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Pateicība
Marta nogalē kultūras centrā 

savus skolotājus, skolasbiedrus, 
draugus un vecākus kopā pulcinā
ja Rojas vidusskolas divpadsmitie, 
lai savā vakarā ar devīzi  „Kā nakts 
pret dienu” dalītos priekā, sajūtās, 
skolas laikā piedzīvotajā.  Par to, ka 
šī gada divpadsmitie ir tiešām talan
tīgi jaunieši, varēja pārliecināties ik
viens zālē sēdošais. Uz skatuves tika 
dziedāts, dejots, izspēlētas dažādas 
epizodes no skolas dzīves, savstar
pējām attiecībām un notikumiem 
mācību stundās.  Diži prāti, dažādi 
talanti, savdabīgi raksturi – to at
zina arī klases audzinātājas Raida 
Koroļova, Svetlana Mediņa un Lie
ne Frīdenvalde.  Pirmais eksāmens 
svešvalodās divpadsmitajiem jau aiz 
muguras, nu jau pavisam nedaudz, 
un būs arī aicinājums uz pēdējo mā
cību stundu, un tad jau arī eksāmenu 
laiks klāt. Vēlēsim mūsu divpadsmi
tajiem, kuri šogad ir 24, gribasspēku 
un izturību. 

Rojas vidusskolas skolēni turpina 
pārbaudīt savas spējas dažādās olim
piādēs. 27. martā Rīgā, Pļavnieku 
ģimnāzijā notika latviešu valodas un 
literatūras valsts olimpiāde 8.–9. kla
šu skolēniem. Olimpiādē Rojas vi
dusskolu pārstāvēja 8. klases skol
nieks Kristaps Ričards Freimanis. 
Talsos notika starpnovadu vizuālās 
mākslas olimpiāde. 1.–4. klašu gru

pā Atzinības rakstu ieguva Sindija 
Antāne (3.b klase) un Deina Liepa 
(4.a klase). Piedalījās arī Ieva Lin
da Grosbaha (4.a), Olīvija Elizabete 
Tarlapa (4.b), Ilva Kučere (4.b), Elza 
Alkšbirze (1.a). 5.–9. klašu grupā 
diploms Laurai Dīriņai (5.a), Paulai 
Feldmanei (8.kl.), Evai Kiršteinei 
(8.kl.), Alisei Elizabetei Reinholdei 
(9.a). Savu talantu rādīja arī Līna 
Jaunozola (5.a), Romēna Mucenie
ce (5.b), Aleksa Šeina (7.a), Miks 
Kristians Kilmits (7.a), Maija Gros
baha (8.kl.), Annija Šulce (10.  kl.). 
Paldies skolotājām Ingridai Ķauķei, 
Ingai Otmanei un Daigai Kirkopai.  
7. klašu starpnovadu ģeogrāfijas 
olimpiādē Jaloliddins Makhmudovs 
ieguva 2. vietu, piedalījās arī Megija 
Janševica un Patriks Upners, paldies 
skolotājai Maijai Leitartei. 8. aprīlī 
Tukuma 2. vidusskolā notika Kurze
mes reģiona vizuālās mākslas olim
piāde, kurā 8. klases skolniece Paula 
Feldmane ierindojās 5. vietā, paldies 
skolotājai Ingridai Ķauķei. Bet starp
novadu angļu valodas olimpiādē 
8. klases skolnieks Dāvis Jaņķevics 
ieguva 2. vietu, piedalījās arī Arina 
Khlus, sakām paldies skolotājai Lās
mai Jaunozolai.

 8. aprīlī Rojas vidusskolas ko-
manda pārstāvēja mūsu novadu 
ilggadējā Latvijas Jūras adminis-
trācijas rīkotā konkursa „Enkurs” 

atlases kārtā. Komanda 2017:  Jur
ģis Kalniņš – kapteinis, Jānis Ko
losko,   Toms Bērziņš, Elvita Dubu
re, Toms Kolosko, Rihards Vaivods, 
Kārlis Puntulis, Kristaps Gražinskis, 
Madars Dīriņš, Paula Kučinska, En
dijs Injatkins.

Latvijas Jūras Administrācija jau 
vienpadsmit gadus organizē jūrnie
cības sacensības vidusskolēniem. 
Rojas vidusskola ir viena no četrām 
skolām, kura sacensībās piedalīju
sies visus 11 gadus. 8. aprīlī jūrnieku 
mācību centrā LAPA Rāmavā izcīnī

jām 3. vietu, kura dod tiesības star
tēt finālā Latvijas Jūras Akadēmijā 
22.  aprīlī. Neraugoties uz spēcīgu 
vēju un viļņiem Daugavā, komandas 
sacentās, izbraucot iezīmētu trasi 
ar airu laivu. Vajadzēja arī mēroties 
spēkiem ugunsdzēsības glābšanas 
stafetē. Savukārt baseinā tika impro
vizēta glābšanās no avarējuša kuģa.

Kopvērtējumā – 3. vieta! Prieks 
par uzvaru visai komandai un tikai 
divas nedēļas, lai sagatavotos finā
lam.

Antra Ozollapa

Priecīgas 
Lieldienas!

Dace Klabere

8. aprīlī Rojas kultūras centrā savu pusgadsimta jubileju svinēja 
Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs. Pasākuma pirmajā daļā 
pašmāju ļaudis un viesi varēja vērot kvalitatīvu un skanīgu koncer
tu, kurā uzstājās gan skolas tagadējie un bijušie audzēkņi, gan viesu 
kolektīvi. Kā savā uzrunā klātesošajiem atzina skolas direktors Jānis 
Kivils, gatavošanās svētkiem notikusi jau sen, bet svētki ieskandināti  
piektdienas vakarā ar koncertu, kurā uzstājās vairāki simfoniskie un 
kamerorķestri. 200 orķestranti mūsu nelielajā kultūras centrā – tas 
patiešām bija grandiozs notikums.

Pasākuma otrajā daļā skolas direktors pateicās visiem klāteso
šajiem, kas atraduši laiku un iespēju, lai ierastos un būtu kopā ar 
viņiem šajos svētkos. Ar ziediem tika sveikti gan vieni no pirmajiem 
skolas pedagogiem, gan tagadējie pedagogi un tehniskie darbinieki. 
Nedaudz ieskatoties skolas vēsturē, direktors ar pamatotu lepnumu 
atzīmēja, ka visā skolas pastāvēšanas laikā 111 audzēk ņi turpināju
ši izglītību mūzikas vidusskolās vai augstākajās, ar mūziku saistītās, 
mācību iestādēs. Un galvenais, ka viņi visi turpina strādāt speciali
tātēs, kas saistīta ar mūziku. Tas liecina par labi ieliktiem pamatiem.

Nozīmīgajā jubilejā skolas direktoru un tā kolektīvu Kultūras 
ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā sveica Lat

vijas Nacionālā kultūras centra pārstāvis, pasniedzot 
Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju 
un nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā un novada 
kultūras dzīves veidošanā skolas direktoram Jānim Ki
vilam. Kultūras ministrijas pateicību par ilggadēju un 
nozīmīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu skolas 
attīstībā saņēma skolas direktora vietniece mācību dar
bā, diriģente Ināra Kivila. Latvijas Nacionālā Kultūras 
centra Atzinību par radošu pedagoģisko darbu saņēma 
Līga Reine, Lita Krūmiņa, Inese Ozoliņa, Jānis Pope
lis, Baiba Beraģe, Maruta Zemture, Brigita Kvālberga, 
Indra Sproģe.

