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Piliens pie piliena – sanāk jūra
Dace Klabere
Digitālajā platformā LV100.garamantas.lv uzsākts projekts „Simtgades
burtnieks”, kurā ikviens var iejusties
K. Barona ādā un palīdzēt pārrakstīt
Latvijas folkloras krātuvē glabātos
folkloras materiālus, tādā veidā dāvinot laiku un valodu prasmes Latvijas
valsts simtgadei.
Latviešu folkloras krātuve (LFK) ir
viens no lielākajiem folkloras arhīviem
Eiropā. Un tikai tāpēc, ka tūkstošiem
Latvijas iedzīvotāju daudzu desmitgažu
garumā aktīvi vākuši folkloras mate
riālus, un tos iesūtījuši glabāšanai LFK.
Kopīgiem spēkiem, pārrakstot mūsu
folkloras mantojumu, mēs tam piešķi
ram mūsdienīgu papildu vērtību. Ja 100
tūkstoši cilvēku uz pusstundu kļūtu par
aktīviem Simtgades burtniekiem, kopī
gais devums Latvijā apjoma ziņā būtu
mērāms vairākos “Dainu skapjos”. LFK
atrodas mīklas, nostāsti, tautasdzies
mas, ticējumi un citas folkloras vienī
bas latviešu, krievu, lībiešu, poļu, latga
ļu un citās valodās, kas lietotas Latvijas

teritorijā. Lai šo dārgumu lādi ikviens
varētu atvērt jebkurā pasaules malā, šie
materiāli jāpārraksta jeb jāizburto. Ga
ramantu krājumā pārrakstīšanu gaida
100 000 lappušu latgaļu, lībiešu, latvie
šu un citās valodās.
Kopš pērnā gada vairāki simti cilvē
ku no brīva prāta iesaistījušies folkloras
krātuves digitālā arhīva atšifrēšanā, lai
tā saturs pētniekiem būtu vieglāk mek
lējams un apstrādājams. Viņu vidū arī
rojeniece Jolanta Plaude, kura kopā ar
15 citiem aktīvākajiem burtniekiem
no visas Latvijas tika sumināta Latvi
jas Nacionālajā bibliotēkā pērnā gada
nogalē. Jolanta par interesanto piedā
vājumu dzirdējusi radioraidījumā, pēc
kura tūdaļ pieteikusies interesantajā,
Latvijas simtgadei veltītajā projektā.
Kopš tā brīža viņa katru dienu cenšas
pārrakstīt vismaz trīs vienības, brīvdie
nās – vairāk. Interesanti, ka, izvēloties
materiālus pārrakstīšanai, viņa nejauši
teicēju vidū atradusi savu radinieci Ievu
Antiņu, kas dzīvojusi Jolantas tagadē
jās mājās „Žulniekos”, Pēteri Akotu,
kas 1925. gadā dzīvojis starp Roju un

Kalteni un pierakstījis 2375 vienības.
Teicēju vidū arī tādi mūsu puses ļaudis
kā Boļeslava Laizāne, Ģirts Brīvkalns,
Maija Cīrule un Astrīda Barovska, kura
vēl šodien dzīvo tepat Rojā. „Tas aiz
rauj”, atklāj Jolanta un aicina projektā
iesaistīties arī citus mūsu puses cilvē
kus, jo pasākumā Nacionālajā biblio
tēkā viņa vienīgā pārstāvējusi teju visu
Kurzemi – pārējie dalībnieki bijuši no
Valkas, Alūksnes, Lielvārdes, Rīgas.
Par brīvprātīgo ieguldījumu īpaši
priecājas Latviešu folkloras krātuves
pētnieki, kuri nespēj tikai saviem spē
kiem atšifrēt visus vairāk nekā 100 ga
dos savāktos trīs miljonus folkloras
vienību. Atšifrēto materiālu var pētīt
un rast arvien jaunas kopsakarības par
Latvijas folkloras bagāto un daudzvei
dīgo vēsturi.
„Piliens pie piliena – sanāk jūra” –
tā, citējot kādu no Latvijas folkloras
krātuves digitālajā arhīvā atrodamajiem
senajiem sakāmvārdiem, var raksturot
folkloras krājuma brīvprātīgo palīgu
darbu.
Visiem, kurus ieinteresējusi šī no

Balvu saņem burtnieks Jolanta Plaude.
darbe, jāraksta garamantas.lv. Pēc
paroles saņemšanas jaunajam burtniekam būs iespēja izvēlēties kādu no
folkloras burtnīcām, kuras teksts būs
redzams datora ekrāna kreisajā pusē,
bet pārrakstīšana notiek turpat ekrā
na labajā pusē. Kāpēc viņus sauc par

Albuma foto

burtniekiem? Acīmredzot tāpēc, ka visi
šie teksti ir pierakstīti ar roku pirms
daudziem gadu desmitiem ar visām
no tā izrietošajām sekām. Bibliotēkā
tos pa vienam ieskenē, digitalizē un
nodod brīvprātīgajiem burtniekiem
pārrakstīšanai.

Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā

Jaundzimušo reģistrācija

2017. gada laikā Rojas novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 17 bēr
ni, bet pēc Iedzīvotāju reģistra datiem
mūsu novadā gada laikā kopumā pie
dzimuši 20 bērni. Tas nozīmē, ka vairā
ki vecāki izmantojuši iespēju savu bēr
nu dzimšanu reģistrēt citu pašvaldību
dzimtsarakstu nodaļās.
2017. gadā Rojas novada dzimtsa
rakstu nodaļā reģistrētajiem jaundzimu
šajiem bērniņiem interesantākie vārdi
ir Stefānija, Melānija, Reičela, Vanesa
un Džošua, bet populārākais šogad ir
vārds Deniss (2). Vēl ir doti šādi vārdi:
meitenēm – Kate, Alise, Anete un Ieva,
bet zēniem – Deivids, Jānis, Hugo, Gatis,
Dāvids, Dāvis, Andrejs, Ralfs, Jēkabs.
Reģistrējot bērnu Rojas novada
dzimtsarakstu nodaļā, tiek dāvinā
ti dzimšanas apliecību vāciņi, kurus
rotā Rojas novada ģerbonis, izdevums
„Mūsu bērns” un, sadarbībā ar Rojas no
vada invalīdu biedrības rokdarbniecēm,
jaundzimušie saņem adītas zeķītes.
2017. gadā, reģistrējot bērnu Rojas
novada dzimtsarakstu nodaļā, ja viens
no bērna vecākiem savu dzīvesvietu
deklarējis mūsu novadā, vecāki saņēma
materiālu pabalstu 100 EUR apmērā
(par vienu jaundzimušo).

