamo īpašumu zemes
lietošanas mērķa maiņu” 81. apakšpunktu un noteikt
nekustamā īpašuma „Veldres”, Rojā, Rojas novadā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0789 zemes
lietošanas mērķi: „individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme”;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Vecolteri”, Kaltenē,
Rojas novadā, zemes lietošanas mērķus zemes vienībai

ar kadastra apzīmējumu: 8882 009 0248 – „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
un „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība”; 8882 009 0474 – „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Jaunsiliņi”, Rojas
novadā, zemes lietošanas mērķus zemes vienībai ar ka
dastra apzīmējumu: 8882 005 0183 – „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” un
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība”; 8882 007 0323 – „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”.
Apstiprināt, ka nekustamā īpašuma „Jaunsiliņi”, Rojas
novadā, kadastra Nr. 8882 007 0323, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8882 007 0330 zemes lietošanas
mērķis paliek nemainīgs. Noteikt nekustamā īpašuma
„Jaunsiliņi”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 007 0323,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0401
zemes lietošanas mērķus: „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Slūpas”, Valgalciemā,
Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 010 0173 zemes lietošanas mērķus: „individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” un „zeme, uz kuras gal
venā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”. Noteikt
nekustamā īpašuma „Slūpas”, Valgalciemā, Rojas novadā
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0174
zemes lietošanas mērķus: „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība” un „neapgūta indi
viduālo dzīvojamo māju apbūves zeme”;
 Atcelt Rojas pagasta padomes 12.09.2006. lēmuma
Nr. 26 „Par Rojas pagasta nekustamo īpašumu zemes lie
tošanas mērķa maiņu” 34. apakšpunktu. Noteikt nekusta
mā īpašuma „Vēji”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes lieto
šanas mērķi zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu:
8882 009 0533 – „individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme”; 8882 009 0532 – „zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība”;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Bāļas”, Kaltenē, Rojas
novadā, kadastra Nr. 8882 009 0001, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8882 009 0002 zemes lietošanas
mērķus: „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība”;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Aizpurviņi”, Melnsi
lā, Rojas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 002 0200 zemes lietošanas mērķi: „neapgūta indivi
duālo dzīvojamo māju apbūves zeme”.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas
vadītāja vietniece / domes sekretāre Marita Nagle

Konference „Karjeras vadības prasmju apguve
izglītības procesā – politika un realitāte” Rojā
Rojā šī gada 24. un 25. aprīlī norisinājās 2. karjeras
izglītības konference, kuru rīokoja Latvijas Karjeras
attīstības atbalsta asociācija sadarbībā ar Valsts izglītī
bas attīstības aģentūru.
67 konferences dalībnieki, kuriem nav vienal
dzīgs Latvijas jauniešu liktenis, dalījās pieredzē par
atbalsta sniegšanu jauniešiem, karjeras izglītības
realizāciju un karjeras konsultantu darbību skolās,
karjeras atbalsta sistēmu novados, sadarbību starp
institūcijām, par aktuāliem karjeras jautājumiem.
Kopš 1. konferences 2009. gadā, pieņemti virkne
noteikumu, lēmumu, tai skaitā grozījumi Izglītības
likumā, noteikta pašvaldību atbildība karjeras atbal
sta nodrošināšanā, top jaunais atalgojuma modelis
pedagogiem. No 2007. gada vairāk kā 300 pedagogi
ieguvuši kvalifikāciju Karjeras konsultants, mācoties
maģistratūrā, bet vairums skolās strādā kā brīvprā
tīgie, lai gan no 2013. gada tas kā amats iekļaukts
skolas pedagogu sarakstā, atstājot finansējuma no
drošinājumu pašvaldību ziņā.
Pašvaldībās un IZM ir atšķirīga izpratne par kar
jeras konsultanta nepieciešamību skolās, lai gan to
nosaka Izglītības likums. Jaunais atalgojuma mode
lis liegs iespēju pilnvērtīgi realizēt karjeras izglītības
programmu. Konferences dalībnieki atklātā vēstulē
Izglītības un zinātnes ministrijai pauž neizpratni par
attieksmi pret karjeras atbalsta sniedzējiem skolā, jo
jauniešu nodarbinātība ir problēma jebkurā novadā,
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem 64% no

