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Iestājoties pavasarim un siltam laikam, skatiens
arvien biežāk neviļus tiek vērsts slavenās Rojas stārķu ligzdas virzienā. Un beidzot pirmdienas rītā acīgākie ligzdā bija pamanījuši graciozo Oskaru, kurš
steidz sakārtot mājvietu, pirms nav ieradusies viņa
draudzene Anita.
M. Pāvuliņas foto

Aizsardzības ministra vizīte Rojā
8. aprīlī Rojas novada pašvaldībā darba vizītē ieradās Latvijas Republikas Aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis. Ministrs vizīti
sāka Rojas vidusskolā, tiekoties ar jaunsargiem,
viņu vadītāju Jolantu Jurkeviču un pārējiem interesentiem no vidusskolas klasēm. Lekcijā „Kā
mēs sargāsim Latviju?” ministrs klātesošajiem
skaidroja par sauszemes, jūras, un gaisa spēku
iespējām, kā arī kādās starptautiskās operācijās un
misijās Latvija piedalās. Ministrs aicināja jaunie-

šus būt uzmanīgiem sociālajos tīklos – sekot līdzi
informācijai, kuru publicē, jo tā var tikt izmantota
ļaunprātīgi.
Pēc tikšanās vidusskolā, ministrs apmeklēja
Rojas novada domi, kur tikās ar domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu, domes deputātiem, izpilddirektoru un Rojas Sporta skolas burāšanas treneri.
Pašvaldības prezentācijā Raimonds Bergmanis
tika iepazīstināts ar jau īstenotajiem un iecerētajiem projektiem Rojas novadā, kas saistīti ar militāro, sporta un infrastruktūras
jomu. Pēc prezentācijas klātesošie iesaistījās diskusijā par esošās
infrastruktūras un perspektīvo
infrastruktūras projektu izmantošanu valsts aizsardzības stiprināšanā, kā arī par bērnu un jauniešu
militārās apmācības iespējām.
Savukārt pastaigā pa Roju
ministrs devās pēcpusdienā – apskatīja Rojas ostas teritoriju un
ar domes priekšsēdētaju un izpilddirektoru apsprieda ar ostas
aizsardzību saistītās problēmas.
Augstā amatpersona iepazinās
arī ar Rojas burāšanas centru,
Rojas vidusskolā Aizsardzības ministrs uzstājās ar lekciju „Kā kurā atzinīgi novērtēja iegādāto
mēs sargāsim Latviju”.
inventāru un viesojās Rojas sta-

Ar esošo situāciju viesi iepazīstina burāšanas treneris Gunārs Reinholds (centrā), aiz viņa izpilddirektors Jānis Pūce, domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.
								
M. Pāvuliņas foto
dionā. Ministrs apskatīja arī teritoriju, kurā plānota Latvijas Bruņoto spēku 25. gadadienas pasākuma norise.

Vizītes noslēgumā ministrs tikās ar Latvijas
Zaļās partijas biedriem.
Marita Pāvuliņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rojā izskanējis pozitīvo emociju šovs
9. aprīlī jau 7. reizi Rojas kultūras
centra skatuvi bija iekarojuši pašmāju
solisti, lai saviem radiem, draugiem,
paziņām un visiem pārējiem novada
ļaudīm un viesiem demonstrētu savu
muzikālo talantu, atraktivitāti un uzdrīkstēšanos.
Tā kā jau vairākus mēnešus dzīvojam Raimonda Paula zīmē, šova „Meklējam solistu!” veidotāji Dace Broka un
Jānis Kalniņš koncertu bija iecerējuši
kā dāvanu leģendārajam komponistam
jubilejā, tādēļ gan solistu, gan viesu –
grupas „Sparkling 5” izpildījumā skanēja tikai Raimonda Paula komponētā
mūzika.
Kā pirmā uzstājās iesildošā grupa
„Sparkling 5”, ar savu sniegumu tūlīt arī
iekarojot visu klausītāju sirdis. Nav jau
noslēpums, ka visgrūtāk uzstāties ir tieši pašu mājās, tādēļ, lai mūsu solistiem
vēl būtu dažas minūtes laika noskaņoties, uz skatuves pirmais kāpa Valters
Laķevics no kaimiņu, Kolkas pagasta.
Un tad jau laiks arī mūsu pašmāju solistiem. Atkāpties vairs nav kur, un pirmā
uz skatuves kāpj drosmīgā kalteniece
Liena Grosbaha. Par to, ka Lienai drosmes netrūkst, liecina arī tas, ka viņa ne
reizi vien devusies līdzi jūrā mammai,
kura, starp citu, ir vienīgā sieviete-zvejniece Latvijā. Klausoties un skatoties
Lienas priekšnesumu, neticams liekas fakts, ka viņa uz skatuves ir pirmo
reizi – tik mierīgi un pārliecinoši viņa
dzied par sapņa piepildīšanos. Tikpat
drosmīga ir arī rojeniece Aiga Sproģe.
Ikdienā Aiga rūpējas par Rojas vīriešu
skaistumu savā frizētavā „Matīss”, bet
vajadzības gadījumos Aiga ir gatava
arī ļoti operatīvai rīcībai, piemēram,
safrizējot uz viesizrādi Rojā atbraukušos Dailes teātra aktierus. Šajā vakarā
Aiga dzied par bailēm nepalikt vienai
tumsā. Par nākamo solistu varam droši apgalvot – ļoti daudzpusīgs cilvēks.
Savulaik strādājis par šoferi, komunālā

uzņēmuma šefu, darbojies privātbiznesā un visbeidzot pārcēlies uz Ventspili,
Valdis Lesiņš nav aizmirsis arī dzimto
Roju. Dzīvojot ar vienu kāju Rojā, ar
otru Ventspilī, Valdis joprojām paspēj
gan ģitāru, gan volejbolu uzspēlēt, gan
pa reizei arī uzdziedāt. Šova dziesmā
viņš kavējas nostalģiskās atmiņās, izraisīdams veselu aplausu vētru. Ar lielu
aizrautību vērojām arī nākamā solista Ivara Jermaņa uzstāšanos. Ikdienā strādādams visnotaļ nopietnā un atbildīgā
darbā, bez vairākām svešvalodas zināšanām, Ivars lieliski pieprot arī ģitāras
spēli un labprāt apmeklē karatē nodarbības. Bet šajā vakarā Ivars spridzina
skatuvi ar dziesmu par zilo karbunkuli, kuru lieliski papildināja Rojas West
Coast Swing dejotāji – zēni rūtainos
skotu svārciņos.
Nākamā drosminiece – Inga Grunte.
Ingas ikdiena paiet uzņēmuma „Zītari
LZ” kafejnīcā Rojas vidusskolas telpās,
kurā viņa perfekti pārzina visus darbus.
Pēc dabas Inga ir dzīvespriecīga optimiste, bet šajā vakarā viņa ļoti izjusti,
izraisot klausītājos līdzi pārdzīvojumu
un saviļņojuma asaras, izpildīja vienu
no smeldzīgākajām Raimonda Paula
dziesmām – Ances romanci no filmas
„Klāvs, Mārtiņa dēls”. Katrs priekšnesums nāca kā pārsteigums, arvien no
jauna atklājot, kādi talanti dzīvo starp
mums. Un te atkal viens no viņiem – īsts
dārgakmens Oskars Jurgenbergs. Lai
uzmanās Intars Busulis – viņam uzradies nopietns konkurents! Starp citu,
Oskars, tāpat kā Intars Busulis, spēlē arī
trombonu. Savulaik talantīgais jaunietis
dziedājis vairākos koros, un, lai arī kādu
laiku tā pa īstam uzdziedāt nav nācies,
dziedātāja talants jau nekur nav zudis un
Oskara izpildītā Raimonda Paula mīlas
dziesma izpelnījās skaļas skatītāju ovācijas. Dziesmu lieliski papildināja Beātes
Bekmanes dejojums un, dziesmai izskanot, bija žēl, ka šo abu jauniešu lielisko

izpildījumu
nevaram noskatīties
vēlreiz. Vēlāk sarunā Oskars atzina,
ka uzzinot, ka būs
jādzied Raimonda Paula dziesmu,
viņš ne mirkli nešaubījies par dziesmas izvēli, lai arī
tā nebūt nav no
vieglajām. Oskaram tuvs ir Intara
Busuļa uzstāšanās
stils, viņš seko līdzi viņa karjerai,
un jau sen tieši šī
dziesma Oskaru
uzrunājusi visvairāk. Zināms, ka
šai dziesmai ir vairākas versijas. Sākotnēji Raimonds
Pauls to uzrakstījis
Krievijas estrādes
Koncerts izskanējis, godam nopelnītās bučas un ziedi saņemti.
zvaigznei ValeriAlbuma foto
jam Ļeontjevam,
bet pirms pāris gadiem Oskara izpildīto savu spēcīgo balsi klausītājus pārstei- jiem skatītājiem un jāļauj atvilkt elpu
versiju Kārlis Lācis bija aranžējis speciā- dza arī Sanita Graudiņa. Viņa Roju par un noskaņoties nākamajam koncertam
li Intaram Busulim – ar to viņš uzstājās savām mājām izvēlējusies jau vairāk kā pašiem šova dalībniekiem.
Daces Brokas, Jāņa Kalniņa un Evas
konkursā Maskavā. Sākotnēji Oskars pirms gada, un par galvenajām vērtībām
gan nedaudz bažījies, kā klausītāji uz- savā dzīvē uzskata stipru ģimeni, dzimto Fricbergas vadībā ir strādājusi vesela
komanda cilvēku, lai mēs šajā vakarā
tvers viņa priekšnesumu krievu valodā, zemi un Dievu.
Ar neatslābstošu interesi klausoties brīnišķīgi pavadītu laiku, gūstot daudz
bet pēc skatītāju reakcijas varēja saprast,
ka bažas izrādījušās veltas – gan ar katru priekšnesumu, laiks aizskrien vēja prieka un pozitīvu emociju. Kā atzidziesmas izvēli, gan izpildījumu Oskars spārniem. Izskanot pēdējai dziesmai, na Jānis Kalniņš, gatavošanās šovam
bija trāpījis desmitniekā. Nākamo so- šova vadītāji prognozē, ka tā, nemitīgos bijusi lēna un sistemātiska. Viens no
listu – Ritvaru Jansonu, mēs visbiežāk solistu meklējumos, viņiem pašiem jau galvenajiem uzdevumiem bijis sagatavaram satikt Rojas tirgū, kur viņš, šova pavisam drīz piestāvēs dziedāt – vec- vot solistus psiholoģiski, lai viņi būtu
vadītājas Daces Brokas vārdiem runājot, māmiņ labā, dsosimies dabā…, kas tū- gatavi kāpšanai uz skatuves. Sākuši
nodarbojas ar savu plaukstošo biznesu. līt arī tiek izmēģināts. Un tā mēs atkal pamazām, pievienojot gaismas, de ārējais jau bijis tehnikas
Ritvars pēc profesijas ir daiļdārznieks pārliecināmies, ka Dace Broka mierīgi jotājus utt. P
un starp visiem dārzniekiem viņš no- var turēt līdzi pašam Jānim Kalniņam! jautājums. Protams, ka šova veidotāji
teikti izceļas ar savu ārkārtīgi spēcīgo Vēl tikai visiem kopīgi nodziedātā kur- pārdzīvojuši un uztraukušies par katru
balsi. Savulaik, dziedot korī, Ritvars jau zemnieku himna „Kurzemei” un – šovs priekšnesumu, jo visiem gribējies, lai
iepazinis skatuves dēļus, tādēļ arī viņa ir beidzies. Lai kā arī gribētos vēl pabūt tas izskanētu pēc iespējas kvalitatīvāk.
(Turpinājums 4. lpp.)
dziedājums – drošs un pārliecinošs. Ar tā atmosfērā, ir jāatbrīvo zāle nākama-