2018. gadā, Latvijas valsts simtga
des gadā, katrs mūsu jaundzimušais
novadnieks saņems vēl papildus dāvi
nājumu – 2.00 EUR piemiņas monētu
„Kurzeme” (suvenīra iesaiņojumā).
No 2017. gadā Rojas novada dzimt
sarakstu nodaļā reģistrētajiem bērniem
8 bija meitenes un 9 – zēni. Prieks, ka
šajā gadā atkal dzimuši dvīnīši – divas
meitenītes.
Kā pirmie savām māmiņām piedzi
muši 7 bērni, otrie bērni – 8, trešie – 2.
Mūsu novadā reģistrēto bērnu jaunā
kajai māmiņai bija 20 gadi, jaunākajam
tētim 27 gadi, pieredzējušākajai māmi
ņai bija 36 gadi, bet tētim – 52 gadi.
Liels skaits – 9 jaundzimušie, re
ģistrēti, pamatojoties uz paternitātes
atzīšanas vecāku kopīgo iesniegumu.
Tas nozīmē, ka bērna māte un tēvs sav
starpēji nesastāv reģistrētā laulību. Šādā
gadījumā, reģistrējot bērna dzimšanu,
abiem bērna vecākiem jāierodas dzimt
sarakstu nodaļā, lai uzrakstītu paterni
tātes atzīšanas iesniegumu. Reģistrējot
dzimšanu ar paternitātes atzīšanu, 8 bēr
niem dots tēva uzvārds.
Kopā ar bērna dzimšanas reģistrāci
ju tiek deklarēta arī viņa pirmā dzīves
vieta. Bērna dzīvesvietas pirmreizējā
deklarēšana ir bez maksas.
2017. gada Rojas dienu pasākumā
ar pasaku grāmatām tika sveikts katrs
mūsu jaunais novadnieks un šo tradīci
ju turpināsim arī 2018. gadā. Sveiksim
mazos novadniekus, kuri dzimuši laika
posmā no 2017. gada Rojas dienām mai
jā līdz 2018. gada Rojas dienām maijā.
Pagājušā gada 10. septembrī (Tēva
dienā) bija iespēja reģistrēt laulību bez
maksas tiem vecākiem, kuri nav noslēgu
ši laulību, bet ir atzinuši paternitāti kopī
gajam/iem bērniem. Šo iespēju izman
toja viens novada pāris, līdz ar to mūsu
novadā par vienu oficiālu ģimeni vairāk.
2018. gadā šāda iespēja, reģistrēt
laulību bez pakalpojuma maksas, mi
nētajiem mūsu novada pāriem būs
9. septembrī.

Lai savlaicīgi saplānotu laulību re
ģistrācijas laikus 2018. gadā, lūdzu
savlaicīgi pieteikties Rojas novada
dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot per
sonīgi kopīgu iesniegumu par laulības
noslēgšanu laika posmā no 2018. gada
8. marta līdz 2018. gada 8. augustam
(ieskaitot).

Laulību reģistrācija

Mūsu nodaļā 2017. gadā 31 pāris
reģistrējis laulību. Dzimtsarakstu no
daļā „jā” vārds teikts 19 reizes, Kaltenes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 5 rei
zes, bet 7 reizes ārpus Rojas novada
dzimtsarakstu nodaļas telpām.
Laulību noslēgušo personu vecuma
amplitūda ir ļoti daudzveidīga. Jaunākā
līgava bija 23 gadus veca, bet līgavainis
24 gadus vecs. Sieviešu gadu skaita aug
stākā robeža, noslēdzot laulību, ir bijusi
61 gads, bet vīriešu – 62 gadi.
Atkārtotā laulībā stājās 11 vīrieši un
12 sievietes. No atkārtotajām laulībām:
10 sievietes noslēgušas 2. laulību, bet
divas sievietes noslēgušas 3. laulību,
9 vīrieši noslēguši 2. laulību un divi vī
rieši noslēguši 3. laulību.
Mūsu novadā, reģistrējot laulību,
7 pāru deklarētās dzīvesvietas ir Rojas
novads, bet 8 gadījumos mūsu novad
nieks bija viens no laulātajiem. 12 pāri
pārstāvēja citus Latvijas novadus, bet
4 pāri – Rīgu. Pagājušajā gadā 5 pāri
savu „jā” vārdu teikuši jūras krastā,
1 pāris Kaltenes putnu novērošanas
tornī, bet 1 pāris – Rudes viesu nama
lapenē.

Tiek izmantota arī iespēja noslēgt
laulību Rojas novada dzimtsarakstu
nodaļas telpās bez svinīgās ceremoni
jas, tikai liecinieku klātbūtnē parakstot
laulības reģistru. Laulību reģistrācija
bez svinīgās ceremonijas Rojas novada
dzimtsarakstu nodaļā ir bez maksas.
2017. gadā Rojas novada dzimtsarakstu
nodaļā „jā” vārdu bez svinīgās ceremo
nijas teikuši 5 pāri.
Pēc laulības noslēgšanas divi vīrie
ši mainījuši savus uzvārdus uz sievu
uzvārdiem, sešas sievietes atstājušas
savu pirmslaulības uzvārdu, 21 sieviete
pieņēmusi vīra uzvārdu, bet 4 sievietes
savam pirmslaulību uzvārdam vēl pie
vienojušas arī vīra uzvārdu.
2017. gadā 9 reizes ir veiktas atzīmes
par laulības šķiršanu Rojas pagasta un
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā
noslēgto laulību reģistros. 2017. gadā
8 reizes izsniegtas atkārtotas apliecības,
jo iepriekšējie dokumenti bija pazaudē
ti vai aktualizēts to saturs.
Saņemti 2 pamatoti uzvārda maiņas
iesniegumi un uzvārdi tika nomainīti.
2017. gada maijā tika sveikti: 1 pā
ris – Dimanta kāzās (60 kopdzīves gadu
jubileja), 2 – Smaragda kāzās, (55 kop
dzīves gadu jubileja) un 6 bija Zelta
pāri, kuri svinēja 50 kopdzīves gadu
jubileju. Katram pārim tika pasniegta
Goda zīme un naudas prēmija 100 EUR
apmērā.
2017. gadā iedibināta jauna tradīcija
un katrs sveicamais pāris veica ierak
stus jaunajā „Goda grāmatā”.
Pāri, kuriem veselības stāvokļa
dēļ tika liegta iespēja piedalīties ko
pējā pasākumā, Rojas novada dzimt
sarakstu nodaļas pārstāvji kopā ar
Rojas novada pensionāru apvienību,
invalīdu biedrību, senioru klubiņiem
„Liedags” un „Rūķi” pārstāvjiem, tika
sveikti personīgi viņu dzīvesvietās.
Arī 2018. gada maijā „Narcišu ballē”
sveiksim 2018. gada pārus, kuri laulī
bas kopdzīvē nodzīvojuši 55, 60, 65 un
70 gadus.

