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(naktī no sestdienas uz svētdienu),
pagriežot pulksteņa rādītājus par vienu
stundu uz priekšu, notiks pāreja uz vasaras
laiku.

Sieviešu koru saiets Rojas kultūras centrā
Dace Klabere

19. martā Rojas kultūras centrā
notika Talsu apriņķa sieviešu koru
VI saieta koncerts „Saules meitas
sagšas raksta”. Tajā piedalījās Balga
les tautas nama sieviešu koris „Bal
gale”, diriģente Dina Bičule, Van
dzenes tautas nama koris „Dīva”,
diriģente Inese Ozoliņa, Rojas kul
tūras centra sieviešu koris „Kalva”,
diriģente Jolanta Rauga un Talsu
tautas nama sieviešu koris „Vaiva”,
diriģente Lāsma Gorska. Pašlaik
visi esam tuvojošos Lieldienu no
skaņās, tāpēc vēl pirms koncerta uz
skatuves tika izšūpots virsdiriģents
Gints Ceplenieks un visu četru
koru diriģentes. Ja vien kolektīvu
diriģentes klausīs koncerta vadītā
jas Daces Brokas Lieldienu pado
miem, tad visu gadu dāmas staigās
sārtiem vaigiem, dzīvos draudzīgi,
bet dziesmas skanēs jo tālu.
Koncertā ar vairākām dziesmām
uzstājās katrs no kolektīviem, bet
nobeigumā visi kolektīvi vienojās
vienā varenā, daudzbalsīgā korī,
kuru lieliski papildināja solists Ar
tis Muižnieks, bet diriģenta lomu
uzņēmās virsdiriģents Gints Cep
lenieks.
Kā tika minēts iepriekš, šis bija
jau sestais koru saiets. Tradīcijas
iedibinātāja ir „Vaivas” koncert
meistare Antra Strikaite, kura jo
projām tur rūpi un daudz piestrādā
pie tā, lai šie saieti notiktu. Kā pa
stāstīja virsdiriģents Gints Ceple
nieks, šie saieti katru gadu notiek
citā vietā, un katru reizi ar savu pie
vienoto vērtību. Dažkārt viesos tiek
uzaicināts kāds vieskolektīvs, cit
kārt īpaša uzmanība tiek pievērsta
kāda komponista daiļradei, bet šo
reiz uz koru saietu Rojā bija ieradu
šies virsdiriģenti no Rīgas un Liepā
jas, lai strādātu ar koru repertuāru.
Šogad pēc vairāku gadu pārtrau
kuma sieviešu kori atkal gatavojas
sieviešu un vīru koru salidojumam
Cēsīs, un tādēļ vēl pirms vakara kon
certa notika koru kopmēģinājums.
Ar koriem strādāja virsdiriģents

Uzstājas Rojas kultūras centra sieviešu koris „Kalva”.

Lieldienās ik pavasari
Apkārt rikšo zaķu bari –
Visās mājās čakli strādā
Un par raibām olām gādā.

D. Klaberes foto

Lieldienas ir pavasara un dzīvības
svētki, tāpēc novēlam ikvienam novada iedzīvotājam, lai mājās ienāk
gaišums, miers un saticība.
Rojas novada dome

„Kalvas” diriģenti Jolantu Raugu izšūpo Arnis
Enzels.

Lieldienu noskaņās pirms koncerta tika izšūpināti visi diriģenti, arī virsdiriģents Gints
Ceplenieks., savukārt koncerta vadītāja Dace
Broka Gintam velta pirmo Lieldienu ticējumu.

maestro Jānis Zirnis, svētku virsdiri
ģente Māra Marnauza un no Liepājas
cauri putenim ceļu bija mērojusi virs
diriģente Ilze Valce. Bez gatavošanos
koru salidojumam Cēsīs, Rojā tika
apgūts arī dziesmu repertuārs ceļā uz
Latvijas simtgadei veltītajiem Dzies
mu svētkiem 2018. gadā. Jau pēc pāris
nedēļām Talsos sāksies koru skates un
Talsu apriņķa kori būs pirmie Latvijā,
kas stāsies žūrijas priekšā, tādēļ ļoti
svarīga bija šī iespēja Rojā koriem iz
dziedāt un pieslīpēt dziesmas, kas tiek
gatavotas koru skatei.
Gints Ceplenieks uzteica arī Ro

jas kultūras centra kolektīvu, kurš
bija parūpējies par to, lai gan svētku
virsdiriģenti, gan ikviens koru dalīb
nieks šeit justos īpaši gaidīts. Jānis
Zirnis un Māra Marnauza atzinuši,
ka tika labi uzņemti viņi nav nekur
visā Latvijā, tādēļ koru saiets Rojā
viņu atmiņā paliks gan ar sirsnīgo
uzņemšanu, gan saposto kultūras
centru. „Līdz ar to virsdiriģentiem
ir tas gods un laime iepazīt to, ka
Latvija nav tikai Rīga, un, ka nav
taisnība apgalvojumam, ka aiz Rī
gas ir tikai aramzeme”, jokoja Gints
Ceplenieks. 

Zināmi metu konkursa uzvarētāji
10. martā žūrijas komisija paziņoja
metu konkursa „Brīvdabas estrādes jaun
būve, labiekārtojot teritoriju Rojā, Rojas
novadā” uzvarētājus.Tā kā konkursa darbi
tika iesniegti anonīmi un reģistrēti ar īpa
šu kodu, žūrija darbus izvērtēja, nezinot to
autorus. Uzvarētājs tika noteikts katram
iesniegtajam darbam, saskaitot kopējo
punktu skaitu.
Žūrijas vērtējumā divi darbu iesniedzē
ji bija uztvēruši Rojas būtību un atrašanās
vietas specifiku. Aploksnes, kurās minēta
konkursa darba iesniedzēja identitāte, tika
atvērtas 10. martā un noskaidrots, ka otro
vietu ieguvusi SIA „MODUS-R”. Savukārt
konkursā pirmo vietu ieguva SIA „Didzis
Jaunzems arhitektūra”. Viņu skatījumā Ro
jas estrādei jābūt vieglas konstrukcijas un
ērti pieejamai. SIA „Didzis Jaunzems ar

hitektūra” darbs pārliecinoši uzvarēja arī
iedzīvotāju balsojumā.
Ideja par estrādes būvniecību radās do
mājot, kā vasaras sezonā novadā padarīt
krāsaināku kultūras dzīvi – rīkojot teātru
izrādes, koncertus, koru uzvedumus un
dejas. Pašlaik novadā nav pietiekami pla
šas telpas, kur varētu uzņemt gana daudz
kultūras dzīves baudītājus, savukārt brīvā
dabā ne vienmēr izdodas nodrošināt pa
sākumu ar kvalitatīvu skaņas un gaismas
aparatūru. Brīvdabas estrādē paredzētas
1500 skatītāju sēdvietas un 1000 stāvvie
tas. Radot standartiem atbilstošu vidi, būs
iespējams piesaistīt slavenus māksliniekus
un mūzikas grupas, kā arī rīkot plašus kon
certus.
Marita Pāvuliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rojas Mūzikas un mākslas skolas korim „Roja” Zelta Diploms
12. martā J. Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā notika J. Vītola IV Bērnu
un jauniešu koru un vokālo ansambļu
konkurss „Lai skan!” Koris „Roja”
diriģentes Ineses Ozoliņas vadībā
startēja Kb2 kategorijā un 14 koru
konkurencē izcīnīja Zelta Diplomu!
Apsveicam un lepojamies, ka kārtējo
reizi labā nozīmē Rojas vārds izskanējis
visā Latvijā!
Konkurss tika veltīts J. Graubiņa
daiļradei. Jau konkursa izvirzītie uzde
vumi liecināja par to, ka šis konkurss būs
nopietns pārbaudījums. Tie ir: sekmēt
kora muzicēšanas nepārtrauktību laika
posmā starp skolu Jaunatnes Dziesmu
un deju svētkiem, nostiprināt a cappella
dziedāšanas tradīcijas, iepazīstināt
skolēnus ar latviešu klasiķu mūzikas
pērlēm, taču pāri visam – veicināt
kolektīvās
muzicēšanas
prasmes,
iemīlēt vokālās daudzbalsības mākslu.
Konkursā piedalījās 1627 dziedātāji