BANGA 2016. gada 22. aprīlis

2

Rojas novada 19. aprīļa domes sēdē tika izskatīti
26 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2016 „Rojas novada
pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.
 Apstiprināt konsolidēto Rojas novada domes 2015. gada pārskatu.
 Apstiprināt SIA „Rojas DzKU” 2015. gada pārskatu.
 Pieņemt zināšanai SIA „Rojas DzKU” 2016. gada budžeta ienākumu un izdevumu tāmes.
 Apstiprināt ar 2016. gada 1. aprīli grozīto Amatu klasificēšanas
rezultātu apkopojumu un Rojas novada pašvaldības darbinieku individuālā mēnešalga un novērtēšanas rezultātu apkopojumu Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvedei, un ar 2016. gada 1. maiju
grozīto Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu un Rojas novada pašvaldības darbinieku individuālā mēnešalga un novērtēšanas
rezultātu apkopojumu Rojas Mūzikas un mākslas skolas sekretārei.
 Piešķirt domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu laikā no šī gada 11. maija līdz 22. maijam.
 Ar 2016. gada 1. septembri organizēt Rojas novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamo un viņus pavadošo personu pārvadājumus, lai nokļūtu izglītības iestādēs un atgrieztos no tām, ar sabiedrisko transportu.
 Rojas novada pašvaldībai pievienoties Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra veidotajam Nacionālajam veselīgo pašvaldību tīklam.
 Iesniegt Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai – 100” izsludinātajā projekta konkursā iesniedzamo projekta
pieteikumu „Grāmata Roja simts gados” izveidei. Projekta kopējās
izmaksas ir 32 137,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi eiro), no kuriem Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējums ir 4887,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simts astoņdesmit
septiņi eiro), pašvaldības līdzfinansējums 27 250,00 EUR (divdesmit
septiņi tūkstoši divi simts piecdesmit eiro).
 Apstiprināt cenrādi multifunkcionālā centra „Strops” radošajām darbnīcām.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Bišudārzi”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 004 0005) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 004 0005 (kopplatība 8.7000 ha) zemes lietošanas mērķi:
– „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 8.7000 ha platībā.
 Noteikt nekustamā īpašuma „Dimanti”, Rudē, Rojas novadā
(kadastra Nr. 8882 007 0005), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0238 (kopplatība 0.3938 ha) zemes lietošanas mērķus:
– „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.1200 ha platībā,
– „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 0.2738 ha platībā.
 Atcelt Rojas pagasta padomes 14.11.2006. lēmumu, protokols
Nr. 16, 13. punktu „Par Rojas pagasta nekustamo īpašumu zemes
lietošanas mērķa maiņu” 40. apakšpunktu, kurā lemts par nekustamā īpašuma „Imantas Kaltenē” zemes lietošanas mērķa maiņu. Noteikt nekustamā īpašuma „Imantas”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0086), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 009 0086 (kopplatība 0.8574 ha) zemes lietošanas mērķus:
– „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.2211 ha platībā,
– „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 0.6363 ha platībā.
 Atcelt Rojas novada domes 17.01.2012. lēmums, protokols
Nr. 1, 10. punkts „Par zemes ierīcības projekta „Jaunarāji” apstiprināšanu” 10.2. apakšpunktu daļā, kurā īpašumam „Jaunarāji”, Rojas
novadā noteikts zemes lietošanas mērķis. Noteikt nekustamā īpašuma „Jaunarāji”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 004 0200), sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0172
(kopplatība 32.6500 ha) zemes lietošanas mērķus:
–„individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.4700 ha platībā,
– „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 31.6200 ha platībā,
– „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 0.5600 ha platībā.
 Pagarināt nomas tiesības nekustamā īpašuma „Slēgtais cehs Nr. 1
un Nr. 2”, kadastra Nr. 8882 509 0016 apsaimniekošanas vajadzībām

nepieciešamo zemes nomas līgumu līdz 2026. gada 31. decembrim.
Atļaut iznomāt zemi apakšnomā SIA „Gamma – Rent”, reģistrācijas
Nr. LV40103137765, uz zemes nomas līguma darbības laiku.
 Atcelt Rojas novada domes 19.01.2016. lēmumu Nr. 16 „Par
būvēm, kas kvalificētas kā vidi degradējošas vai cilvēka apdraudošas
būves Rojas novadā”. Lēmuma izskatīšanu par Rojas novada administratīvā teritorijā esošām būvēm, kas ir vidi degradējošas būves,
sagruvušas būves un cilvēku drošību apdraudošas būves izskatīšana
veicama atbilstoši Rojas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 14/2014 (apstiprināti 21.10.2014., sēdes lēmums Nr. 92, protokols
Nr. 10) „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēka apdraudošas būves Rojas novadā”.
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ķeizari”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 007 0366), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0478. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0478 piešķirt jaunu nosaukumu „Brīvzemes”.
Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu
8882 007 0478 saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. Paliekošai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0366 saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”.
 Sakarā ar zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu un precizēšanu dabā, noteikt nekustamā īpašuma „Alkšņi”, Valgalciems, Rojas
novads, ar kadastra Nr. 8882 010 0152 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8882 010 0152 platību 0,4762 ha.
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Peldu iela 9, Roja, Rojas novads (kadastra Nr. 8882 008), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0160. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0160 piešķirt jaunu nosaukumu „Ziedoņi”. Atdalītai
zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0160,
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. Paliekošai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0542 saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi: „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”.
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Nāgiņi”, Rojas novads (kadastra Nr. 8882 009 0046), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0180. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 010 0180 piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunnāgiņi”.
Atdalāmajai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu
8882 010 0180 saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus:
– „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 2,2000 ha platībā;
– „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 1,5500 ha platībā.
Paliekošai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu
8882 009 0046, saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus:
– „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0,3000 ha platībā;
– „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 3,5000 ha platībā;
– „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 4,000 ha platībā.
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Sniķeri”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0189), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0190. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0190 piešķirt jaunu nosaukumu „Mežsniķeri”. Atdalītai
zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0190
noteikt zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība”. Paliekošai zemes vienībai (īpašumam) ar
kadastra apzīmējumu 8882 009 0189 noteikt zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”.
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lauri”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 008 0030), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0030. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8882 008 0030 piešķirt jaunu nosaukumu „Mežlauri”. Atdalītai zemes
vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0030 platībā,
noteikt zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība”. Paliekošai zemes vienībai (īpašumam) ar

Apstiprināta biedrības
„Talsu rajona partnerība”
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģija 2015.–2020. gadam
Biedrība „Talsu rajona partnerība”
11.04.2016. ir saņēmusi Zemkopības
ministrijas lēmumu par „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.–
2020. gadam” apstiprināšanu un atbalsta
piešķiršanu stratēģijas īstenošanai.
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atbalstam piešķirts
finansējums 1 570 493,38 eiro apmērā.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda (EJZF) atbalstam piešķirts finansējums 1 404 401041 eiro apmērā.

gumus, iespējams saņemt atbalstu savām
idejām.
Tuvāku informāciju iespējams saņemt biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr. Valdemāra ielā 21a, Talsos, darba dienās no 9.00 līdz 16.00, vai,
rakstot: e-pasts: talsu.partnerība@inbox.lv,
vai zvanot, tālrunis 22328884, Lolita
Pļaviņa.

kadastra apzīmējumu 8882 004 0247 noteikt zemes lietošanas mērķi:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”.
Paliekošai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu
8882 004 0248 noteikt zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”. Paliekošai zemes vienībai
(īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0101 noteikt zemes
lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”. Paliekošai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra
apzīmējumu 8882 005 0102 noteikt zemes lietošanas mērķi: „Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”. Paliekošai
zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0049
noteikt zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība”.
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lāčplēši”, Rojas novads
(kadastra Nr. 8882 008 0795), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 814. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0814 piešķirt jaunu nosaukumu „Lāčmeži”. Atdalītai
zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0814
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0795 saglabāt esošo zemes
lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0550 saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi: „Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0551 saglabāt
esošo zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība”.
 Precizēt Rojas novada domes 2016. gada 15. marta lēmuma
Nr. 54 „Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Rojas osta”, Rojas novadā” 1. pielikuma „Nosaukumi un
adreses” 18. un 19. Nr. grafiskajā daļā, nosakot to šādā redakcijā:

Nosaukumi un adreses
Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

Pielikums Nr. 1

Projektēto zemes vienību
Adrese

Esošā
platība

Selgas iela 1,
Roja,
50.0562
88820080728
Rojas
ha
novads

Nr.
piešķirt
grafiskajā platība
adresi/
daļā
nosaukumu
18
19

Selgas iela 1P,
0.0516
Roja,
ha
Rojas novads
Selgas iela 1V,
0.0581
Roja,
ha
Rojas novads