bezdabniekiem no 15–24 gadiem ir ar vidējo
izglītību, tātad nepieciešams pilnveidot karjeras
vadības prasmju apguvi gan pamatskolās, gan
vidusskolās.
Konfernces ietvaros diskusijā par jauniešu
nodarbinātību tika aicināti piedalīties Rojas
novada uzņēmēji. Paldies Zanei Vaivodei, kura
izteica savu viedokli par nesakārtoto likumdo
šanu jauniešu nodarbināmības jomā, neatbal
stošu uzņēmējiem, jauniešu nepietiekamajām
prasmēm, t.i. darba tikumu, svešvalodu zinā
šanām un vēlmi strādāt. Secinājums – jaunie
šiem ir nepietiekamas prasmes tieši darba mek
lēšanā, savu spēju samērošanā ar vēlmēm, jo
gaida, ka kāds pateiks, norādīs, paaicinās utml.
Par iespējām iegūt darba pieredzi, iesaistoties
brīvprātīgajā darbā Rojas novadā, informēja
Diskusijas dalībnieki.
sociālā dienesta darbiniece Lienīte Voronova,
bet Ieva Cīlīte aicināja izmantot nevalstisko organi toriem, dažādos dārza darbos. Jaunieši piedāvā arī
zāciju piedāvātās aktivitātes savu prasmju pilnveidei. pieskatīt suņus un vizināt ar zirgiem tūristus.
Paldies visiem konferences atbalstītājiem, bet īpaši
No jauniešu puses savu viedokli par darba pieredzi
pauda Sintija Vizbule. No Talsu Nodarbinātības Rojas novada domei, Rojas vidusskolai, saimniecītēm
aģentūras speciālisti klātesošos informēja par pakal par pusdienām un našķiem, Rojas KC, Rojas Jūras
pojumiem, kādi pieejami jauniešiem arī šovasar. Pēc zvejniecības muzeja meitenēm un zvejniekam Oska
aptaujas rezultātiem, Rojas vidusskolā 80% jaunieši ram Mitenbergam ar ģimeni par iespēju viesiem no
gribētu strādāt vasaras brīvlaikā un aicina uzņēmē Daugavpils līdz Liepājai iepazīt Roju un Rojas vidus
jus dot viņiem šādu iespēju, informēt par vakancēm. skolu.
Rojas vidusskolas karjeras konsultante
Jaunieši prot un vēlas strādāt tirdzniecībā, viesnīcās,
Inta Plāte, tel. 29181551
celtniecībā, arī kā bērnu aukles, darbu saistībā ar da

Sanda Priedes foto

Pateicība
Latvijas karjeras attīstības atbal
sta asociācijas paldies Rojas novada
domes priekšsēdētājai Evai Kārkli
ņai par atbalstu 2. karjeras konfe
rences norisē!
LKAA valde

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 4.–9. klašu koris Roja iegūst I pakāpes diplomu!
Atzinība tika iegūta Starpnovadu skolu koru konkursā, kurš notika 22. aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā.
Kā zināms, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki notiks jūlijā Rīgā. Notiek intensīvs sagatavošanās cē
liens. Jau no iepriekšējā gada skolēni piedalās koru skatēs.
Vēl korim priekšā skate 8. maijā, kurā vēl reizi sniegumu
vērtēs žūrija no Rīgas. Atkal tiks izlozēta jauna skates prog
ramma.
Šajā skatē žūrijas komisiju pārstāvēja Talsu mūzikas
pedagogi un diriģenti – Baiba Veismane-Rezonga, Nor
munds Priednieks, kā arī diriģents Edgars Vītols, ko plaša
sabiedrība iepazina kā pastāvīgo žūrijas locekli Latvijas
TV3 rīkotajā televīzijas konkursā „Koru kari 3”.
Pavisam skatē piedalījās 13 kori – trīs zēnu kori, seši
5.–9. klašu kori, četri jauktie kori. Mūsu koris diriģentu
Ineses Ozoliņas un Jāņa Kivila vadībā izpildīja obligāto
dziesmu „Stāvēju dziedāju” un izlozes dziesmas Z. Liepiņa

„Es atnācu uguntiņu”, kā arī Ē. Ešenvalda dziesmu „Šķind
zemīte, rīb zemīte”. Pavadījumus atskaņoja koncertmeista
re Antra Upeniece.
Koris skatē ieguva augstāko punktu skaitu – 47, 38. Iz
cils rezultāts! Vēlam tikpat muzikāli dziedāt arī 8. maijā!
Vēlos informēt arī par to, ka Mākslas nodaļā noslēdzies
Valsts konkurss Kustība zīmēšanā. Rezultāti ir ļoti ieprie
cinoši, jo mūsu skolas audzēkņi tikuši atzinīgi novērtēti.
Kitija Maišele ieguvusi 3. vietu un Līga Vēmane saņēmusi
atzinības rakstu. Apsveicam!
Rojas MMS skolotāja Lita Krūmiņa
Korim „Roja” ceļazīme uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem jau tikpat kā rokā!
Albuma foto