Mirušo reģistrācija
Pērn Rojas novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 28 aizsaulē aizgāju
šie. Savukārt pēc Iedzīvotāju reģistra
datiem, mirušo novadnieku kopējais
skaits ir lielāks – 38, un tas nozīmē,
ka 10 mirušo personu tuvinieki reģis
trējuši miršanas faktu citu pašvaldību
dzimtsarakstu nodaļās. No reģistrēta
jiem mirušajiem Rojas novada dzimtsa
rakstu nodaļā, 16 bija sievietes (vidējais
dzīves ilgums 81,44 gadi) un 12 – vī
rieši (vidējais dzīves ilgums 76,5 gadi).

Informācijai
Lai varam informēt par nepiecieša
majiem dokumentiem un vienoties par
ērtāko pieņemšanas laiku, iesaku pirms
došanās uz nodaļu, piezvanīt – darba
dienās, darba laikā nodaļas vadītājai
Liānai Bērziņai pa tālruņiem 63232056
vai 29231680, pieņemšana klātienē –
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā –
Rojā, Zvejnieku ielā 3, 1. stāvā.
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļas darba laiki:
Pirmdien, otrdien, trešdien un ce
turtdien no pulksten 8.00 līdz 17.00,
pusdienas pārtraukums no 13.00
līdz 14.00, piektdien – no 8.00 līdz
15.00, bez pusdienas pārtraukuma.
Ir iespēja sazināties arī elektronis
ki, rakstot uz e-pasta adresi: dzimtsaraksti@roja.lv. Variet pieprasīt atkār
totus civilstāvokļa aktu reģistrāciju
liecinošus dokumentus elektroniski,
ap
izmantojot vietnes: www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv.
Rojas novada
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Liāna Bērziņa
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Novada domē
Rojas novada 19. decembra domes sēdē tika izskatīti 24 darba
kārtības jautājumi, kur deputāti
lēma:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 14/2017 „Grozījumi 17.01.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par Rojas
novada domes 2017. gada budžeta plānu””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 15/2017 „Par materiāliem pabalstiem
Rojas novadā”.
• Apstiprināt precizētos Rojas novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 11/2017 „Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā Rojas novadā”.
• Apstiprināt precizētos Rojas novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 12/2017 „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””.
• Apstiprināt aktualizēto Rojas novada
attīstības programmas 2015.–2021. gadam
Rīcības plānu un Investīciju plānu 2018.–
2021. gadam.
• Apstiprināt ar 01.01.2018. Rojas vidusskolas telpu nomas maksas.
• Apstiprināt Rojas ostas pārvaldes nolikumu.
• Apstiprināt Rojas novada domes
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.
• Apstiprināt ar 2018. gada 01. janvāri
Rojas novada domes struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstus.
• Apstiprināt noteikumus „Par atalgojuma noteikšanu Rojas novada vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestāžu un Rojas
novada Sporta skolas medmāsām”.
• Piešķirt 2018. gadā Kurzemes plānošanas reģionam, Rojas novada pašvaldības
budžeta dotāciju EUR 1500 apmērā Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī
labas prakses apgūšanas brauciena organizēšanai.
• Piešķirt 2018. gadā SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” finansējumu
veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem 1000,00 EUR apmērā.
• Iekļaut Rojas novada pašvaldības
2018. gada budžeta plānā Biedrībai „Mākslas grupa ROKU”, līdzfinansējumu projektam „Atbalsts biedrības ROKU darbībai
2018. gadam” 500,00 EUR apmērā.
• Atcelt
Rojas
novada
domes
21.11.2017. lēmumu Nr. 223 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksu Rojas
novadā”.
• Atcelt Rojas novada pašvaldībai
piederošajam dzīvoklim Plūdoņa ielā 10,
dzīvoklis 4, Rojā, Rojas novadā, dienesta
dzīvokļa statusu.
• Izteikt 21.11.2017. Rojas novada
domes lēmuma Nr. 227 „Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Dālijas”, Kaltenē, Rojas novadā” lemjošās daļas
1. punktu sekojošā redakcijā: „1. Piešķirt
nekustamā īpašuma „Dālijas”, Kaltenē,
zemes vienībai adresi un uz tām esošām
ēkām nosaukumu un adresi: „Dālijas”, Kaltene, Rojas novads, LV-3264.”
• Apstiprināt grafisko pielikumu „Jāņa
kroga ceļš”, Rojas novadā ar precizēto platību 0.1815 ha.
• Noteikt nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 5, Rojā, Rojas novadā, zemes
vienībai, kopplatība 0.5737 ha, zemes lietošanas mērķi.
• Apstiprināt zemes ierīcības projekta
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kalni”, Rojas novads.
• Noteikt, ka zemesgabals 0,0500 ha
platībā ir pašvaldībai piekritīga zeme un tā
ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pašvaldības funkciju īstenošanai.
• Apstiprināt zemes ierīcības projekta
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Silupji”, Rojas novads.
Parakstīt Sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas, Engures novada un Mērsraga
novada pašvaldībām par Projekta „Jaunu
dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu
radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas
vadītāja vietniece / domes sekretāre
Gunta Dambiņa

Rojas novada sociālais dienests aicina darbā
uz noteiktu laiku SOCIĀLO DARBINIEKU darbam
ar ģimeni un bērniem Rojas novada sociālajā dienestā
Prasības:
• izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
• pieredze sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatā;
• prasmes orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes;
• prasmes strādāt komandā un veicināt sadarbību;
• labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
• augsta saskarsmes kultūra, ļoti labas komunikācijas prasmes;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās savas
kompetences ietvaros;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• spēja strādāt stresa apstākļos;
• precizitāte, spēja ātri apgūt jaunu informāciju.
Galvenie amata pienākumi:
• izmantot atbilstošas metodes darbam ar ģimeni, lai identificētu
sociālās problēmas un noteiktu atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu;
• analizēt klienta sociālās problēmas un palīdzēt rast alternatīvas
problēmu risinājuma iespējas;
• strādāt ar ģimeni, lai rastu risinājumus savstarpējo attiecību, mijiedarbības, sociālo lomu un aprūpes problēmām;
• palīdzēt klientam attīstīt nepieciešamās prasmes, lai atrisinātu
klienta sociālās un individuālās problēmas.
Iesniedzamie dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;
• dzīvesgājuma apraksts (CV);
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba
vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu – 656,00–725,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas)
un sociālās garantijas;
• darbu profesionālā, atsaucīgā komandā;
• labas izaugsmes iespējas;
• pieredzējušu kolēģu atbalstu;
• sakārtotu un atbilstošu darba vidi;
• supervīzijas profesionālās kompetences pilnveidošanai.
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 25. janvārim.
Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Rojas novada sociālajā
dienestā Celtnieku ielā 6, Rojā, sociālā dienesta darba laikā vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu lasma.puce@roja.lv, vai pa pastu, adresējot Rojas novada sociālajam dienestam Celtnieku ielā 6, Rojā, Rojas
novadā, LV-3264.
Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 63269787.
Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka
sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Ja
pretendents nesaņem atbildi līdz 2018. gada 31. janvārim, atlases pirmā
kārta nav izturēta.