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvu svēt
kos sveica arī Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva 
Kārkliņa. Viņa uzsvēra, ka šeit īsti vietā ir stāsts par to, 
kā  mūzikas skolas dzīve mainās līdzi laikiem. Stāsts 
par to, kā ne tikai izdzīvot, bet arī nemitīgi attīstīties. 
Šodien dzīvojam laikā, kad interaktīvā tāfele ir tikai 
norma un, pieprotot jaunās tehnoloģijas, pat varētu 
iztikt bez orķestra, taču vissvarīgākais ir tas, ka kat
ra bērna priekšnesumam nāk līdzi arī sirsniņa, un par to domes 
priekšsēdētāja pašvaldības vārdā pateicās visam skolas kolektīvam.

Sveikt kolēģus jubilejā bija ieradusies Ventspils 
mūzikas vidusskola, Mērsraga domes priekšsēdē
tājs Lauris Karlsons un Mākslas un mūzikas skolas 
pārstāve, Talsu, Dundagas, Valdemārpils, Piltenes, 
Madonas Mākslas un mūzikas skolas, Jāzepa Medi
ņa Rīgas 1. mūzikas skola, Rojas sporta skola, Rojas 
novada PII „Zelta zivtiņa” un „Saulespuķe”,  Rojas 
novada sociālais dienests, invalīdu biedrība, Rojas 
kultūras centrs un Rojas vidusskola. Sveicot kolēģus 
jubilejā, Rojas vidusskolas pārstāves atzīmēja, ka šī 
jubileja ir svētki visai Rojai un tam nevar nepiekrist, 
jo, kā atklāja skolas Mūzikas un mākslas skolas di
rektors, daudzo gadu gaitā gandrīz vai katrai ģime
nei novadā ir bijusi saskarsme ar mūzikas skolu, 
un ir ne mazums ģimeņu, kurās mūzikas skolu ir 
beigušas visas to atvases. Viedus vārdus savā apsvei
kuma runā pauda arī Rojas novada sociālā dienesta 
vadītāja Lāsma Pūce – mūzika un māksla ir kaut kas 
īpašs – tā iedvesmo, rada prieku, nomierina un dzie-
dē skumjas sirdis, dara labāku ikvienu no mums. 

Skolas direktoru Jāni Kivilu sveic Rojas vidusskolas skolotājas Sarmīte 
Engizere (vidū) un Virgīnija Mūrniece.

Jubilārus sveic novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.

D. Klaberes foto

Mūzikas un mākslas skolas jubileja – svētki visai Rojai

Pavasaris klavierkoncertu ziedošās ābelēs spēlē.
Rītu jau pasaule skanēs ceriņu mēlēs.
Trompetes cilā ozoli, meža baložu trombons 
     skan silā,
Cīruļu džezā mākoņi aizdejo debesīs zilās.
Kņudina pēdas zālīte, apreibusi noskaņu priekā.
Dabas un cilvēku dvēseles dzīvības orķestrī tiekas.

Rojas Mūzikas 
un mākslas kolek
tīva vārdā pateicos 
par atsaucību, at
balstu, sadarbību 
un ieguldīto darbu, 
iekrāsojot mūsu darbu ar cerības, mīlestības, sap
ņu piepildīšanās un prieka krāsām, sagaidot Rojas 
MMS 50. dzimšanas dienu.

Pateicos Rojas novada domei, priekšsēdētājai 
Evai Kārkliņai,  domes darbiniekiem un visiem 
darbarūķīšiem!

Paldies  kultūras centra  darbiniekiem, ar ku
riem bieži vien līdz vēlai naktij veicām neskaitā
mus sagatavošanas darbus, lai mūsu svētki izdotos 
pēc iespējas skaistāki. Paldies  Marekam Štālam 
un Arnim Enzelim. 

Pateicos pasākuma programmas vadītājiem – 
Ievai Haselbaumai un Arvim Podiņam par prog
rammas vadīšanu tā, lai būtu interesanti visiem 
klausītājiem.

Paldies par ziediem, siltajiem sveicieniem un 
sirsnīgajiem apsveikuma vārdiem.

Paldies jums visiem! Lai jums veicas dzīvē, lai 
nenogurst rokas, darot labus darbus. Lai veselība, 
mīlestība un dzīvesprieks jūs pavada ik dienu!

Jānis Kivils, 
 Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktors

Īpaša pateicība arī bijušajiem Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem.

Bez mācīšanās nekas nenotiek – arī divpadsmito vakars nē

Vēl pavisam nedaudz un šie jaunieši kļūs par mūsu skolas absolven-
tiem.            Albuma foto

N. Indāna foto
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Domes sēdē Saistošie noteikumi
Rojas novada 21. marta 
domes sēdē tika izskatīti 
16 darba kārtības jautājumi,  
kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt precizētos Rojas novada pašval-
dības 2017. gada 21. februāra saistošos noteiku-
mus Nr. 6/2017 „Rojas novada kapsētu darbības 
un uzturēšanas noteikumi”;

•	 Apstiprināt ar 2017. gada 01. aprīli Rojas no-
vada Stadiona nomas maksas. Ar 01.04.2017. atzīt 
par spēku zaudējušiem 2014. gada 16. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 150 (prot. Nr. 12);

•	 Atbalstīt Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas  
izsludinātā projektu konkursā iesniedzamo pro-
jektu „Rojas mūzikas skolas tehniskās bāzes piln-
veidošana – akordeona iegāde”. Projekta kopējās 
izmaksas ir 2 850 EUR, Rojas novada pašvaldības 
līdzfinansējums 20% apmērā no projekta kopējām 
izmaksām;

•	 Publicēt paziņojumu par brīvās zemes 
vienības daļas 150 m ² iznomāšanu, uz laiku no 
01.07.2017 līdz 31.08.2017., Rojas pludmalē, Rojas 
ostas ziemeļu mola tuvumā, terases ar pludma-
les kafejnīcu un telti 12×6m platībā un pārvie-
tojamās tualetes novietošanai, ar nomas maksu 
EUR 100,00, bez PVN mēnesī;

•	 Ierosināt Rojas novada pašvaldības autono-
mās funkcijas – kapsētu izveidošana un uzturēša-
na – veikšanai valstij nodot bez atlīdzības Rojas 
novada pašvaldības īpašumā  nekustamo īpašumu 
„Rojas meža kapi”, 2,53 ha kopplatībā; 

•	 Nekustamā īpašuma „Klaukas-Zemdegas”, 
Rojas novadā, sadalīšanai, izstrādājot zemes ierī-
cības projektu un  atdalāmajai zemes vienībai pie-
šķirt jaunu nosaukumu „Klaukas”;

•	 Mainīt nekustamā īpašuma „Broķi”, Žocene, 
Rojas novads, zemes lietošanas mērķus;

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma „Zariņi”, Roja, Rojas novads, apvie-
nošanai ar nekustamo īpašumu „Mežnoras”, Roja, 
Rojas novads, un piešķirt adresi Ķirķraga iela 40, 
Roja, Rojas novads;

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma „Dižmeži II”, Rojas novads, sada-
līšanai, atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu 
nosaukumu „Vīnogas”;

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma „Dižmeži III”, Rojas novads, sada-
līšanai, atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu 
nosaukumu „Dižegles”;

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma „Dižmeži IV”, Rojas novads, sada-
līšanai, atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu 
nosaukumu „Dižpriedes”;

•	 Noteikt zemes lietošanas mērķus nekusta-
miem īpašumiem: „Lordi”, Kaltenē, Rojas novadā, 
„Sūkņu Māja”, Rojas novadā, „Centi”, Rojas nova-
dā, „Stampji”, Valgalciemā, Rojas novadā.