BANGA 2015. gada 8. maijs
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Pavasaris Rojas vidusskolā
Ar lietavām un saules stariem ir pie
nācis maijs, kurš ir ne tikai ziedu mēne
sis, bet arī mācību gada pēdējais darba
mēnesis. Tieši tāpēc ir saspringts laiks
novest līdz galam iesāktos darbus un vēl
paveikt iecerētos. Tā, vēl pavisam ne
sen, 18. aprīlī, aicinājām uz skolu mūsu
skolēnu vecākus piedalīties gan mācību
stundās, gan arī pulciņu nodarbībās.
Pateicamies visiem vecākiem, kuri at
rada laiku būt kopā ar saviem bērniem
skolas ikdienā. Kopā uz pulciņu nodar
bībām bija atnākuši 48 vecāki, bet mā
cību stundās piedalījās 90 vecāki.
Par savām zināšanām, darba meto
dēm, paveikto un sasniegto stāstījām,
ar savu skolu un novadu lepojāmies,
uzņemot skolā viesus no Talsu, Dun
dagas, Mērsraga, Tukuma, Jaunpils,
Engures novadiem, kurus pārstāvēja
gan skolu direktoru vietnieki izglītības
jomā, gan ārpusklases un karjeras dar
bā, kā arī sociālie pedagogi. Semināru
dalībnieki iepazinās ar Rojas vidussko
las darbību dažādās jomās, skolas va

dības, pedagogu un atbalsta personāla
struktūru, atbildībām un veiksmīgu
sadarbību skolas darba plānošanā un
pasākumu īstenošanā.
18. aprīlī mūsu skolas komanda (Jē
kabs Jānis Kalniņš, Ojārs Freimanis,
Toms Ģirts Bērziņš, Jurģis Marijs Kal
niņš, Anrijs Grīneizens, Elvita Dubure,
Valters Žoluds, Jānis Kolosko, Janeks
Bite, Kristers Soja) piedalījās Latvijas Jū
ras administrācijas organizētajās sacen
sībās „Enkurs 2015” Rīgas brīvostā un,
neskatoties uz to, ka visi piedalījās šajās
sacensībās pirmo reizi, godam izcīnīja
5. vietu.
28. aprīlī notika ikgadējais klašu sa
dziedāšanās konkurss „Muzikālā klase”,
kurā visi dziedājām un priecājāmies par
skanošo noskaņojumu lielajā kultūras
centra zālē. Šogad ceļojošo mūzikas at
slēgu kā muzikālākā klase savā īpašumā
ieguva 10.b klase. Pirms konkursa pie
mums viesojās TV zvaigznes Anna Ro
zīte un Kaspars Zlidnis, kuri skolēniem
stāstīja par pareizu atkritumu šķiroša

nu, deva iespēju piedalīties aktivitātēs
un apbalvoja labāko video autorus. Kā
laureāti Latvijas Zaļā punkta organi
zētajā stikla šķirošanas konkursā „Es
gribu – es šķiroju! Stiklu!” tika atzīti Jē
kabs Jānis Kalniņš (12. kl.) un Elza Ce
lova, Lauris Gailums, Ivonna Lēmane
(10. kl.). Abi video atzīti par labākajiem
no 110 iesūtītajiem. Jēkaba veidotais
video sižets izpelnījās ievērību kā viens
no interesantākajiem, bet pārējo jau
niešu video esot iesūtīts pats pirmais,
kā rezultātā izpelnījāmies TV zvaigžņu
viesošanos Rojā.
Tūliņ, tūliņ jau māmiņdiena un ģi
menes diena, tāpēc šajā piektdienā aici
nām visas māmiņas un vecmāmiņas uz
svētku koncertu plkst. 11.00 kultūras
centrā, bet sestdien pie Rojas avotiņa
plkst. 10.30 gaidīsim ikvienu, lai kopā
ar savu ģimeni un draugiem veselīgi
pavadītu dienu svaigā gaisā, piedaloties
orientēšanās pasākumā kopā ar saviem
mīļajiem. Īpaši aicinām skolēnus savā
ģimenes komandā aiciniet piedalīties

Muzeju nakts „Mana jaunu dienu zeme”
Rojas muzejā
2015. gada 16. maijā jau desmito gadu pēc kārtas Rojas
Jūras zvejniecības muzejs aicinās gan savus novadniekus, gan
arī viesus uz starptautiskās akcijas „Muzeju nakts 2015” pa
sākumiem Rojas muzejā.
Šī gada Muzeju nakts moto ir „Rainim un Aspazijai – 150”.
Arī Rojas Jūras zvejniecības muzejs aicina šogad no pulk
sten 19.00 svinēt kopā Raiņa un Aspazijas 150. jubileju, kad
dzejnieku rakstītos vārdus atdzīvināsim tēlos, skaņās, krāsās
un sajūtās. Kā izrādās, Rainis savā laikā ir viesojies arī Rojā
un Kaltenē, bet šo stāstu pastāstīsim, kad atnāksiet pie mums
ciemos uz Rojas Jūras zvejniecības muzeja organizēto Muze
ju nakts pasākumu.
Visa vakara garumā gan lieliem, gan maziem piedāvā
sim darboties dažādās radošajās darbnīcās. Muzeju nakts
„Mana jaunu dienu zeme” Rojas muzejā tiks atklāta ar Kol
kas koklētāju ansambļa muzikālu priekšnesumu. 19.30 atklā
sim mākslinieka Jāņa Anmaņa gleznu izstādi „Manu sap
ņu gleznas”, būs iespēja draudzīgās sarunās tikties ar pašu
mākslinieku, iepazīstot arī mākslinieka dzejas un mūzikas