Izmaiņas sociālajā jomā
2018. gadā
Labklājības ministrija apkopojusi izmaiņas sociālajā jomā, kas gaidāmas nākamajā gadā. No 2018. gada minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 430 eiro.
1. Vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem kalendārajā mēnesī ir ienākumi kā
darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksās 30 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta.
2. Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz sešu (ieskaitot) gadu vecumam
būs 215 eiro, bet bērnam vecumā no septiņiem līdz 17 (ieskaitot) gadiem – 258 eiro
(līdz šim attiecīgi 95 un 114 eiro).
3. Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu būs atkarīga no aprūpē
esošo bērnu skaita. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs
mēnesī būs vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj
bērnu vecumā līdz pusotram gadam jeb 171 eiro. Ja audžuģimenē ievietoti divi
bērni, atlīdzības apmērs būs 222 eiro, ja trīs un vairāk bērnu – 272 eiro (līdz šim –
113,83 eiro neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita) Lai Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas
sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2018. gada 1. janvāra pārrēķinās
atlīdzības apmēru, un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 31. jūlijam.
4. Tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju apdrošināšanai,
invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām,
kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli
apdrošinātas (piem., nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie).
5. Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām
personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam – atlīdzības apmērs būs 70%
no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Pārējiem saņēmējiem
atlīdzību maksās esošajā apmērā – 171 eiro. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus
vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro apmērā.
6. Tiek saglabāti esošie ģimenes valsts pabalstu apmēri un bērnu kārtas skaitļa
noteikšanas principi, kad ņem vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus. Līdz ar to arī
nākamgad ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē būs 11,38 eiro, par otro
bērnu – 22,76 eiro, par trešo – 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem bērniem –
50,07 eiro mēnesī. No 2018. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu maksās līdz
bērna 20 (šobrīd – 19) gadu vecuma sasniegšanai, kamēr jaunietis mācās vispārējās
izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Tāpat no nākamā
gada 1. janvāra pabalstu maksās arī par bērnu, kas atbilstoši valsts un pašvaldību
finansēto vietu skaitam, uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem
stipendiju. Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās,
paredzēts pārejas periods, proti, VSAA no 2018. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta
apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.
7. No 2018. gada 1. marta tiks nodrošināta lielāka finansiāla atbalsta sniegšana
ģimenēm, kurās ir ne mazāk kā divi bērni, un, papildus esošajai ģimenes valsts
pabalsta sistēmai, darbosies jauns atbalsta mehānisms – piemaksa. Piemaksas
pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no 1 līdz 20 gadu vecumam
audzināšanu, apmērs par 2 bērniem būs 10 eiro mēnesī, par trīs bērniem – 66 eiro
mēnesī. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks
nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par
četriem bērniem piemaksa būs 116 eiro mēnesī, par pieciem bērniem – 166 eiro
mēnesī, par sešiem bērniem – 216 eiro mēnesī, par septiņiem bērniem – 266 eiro
mēnesī. Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās,
paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA aprēķinās piemaksas apmēru par periodu
no 2018. gada 1. marta un izmaksās to ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.
Rojas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Zaķe

Noslēdzies Rojas Invalīdu
biedrības projekts
„Sociālāspalīdzības sniegšana”
28. decembrī Rojas Invalīdu biedrībā ar plašu izstādi noslēdzās projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”
(līguma nr. 7.5/LVM/17/63), ko Invalīdu biedrība realizēja kopā ar fondu
„Ziedot.lv”.
Projekts sākās pagājušā gada
1. martā un ilga līdz 2017. gada
31. decembrim. Tā ietvaros tika iegā
dāti materiāli adīšanai, pērļošanai,
zīda un stikla apgleznošanai, sveču
liešanai un apsveikuma kartiņu gatavošanas nodarbībām. Projekta laikā
tika organizētas radošās darbnīcas
projekta mērķgrupām, kurās piedalījās pieaugušie ar īpašām vajadzībām
un seniori. Ilzes Šelkovas, Līvijas Semičenkovas, Valentīnas Žurovskas
un Tatjanas Kirilovas vadībā projekta
dalībnieki ne tikai apguva dažādus
rokdarbus, bet treneres Tatjanas Kirilovas vadībā arī aktīvi sportoja, tādējādi uzlabojot un nostiprinot savu
veselību. Projekta noslēguma pasākumā Invalīdu biedrības priekšsēdētāja
Erna Grīnvalde pateicās visiem projekta dalībniekiem, bez kuru atbalsta
nebūtu iespējama vērienīgā projekta
īstenošana, tostarp grāmatvedei Ingai
Lēmanei un sociālai darbiniecei Baibai Trūbiņai. Savukārt Baiba Trūbiņa
pateicās Invalīdu biedrības priekšsē-

Rokdarbniece Līvija Semičenkova (no kreisās) un rokdarbu pasniedzēja
Ilze Šelkova demonstrē plašo rokdarbu klāstu, kas tapis projekta laikā.
B. Rozefeldes foto
dētājai par nesavtīgo darbu un visai
Invalīdu biedrības komandai, kuru
pūles un uzņēmība atspoguļojas no
slēguma izstādē. Patiesībā jau izstādē
redzamais ir tikai daļa no projekta
laikā tapušajiem darbiem, jo liela daļa
no tapušajiem darbiņiem tika nogādāti fondam „Ziedot.lv” un mūsu
novada ļaudīm, kuri savas vecum-

dienas vada Laucienes pansionātā un
Ārlavas pansijā. Netika aizmirsti arī
biedrības atbalstītāji un tie biedrības
ļaudis, kuri domās ir kopā ar savu
biedrību, bet veselības stāvokļa dēļ
paši biedrības pasākumos piedalīties
nevar.
Mairita Briģe