Informāciju sagatavoja 
domes sekretāres p. i. Marita Pāvuliņa

 Nr. 3/2017

Apstiprināts
ar Rojas novada domes
2017. gada 17. janvāra

sēdes lēmumu Nr. 4
 (protokols Nr. 1)

Par grozījumiem Rojas novada 
pašvaldības 19.02.2013. saistošajos 

noteikumos Nr. 7/2013 „Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālajiem  

pabalstiem Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 3. panta otro daļu, 33. panta otro daļu,  
35. panta trešo, ceturto un piekto  daļu, likuma  
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

14. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta 
noteikumu Nr. 299  „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”  19.4. apakšpunktu,  
Ministru kabineta 2011. gada 25 .janvāra noteikumu Nr. 75 

„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo 
bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un 

finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 
141.6. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija 

noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 
15. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra 

noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi”43. punktu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. 
saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabal-
stiem Rojas novadā” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 14.1.1. 
skaitli un vārdu „170,74 eiro” ar skaitli un vārdu 
„180.00 eiro”;

1.2. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 14.1.1. 
skaitli un vārdu „21 gadam” ar skaitli un vārdu 
„24 gadiem”;

1.3. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 14.1.2. 
skaitli un vārdu „199,20 euro” ar skaitli un vārdu 
„200,00 eiro”;

1.4. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 14.1.3. 
skaitli un vārdu „199,20 euro” ar skaitli un vārdu 
„200,00 eiro”;

1.5. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 14.1.3. skaitli 
un vārdu „21 gadam” ar skaitli un vārdu „24 gadiem”; 

1.6. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 14.1.4. 
skaitli un vārdu „213,43 euro” ar skaitli un vārdu 
„230,00 eiro”;

1.7. Aizstāt noteikumu punktā 50. skait-
li un vārdu „426,86 euro” ar skaitli un vārdu 
„430,00 eiro”; 

1.8. Aizstāt noteikumu punktā 51. skaitli un 
vārdu „35,57 euro” ar skaitli un vārdu „36 eiro”;

1.9. Aizstāt noteikumu punktā 54. skaitli un vār-
du „170,74 euro” ar skaitli un vārdu „175,00 eiro”; 

1.10. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 58.1 
skaitli un vārdu „42,69 euro” ar skaitli un vārdu 
„45,00 eiro”;

1.11. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 58.1 
skaitli un vārdu „71,14 euro” ar skaitli un vārdu 
„75,00 eiro”;

1.12. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 58.2  
skaitli un vārdu „28,46 euro” ar skaitli un vārdu 
„30,00 eiro”;

1.13. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 58.2  
skaitli un vārdu „56,91 euro” ar skaitli un vārdu 
„60,00 eiro”;

1.14. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 61.2.2 
skaitli un vārdu „249,00 euro” ar  skaitli un vārdu 
„250.00 eiro”;

1.15. Aizstāt noteikumu punktā 63. skait-
li un vārdu „170,74 euro” ar skaitli un vārdu 
„175.00 eiro”; 

1.16. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 65.2.1. 
skaitli un vārdu „35,57 euro” ar skaitli un vārdu 
„36.00 eiro”;

1.17.  Aizstāt noteikumu apakšpunktā 65.2.2. 
skaitli un vārdu „21,34 euro” ar skaitli un vārdu 
„25,00 eiro”;

1.18. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 69.3. 
skaitli un vārdus „1,42 euro (viens eiro četrdesmit 
divi centi)” ar skaitli un vārdiem „1,50 EUR (viens 
eiro 50 centi)” ;

1.19. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 70.2. 
skait li un vārdu „14,23 euro” ar skaitli un vārdu 
„15,00 eiro”;

1.20. Aizstāt noteikumu apakšpunktā 71.2. 
skaitli un vārdu „71,14 euro” ar skaitli un vārdu 
„75,00 eiro”;

1.21. Aizstāt noteikumu punktā 77. skaitli un 
vārdu „142,29 euro” ar skaitli un vārdu „150,00 eiro”;

1.22. Aizstāt noteikumu punktā 78. skait-
li un vārdu „426,86 euro” ar skaitli un vārdu 
„450,00 eiro”;

1.23. Aizstāt noteikumu punktā 79. skaitli un 
vārdu „426,86 euro” ar skaitli un vārdu „450,00 eiro”; 

1.24. Aizstāt saistošajos noteikumu PIELIKU-
Ma Nr. 1. „Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabal-
sta aprēķināšanai” punktā 2.1. skaitli un vār du 
„0,21 euro” ar skaitli un vārdu „0,25 eiro”;

1.25. Aizstāt noteikumu PIELIKUMA Nr. 1. 
„Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta aprēķi-
nāšanai” punktā 2.2. skaitli un vārdu „1,28 euro” ar 
skaitli un vārdu „1,30 eiro”;

1.26. Aizstāt noteikumu PIELIKUMA Nr. 1. 
„Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta aprē-
ķināšanai” apakšpunktā 2.3.1. skaitli un vārdu 
„2,85 euro” ar skaitli un vārdu „3,00 eiro”;

1.27. Aizstāt noteikumu PIELIKUMA Nr.1. 
„Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta aprē-
ķināšanai” apakšpunktā 2.3.1. skaitli un vārdu 
„1,42 euro” ar skaitli un vārdu „1,50 eiro”;

1.28. Aizstāt noteikumu PIELIKUMA Nr. 1. 
„Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta aprē-
ķināšanai” apakšpunktā 2.3.1. skaitli un vārdu 
„9,96 euro” ar skaitli un vārdu „10,00 eiro”;

1.29. Aizstāt noteikumu PIELIKUMA Nr. 1. 
„Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta aprēķi-
nāšanai” punktā 2.5. skaitli un vārdu „1,07 euro„ 
ar skaitli un vārdu „1,50 eiro”.

1.30. Izteikt punktu 64. šādā redakcijā: 
„64. Audžuģimenei tiek piešķirts pabalsts apģēr-

ba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:
64.1. Vienreizējā pabalsta bērna apģērba un 

mīkstā inventāra iegādei apmērs, ievietojot bērnu 
audžuģimenē, ir attiecīgā gada 1. janvārī spēkā 
esošās minimālās darba algas valstī apmērā (izņe-
mot gadījumus, kad bērns tiek ievietots audžuģi-
menē uz laiku, kas mazāks par mēnesi);

64.2. Pēc gada un turpmāk vienu reizi gadā 
audžu ģimene var  saņemt pabalstu bērna apģērba 
un mīkstā inventāra iegādei līdz 100,00 eiro apmē-
rā, iesniedzot iesniegumu, kam pievienoti pirku-
mu apliecinoši maksājumu dokumenti”.

Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā 
izdevumā „Banga” un stājas spēkā likuma „Par 
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja 
E. Kārkliņa

LĒMUMS 
(Protokols Nr. 1, 4. punkts)

Rojā 
17.01.2017.           Nr. 4

Par saistošiem 
noteikumiem Nr. 3/2017

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 3. panta otro daļu, 33. panta otro daļu, 
35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto 
daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteiku-
mu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu, 

Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu 
Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu 
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu orga-
nizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īsteno-
tāju izvēles principiem” 141.6 punktu, Ministru kabineta 
2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā 
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdza-
ma vienošanās par līdzdarbību” 15. punktu, Ministru 
kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1 036 
„Audžuģimenes noteikumi”43. punktu,

Rojas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības sais-

tošos noteikumus Nr. 3/2017 „Par grozījumiem 

Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos 
noteikumos Nr. 7/2013 „Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maz-
nodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas no-
vadā” (pievienots – pielikums Nr. 3).