daiļradi. Pulksten 20.00 ar atraktīviem Rojas novada bērnu
priekšnesumiem atklāsim rotaļlietu izstādi „Lellīte Lolīte”
un muzeja jaunizveidoto izzinošo rotaļu stūrīti bērniem
„Katram puikam vajag kuģi”, kur bērniem vakara pasāku
ma gaitā būs iespēja smelties dažādas jūrā iešanas gudrības.
21.30 varēsim priecēt acis un dvēseli liepājnieces Marijas
Grises darināto rotu izstādes atklāšanā. Muzeja otrajā stāvā
būs apskatāma arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļo
jošā izstāde „Mēs, tauta”, kur atspoguļots Latvijas attīstības
ceļš pēdējos 25 gados. Protams, pasākumā, pieminot Raiņa
un Aspazijas 150. jubileju, neiztikt arī bez dzimšanas dienas
cienasta.
16. maijā Rojas Jūras zvejniecības muzejs apmeklētājiem
būs atvērts līdz 23.00. Esiet visi laipni aicināti apmeklēt Mu
zeja nakts pasākumu „Mana jaunu dienu zeme” Rojas Jūras
zvejniecības muzejā.
Inese Indriksone,
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Ceļojošo mūzikas atslēgu kā muzikālākā klase savā īpašumā ieguva 10.b klase.
Albuma foto
tēti, mammu, vecvecākus, brāļus, mā
sas, tantes, onkuļus, brālēnus un mā
sīcas, jo kopā taču ir jautrāk! Par šo
pasākumu sīkāka informācija lasāma
novada un skolas mājas lapā.

Lai saulaina un putnu treļļiem ska
nīga ikdiena!
Gundega Pole,
Rojas vidusskolas direktore

ORIENTĒŠANĀS PASĀKUMS
Sagaidot Mātes dienu un Ģimenes dienu, aicinām pavadīt 9. maiju kopā ar saviem mīļajiem.

LAIKS – 9. MAIJĀ PLKST. 11.00
VIETA – PIE ROJAS AVOTIŅA

DALĪBNIEKI –

 Ģimenes (komandā ne mazāk
kā 3 dalībnieki),
 Individuāli.
Skolēni! Savā komandā aiciniet piedalīties tēti, mammu, vecvecākus, brāļus,
māsas, tantes, onkuļus…
Ikviens novada iedzīvotājs pasākumā drīkst piedalīties arī viens pats.

PROGRAMMA

Distances garums 3 km ar 10 kontrolpunktiem. Kontrollaiks 2 stundas.
Pasākuma nolikums ir Rojas mājas lapā sadaļā „SPORTS”, informācija pa
tālr. nr. 29617771
Organizatori – Rojas vidusskola, Rojas sporta skola, Rojas novada dome

UZ TIKŠANOS!

Pirmā veselības diena Rojā
izdevusies lieliska
Dace Klabere
4. maijā pārsteidzoši daudz cilvēku pulcējās pirmajā
veselības dienā Rojā pie avotiņa. Laika apstākļi bija labvēlīgi,
izveidotās takas sporta aktivitātēm un atpūtai ideālas, tā kā
nekas nekavēja sanākušajiem sporta aktīvistiem baudīt dabu
un pavasari, pie viena pārbaudot savus spēkus skriešanā,
riteņbraukšanā un nūjošanā. Kopā šajās sporta aktivitātēs
piedalījās 94 dalībnieki, daži no viņiem startēja vairākās
disciplīnās. Daudziem no sportistiem, sevišķi jau pašiem
mazākiem, līdzi bija arī vecāki un līdzjutēji. Šo lielo cilvēku
skaitu koordinēja Rojas novada sporta organizatore Tatjana
Kirilova un sporta biedrības „Roja” valdes loceklis, treneris
Jānis Volajs. Jāpiebilst, ka šis bija abu sporta entuziastu
pirmais kopīgi rīkotais pasākums un, spriežot pēc lielā
dalībnieku skaita un pozitīvajām atsauksmēm, jācer, ka šis
pasākums nākotnē varētu izvērsties par lielisku tradīciju.
Kur sports, tur sacensības. Neskatoties uz to, ka šajā dienā
ieguvēji bija visi pasākuma apmeklētāji, katrā disciplīnā
tika apbalvoti arī uzvarētāji. Skriešanā 500 metru distancē
piedalījās paši mazākie bērni un tajā uzvarēja Kristers Doniņš
un Deizija Smaiže. Tādu pat distanci skrēja arī 1.–4. klašu
skolēni un tajā uzvarētāju godā Talita Zārda un Markuss
Martins Bernāns. 5–7. klašu grupā skrējējiem bija jāveic jau
divreiz garāka distance – 1000 metru un tajā uzvarēt izdevās
Samantai Martai Pētersonei un Rūdim Gricmanim. Tādu
pat distanci skrēja arī 8.–9. klašu grupa, kurā uzvaru guva
Elvita Ķauķe. Savukārt 10.–12. klašu grupā pieveicamais
ceļa gabals jau pavisam nopietns – veseli 3000 metri! Tos
visātrāk pieveikt izdevās Rolandam Puriņam un Elvitai
Duburei. Tikpat daudz skrēja un uzvarēja arī Alīna Dubure
grupā 20+. Šo pašu distanci grupā 30+ visātrāk pievarēja
Lonija Freija un Uģis Kronbergs. Grupā 40+ 2000 m distancē
nepārspēts palika Armands Indriksons, bet tādā pat vecuma
grupā 3000 m distancē visātrākie izrādījās Jolanta Doniņa
un Normunds Dūda. Kurš rojenieks gan nezina, cik lieliska
skrējēja ir Anita Raspopova, un nekas nav mainījies – grupā
50+ Anitai pārliecinoši 1. vieta.
Skriešanai sekoja riteņbraukšana. Pirmskolas audzēkņu
grupā 1000 m distanci visātrāk pieveica jau skriešanā