Kora „Roja” priekšnesums lika Rojas vārdam izskanēt visā Latvi jā!
Albuma foto
no visas Latvijas. To vērtēja Latvijas „Latvija” mākslinieciskais vadītājs,
labākie diriģenti: Arvīds Platpers – Jānis Ernštreits – diriģents, pedagogs,
kordiriģents, pedagogs, pašreizējais Jānis Ozols – diriģents, mūziķis, TV
Saeimas deputāts, Māris Sirmais – personība. Nenoliedzmi, stājoties šādas
diriģents, LMA kordiriģēšanas kate žūrijas priekšā, kājas nodrebētu ne vie
dras vadītājs, Valsts Akadēmiskā kora nam vien dziedātājam. Mūsu bērni,

protams, izjuta satraukumu, taču,
klausoties viņu sniegumā, to pat bija
grūti pamanīt. Kā ievērojusi diriģente
I. Ozoliņa, Rojas korim ir raksturīgs
atbildīgos brīžos dziedāt labāk nekā
mēģinājumos! Domāju, ka tas bērnu
raksturu veidošanā arī ir viens no
galvenajiem iemesliem, lai mācītos
mūzikas skolā, spēlētu kādu instrumen
tu, dziedātu korī. Tikai neatlaidīgos
mēģinājumos, caur dažādām grūtībām
(bija brīdis, kad likās, ka jāatmet doma
par piedalīšanos konkursā), cilvēks
norūdās, kļūst stiprāks, gudrāks, vai
ro savu pašapziņu. Saprotu, ka ma
nis uzrakstītais izklausās kā teksts
no psiholoģijas grāmatas. Šoreiz tā ir
dzīves realitāte.
Atgriežoties pie konkursa, varam
secināt, ka esam līdzvērtīgi tādām
pilsētām kā Tukums, Aglona, Saldus,
Bauska. Jāsaka, ka kori no Rīgas punktu
skaita ziņā palika dažus soļus aiz Ro

jas. Šajā grupā augstāko punktu skaitu
ieguva Jelgavas mūzikas skolas koris
„Allemande”, kurš arī tika izvirzīts
uz fināla sacensībām, lai sacenstos ar
citu kategoriju uzvarētājiem tajā pašā
vakarā. Rezultātā konkursa „Mazo
balvu” 300 EUR vērtībā ieguva VEF
kultūras pils bērnu vokālais ansamblis
„Poppy”, bet „Lielo balvu” 500 EUR
vērtībā izcīnīja J. Mediņa 1. mūzikas
skolas meiteņu koris „Vivace”.
Kora dalībnieku un diriģentes vārdā
vēlos pateikties visiem atbalstītājiem –
Rojas novada domei, skolas vadībai,
pedagogiem, bērnu vecākiem (īpaši
tiem, kas konkursu vēroja klātienē),
kā arī visiem rojeniekiem, kas augstu
vērtē dziesmu, kam ir svarīgi, lai Ro
jas novadā dzīvo muzikāli izglītoti un
kulturāli cilvēki!
Rojas Mūzikas un mākslas skolas
skolotāja Lita Krūmiņa
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Rojas novada 15. marta domes sēdē tika izskatīti
21 darba kārtības jautājums, kur deputāti lēma:
 Atbrīvot no Rojas ostas valdes locekļa pie
nākumiem Satiksmes ministrijas pārstāvi Džinetu
Innusu un apstiprināt par Rojas ostas valdes lo
cekli Satiksmes ministrijas Juridiskā departamen
ta direktora vietnieci, Nekustamo īpašumu noda
ļas vadītāju Inesi Birziņu.
 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekusta
mā īpašuma „Rojas osta”, Selgas iela 1, Roja, Rojas
novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 008 0728 un sadalīt nekustamā īpašuma
„Rojas osta” zemes vienību ar kadastra apzīmēju
mu 8882 008 0728, atbilstoši zemes ierīcības pro
jektam.
 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2016
„Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uz
skaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Rojas no
vadā”.
 Apstiprināt nolikumu „Rojas apvienotās
būvvaldes nolikums”.
 Apstiprināt nolikumu „Brīvprātīgā darba po
pularizēšanas projekts jauniešiem”.
 Noteikt, ka informatīvajā izdevumā „Banga”
un interneta vietnē www.roja.lv publicējami pazi
ņojumi, ka sakarā ar valsts budžeta līdzekļu pie
šķiršanu hepatīta ārstēšanai, ziedotāji, kuri, sevi
identificējot, ir ziedojuši līdzekļus divu ar C hepa
tītu slimu Rojas novada iedzīvotāju ārstēšanās iz
devumu apmaksai, viena mēneša laikā var vērsties
ar iesniegumu Rojas novada domē, lai atgūtu no
teiktam mērķim ziedotos līdzekļus, bet neatprasī
tos minētajam mērķim ziedotos līdzekļus, ar Rojas
novada Sociālā dienesta lēmumiem, izmantot Ro
jas novada iedzīvotāju ārstniecības izdevumiem
krīzes situācijās. Izdarīt ar Rojas novada domes
08.12.2009. lēmumu (protokols Nr. 17, punkts
19) apstiprinātajā „Nolikumā par finanšu līdzekļu
vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu
un izlietošanu Rojas novada pašvaldības budžeta
iestādēs” grozījumus.
 Atbalstīt Rojas Mūzikas un mākslas skolas
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
„Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu ma
teriāli tehniskās bāzes uzlabošana” izsludinātā
projektu konkursā iesniedzamo projektu „Izglītī
bas programmas „Sitaminstrumentu spēle” mate
riāli tehniskās bāzes pilnveide”. Projekta kopējās
izmaksas ir 3214,87 EUR, garantējot projektam
Rojas novada pašvaldības līdzfinansējumu 20%
apmērā no projekta kopējām izmaksām.
 Anulēt Rojas novada domes 29.01.2016. iz