2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā 
pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzi-
numa sniegšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par 
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja 
 E. Kārkliņa 

Rojas invalīdu 
biedrībai jauns 
projekts senioru 
socializācijai

Rojas invalīdu biedrība 1. martā 
noslēgusi sadarbības līgumu ar no-
dibinājumu „Fonds „Ziedot.lv” par 
finansējuma piešķiršanu, lai īstenotu 
projektu „Sociālās palīdzības snieg-
šana”. Šis projekts ir iecerēts kā tur-
pinājums jau iepriekš īstenotiem pro-
jektiem, kuri atstāj pozitīvu iespaidu 
uz visiem projektā iesaistītajiem cilvē 
kiem. Ideja ļaus novada senioriem, 
cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī trūcī-
gām un sociāli maz aizsargātām per-
sonām būt aktīvākiem sabiedriskajā 
dzīvē un kļūt par pilnvērtīgiem sa-
biedrības locekļiem, paplašinot drau-
gu un paziņu loku, kā arī iemācīties 
jaunas prasmes.

Projektā plānots organizēt dažā-
das radošās darbnīcas projekta mēr-
ķu grupai. Nodarbībās būs iespējams 
apgūt dažādas rokdarbu tehnikas – 

pērļošanu, dažādas adīšanas tehnikas, 
zīda un stikla apgleznošanu, sveču un 
apsveikumu kartīšu gatavošanu. Dažas 
no šīm nodarbībām vadīs brīvprātīgie 
nodarbību pasniedzēji, savukārt četras 
nodarbības notiks algota speciālista 
vadībā. Plānotas arī sportiskās nodar-
bības veselības stiprināšanai. Nodarbī-
bas norisināsies Strauta ielā 8-33, Rojā 
MFC „Strops” telpās.

Pēc projekta beigām Rojas invalīdu 
biedrība rīkos izstādi ar visiem projek-
ta laikā tapušiem darbiem. Šo izstādi 
būs iespējams apskatīt ikvienam nova-
da iedzīvotājam.

Projekts ilgs līdz 31. decembrim un 
kopējais finansējums ir 1 460,00 eiro.

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Paziņojums par brīvās zemes nomu
Iespēja pieteikties uz brīvās zemes 

vienības daļas 150 m² platībā (vairāk 
vai mazāk, kā izrādīsies, uzmērot dabā) 
iznomāšanu, uz laiku no 01.07.2017. 
līdz 31.08.2017. (ieskaitot), zemi 
150  m² platībā Rojas pludmalē, Rojas 
ostas ziemeļu mola tuvumā, atbilstoši 
pievienotai shēmai, terases ar pludmales 
kafejnīcu un telti 12×6 m platībā un 

pārvietojamās tualetes novietošanai, ar 
nomas maksu EUR 100,00, bez PVN 
mēnesī. Tiek noteikts, ka nomniekam ir 
pienākumi veikt pieguļošās pludmales 
teritorijas – 150 m rādiusā ap pludmales 
kafejnīcu – sakopšanu un uzturēšanu 
kārtībā un atkritumu izvešanu 
par nomnieka līdzekļiem, kā arī 
jānodrošina kafejnīcas apmeklētājus ar 

pārvietojamās tualetes pakalpojumiem. 
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 kafejnīca 
var tikt slēgta, ja kafejnīca traucē svētku 
organizatoriem.

Ziedu sauju tver,
Sirds lai prieku lej…
Mīlai prieku smel,
Priekā dzīvi dej…
Ai, kā sāpe kliedz,
Ai, kā mīla mirdz!
Redz, kur sirdis spirdz,
Redz, kur laime mirdz!

Māri Drīksnu, Andi Freimani, Vairu Graudiņu, Venerandu Gūtšmiti, 
Birutu Jansoni, Vairu Kairišu, Dainu Kiršteini, Rasmu Klēveri,  
Laimoni Landmani, Gitu Leimani, Ivetu Lībeku, Intu Lorenci, 

Annu Mihailovu, Mārīti Misiņu, Viju Molleri, Eduardu Niklāvu, 
Lieni Pirvicu, Laumu Poļakovu, Guntu Pūliņu,  

Margitu Renckulbergu, Āriju Riķīti, Mārīti Rutku, Ilgoni Rutku, 
Līviju Semičenkovu, Aivaru Stankevicu, Irēnu Šteinbergu, 
Vasiliju Vansoviču, Gaļinu Vladimirovu, Ainu Veismani,  

Annu Zabiņako, Valdi Zanderu, 
Linardu Zariņu, Mārtiņu Mazkalniņu.

Rojas invalīdu biedrība sveic dzimšanas dienā  
1. ceturkšņa jubilārus:

Imantu Āboliņu, Māru Andersoni, Aiju Bērziņu, Inu Briģi, 
Aneļu Broku, Laimu Bulli, Dinu Čubu, Mārīti Dēringu, Valdu Dambergu, Valiju Duburi,
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„Satiec savu meistaru”  
pulcina desmitiem interesentu
Dace Klabere

Jau 11. gadu Latvijā norisinās pasākums „Sa-
tiec savu meistaru”, kura ietvaros tā dalībnieki tiek 
aicināti rīkot dažādas meistarklases un ar savām 
prasmēm iepazīstināt arī pārējos interesentus. Šo-
gad tajā aktīvu dalību ņēma arī Rojas Jūras zvej-
niecības muzejs, aicinot uz tikšanos ar dažādu 
kulināro prasmju meistariem.

Par tradicionālajiem lībiešu ēdieniem stāstīja 
Dženeta Marinska, kuras ceptos sklandraušus jau 

pazīst visā Latvijā un ne tikai. Sklandrauši patiesī-
bā ir tikai sīka daļiņa no Dženetas prasmēm, ceļot 
godā senās lībiešu kulinārās prasmes, viņa izde-
vusi grāmatiņu ar nosaukumu „Ziemeļkurzemes 
lībiešu tradicionālie ēdieni”. Savukārt Inese Priede 
visus cienāja ar pļedām – pankūkām līdzīgu ēdie-
nu. Savulaik pļedas ceptas gandrīz vai katrā lauku 
mājā, jo laikā, kad rocība nebija tik liela, tās dažas 
sastāvdaļas, kas vajadzēja šī ēdiena pagatavošanai, 
atradās katrā saimniecībā. Bet ar savām zivju ku-
linārijas receptēm dalījās zvejnieks Oskars Miten-
bergs. Ar viņa gatavotajām reņģēm varēja piesiet 
dūšu pēc pļedu baudīšanas un vēl nopirkt šos gar-
dumus līdzi ņemšanai.

Tikmēr muzeja pagalmā viesus pārsteidza Vil-
nis Balodis ar turpat uz grila ceptām brētliņām. 
Daudzi no klātesošajiem šo gardumu baudīja 
pirmoreiz, bet man tas atsauca atmiņā bērnības 
garšu, kad šādi ceptas brētliņas bija vai ikvienas 
zvejnieku sētas maltītes sastāvdaļa. Vilnis smej, ka 
apmeklētāji baudījuši ceptās brētliņas mellām mu-
tēm, un, ja pēc tām vēl tiek piedāvātas svaigas bēr-
zu sulas! Tas gan bija gardi! Un tad jau nav nekāds 
brīnums, ka lielais zivju zupas katls netika izēsts! 
Bet visiem vēdera priekiem pa vidu – teātris un 
lustīgas dziesmas! Ko gan vairāk varētu vēlēties? 
Vienīgi – nākamo muzeja pasākumu! 