 Precizēt Rojas novada domes 2016. gada 15. marta lēmumu
Nr. 63 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Purlīdumi”, Rojas novadā” 2. punktu, nosakot to šādā
redakcijā: „Sadalīt nekustamā īpašuma „Purlīdumi”, Rojas novads,
(kadastra Nr.8882 005 0079) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8882 005 0079, atbilstoši zemes ierīcības projektam divās atsevišķās
zemes vienībās un piešķirt tām sekojošus nosaukumus un adreses:
– zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā ar kadastra
apzīmējumu 8882 005 0132 saglabāt esošo nosaukumu „Purlīdumi”;
– zemes vienībai (īpašumam) zemes ierīcības projektā ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0133 piešķirt jaunu nosaukumu
„Mazlīdumi” un uz tā esošajām ēkām/būvēm ar klasifikācijas kodu
103015375 – dzīvojamai ēkai ar ēkas/būves kadastra apzīmējumu
8882 005 0079 001 un šķūnim ar ēkas/būves kadastra apzīmējumu
8882 005 0079 004 mainīt adresi no „Purlīdumi”, Rojas nov., LV-3264
uz „Mazlīdumi”, Rojas nov., LV-3264”.
 Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 3 personām.
Informāciju sagatavoja
administratīvās nodaļas vadītāja vietniece /
domes sekretāre Gunta Dambiņa

Veselības skrējiens ir sācies!
Lai gan 19. aprīlī ārā nebija diez ko pavasarīgs laiks,
saujiņa drosminieku bija ieradušies uz veselības skrējiena
„Rojas apļi” ceturtās sezonas atklāšanu.
Šogad pirmajā skrējienā piedalījās 11 dažāda vecuma
dalībnieki, kuriem drēgnais laiks nebija šķērslis, lai izietu
no mājām. Veselības skrējiens, kā jau ierasts, turpināsies
līdz pat septembra beigām katru otrdienu pulksten 19.00.
Rudenī noskrietie apļi tiks saskaitīti, lai varētu uzzināt, cik
tad apļus katrs būs pievarējis.
Pagājušogad visvairāk apļus noskrēja Gundars Doniņš

(kopā noskrieti 144,4 km), sieviešu konkurencē 1. vietā
bija Vizbulīte Puriņa.
Rojas stadiona vadītājs Armands Indriksons aicina ikvienu rojenieku katru otrdienu pulksten 19.00 Rojas stadionā uz 30 minūšu skrējienu apkārt stadionam. Varbūt
tiks sasniegti jauni noskrieto apļu rekordi!
Stiprināsim veselību, gūsim fizisku rūdījumu un labi
pavadīsim laiku kopā ar draugiem un ģimeni!
Marita Pāvuliņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinu sekot līdzi informācijai biedrības mājas lapā www.talsupartneriba.lv.

Finansējuma saņemšanai biedrība
„Talsu rajona partnerība” rīko konkursa
kārtas, kurās, iesniedzot projektu iesnie-

Lolita Pļaviņa,
administratīvā vadītāja,
tālr. 22328884
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds

Skriešanas sezona atklāta. 							M. Pāvuļiņas foto
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Par skolēnu pārvadājumiem no 1. septembra
Jau ilgāku laika periodu Kurzemes plānoša
nas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa rūpīgi
seko līdzi aktuālākajai informācijai par pašvaldību
veiktajiem skolēnu pārvadājumiem, maršrutiem
un sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu/
zaudējumiem Kurzemes maršrutu tīklu reģionālās
nozīmes maršrutos.
Pašreiz ir izveidojusies situācija, ka sabiedris
kais transports, kurš kursē pēc tā saucamajiem
skolēnu autobusiem, brauc tukšs vai pustukšs, jo
ar skolēnu autobusiem pārvietojas ne tikai skolē
ni un viņu pavadoņi, jo, kā noteikts normatīvajos
aktos, vecākam vai viņa pilnvarotai personai līdz
izglītības iestādei jāpavada bērns līdz 1. klases (ie
skaitot) vecumam, bet arī dažādu nozaru strādājo
šie un citi, kuriem patiesībā būtu jābrauc sabied
riskajā transportā.
No 2016. gada janvāra Rojas pašvaldība veica
uzskaiti, cik ar skolēnu autobusiem tiek pārvadāti
skolēni, pirmsskolas vecuma bērni, cik personas,
kas jaunākā vecuma skolēnus pavada (turpmāk –
skolēni) un, cik ir tās personas, kurām faktiski
vajadzētu braukt sabiedriskajā transporta līdzeklī.
Apkopojām arī visas izmaksas laika periodā no
2015. gada septembra līdz 2016. gada martam,
kas saistītas ar skolēnu pārvadājumiem, tajā skai
tā, degvielas izmaksas, darba algas un nodokļi
šoferiem, autobusu uzturēšana – rezerves daļas,
amortizācija, apdrošināšana, inventārs, remonta
un saimnieciskie izdevumi.

Secinājām, ka sakarā ar skolēnu skaita samazi
nāšanos, ir krities pārvadājamo skolēnu skaits, bet
autobusu uzturēšanas izmaksas – palielinājušās,
jo autobusi kļuvuši vecāki, nepieciešami arvien
lielāki ieguldījumi to uzturēšanai, bet valsts po
litika nosaka, ka turpmāk finansējums vai iespēja
finansējumu gūt no Eiropas savienības skolēnu
autobusu iegādei, nav un nebūs. Skolēnu pārvadā
jumiem mēnesī Rojas pašvaldība no sava budžeta
tērē 5102.91 EUR.
Ne velti raksta sākumā jau pieminēju Kurzemes
plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļu,
jo arī viņi ir sekojoši līdzi skolēnu un sabiedriskā
transporta pārvadājumiem un secinājuši, ka liela
daļa no skolēnu pārvadājumu maršrutiem sakrīt
ar sabiedriskā transporta maršrutiem. Ar nelielu
laika nobīdi arī laika grafiki dublējas. Tas pierāda
to, ka šādu situāciju turpināt un izlikties, ka viss ir
kārtībā, būtu bezatbildīgi.
Arī valsts SIA „Autotransporta direkcija” defi
nētajā mērķī – nodrošināt pasažieru pārvadājumu
pieprasījumam atbilstošu pārvadājumu apjomu,
optimāli izmantojot valsts un pašvaldību līdzek
ļus, ir atrunātas darbības, kā šo mērķi sasniegt. Un
tas ir – novērst pašvaldību organizēto skolēnu pār
vadājumu un sabiedriskā transporta dublēšanos,
un līdz septembrim pārņemt tos skolēnu maršru
tus, kas pārklājas ar reģionālajiem maršrutiem.
Lai sakārtotu skolēnu pārvadājumus tā, lai tie
būtu ērti un droši skolēniem, kā arī, lai pašvaldī

bas pārtrauktu nodarboties ar nelegālajiem pār
vadājumiem, un, lai taupītu pašvaldības budžeta
resursus, no šī gada 1. septembra pa jau esošajiem
maršrutiem skolēnus pārvadās A/S „Talsu auto
transports”. Esam jau uzsākuši sarunas un veikuši
provizoriskos finanšu aprēķinus, kas pierāda, ka
pirkt ārpakalpojumu, neaizmirstot par skolēnu
drošību un pakalpojuma kvalitāti, iznāk lētāk, un
katru mēnesi pašvaldība varētu ietaupīt ne mazāk
kā 2866.00 EUR.
7. aprīlī tikos ar Rojas vidusskolas administrā
ciju, lai informētu par ieplānotajiem jaunumiem
skolēnu pārvadājumos, bet 12. aprīlī – Tautsaim
niecības un Finanšu komitejas kopējā sēdē tika ie
pazīstināti deputāti un, lai izskaidrotu turpmākās
sadarbības iespējas, pieaicināti arī A/S „Talsu auto
transports” pārstāvji un izglītības iestāžu vadītāji.
Klātesošie ar sapratni attiecās pret radušos situā
ciju un piedāvāto risinājumu, jo mums jārēķinās
ar to, ka Rojas pašvaldības teritorijā iedzīvotāju
skaits, un līdz ar to skolēnu skaits, tuvāko 5 gadu
laikā netiek prognozēts kā strauji pieaugošs. Arī
pašvaldības budžetā nebūs strauja palielinājuma,
jo tas saistīts gan ar pelēko ekonomiku, gan citiem
rādītājiem, kas ietekmē pašvaldības budžetu.
Praktiski jaunā sistēma tiks ieviesta šādi:
1. Līdz 15. jūnijam izglītības iestādēs vecāki
iesniegsnoteiktas formas veidlapas, kuras tiks no
gādātas A/S „Talsu autotransports” administrācijai;
2. No 25.–31. augustam izglītības iestādēs vecā

ki varēs saņemt Braukšanas kartes, un pašvaldības
mājas lapā tiks publiskota informācija par skolēnu
maršrutiem, kas tiks atvērti no 1. septembra;
3. No 1. septembra skolēns, pirmsskolēns un
viņu pavadošā persona, uzrādot Braukšanas kar
ti, pie autobusa šofera saņems noteiktas formas
biļeti gan, braucot uz izglītības iestādi, gan mā
jup. Biļetes būs bezmaksas, bet tās domātas tam,
lai pārvadātājs veiktu braucienu uzskaiti un katra
mēneša beigās varētu piestādīt rēķinu pašvaldībai
par veiktajiem pārvadājumiem.
Ieguvums būs tāds, ka skolēns ar sabiedrisko
transportu varēs pārvietoties viņam izdevīgā laikā.
Pašreiz audzēkņus pēc treniņiem dzīvesvietās no
gādā Sporta skolas treneri ar personīgajām auto
mašīnām, bet Mūzikas un mākslas skolas audzēk
ņus mājās nogādā viņu vecāki.
Apzinot braucēju skaitu un pieturvietas, konsta
tējām, ka salīdzinoši daudz skolēnu atrodas pietur
vietā pie zivju pārstrādes uzņēmuma „Rānda”. Esam
vienojušies ar potenciālo pārvadātāju, ka arī šeit būs
radīta iespēja skolēnu uzņemšanai autobusos.
Protams, ja pēc raksta izlasīšanas kādam no
vecākiem rodas jautājumi, droši jautājiet gan tele
foniski, gan elektroniski, gan personiski pieņem
šanas laikos. Izskaidrošu visus interesējošos jautā
jumus un aicinu nenodarboties ar dezinformāciju,
un pret radušos situāciju attiekties ar sapratni!
Rojas novada domes priekšsēdētāja
Eva Kārkliņa

Starpnovadu mācību olimpiādes
Rojas vidusskolas skolēni ar labiem
panākumiem turpina piedalīties starp
novadu olimpiādēs.
Rojas vidusskola izsaka pateicību
par piedalīšanos starpnovadu vizuālās
mākslas olimpiādē.
Ar diplomu apbalvotas:
Adrija Cielava – 2.a klase, skolotāja
Ingrida Ķauķe;
Ilva Kučere – 3.b klase, skolotāja
Inga Otmane;