Paldies, ka
palīdzējāt
veidot „Bangu”
2017. gadā

Kā plānots, 2017. gadā 24 „Bangas” numuri devās pie saviem lasītājiem. Ikviens avīzes numurs ir mūsu
kopīgs darbs, tādēļ no sirds pateicos
visiem, kuri palīdzēja veidot „Bangu”
2017. gadā – atsaucīgajam un allaž
izpalīdzēt gatavajam Rojas novada domes kolektīvam, bibliotēkas darbiniecēm, kultūras centra kolektīvam, Rojas Mūzikas un mākslas skolas, sporta
skolas un vidusskolas kolektīviem,
Rojas Jūras zvejniecības muzeja darbiniecēm, pirmsskolas izglītības iestāžu
„Saulespuķe” un „Zelta zivtiņa” kolektīviem, Rojas DzKU valdes loceklim
Ivaram Jaunozolam, Haraldam Valdemāram, Dzintrai Dzeguzei, Jānim
Bērziņam, Gunāram Reinholdam,
Kristīnei Maslovskai, Sociālā dienesta
kolektīvam, Rojas invalīdu biedrībai,
Mārim Grosbaham, Gundegai Polei,
Valdim Randem, Ģirtam Zanderam,
Zanei Alkšbirzei, Rojas ostas pārvaldniekam Jānim Megnim, stadiona vadītājam Armandam Indriksonam, Dainai Nīmanei, Andrim Zemelam. Īpašs
paldies vienmēr sadarboties gatavajam
Normundam Indānam, Naurim Strazdiņam un visiem pārējiem, kas iedvesmoja, neatteica, uzmundrināja un bija
kopā ar „Bangu” visa gada garumā.
Dace Klabere, redaktore

BANGA 2018. gada 12. janvāris

Izdots Zaigas Kilmites
dzejoļu krājums

3

I semestra noslēgums
Rojas vidusskolā

Dzīvesziņas

2017. gads savu skrējienu beidzis, laba vēlējumi Jaunajā gadā izskanējuši, bet ceru, ka vēlēt veiksmi un teikt labus vārdus neaizmirsīsim arī citās šī gada dienās. Lielu paldies par izturību, čaklumu un
zinātkāri sakām tiem Rojas vidusskolas skolēniem, kuriem mācības
ir primārās, un kuri nes Rojas vidusskolas vārdu ārpus novada robežām. Suminām skolēnus, kuru vidējais vērtējums 2017./2018. m. g.
1. semestrī ir virs 8.00 un 9.00 ballēm.
Vārds, uzvārds
Una Dravniece
Adriana Zembaha
Annija Šulce
Estere Sīpliņa
Rūta Jaunozola
Laura Veģe

Klase
12.
12.
11.
12.
10.
10.

Vid. vērtējums
8,92
8,92
8,67
8,62
8,53
8,53

Rojas novada dzimtsarakstu nodaļas statistikas dati par 2017. gada IV ceturksni
Reģistrēti dzimušie
Deivids Frīdenbergs
(dzimis 07.11.2017.)
Laulības
Rojas novada dzimtsarakstu
nodaļā sastādīti 3 Laulību reģistri.

Vieta
1.
1.
3.
4.
5.
5.

Reģistrēti mirušie
Anna Cakule (17.04.1940.–04.10.2017.)
Leons Kučāns (28.12.1934.–22.10.2017.)
Skaidrīte Čible (07.02.1937.–06.11.2017.)
Ērika Silvija Regīna Reimartuse
(10.01.1932.–28.11.2017.)
Anna Uleviča (18.01.1923.–16.12.2017.)
Jānis Teodors Kviesis (09.11.1941.–27.12.2017.)
Marta Grosbaha (15.11.1939.–30.12.2017.)
Imants Andersons (28.07.1940.–31.12.2017.)

5.–9. klases
Vārds, uzvārds
Līna Jaunozola
Patrīcija Kleinberga
Olīvija Elizabete Tarlapa
Kristaps Ričards Freimanis
Adriāna Gaile
„Lasiet dzeju un jūs atradīsiet mīlestību visā tās krāšņumā”, aicina Zaiga
Kilmite.
D. Klaberes foto
Dace Klabere
Pagājušā gada nogalē pie lasītājiem
nonāca rojenieces Zaigas Kilmites dzejoļu krājums „Mirkļi”. „Mirkļi” – tās
ir pārdomas vārsmās, ar kurām Zaiga
labprāt dalās ar saviem lasītājiem. Šis ir
Zaigas pirmais dzejoļu krājums. Pirms
tam viņas dzeja bija publicēta rakstošo
rojenieku izdotajā kopkrājumā „Dzintarlāses pieskāriens”.
Lielāko daļu sava darba mūža Zaiga nostrādājusi dzimtsarakstu nodaļā
Rojā. Daudzo gadu laikā salaulāti gandrīz 1000 pāri, izrakstītas neskaitāmas
dzimšanas apliecības, pēdējos gados
aizsaulē izvadīti vairāki simti cilvēku.

Katrs no dzīvesstāstiem atstājis kādus
nospiedumus arī Zaigā, un varbūt arī
tāpēc Zaigai dzejoļi virknējas tik viegli.
Kā viņa pati smej – tagad, esot pensijā,
pat ikdienas gaitas tiek pantos trallinātas.
Lieli grāmatiņas atvēršanas svētki
nav Zaigas stilā. Ar savu lolojumu viņa
iepazīstina nelielus draugu un interesentu pulciņus, un, ja kaut pāris rindiņas no krājuma ir skārušas kādu sirdi,
Zaiga ir laimīga. Vislielākā balva Zaigai
bijusi kāds lasītājas zvans, kurā viņa
atklājusi, ka jūt un domā tāpat. Zaiga
domā, ka tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēki
pasaulē nejustos vieni, bet zinātu, ka vēl
kāds jūt un domā tāpat. 

Henrijam Bedrem –
pirmā foto izstāde

Klase
6.a
8.b
5.b
9.
5.b

Vid. vērtējums
9,21
9,13
9,09
9,06
8,91

Vieta
1.
2.
3.
4.
5.