Ieklausoties Dženetas padomos, sklandrau-
šus gatavot mācās muzeja darbiniece Gundega 
Balode.                                                D. Klaberes foto

Izstāžu un radošo darbnīcu centrā – 
Beātes Olektes izstāde
Dace Klabere

31. martā Rojas izstāžu un radošo darbnī-
cu centrā atklāja talantīgas jaunietes, rojenieces, 
pašlaik RISEBA (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskola) audio vizuālās mediju mākslas studen-
tes Beātes Olektes personālizstādi ar nosaukumu 
„Ko?” Līdz šim Beāti pazinām kā aktīvu mūzikas 
skolas audzēkni, kura pārzina vairākus mūzikas 
instrumentus, spēlē un dzied pašas izveidotajā 
ansamblī, ar kuru piedalās arī dažādos konkursos 
un koncertos. Šoreiz Beāte rāda savu fotogrāfa ta-

lantu, veidojot fotoizstādi, kuras darbos dominē 
kontrasti dabā, krāsās, cilvēkos. Pirms iestāšanās 
augstskolā, meitenei nekādas intereses par foto-
grafēšanu nebija, tā radusies vien augstskolā, kur 
fotografēšana ir viena no skolas programmām. 
Augstskolas rīkotajā studentu izstādē par jūras 
tēmu Beāte ieguvusi 1. vietu, un tad arī radusies 
doma – kāpēc to neparādīt arī savējiem – rojenie-
kiem? Tiesa, no Beātes iepriekšējiem darbiem iz-
stādē nav nekā, jo šai izstādei meitene gatavojusies 
īpaši. 

Katrai skolai sava dienasgrāmata
Rojas vidusskola ir iesaistījusies Liepājas Uni-

versitātes Zinātnes un Inovāciju parka projektā 
„Dienasgrāmata 2017”,   kura mērķis ir izgatavot 
katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu 
dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. 

Projekts dod iespēju skolēniem realizēt savas 
idejas skolas tēla veidošanā, gatavojot dienasgrā-
matas, bet uzņēmumiem, kas atbalsta šo projektu, 

publikācijas kā projekta atbalstītājiem savā novadā 
un visā Latvijā. 

Skolēni šobrīd aktīvi strādā pie savas skolas 
dienasgrāmatas vāka izstrādes. Izstrādājot savu 
dizainu, skolēni, vecāki un skolotāji tiks patīkami 
pārsteigti, 1. septembrī saņemot jaunās dienasgrā-
matas. Projekts norisinās jau trešo gadu un skolu 
atbalsts palielinās. 

Pelēcīgā 29. marta rītā Rojupes pirmsskolas 
izglītības iestāde ”Saulespuķe” sagaidīja 22 pirms-
skolas pedagogus no Talsiem, Dundagas, Van-
dzenes, Sabiles, Mērsraga, Pastendes un Rojas, lai 
dalītos pieredzē un pilnveidotu pedagogu profe-
sionālo meistarību.

Pasākumu atklāja  iestādes vadītaja Ilona Klā-
viņa, uzsverot, ka mūsu galvenais uzdevums ir pa-
līdzēt bērniem sasniegt augstākās virsotnes viņu 
pašu attīstības iespējās. Viesus iepriecināja muzi-
kāls bērnu sveiciens skolotāju Sanitas Maures un 
Aigas Sīpolas vadībā.

Tālāk pirmsskolas skolotājām bija iespēja vērot 
divas rotaļnodarbības – 4–6 gadu vecuma grupā 
„Zaķēni” skolotāja Aija Krontāle bija sagatavo-
jusi nodarbību „Pavasara darbi”, iekļaujot tādu 
svarīgu tēmu, kā vides saudzēšanu un atkritumu 
šķirošanu, bet skolotāja Vita Gideka 6–7 gadu 

vecuma grupā „Bitītes” atraktīvi izspēlēja tēmu 
„Teātris”, iesaistot arī viešņas, Skolotājas spēja 
pierādīt, ka, strādājot radoši, joprojām iespējams 
atrast kaut ko jaunu un neredzētu mācīšanas un 
mācīšanās metodēs.

Pēc nelielas ekskursijas pa „Saulespuķi”, logo-
pēde Dace Valberga aicināja pedagogus uz rotaļu 
izspēli ar logopēdiskiem elementiem. Savukārt 
skolotājas Vita Gideka, Aija Mitenberga, Aija 
Krontāle, Dace Valberga un Sanita Maure prezen-
tēja savus pašgatavotos metodiskos materiālus. 

Pēc pacienāšanās ar mūsu saimnieču gatavo-
tajiem gardumiem, skolotājas Kristīnes Sauškinas 
vadībā notika pavasarīga dekora gatavošana, kas 
var noderēt gan darbā ar bērniem, gan radot jauku 
Lieldienu noskaņu mājās.

Anita Raspopova,
Rojupes PII „Saulespuķe” metodiķe

Labās prakses piemēri Rojupē

„Saulespuķes Cālis” 2017  Rojupē 
Ar pavasara iestāšanos atgriezušies gājputni, 

bet Rojupes pirmsskolas izglītības iestāde „Sau-
lespuķe” meklēja savus skanīgākos un drošākos 
dziedošos „cāļus”. Šajā bērnu dziesmu konkursā 
piedalās 6–7 gadus veci bērni, kuri šogad apmeklē 
grupiņu „Bitītes”. 

Gan pirms, gan pēc uzstāšanās bērni devās pie 
skolotājas Vitas Gidekas uz interviju, kur katrs 
iepa zīstināja ar sevi un savu dziesmu, kas šoreiz 
bija latviešu tautasdziesma. Cits bija nobijies 
pirms uzstāšanās, cits savu uztraukumu slēpa aiz 
smaida, bet citi jau bija ātrāk guvuši pieredzi, uz-
stājoties uz lielās skatuves.

Protams,  bija arī žūrija, kas vērtēja katra bēr-
na individuālo priekšnesumu. Žūrijas uzdevums 
bija grūts. Par skanīgākajiem „Cāļiem 2017” žūrija 
atzina Luīzi Elzu Bertholdi, Elizabeti Grundmani 
un Elzu Štūlbergu, bet Egija Čerkašina saņēma arī 
Skatītāju simpātijas balvu.

Lielu paldies sakām mūsu mūzikas skolotājai 
Sanitai Maurei, kas kopīgi ar bērniem izdziedāja un 

izspēlēja ar mūzikas instrumenta palīdzību latviešu 
tautasdziesmas, kas priecēja ikvienu klausītāju.

Pēc konkursa ciemos aicinājām Rojas vidus-
skolas sagatavošanas grupiņas „Pūcītes” bērnus, 
lai turpinātu sadziedāšanās svētkus. Lai iedrošinā-
tu dziedātājus, ar skanīgu priekšnesumu pirmās uz 
skatuves kāpa „Pūcīšu” grupas audzinātājas – Aiga 
Sīpola un Dace Tapiņa. Savstarpējo sadziedāšanos 
jauktā secībā turpināja visi – gan Rojas, gan Roj-
upes bērni. Koncerta dziedošo daļu ar pavasarīgi 
sirsnīgu dziesmu noslēdza „Bitīšu” audzinātāja 
Vita Gideka.