Līna Jaunozola – 4.a klase, skolotāja
Daiga Kirkopa.
Ar atzinības rakstu apbalvotas:
Ieva Linda Grosbaha – 3.a klase un
Andžela Muceniece – 4.b klase, skolo
tāja Ingrida Ķauķe.
Ar diplomu apbalvotas:
Alise Elizabete Reinholde – 8.a klase;
Eva Kiršteine – 7. klase;
Kitija Maišele – 7. klase;
Evelīna Laila Gegerniece – 9.b klase.
Ar atzinības rakstu apbalvoti:

4. maijs – Baltā galdauta svētki

Elīnas Dimantes foto
Latvijas valsts simtgades svinību ieskaņā, esam aicināti 4. maijā atzīmēt Bal
tā galdauta svētkus, par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai – vienai
no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados. Šī deklarācija pasludināja
1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju par starptautisku noziegumu un at
jaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.
138 PAR Augstākajā Padomē – tā bija tikai saujiņa.
Patiesībā PAR bija vairāk nekā divi miljoni. 1990. gada 4. maijā, pielipuši pie
radiouztvērējiem, mēs sajutāmies tik vienoti, kā vēl nekad. Mēs atkal noticējām,
ka esam nācija. Mēs neļāvām iezagties šaubām – ko tad mēs, tādi maziņi. Mēs
neklausījāmies PRETiniekos. Mēs iestājāmies PAR.
4. maijs mums ir devis otru elpu. Atvēris ne tikai robežas, bet arī acis, sirdis un
prātus. Tā ir tā mūsu brīvība. Tā ir tā brīvība, kas jāsvin.
Tāpēc mēs sakām PAR tām grāmatām, kas drīkst būt mūsu grāmatplauktos.
PAR mūsu ceļojumu fotogrāfijām. PAR mūsu draugiem no visas pasaules. PAR
brīvo informāciju, kas mums ir pieejama. PAR tam, ka varam arī nesvinēt vai
svinēt pilnīgi citus svētkus. Ir jāsvin tas, ka mēs drīkstam domāt.
4. maijs ir mūsu PAR diena.
Sanāksim ar saviem tuvajiem, uzklāsim baltus galdautus ikvienā mājā un
svinēsim svētkus! Jo lielas dienas ir jāsvin! Lai baltais galdauts ir kā pašapziņas un
lepnuma simbols un vienojošais elements!
Aktīva dzīvesveida cienītaji šai dienā varēs pavadīt laiku kopīgās veselīgās
nodarbēs pie Rojas avotiņa, bet vakarpusi aicinām ieplānot vietējā amatierteātra
pirmizrādes apmeklējumam Rojas kultūras centrā. Uz „Baltā galdauta svētku”
pusdienām laipni gaidīs arī atpūtas centrā „Otra puse”.
Baltā galdauta svētki atgādinās to, ka Latvijas Republikas neatkarības atjauno
šana – Latvijas valsts otrā dzimšanas diena, bija rezultāts konkrētu cilvēku neat
laidīgai rīcībai, drosmei un uzdrīkstēšanai.
PAR jaunu tradīciju! PAR to, ka mēs esam!
Dace Broka, Rojas novada kultūras pasākumu organizatore
(izmantota „ Latvijai 100” biroja informācija)

Paula Kļaviņa – 9.b klase;
Megija Grīnerte – 11.a klase;
Miks Kristians Kilmits – 6.a klase;
Aleksandra Māra Tarlapa – 5.a klase.
Paldies skolotājai Ingridai Ķauķei
par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.
Talsu 2. vidusskolā notika olimpiā
de ģeogrāfijā 7. klašu skolēniem, kurā
piedalījās 28 skolēni no Talsu, Rojas
un Dundagas novadiem. Rojas novadu
pārstāvēja Eva Kiršteine un Kristaps
Ričards Freimanis, kurš ieguva 2. vietu.

Paldies sakām skolotājai Maijai Leitar
tei par sagatavošanu olimpiādei.
Talsu Valsts ģimnāzijā norisinājās
latviešu valodas un literatūras starp
novadu olimpiāde 7. klašu skolēniem.
1. vietu izcīnīja Kristaps Ričards Frei
manis, 2. vietu Paula Feldmane, skolo
tāja Aigita Sprince. Paldies skolēniem
un skolotājai par ieguldīto darbu.
Savukārt 8. klases Talsu 2. vidus
skolā mērojās zināšanām angļu valodā.
Tajā piedalījās 23 skolēni no Talsu un

Rojas novada. Atzinību ieguva Alise
Elizabete Reinholde, piedalījās arī Rojs
Edvards Kilmits, Laura Antāne un Ka
terina Olekte. Skolēnus sagatavoja Ilze
Krišjāne.
Paldies visiem skolēniem, kuri cen
tās un darbojās, lai pārstāvētu mūsu
Rojas vidusskolu, un paldies visiem
skolotājiem, kuri viņus atbalstīja un
iedves
moja piedalīties starpnovadu
olimpiādēs!
Antra Ozollapa

Ieskats konkursā „Solfedžo spēle”
6. aprīlī Ventspils
mūzikas vidusskolā no
tika Ventspils reģiona
mūzikas skolu audzēk
ņu konkurss solfedžo
priekšmetā. Konkursā
piedalījās audzēkņi no
Ventspils, Kandavas,
Talsu, Kuldīgas, Val
demārpils, Piltenes un
Rojas mūzikas skolām.
Mūsu skolu pārstāvēja
Katerīna Olekte, Beate
Olekte, Sabīne Briede,
Linda Andžāne, Efeja
Šnikvalde un Dzintra
Ozola. Kopvērtējumā
meitenes ieguva 3. vie
tu.
Jau
sarežģītais
priekšmeta nosaukums
„solfedžo” mūs vedina
uz domām, ka ikdie
nā šī nav nekāda joku
stunda. Tāpēc, lai da
lībnieki justos atbrīvo
tāki, organizatori kon
Skolotājas Litas Krūmiņas (pirmā no labās) audzēknes godam pārstāvēja Roju konkursā
kursu veidoja kā spēli.
Ventspilī.
Līdz ar to uzdevumi
Albuma foto
tika pasniegti asprātīgā
veidā.
Šajā gadā konkurss norisinājās trīs daļās. Diena iesākās ar pašu audzēkņu veidoto kompozīciju koncertu. Katra no skolām
nodeva klausītāju vērtējumam savus skaņdarbus. Mēs piedāvājām tautas dziesmu apdares, ko komponēja Katerīna un Beate
Olektes, kā arī Beates, Efejas, Sabīnes un Lindas kopdarba dziesmu „Mūžam par sarkanbaltsarkano”. Šos darbus sacerējām
solfedžo stundās un brīvajā laikā. Jāpiebilst, ka Katerīnas dziesma „Māte gāja klētī” un Beates dziesma „Skanēdama vien stai
gāju” piedalījās kompozīciju konkursā Alojā, un abas dziesmas iekļuva konkursa II kārtā. Par to, kāds turpmāk būs dziesmu
liktenis, uzzināsim oktobrī, kad notiks konkursa fināla koncerts.
Protams, sākotnēji dziesmas ir jāsakomponē, bet pēc tam arī skaisti jānodzied. Domāju, ka Ventspilī dziesmas izskanēja
jauki un visiem klātesošajiem patika.
Turpinājumā sekoja konkursa galvenā daļa, kurā bija jāveic gan praktiski, gan rakstveida uzdevumi. Noslēgumā katra sko
las komanda rādīja savu sagatavoto mājas darbu. Pēc nolikuma tam vajadzēja būt humoristiskā noskaņā, izmantojot kādu no
mūzikas mācības elementiem. Tas viss jāiekļauj it kā televīzijas raidījumā. Mūsu šova nosaukums bija „Dejo ar spaini”, kurā
meitenes atraktīvā veidā plastmasas spaiņus izmantoja kā bungu komplektu, visu papildinot ar deju. Spriežot pēc klausītāju
ovācijām – šovs izdevās!
Aizritēja grūta, taču dažādām emocijām pilna diena. Esmu pārliecināta, ka Rojas meitenes citu skolu starpā izcēlās ar savu
kvalitatīvo daudzbalsīgo dziedājumu, labo ritma izjūtu, atraktivitāti, izdomu un zināšanām mūzikas teorijā. Priecājos par
saviem talantīgajiem audzēkņiem!
Rojas MMS solfedžo un mūzikas
teorijas priekšmetu skolotāja Lita Krūmiņa
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Rojā izskanējis pozitīvo emociju šovs
(Turpinājums no 1. lpp.)
Gadījies, ka mēģinājumos dziesma
izskanējusi kvalitatīvāk kā šova laikā, un
tas arī ir saprotams, jo mēģinājumos jau
nebija skatītāju pilna zāle, kas, protams,
arī ienes savas korekcijas. Bet kopumā
Jānis Kalniņš par padarīto ir gandarīts un
atzīst, ka visi šova dalībnieki turējušies
braši. „Ieguvumu no šova ir daudz un tie
sastāv no daudziem skaistiem sīkumiem”,
rezumē Jānis Kalniņš.
Paldies par perfekti padarīto darbu
visai šova komandai! Šis nebija vienkāršs
pasākums, bet gan viens no tiem, kuru
apmeklē arī tie ļaudis, kuri ikdienā

priekšroku dod atpūtai savas mājas
klubkrēslā. Šis bija pasākums, par kuru
runāja ilgi pirms, un runās vēl ilgi pēc tā
izskanēšanas. Pasākums, no kura pieredzi
smelties brauc arī kaimiņu pagastu
kultūras darbinieki, un vienīgais man
zināmais koncerts, kurš spēj pulcināt tik
daudz skatītājus mūsu mazajā Rojā.
Rojas kultūras centrs pateicas par
atbalstu, operativitāti, palīdzību pasākuma „Meklējam solistu” organizēšanā:
SIA „Krasts-R”, Dailes teātrim, Rojas
novada domei, Jurim Lejam, Regnāram
Ozolam un Inai Aviņai, Ieviņai Svitiņai,

Ilutai Graudiņai, Didzim Alksnītim, Bai
bai Muskarei, Agritai Voldemārei, Jānim
Kalniņam, Liānai Bērziņai, Andrim Ze
melam, Alisei Brokai, Guntim Martužā
nam, Egilam Mūrniekam.
Solistiem – Lienai Grosbahai, Aigai
Sproģei, Valdim Lesiņam, Ivaram Jerma
nim, Ingai Gruntei, Ritvaram Jansonam,
Oskaram Jurgenbergam un Sanitai Grau
diņai, „Elfu” meitenēm un West Coast
Swing puišiem, radošajai komandai –
Jānim Kalniņam, Dacei Brokai, Marekam
Štālam, Evai Fricbergai, Modrim Sproģim,
Arnim Enzelam, Ārijai Veidei. 