dotos nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus
Nr. 16 – 1901 un Nr. 16 – 1902, un dzēst aprēķi
nāto nekustamā īpašuma nodokli par 2016. gadu
7.00 EUR apmērā katram.
 Publicēt paziņojumu par brīvās zemes vie
nības daļas 150 m² platībā (vairāk vai mazāk, kā
izrādīsies, uzmērot dabā), iznomāšanu, uz laiku
no 01.06.2016. līdz 01.09.2016. (ieskaitot), zemi
150 m² platībā, Rojas pludmalē, Rojas ostas zie
meļu mola tuvumā, terases ar pludmales kafejnīcu
un telti 12×6 m platībā un pārvietojamās tualetes
novietošanai, ar nomas maksu 100.00 EUR bez
PVN mēnesī, nosakot, ka nomniekam ir pienāku
mi veikt pieguļošās pludmales teritorijas – 150 m
rādiusā ap pludmales kafejnīcu – sakopšanu un
uzturēšanu kārtībā un atkritumu izvešanu par
nomnieka līdzekļiem, kā arī nodrošina kafejnīcas
apmeklētājus ar pārvietojamās tualetes pakalpo
jumiem. Pieslēgums ūdensvadam un elektrībai
veicams Rojas novada izpilddirektora norādītās
vietās, nomniekam uzstādot kontrolskaitītājus.
Noteikt, ka Zvejnieku vai Jūras svētku laikā ar
Rojas novada domes rīkojumu pludmales ka
fejnīca var tikt slēgta, ja kafejnīca traucē svētku
organizatoriem. Noteikt, ka gadījumā, ja norma
tīvajos aktos noteiktajā termiņā no paziņojuma
publikācijas par zemes nomu, uz to nav pieteiku
šies citi pretendenti, brīvās zemes vienības daļas
150 m² platībā, iznomājama SIA „Bārs – viesnīca
LD”, reģ. Nr. 41203049025. Atļaut pludmales ka
fejnīcas nomniekam uz laiku no 01.06.2016. līdz
01.09.2016., pēc nepieciešamo valsts institūciju
atļauju saņemšanas un nodevu nomaksas, tirgot
pārtikas preces, atspirdzinošos dzērienus un al
koholiskos dzērienus, kuri nav stikla tarā, kā arī
tirgot un iznomāt pludmales inventāru pludmales
kafejnīcā.
 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus
tamā īpašuma „Purlīdumi”, Rojas novads, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0079
sadalīšanai. Sadalīt nekustamā īpašuma zemes vie
nību ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0079, at
bilstoši zemes ierīcības projektam divās atsevišķās
zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus nosau
kumus un adreses, un zemes lietošanas mērķus:
– zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības
projektā ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0132
saglabāt esošo nosaukumu „Purlīdumi”, zemes lie
tošanas mērķis „zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība”;

– zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības
projektā ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0133
un uz tā esošajām ēkām/būvēm – dzīvojamai ēkai
un šķūnim piešķirt jaunu nosaukumu un adresi
„Mazlīdumi”, Rojas novads; zemes lietošanas mēr
ķi – „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”
un „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība”.
 Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpa
šumam Miera iela 29, Rojā, Rojas novadā, pare
dzot zemes vienības sadalīšanu un atdalāmajai ze
mes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu un adresi
Miera iela 29 A, Roja, Rojas novads.
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Cīruļi”,
Rojas novadā, atdalot zemes vienību ar ka
dastra apzīmējumu 8882 007 0206. Atdalītai
zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra ap
zīmējumu 8882 007 0206, saglabāt esošo zemes
lietošanas mērķi un pievienot nekustamam īpašu
mam „Zvirbulīši”, Rojas novads. Paliekošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0203,
saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Biezāji”, Rojas
novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 010 0197, zemes lietošanas mērķi – „zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība”.
 Atcelt Rojas novada padomes 14.11.2006. lē
muma, protokols Nr. 16, 13. punkts „Par Rojas pa
gasta nekustamo īpašumu zemes lietošanas mēr
ķu maiņu” 97. apakšpunktu. Noteikt nekustamā
īpašuma „Grīvāni”, Ģipkā, Rojas novadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0061,
zemes lietošanas mērķus: „individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme” un „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.
 Saglabāt nekustamā īpašuma „Bērzi”, Rojas
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 010 0053 zemes lietošanas mērķus: „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība” un „individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme”. Noteikt nekustamā īpašuma „Bērzi”, Rojas
novadā, zemes lietošanas mērķus zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem:
8882 010 0054 – „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība” un „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība”;
8882 010 0055 – „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība”; 8882 010 0056 –

„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība”; 8882 010 0057 – „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim
niecība” un „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”;
8882 010 0060 – „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība”.
 Noteikt nekustamā īpašuma Liepu ielā 3,
Rojā, Rojas novadā, zemes vienībai ar kadastra ap
zīmējumu 8882 008 0051 zemes lietošanas mērķi:
„individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”.
 Atcelt Rojas novada padomes 11.07.2006. lē
muma, protokols Nr.8, 19. punkts „Par Rojas pa
gasta nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķu
maiņu” 24. apakšpunktu. Noteikt nekustamā īpašu
ma „Iļģi”, Melnsilā, Rojas novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8882 002 0060, zemes lietoša
nas mērķus: „individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme”, „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī
ba ir lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”.
 Apstiprināt zemes ierīcības projekta grozīju
mus, nekustamā īpašuma „Akācijas”, Kaltene, Ro
jas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmēju
mu 8882 009 0683 sadalīšanai. Precizēt nekustamā
īpašumā „Akācijas”, Kaltene, Rojas novads, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0683
platību, atbilstoši zemes ierīcības projektā norādī
tajai. Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības
projektā ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0683
saglabāt zemes lietošanas mērķus: „individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” un „zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie
cība”. Zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības
projektā ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0684
saglabāt zemes lietošanas mērķus: „individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” un „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.
 Apstiprināt personu sarakstu Nr. 4,
2016. gada bezmaksas licenču izsniegšanai mak
šķerēšanai Rojas upē.
 No 15.03.2016. izdarīt grozījumus Rojas no
vada domes 2015. gada 19. maija sēdes lēmuma
Nr. 115 „Par grozījumiem Rojas novada domes
16.12.2014. lēmumā Nr. 152 „Par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Rojas DzKU” pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu””.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece /
domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Pateicības

KAS JĀZINA PAR BĒRNU APRŪPI,
PĀRCEĻOTIES UZ APVIENOTO KARALISTI
Pirms izceļošanas jānodrošina, lai:
• bērnam un vecākiem ir derīgi personu apliecinoši dokumenti; • pārceļoties uz
ilgāku laiku, ir parakstīts darba līgums, noteikta dzīvesvieta; • bērnam jau iepriekš
ir atrasta piemērota izglītības iestāde; • ir apzināta veselības aprūpes iestāde, kurā
var vērsties saistībā ar bērna veselību; • ģimenē ir apzināts radu, draugu vai paziņu
loks, kas var sniegt atbalstu, ja tas nepieciešams.
Bērna disciplinēšana
Apvienotajā Karalistē ir aizliegta bērnu ﬁziska sodīšana un nav pieņemamas
bērnu pašcieņu pazemojošas audzināšanas metodes. Vecākiem ir ieteicams izman
tot citas bērna savaldīšanas metodes:
• konkrētu noteikumu formulēšana un stingrs aizrādījums to pārkāpšanas ga
dījumos, • bērna sūtīšana nomierināties uz viņa istabu vai uz stopkrēsliņu (ilgums
atkarīgs no bērna vecuma – viena minūte par katru bērna gadu), • bērna ierobežo
šana, neļaujot darīt kaut ko, kas viņam patīk (piemēram, skatīties televīziju), • bēr
na sodīšana, piemēram, neļaujot doties ikdienas izklaidēs ārā, • bērna kabatas nau
das samazināšana. Plašāka informācija par bērna attīstības posmiem un pozitīvās
disciplinēšanas metodēm pieejama http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/
pozitivas_disciplinesanas_metodes/
Bērna pasargāšana
Vecāku dzīvesvietai jābūt pielāgotai mazu bērnu drošībai – jāierīko kāpņu vār
tiņi, logi ar slēdzenēm, dūmu signalizācija, kontaktligzdas jānosedz ar vāciņiem,
kamīnam ir jāuzstāda drošības režģis, indīgas vielas jānovieto bērniem nepieejamā
vietā, automašīnās jālieto auto sēdeklīši. Bērns jāsargā arī emocionāli.
Bērna izglītošana
Apvienotajā Karalistē bērniem ir jāsāk apmeklēt skolu no četru gadu vecuma.
Līdz 12 gadu vecumam bērns ir jāpavada uz skolu un jāsagaida pēc skolas.
JĀŅEM VĒRĀ!
Bērnu atstāšana bez uzraudzības
Apvienotajā Karalistē tikai no 12 gadu vecuma bērnu varētu uz kādu brīdi atstāt
bez pieaugušo uzraudzības, taču nekādā ziņā nav pieļaujams bērnu, kas jaunāks
par 16 gadiem, atstāt vienu pa nakti. Piemērs: tēvs, kurš atstāja divgadīgo meitu
vienu mašīnā, kamēr iegāja aptiekā uz 10 minūtēm, tika arestēts un sodīts par ap
zinātu bērna pakļaušanu būtiskam riskam.
Alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošana nav savienojama ar bērna pieska
tīšanu, jo tā bērns tiek pakļauts nopietnam riskam.
Ja policija konstatē, ka bērns bijis atstāts viens veidā, kas varēja radīt ciešanas vai
kaitējumu veselībai, vecākiem par to iestājas kriminālatbildība.
Piemērs: māte atstāja mājās savu 14 gadus veco dēlu, liekot viņam pieskatīt trīs
gadus veco jaunāko brāli, kamēr pati uz 30 minūtēm devās uz veikalu iepirkties.
Lai gan šajā laikā bērniem nekas slikts nenotika, māte saņēma policijas brīdināju
mu par nežēlību pret bērniem.