Ar augstu vidējo vērtējumu virs astoņām ballēm 1. semestri
pabeidza: 5. klasēs – Elza Sprince, Kristaps Vecbērzs, Gundega
Gitendorfa, Ilva Kučere, Dāvis Krišs Ozoliņš, Laima Līduma-Rein
holde, Amanda Vērpēja, Laura Gerucka, Estere Jansone, Megija
Laura Mitenberga, Deina Liepa, Rūdis Auniņš, Kristaps Ābols, Keita
Anna Mitenberga, 6. klasēs – Dāvids Liepa, Paula Fjodorova, Pēteris
Alkšbirze, Estere Slavika, Mārtiņš Vīksne, 7. klasēs – Eva Šulce, Enija
Paula Mitenberga, Kerija Elena Kronberga, Adriana Laura Gūtšmite,
Monna Podniece, 8. klasēs – Patriks Upners, 9. klasē – Paula
Feldmene, Kitija Maišele, Eva Kiršteine, Ance Klauža, 10. klasē –
Katerīna Olekte, Hanna Kristiāna Voroņuka, Kristers Eduards
Kunstbergs, 12. klasē – Emīls Riekstiņš.
Pāris dienas pirms Ziemassvētkiem Rojas vidusskolas audzēkņi
iepriecināja Rojas iedzīvotājus, dāvinot pašu darinātas apsveikumu
kartītes. Paldies sakām gan talantīgajiem zīmētājiem, gan skolotājai
Ingridai Ķauķei. Labdarības akcijas ietvaros Rojas vidusskolas
jauniešu padome devās uz Strazdes bērnunamu, kur spēlēs,
draudzīgās sarunās tika iegūti jauni draugi un labi pavadīts laiks.
Novadu posma olimpiādē bioloģijā 9.–12. klašu skolēniem, kura
norisinājās tiešsaistes režīmā, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni,
no Rojas vidusskolas piedalījās 15 skolēni. 10. klašu grupā atzinības
rakstu ieguva Alise Elizabete Reinholde (skolotāja Raida Koroļova).
Paldies visiem, kuri piedalījās un skolotājai par atbalstu.
Priekšā jauns darba cēliens. Laiks paskrien ātri, un tikpat ātri
klāt būs arī maija mēnesis, kad atkal vērtēsim skolēnu sekmes.
Jau martā divpadsmitā klase kārtos eksāmenu svešvalodā, februārī
diagnosticējošie darbi 3. klasei, ZPD darbu aizstāvēšana 11. klasei, vēl
arī Talantu festivāls un dažādi konkursi, savu zināšanu pierādīšana
olimpiādēs, un savu spēku demonstrēšana sporta spēlēs. Šie un vēl
daudzi citi pasākumi sagaida Rojas vidusskolas audzēkņus. Turēsim
par viņiem īkšķus!
Antra Ozollapa

Dzīve kā mūžības vēji,
Šalkdama pāri mums iet,
Viss labais, ko viņā sēji,
Brīnišķā skaistumā zied.

Rojas Invalīdu biedrība sveic
ceturtā ceturkšņa jubilārus
Līgu Apikati, Mairitu Briģi, Gunāru Cepleviču,
Dzintru Cibuļaku, Liliju Dāvidsoni,
Veltu Dolmani, Veltu Eiermani, Pārslu Gavari,
Mārīti Gideku, Vladimiru Ivanovu,
Tamāru Janiaku, Melitu Kārkluvalku,
Jāni Kriškānu, Zaigu Kilmiti, Rutu Lapsu,
Edvīnu Lāci, Janīnu Lejnieci, Maiju Leitarti, Emīliju Mežmali, Melitu Polijenko, Arti Reinholdu,
Rasmu Riķīti, Aldi Sproģi, Veru Šulci,
Baibu Rozefeldi, Māru Silmani,
Arnoldu Simsonu, Inesi Supi, Ieviņu Svitiņu.
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļa aicina
pieteikties pārus, kuri 2018. gada maijā vēlas svinīgos apstākļos atzīmēt savas laulības – 50 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta 1968. gadā),
55 kopdzīves gadu (laulība reģistrēta 1963. gadā),
60 kopdzīves gadu (laulība reģistrēta 1958. gadā)
un 65 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta
1953. gadā).
Lūdzam pieteikties Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā, telefons 63232056 vai 29231680
līdz 2018. gada 1. aprīlim.

Ar 1. janvāri mainīts SEB bankas Talsu un
Kuldīgas filiāļu darba laiks
No 2018. gada 1. janvāra SEB bankas filiāle Talsos un finanšu konsultāciju centrs Kuldīgā pāries uz klientiem
ērtāku darba laiku: turpmāk ceturtdienās tā strādās ilgāk – no plkst. 8.30 līdz
18.30, bet piektdienās darbu beigs nedaudz ātrāk – plkst. 15.00.
Izmaiņas filiāles darba laikā veiktas,
lai tas būtu ērtāks Talsu un Kuldīgas
iedzīvotājiem, kurus interesē laik
Henriju sveic klases audzinātāja Svetlana Mediņa.
Dace Klabere
20. decembrī Rojas vidusskolas
2. stāva foajē atklāja 5. klases skolnieka
Henrija Bedres fotogrāfiju izstādi “Es
un daba”. Fotografēt zēnam paticis jau
sen – bērnībā viņš daudzkārt iztēlojies
sevi fotografējam, līdz, ticis pie mobilā
tālruņa ar labu kameru, Henrijs beidzot
varējis realizēt savas fantāzijas, tverot
skaistos dabas ziedēšanas mirkļus un
iemūžinot tos fotogrāfijās.

D. Klaberes foto

Henriju sveica Rojas vidusskolas sociālais pedagogs Evita Maure-Riekstiņa, klases audzinātāja Svetlana Mediņa,
skolas direktore Santa Veide, Sociālā
dienesta vadītāja Lāsma Pūce un citi.
Pasākumu kuplināja vēl viena talantīga zēna – Toma Kolosko ģitāras spēle.
Rojas vidusskolā mācās daudz talantīgu jauniešu, tādēļ skolas direktore Santa Veide aicināja ikvienu neturēt sveci
zem pūra, bet izpausties, atklājot savus
talantus un varēšanu. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
atvieglojumu saņēmēju ievērībai!
Aicinām personas, kuras pretendē uz NĪN atvieglojumiem Rojas novadā, Rojas
novada domē iesniegt iesniegumu un invaliditātes apliecības kopiju līdz šī gada
15. martam! Atvieglojumu var saņemt persona ar I vai II invaliditātes grupu, kura
ir deklarēta Rojas novadā. 

ietilpīgāki pakalpojumi, kā, piemēram,
konsultācijas par mājokļa iegādi vai
auto līzingu. Šīs izmaiņas novērtēs arī
strādājošie cilvēki, kas uz Talsu filiāli
vai Kuldīgas finanšu konsultāciju centru dodas no tuvējām pilsētām. Filiāles
apmeklējumu turpmāk varēs ieplānot
ceturtdienās – bez nepieciešamības
meklēt iespējas to izdarīt savā darba
laikā.