Savu dziedātprasmi demonstrē šova vadītāji Dace Broka un Jānis
Kalniņš.
D. Klaberes foto

Sadziedāšanās svētki Rojā
6. aprīlī Rojas PII „Zelta zivtiņa” notika ansambļu sadziedāšanās svētki. Vispirms bērni dziesmas mācījās
individuāli, tad tika izveidoti trio, kvarteti, ansambļi. Dziedāt kopā ar draugiem ir drošāk, bet arī daudz grūtāk.
Bērniem jāiemācās saklausīt, kontrolēt savu balsi, dziedāt melodiju vienbalsīgi. Tāpēc bērni brīvos brīžus pava
dīja kopā ar mūzikas skolotāju, lai mācītos dziesmas tekstus, melodijas, lai veidotu pareizas vokālās prasmes un
skatuves kultūras iemaņas. Katra ansambļa priekšnesums tika papildināts ar ritma un mūzikas instrumentiem,
atribūtiem un kustībām. Visi bērni bija cītīgi gatavojušies un saņēma „Zelta medaļas”.
12. aprīlī sagatavošanas grupas bērni sagaidīja draugus no Rojupes PII „Saulespuķe”. Mūzikas skolotāja Sanita
Maure bērniem bija iemācījusi latviešu tautasdziesmas. Ciemiņu balsis skanēja tiešām labi, priekšnesumi bija
pārliecinoši, papildināti ar ritma instrumentiem.
Koncertā izskanēja 17 dziesmas. Bērniem bija interesanti klausīties abu grupu priekšnesumus. Tad sekoja
kopīgs mielasts, fotografēšanās, rotaļas. Par pasākuma izdošanos liecināja bērnu smaidi un pozitīvā gaisotne.
Abus pasākumus vadīja Rojas PII metodiķe Mudīte Beraģe. Izmantojot projektorā redzamos attēlus, bērni
uzminēja dziesmu nosaukumus. Liels paldies Mudītei par ieguldīto darbu, bērniem tas bija interesanti.
Paldies saku visam darbīgajam „Zelta zivtiņas” kolektīvam par palīdzību, atbalstu, sapratni svētku
sagatavošanas procesā.
Mūzikas skolotāja B. Muskare
Mūzikas skolotājas B. Muskare un S. Maure ar saviem audzēkņiem.

Albuma foto

„Rojas ritmi” iegūst arvien plašāku skanējumu
Dace Klabere
16. aprīlī Rojas kultūras centrā norisinājās
Rojas Mūzikas un mākslas skolas organizētais
II vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss
„Rojas ritmi”. Šogad tajā piedalījās rekordliels da
lībnieku skaits. 129 konkursa dalībnieki pārstā
vēja 29 ansambļus, par jauniešiem īkšķus turēja
29 pedagogi. Konkursam bija atsaukušās mūzikas
skolas no Ventspils, Ozolniekiem, Valdemārpils,
Limbažiem, Alūksnes, Baldones, Aizputes, Salas
pils, Rēzeknes, Bolderājas, Jelgavas, Garkalnes.
Atklājot konkursu, Rojas Mūzikas un mākslas
skolas direktors Jānis Kivils priecājās, ka konkur
sam pieteikušies tik daudz konkursantu, jo daļēji
šo konkursu var uztvert arī kā pirmā mācību pus
gada rezultātu parādīšanu. Konkursantus vērtēja
profesionāla žūrija – žūrijas komisijas priekšsēdē
tājs Renārs Lācis, Ventspils bigbenda mākslinie
ciskais vadītājs, saksofonists, Ventspils Mūzikas
vidusskolas Džeza nodaļas vadītājs un pedagogs,
Mūzikas maģistrs, žūrijas pārstāvji – Rihards Ple
šanovs – klavieru kvarteta Quadra un etno džeza
ansambļa Arcandela dalībnieks, komponists,
pedagogs, Mūzikas maģistrs un Jānis Ansons,
orķestra „Rīga” basklarnetists, pedagogs, klarne
tists, Rojas Mūzikas un mākslas skolas absolvents,
Mūzikas maģistrs.
Droši vien, ka konkursam veltītās stundas gan
jauniešiem, kuri uzstājās, gan viņu pedagogiem
pagāja lielā satraukumā, taču zālē sēdošajiem
klausītājiem tās bija patīkamu emociju pilns
laiks. Klausoties jauniešu uzstāšanos, priecājos
par to, cik Latvijā ir daudz talantīgu bērnu un
pašaizliedzīgu pedagogu, kuri, neskaitīdami darba
stundas, palīdz šiem talantiem izaugt un atraisīties.
Konkursā uzstājās gan viendabīgie ansambļi
(dueti, trio, kvarteti, kvinteti), gan jauktie
ansambļi. Rojas Mūzikas un mākslas skolu
viendabīgo ansambļu grupā pārstāvēja klavieru
duets, kurā spēlēja L. A. Gūtšmite un I. Grīnīte,
pedagogs Antra Upeniece, un klarnešu kvartets –
L. M. Strautiņa, V. Rēvičs, L. Jaunozola un
L. Līduma-Reinholde, pedagogs Jānis Popelis.
Savukārt jaukto ansambļu grupu no Rojas Mūzikas

Uzmanību, roņi!

Par pavasara klātbūtni vēsta ne tikai
atlidojušie gājputni un sniegpulkste
ņu ziedi, bet arī pūkainie roņu mazuļi
jūras malā.
Atgādinām, ka veselīgus mazuļus
nevajag aiztikt vai dzīt jūrā. Mazuļi
bez barības var iztikt vairākas dienas.
Sasniedzot četru nedēļu vecumu,
ronēnam jāuzsāk patstāvīga dzīve un
pašam par sevi jārūpējas, reizēm ronēni
izpeld krastā, lai atpūstos.

Rojas novada domes priekšsēdētāja prognozē, ka, tik strauji attīstoties, konkurss jau pavisam drīz iegūs arī starptautisku skanējumu. Pēc
priekšsēdētājas domām, šajā dienā uz Roju ir
atbraukuši īstenie mūziķi, jo tikai tādi rīta agrumā ir gatavi mērot tālo ceļu.

Jānis Kivils sveic konkursa idejas autori un
organizētāju Baibu Beraģi.

kurā spēlēja B. Olekte, R. Jaunozola, E. Ozoliņa,
L. Andžāne un E. Šnikvalde, pedagogs Jānis Popelis,
un vokāli instrumentālais ansamblis
„Improvizācija”, kurā lieliski muzicēja
B. Olekte, S. Briede, E. Šnikvalde,
L. Andžāne un H. Gūtšmite, māksli
nieciskā vadītāja Beate Olekte.
Žūrijai nebija viegli, jo visi ansambļi
bija īpaši gatavojušies, un katrs no
viņiem par savu uzstāšanos bija
pelnījuši balvas. Tomēr tā konkursos
nenotiek, tāpēc ar interesi tika gaidītas
godalgotās vietas žūrijas komisijas
skatījumā. Balvu un uzvarētāju bija
daudz. Mūsu klarnetistu kvartets
(ped. J. Popelis) konkursā ierindojās
godpilnajā 3. vietā.
Konkursa rīkotāji bija īpaši pateicīgi
arī visiem radošajiem pedagogiem,
kuri bija atsaukušies un konkursam
Uzstājas Rojas Mūzikas un mākslas skolas klarnešu kvar- pieteikuši savus skaņdarbu pārlikumus,
aranžērijas un oriģināldarbus. Kopumā
tets.
šim vērtējuma tika iesniegti 18 darbi,
un mākslas skolas pārstāvēja instrumentālais un šajā vērtējumā balvu saņēma arī mūsu
ansamblis, kurā muzicēja A. Tarlapa, E. Kiršteine, mūzikas skolas vokāli instrumentālā ansambļa
E. Sīpliņa, S. Briede, L. Andžāne, M. Gitendorfs, „Improvizācija” mākslinieciskā vadītāja Beate
pedagogs Maruta Zemture, saksofonu ansamblis, Olekte.

Problēma ir beigtie roņi, kuri
tiek izskaloti krastā. Pašvaldība,
sadarbojoties ar pašvaldības policiju un
SIA „Rojas DzKU”, dzīvnieku atliekas
savāc, bet ne vienmēr tas notiek ātri,
jo dzīvnieki atrodas visdažādākajās
vietās, kur ar traktortehniku nevar
piekļūt. Izpilddirektors Jānis Pūce
informē, ka pagājušajā gadā dzīvnieku
atlieku savākšanai iztērēti 16 000 eiro
pašvaldības līdzekļu. Summa ir

iespaidīga, tāpēc šogad dzīvnieki
vispirms tiks savākti publiskās peld
vietās, ciemos un ap tiem, bet noma
ļākās vietās tad, kad turp dosies
SIA „Rojas DzKU” transports.
Lūdzam iedzīvotājus turpināt ziņot
par beigto dzīvnieku atrašanu, bet būt
saprotošiem, ja tie nekavējoties netiek
savākti.
Marita Pāvuliņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aizkustinoši bija redzēt, ka viena otra konkursanta degungals knapi sniedzas pāri izvēlētajam mūzikas instrumentam.

Kādu mazo konkursantu jau pārņēmis nogurums. Nav jau arī nekāds brīnums, jo konkursanti no Latgales bija cēlušies 4.00 no rīta, lai
laicīgi nokļūtu Rojā.
D. Klaberes un M. Pāvuliņas foto
Konkursa noslēgumā Jānis Kivils pateicās
visiem kolēģiem, kas strādāja, lai viss noritētu
raiti un kvalitatīvi. Lai arī diena izvērtās gara, tā
nesa tikai pozitīvas emocijas un bagātīgu pieredzi
ikvienam konkursa dalībniekam, jo ikviens
konkurss ir ne tikai uzstāšanās un liela atbildība,
bet reizē arī svētki. 