Ko darīt, ja esat nonākuši sociālā dienesta redzeslokā
Var būt vairāki iemesli, kuru dēļ ģimene var nonākt sociālā dienesta redzeslo
kā, piemēram: • kaimiņu ziņojumi par novārtā pamestiem bērniem; • ārstniecības
personu bažas par bērna traumu izcelsmi vai nepietiekamu bērna aprūpi; • izglī
tības iestādes ziņojums, ja bērnam ir uzvedības vai citas problēmas skolā, kurām
cēlonis varētu būt ģimenē, u. c.
Šādās situācijās ir svarīgi sadarboties ar sociālo dienestu pārstāvjiem! Jāatceras,
ka uzbrukums nav labākā aizsardzības forma – nesadarbošanās un sociālo dar
binieku apvainošana var radīt iespaidu, ka persona neizprot situāciju. Ja persona
nonāk sociālo dienestu redzeslokā un kopā ar bērnu atgriežas Latvijā, pašvaldība
ziņos par to Latvijas kompetentajām iestādēm, kuras iesaistīsies, lai pārliecinātos,
vai bērns ir drošībā.
Ja bērns ievietots kādā Apvienotās Karalistes audžuģimenē un uzsākta tiesvedī
ba par bērna turpmāko aprūpi , jāinformē:
Latvijas vēstniecība Londonā (consulate.uk@mfa.gov.lv; darba laikā tālrunis
+44 (0) 20 772 59 212; ārkārtas situācijās diennakts tālrunis +371 26337711) un
Latvijas Tieslietu ministrija (tm.kanceleja@tm.gov.lv) par ierosināto tiesvedību;
jānorāda savi un bērna dati, kā arī sociālā darbinieka un advokāta kontaktinfor
mācija. Jāmeklē juridiskā palīdzība pēc iespējas agrīnā lietas stadijā. Jānosauc so
ciālajam darbiniekam vairāki ģimenes locekļi vai citas piemērotas personas, kas
varētu uzņemties rūpes par bērnu, ja secināts, ka bērnu nevar nodot atpakaļ vecāku
aprūpē.
Noderīga informācija:
Informācija par izglītības sistēmu un iestādēm –
https://www.gov.uk/topic/schools-colleges-childrens-services
Informācija vecākiem, kuri audzina bērnu vienu –
https://www.singleparents.org.uk/
Informācija par sociālajiem pabalstiem –
https://www.gov.uk/income-support/what-youll-get
Informācija vecākiem par izglītības programmām vecāku prasmju uzlabošanai
https://www.actionforchildren.org.uk/what-we-do/support-for-families/
Informācija par palīdzību personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē
https://www.victimsupport.org.uk/

Par piedalīšanos starpnovadu
mājturības un tehnoloģijas olimpiādē:
7. klasē:
Sintijai Balodei – Atzinība,
Evai Kiršteinei, Kitijai Maišelei.
6. klasē:
Martai Elizabetei Paulai.
5. klasē:
Adrianai Laurai Gūtšmitei – At
zinība.
Liels paldies skolotājai
Leldei Ešenvaldei
par ieguldīto darbu!

Par piedalīšanos starpnovadu
krievu valodas olimpiādē:
9. klasē:
Annijai Šulcei – Atzinība,
Paulai Kļaviņai.
8. klasē:
Eduardam Martužānam.
7. klasē:
Valteram Sigai.
Liels paldies skolotājai
Svetlanai Mediņai
par ieguldīto darbu!

Atgādinām, ka uz bērnu aprūpi un viņa vecāku tiesībām un pienākumiem attie
cas tās valsts normatīvie akti, kurā viņi atrodas.
Inta Zaķe,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Anita Kurmiņa,
direktores vietniece mācību darbā
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Informācija iedzīvotājiem
Tradicionāli aprīlis ir spodrības mēnesis, un
SIA „Rojas DzKU” arī šogad rīko akciju, kurā
ikvienam Rojas novada iedzīvotājam ir iespēja,
iepriekš piesakot, atbrīvoties no nevajadzīgām sa
dzīves elektroprecēm un lielgabarīta atkritumiem.
Nevajadzīgās sadzīves elektropreces un
lielgabarīta atkritumus, kuri būs izlikti ceļmalās,
iepriekš pieteiktās vietās, katru aprīļa pirmdienu –
4., 11., 18. un 25. – bez maksas savāks SIA „Rojas
DzKU” darbinieki un nodos Rojas atkritumu
pārkraušanas un šķirošanas stacijā.
Par atkritumu izvietošanas adresēm iepriekš
jāziņo SIA „Rojas DzKU” valdes loceklim Ivaram

Jaunozolam, tālr. 29451531, vai Rojas novada
domes sekretārei pa tālruni 63232050.
Pagājušajā gadā daudzi šī pakalpojuma
izmantotāji bija ceļmalās nolikuši ne tikai
nevajadzīgās sadzīves elektropreces un lielgabarīta
atkritumus, bet arī sadzīves un bioloģiskos
atkritumus, šīferi un būvgružus. Paskaidrojam,
ka SIA „Rojas DzKU” darbinieki savāks tikai
sadzīves elektropreces (ledusskapjus, plītis, veļas
mazgājamās mašīnas, televizorus, datorus) un
lielgabarīta atkritumus (mēbeles, santehniku un
tml.), bet par citu kategoriju atkritumu izlikšanu
ceļmalā personas var tikt sodītas.