Tā kā šiem bērniem nākamgad būs jādraudzējas 
un jādala kopīgs skolas sols, tad kopīgi devāmies ro-
taļās, kas ļāva iepazīt vienam otru tuvāk. Pēc jautras 
izkustēšanās visi kopīgi cienājāmies ar kliņģeri un 
aicinājām ciemiņus iepazīties ar „Bitīšu” grupu. 

Priecāsimies draudzīgi sadarboties arī turp-
māk!

Vita Gideka, 
Rojupes PII „Saulespuķe” skolotāja

Konkursā ieguvēji bija visi – gan bērni, gan pedagogi.                                                         Albuma foto

Rojas novada dome, pensionāru klubiņi „Liedags” un „ Rūķi”,  
invalīdu biedrība, pensionāru padome un 

kultūras centrs ielūdz uz 

„Narcišu balli” 
Rojas kultūras centrā 13. maijā 13.00.

Godināsim un sveiksim mūsu novada stiprās ģimenes –  
ZELTA, SMARAGDA un DIMANTA pārus.

Kontaktinformācija: Erna Grīnvalde, tel. 26078711,  
Liāna Bērziņa, tel. 29231680.

Tuvojas makulatūras vākšanas 
konkursa noslēgums 

Kā ik gadus, arī šajā mācību gadā aktīvi nori-
sinās makulatūras vākšanas konkurss „Palīdzēsim 
kokiem!”, ko nu jau astoto gadu rīko SIA „Atkritu-
mu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. Kon-
kursā čakli piedalās Jūrmalas pilsētas, Tukuma, 
Jaunpils, Engures, Kandavas, Talsu, Dundagas, 
Rojas un Mērsraga novadu izglītības iestādes. 
Konkurss noslēgsies 28. aprīlī, pēc Lielās talkas. 
Aicinām skolēnus un pirmskolu izglītības iestā-
žu audzēkņus pasteigties, jo par katru savākto 
un nodoto makulatūras tonnu balvā tiks saņemti 
5 kg biroja papīra. Tāpat 1.–3. vietu ieguvēji gan 
lielo skolu, gan mazo skolu grupā, gan PII līderi, 
saņems apmaksātu transporta pakalpojumu ek-
skursijai.

Visi dalībnieki, kas piedalījušies konkursā, 
tiek aicināti uz noslēguma pasākumu un balvu 
pasniegšanu. 19. maijā 12.00 Laumu dabas parkā 
gaidīsim pirmsskolas izglītības iestāžu audzēk-
ņus, bet 13.00 vispārizglītojošo skolu skolēnus. 
Pēc balvu pasniegšanas konkursa dalībnieki tiks 
cienāti ar „ugunskura” zupu un varēs apskatīt bišu 
vai kādu citu Laumas dabas parka dabas izzinošo 
taku. Īpašs pārsteigums – muzicēs The Ludvig un 
Grēta Grantiņa.

Dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 15. mai-
jam, SIA „AAS „Piejūra”” birojā pa tālruņiem 
63123306 vai 22008989.

Inga Priede, SIA „AAS Piejūra”  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Saulainā marta svētdienā pirmo reizi tika 
veikts brauciens ar Stand Up Paddle (SUP) jeb tā 
sauktiem airdēļiem pa Rojas upi un jūru.

SUPi ir stabili dēļi, uz kuriem stāvot, uz priek-
šu var tikt ar aira palīdzību. Tas ir viegli! Aktivi-
tāte piemērota jebkuram vecumam bez speciālām 
priekšzināšanām un iemaņām supošanā.

Sākot ar šo gadu, Roja saviem tūristiem, vie-
siem, atpūtas baudītājiem un arī pašiem vietējiem 
iedzīvotājiem piedāvā jaunu aktīvās atpūtas pava-
dīšanas veidu – SUP dēļu nomu. Rojas ģeogrāfiskā 
atrašanās vieta šai aktivitātei ir lieliski piemērota – 
mūsu vērtība ir skaistā Rojas upe un fantastiskā 
pludmale. Nomai būs pieejami 20 SUP dēļi ar visu 
tam nepieciešamo aprīkojumu (viss inventāra sa-
gatavošanai – pumpis, mugursoma) peldvestes, 
ūdensizturīgas somas. Nomai tiks piedāvāti arī 
hidrotērpi. Būs iespēja izvēlēties supošanas vietu – 
tā var būt Rojas upe, jūra vai arī citas Kurzemes 
ūdenstilpnes, jo nomas dēļi ir viegli pārvietoja-
mi  – tie ir piepūšami, un nepiepūsti tie aizņem 
vien mugursomas vietu!

Supošana – tā ir jautrība, neaizmirstams kopā 
pavadītais laiks, iespēja pabūt ārpus telpām un 
ieel pot pavasara veldzi. Galvenais šai aktivitātei ir 
labi laikapstākļi un piemērots apģērbs, kaut gan ar 
supošanu ir iespējams nodarboties pat ziemā, ja 
vien ūdenstilpne nav aizsalusi.

SUP noma SPURA aicina nebaidīties un ikvie-
nam uzdrīkstēties izmēģināt šo piedāvājumu. Uz 
visiem jautājumiem ar prieku atbildēs, apmācīs 
un palīdzēs SUP iznomātāji. Pašlaik, pašā sezonas 
sākumā, noma darbojas pēc iepriekšēja pierak-
sta. SPURA aktivitātēm  sekot līdzi var interneta 
vietnēs: facebook/spura.lv, instagram: @spura.lv, 
draugiem/spura.lv, twitter: supnoma. Ar nepacie-
tību tiek gaidīti jauni supošanas draugi!

Kontakti: 29377608 vai, 
rakstot e-pastu: info@spura.lv
Projekts Nr. 16-08-FL06-F043.0201-000003
«Stand Up Puddle nomas punkts «Spura»

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atklāta supošanas sezona 
pa Rojas upi un jūru
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Raksta lasītājs

„Ulda autoskola”
24. aprīlī pulksten 18.00

Rojas vidusskolas telpās rīko 
C un D kategoriju vadītāju 

periodiskās apmācības kursus [95]. 
Pieteikšanās 

pa telefonu 29466773.

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

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

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

Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Sludinājumi
16. aprīlī – Pirmajās Lieldienās Rojā

No plkst. 12.00–14.00 pļaviņā pie Rojas kultūras centra
„Oliņ Boliņ” Lieldienu jampadracis lieliem un maziem.
Lieldienu danči – dejo TDA „Krepliņi” (Vandzene) un Rojas 

KC bērnu tautas deju kolektīvs.
Lieldienu spēles – olu ripināšana, olu mešanas sacensības un cita jestra 

ņemšanās, olu krāsošana un vārīšana un šūpošanās.
Lieldienu ciemiņi – brālītis Trusītis un viņa draugi Kaziņa un Lama – mājas 

zoodārzs no Dundagas.
Lieldienu piepūšamās atrakcijas bērniem, velokarti. Varēsiet nogaršot gar-

das pankūkas (par maksu). 
Plkst. 17.00 Rojas kultūras centrā

Rojas amatierteātra pirmizrāde R. Blaumanis „Trīnes grēki”.
Režisore Gundega Balode.

Ieeja 3.00 EUR,  biļešu iepriekšpārdošana. 
Darbosies kafejnīca.

29. aprīlī plkst. 17.00
Rojas Kultūras centra 55. gadu jubilejas pasākums „VIENĪGI JUMS”

ar pateicību pašdarbniekiem, skatītājiem, 
sadarbības partneriem, atbalstītājiem un tiem, kas par tādiem vēl kļūs!