Pateicība

Cik bieži mēs pasakām tik vienkāršu vārdu kā paldies? Cik bieži esam patei
kušies par to, ka mums ir tas, kas nav nevienam citam? Cilvēki mēdz aizmirst, ka
mēs uz šīs pasaules esam tā iemesla dēļ, ka mums ir jāmīl un jātop mīlētiem, un
bez pateicības par šādām dāvanām nekam citam vairs nav nozīmes.
Vissirsnīgākie pateicības vārdi Rojas novada domei un priekšsēdētājai Evai
Kārkliņas kundzei, Rojas Kultūras centram, Marekam Štālam, Arnim Enzelam,
IK „Dižroze” un Sandrai Lucānei, SIA „Zītari LZ” un Elitai Šteinfeldei, IK „Dižma
re” un Renātei Žurovskai, Evai Gegerniecei, Dzintrai Vīgantei par atbalstu II Vieglās
un džeza mūzikas ansambļu konkursa „Rojas ritmi” veiksmīgā norisē.
Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīva vārdā, direktors Jānis Kivils
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Florbola komanda „Roja Rauda-Print” 2. līgas čempioni!
Savā piektajā florbola komandas „Roja Rau
da Print” pastāvēšanas sezonā komanda tika
papildināta ar vairākiem bijušajiem florbola ko
mandas „Apelsīns/Talsi” spēlētājiem. Uzsākot
sezonu, doma bija tikai viena – šogad jāizcīna
medaļas! Sezonas gaitā, sākot no oktobra mēne
ša, komanda droši soļoja no uzvaras uz uzvaru, tā
arī nepiedzīvojot nevienu zaudējumu ne savā, ne
pretinieku laukumā. Kā jau tas sportā notiek, gan
individuālajās, gan komandu sacensībās ir gan
kritumi, gan pacēlumi, taču šī komanda šoreiz
visas sezonas garumā iztika bez būtiskiem kritu
miem. Gan vārtsargi, gan aizsargi, gan uzbrucēji
šosezon darbojās gana pārliecinoši. Komanda
pārliecinoši bija pirmā gan savā divīzijā, gan visā
līgā kopumā.
Tuvojoties izslēgšanas spēlēm, bažīgi raudzījā
mies otrās divīzijas virzienā, kurā liktenis mums
varēja atkal piespēlēt komandu no Rēzeknes. Jo tu
vāk nāca playoff, jo reālāk izskatījās, ka būs jāmēro
tālais ceļš uz Latgales sirdi. Tā arī notika. Pēdējā
kārtā, pēdējās minūtēs tapa skaidrs, ka jābrauc uz

Rēzekni. Visi bijām ļoti bažīgi, jo atmiņā vēl spilgti
bija palikuši trīs gadus seni notikumi, kad ceturt
daļfinālā nācās Rēzeknes komandai piekāpties.
Šoreiz bažas bija liekas, jo Rojas komanda visai
pārliecinoši izcīnīja uzvaru ar rezultātu 11:6 Rē
zeknē, gan atbildes spēlē Rojā ar rezultātu 13:10.
Pusfinālā Rojas komandai pretim stājās FK
„Rīga 2” komanda, kurā 80% spēlētāju spēlē arī
1. līgā. Spēle norisinājās mājīgajā Lielvārdes spor
ta zālē. Rojas komandas puiši pirmo reizi sezonā
varēja izjust lielā laukuma un sintētiskā seguma
garšu. Spēles pirmā daļa aizritēja, abām koman
dām līdzīgi spēkojoties. Otrajā spēles daļā sāka
izpausties Rojas komandas fiziskais un taktiskais
pārākums un rezultātā spēle tika pārliecinoši uz
varēta ar rezultātu 9:2. Atbildes spēlē Rojā mūsē
jiem vairs tik viegli nevedās un mazajā laukumā
notika bezkompromisa cīņa līdz pat spēles bei
gām, kurā tomēr laimīgu uzvaru ar rezultātu 6:4
izcīnīja mājinieki.
Un te jau klāt lielais fināls 10. aprīlī. Spēle tika
nozīmēta neitrālā laukumā, un ceļš mūs atkal veda

uz Lielvārdi. Finālā pretiniekos visai negaidīti
iekļuva komanda no Grobiņas „Leģions/Grobi
ņas novads”. Abu komandu autobusi pie Lielvār
des sporta centra pieripoja burtiski vienlaicīgi, un
abas komandas, draudzīgi tērzējot, devās gatavo
ties cīņai. Finālspēli Rojas komanda iesāka ļoti
pārliecinoši. Jau 7. minūtē tablo vēstīja 4:0 rojenie
ku labā. Pirmajā pārtraukumā ejot, rezultāts jau
7:1. Arī otrais periods tika iesākts pārliecinoši, un
30. minūtē rezultāts jau vēstīja 9:1. Un te koman
dai piezagās neliels pašpārliecinātības velniņš, par
ko tā nekavējoties tika sodīta. Otrajā pārtraukumā
ejot, jau vairs tikai 9:5. Saņemot bargu kritiku no
trenera, komanda sapurinājās un trešajā trešdaļas
sākumā izdarīja to, ko no viņas atbalstītāji gaidīja,
guva vārtus pēc vārtiem un spēli pabeidza ar grau
jošu uzvaru 14:6. Beidzot Rojas komanda kļuva
par čempioni un varēja pelnīti pacelt uzvarētāju
kausu virs galvas!
Lielas uzslavas pelnījuši tie līdzjutēji, kas svēt
dienas, 10. aprīļa vakarā, mēroja tālo ceļu, lai at
balstītu savu komandu. Tāpat paldies par līdzi ju

šanu savai komandai sakām tiem līdzjutējiem, kas
regulāri apmeklēja komandas mājas spēles Rojā.
Komandas vārdā paldies mūsu šoferiem Imantam
un Kārlim.
Paldies par atbalstu arī Rojas novada sporta
skolas direktorei Tatjanai Kirilovai, Rojas novada
izpilddirektoram Jānim Pūcem un Rojas novada
domes vadītājai Evai Kārkliņai.
Komandas vārdā atzinīgus vārdus vēlos pateikt
galvenajam komandas atbalstītājam Raitim Krau
zem, kā arī trenerim Uldim Fīrmanim.
Šajā sezonā komandā spēlēja Andris Eglītis,
Kristaps Štefenbergs, Roberts Jaunozols, Janeks
Bite, Roberts Fārenhorsts, Toms Krauze, Sandijs
Eglītis, Mareks Zālītis, Ģirts Zanders, Jānis Petro
vičs, Mikus Freibergs, Nauris Kviesis, Mario Roze,
Rūdolfs Graicers, Uvis Frīdenbergs, Rihards Fīr
manis, Salvis Svitiņš, Romāns Žoluds, Jurijs Poida,
Rihards Jansons un Edgars Jansons.
Tiekamies nākošajā sezonā!
Komandas pārstāvis Ģirts Zanders

Vasaras startus gaidot
Sportistiem saspringts darba posms. Tuvojas daudziem sporta
notikumiem bagātā vasara, kuras skaistākā rota būs vasaras Olimpis
kās spēles Rio. Priecāsimies un jutīsim līdzi Latvijas sportistiem ta
jās. Lielākās medaļu cerības saistās ar sporta karalieni vieglatlētiku.
Turēsim īkšķi par mūsu labākajiem šķēpmetējiem Madaru Pala
meiku un Rolandu Štrobinderu, kuri pārstāvēs mūsu kaimiņus –
Talsu novadu. Prieks par kaimiņiem, bet kā tad ir ar mūsu pašu
sportistiem? Bieži staigājot pa mūsu skaistajiem moliem un liedagu,
domāju, vai šeit, starp skarbajiem akmeņiem, ir iespējams uzplaukt
skaistai rozei? Ja nu atrodas spēcīgs stādiņš, ar lielu gribasspēku un
vēlēšanos augt, tad varētu mēģināt un cerēt. Tāpat ir ar mūsu novada
sporta karalieni vieglatlētiku. Stadionā vasarā pa zālāju var paskriet
tikai agrajās rīta un vēlajās vakara stundās. Dienā to izbradā svešu
bērnu bari, dzenājot futbola bumbu. Skrejceliņš ir nelīdzens, mitrā
laikā nelietojams. Lēkšanas un mešanas sektori nesakārtoti. Stadionā
nav nekāda vieglatlētikas inventāra. Klīst runas par kārtējo stadiona
rekonstrukciju. Kad un kāda tā būs, atliek tikai minēt. Droši vien
sāksies pēc Rojas estrādes nodošanas ekspluatācijā. Ziemas apstākļos
vieglatlētiem vispār nav iespēju trenēties, izņemot mežu, ja tas nav
piesnidzis. Nav manā dabā ilgi gausties. Ceru uz tām spēcīgajām
atvasītēm, no kurām gaidu skaistas rozes. Par laimi, tādas arī atrodas.
Veiksmīgi jau otro gadu trenējas Līga Vecbērza un Una Dravniece.
Abas ir Latvijas izlases dalībnieces savās vecuma grupās. Līga
šoziem kļuvusi par sporta meistara kandidāti īsajā sprintā un tuvojas
sporta meistara normai. Ziemas sacensību kopvērtējumā meitene ir
Latvijas labāko sieviešu sprinteru četriniekā. Līga aug par vispusīgu
sportisti, ar panākumiem startē arī tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā.
Jāapbrīno meitenes raksturs un gribasspēks. Trenējoties vairāk kā
pusotru gadu, nav kavēts neviens treniņš! Līgas vecāki Jānis un

Līga Vecbērza

Iveta var būt lepni par meitas sasniegumiem. Pagājušais gads bija
necerēti veiksmīgs Unai Dravniecei. Latvijas Jaunatnes Olimpiādes
uzvarētāja, Baltijas valstu sacensību vicečempione, Latvijas U-18
sacensību uzvarētāja. Tas viss pēc viena gada cītīga treniņu darba.
Šajā ziemā Unai sacensības kalpo kā spēku pārbaude pirms vasaras
startiem. Jaunā sportiste trenējas vispusīgi, ar noslieci uz vidējām
un kavēkļu skrējiena distancēm. Abām minētajām jaunajām
sportistēm šajā vasaras sezonā jācenšas izpildīt augstos dalības
normatīvus, lai tiktu uz Pasaules junioru un Eiropas jauniešu
čempionātiem vieglatlētikā. Paldies jāsaka arī Unas vecākiem
Dacei un Andim par sapratni un atbalstu. Rudenī trenēties
vieglatlētikā sāka vēl divas meitenes – Egija Akmeņlauka un Laura
Veģe. Ļoti īsā laikā Egija spēja sagatavoties saviem pirmajiem
startiem un veiksmīgi nostartēt sacensībās. Tika izcīnītas uzvaras