Atgādinām, ka vasaras sezonā no 7. maija
līdz 27. augustam Rojas atkritumu pārkraušanas
un šķirošanas stacija Rojā strādās arī sestdienās
no 9.00–15.00. Atkritumu pārkraušanas poli
gonā gan fiziskās, gan juridiskās personas
bez maksas var nodot: kartonu, tetrapakas
(skalotas), makulatūru, log u un pudeļu stiklu,
sadzīves elektronikas preces (ledusskapji, plītis,
veļas mazgājamās mašīnas, televizori, dato
ri),
luminiscentās lampas (dienas gaismas spuldzes),
plastmasas iepakojuma izstrā
dājumus. Par sa
maksu tiek pieņemti cietie sadzīves atkritumi,
autoriepas, būvgruži, lielgabarīta atkritumi, bio

Rojenieces startē „Sieviešu dienas rallijā”
5. marts bija diena, kad jau 8. gadu pēc kār
tas pār Latvijas ceļiem valdīja sievietes. Par godu
Starptautiskajai sieviešu dienai, simtiem Latvijas
kaislīgāko autobraucēju piedalījās slavenajā Sievie
šu dienas rallijā, tai skaitā arī divas brašas rojenie
ces – Eva Lakševica, Simona Dāldere un Simonas
māsīcas Zanda Hiršvalde un Inga Šagunova.
Kā pastāstīja Eva, šogad starts dots divās Lat
vijas pilsētās – Valmierā un Dobelē, bet finišs pie
Rīgas modes un izklaides centra Rīga Plaza, kurā
notika arī rallija noslēguma ballīte. Maršruta ga
rums no 300–350 kilometriem ar vairākiem kon
trolpunktiem. Mūsu ekipāža startēja no Dobeles
pulksten 11.38. Katrai ekipāžai izsniegta karte, pēc
kuras vadīties. Brīžiem nācies braukt pa pilnīgiem
Rallijs ir īsts pārbaudījums ekpipāžai, bet mūsu meitenes to gobezceļiem. Nedaudz nomaldījušās, meitenes iekū
dam izturēja. No kreisās: Simona (stūrmanis), Zanda, Eva (pilots) un
lušās tik pamatīgos dubļos, ka vienu brīdi jau licies,
Inga.
Albuma foto
ka turpat arī viņu rallijs beigsies. Viss beidzies veik
smīgi, lai arī nelielā nomaldīšanās maksājusi neiekļaušanos laikā – noteiktajās 7 stundās. Galvenais, ka finišs tomēr sasniegts,
un meitenēm par paveikto ir milzīgs prieks un gandarījums. Eva atzīst, ka vienmēr ar interesi sekojusi līdzi šim rallijam, līdz
šogad īstenojies sapnis tajā piedalīties arī pašai. Meitenēm grūtākais izrādījies rallija Rīgas posms, jo neviena no meitenēm
tik labi nepārzina pilsētu, tāpēc šeit meitenēm lieti noderējusi navigācijas iekārta. Eva uzteic savu ekipāžu, kurai bija dots
nosaukums S.e.a., bet pie mašīnas piesietās lentītes simbolizējušas sauli un jūru. 

Kopvērtējumā Rojai 2. vieta

1. vieta šahā – Ilmāram Graudiņam (no kreisās) un Armandam Indriksonam.
T. Kirilovas foto
12. martā Talsos notika kārtējās starpnovadu sporta spēļu
ziemas posma sacensības septiņos sporta veidos – novusā,
galda tenisā, šahā, šautriņu mešanā, svaru stieņa spiešanā
guļus, dambretē un pašvaldību vadītāju 3-cīņā. Zolīte tika iz
spēlēta jau iepriekšējā svētdienā. No astoņiem sporta veidiem
kopvērtējuma ieskaitē tika vērtēti 5 sporta veidi. Šoreiz sīvās
cīņas 19 komandu konkurencē kopvērtējumā esam ierindo
jušies 2. vietā (2015. gadā bijām 4. vietā), Mērsraga komandai
zaudējot tikai 3 punktus.
A. Indriksons un I. Graudiņš šahā izcīnīja zelta medaļas.
Novusā arī godalgotā 1. vieta – I. Ločmelam, O. Puntulim

un L. Rukkei. Pašvaldību vadītāju 3-cīņā mūsu novada spor
tiskākajai vadītājai E. Kārkliņai atkal medaļa, šoreiz sudraba.
Viņai bija jāšauj ar loku, jāizpilda lakrosa spēles elements un
jāmet soda metieni. Labi veicās arī galda tenisistiem, iegūstot
3. vietu 15 komandu konkurencē – U. Brūvelim, J. Jankov
skim, T. Kirilovai. Jāpiebilst, ka Jānis Jankovskis nezaudēja
nevienu spēli. Vēl 2. vietas kopvērtējumam punktus deva
arī zolītes spēlētāji, kuri 18 komandu konkurencē 6. martā
izcīnīja 6. vietu – I. Kleinbergs, I. Zūbergs, O. Puntulis. Arī
dambretē palikām 6. vietā – Ē. Jugbārdis, J. Ābols.
Šoreiz grūti bija nokomplektēt komandu svaru stieņa
spiešanā guļus. Zinu, ka novadā ir daudz šo sportistu, kuri
būtu ierindojušies sacensību pirmajā trijniekā. Dažādu ie
meslu dēļ viņi nevarēja vai nevēlējās piedalīties. Aicinu šos
stipros puišus jau rīt sākt gatavoties nākošā gada sacensībām,
tā parādot citām pašvaldībām, ka Rojā dzīvo spēcīgi vīrieši.
Paldies M. Niklāvam, A. Indriksonam un J. Krivtežam, ka ne
nobijās no smagā svaru stieņa un cīnījās.
Paldies visiem dalībniekiem, kuri labprātīgi piedalījās ša
jās sacensībās. Ceru uz atbalstu arī turpmāk!
4. jūnijā Valdemārpilī notiks starpnovadu sporta spēļu
vasaras posma sacensības futbolā, volejbolā, strītbolā, viegl
atlētikā, ģimeņu stafetēs un citās sporta aktivitātēs. Aicinu
novada iedzīvotājus pieteikties šīm sacensībām, zvanot man
uz tālr. nr. 29617771. Laika vēl ir pietiekoši, lai varētu saga
tavoties startiem.
Sporta organizatore T. Kirilova

Neizbraukāsim pludmali un neļausim to darīt
citiem
Dace Klabere
Arvien biežāk tiek konstatēts, ka Rojas novadā tiek neli
kumīgi izbraukātas kāpas un pludmale. Atgādinām, ka aiz
sargjoslu likuma 36. panta 3. daļas 6. un 9. punkts nosaka, ka
krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts pārvietoties ar
mehāniskajiem transportlīdzekļiem ārpus autoceļiem, plud
malē, meža un lauksaimniecības zemēs, ja tas nav saistīts ar
šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību. Turpat norā
dīts, ka aizliegts arī pārveidot reljefu, bojāt un iznīcināt da
bisko zemes sedzi, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams
šajā pantā atļauto darbību veikšanai. Zvejnieki drīkst ievest
tīklus un laivas, kā arī izvest lomu pa zvejnieku ceļiem, bet
nedrīkst izbraukāt kāpas un pludmali. Visiem, kuri neievēro
šos noteikumus, var tikt piemērots sods par videi nodarīto
kaitējumu, bet zvejniekiem var tikt atņemta licence.
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes
resursu kontroles daļas vecākais inspektors Rūdolfs Kalējs
gan ir pārliecināts, ka zvejnieki, kuriem ir zvejošanas licen
ces, godprātīgi izmanto tikai zvejniekiem paredzētos ceļus
un nelikumīgajā kāpu un pludmales izbraukāšanā vaino ma