500 m pirmā noskrēja Deizija Smaiže, aiz viņas Kristers Doniņš.
uzvarējušais Kristers Doniņš un Paula Bernāne.
1.–4. Klašu grupā 1000 m distancē uzvarēja Tīna
Pasākuma organizatori T. Kirilova un J. Volajs informē dalībniekus par veselības dieLuīze Bernāne un Markuss Martins Bernāns.
nas norisi.
Visiem nākamiem riteņbraukšanas disciplīnas
dalībniekiem jau bija jānobrauc 3000 metru distance un
5.–7. klašu grupā visātrākie bija Liāna Indriksone un Rūdis
Lai vienmēr ir, ko citiem dot,
Gricmanis, 8-9. klašu grupā uzvarēja Ādams Duburs, 20+
Lai vienmēr ir, ko samīļot,
grupā – Evita Dubure, 30+ grupā nepārspēta palika Ieva
Lai vienmēr ir kāds, kura dēļ,
Zemele, bet 40+ grupā laurus plūca Gundars Doniņš un
Dace Tapiņa.
Nav it nekā no sevis žēl!
Pasākumā piedalījās arī aktīvākās Rojas nūjotājas, šajā
Rojas invalīdu biedrība sveic I ceturkšņa jubilārus: Māru Andersoni, Aiju
dienā nonūjojot 3000 metru garu distanci un visātrāk tas
Bērziņu, Inu Briģi, Aneļu Broku, Laimu Bulli, Valiju Duburi, Andi Freimani,
izdevās Mairitai Briģei.
Vairu Graudiņu, Venerandu Gūtšmiti, Birutu Jansoni, Vairu Kairišu, Dainu
Kā allaž, par to, lai sportiskā pasākuma dalībniekiem
Kiršteini, Gitu Leimani, Ivetu Libeku, Serafimu Lipenbergu, Mārīti Misiņu,
neburkšķētu vēderi, gādāja Dina Čuba, atpūtas vietā upes
Ludviku Opolais, Guntu Pūliņu, Ēriku Reimartusi, Margitu Renckulbergu,
malā sagaidīdama mūs ar veselīgiem salātiem un karstu tēju,
Āriju Riķīti, Mārīti Rutku, Ilgoni Rutku, Līviju Semičenkovu, Irēnu Šteinbergu,
bet mazajiem sportistiem pirms apbalvošanas ceremonijas
bija iespēja cept un cienāties ar karstām desiņām
Vasiliju Vansoviču, Irēnu Veidemani, Ainu Veismani, Dzidru Zači, Linardu
Kopīgi dzerot tēju, no pasākuma dalībniekiem par
Zariņu, Laimoni Landmani, Annu Zabiņako, Ivetu Uršteini, Lieni Pirvicu,
notikušo veselības dienu dzirdēju tikai visatzinīgākos vārdus,
Eduardu Niklāvu, Jāni Kuģenieku, Imantu Āboliņu, Mārīti Dēringu, Laumu
tādēļ visu pasākuma dalībnieku vārdā vislielākais paldies
Poļakovu, Edmundu Krūzi, Rasmu Klēveri, Intu Lorenci, Māri Drīksnu, Viju
Tatjanai Kirilovai, Jānim Volajam, Dinai Čubai un visiem
Molleri, Valdi Zanderu, Gintu Āboliņu-Ābolu, Annu Mihailovu.
pārējiem, kuri piedalījās, palīdzēja un atbalstīja. 
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Sludinājumi

30. maijā Rojas novads
svinēs savus svētkus!