VESELĪBAS DIENA ROJĀ

LAIKS – 4. MAIJĀ PLKST. 14.00
VIETA – PIE ROJAS AVOTIŅA
PROGRAMMĀ –
 SKRIEŠANA AR LAIKA KONTROLI UN BEZ LAIKA KONTROLES
 RITEŅBRAUKŠANA AR LAIKA KONTROLI UN BEZ LAIKA KONTROLES
 NŪJOŠANA BEZ LAIKA KONTROLES
Vecuma grupa

PII audz.
1.–2. kl.
3.–4. kl.
5.–7. kl.
8.–9. kl.
10.–12. kl.
Tautas klase
S 20

V 20

S 30

V 30

S 40

V 40

S 50
S 60

V 50
V 60

Skriešanas distance

M-500 m
Z-500 m
M-500 m
Z-500 m
M-1 km
Z-1 km
M-1 km
Z-1,5 km
M-1,5 km
Z-2 km
M-2 km
Z- 3 km
S-2 km
V-3 km
Bez laika kontroles
S-2 km
V-5 km
S-3 km
V-5 km
S-2 km
V-3 km
1,5 km
1 km

Riteņbraukšanas
distance

Nūjošanas
distance

1 km
1 km
2 km
4 km
5 km
7 km
5 km bez laika
kontroles

Laura Veģe

3 km bez laika
kontroles

7 km
7 km
7 km
5 km
5 km

RITEŅBRAUKŠANĀ VISIEM DALĪBNIEKIEM IR OBLIGĀTAS ĶIVERES.
 Uzvarētāju apbalvošana notiks uzreiz pēc katras distances veikšanas.
 Pēc distances veikšanas varēsiet mieloties ar desiņām, dārzeņiem ar garšīgu mērcīti,
sasildīties, dzerot karstu tēju. Galvenā saimniece būs Dina Čuba.
 Lietus gadījumā sporta pasākums tiks pārcelts uz citu dienu.
Dzīvosim tā, lai veselā miesā būtu vesels gars!
Organizatori – Rojas novada dome, Rojas novada Sporta skola.

Egija Akmeņlauka

Una Dravniece
Albuma foto

Ventspils, Kuldīgas un Talsu novadu sacensībās. Šogad Egijai
ir iespējas iekļūt Latvijas U-14 izlases sastāvā un aizbraukt uz
savām pirmajām starptautiskajām sacensībām vieglatlētikā. Lai to
īstenotu, nepieciešams liels gribasspēks un neatlaidība. Laura Veģe
ir ļoti vispusīga meitene. Mūzika, dejas, sports un mācības prasa
krietnu piepūli. Sportojot meitene tiek galā ar grūtībām treniņos,
kas norāda uz labām nākotnes perspektīvām. Atliek cerēt uz vasaru,
kad treniņiem atliks vairāk laika. Par visām meitenēm un viņu
sporta gaitām rūpējas sporta biedrība „Roja”. Biedrības biedriem,
arī daudzajiem maniem bijušajiem un esošajiem audzēkņiem, saku
lielu paldies par sniegto visu veidu atbalstu šo talantīgo meiteņu
izaugsmei. Gaidīsim vasaras startus, kuros ar lepnumu izskanēs
mūsu skaistā Rojas novada vārds.
Jānis Volajs, treneris

Noslēdzies „Rojas kauss 2016” galda tenisā
Sākot no pagājušā gada novembra, līdz aprīlim Rojas
stadionā katra mēneša otrajā svētdienā risinājās sacensī
bas galda tenisā „Rojas kauss 2016”. Šogad tika mainīta
sacensību izspēles kārtība. Sacensības notika 6 posmos
un kopvērtējumā tika ņemts vērā labākais rezultāts no
4 posmiem, par ieņemto vietu piešķirot punktus. Kopā
piedalījās 15 dalībnieki. Kopvērtējumā: 1. vietā Andris
Šulcs – 200 punkti, 2. vietā Dainis Zvirbulis no Kolkas,
160 punkti, 3. vietā Aigars Šņore, 144 punkti. Paldies
visiem dalībniekiem, un uz nākamajām sacensībām gai
dīsim vēl vairāk galda tenisa spēlētājus. Paldies Rojas
novada domei par balvām. Informēju, ka Rojas stadionā
ir galda tenisa galdi, un jebkuram ir iespēja nākt trenē
ties un spēlēt galda tenisu.Tiekamies rudenī, kad sāksim
jauno galda tenisa turnīru!
Godalgoto vietu ieguvēji A. Šulcs (pirmais no kreiArmands Indriksons, Rojas stadiona vadītājs sās), D. Zvirbulis un A. Šņore.

Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs saposis
gan telpas, gan apkārtni
13. aprīļa rītā uz skolas apkārtnes sakopšanu
pulcējās Rojas Mūzikas un mākslas skolas
kolektīvs. Gaidot viesus, katrs cenšas sapost savas
mājas jo īpaši. Arī mēs, gatavojoties konkursa
„Rojas ritmi” dalībnieku un viesu no visas
republikas sagaidīšanai, vēlējāmies sapost savas
mājas, negaidot Lielās talkas dienu. Viesus gaidīja
gan sapostas Mūzikas nodaļas, gan Mākslas
nodaļas telpas. Tika sakopts Mazupītes krasts
un pārējā teritorija. Pēc padarītā darba – neliela
atpūta, un katrs no mums turpināja veikt savus
ikdienas pienākumus un gatavoties konkursam.
Pateicamies I. Jaunozola kungam par atsaucību
un operatīvu palīdzību.
Ināra Kivila
 Katru gadu skolas kolektīvs sapoš savu
tuvāko – Mazupītes apkārtni.
Albuma foto

BANGA 2016. gada 22. aprīlis
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Pasākumu kalendārs

Visi LIELĀS TALKAS dalībnieki
gaidīti 23. aprīlī 9.00
pie Rojas novada domes. Par darba
cimdiem jāgādā pašiem, maisi
atkritumiem tiks nodrošināti.

Rojas KC mazajā zālē apskatāma

Ieviņas Svitiņas
vaļasprieku izstāde

4. maijā plkst. 19.00
Ielūdz Rojas amatierteātris Harija Gulbja luga

„Silta, jauka ausainīte”.
Lomās: Miervaldis Raudiņš, (prečzinis universālveikalā),
Edmunds Jegermanis; Velta Raudiņa, (pārdevēja universāl
veikalā, viņa sieva), Sarmite Smilga; Dainuvīte Raudiņa,
(tehniska darbiniece rajona izpildu komitejā, viņu vecākā
meita), Santa Ragovska; Rudīte Raudiņa, (studente, viņu jaunākā
meita), Elīna Memrikova; Toms Klaips, (republikas laikraksta
korespondents), Toms Ģirts Bērziņš; Beatrise Čaune (Risīte),
(kasiere universālveikalā), Līva Lakšmane; Gido Bombāns,
(ārpusštata korespondents rajona laikrakstā, viņas dēls),
Jurğis Kalniņš; Antons Linums, (atbildīgs darbinieks rajona
izpildu komitejā), Jēkabs Kalniņš; Ināra Tīruma, (pirmo klašu
skolotāja), Iluta Graudiņa; Kārlis Madars, (universalveikala
direktors), Oskars Mitenbergs; Madara, (viņa sieva), Iveta
Lakšmane; Biklā, Apaļā un Vīrišķīgā, (viesis, kas nāk apsveikt
Veltu), Niveta Grīnīte. Režisore Eva Lakševica.
Ieeja 3.00, biļešu iepriekšpārdošana.
12. maijā plkst. 19.00 PANNAS teātris piedāvā –
Zanes Daudziņas monoizrāde

„BRUŅOTA UN BĪSTAMA”

gandrīz kinostāsts, kā dabūt vīru 90 dienās.
Oktobrī ceļu pie skatītājiem visā Latvijā sākusi izrāžu apvienības „Pannas Teātris” jaunā izrāde, piedzīvojumu komēdija „Bruņota un Bīstama” ar populāro aktrisi Zani Daudziņu
galvenajā lomā. Izrādes aizraujošie piedzīvojumi ir kā mācību
grāmata neticīgajiem, kuri domā, ka pasaulē nav īstas mīlestības, nav negaidītu satikšanos un neticamu notikumu. Tādi ir!
Un tepat blakus. Vajag tikai atvērt acis uz visu apkārt.
Ja tu esi pavisam parasta, neesi redzēta uz žurnālu vākiem, un
kompānijās skatienu krustugunis tevi neskar, nav viegls uzde
vums iet un meklēt princi baltā zirgā. Cik daudz sieviešu ir no
cietinājušas savas sirdis, ikgadējos klases salidojumos klausoties
draudzeņu stāstus par bērniem, vīriem un ģimenes priekiem,
pašām spējot dalīties tikai par svara problēmām un karjeras iz
augsmi! Ir jānāk kādam notikumam, kurš tev liek sakoncentrēt
visus spēkus un visu pašapziņu cīņai par savu īsto vīrieti.
Stāsta varones vārds ir Biruta. Vecums – vidējs, augums –
standarta, ģimenes stāvoklis – nav ģimenes, nav stāvokļa, rak
sturs – ekstremāls. Kādi ieroči viņai ir nepieciešami? Protams,
binoklis un viss cits, kas padara sievieti par mednieci – džungļu
sarkanā lūpu krāsa un ložu necaurlaidīgās zeķubikses.
Lai iekarotu savu iecerēto, viņa apgūst visas vīriešu valdzinā
šanas prasmes. Sākot ar to, kas jāvelk mugurā, dodoties uz pirmo
tikšanos, kā lietot ķermeņa valodu, līdz frāzēm, kuras lietot tik
šanās reizē. Iesākumā viņa veic izsekošanu, upura novērošanu,
izvēlas pareizo taktiku. Slepenpolicista cienīgi ierodas viņa dar
ba vietā, lai noskaidrotu viņa vārdu. Notiek ekstremāla atzīšanās,
satikšanās, līdz...
„Aiva Birbele ir ļoti precīzi trāpījusi tajā eksistenciālajā sajūtā,
ka sievišķā sūtība ir jāpiepilda par katru cenu. Atšķirībā no dau
dzām sievietēm, kuras varbūt padodas, Biruta ir gatava cīnīties.
Varbūt tas ir arī izrādes galvenais vēstījums – nesēdēt, neskumt,
bet censties tiekties savu sapni īstenot. Lugā ir tāds skaists sauk
lis – nekad nevajag zaudēt cerību, nekad! Ļoti vienkārši, bet tādi
uzmundrinoši vārdi, ko reizēm mēs viens otram aizmirstam pa
teikt,” saka Zane Daudziņa.
Režisors Juris Rijnieks izrādi raksturo kā „vienkāršu, jautru,
piedzīvojumiem bagātu stāstu par sievieti, kura satiek savu īsto
mīlestību. Luga ir izcila gan no dramaturģiskā, gan žanriskā vie
dokļa, un ceru, ka tas pilnasinīgi atspoguļosies arī izrādē. Tā būs
mazliet kā šovs, lai ir jautri, skaisti, forši, emocionāli, smieklīgi
un smeldzīgi vienlaicīgi.”
Ieeja 12.00, 10.00 un 8.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana.