loģiskie atkritumi, azbestu saturoši būvniecības
atkritumi (šīferis).
Rojas atkritumu pārkraušanas šķirošanas
stacijas darba laiks:
Darba dienās no 8.00–12.00 un no 13.00–17.00.
Sestdienās (vasaras periodā no maija līdz
septembrim) no 9.00–15.00. Svētdienās – slēgta.
Sīkāka informācija
http://www.piejuraatkritumi.lv/
vai pa tālr. 29410809.
Marita Pāvuliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēc Rojas novada pensionāru padomes
priekšsēdētājas Ilonas Zvaigznes lūguma
publicējam sekojošu rakstu no
„Latvijas Pensionārs” marta izdevuma.
(Nobeigums. Sākums 11. marta „Bangā”)
2014. gadā palielinājies iedzīvotāju
vecumā virs 65 (65+) gadiem īpatsvars,
kuri pakļauti nabadzības riskam – no
27,6% 2013. gadā līdz 34,6% 2014. gadā.
Ja persona vecumā dzīvo viena pati, tad
nabadzības risks vecumā 65+ pieauga
vēl straujāk – no 51,1% 2013. gadā līdz
674% 2014. gadā. Vientuļi dzīvojošie
pensionāri pārsvarā ir sievietes, kam
pensijas tika mazākas, jo bērnu auklēša
nas laiks nav ieskaitīts darba stāžā.
Tikpat strauji ir pieaudzis kopējais
pensionāru nabadzības risks – no 29,4%
2013. gadā uz 36,75% 2014. gadā.
Izbrīna tas, ka valdība 2015. gada no
vembrī, lemjot par 2016. gada budžetu,
neredzēja šos datus, jo tie tika publicēti
divus mēnešus vēlāk 2016. gada februārī.
LPF uzdevumā darbojas LM nodibi
nātā Sociālās iekļaušanas politikas koordi
nācijas komitejā. Esmu ierosinājis CSP zi
ņojumu par nabadzības riska rādījumiem
nodrošināt par iepriekšējo gadu līdz tekošā
gada novembra sākumam, lai ministri un
deputāti, pirms lemj par savu algu paaug
stināšanu, paskatās, ko viņi ir nodrošinā
juši pārējiem valsts iedzīvotājiem. Bet tā
laikam gan ir naiva cerība, ka viņi to darīs.
Par tikpat sliktiem rādītājiem vese
lības nozarē viņi zināja savlaicīgi, bet
naudu 9,8 miljonus, ko varēja novirzīt
2016. gada budžetā veselības pakal
pojumu pieejamības uzlabošanai, viņi
klusībā sadalīja paši savās interesēs – tā
sauktajās „deputātu kvotās”. Bija aizmir
suši, ka pirms Saeimas vēlēšanām solīja
mums nodrošināt veselības aprūpes pa
kalpojumu pieejamību.
No visa augstāk minētā var saprast,
ka zem nabadzības riska dzīvojošie pen
sionāri ar ienākumiem no 235 eiro līdz
291 eiro mēnesī 2014. gadā maksāja
valstij tikpat procentuāli lielu ienākumu
nodokli kā bagātie.
Valsti, kas no zem nabadzības riska
dzīvojošiem iedzīvotājiem vēl ietur no
dokļus, nekādi nevar dēvēt par sociāli
atbildīgu valsti, kā tas ir teikts nesen Saei
mas pieņemtajā Satversmes Preambulā.
Cik noprotams, tad deputātiem nav iz
pratnes, kas ir sociāli atbildīga valsts ES.
CSP ziņojumā trūkst atskaites par
trūcīgām personām Latvijā. Kas ir trū
cīga persona? Tas ir iedzīvotājs, kura
ienākumi ir līdz 128,06 eiro mēnesī. Šo
līmeni valdība noteica no 2008. gada
1. janvāra 90 latu apmērā mēnesī kā 50%
no 2008. gada minimālās algas (180 lati).
Šogad pēc 8 gadiem joprojām spēkā
ir šie 90 lati vai 128,06 eiro, bet minimā
lā alga 2015. gadā bija 360 eiro un 50%
būtu 180 eiro. Iepriekšējās valdības, pre
tēji jebkurai loģikai, speciāli nenoteica
trūcīgai personai augstāku ienākumu
robežu, lai amorāli taupītu uz visnaba
dzīgāko iedzīvotāju rēķina.
Ko ietaupa valdības, nenosakot
augstāku nabadzības līmeni? Ja iedzī
votāja ienākumi ir zem 128,06 eiro, vi

ņam nav jāmaksā pacienta iemaksas,
par kompensējamiem medikamentiem,
tiek kompensēts elektrības patēriņš līdz
5 eiro mēnesī, ir lielas nekustamā īpašu
ma nodokļu atlaides un daudzas dažādu
nodevu 100% atlaides.
Ja valsts paaugstinātu trūcīgās perso
nas pieļaujamo ienākumu, tad valstī ras
tos papildus izdevumi no trūcīgo skaita
pieauguma. Šobrīd notiek pretējais.
Saglabājot pašreizējo ienākuma robež
līgumu, pēc katras pensiju indeksācijas
zināms pensionāru skaits pārsniedz par
dažiem eiro vai eirocentiem noteikto
robežu 128,06 eiro, un viņi pazaudē vi
sas trūcīgai personai valsts noteiktās at
laides. Vienlaikus viņi var pazaudēt arī
pašvaldību noteiktos sociālos pabalstus,
ja tie nav noteikti augstāki kā mazno
drošinātai personai.
2014. gada sākumā trūcīgā sta
tuss bija noteikts 83273 personām,
2015. gada janvārī 65461. Šo samazi
nājuma rādītāju valsts publicē ar lielu
pompu: ir samazinājies trūcīgo skaits
valstī. Bet zinot visu augstāk minēto, tas
pensionārs, kas tagad saņems indeksēto
pensiju (kopā ar piemaksu) par vienu
eirocentu vairāk (128,07 eiro mēnesī),
kļūs ļoti nabadzīgs, jo zaudēs visas tās
atlaides, kas bija iepriekš noteiktas kā
trūcīgai personai un netiks piešķirtas
vairs kā maznodrošinātai personai.
Nabadzības riska pieaugums 2015. ga
dā pensionāriem tikai palielināsies, jo
2015. gadā vidējās algas pieaugums ir
būtisks – 52 eiro, bet indeksētās pensijas
pieaugums ir 3,64 eiro mēnesī (14,3 rei
zes mazāks). Un tas notika Straujumas
valdības pasludinātajā ienākumu ne
vienlīdzības samazināšanas laikā.
Ja skatāmies, kā pieauga no jauna
aprēķinātās pensijas 2015. gadā, tad
pieaugums ir būtisks, vidējā no jauna
piešķirtā pensija ir 302,7 eiro mēnesī
(otra lielākā no jauna piešķirtā pensi
ja pēc 2009. gada pensijas). Šo pensiju
vēl 2018. gadā sola pārrēķināt kā krīzes
gadu pensiju.
Kādas prognozes pensionāriem
2016. gadā? LM izstrādātajā pensiju in
deksācijas variantā 2016. gadam pielie
tots sagaidāmais indeksācijas koeficients
1,029, kas 100 eiro pensijai dotu pieau
gumu 2,9 eiro pret 1,59 eiro 2016. gadā.
Bet 2017. gadā sola indeksēt ar 50% no
iemaksu algas pieauguma koeficienta. Vi
dējai algai pieaugot pašreizējā tempā, tas
būtiski nesamazinās zem nabadzības ris
ka esošo pensionāru skaitu. Bet pensijas
pieaugums būs jūtamāks.
Igaunijā pensijas 2015. gadā indeksē
ja ar 80% no iemaksu algas koeficienta.
Var būt, ka politiķi Latvijā sapratīs Pre
ambulā rakstīto vārdu „sociāli atbildīga
valsts” īsto nozīmi.
Cerēsim.
Jānis Felsbergs,
LPF Pensiju komisijas vadītājs

Logu stikla pieņemšanas noteikumi
Rojas atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacijā

Pirms pāris nedēļām uzņemtajā fotogrāfijā redzams, ka
šo ceļu kāpās iebraukusi ne viena vien automašīna.
A. Liepnieka foto

Dace Klabere

luzvejniekus un atpūtniekus. Lai veiksmīgāk cīnītos ar vides
kaitniekiem, gan Rūdolfs Kalējs, gan pašvaldības policijas
inspektori lūdz nebūt vienaldzīgiem vietējiem iedzīvotājiem
un garāmgājējiem, bet vainīgo automašīnu nofotografēt tā,
lai būtu saskatāms automašīnas numurs, un tad jau vainīgo
atrast vairs nebūs grūti. 