ELEKTROMOTORU REMONTS
Tukuma novada Slampes pagasta „Rauciņos”.
Telefons 29253411.

Piektdien, 29. maijā
18.00 Rojas Kultūras centrā – Āra Krauzes
fotogrāfiju izstādes atklāšana un pēc tam
koncerts, kuru sniegs Vitas Zemtures vadītais flautu koris
„Sonnette” un Rojas Mūzikas un mākslas skolas 4.–8. kl. koris
„Roja”, diriģente Inese Ozoliņa.
Vakara turpinājumā draudzīgu atmosfēru priecīgām tikšanām
piedāvās atpūtas centrs „Otra puse” un restorāns „Mare”.

Sestdien, 30. maijā
6.00 agrais copes rīts – sacensības makšķerēšanā pie Rojas upes
tilta.
10.00 stadionā starts visiem nopietnajiem sportiem – basketbolam,
strītbolam, futbolam un riteņbraukšanas mačiem bērniem līdz 10 gadu
vecumam.
Rojas vidusskolā – sacensības zolītē.
No plkst. 11.00
Rojas novada bibliotēkā – Dzintras Žuravskas jaunās grāmatas
„Rampas viņā pusē” atvēršanas svētki.
Skeitparkā – sacensības ekstrēmajos sporta veidos. Atklāšanā uz
stāsies jaunais bundzinieks Kristers Hartmanis un mākslas vingrotāja Estere Grīvāne no Talsiem.
Ostā – Rojas Sporta skolas atvērto durvju diena pie burātājiem līdz
plkst.13.00.
Laukumā pie Rojas Kultūras centra pasākumi bērniem princeses
Jogitas un Blīkšķu Banija vadībā.
11.00 Rojas novada mazo dziedātāju un dejotāju koncerts.
11.30 Rotaļu laiks, kurā aicinām mazos sapucēt dažādos pasaku
tēlos (tajos varēsiet arī piedalīties gājienā).
12.00 „Krāsainās dziesmas” populārā bērnu ansambļa „Dzeguzīte” koncerts. Koncertprogrammā mūsu vietējā komponista un dziedā
tāja Jāņa Kalniņa dziesmas.
11.30 atpūtas centrā „Otra puse” – meistars aicina uz kopīgu zivju kūpināšanu ar tai sekojošu degustāciju plkst. 13.00.

192 €/t
165 €/t
138 €/t

1430 €/t
4800 €/t
1130 €/t

Rojas novada iedzīvotāji tiekas
ar suņiem – dziedniekiem
Kanisterapija jeb suņu terapija ir rehabilitācijas veids, kurā izmanto īpaši apmācītus suņus. Terapija palīdz bērniem attīstīt neatkarību,
iecietību, paškontroli, kā arī paaugstina pašapziņu un iniciatīvu, bet
bērniem ar cerebrālo trieku uzlabo un atjauno kustību koordināciju un
ķermeņa stāju. Terapija domāta ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Kvalitatīva bruģēšana un celtniecības pakalpojumi. Elastīgas cenas. Telefons 28837240.
 31. maijā 10.00 „Stropā” invalīdu biedrības
galda spēles.
 Automašīnu virsbūvju remonts. Telefons
28185936.
PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523, 26356122.
PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, akumulatorus. Zvanīt 29286523.

Uzmanību iedzīvotājiem!
No maija līdz septembrim Rojas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacija strādā arī katru
sestdienu no 10.00–15.00.
Darba dienās no 8.00–12.00 un no 13.00–17.00.

Gaidām jaunus
mazdārziņu nomniekus!
Pašvaldībā ir iespēja pieteikties uz mazdārziņa
nomu. Ja vēlies nomāt dārziņu, esi laipni gaidīts
Rojas novada domē!
Sīkāka informācija pa telefonu 63220837 vai
rakstot e-pastu: alise.krumina@roja.lv.