4. maijā 13.00 Rojas ev. lut. baznīcā KOKĻU koncerts.

Rojas novada dome
sadarbībā ar pensionāru
klubiņiem „Liedags” un Rūķi”,
Rojas pensionāru apvienību un
Rojas invalīdu biedrību ielūdz
14. maijā 13.00
Rojas kultūras centrā uz

30. aprīlī, sestdien, plkst. 10.00

Rojas vidusskolas sporta zālē notiks
basketbola turnīrs U-12 meiteņu
komandām (2004. g. dz. un jaunākām).
Piedalīsies komandas – Jaunpils, Jelga
va, Ventspils, Roja.

Narcišu balli.
Tajā godināsim mūsu nova
da zelta, smaragda un dimanta
laulātos pārus. Tālrunis infor
mācijai 2607 8711.

Atbalstīsim jaunās basketbolistes!

Nodarbības maijā MFC „STROPS”
Rīta stundās
Datums,
diena
02.05.2016.
Pirmdiena
03.05.2016.
Otrdiena

Nodarbības nosaukums

Nodarbība
notiek

Nodarbības vadītājs,
kontakttālrunis

Radošās darbnīcas

10.30–12.30

I. Krūmiņa 28694414

Kulinārijas nodarbība

10.00–14.00

05.05.2016.
Ceturtdiena

Vingrošana fizioterapeita
vadībā
Mezglošanas nodarbība

9.00–10.00
10.30–12.30

B. Trūbiņa 27234288
I. Krūmiņa 28694414
M. Nāckalne
25449836
I. Šelkova 26414104

06.05.2016.
Piektdiena

Māmiņu skola

11.00–13.00

I. Briede 27234287
I. Krūmiņa 28694414

09.05.2016.
Pirmdiena

Radošās darbnīcas

10.30–12.30

I. Krūmiņa 28694414

Plastiskās masas
apstrāde

10.00–14.00

I. Šelkova 26414104

Galda spēles

10.00–13.00

L. Voronova
29410533

Vingrošana fizioterapeita
vadībā

9.00–10.00

M. Nāckalne
25449836

Dekupāža

10.30–12.30

Literārā stunda

10.30–12.30

Izglītojošā aktivitāte
„Kā sniegt pirmo
palīdzību?”

13.00–14.00

A. Reinholde
29354294
B. Trūbiņa 27234288
I. Krūmiņa 28694414
ģimenes ārste un
pediatre
Ingrīda Miķelsone

16.05.2016.
Pirmdiena

Radošās darbnīcas

10.30–12.30

I. Krūmiņa 28694414

17.05.2016.
Otrdiena

Plastiskās masas
apstrāde

10.00–14.00

I. Šelkova 26414104

Vingrošana fizioterapeita
vadībā

9.00–10.00

Dekupāža

10.30–12.30

Literārā stunda

10.30–12.30

M. Nāckalne
25449836
A. Reinholde
29354294
B. Trūbiņa 27234288
I. Krūmiņa 28694414

Radošās darbnīcas

10.00–13.00

I. Krūmiņa 28694414

Vingrošana fizioterapeita
vadībā

9.00–10.00

Māmiņu skola

11.00–13.00

M. Nāckalne
25449836
I. Briede 27234287
I. Krūmiņa 28694414

Radošās darbnīcas

10.00–13.00

10.05.2016.
Otrdiena

12.05.2016.
Ceturtdiena

13.05.201 6.
Piektdiena

19.05.2016.
Ceturtdiena
20.05.2016.
Piektdiena
23.05.2016.
Pirmdiena
25.05.2016.
Otrdiena
26.05.2016.
Ceturtdiena
29.05.2016.
Piektdiena
30.05.2016.
Pirmdiena

Izstādes iekārtošana

I. Krūmiņa 28694414

Zaglīgās kaijas
Dace Klabere
Aprīļa sākumā, pacēlājā tīrot nova
da domes logus, interesantu atradumu
uzgāja Rojas DzKU vīri Marats Šeins
un Reinis Klauzels. Ieraudzījuši kaiju
ligzdā uz domes jumta aizdomīgu vīs
tokli, vīri par to ieinteresējušies. Aizdomīgais vīstoklis izrādījās neliels maciņš,
tāds, kurā parasti glabā rotaslietas, bet šoreiz maciņā atradās 5 eiro banknote
un Nordek autobusa biļete. Visticamāk, ka par zaglīgās kaijas upuri kļuvis kāds
bērns, kurš mājās saņēmis nepelnītu brāzienu par nozaudēto naudu. 

Policijas ziņas
Laikā no 5.–19. aprīlim Rojas
pašvaldības policija veikusi sekojo
šas darbības.
6.04. Saņemts zvans no sie
vietes, ka viņai no mājas nozagtas
vērtīgas gleznas. Sievietei ieteikts
griezties valsts policijā.
7.04. Kopā ar novada domes
darba aizsardzības, ugunsdrošības
un civilās aizsardzības speciālistu
Andri Jansonu pārbaudīta uguns
drošība Rojas novada pirmsskolas
izglītības iestādēs. Pēc valsts polici

Sludinājumi
Rojas invalīdu biedrības biedri
mīļi aicināti piedalīties

Lielajā talkā 23. aprīlī.

Pulcēšanās 9.00 pie domes.
Tālrunis informācijai 26078711.
28. aprīlī 16.00 Rojas bibliotēkā
tikšanās ar tulkotāju Indru Aumali.
Būsiet laipni gaidīti!
PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt
29286523.
 Dzintaru, kulonus, krelles, brošas, neapstrādātus akmeņus, vecas sudraba, zelta rotaslietas.
Tālr. 29621515.

Uz stabilām vērtībām balstītas jaunas iespējas –
aizdevums strādājošiem un pensionāriem.
Talsos, K. Valdemāra ielā 17.
Tālrunis 63223707, 29159682.
PĀRDOD
 Lauksaimniecības un meža zemi – „Ezerpļa
vas” – 1,9 ha, Rojas pagastā. Cena 4000 EUR.
 Zemi ar mežu – „Gobas”, 7800 m2.
Cena 6000 EUR.
 Lauksaimniecības un meža zemi „Pļaujas” –
9,4 ha, Rojas pagastā. Cena 33000 EUR.
 Zemes gabalu „Stores”, 1,3 ha. Izmantošana
pēc VZD datiem – lauksaimniecība, pēc teritorijas
plānojuma – dzīvojamā apbūve.
Cena 6500 EUR. Zvanīt 29442221, Mārtiņš.
 4 istabu dzīvokli Rojā, Plūdoņa ielā 8 (4. stāvs).
Telefons 29432262.
 3 istabu dzīvokli Rojā, Plūdoņa ielā 8 (1. stāvs).
Telefons 29432262.
 Malku. Zvanīt 29286523.
Piedāvā darbu galdniekam. Zvanīt 29454472,
29457279.

Līdzjūtības
Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
Izsakām līdzjūtību Intai Lorencei un Jānim
Zandbergam, māti zaudējot.
Senioru kluba „Liedags” biedri
Neraudi, neraudi,
Kaut gara nakts:
Bij rīti balti,
Bij sarkani vakari
Un pašā vidū –
Bērzā zaļš vējš.
Raudi vai neraudi –
Vienalga sāpēs.
Rojas invalīdu biedrība izsaka visdziļāko
līdzjūtību Intai Lorencei, no mātes atvadoties.
Ak, neaizej, paliec pie manis,
Neklausi vējiem, kas tevi lūdz.
Nevienam citam pasaulē tevis
Tik ļoti nepietrūks.
Inta, lai Tavai māmulītei gaišs mūžības ceļš!
Dace

jas lūguma noskaidrota kādas per
sonas atrašanās vieta.
9.04. Konstatēts, ka Rojā uz
trotuāra novietota automašīna.
Vadītājs brīdināts un no trotuāra
nobraucis.
10.04. Atrisināts konflikts Ro
jas kultūras centrā, kas izcēlies pēc
pasākuma. Nelikumīgi nozāģēti un
sagarināti koki kādā privātmežā.
Lieta nodota valsts policijai, sākts
kriminālprocess. Saņemts zvans
par konfliktu ģimenē. Izbraucot

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

uz notikuma vietu, konstatēts, ka
konflikta izraisītājs ir psihiski ne
līdzsvarota persona. Selgas ielā
pie veikala „top!” aizrādīts diviem
alkohola reibumā esošiem jaunie
šiem, kuri grasījās turpināt alko
hola lietošanu sabiedriskā vietā.
Notikusi autoavārija pie degvielas
uzpildes stacijas Rojā. Izsaukta ceļu
policija.
15.04. Kopā ar valsts policijas
inspektori izbraukts uz ģimenes
konfliktu Rudē.

16. 04. Saņemts zvans, ka Kal
tenē apzagta privātmāja. Ieteikts
griezties valsts policijā. Patrulēts
kāpu zonā posmā Roja-Melnsils.
17. 04. Saņemts zvans, ka no
tikusi nelikumīga iekļūšana kādā
mājā Kaltenē. Vainīgā persona no
skaidrota.
Sastādīti 13 brīdinājumi par
izveidojušos kūlu un 2 APK pro
tokoli par mājas nosaukuma zīmju
neesamību. 

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

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

Pateicība
Jau atkal viena zvaigzne
Tur augšā šonakt dziest.
Sirds, visu atdevusi,
Beidz priecāties, beidz ciest.
No sirds pateicamies radiem, draugiem, kaimi
ņiem, bijušajiem kolēģiem dārzniecībā un visiem
pārējiem, kas bija kopā ar mums, aizvadot mūžībā
mūsu mīļo mammu Veltu Zandbergu.
Meita un dēls ar ģimenēm

Bezmaksas izdevums.
«BANGA»
iznāk 2 reizes mēnesī.