SIA „AAS „Piejūra”” struktūrvienības vadītājs Inārs Zaļums norāda, ka logu stikls
bez maksas tiek pieņemts tikai un vienīgi bez piemaisījumiem. Logu stiklam nedrīkst
būt piemaisīti: spoguļi, automobiļu un traktortehnikas stikli, stikla bloki, siltumnīcu
stikli ar montāžas jēlgumiju, ārējās apgaismes flakoni, stiklu paketes savienojuma len
tes, koksne, pudeļu un burku stikli, smiltis utt. Logu stikli ar augšminētajiem piemai
sījumiem tiek pieņemti par samaksu. 
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Pasākumu kalendārs
25. martā plkst. 13.00

„…es mājās pārnākšu…”.

Komunistiskā terora upuru atceres
brīdis pie Likteņakmens.
28. martā plkst. 12.00
pļaviņā pie Rojas kultūras centra
pavasarīgs jampadracis Otrajās Lieldienās lieliem un maziem.
 pavasarīgas dziesmas un dejas
 šūpošanās, olu ripināšana un olu kaujas
 olu krāsošana uz līdzenas vietas
 jautras spēles un atrakcijas
 silta tēja, zaptsmaizes
Jampadraci veidot palīdzēs Liepājas cirks „Bez temata”,
D. Tapiņas vokālās studijas audzēkņi, modes deju studijas
„Elfas” dejotāji, kā arī Rojas sporta skolas audzēkņi.
Nākot paņem līdz pāris olas ripināšanai un kaujām, kā arī at
nes savu visskaistāko krāsoto olu kopīgai Rojas olu ligzdai.
Paldies atsaucīgajai Svetlanai Čeksterei un Mārim Maķinskim
par atbalstu kārumu gatavošanai.
Plkst. 14.00 Rojas kultūras centrā
Lieldienu multenītes mazajiem –

„Kā Lupatiņi Lieldienas gaidīja”.
Ieeja brīva.

31. martā plkst. 13.00
Jaunais Liepājas teātris viesojas ar izrādi bērniem

„ĪKSTĪTE”.

„Īkstīte” ir viena no skaistākajām pasakām. Lai cik mēs
mazi nešķistu šai lielajai pasaulei, mēs katrs varam paveikt ko
lielu, pamanāmu un citiem prātā paliekošu. Arī mazā Īkstīte,
kaut maza, bet stipra dodas pretim lielajai pasaulei. Īkstītes
piedzīvojumos piedalīsies taurenis, krupis, žurka, kurmis un,
protams, bezdelīga, bet mazie skatītāji varēs redzēt, cik pasaule
ir pasakām un brīnumiem pilna. Tiekamies un skatāmies izrādi!
Ieeja 2.00 EUR.
2. aprīlī plkst. 19.00
MaksimaTrivaškeviča stand-up komēdijas šovs

„Stand-up izrāde latviešu valodā”.

Maksims Trivaškevičs ir komiķu organizācijas „Comedy
Latvia” biedrs un viens no pieredzējušākajiem stand-up žanra
pārstāvjiem Latvijā. Paspējis līdz asarām sasmīdināt publiku gan
Latvijā, gan arī kaimiņvalstīs, šajā vakarā skatītājus priecēs ar
vairāk kā stundu garu priekšnesumu.
Ieeja 1.00 EUR. Biļetes varēs iegādāties tieši pirms izrādes.

Datums,
diena
01.04.2016.
Piektdiena
04.04.2016.
Pirmdiena
05.04.2016.
Otrdiena
07.04.2016.
Ceturtdiena
08.04.2016.
Piektdiena
11.04.2016.
Pirmdiena
12.04.2016.
Otrdiena
14.04.2016.
Ceturtdiena
15.04.2016.
Piektdiena
18.04.2016.
Pirmdiena
19.04.2016.
Otrdiena
21.04.2016.
Ceturtdiena
22.04.2016.
Piektdiena
25.04.2016.
Pirmdiena
26.04.2016.
Otrdiena
28.04.2016.
Ceturtdiena
29.04.2016.
Piektdiena

9. aprīlī plkst. 18.00 un plkst. 20.00
Iecienītais pašmāju muzikāli atraktīvais šovs

Nodarbības
nosaukums
Literārā stunda

9. aprīlī plkst. 22.00

balle ar grupu „ROJA”.

Nenokavējiet balles sākumu, jo tieši tad uzstāsies atraktīvie
mūziķi no „SPARKLING 5”.
Ieeja 5.00 EUR.
Rezervētās vietas pie galdiņiem lūdzam izpirkt līdz 8. aprīlim.
Jūrmalas fotogrāfa Ojāra Griķa darbu izstāde

„Cukurūdens. Debessūdens”.

Policijas ziņas
Laika posmā no 24. februāra līdz 22. martam pašvaldības policija
veikusi sekojošas darbības:
02.03. Kāda sieviete Kaltenē konstatējusi jūras piesārņojumu. Sa
zinoties ar vides inspektoru, konstatēts, ka piesārņojuma nav.
03.03. Tiek ziņots, ka pa pludmali braukā automašīna. Izbraucot
uz notikuma vietu, automašīna netiek atrasta. Ziņots par izbērtiem
atkritumiem uz Zibeņdambja. Konstatēts, ka izbērti nevis sadzīves
atkritumi, bet gan pārtikas atkritumi dzīvniekiem.
05.03. Kaltenē privātā mežā atrasts zem egles paslēpts velosipēds
Kosmoss. Īpašnieks velosipēdu var saņemt pašvaldības policijā.
09.03. Kaltenes kapos noticis vandālisms. Izsaukta valsts policija,
ierosināta krimināllieta par kapu apgānīšanu.
10.03. Izsaukums uz kādu dzīvokli Rojā, kurā agresīvs vīrietis
nodarījis miesas bojājumus draudzenei un sabojājis vairākas man
tas. Lieta nodota valsts policijai.
16.03. Saņemts iesniegums no kāda vīrieša par nozagtu motorzāģi.
Lieta nodota valsts policijai. Ziņots, ka Rojā šoferis, kurš braukā ar
baltas krāsas automašīnu, piedāvājas pavizināt jaunas meitenes. Lū
gums iedzīvotājiem būt uzmanīgiem un nesēsties svešās automašīnās.
17.03. Saņemts zvans, ka trokšņaina kompānija privātmājas pir
majā stāvā traucē invalīdei mājas otrajā stāvā. Ar vainīgajām perso
nām veiktas pārrunas, pārkāpums novērsts.
Uzrakstīti 3 brīdinājumi par mājas nosaukuma zīmes neesamību
un 4 brīdinājumi par izveidojušos kūlu. 