Būsiet mīļi gaidīti!
No plkst. 22.00–03.00

jubilejas balle ar grupu „Roja”.
Ieeja brīva, galdiņus lūdzam pieteikt iepriekš.

Pasākumu kalendārs

PIEDĀVĀ DARBU
 SIA „Zītari LZ” piedāvā darbu  

pavāram vasaras mēnešos darbam Rojā. 
Zvanīt 29373267.

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.
 Melnzemi. Zvanīt 29175608.
PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzī-

ves tehniku, akumulatorus, vecos 
ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.

DAŽĀDI
 Elektromotoru remonts Tukuma 

novada „Rauciņos”. Telefons 29253411.

IZĪRĒ
 SIA „Rojas auto” telpas 60 m2, ga-

rāžu 30 m2. Zvanīt 29175608.

Rojas invalīdu biedrībā
17. aprīlī 12.00 Strauta ielā 8-33 

Lieldienu pasākums „Olu kaujas”. Lī-
dzi ņemt mini groziņu.

19. aprīlī 11.00 Strauta ielā 8-33 – 
viss par dārzkopību. Stādu apmaiņa.

22. aprīlī 9.00 pie Rojas novada 
domes pulcēšanās Lielajai talkai.

Līdzjūtības

Šie pavasara vēji brāzmojošie 
Ir tavu elpu pārrāvuši pušu, 
Un zilās debesis un stari spožie 
No tavām acīm gaismu aiznesuši…

Izsakām līdzjūtību Agrim, 
Agnesei, Austrim un pārējiem 
tuviniekiem, sievu, māmiņu, vec-
māmiņu AIJU JANSONI mūžī-
bas ceļā pavadot.

Strauta ielas 8 
bijušie un tagadējie kaimiņi

Cilvēka mūžs tik līdzīgs koklei, 
Pārtrūkst stīga un viss paliek kluss.

Izsakām līdzjūtību Inārai Te-
terei, no māsas un znota atvado-
ties.

Kāpņu kaimiņi

Traktortehnikas un tās piekabju  
tehniskās apskates 2017. gadā Rojas novadā

Valsts uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī 
pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas vadītāja 
apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 
2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem varēs samaksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu. Tālru-
nis uzziņām 29341374, 26139989 vai www.vtu.gov.lv

Tehniskā apskates notiks:
 Rudē 19. aprīlī no plkst. 10.15 un 29. maijā no plkst. 10.15 „Arāji” darbnīcā;
 Rojā 12. maijā no plkst. 10.15 un 16. jūnijā no plkst. 10.15 Ostas ielā 7a.

4. maijs ir mūsu PAR diena. Mūsu 
valsts atdzima, jo cilvēki bija PAR. Par 
savu tēvzemi, par savu brīvību. Skai-
tot vienu PAR pie otra, mēs saskaitī-
jām LATVIJU. Šogad ar 4. maija Baltā 
galdauta svētkiem aizsāksies Latvijas 
simtgades svinības. 

2017. gada 4. maijā pie Latvijas ro-
bežas esošo 45 pašvaldību teritorijās 
tiks stādīti ozoli, kam būs pievienota 
īpaša norāde, kas apliecinās, ka tas ir 
Latvijas simtgades ozols. Akcija „Ap-
skauj Latviju” vērsta uz Latvijas tautas 
vienotības un piederības sajūtas stipri-
nāšanu, veicot simbolisku rīcību – iz-
veidot garīguma sardzi, iestādot ozolus 
Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pie-
robežas teritorijās. Izturība, varenība 
un diženums ir īpašības, kas raksturo 
ozolus un arī mūsu tautu.

Arī Rojas novads piedalās šajā ak-
cijā, un tajā vairākās vietās tiks stādīti, 
augs un kuplos Latvijas simtgades ozoli. 
Vietas izvēlētas simboliskas un aicinām 
ikvienu piedalīties un kļūt par šī vēstu-
riski unikālā notikuma līdzveidotāju.

100-gades ozolu ceļš 4. maijā 
sāksies plkst. 11.00 Valgalciemā pie  
„Gustu” mājām, kur dzīvoja tālbrau-
cējs kapteinis, kuģu īpašnieks, kuģnie-
cības darbinieks Miķelis Zandbergs, 
kurš 1918.–1919. g. dzīvoja Liverpūlē  
un ziedoja naudu Latvijas legācijas (sūt-
niecības) uzturēšanai. Tas ir kā centrs, 
jo blakus „Gustiem” ir bijušā īpašnieka, 
burenieku būvētāja Jāņa Viļņa mājas 
„Viļņi”. Turpat blakus vēl ir  jūras brau-
cēju un  kuģu īpašnieku  Brunsliepu 
dzimtas mājas „Ķiekas”, kuģu īpašnie-
ka K. Angelsona un viņa znota Reiņa 
Jankevica mājas  „Rozes”, blakus tām 
slavenās baletdejotājas Veltas Vilciņas 
dzimtās mājas „Pindzeles”. Turpat vēl 
„Kuģenieki”, kur dzīvojuši  jūras brau-
cēju pārstāvji no bagātās Štālu dzimtas.

Valgalciemā ozolu stādīs vecākā 
Valgalciema iedzīvotāja Alvīne Priede. 
Turpinājumā valgalciemnieki aicināti 
pulcēties pie saimnieces Ritmas Zālī-
tes balti klātā galda „Viļņu” mājās, līdzi 
ņemot groziņu, fotogrāfijas un atmiņu 
stāstus par savām dzimtām. Sīkāka in-
formācija Valgalciemā, sazinoties ar 
Egitu Jansoni – tel. 26144647.

Plkst. 11.30 pie Kaltenes biblio-
tēkas ozolu stādīs kaltenieki. Viņi to 
būs uzticējuši savai jaunajai paaudzei. 
Šajā vietā gan pirmās, gan otrās Latvijas 
brīvvalsts sākumā ir bijusi skola,  tāpēc 
jauniešu stādītais ozols būs ar simbolis-
ku cerību, ka nākotnē Kaltenē būs tik 
daudz bērnu, ka vajadzēs atkal atvērt 
skolu. Arī kaltenieki tiek aicināti ņemt 
līdzi senas fotogrāfijas, atmiņu stās-
tus un dalīties ar tiem, svinot svētkus 
pie balti klāta galda un baudot svētku 
zupu. Uz atvērto durvju dienu svētkos 
ikvienu interesentu gaidīs arī  flamenko 

ģitārista Andra Kārkliņa  dzīvesbiedre 
Raimonda viņu mājās „Zušos”. Infor-
mācija par pasākumu Kaltenē, zvanot 
Gundegai Balodei – tel. 29252590.

Plkst. 12.30 Rojā uzkalniņā pie 
doktorāta ozols tiks iestādīts vietā, kur 
pēc Krišjāņa Valdemāra iniciatīvas reiz 
tika atvērta un darbojās 1. kategorijas 
jūras skola. Tās  vietā  1990. gadā tika 
atklāts piemiņas akmens. Turpmāk 
par to, ka esam tauta, kas cieši saistīta 
ar jūru, atgādinās arī ozols. Ozolu stā-
dīt aicināsim Rojas vecos zvejniekus. 
Pasākumā piedalīsies arī Rojas novada 
domes priekšsēdētāja un Rojas jaunsar-
dze. Plkst. 13.00 rojenieki tiek aicināti 
Rojas muzeja estrādē uz  koncertu, ko 
sniegs grupa „Hāgenskalna muzikanti”. 
Ņemiet līdzi senas Rojas un savas dzim-
tas fotogrāfijas – pie balti klāta galda, 
kopīgi baudot zupu, dalīsimies atmiņu 
stāstos. Būs iespēja ieaust savu dzīparu 
kopējā Latvijas karogā. Atpūtas centrs 
„Otra puse” aicinās uz latviskām „Baltā 
galdauta svētku” pusdienām. Savukārt  
no plkst. 14.00  līdz 16.00 būs iespē-
jams viesoties Burenieku sētā Celtnieku 
ielā 5. Informācija par pasākumu Rojā, 
zvanot Dacei Brokai tel. 29196478.