Tūrisma sezonas
atklāšanas pasākums

Rojas Jūras zvejniecības muzejā

12.00 Normunda Laņģa keramikas izstādes atklāšana.
12.30 Rojas vecākās paaudzes zvejnieku tikšanās (ar ielūgumiem).
13.00 stadionā – Talsu kinologu kluba audzēkņu Paklausības de
monstrējumi.
13.30 zālienā pie ziedu veikala „Verbena” – muzikāls pūtēju orķestra „Talsi” sveiciens svētku priekam.
14.00 raibs un atraktīvs novadnieku svētku gājiens – aicinām ve
cākus ar bēbīšiem, iestāžu, organizāciju u.c. kolektīvus, pašdarbības un
sporta kolektīvus, draugus, kaimiņus, mazo sunīšu īpašniekus, „krā
sainus un puķainus” gaidām velo un moto braucējus. Rojas novadā
dzīvo un strādā izdomas bagāti ļaudis. Paleposimies paši sev un citiem
par prieku! Par jautrāku iešanu gādās pūtēju orķestris „Talsi”. Pulcēša
nās Ostas ielā no plkst. 13.45.
14.30 svētku atklāšana, Rojas novada karoga pacelšana, sirsnīgi
savējo priekšnesumi.
Darbosies Rojas Mūzikas un mākslas skolas un multifunkcio
nālā centra „Strops” radošās vides darbnīcas, „Lec un minies” at
rakcijas, šautriņu un petanka mači, kūpēs saimnieces Dinas svētku
zupas „Jūras akmentiņi” katls, bērni varēs vizināties ar zirgu plocī,
būs sejiņu apgleznošana, cukurvate, darbosies laivu noma un virvju
trase.
16.00 Rojas golfa klubā peintbola turnīrs. Pieteikšanās no 15.00
pa tālruni 27636741.
16.00 no sirds un ar prieku Rojai un novadniekiem koncerts
„Meklējam solistu”.
17.30 – koncerts (informācija sekos).
18.00 – šī gada pirmā pavasara lašu zupa atpūtas centrā „Otra
puse”.
19.00 svētku viesi – leģendārās grupas „Pērkons” koncerts.
21.00–03.00 svētku balle ar pārsteigumiem – grupa „Roja” un
viņu draugi, kuri Rojā ir ļoti gaidīti.
24.00 – pusnakts ugunsšovs.

„Iepazīsti Roju!”
Par nodarbībām priecājās visi – gan lielie, gan mazie pasākuma apmeklētāji un šķiet, ka arī šiem lielajiem lāčiem nav iebildumu pret viņiem veltītajiem mīlestības apliecinājumiem.
L. Voronovas foto
Diemžēl dzīvnieku terapija Latvijā nav populāra, jo cilvēki par maz
uzticas dzīvniekiem. Lai iepazīstinātu rojeniekus ar šo dziedināšanas vei
du, multifunkcionālajā centrā „Strops” viesojās kinologs Viktors Muce
nieks ar suņiem – dziedniekiem. Tikšanās laikā viņš atklāja, ka ne tikai
delfīniem un zirgiem, bet arī suņiem piemīt īpašs ārstniecības talants.
Pasākuma organizatorei Baibai Trūbiņai šāda ideja radusies, apmeklējot
līdzīgu pasākumu Zviedrijā, kurā viņa ne tikai vērojusi, kā kanisterapija
iedarbojas uz cilvēkiem, bet arī pati reāli izjutusi, kā terapijas laikā
vairojies viņas dzīvesprieks. Rojā pasākums norisinājās divās daļās. Rīta
pusē bija nodarbības senioriem, pēcpusdienā – bērniem. Kinologa Viktora
Mucenieka vadībā dziedināšanas terapijā piedalījās divas suņu meitenes –
Bernes ganu suns un Pireneju kalnu suns. Kinologs ne tikai pasniedza
dažādas interesantas nodarbības ar suņiem, bet arī pastāstīja par pareizu
suņu dresūru, kanisterapiju un tās iedarbību. Īpaši nodarbības patika
bērniem, kuri gan sākumā bija nedaudz nobijušies no augumā lielajiem
suņiem, bet pasākuma laikā kļuvuši tik droši, ka visi kopā jau rotaļājušies.
Arī pieaugušajiem bija prieks samīļot, paglaudīt un pat pagulēt uz suņu
platajām mugurām. Kā atzina pasākuma apmeklētāji, lai arī augumā lieli,
suņi, bija ļoti mīļi, mierīgi un maigi.
Multifunkcionālā centra „Strops” darbinieces Lienīte Voronova un Ieva
Krūmiņa atzīst, ka pasākumus izdevies lielisks un tas atstājis lielu iespaidu
uz tā apmeklētājiem, īpaši bērniem. Tas sniedza ne tikai informāciju par
suņu terapiju, bet vairoja klātesošo dzīvesprieku, palīdzēja pārvarēt bailes
un nedrošību no augumā lielajiem cilvēka labākajiem draugiem – suņiem.

Sekojiet informācijai, nāciet ar savām idejām – vēl ir laiks to realizēšanai, un gatavojamies svētkiem!