Nodarbības vadītājs,
kontakttālrunis
I. Krūmiņa 28694414
10.30–12.30
B. Trūbiņa 27234288

Radošās darbnīcas

10.00–13.00 I. Krūmiņa 28694414

Kulinārijas
nodarbība
Vingrošana
fizioterapeita vadībā
Dekupāža

I. Krūmiņa 28694414
10.30–12.30
B. Trūbiņa 27234288

Ziepju gatavošana

10.00–14.00 I. Šelkova 26414104

Radošās darbnīcas

10.00–13.00 I. Krūmiņa 28694414

Plastiskās masas
apstrāde
Galda spēles
Vingrošana
fizioterapeita vadībā

9.00–10.00 M. Nāckalne 25449836
10.30–12.30 A. Reinholde 29354294

10.30–12.30 I. Šelkova 26414104
10.00–13.00 L. Voronova 29410533
9.00–10.00 M. Nāckalne 25449836

Dekupāža

10.30–12.30 A. Reinholde 29354294

Literārā stunda

10.30–12.30

Radošās darbnīcas

10.00–13.00 I. Krūmiņa 28694414

Plastiskās masas
apstrāde
Mezglošanas
nodarbība
Vingrošana
fizioterapeita vadībā

10.00–12.00
12.00–14.00

I. Krūmiņa 28694414
B. Trūbiņa 27234288

10.00–13.00 I. Krūmiņa 28694414
10.00–12.00
12.00–14.00

I. Šelkova 26414104

9.00–10.00 M. Nāckalne 25449836
10.30–12.30 A. Reinholde 29354294

Lūgums līdzi ņemt viskrāsaināko
Lieldienu olu konkursam.

Lieldienu dievkalpojumi
Rojas evaņģēliski luteriskā draudzē
 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
 24. martā 18.00
 Lielās Piektdienas dievkalpojums
 25. martā 15.00
 Lieldienu dievkalpojums 27. martā 13.00
Rojas katoļu draudzē 27. martā 9.00
Kaltenes evaņģēliski luteriskā draudzē
 Lielās Piektdienas dievkalpojums
 25. martā 16.00
 Lieldienu dievkalpojums 27. martā 8.00
Ģipkas baznīcā Lieldienu dievkalpojums
27. martā 14.00

Lieldienu svinēšanu
29. martā 11.00 Rojas Jūras
zvejniecības muzejā.
Līdzi ņemt groziņu!
PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.
PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt
29286523.
 Veclaiku monētas, pulksteņus, nozīmītes,
porcelāna figūriņas, pirmskara fotogrāfijas u.c.
Tālrunis 26864735.

Pārvelk un izgatavo
mīkstās mēbeles.

10.30–12.30 I. Šelkova 26414104

Novadu 15. Grāmatu svētki
TALSOS, 2016. gada 1. aprīlī
Grāmatu komercizstāde Talsu novada pašvaldības foajē,
Kareivju iela 7.
Piedalās izdevniecības: Zvaigzne ABC, Lauku Avīze,
Jumava, Nordik, Avots, Kontinents, Divpadsmit, Mansards,
Atēna.
Pircēji piedalās „Jaunumu izlozē”.
Izstāde „Velna puika – Gatis Šļūka”.
Izstāde „Aktieris, režisors, dziesminieks Varis Vētra”.

Pieaugušajiem

10.00 Grāmatu svētku atklāšana Talsu novada pašvaldības lielajā zālē, Ka
reivju iela 7.
10.30 Laikraksta „Latvijas Avīze” publiskā diskusija „Kāds būs lauku skolu
liktenis?”; piedalās izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) – Talsu
novada pašvaldības lielajā zālē.
12.30 Pusdienas kurzemnieku gaumē.
13.00 „Karikatūristi ir nopietni cilvēki” – tikšanās ar karikatūristu Gati
Šļūku (Lauku Avīze) Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.
14.00 „Jaunumu izloze” Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.
14.30 „Sirds mana zin`, kur turos es…” – savu dzeju lasa un dzied Varis
Vētra.

Bērniem un jauniešiem

1 0:00 „Stāstiņš 5 minūtēs...” – iepazīšanās ar jauno autori Arantu Ragasti
(Lauku Avīze) pirmskolas iestādē „Pīlādzītis”.
11:00 „Zoodārzs manā pagalmā” – tikšanās ar grāmatas autoru Ingmāru
Līdaku (Zvaigzne ABC) Talsu pamatskolā.
11:30 „Lasāmmīklas” – jauna grāmatu sērija bērniem. Stunda ar autori
Arantu Ragasti (Lauku Avīze) Talsu bērnu bibliotēkā.
13:00 Ingmārs Līdaka (Zvaigzne ABC) par dzīvi zvēru sabiedrībā – Talsu
bērnu bibliotēkā.
Svētku atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Eiropas
Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Bērnu fonds, Jelgavas tipogrāfija,
Nacionālie bruņotie spēki, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, Latvijas Okupācijas muzejs, Valdis Zatlers, Talsu novada dome
Informatīvie atbalstītāji: laikraksti „Latvijas Avīze”, „Talsu Vēstis”, „Talsu
Novada Ziņas”, „Banga”, Talsu TV, http://.talsubiblioteka.lv, www.talsi.lv,
www.roja.lv, www.dundaga.lv, www.mersrags.lv

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

„Svinam Lieldienas kopā!”

9.00–10.00 M. Nāckalne 25449836

Radošās darbnīcas

9.30–15.00
		
		
		
		
		
9.30–15.00
		

Rojupes BJIC „Varavīksne”
28. martā plkst. 14.00 ielūdz
uz pasākumu ģimenēm

I. Šelkova 26414104

10.00–14.00 I. Šelkova 26414104

Plastiskās masas
apstrāde
Mezglošanas
nodarbība
Vingrošana
fizioterapeita vadībā
Dekupāža
Mezglošanas
nodarbība

Sludinājumi

Rojas invalīdu biedrības biedri tiek laipni lūgti uz

Ziepju gatavošana

„MEKLĒJAM SOLISTU!”.

Kā vienmēr, jūs gaida pārsteigumi un pozitīvas emocijas!
Ieeja 5.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana.

Nodarbība
notiek

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

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

Matrači, audumi, atsperbloki,
ādas, furnitūra.
Talsos, Kr. Valdemāra ielā 14.
Zvanīt 28333826, 29663953, 25907095.
Ziemeļkurzemes Mežsaimniecības
uzņēmums pērk meža un zemes īpašumus.
Augsta cena. Samaksa pirkuma dienā.
Palīdzam kārtot dokumentus.
Izskatīsim visus jūsu piedāvājumus.
Telefons 29777021.
DAŽĀDI
QQ Elektromotoru remonts Tukuma novada
„Rauciņos”. Telefons 29253411.

Pateicība
Mīļš paldies Rojas novada domei un Sociālajam
dienestam par atbalstu un visiem, kuri bija kopā ar
mani, izvadot brāli Arni Rukku pēdējā gaitā.
Līga

Atgādinājums
Nekustamā īpašuma nodokļa pirmā ceturkšņa
maksājuma termiņš ir 31. marts!

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobila
jā mamogrāfā, kas ieradīsies 18. aprīlī pie doktorāta
Rojā, Selgas ielā 7.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc
iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēs
tuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga
programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uz
aicinājuma 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 67142840 un
27866655 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu).

Bezmaksas izdevums.
«BANGA»
iznāk 2 reizes mēnesī.