Plkst. 14.00 ozols tiks  stādīts Rudē 
parkā pie bērnu un jauniešu centra 
„Varavīksne”, kur šajā dienā tiks atzī-
mēti Baltā galdauta un Pavasara svētki. 
Pirms tam tiks rādīta Rudes bērnu un 
jauniešu iestudēta luga, Rudes iedzīvo-
tāji baudīs kopīgi vārītu zupu pie balti 
klāta galda, viesosies un uzstāsies arī 
folkloras kopa no Milzkalnes. Ozolu stā-
dīt Rudes iedzīvotāji uzticēs 2016. gada 
„Gada sportistei” Rojas novadā Līgai 
Vecbērzai un sportiskajai Doniņu ģime-
nei. Informācija par pasākumu Rudē,  
zvanot Ingai Lēmanei tel. 28615578.

Plkst. 16.00 simtgades ozols tiks 
stādīts Melnsilā pie auto stāvlaukuma. 
Ozola stādīšana tiks uzticēta melnsilnie-
cei Zvaigznītei Perekrestei. Pirms tam 
jau no plkst. 14.00 notiks sportiskas ak-
tivitātes, zupas vārīšana. Arī melnsilnie-
ki aicināti šai dienā būt kopā un, skato-
ties līdzi  atnestās vecās fotogrāfijas par 
Melnsilu, ritināt atmiņu stāstus. Infor-
mācija par pasākumu Melnsilā, zvanot 
Ludmilai Ozolai, tel. 26541350.

Ozolu stādīšana noslēgsies plkst. 16.30 
Ģipkā, kur ozols tiks stādīts pie Ģip-
kas veikala, kas visos laikos ir bijis tāds 
kā ciema ļaužu satekpunkts un sabied-
riskais centrs. Ņemiet līdzi groziņus 
un atmiņu stāstus, pie veikala būs balti 
klāts galds. Informācija par pasākumu,  
zvanot Ieviņai Svitiņai tel. 26429973.

Būsim atsaucīgi – mums ikvienam ir 
iespēja piedalīties un kļūt par šī notiku-
ma līdzveidotāju.

Dace Broka,
Rojas novada kultūras pasākumu 

organizatore

4. maijā stādīsim ozolus Latvijai

Startē Sporta skolas audzēkņi
Marta beigās 12 Rojas novada Sporta skolas audzēkņi piedalījās Talsu nova-

da Sporta skolas rīkotajās sacensībās vieglatlētikā.  Uz sacensībām tika aicināti arī 
sportisti no Ventspils, Kuldīgas, Tukuma, Grobiņas, Saldus un Rīgas. Dalībnieki 
sacentās divās vecuma grupās – 2008./09. un 2006./07. gadā dzimušie. Program-
mā tika iekļautas piecas disciplīnas – 60 m, 400 m, tāllēkšana, augstlēkšana un 
1kg pildbumbas mešana tālumā. Katram dalībniekam tika atļauts piedalīties divās 
disciplīnās. Ar sacensību diplomiem un mazām piemiņas balviņām tika apbalvoti 
dalībnieki no pirmās līdz sestajai vietai.

No mūsu grupas visaugstāko – 1. vietu – ļoti pārliecinoši 400 m skrējienā izcīnī-
ja Paula Bernāne. Šajā pat distancē sava grupā, neatlaidīgā cīņā trešo vietu izcīnīja 
Estere Zemele 400 m, bet Lotei Labarēvičai 3. vieta 1 kg pildbumbas mešanā.

Pirmajā sešniekā 60 m skrējienā iekļuva Emīlija Krūziņa, Kerija Dinsberga, 
Laura Akmeņlauka (arī tāllēkšanā) un Niks Bernāns (400 m). Nedaudz savus per-
sonīgos rezultātus 60 m skrējienā uzlaboja Amanda Vērpēja, Nikola Leitarte un 
Robins Šeins. Pirmo reizi šādās sacensībās piedalījās Līga Jēkabsone un Rodrigo 
Maksimilians Lūsis.

Vieglatlētikas trenere A. Raspopova

Paula Bernāne (otrā no kreisās) – 1. vietas ieguvēja 400 m skrējienā. 
                 Albuma foto

Dievkalpojumi
Lielās piektdienas 

dievkalpojumi:

ROJAS LUTERĀŅU BAZNĪCĀ 
14. aprīlī plkst. 15.00;

KALTENES BAZNĪCĀ 
14. aprīlī plkst. 17.00.

Lieldienu dievkalpojumi:
ROJAS LUTERĀŅU BAZNĪCĀ 

16. aprīlī plkst. 13.00;

KALTENES BAZNĪCĀ  
16. aprīlī plkst. 8.00;

ĢIPKAS BAZNĪCĀ 
16. aprīlī 14.00.

Lieldienu dievkalpojums Rojas 
katoļu draudzei 16. aprīlī plkst. 9.00 
evanģēliski luteriskās baznīcas drau-
dzes mājā Rojā, Saules ielā 6.

Turpmākā dievkalpojumu kārtība: 
katra mēneša pirmajā un trešajā svēt-
dienā plkst. 9.00 evanģēliski luteriskās 
baznīcas draudzes mājā.

Šeit un tagad
Jau labu laiku Rojā bija izlikti lieli, skaisti plakāti, kas vēstīja par „Rojas rit-

miem”. Domāju, ka daudzi rojenieki tos ievēroja, ejot iepirkties. Un tā 4. martā es 
arī devos uz to. Tā bija sestdiena, liekas, ka daudziem bija iespēja to redzēt. Bet zāle 
bija pustukša, ja neskaita plašo dalībnieku skaitu, kas vēroja citu uzstāšanos, arī 
mammas, vecmammas, daži tēti. Žēl, ka daudzi rojenieki to ne redzēja, ne dzirdēja. 
Tas bija tā vērts! Tā kā mēdzu klausīties arī Radio 3 raidījumu  „Neakadēmiski”, 
domāju, to nedzirdēšu, jo „Ritmi” skanēja visu dienu. Un tad visus tos gabaliņus 
spēlēja skolnieki – Rīgas akordeonisti, Rojas ģitāristi, Valdemārpils džesiņš, mazās 
pianistes duetā. Visi, visi azartiski darbojās.  Jauki noformētā zālē valdīja silta at-
mosfēra. Bērni izjusti spēlēja dažādus instrumentus un žūrija rūpīgi tos vērtēja. Arī 
žūrija pati mūs iepriecināja ar saviem priekšnesumiem. Daudz darba ieguldījuši 
pedagogi un tehniskie darbinieki, lai konkursu sagatavotu. Būtu labi, ja arī mēs, 
pārējie, prastu to vairāk novērtēt – šeit un tagad. Tie taču ir mūsu bērni – Latvijas 
kultūras nākotne. Izsaku paldies par jauki pavadīto sestdienu – neakadēmiski.

Daina Nīmane
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