SEB bankas filiāle Talsos atrodas
Lielajā ielā 17, bet finanšu konsultāciju
centrs Kuldīgā – Dzirnavu ielā 5. Pirmdienās, otrdienās un trešdienās filiāle
strādās tāpat kā iepriekš – no plkst. 9.00
līdz 17.00.
Mārtiņš Panke,
Ārējās komunikācijas vadītājs
SEB banka, tālr. 26556965, 215520
Martins.Panke@seb.lv

ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”
(Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru/mācību/
citu pasākumu grafiks 2018. gada janvāra mēnesim
Nr.
p. k.

Sākuma
datums
(dd.
mm.gggg.)

Beigu datums
(dd.
mm.gggg.)

Ilgums
(st.)

1.

12.01.2018.
19.01.2018.
26.01.2018.

26.01.2018.

1h
1h

2

12.01.2018.
19.01.2018.
26.01.2018.

26.01.2018.

1h

3.

12.01.2018.
19.01.2018.
26.01.2018.

26.01.2018.

1h

4.

12.01.2018.
19.01.2018.
26.01.2018.

26.01.2018.

1h

Norises laiks
(plkst. no –
līdz)

Īstenošanas
vieta
(adrese)

Roja MFC
14.00–15.00; „Strops”, Strauta
15.00–16.00 iela 8-33, Roja,
Rojas novads
Roja MFC
„Strops”, Strauta
09.30–10.30
iela 8-33, Roja,
Rojas novads
Rojupes BJIC
„Varavīksne”,
11.00–12.00
Rude, Rojas
novads
13.00–14.00

Melnsils BJIC,
Rojas novads

Nosaukums
Veselības veicināšanas pasākums,
Fizioterapeita grupu nodarbības
bērniem „Esi vesels kustībā
no dzimšanas” – 2 bērnu grupas
Veselības veicināšanas pasākums,
Fizioterapeita grupu nodarbības
pieaugušajiem „Kusties brīvi”
Veselības veicināšanas pasākums,
Fizioterapeita grupu nodarbības
pieaugušajiem „Kusties brīvi”
Veselības veicināšanas pasākums,
Fizioterapeita grupu nodarbības
pieaugušajiem „Kusties brīvi”

BANGA 2018. gada 12. janvāris
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Pasākumu kalendārs
19.01. plkst. 19.00 dokumentālā filma

„Astoņas zvaigznes”.
Barikāžu atceres dienas ir lielisks iemesls, lai iepazīstinātu
ied zīvotājus ar rūpīgu pētījumu
par latviešu strēlnieku gaitām.
Aicinām noskatīties režisora A. Saulīša jauno dokumentālo filmu par
latviešu nācijas pašapzināšanās procesa spilgtāko un traģiskāko parādību –
latviešu strēlniekiem. Ieeja brīva.
20.01. plkst.18.00
Jaunā latviešu spēlfilma – vizuāli krāšņa un ar labu humoru
apveltīta komēdija/drāma

„MAĢISKAIS KIMONO”.
Tikšanās ar filmas režisoru Māri Martinsonu.
Lomās: Kaori Momoi un Issey Ogata (Japāna), Artūrs Skrastiņš, Mārtiņš
Sirmais, Alise Polačenko, Andris Keišs un grupa Prāta vētra. Režisors Māris
Martinsons. Ieeja 3,00 EUR.
4. februārī plkst. 12.00
kino svētdiena mazajiem skatītājiem un ģimenēm –
lieliska un sirsnīga animācijas filma

„Džungļu patruļa”.
Filmiņa dos iespēju šajā pelēcīgajā laikā mazliet izrauties no ikdienības un
ienirt brīnišķīgā, saules pielietā tropiskā vidē, kur šiverēs gan īsti, gan izdomāti
džungļu tēli. Filma ir ierunāta latviešu valodā, garums ~ 1.5 h. Ieeja 2,00 EUR.
9. februāri plkst. 18.00 Rojas vidusskolas pasākums

„Ielūdz divpadsmitie”
Ieeja ar ielūgumiem.

Vislielākais paldies lieliskajam datorspeciālistam
Naurim Strazdiņam par operativitāti un
palīdzību, glābjot situāciju.
D. Klabere

Sludinājumi
PIEDĀVĀ DARBU
 Apsardzes darbiniekam Rojā, Maxima veikalā. Pieteikties pa
telefonu 27807264.
Rojas luterāņu baznīcā 14. janvārī 13.00
dievkalpojumu kuplinās
Engures evaņģēliski luteriskās draudzes ansamblis.
25. janvārī 18.00
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā

„Strops” notiks vecāku sapulce.

31. janvārī 11.00 Rojas kultūras centra mazajā zālē senioru kluba
„Liedags” biedru kopsapulce. Aicinām uz sapulci arī seniorus, kuri
vēlas iestāties klubā 2018. gadā!

Humānās palīdzības punkts

Rojā, Selgas ielā 7
(ambulances 2. stāvā, ieeja no sētas puses).
Vēl visu janvāri otrdienās no 11.00–14.00 jebkurš Rojas iedzīvotājs var saņemt humāno apģērbu.
Latvijas simtgadei straujiem soļiem tuvojoties, ir vērtīgi
atcerēties par kultūrvēsturiskajām vērtībām,
kas ir sastopamas tepat Rojā, tādēļ
Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā Selgas ielā 14e
no 20.01. līdz 2.03. būs apskatāma 2011. gadā tapusī izstāde

„Vārtiņi Rojā”.

17. februārī plkst. 20.00

SPORTISTU BALLE.
zz Atskats uz 2017. gada sasniegumiem sportā Rojas novadā;
zz Labāko novada sportistu godināšana;
zz Balle ar grupu „Roja”.
Aicināti sportisti, sportiski aktīvie novadnieki, sporta atbalstītāji, līdzjutēji.
Pieteikties Tatjanai Kirilovai līdz 15.02., tel. 29617771.
Dalības maksa no personas 3,00 EUR, līdzi ņemams „groziņš”.

Izstādē apkopota izpēte par Rojā sastopamajiem vārtiņiem
ar jūras, saules un zemes simboliku.
Izstādes atklāšana 20.01. plkst. 15.00.
Laipni aicināti visi interesenti, kā arī vārtiņu ar šādu simboliku
īpašnieki, dalīties savā stāstā par vārtiņu tapšanu,
lietošanu un simbolu nozīmi.

UZMANĪBU! MEKLĒJAM SOLISTUS!