Piedalīsimies svētku gājienā!
Viena no svarīgākajām Rojas novada svētku sajūtas sastāvdaļām ir
gājiens, kura neatņemama sastāvdaļa esat jūs, dārgie novadnieki! Tāpēc
jau laicīgi aicinām ikvienu:
– jaunos vecākus ar mazuļiem bēbīšu parādē, jo stārķis Oskars ir klāt
un grib lepoties;

Sestdien, 16. maijā, plkst. 11.00.
Dalībnieki – Komandas (3–5 dalībnieki) vai indi
viduāli.
Divi Rojas iepazīšanas maršruti – velobraucējiem
un kājām gājējiem.
Starts plkst. 11.00 no Rojas Jūras zvejniecības mu
zeja (Selgas iela 33, Roja).
Plkst. 14.00 estrādē pie Rojas muzeja dalībnieku
apbalvošana dažādās nominācijās.
Spēka zupas baudīšana.
Pieteikties līdz 14. maijam pa tel. 28630590,
63269594 vai tic@roja.lv
Pasākumu organizē Rojas TIC sadarbībā ar Rojas
tūrisma biedrību.

Zolīte
Rojas atklātā zolītes čempionāta 4. Kārtā 26. aprīlī
piedalījās 15 spēlētāji. Pēc
4 spēļu posmiem līderis ir
K. Daģis ar 88 punktiem,
2. vietā V. Mikitiņecs ar
82 punktiem, 3. – U. Dau
gats 79.4 p., 4. – E. Brauns
ar 78 p., 5. – A. Semjonovs –
77 p., 6. – J. Ābols – 73 pun
kti. Pēdējais, 5. posms, notiks 17. maijā.

Adīne Aleksejeva
– novada iestādes un uzņēmumus, jo lepoties ar to, ka mums tādi ir,
gribam mēs paši;
– klases, apvienības, pašdarbības un sporta kolektīvus, draugus un
kaimiņus, mazo sunīšu īpašniekus, velosipēdistus, motobraucējus u.c.

Neaizmirsīsim skaisti noformēties,
laika tam vēl gana!

Ivars Zūbergs

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies deju kopai „Gaspažiņas”,
Rojas invalīdu biedrībai, Dainai, Veltai, Nellijai,
Intai, Ainai, Austrai un visiem labajiem cilvē
kiem par līdzjūtību, mūsu mīļo Tamāru Mediņu
mūžībā izvadot.
Uldis, Ainis un radinieki

Policija ziņo
Laika posmā no 21. aprīļa līdz 4. maijam konstatēti šādi pārkāpumi Rojas novadā:
21.04. Pulksten 19.28 saņemts izsaukums uz Kos
monautu ielu Rojā no vecākiem, ka bērniem bail iziet
uz ielas, jo tuvumā skraida liela auguma melns suns.
Suņa īpašnieks noskaidrots.
23.04. Izsaukums uz Ziedu ielu, kur garām kā
dai privātmājai kaimiņi veda liela auguma suni. Ar
suņa īpašnieku veikts izskaidrošanas darbs. Saņemts
iesniegums, ka kāds vīrietis nokārtojis dabiskās va
jadzības kādas mājas pagalmā Selgas ielā. Nākama

jā dienā vīrietim sastādīts APK protokols. Saņemts
zvans no Zvejnieku ielas 18, ka kaimiņiem traucē
blakus dzīvoklī notiekošā remonta trokšņi. Strādnie
kiem aizrādīts un tālāk jau notikusi savstarpēja vie
nošanās ar kaimiņiem.
24.04. Aizrādīts diviem ārvalstu pilsoņiem par at
rašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkohola pudeli.
Pārkāpums novērsts.
25.04. Saņemti divi pieteikumi, ka pa Kāpu ielu
braukā kvadracikls, ar kvadracikla īpašnieku veiktas
pārrunas. Saņemts zvans no privātmājas īpašnieka

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

Jūras ielā, ka dārzā esot atrasts sprādzienbīstams
priekšmets. Izbraucot uz minēto adresi, konstatēts,
ka atrastais priekšmets nav sprādzienbīstams.
26.04. Konstatēts, ka Selgas ielā sabojāts soliņš.
29.04. Izsaukums uz privātmāju Kaltenē, ka
caur viņas īpašumu smagā tehnika vedusi baļķus.
Tā kā mājas īpašniece nevar dokumentāli pierādīt,
ka tas nav servitūta ceļš, to ir tiesības izmantot
jebkuram. Saņemta informācija, ka kāds no zivju
pārstrādes cehiem Rojā piesārņo apkārtējo dabu
ar notekūdeņiem. Izsaukts vides dienests, kurš

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

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

uzņēmumam izteicis brīdinājumu un noteicis
termiņu, kādā laikā teritorijai jābūt sakoptai.
02.05. Izteikts brīdinājums automašīnas
vadītājam par spēkrata novietošanu uz gājēju pārejas
Selgas ielā.
03.05. Aizturēts un nogādāts Talsu dežūrdaļā
vīrietis, kurš, būdams alkohola reibumā, pārkāpis
noteikto tiesas lēmumu un atradies savai bijušajai
dzīvesvietai tuvāk par 200 metriem.
04.05. Izteikts brīdinājums par atvērtu alkohola
pudeli vīrietim Rojā. 

Bezmaksas izdevums.
«BANGA»
iznāk 2 reizes mēnesī.