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

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Skumstam kopā ar piederīgajiem, no Jāņa
Kvieša atvadoties.
Rojas Invalīdu biedrība
Ir sāpe, kas sirdī,
Ir sāpe, kas zemē,
Ir sāpe, kas debesīs
Kliedz.
Skumstam līdzi Ilgai Andersonei, vīru mūžībā pavadot.
Rojas vidusskolas kolektīvs
Tu neatnāksi, kaut kur būs tava elpa,
Bet tikai citā laikā, citā telpā.

Izsakām līdzjūtību Ilgai Andersonei ar ģimeni, vīru un tēti zaudējot.
Kaimiņi Ausma, Inga, Ģirts
… dzīvība vāra un sīka,
Maigi Dieviņš to plaukstā tur,
Tad atver sauju un palaiž kaut kur
Kā zvaigznīti vientulīgi…

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Ievai Krūmiņai,
no māmuļas atvadoties.
Rojas Invalīdu biedrība

Rojas evaņģēliski luteriskā draudze un mācītājs izsaka līdzjūtību piederīgajiem, aizvadot
Mūžībā Annu Uļēviču.
Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Tava sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.

Izsakām līdzjūtību Jānim Bukam māsu un
Intai Aukmanei vecmāmiņu zaudējot.
Darbabiedri

23. janvārī 16.00
Rojas novada bibliotēkā
Mēness kalendārs –
dzīves prognozes 2018. gadā.
Tikšanās ar astroloģijas un
ezotērikas pamatu zinātāju

Vizmu Gitendorfu.

„MAČO”.

Ziema lēnītiņām griežas uz pavasari un atkal, un aizvien biežāk
izskan jautājums – vai solistu koncerts būs?
Tad nu Dace un Jānis dodas solistu meklējumos un aicina palīdzēt atklāt
jaunos vai nepamanītos dziedošos talantus. Palīdzi koncertam tapt un iesaki
potenciālos dziedātājus, iedrošini pieteikties vai piesakies pats! To var izdarīt,
rakstot rojaskn @ inbox.lv, Rojas KC lapā facebook vai draugiem.lv, piezvanot
29196478, 63232282 vai vienkārši, ienākot pie mums Rojas kultūras centrā.
Koncerts ieplānots 30. aprīlī. Mums izdosies,vai ne?

Izsakām līdzjūtību Inārai Teterei, no brāļa
Jāņa Kvieša atvadoties.
Kāpņu kaimiņi

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, Moniku
Usaņu zaudējot.
Pēterhofi

24. martā plkst. 19.00
„Pannas Teātris” piedāvā jaunu izrādi – stand-up komēdiju
Veicot vīriešu tipoloģijas pētījumus un aplūkojot sabiedrībā sastopamos vīriešu tipāžus, izrādē uzzīmēts mūsdienu latviešu mačo dramaturģes Aivas Birbeles acīm. Tas viss darīts, konsultējoties ar īstiem vīriešu sugas pārstāvjiem –
aktieriem Aināru Ančevski, Ivaru Kļavinski un režisoru Juri Rijnieku.
Kā tas ir, būt īstam vecim un īstam vīrietim? To uzzināsiet, noskatoties izrādi!
Ieeja 12,00; 10,00; 8,00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana, rezervēšana Rojas KC, www.bilesuparadize.lv

Nav rītdienas, ir tikai vēja balss,
Un kādai mīļai, labai sirdij,
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

Tev neziedēs vairs vizbulītes pirmās,
Ne meža rozes savus ziedus vērs,
Pār tevi mūžam šalkos egles sirmās,
Un kapu bērzi zelta lapas bērs.

Koncertā izskanēs
visu laiku populārākās Dzintara Čīčas
dziesmas. Neizpaliks
arī klausītāju iemīļotās čigānu romances.
Kopā ar solistu muzicēs
instrumentālā grupa
pianista Anatolija Livčas vadībā, bet koncertu vadīs Čīčas uzticamais mūzikas draugs
Kaspars Antess.
Ieeja 12,00; 9,00;
7,00 EUR. Iepriekšpārdošana, rezervācija. Biļetes uz koncertu
ir nopērkamas Rojas
kultūras centrā, „Biļešu
paradīzes” kasēs un
www.bilesuparadize.lv.

Līdzjūtības

Policija ziņo
Laika posmā no 01.01.2018 līdz 10.01.2018.
Rojas pašvaldības policijā:
• Saņemts telefona zvans no kāda vīrieša par to, ka Rojas novada
Kaltenē dzīvojamā mājā netiek Kaltenes iedzīvotāja. Ieteikts radušos
situāciju risināt tiesiskā veidā Civillikuma ietvaros.
• Saņemts zvans par to, ka Kaltenē kāds vīrietis alkohola reibumā
braukā ar automašīnu. Vīrietis atrasts savas mājas pagalmā, sēžot sev
piederošajā automašīnā. Ar vīrieti veiktas pārrunas, pēc kurām vīrietis
dodas gulēt.
• Konstatēts, ka auto stāvlaukumā „Kaltenes akmeņainā jūrmala”,
no kādas automašīnas tiek izlikti atkritumi tam neparedzētā vietā.
Uzsākta Administratīvā lietvedība un automašīnas turētājs uzaicināts
uz pašvaldības policiju paskaidrojuma sniegšanai.
• Saņemts telefona zvans par to, ka Ģipkā tiek zāģēti koki.
Noskaidrots, ka zāģēšana bijusi saskaņota un nelikumīgas darbības nav
notikušas. 
Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

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

Izsaku visdziļāko līdzjūtību Jānim Bukam,
no māsas atvadoties.
Anniņa
Bet vēl aiz salnām, aiz tumsas, aiz nāves
Sirds atmiņa paliek, kur dzīvojusi:
Un, kad ābele maijā ziedus birdinās klusi,
Tā būs, tavu gaismu pieminot, raudājusi.

Zaudējuma sāpēs esam kopā ar Guntu un
pārējiem tuviniekiem, vecmāmiņu zaudējot.
Dambiņi, Grundmaņi,
Liepas, Velta Briede
Kāds mūžs ir atkal izdziedāts,
Dus Dieva mierā kāda sirds,Ir svētīgs gājums nostaigāts.

Mūsu līdzjūtība Guntai Dambiņai, omīti
mūžības ceļos vadot.
Rojas bibliotēkas kolektīvs
Nu jāiet… man projām jāiet…
Pār sirdi kā migla līst…
Tas – liktenis jūras vilnim,
Kas miera nepazīst.

Jūtam līdzi Jānim Kalniņam un pārējiem
piederīgajiem, no audžutēva atvadoties.
Grīnīšu ģimene Rojupē

Bezmaksas izdevums.
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī:
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

